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A nemzet érdekében.
A felsőház egyesitett bizottságai 

megkezdették a kormány föidbir- 
tokpoiitikai javaslatának tárgyalását. 
A kormány és vele együtt a magyar 
közvélemény méltán azt várja, hogy 
ez a nagyon alaposan átgondolt, 
az ország adott viszonyaival és 
szükségleteivel számoló s az összes 
ellentétes érdekeket összeegyeztető 
javaslat a képviselőház által elfo
gadott formájában a lényeget mé
lyen nem érintő módosítással, si
mán fog keresztülmenni a felsőház 
rostáján. Hiszen mindenki nagyon 
jól tudta azt, hogy mielőtt a kor
mány ezt a birtokpolitikai javasla
tot a parlament elé terjesztette 
volna, igen hossszu és alapos ta
nulmány tárgyává tette a birtokpo
litikával kapcsolatos feladatokat és 
kínálkozó lehetőségeket. Így készült 
el ez a nagyon meggondolt reform, 
ameiy éppen azért találkozott nem
csak a képviselőházban, de a józan 
itéietü magyar közvéleményben is 
túlnyomó többség tetszésével és 
helyeslésével, mert mérsékelt és 
óvatos, nem teszi ki az országot, 
illetve annak legfontosabb terme
lési tényezőjét: a mezőgazdaságot 
beláthatatlan következményekkel 
járó kockázatoknak, sem súlyos 
kihatású megrázkódtatásoknak, ha
nem megmarad a fokozatos, de 
bátor fejlődés vonalán, amellett 
számol a magyar állam jelenlegi 
nagyon korlátozott teiierbiróképes- 
ségével, de mindezek ellenére ha
ladást, még pedig igen komoly 
haladást jelent az egészségesebb 
magyar földbirtokmegosziás elő
mozdítása terén, amennyiben tiz 
esztendő alatt kereken másfél mil
lió katasztráiis holdat kiván leg
nagyobbrészt kisbérietek formájá
ban a kisemberek kezébe juttatni.

Nagyon helyesen mutatott reá 
bizottsági beszédében gróf Teleki 
Pál miniszterelnök, hogy ez a tör
vényjavaslat kétségtelenül megerő
sítette az ősi családi birtokok hely
zetét. De igaza van a miniszter- 
elnöknek abban is, hogy ha az 
átalakulások korszakát étjük, lelki, 
erkölcsi és szociális fejlődés mutat
kozik mindenütt, uj eszmék, uj 
irányzatok merülnek fel s ezektől 
nem zárkózhatik el Magyarország. 
A föld kérdését nemcsak gazda
sági, de szociális szempontból is 
mérlegelni kell s ezzel a javaslat

tal a kormány Hnegíaiálla azt az 
utat, amely a különböző érdekek 
lehető legkisebb sérelmével s a 
különböző ársadalmi osztályok 
ellentéteinek lehető legteljesebb le- 
tompitásával hoz megnyugvást a 
magyar föld régen vajúdó kérdé
sében. Mert gondolnunk kell arra 
is, hogy ma igazán össze kell szed
nie a nemzetnek minden erejét s 
egységesnek keli lennie. Ilyen idők
ben a kormány nem hagyhatja ki
élesedni az egyes társadalmi osz
tályok közötti ellentéteket.

Ez a józan belátás vezette a 
kormányt a birtokpolitikai törvény- 
javaslat benyújtásánál. S a magyar 
közvélemény hálával és helyeslés
sel vette tudomásul, hogy gróf 
Teleki Pál miniszterelnök teljes fe
lelősséget vállal ennek a javaslatnak 
a bátor végrehajtásáért s ezt a ja
vaslatot nemcsak, mint a kormány 
elnöke, de mint magán ember és 
kiváló tudós is az ország mai 
adott körülményei között helyesnek 
és üdvösnek tartja. Reméljük, hogy 
a miniszterelnöknek ez a bátor és 
benső meggyőződéstől sugalit kiál
lása át fogja hidalni a kormány és 
a felsőház egyes csoportjai között 
a birtokpolitikái kérdésben felme
rült ellentéteket s olyan m gegye- 
zés jön léire, amely lehetővé tesz 
ugyan néhány részletmódositást, de 
épségben megtartja a birtokpoliti
kai javaslat lényegét és eredeti 
célkitűzéseit, amelyeknek megvaló
sulását a nemzet a mai körülmé
nyek között semmi esetre sem nél
külözheti.

Ne féltse tehát senki a földbir
tokpolitikai reformot. Ez épp úgy 
tető alá kerül a Felsőház retortáján 
átmenve, mint a másik két nagy
jelentőségű reform: a választójog 
titkosságáról szóló törvény és az 
úgynevezett zsidótörvény. Ne félt
sék a földbirtokpolitikai reformot 
sem a Felsőháztól, mert több ez, 
mint egyszerű javaslat, szívügye 
ez a kormánynak, de szivügye az 
egész ország közvéleményének. 
Ebből a közvéleményből nem le
het semmiféle beállítással kirekesz- 
teni a Felsőházat s ő maga sem 
szeparálhatja attól munkáját.

A javaslat további sorsában fon
tos tényező az, hogy a két ház 
véleményének összeegyeztetésénél, 
nemcsak alkotmányjogi szemponto

kat kell figyelembe venni, hanem 
a két ház összetételéből folyó lélek
tani körülményeket is. A képvise
lőház titkos választás alapján ül 
össze, tehát kifejezi a közhangula
tot s annak törvényes képviselete
ként lép fel. A Felsőház, ezzel 
szemben, a magyar közéletben a 
nemzet szellemi, gazdasági és tár
sadalmi kiválóságait foglalja ma
gában. Jelen vannak ott az érdek- 
képviseleti szervek megbízottjai,

Városunk képviselőtestülete junius 
másodikán tartott közgyűlésén általános 
lelkesedéssel határozta el, hogy a novem
ber 10 i bevonulás alkalmával Rima 
szombatba elsőnek bevonult kiskun- 
halasi kerékpáros zászlóaljnak a boldog 
visszatérés örök emlékéül csapatzászló
val díszített ezüst diszkürtöt adományoz. 
A remekmívű, szinezüstböl készült disz
kürtöt Éva László polgármester vasár
nap délelőtt ünnepélyes közgyűlés kere
tében adta át. Az ünnepélyes átadás 
aktusa újból felidézte valamennyiünk 
lelkében a műit évi örömteljes órák 
felejthetetlen emlékeit, amelyek most 
már soha el nem halványuló sziliekkel 
élnek bennünk életünk alkonyáig, kár
pótlást nyújtva húszéves kisebbségi 
sorsunk minden megaláztatásáért és 
szenvedéséért.

Az ünnepélyes átadáshoz a Balogh 
Ádám nevét viselő kiskunhalasi 15. hon
véd kerékpáros zászlóalj Nagy Géza 
őrnagy, Szapár Tibor százados és Páldy 
Géza hadnagy vezetésével diszszakaszt 
küldött Rimaszombatba. A diszszakasz 
még szombaton este érkezett meg s 
fogadtatásuk a városházán történt meg, 
ahol a helyőrség képviseletében vitéz 
Bobok Miksa alezredes-zászlóalj parancs
nok, a város részéről pedig dr. Gabonás 
János polgármesterheiyettes üdvözölték 
a kedves vendégeket. A diszszakasz 
tisztjeit este a Tompa-étteremben ren
dezett vacsorán a város látta vendégül, 
a legénység ellátásáról és elhelyezésé
ről pedig a helyőrség gondoskodott, az 
ünnepélyes alkalomnak megfelelően. Kis
kunhalasi felszabadítóinkat a multévihez 
hasonló szeretettel vették körül Rima
szombatban ez alkalommal is s tiszte
letükre lobogódiszbe öltözött az egész 
város.

