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Teleki Pál gróf miniszterelnök 
megjelent a Nemzeti Gazdasági 
Klubnak a fővárosban rendezett 
vacsoráján s az ott elmondott be
széde igen megszívlelendő alkalmat 
szolgáltat a magyar közvélemény
nek arra, hogy néhánv nagyjelen
tőségű problémába beletekintve, 
'anulságokat leszűrve, elmerüljön a 
jövő Magyarország kimunkálásá
nak nagy gondolataiban. Kaszinó, 
kör, klub és a társasági élet egyéb 
szervezeteinek hosszú sora all a ! 
magyar társadalom rendelkezésére, j 
Ezek összejövetelein, közgyűlésein, j 
vacsoráin meghányják-vetik a ma
gyar sors kérdéseit s politikai, gáz-! 
dasági, szociális avagy kulturális] 
téré . termelik, továbbfejlesztik, ki
munkálják, népszerűsítik s talán! 
gyakorlatba is viszik gondolataikat.! 
Ezek a társadalmi szervek, tehát! 
igen áldásos működést fejthetnek 
ki a nemzet életében. A Nemzeti 
Gazdasági Klub működését külön 
ki kell emelnünk e tekintetben, mert! 
ebben a körben együtt találjuk a 
magyar gazdasági élet vezetői'. Ke
resztény és magyar férfiak sora
koznak itt egymás mellé ma már 
erős közgazdasági tényezőkként, 
amit azárt kell külön hangsúlyoz
nunk, mert nem túlságos nagymultu 
ez a klub; a 20-as évek magyar 
gazdasági meglátásai, szándékai 
és keresztény irányú gazdasági tö
rekvései hívták életre. A kis sereg 
az nban nőtt, izmosodott, erősö
dött s fontos fényezővé vált, olyan 
komoly nagy táborrá, ameiy ma 
már minden téren érezteti hatását 
gazdasági életünkben. Értéke fő
ként abban van, hogy a klubban 
nem haszonleső, anyagiakra éhes 
társaságot találunk, hanem olyan 
magyar férfiakat, akik feladatuknak 
tekintik és kötelességüknek tartják, 
hogy a reájuk bízott tőke erejével 
ne az egyéni gazdagodás, a profit
éhség mammonjának hódoljanak, 
hanern az egyetemes magyar nép 
érdekében sáfárkodjanak.

Szép és ideális gazdasági prog- 
ramm ez s igy érthető, hogy an
nak vacsoráját gróf Teleki Pál 
miniszterelnök is megtisztelte sze
mélyes megjelenésével, sőt felszó
lalásával olyan ujjmutatást tett, ami 
már messzi túlnő még a legideáli
sabb célú és legkiterjedtebb tevé
kenységet kifejtő klub falain is. Az 
országnak szólt Teleki Pál az a 
megállapítása, hogy a keresztény 
társadalomból leginkább hiányzó

e g y ü t t  mu n k á l k o d á s t ,  együtt
érzést és a kölcsönös segítést keli 
előmozdítani.

Együttmunkáikodást! Nem lehet 
ezt eléggé hangsúlyozni, különösen 
ma, amikor nincs a magyar élet
nek egyetlen területe sem, ameiy 
eltűrné a széthúzást. Szükség van 
az együttműködésre az ország ügyei
nek politikai vezetésében, szüksé
ges a gazdasági erők összhangja 
szempontjából, múlhatatlan igénye 
korunknak a szociális megértés és 
segítés minél szélesebb vonalon 
való keresztülvitele, de nem néikü- j 
lözhetjük az együttműködést az em-l 
béri szellem legszabadabb megnyi-j 
latkozásában, a kultúra széles vo
nalán sem. Nemzeti lélekkel átfű
tött koreszméket kell szolgálnunk | 
és magunkévá tennünk olyanfor-j 
mán, hogy lábunk alait meg nej 
inogjon ezer esztendő magyar múlt
jának biztos földié, hogy erre épi-j 
feni tudjunk uj időknek uj szellemi' 
termékeivel. S amikor ilyen hori- i 
zontot huzunk a magyar élet fölé,! 
közéletünk egyik rendkívül fontos 
tünetére kell rámutatnunk, hogy a 
hangoztatott s vágyott törekvések 
számára megnyugvás! pontokat ta
láljunk. El kell ismernünk, hogy 
gróf Teieki Pál politikai törekvé
seinek, amelyekkel nemzetünket 
egybe akarja kovácsolni, látható 
és értékelt tüneteivel találkozunk.

Két időközi választás zajlott le a 
közelmuiiban. Az egyik Zalavár- 
rnegyében, egy nagy magyar poli
tikus elhalálozása folytán üresedett 
meg s megütközött itt gróf Teleki 
Pál politikája a szélsőséges jobb
oldal harcában. Az eredmény min
denki előtt ismeretes. De ha azt 
mondaná valaki, hogy könnyű volt 
ezt a sikert felmutatni a Magyar 
Élet Pártjának, mert aktív minisz
ter állott szemben a szélsőjobbol
dali ellenzék szerény tagjával, ak
kor hivatkozhatunk a másik vá
lasztókerületben lefolyt időközi vá
lasztási eredményre, ahol a Magyar 
Élet Pártjának országosan nem is
mert jelöltje fölényes győzelmet ara
tott a nyiiaspárt jelöltjével szemben.