Az átadási ünnepély vasárnap pont
ban tizenegy órakor vette kezdetét. A 
kiskunhalasiak diszszakasza Páldy Géza 
hadnagy parancsnoksága alatt a város
háza főbejáratával szemben sorakozott 
fel s Éva László polgármester itt fogadta 
a Nagy Géza őrnagy és Szapár Tibor 
századosból álló kiskunhalasi és a vitéz 
Bobok Miksa alezredes-zászlóaljparancs- 
nok, vizy Makay Ákos főhadnagy és 
Szabó Béla hadnagyból álló rimaszom

választott tagok és az államfő ki
nevezése alapján érdemeket szer
zett tagok. Ezek véleményét tehát 
épp úgy figyelembe kell venni, 
mint a képviselőház tagjainak vé
leményét.

Minden kétségen felül áll, hogy 
a két ház retortáján átment javas
lat, amikor törvényerőre emelkedik, 
egyet bizonyosan tükrözni fog és 
ez nem lehet más, mint a legma
gasabb nemzeti érdek.

bati tisztiküldöttséget, akiket azután az 
ünnepélyesen feldíszített közgyűlési te
rembe kisért.

A magyar Hiszekegy elimádkozásávai 
vetie kezdetét a városi képviselőtestü
let díszközgyűlése, melyet Éva László 
polgármester a következő beszéddel 
nyitott meg:

Mélyen Tisztelt Ünneplő K öz ön ség ! 
M agyar T estvéreim !

Rimaszombat hazafiasán érző közön
sége ez év junius hó 2-ikán tartott 
képviselőtestületi ülésén aként határo
zott, hogy a cseh megszállás alól tör
tént felszabadulása alkalmával az első
nek bevonult kiskunhalasi m. kir. „Ba
logh Ádám" 15. honvéd kerékpáros 
zászlóaljnak felajánl egy ezüst kürtöt 
zászlóval és pedig oly hazafias célzattal, 
hogy a zászló és a kürt azon zászlóalj 
birtokában legyen, amely a húsz évi 
idegen elnyomatás alóli felszabadulá
sunk alkalmával Gömör és Kishont 
vármegye régi székhelyének Rimaszom
bat városának falai közé elsőnek vo
nult be: örökké tanúbizonysága legyen 
a Csonkamagyarországhoz való boldog 
visszatérésünk alkalmával érzett haza
fias örömünknek és annak a rendíthe
tetlen hitünknek, mellyel Szent István 
Magyarországának feltámadásában hi
szünk !

A kürt és zászló elkészült. Hivatására 
vár I A csapat tiszti küldöttsége és disz
szakasza megtisztelte városunkat sze
mélyes megjelenésével, hogy eme szent 
szimbólumokat tulajdonába átvegye !

M agyar Katonák I 
M agyar T estvéreim !

A hazatért magyar Felvidék, a halha
tatlan magyar élet földjének egyik gyön
gye : Rimaszombat városa ma ismét a 
magyar lélek évezredes dicsőségének 
legszentebb jelével, a nemzeti zászlóval 
ül örömünnepet.

E város, mely már a honfoglalás előtti 
korból ismeretes, de királyi várossá 
csak Róbert Károly király alatt emel
kedett, történelmi nagy múltja mellett 
emlékszik arra is, hogy falai alatt mér
tek döntő csapást Mátyás király hadai 
a Giskra vezetése alatt betört huszita

A kiskunhalasi kerékpáros zászléalj ünnepélye.
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Beszerezhetők BODNÁR GÉZA villamossági és rádió-szaküzletében 
Rimaszombat, Andrássy-ut 16. sz. — Telefon : 29.

Énekifi Ifuság. A dec.
17-i Éneklő Ifjúság rende
zősége tisztelettel felhívja a 
n. é. közönség figyelmét, 
hogy dec. 4-től jegyek elő- 
iegyezhetők minden iskolá
ban. A szokástól eltérően 
ez alkalommal nem fognak 
a jegyárusítók házalni. Te
kintettel a nagy érdeklő
désre, ajánlatos a jegyeket 
dec. 10 ig biztosítani.

hadakra. Emlékszik egy másik szomorú, 
hosszú cseh korszakra is, de emlékezé
sében mégis legjelentősebb az a pilla
nat volt, amikor megjelentek e helyen 
nemzetünk szent színei, a háromszinü 
nemzeti lobogók.

A honfoglalás korában e város falai 
között a fekete turulmadárral díszített 
vérszinü zászlók lengtek : a honfoglaló 
magyarság zászlói.

A Bécsi Képes Krónika tanúsága sze
rint ez a honfoglaláskori lobogó csak a 
kereszténység felvétele után változott 
meg olyképpen, hogy a vörös mezőbe 
a szálló fekete turul helyére a fehér 
kettős kereszt került. E zászlót Rima
szombat levegője is lengette.

A piros-fehér-zöld színekkel első íz
ben II. András király alatt találkoztunk. 
Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás alatt, már 
mindenütt nemzeti szinü lobogókat len
getett a szél, szerte Nagymagyarorszá- 
gon.

Nemzeti színeket viseltek a márciusi 
ifjak s ezen lobogók alatt mentek dia- 
dairól-diadalra a 48-as honvédeink.

Hiába irta egyik borongó pillanatában 
a nemzet nagy lantosa : Petőfi Sándor, 
hogy
„Hagyjátok el azt a piros, fehér, zöld

[szint,
Lejárt az ideje.
Más szin illeti most a magyar nemzetet 
Piros és Fekete.
Fessük zászlainkat fekete, pirosra,
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet

[sorsa...*
A magyar sors lehetett gyászos, lehe

tett véres, de zászlaja megmaradt a ré
ginek : pirosnak, fehérnek, zöldnek !

Piros, mert e hont vérrel szereztük, 
a fehér a négy magyar folyót s e nem
zet hótiszta jellemét jelzi s a zöld a 
gránitkoszorus Kárpátok örökzöld re
ményét festi vágyaink egére.

M agyar Katonák!
M agyar T estvéreim !

Minden zászlószentelés, minden zász
lóátadás : eszmehirdetés ! Egy valóságos, 
boldog pillanat, amelyben az emberi 
lélek a mai sistergő és félelmetes harci 
készülődések közepette is átadja magát 
izzó nemzeti érzései legszentebb nagy
szerűségének, amelynek igazi neve: 
honszerelern 1

Minden zászló ideál, amely nélkül az 
emberiség már rég lesüllyedt volna, vagy 
ököliel hóditó, vagy gyáván hódoló em
berszörnnyé, de ideáljával egyszerre 
megnemesedik úgy az egyesek, mint a 
nemzetek élete és célt kap minden élet.

A nemzet, melynek zászlaja az ideálja, 
nem néz az égre, nem álmodik és nem 
vár, nem keres jeleket. Szent jele a 
zászló. Benne keresi a földön és az
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égben, emberben és a világi anyagok
ban a jelt, az üzenetet, hogy emberek 
vagyunk, hogy dolgunk és szent hiva
tásunk vau a földön és fel kell emel
nünk az embereket, közelebb magunk
hoz az emberi és eszmei szinthez !

Mert ezerszer nem igaz az, hogy az 
emberek ellenállás nélkül adják át 
magukat a pusztulás, az erőszak, a ra
vasz és kegyetlen hódítás, az emberte- 
lelen megsemmisülés vad és ostoba 
kalandjainak. Nem igaz, hogy az embe
rek vérgőzös ködben akarnak élni és 
nem akarnak látni mást csak — el
lenfelet ! Nem igaz az, hogy e kor minden 
becsvágya a gyűlölet és a szervezett tö
meggyilkosság legtökéletesebb előkészí
tése. Nem igaz, hogy nincs már ember a 
világon, aki a magasabb eszményi ideá
lokban hinne, mert városunk mai nemes 
megmozdulása milliószor élesebben mu
tat meg egy igazságot: azt, hogy ne
künk emberi, társadalmi és nemzeti 
szükségünk a nemzeti zászlónak, mint 
ideálnak a tisztelete és piedesztálra 
helyezése.

E zászlós kürt mocsoktalan tisztasága 
jelképe szándékaink tisztaságának ; és 
a benne hivés egyértelmű az igazsággal, 
mely szerint hiszünk abban, hogy e 
szent jel le tudja lopni a tüzet az égből 
s lelke sugarával be tud világítani a 
fénytelen embertelenségbe és összhangot, 
együttérzést tud adni minden gonosz 
lármába és minden sistergő gyűlölet 
fájdalmas zűrzavarába.

E jel tud nevelni, érzéseket kelteni, 
lelkesíteni, színeivel tüzelni, félelmetes 
erejűvé varázsolni és nemes harmóniá
kat teremteni, amely feloldja az embe
rekben mindazt, ami torz és formátlan 
volna 1

Én hiszek a zászlóban, a s~ent jelben, 
i mely nyugodtan leng minden terrorral 
! szemközt. Nyugodtan és türelmesen,
' mert örök és szent hivatása van e föl

dön, melyet senki és semmi más nem 
végezhet el helyette. Hiszek isteni lel- 
kületében és erejében, melyet a Min
denható adott beléje, hogy benne lássa 
meg minden nemzet a sorsát. És áldom 
sorsomat, hogy ma, a zászló iránti hon- 
szerelmemről eszmehirdető hitvallást 
tehettem.

Amikor Rimaszombat ősi városa ne
vében igaz magyar szeretettel adom át 
a hármas szent színekkel díszített kürtöt 
a kiskunhalasi m. kir. „Balogh Ádám“ 
15. honvéd kerékpáros zászlóaljnak, — 
csillogó szemekkel, megittasult lélekkel 
és csordultig telt szívvel teszek ismét 
fogadalmat: hogy hti lesz e nemes város 
polgársága a magyar zászlóhoz, Magyar- 
ország kormányzójához, — mindhalálig!

És Te, nemes kürt, szent színeiddel 
vedd át hivatásod! Hirdesd az egész 

i világnak, hogy mi, magyarok, élünk ! 
Élni és küzdeni akarunk ezeréves, Szent 
Istváni Nagymagyarországunk feltámasz
tásáért !

A rendkívüli hatású beszédet hatal
mas tapssal fogadta az ünnepi díszköz
gyűlés. Amikor a taps elült, Éva László 
polgármester a drága nemzeti ereklyék
nek kijáró áhítattal csókolta meg a 
diszkürt remekbekészült zászlóselymét 
és Nagy Géza őrnagy ugyancsak ajkai
hoz emelte azt mielőtt átvette és zász
lóalja nevében megköszönte volna.

Nekünk, a magyar trikolórtól tizen
kilencben olyan szomorú körülmények 
közt elbúcsúzott rimaszombati magya
roknak köny szökött a szemünkbe e 
gyönyörű jelenet láttán s hálát adtunk 
az Istennek, hogy a magyar szinek di
csőségét és megbecsülését húsz szen
vedésteljes esztendő után megélnünk 
engedte.

Nagy Géza őrnagy a csapatzászlós 
diszkürlöt a következő beszéddel veíte 
át Éva László polgármestertől:

K edves M agyar T estvéreim !
Alig csak pár nappal múlt egy éve 

annak, hogy Magyarország Kormányzó
jának parancsára a magyar honvédség 
csapatai elindultak Észak felé, s mi el
szánt lelkesedéssel meneteltünk arra a 
területre, ahová a magyar testvérek oly 
régen vártak bennünket. A sors különös 
kegyelméből s az Úristen legfelsőbb 
akaratából jutott osztályrészünkül az a 
szerencse, hogy a kiskunhalasi kerék
páros zászlóaljjal elsőnek vonulhattunk 
be e városba, Gömör vármegye szék
helyére s a magyar haza nevében mi 
üdvözölhettük elsőnek e vidék és e vá
ros derék magyar lakosságát. Az 1918 
tói eltelt húsz esztendő sok szenvedése 
megtaníthatott bennünket arra, hogy 
mire vezet az, ha a magyarságban hiány
zik az összetartás s ha nincs erős nem
zeti akarat, ellenben olyan elveket valló 
egyének tartják a hatalmat kezükben, 
akik egyszerűen nem akarnak katonát 
látni. A szomorú tapasztalatok megtaní
tották az egész magyarságot arra, hogy 
összefogás nélkül nincs felemelkedés s 
ezért mindannyiunknak akarni, bízni és 
remélni keli, mert a nemzetet nagy tet
tek elvégzésére csak az együttes erő
feszítések ösztönözhetik. Ennek az egy
séges akaratnak kifejezését látom ebben 
a diszkürtben és csapatzászlóban, ame
lyet Rimaszombat nemes városának ál
dozatkészsége ajánlott föl nekünk. E 
kürt és zászló két intelmet is kifejezésre 
juttat és pedig a nemzeti akaratelhatá
rozást és célkitűzéseket, valamint a tet
tekre sarkaló buzdítást a honvédség 
felé.

Amikor ezt a diszkürlöt és csapat- 
zászlót hálásan megköszönöm nemes 
Rimaszombat város vezetőségének és 
polgárságának, bizton hiszem, hogy az, 
mint félve őrzött csapatjelvény, hivatá
sát mindenkor be fogja tölteni, alatta 
meghalni mindenkor büszkén fog a 
honvéd, de gyáván visszarettenni soha 
nem fog. Zászlóaljparancsnokom és az 
egész zászlóaij nevében testvéri szere
tettel üdvözlöm Rimaszombat városát s 
a nekünk adományozott csapatjelvényt 
azzal a forró kívánsággal veszem át, 
hogy az minél előbb ott tündököljön a 
régi országhatárokon, amely a nagyobb 
és boldogabb Magyarországot öleli majd 
körül, Rimaszombat megelégedett és 
magabizó polgárainak örömére. Kívánom, 
hogy ez mielőbb beteljesedjék.

A lelkes tapssal fogadott felszólalás 
után Nagy Géza őrnagy a jelenlévő 
zászlóalj kürtös gondjaira bizta a disz- 
kürtöt, aki feszes vigyázz-állásban vette 
át a zászlóalj drága ereklyéjét.

A díszközgyűlés a Himnusz elének- 
lésével befejeződött. Az ünnepély után 
előbb a diszszakasz tisztelgett, a csapat
zászlós diszkürt előtt, majd diszmenet- 
ben vonult el vitéz Bobok Miksa al
ezredes-zászlóaljparancsnok előtt. A kis
kunhalasi katonai küldöttség autókon 
utazott haza délután három órakor, egy 
felejthetetlen ünnepély kedves emlékei
vel gazdagabban, amelyet Rimaszombat 
és Kiskunhalas városok testvéri össze
köttetéseit csak még jobban elfogják 
mélyiteni.

*
A kiskunhalasi kerékpáros zászlóalj

nak adományozott szinezüst diszkürt 
pontosan a katonai előírásoknak meg
felelően készült, a legkifogástalanabb 
kivitelben. A kürt tölcsérén a kormányzó 
vésett címerén kívül Rimaszombat vá
ros zománcmivü ezüst címere is helyet 
foglal s a peremen pedig az adományo
zásról szóló következő szöveg van be
vésve : „A felszabadult Rimaszombat 
megyei város közönsége 1938. nov. 10.“ 
úgyszintén a megajándékozott csapattest 
neve is „A m. kir. Balog Ádám 15 hon
véd kerékpáros zászlóalj".

A kürtöt diszitő csapatzászló nehéz

selyem anyagból készült, az előírásos 
méretben és formában, egyik oldalán az 
angyalos középcimerrel s a másikon 
Magyarország védőasszonyának, Szűz 
Máriának képével. A zászlót nehéz kivi
teli! két bojtban végződő nemzetiszinü 
selyemzsinórzat fűzi össze, rajta kék és 
fehér selyemszalagokkal, amelyek kö
zül a fehéren a város cimere és az 1938. 
nov. 10. dátum, a kéken pedig a követ
kező szöveg van kihimezve: „A felsza
badult Rimaszombat megyei város nagy- 
közönségétől". A remekmivü csapat
zászló diszkürtöt először a kormányzó 
névünnepélyén fogják megfujni Kiskun
halason.

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete szombaton, december hó 2 án 
délután 4 órakor közgyűlést tart, amely
nek tárgysorozatán a következő 36 ügy 
szerepel:

1. Rimaszombat megyei város tiszt
viselői létszámának megállapítása tár
gyában érkezett alispáni, illetőleg bel
ügyminiszteri rendelet bemutatása :

2. Rimaszombat megyei város tiszt
viselőinek kinevezése tárgyában érkezett 
főispáni, illetőleg belügyminiszteri ren
delet bemutatása. Jelentés arról, hogy a 
törvényhatósági bizottság kisgyülése a 
képviselőtestület következő határozatait 
jóváhagyta :

3. az Egészségház építéséről szóló 
véghatározatot,

4. a pénzügyigazgatósági épület föld
szinti részére eszközölt 2000 P.-nyi be
ruházás tárgyában kelt véghatározatot,

5. a pénzügyigazgatósági épület eme
leti részének bérbeadása és 4500 P. 
beruházási költség utólagos jóváhagyása 
tárgyában hozott 19/kgy. 251/1939. sz. 
véghatározatot,

6. a Horthy Miklós laktanya tiszti ét
kezdéjének rendbehozatalával kapcsola
tos 500 P. költség utólagos jóváhagyása 
tárgyában hozott véghatározatot,

7. a községi óvodának napközi ott
honná való átalakítása tárgyában hozott 
véghatározatot,

8. az országzászió talapzatának elké
szítésével kapcsolatos költségek tárgyá
ban hozott véghatározatot,

9. a „Balogh Ádám* 15. honv. kerék
páros zászlóalj részére zászló és ezüst
kürt felajánlása tárgyában hozott vég
határozatot,

10. Rimaszombat nk. bírói II. bírói, 
pénztárnoki és közgyámi tiszteletdijainak 
megállapítása tárgyában hozott végha
tározatot.

11. A Rimaszombat megyei városnál 
a kihágási rendőri büntető bírói teen
dők ellátásával Kapczy Tamás tanács
nok és dr. Csetneky Pál fogalmazó meg
bízatása.

12. A Rimaszombat megyei városnál 
Kapczy Tamás tanácsnok, közgyámi, 
valamint árvaszéki előadói teendőkkel 
való megbízatása.

13. A Rimaszombat megyei városnál 
rendszeresített tiszteletdíjas ügyész tisz- 
feietdijának megállapítása.

14. Városi vigalmi adó szedéséről 
szóló szabályrendelet megalkotása.

15. Országzászló pótmunkáira 1200 P. 
megszavazása és az 1939. évi költség- 
vetésbe való beállítása.

16. A Szabadka-pusztai laktanya hely
reállítási munkálataira 2100 pengő hi
tel megszavazása, illetve ezen összeg
nek az 1939. évi költségvetésbe való 
beállítása.

17. A rimaszombati temetőben egy 
ravatalozó építésének elvi elhatározása.

18. Varga Imre, az Egyesült Magyar 
Párt elnökének javaslata a Rimaszombat 
megyei városi tisztviselők részére kará
csonyi segély megszavazása tárgyában.

19. A város tulajdonát képező u. n. 
Pénzügyi palota emeleti részének a m. 
kir. Pénzügyigazgatóság részére való 
bérbeadása.

20. Farkas Pál, a „Gondüző" bérlőjé
nek kérelme a korcsmái bérletből leendő 
kibocsátása iránt.

21. Heksch Bertalan cég kérelme a 
pénzügyi épületben bérelt üzlethelyiség 
bérletének megszüntetése iránt.

22. Zemlényiné Vályi Margit óvónő 
kérelme az ovodai szegény gyermekek 
tandijának elengedése iránt.

23. A m. kir. állami elemi leányiskola 
igazgatójának kérelme a szegénysorsu 
gyermekek beiratási dijának elengedése 
iránt.
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vágya mindenkinek, hogy 
egyszer vagyonhoz jusson. 
Ez a vágya könnyen tel
jesülhet,

vegyen
Államsorsjegyet,
ennek segítségével köny- 
nyen juthat nagyobb pénz
összeghez. — Ára : egész 
3 P., féi 1 50 P., főnyere
mény

40000
a. P.

19.600 nyeremény 288 000 
pengő értékben.

H ú z á s  december 5
,-v A sorsjegy kapható sors- 

v5\-t v jegyföelárusitóknál, vala- 
mint az összes dohánytőzs- 

dékben.

24. Tankó Lajos kérelme a város tu
lajdonát képező és Klein Mór által bé
reit fatelep, szénraktár és irodahelyiség 
átengedése iránt.

25. A m. kir. állami polgári iskola 
igazgatójának kérelme gyakorló kert ré
szére 2 kát. hold terület átengedése 
iránt.

26. A rimaszombati Vadásztársaság 
kérelme a vadászterület bérének mér
séklése iránt.

27. A városi hivatásos tűzoltóság sza
bályrendeletének megalkotása iránt.

28. Özv. Kovács Gusztávné és fiai 
kéreiine a község köielékébe való fel
vétel iránt.

29. Lengyel Julianna,
30. Soltész Sándor,
31. Luszpaj Mihály,
32. Venczel Gyula,
33. Drasgyik József,
34. Szilágyi Béla Árpád,
35. Zaithamel József P.,
36. Tankó Gyula kérelme a községi 

kötelékbe va'ó felvételt kilátásba helyező 
Ígérvény megadása iránt.

A Nemzeti H itelintézet r. t. Tolyósitja 
a Felvidéken is a kiskereskedői köl

csönöket.
Most értesültünk örömmel arról, hogy 

a m. kir. pénzügyi kormányzat a kis
kereskedők megsegítésére megindított] 
hitelakciót a Felvidékre és Kárpátaljára 
is kiterjesztette.

Ennek a kiskereskedői kölcsönakció- 
nak lényege az, hogy minden kiskeres
kedő üzleti tevékenységének fokozására, 
üzletkörének kibővítésére anyagi, erejé
hez mérten, legfeljebb 5000 pengő, négy 
év alatt, 6 %‘ OS kamatozás mellett 
visszafizetendő kedvezményes kölcsön
höz juthat.

A kölcsönkérő természetesen köteles 
az általa igénybeveendő hitelre megfelelő 
biztonságot nyújtani és pedig kisebb 
összegnél, 1.000 —2 000 pengőnél két jó 
kezest állítani, 2.000 pengőn feiül azon
ban megfelelő tárgyi fedezetet, vagy 
egyéb biztosítékot nyújtani.

Vármegyénkben és körzetünkben lakó 
kiskereskedők hiteligényeit a már meg
alakult Baross Szövetség helyi fiókjával 
karöltve a N em z e t i  H i te l in té z e t  r .  t.  
R i m a s z o m b a t i  F i ó k j a  (Deák Ferenc u. 
17. sz.) bonyolítja le.

Azok tehát, akik hitelt kérnek, fordul
janak akár a Baross Szövetség helyi 
szervéhez, akár pedig a Nemzeti Hitel- 
intézet rt. rimaszombati f ókintézetéhez.

A  Nemzeti Hitelintézet rt. egyébként 
ugyancsak a Baross Szövetséggel kar
öltve a Felvidék többi központjában is 
megindította ezeknek a kiskereskedői 
hiteleknek a folyósítását, igy értesülé
sünk szerint a Nemzeti Hitelintézet rt.

egyik központi főtisztviselője a felvidéki 
nagyobb közgazdasági gócpontokban, 
különösen azokban a városokban, ahol 
már a Baross Szövetség fiókjai megala
kultak: igy: Kassán, Érsekújváron, Üng- 
váron, Komáromban, Losoncon, Léván, 
Rozsnyón, Dunaszerdahelyen és váro
sunkban, személyesen Is tárgyalásokat 
folytat, azért, hogy ez a hitelakció mi
nél sikeresebben szolgálhassa a kis
kereskedők érdekeit.

Kórház megnyitás és emléktábla 
leleplezés.

A rimaszombati m. kir. állami kórház 
ünnepélyes megnyitását, valamint a Fő- 
méltóságu Kórmányzó ur és Hitvese 
1939. aug. hó 10-iki magas látogatását 
megörökítő emléktábla ünnepélyes le 
leplezését folyó évi december hó 6-án, 
Miklós napján d. e 11 órai kezdettel, a 
következő ünnepi renddel tartják meg : 

A r é g i  kórház n a gyterm éb en :
1. „Magyar Hiszekegy". Énekli a Ri

maszombati Magyar Daiegylet. Vezényel: 
id. Halász József karnagy.

2. A vendégek üdvözlése.
3. Gyimesi József: „Bizzunk Istenben" 

c. költeményét szavalja : Suhajik Mar
gitka.

4 Dr. Mihalik Dezső—Zöld Károly : 
„Üdvözlés". Énekli a Rimaszombati Ma
gyar Dalegylet.

5. Ünnepi beszédet mond: Dr. jékei 
Balog Ádám kórházigazgató főorvos.

6. Himnusz.
Az uj kórház bejáratánál:

1. Dr. Mihalik Dezső: „Horthy hym- 
nusz". Énekli a Rimaszombati Magyar 
Dalegylet.

2. A Főméltóságu Kormányzói Pár 
látogatását megörökítő emléktáblát le
leplezi Dr. runyai Sóldos Béla, Gömör 
Kishont vármegye főispánja.

3. Szózat.
Az ünnepség után a kórházigazgató 

és a főorvosok bemutatják a kórházat 
a megjelent vendégeknek.

’dó és olcsó
a Darmot. Beváltja, amit ígér. 
Nincs vele bajlódás, teafózés, 
keserüizü anyagok nyelése, stb. 
Jóízű hashajtó
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H Í R E K
Utak,

melyeknek tekervényes, keskeny szalag ja a 
messzeség láthata tlanságába fu t s göröngyös 
hátát fakóarcu emberek tapossák.

Utak, melyeknek nincs vége, röggé szikkadt 
saruk piszkos színét pihenő stációk nem 
ta rk ít já k  s am elyeket véres ta lp pa l já rn ak  
kálváriássorsu, lázasszemü emberek.

Utak, melyeknek humusztalan te rm éke tlen
ségében nem verhet cs irá t az élet, nem szá ll
hat gyökérbe a v irá g  le lke s nem teremhet 
dal az a jkakon, üdvösséget adó érzés a sze
re tők szivében.

U tak, melyeknek lab irin tusában eltéved, 
más Irányba kalandoz a gyenge, h ite t vészit 
a k ish itű  s könnyzápor mosta sz ik lá in  meg
m egbotlik , e l-etcsuszik az erős is.

Utak, m elyeket nem v ilá g it  be cs illogó 
napfény, utak, m elyeknek végén csak se jtjük  
a frisssze llő  lobog ta tta  célzászlót, amely 
fe lé fá rad ttes fü , ve rtle lkü  em berm illió k  bu- 
csus serege sóvárogva tek in t.

Utak, meredek hegyekre fu tó , nehéz s mé
gis igére tte ljes , ká lv á r iá i u ta k . . .

v^rguc.
D r. szepesbélai Roth Pál OTBA ke rü le ti 

főorvos, vo lt közkórházi sebészfőorvos ren
de lő jé t a H orthy M ik lós téren levő Pénzügy- 
gazgatősági pa lo tába helyezte át.

E s k ü v ő .  Rábely Miklós és Béták Jn- 
cika nov. hó 26-án tartották esküvőjüket 
a róm. kát. templomban. (M. k. é. h.)

Z e n e d é l u t á n .  A rimaszombati Zene
iskola 1939. dec. 3-án vasárnap d. u. 
5 órai kezdettel rendezi idei első zene 
délutánját a zeneiskolában (Muzeum- 
földszint), melyre a zenekedvelőket tisz
telettel meghívja.

H a lá lo z á s .  Egy, az életet szerető és 
szépen élni is tudó, haladószellemü, 
fajához és nemzetéhez törhetetlen hűség
gel ragaszkodó, munkáséleíü férfiút ra
gadott el az élők sorából a kérlelhetet
len Halál: szentistvánbaksai dr. Baksay 
Dezső, ügyvéd Gömör-és Kishont vár
megye volt tisztiügyésze, nyugalmazott 
m. kir. államvasuti főtanácsos, a rima- 
szombati református egyház volt fögond- 
noka, népfölkelö honvéd huszárhadnagy

de ser kerülhet rá, ha elavult 

lám pák rossz fényénél erőlteti túl 

látását. M áskép  takarékoskodjék:  

Z s e b é t  és s z e m é t  védje  a 

szerényfogyasztásu, s u g á r z ó  

l é  n y ü  T u n g s r a m  K r y p t o n n a l *

f. évi november hó 26-án Budapesten 
68 éves korában, hosszú betegeskedés 
után elhunyt. Az elhunyt férfiú kihűlt 
porrészeit a budapesti Kercpesi-temető 
halottsházában kedden délután történt 
egyházi megáldás után szülővárosába, 
Rimaszombatba szállították s az itteni 
református templomból, a részvét impo
záns megnyilvánulása mellett, november 
hó 29-én délután helyezték a helybeli 
temetőben lévő családi sírboltban örök
nyugalomra. Baksay Dezső dr. élénk 
szerepet vitt városunk közéletében és 
szülővárosa fejlődése, előhaladása érde
kében buzgó tevékenységet fejtett ki min
den téren. Munkásságával igaz érdeme
ket szerzett városunk villamos- nemkü
lönben v íz -  és csatorna műveinek léte
sítése körül s az elsők között volt, aki 
a piactér és a forgalmasabb uccák asz
faltozásának nemcsak hogy gondolatát 
felvetette, de az erre vonatkozó tervek 
elkészítését is szorgalmazta. Mint a ré
gi Rimaszombati Takarékpénztár ügyé
sze, városunk közgazdasági, bank- és 
hitéletében is eredményes munkássá 
got fejtett ki, társadalmi téren pedig, 
úgyis, mint a régi Vármegyei Kaszinó 
élenálló tagja, a vezető szerepet vivők 
között foglalt helyet. Ilyen életmunka 
mellett érthető a részvét, mely a szülő
városban osztatlanul nyilvánult meg te
metésén, amelyen Varga Imre ref. lelkész 
vett végbucsut az egyház volt főgond
nokától, Rimaszombat hűséges fiától, 
egykori érdemes polgárától, akinek vég- 
tisztességtételén, vármegyénk fő- és al
ispánjával az élen, megjelent Gömör és 
Kishont vármegye tisztikara is. A ko
szorúkkal borított koporsó mellett disz- 
ruhás vármegyei hajdúk állottak őrsé
get, majd megindult a gyászmenet és 
Baksay Dezső megtért őseihez. Halála 
özvegyét, szült. Bernáth Idát, testvéreit: 
özv. Stech Kálmánná sz. Baksay Matil- 
dot, Baksay Józsefet, vitéz Sáfrány Gé- 
záné sz. Baksay Gizellát, Baksay Istvánt 
és ezek családját döntötte mélységes 
gyászba, akiken kívül a Bernáth, Fábry, 
Groó, Kerekes és Zehery családok fáj
lalják a szeretett rokon elmúlását.

T e d e u m .  Horthy Miklós, Magyaror
szág kormányzójának névünnepén, dec.
6-án d. e. 9 órakor a helybeli kát. Plé 
bánia-templomban hálaadó-istentisztele- 
tet tartanak.

T a l á l t  t á r g y a k .  A rimaszombati ren 
dőrkapitánysághoz a múlt napokban 
egy karórát és egy öngyújtót szolgál
tattak be. Igazolt tulajdonosuk a híva 
talos órák alatt átveheti a rendőrségen.

E g y  l e l k i p á s z t o r  m e g a j á n d é k o z á s a .
A gömörmegyei Rakotlyás község refor
mátus asszonyai lelkipásztoruknak, Sza

kai János ref. lelkésznek, ragaszkodásuk 
és tiszteletük jeléül, díszes kivitelű, se
lyemből és bársonyból készült papipa
lástot és papisüveget ajándékoztak, ame
lyek Fényes Ilona rimaszombati ipar- 
müvészeti-mühelyének mesteri kivitelű 
készítményei.

Is k o la i  h i r .  Veress Tivadar miskolci 
zenetanár, Zathurecky Ede és Gábriel 
Ferenc volt növendéke nov. 15-én meg
kezdte működését a rimaszombati zene
iskolában.

M e g h ív ó .  Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nőegyesület elnöksége ez utón 
kéri m. t. tagjait s az összes jótékony 
nöegyesületek vezetőségeit, szíveskedje
nek folyó év december 4 én hétfőn d. 
u. 5 órakor a Rimaszombati Bank ta
nácstermében tartandó közgyűlésen meg
jelenni. A közgyűlés tárgya : a karácso
nyi segélyezések megbeszélése.

E ln ö k s é g .

| Fűszereseknél, henteseknél b e v e z e t e t t ^

ü g y n ö k  gt
elsőrendű mellékeiteket kaphat. jg i

Paprikaengros Szeged, Postafiok 100. »

Mikulás vásár. A Rimaszombati Má
ria Kongregáció dec. 3-án és 4-én a 
— Széman Intézet kongregációs termé
ben — Mikulás vásárt rendez, melynek 
jövedelmét a szegény gyermekek kará
csonyi felsegéiyezésére fordítja. Tekin
tettel a jótékony célra, szeretettel kérünk 
mindenkit, hogy a mikulási és karácso
nyi ajándékokat a bazárban vásárolják 
meg. A kongr. vez etősége.
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Fölvétel a Mária Kongregációba.
Dec. 8-án — Szeplőtelen Fogantatás ün
nepén — a 9 órai szent misén ünnepé
lyesen fölvétetnek mindazok, kik a Má
ria Kongregációba belépni óhajtanak’ 
Délután 6 órakor műsoros diszgyülés 
lesz, melyre szeretettel várnak minden
kit.

— December 5. Ez a nap a m. kir
államsorsjáték legközelebbi húzásának 
napja. Idejében szerezze be államsors
jegyét (ára egész 3‘— P., fél 1'50 P.) 
akkor Önnek is esélye lehet a nyerésre! 
Főnyeremény 40.000— P.

Amit ma megtehet, ne halassza hol
napra, mert december 5-én van a m. 
kir. államsorsjáték legközelebbi húzása 
s ha elfelejti megvásárolni a sorsjegyet, 
úgy azon nem vehet részt, pedig a fő
nyeremény 40.000 ar. P.

Nem szabad emelni a készcipő árát.
Az árkormánybiztos hozzájárult a nyers
bőrárak emeléséhez. Az áremelések 
azonban nem érvényesülhelnek a kész
cipő árban. A rendelkezés, illetve az 
érdekeltek megállapodása értelmében 
a drágulás 40 százalékát a cipőgyárak, 
60 százalékát a kereskedők viselik, úgy
hogy a készcipőára semmit sem változ
hat. A rendelkezés értelmében a cipő
kereskedőnek a cipő árát nem szabad 
emelnie, mert a készbör keményáru árá
nak 10, a többi készbőrterméknek 12 
százalékos emelését a fentebbi arányban 
a gyárak és kereskedők viselik.

Bevonják a most forgalomban lévő 
régi levílbélyegeket. A posta vezér
igazgatósága közli, hogy a nemzet nagy
jainak arcképét ábrázoló 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 10, 16, 20. 25, 30, 32, 40, 50, 70, fil
léres értékjelzésü általános forgalmú 
levélbélyegek 1939 december hó 31 - éve! 
érvényességüket vesztik. Ezekkel a 
bélyegekkel 1940. január 1-től bérmen
tesített postaküldeményeket a postahi
vatalok megportózzák.

Rozsnyói túrái: és séták cim alatt a 
Magyar Turista Egyesület Felsőgömöri 
(rozsnyói) Osztálya turistakalauzt adott 
ki. Hézagpótló munkát végzett a M. T. 
E. Felsőgömöri Osztálya, midőn kiadott 
füzetében a Rozsnyó vidéki túrák leírá
sával Útmutatót nyújtott a Gömört felke
reső turisták számára. A füzet Útmuta
tásai szerint Gömörnek, sziikebb hazánk
nak szép tájait (Pozsálló-vonulat, Pel- 
söci-szilicei fensik, Szádellővölgy stb.) 
bárki felkeresheti. A füzet Kerisik Lászlói
K. E. pénztárosnál szerezhető be. Ára 50 
fillér.

Turista kongresszus Rimaszombat
ban. A Magyar Turista Szövetség ve
zetősége a felvidéki turista egyesületek 
meglátcgatása során, december 9-én, 
Rimaszcnibatot is felkeresi és városunk 
turisztikai, valamint idegenforgalmi ügyei
nek megbeszélése céljából kongresszust 
rendez az illetékes hivatali tényezők és 
a Magyarországi Kárpát Egyesület rima 
völgyi osztályának bevonásával.

Mit kell tudni a légoltalmi

VI.

Légoltalmi első segélyn yú jtá s.
3. Folytóknál. Tünetek: köhögés,

könnyezés, émelygés, habos-véres nyá- 
ladzás, fuldokló nehézlégzés, mellkasi 
fájdalom, nagyfokú nyugtalanság, sziv- 
syengeség, hányinger, esetleg hányás. 
Elsősegélynyújtás: a mérgezettet! A
gázszagu ruha eltávolítása után a bete
get melegen takarjuk be. Nyugalom. 
Sziverősitő injekciók, u-a, feketekávé. 
Vérvétel. Ox gtnbelélekzés. Köhögéscsi- 
iapitásra Codein. Fíjdalr m ellen Pyrami- 
don. Hányinger ellen pohárka konyak.

4. Hólyaghuzóknál. Tünetek : Csepp-
hatásnál : a bőrön 2—6 óra múlva
lobos pir, 18—24 óra múlva hólyag, 
későbben nehezen gyógyuló ff kély. Gőz
hatásnál : könnyezés, a szemgolyó vérbő,

a szemhéjak duzzadlak. A bőrfelületen 
lobos pir, viszketés. Belégzés esetén: 
köhögés, rekedtség, nehézlégzés, sziv- 
gyengeség. Elsősegélynyújtás : a gázzal 
szennyezett ruha óvatos eltávolítása. 
Csepphatásnál: a sérülés megelőzésére 
felitatás és klórmészpépes bekenés, az
után lemosás. Bőrsérülésnél a lobos te
rületre Burow-kenőcsös kötés. Kifejlő
dött hólyagnál a hólyagtartalom kienge
dése után Burow-kenőcsös kötés. A 
hólyag falát megtartjuk ! Fekély esetén 
3 százalékos hidrogcnhiperoxdos öblités 
vagy rózsaszínű káüumpermangános 
fürdő, melegbehatás, kenőcsös kötés. 
Gőzhatásánál: a szem kiöblítése 3 szá
zalékos bikarbónás oldattal, alkalikus 
kenőcs. Belégzés esetén: a garat ki 
öblítése 3 százalékos szódabikarbónás 
oldattal, nyugalom, olajos inhallációk.

5. Mérgezőknél. Tünetek : fejfájás,
ájulás, hányás. Nagy tömönységnél azon
nal izombénulás, eszméletlenség, lég 
zési zavarok. Az arc vörösszinü, a nyál
kahártyák élénk pirosak. Elsősegély
nyújtás: friss levegő, oxigénbelélegezte- 
tés, eszméletlenségnél mesterséges lég
zés oxigénadással. A légzőközpont iz
gatására Lobeün, Icoral. Sziverősitő 
injekciók. Meleg takarók.

VI. Sebesültek és betegek szállítása. 
Sérült embert csak akkor szabad szállí
tani, ha előbb szállításra alkalmassá 
teltük : csonttörésnél sinezés, vérzésnél 
vérzéscsiiapitás után. A szállítás legyen 
gyors és kíméletes. Dr. R. B.

A kiskunhalasi felszí ba- 
fliítl honvédek Jánosiban.

A kiskunhalasi kerékpároszászlóalj 
tiszti küldöttsége és diszszakasza Rima
szombatból visszatérőben, miután ott 
átvették a nekik ajándékozott ezüstkür
töt és lobogót, megállóit Jánosiban is. 
Tolmácsolni kívánták a zászlóalj pa
rancsnokának, vitéz Oszlányi Kornél 
alezredesnek üdvözletét, abból az alka
lomból, hogy zászlóaljával egy évvel 
ezelőtt szabadította fel e lelkes magyar 
falut.

A régi diadal kapu előtt összesereg- 
lett nép a Himnuszt énekelte, mikor a 
dissszakasz felvonult. A felszabadító 
honvédek küldöttségét a község nevé
ben Konkoly-Th. István református lel
kész. fogídia. Kifejezte, hogy a rima- 
szombatiak által adományozott ezüstkiirt 
és zászló mellé a jánosi magyar közön
ség a szivét- leik ét ajánlja föl. Kívánta, 
hogy vezesse az Isten a magyar honvéd
sereget előre, a dicsőség utján, a teljes, 
nagy Magyarországért. A lelkész szavaira 
a parancsnokió őrnagy válaszolt, tudtul 
adva a felszabadító zászlóaljnak a lelkes 
magyar falu számára küldött üdvözletét. 
Az őrnagy beszéde után Farkas Márton 
ref. tanitó vezetésével a ref. egyházi 
énekkar „nem-nem, soha“ cimü haza
fias dalt adta elő, lelkeket pezsditö, ha
talmas erővel. Egy kis leány és egy kis 
fiú Koukcly-Thege István által irt két 
üdvözlő szavalatot mondott el. Egy leány 
virágcsokrot adott át a parancsnoknak 
Egy levente nemzetiszinü selyemszala
got hozott a lelkész elé s miután az ezt 
megáldotta, átadatott a jánosi leventék 
nevében a zászlóaljnak. Végül a közön
ség elénekelte a Magyar H szekegyet.

Ipaitásulati közlemények.
Az. 1922. XII. t. c. 56. §-a elrendeli, 

hogy — az iparos üzlethelyiségét, annak 
külső részén, — cégtáb láva l köteles m eg 
jeleln i. A cégtáblán fel kel! tüntetni az 
üzlettulajdonos családi és utónevét oly- 
képen, hogy a felirás egyik része se 
legyen kevésbbé szembeötlő, mint a 
többi. Ha az üzlettulajdonos férjezett, 
vagy özvegy nő, a cégtáblán férje nevét 
köteles megfelelő toldással az e'őbbi 
mondáiban jelzett módon feltüntetni. 
Például : Juhász Péter asztalosmester, 
vagy: özvegy Mester Dáiiielné született 
Dávid Ilona női- és gyermekruha varrónő. 
Az iparosságot saját jólfelfogott érdeké
ben felhívjuk, akiket illet, hegy kelle
metlenkedések kikerülése céljából cég
tábláikat a fenti módon haladéklalanul 
helyezzék ki, nehogy, felülvizsgálat so
rán, büntetésnek tegyék ki magukat.

Bővebb felvilágosítást az ipartársulat 
titkársága szívesen nyújt.

Jelen közzétételtől számított 8 napon 
belül, minden iparos és gyáros az 1884. 
XVII. t. c. 99.106.111. §-ai értelmében 
büntetés terhe mellett köteles az alkal
mazott se g éd e i és munkásai részére 
munkakönyvét váltani. Munkakönyv nél
kül alkalmazni segédet, vagy munkást 
tilos. Ezen törvény értelmében felhívja 
a Járási Iparíársulat elnöksége a segédet, 
vagy munkást alkalmazó iparosokat, 
hogy haladéktalanul váltsák ki alkalma 
zott segédeik és munkásaik számára az 
elrendelt munkakönyvét, mert mindazok, 
akik ezen törvényt figyelmen kivül hagy
ják, súlyos büntetésnek teszik ki magu
kat. Munkakönyvvel a segédnek nyil
vánított családtagnak is rendelkeznie kell.

Felhivatnak végül a tanonctartó ipa
rosok, hogy 8 napon belül, a hétköznap 
bármely órájában, tanoncszerződésc-ikkel 
tanoncaikat az itteni bejegyzésekkel tör
ténő összehasonlítás céljából az ipar 
társulat jegyzői irodájába küldjék fel.

Járási Ipartársulat Elnöksége.

4 Színház. ►
Iván Sándor színtársulatának előadá

sai e héten is üres, vagy legfeljebb fél 
ház előtt folytak le. Mindhiába volt a 
társulatnak a város közönségéhez inté
zett kérő szava, a sajtó szinházbajárásra 
buzdítása : a színi idény elejétől meg
nyilatkozó közöny csak nem akart föl
engedni. Ilyen körülmények, ilyen mos 
toha viszonyok mellett kétségbeejtő a 
színtársulat helyzete s ha valamilyen 
anyagi segedelemhez nem jutnak, rögös 
uijokon tovább haladásuk, Lévára me
netelük is a legnagyobb nehézségekbe

gyár érzés szent szineit... Budapestet 
varázslatos színészetével magyarrá tette. 
Nem kellettek akkor jelszavak, a tüzet 
itt hordtuk a szivünkben, nem kellett 
vele cégéreskedni... kaptunk annyi tü
zet tanítóinktól, hogy ebből életünk 
végéig fog maradni... ez az a tűz, ame
lyen elégünk küzdelmeink és nagy gond
jaink közepette. 1926-ban, tehát a cseh 
idő alatt a rimaszombati közönség he
lyezte el ezt a márványtáblát, ünnepi 
felavatásban, akkor is szerény magam 
állottam itt és neves költőnk, Telek A. 
Sándor barátom ez alkalomra irt versét 
mondottam el, engedjék meg, hogy ma 
is ezt cselekedjem. Talán most nem jár 
érte olyan büntetés, mint akkor... ugya
nis akkor színigazgató voltam... itt és 
reá 4 hétre elvették tőlem színigazgatói 
koncessiómat első ízben a csehek. Ennek 
a versnek nagy ára volt tehát."

Itt eiszavalta Faragó Ödön Telek A. 
Sándornak az 1926. évi ünnepélyre irt 
aikami ódáját, miközben az emléktábla 
fölé elhelyezték a társulat babérkoszo
rúját. A nagyhatású költemény hatásos 
elszavalása után az ünneplő közönség 
a Himnusz eléneklésével fejezte be az 
emlékünnepélyt.

Az elmúlt héten hétfőn, november hó 
27-én a „Földindulás", kedden az „Utolsó 
tánc", szerdán, csütörtökön Zilahy La 
jós „Gyümölcs a fán" szinjátéka, pénte
ken „Bubus" vígjáték ment, jó elő
adásban.

Szombaton és vasárnap, dec. 2-én és
3-án „Katinka" operettet mutatják be. 
A nagysikerű operett bizonyára meg
érdemelt érdeklődést kelt a közönség 
körében. Hétfőre „Trafikos Erzsiké" ope
rettet fűzték műsorra, kedden pedig nagy 
müvészestély keretében vesz búcsút a 
társulat.

ütközik.
Pár előadás van még hátra. Ezt a 

nehány előadást tegyük legalább a 
pártfogás fokozottabb megnyilvánulásá
val meleggé.

Aki m ég nem volt e g y sz er  sem  szín 
házban e szezonban, menjen el legalább  
eg y sz er  s  ezzel a vá lsá gos helyzeten 
se g ítv e  le sz !  Ha nem is teljesen, de leg
alább annyiban, hogy az útiköltség elő
teremtésének lehetőségével továbbjutá
suk biztosittatik.

A Blaha-emlékünnepély
vezette be ezt a hetet. Vasárnap, nov. 
26-án a sziutársulat délelőtt fél 12 órai 
kezdettel Blaha Lujzának, a magyar 
nemzet csalogányának 1926. évi február 
hó 28 áu országos ünnepség keretében 
márvány emléktáblával megjelölt szülő
házánál áldozott a magyar színészet 
örök büszkesége emlékének, nagyszámú 
közönség részvételével.

Az ünnepély szónoka Faragó Ödön, 
volt kassai színigazgató volt, aki a 
következő emlékbeszédet mondotta:

„Kedves Kartársaim, Barátaim, tisz
telt Hallgatóság, nem kívánok ma tör
ténelmi visszapillantást adni a magyar 
színészet hős koráról és azoknak a na
gyoknak működéséről, életéről, akiknek 
a mai Magyarország kulturális fejlődé
sének alapjait köszönhetjük.

Ennél a kis háznál megemlékezünk 
Rimaszombat nagy szülöttjéről : Blaha 
Lujzáról, aki innen röpült ki nagy ive- 
zetü művészi és főleg magyar sikereinek 
nagy színpadára. Vele együtt mentek a 
Tamássyak, Eöry Gusztávok, Prielle Kor
néliák, Jászay Marik, akiknek varázsla
tos munkájára megformálódott a magyar 
színészet. Illik és szent kötelességünk 
e házacska előtt megjelennünk, emléke
zésünk szerény koszorúját a márvány 
tábla tőié elhelyezni, mert mi is, késői 
utódai e nagy művészeknek, mi is épp 
úgy járjuk a káiváriás magyar ugart, 
mint ők. Abban az időben magyar ru 
hában járták régi nagyjaink az országot, 
mi ma szürke, kopott, jeltelen ruhában 
járunk, mert a magyar ruha ünnepi ru
hája lett a szegény magyarnak... igy 
bár szürke ruhában állunk itt, de lel
kűnkben ünnepi a hangulat, csendes 
mise Biaha Lujza emlékezetének. Talán 
e társaságban én vagyok az egyedüli, 
aki még véle egy színpadon játszhattam: 
Néni, Piros bugyelláris, Vereshaju nép
színművekben. Milyen nevelő, magyaro
sitó színpadi munkák voltak ezek, úgy 
színészre, mint közönségre... Blaha 
Lujza volt az, aki ujja teremtelte a ma

N em zeti film szín h áz .
A Nemzeti Filmszínház kft. megnyíló 

és bemutató előadásait a dr. Törköly 
József-tér (Kispást-tér) 26. szám alatt 
levő, a kor követelményeinek mindenben 
megfelelően felszerelt és berendezett, uj 
filmszínházban f. hő 2 - 3  és 4-én tartja 
meg és pedig szombaton este 8 órától, 
vasárnap 3, fél 6 és 8 órától, hétfőn fél 
6 és 8 órától. Lepergetésre kerül ezen 
alkalmakkal „A varieté csillagai" káprá
zatos kiállítású magyar revü film, a 
főszerepekben Bárdy Bellával, Simor 
Erzsivel, Szeieczky Zitával, Jávor Pállal, 
Páger Antallal, Vaszary Pirivel és Mály 
Gerővel. Helyárak: Páholyüiés 1 P. 
Erkéiyiilés 80 fii!. Záríszék 70 fi!!. I. 
hely 60 fill. II. hely 40 fill. Pénztárnyi
tások délelőtt 10—12 lg, délután 3 órá
tól, mely idő alatt a jegyek elővételben 
telefonon is megrendelhetők. Telefon 
szám 124. A filmet kedvelő mozilátoga
tó közönséget őszinte öröm töltheti el, 
hogy városunk ilyen nagyobb városban 
is csak kevés helyen található, pompásai: 
felszerelt és berendezett mozihelyiséggel 
rendelkezik, amely higiénikus és tűzbiz
tonsági, de kényelmi szempontból is 
teljesen megfelelő. A magunk részéről 
is örömmel üdvözöljük az uj vállalatot 
s munkájukhoz sok szerencsét és mara
déktalan sikert kívánunk.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Jókarban levő, használt

íróaszta l
olcsón eladó. — Cim a kiadóba.

KOaives é s  ácsmester!
szakvizsgára előkészít:
G aál Balázs é p í t ő m e s t e r ,

Losonc, Hitler u. 22. szám. 
Levélbel i  m egkeresésre 
válaszol.

Két vagy három szobás
nagy adómentességéi h á z a t  
vennék. Cim a kiadóhivatalban.

Rimaszombat 1939 Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-íér 9. szám.)