Ez történt Marcaliban. A siker 
jelentőségét emeli az a tény, hogy 
a tizennégyezer főnyi választókö
zönségnek 85 százaléka leszavazott. 
Ilyen hideg, téli időben nagy ered
mény ez, ami arra mutat, hogy a 
választóközönség megérezte jelen
tőségét annak, hogy félre kell ten
nie minden kényelmi szempontot s

szavazatának leadásával országos 
j e l e n t ő s é g ű  demonstrációját kell 
nyújtania annak, hogy gróf Teleki 
Pál politikáját helyesli az ország s 
e vészterhes időkben az együít- 
munkálkodás jegyében akar ha
ladni. Komoly súlya van ennek a 
S mogyvármegyében lefolyt idő
közi választási eredménynek. Mert 
ez a vármegye, tudvalévőén, nem 
iekicsinylendo politikai jelentőség
gel bir. Múltja van u. i. annak, 
hogy itt a nép szemét nem lehet 
bekötni laza talajon épülő arany
hegyek igérge:ésével. Ezt a népet 
nagyatádi Szabó István oktatta a 
politikára. Ebben a vármegyében 
volt ő — miként önmagáról mon
dotta — arató, részes, községi biró, 
községi képviselőtestületi tag, me
gyebizottsági tag, majd országgyű

lési képviselő s e réven földműve
lésügyi miniszter. Nem véletlen az 
hogy Somogyvármegye termelte ki 
ezt a férfiút a magyar földmives 
nép köréből. Ez csak úgy történhe
tett meg, hogy e vármegyében a 
nép politikailag komoly iskolán 
esett keresztül.

Ez is egyik oka annak, hogy a 
tnarcali-i választókerület népét nem 
lehetett elámitani a legszebo agitá- 
ciós jelszavak ígérgetéseivel sem, 
mert tudta ez a nép, hogy nagy 
felelősség nyugszik az ő megnyi
latkozásán s egyben nagy tőkét je
lent a magyar együítmunkálkodás 
számára az, ha annak a pártnak 
jelöltjét juttatja mandátumhoz, amely 
párt ma hivatott az országot átve
zetni e nagy, háborús világválság 
megpróbáltatásain.

Városunk kulturális életében
örvendetes megmozdulás történt: 
a Polgárikor kulturszakosztálya ma
gyarságunk és korunk alapvető kér
éseinek megbeszélésére előadás

sorozatot rendez. Az első előadást 
csütörtökön este tartották meg.

Hogy Rimaszombatban, a még 
csak pár évvel ezelőtt is eleven
ségéről, szakadatlan tevékenységé
ről ismert magyar kulturfészekben 
a szellemi élet egyidő óta ugyan
csak pang, semmi kétséget sem 
szenved. Ez — sajnos — szomorú 
valóság, amit a kulturember igaz meg
rökönyödésével kel! úgy nekünk, 
mint minden jóakaratu magyar em
bernek megállapítani, nyomban fel
vetődvén önkéntelenül a kérdés: 
hol vannak, miért maradtak el azok 
a múltban annyi diadalmas siker
rel járt, ma is felejthetetlen itteni 
kulturmegmozdulások.

Aki úgy, mint mi, hosszú évtize
dek óta, ennek a magyar városnak 
ütőerén tartja tapintó ujjait, annak 
a baj megállapításában s illetve az 
előtolakodó kérdésre a feleletadás
ban nem lehet késlekednie, hiszen 
mindez annyira kézenfekvő, hogy 
szinte magától adódik a diagnózis 
s illetve a kérdésre a felelet.

Az első és legfőbb ok, ami a 
kuliurinegmozdulásokat előbb mind
inkább ritkává, majd teljesen el
maradóvá tette: a régi mozgató, 
szervező, szereplő erők elhalása, 
eltávozása s illetve életkörülmé
nyeik változása, a szegénységgel 
határos rosszabodása. Másik, nem 
kevésbbéfontos ok a hatóerejü kul
turális összefogások hiánya.

Mert igaz az, hogy nálunk igenis 
vannak ma is kulturmunkára irá
nyuló akarások, csakhogy ezek a 
jószándéku tettrekészségek, moz

gatni, szervezni, szerepelni akará
sok egytől-egyig mind más és más 
irányban hatnak, ami azután az 
itteni kuiturélet hatóerejét úgyszól
ván a semmivel teszi egyenlővé. 
Ezért kell megtalálni azt a faktort, 
aki, vagy ameiy össze tudja gyűj
teni a széíforgácsolódott erőket, a 
jószándéku tettrekészségeket, aka
rásokat és megakadályozza ezzel 
ezeknek más és más irányban ha
tásait, illetve semmivé válását.

Ilyen faktornak tartjuk a Rima- 
szombati Polgárikor kulturszakosz- 
tályát és illetve annak vezetőségét. 
Ez s illetve ezek lennének hivatva 
városunk kulíuréletének megalapo
zására — az iskolánkivüli műve
lődést hivatalból irányítókkal együt
tes munkával és megértéssel — 
minden kulturmegmozdulás és tevé
kenység megindítására, szellemi éle
tünk szebbé, elevenebbé tételére. 
A Polgárikor kulturszakosztálya, 
valamint az iskolánkivüli népmü- 
müvelési bizottság tudatában is van 
hivatottságának és lelkesedéssel és 
örömmel vállalta a rendszeres és 
állandó kulturmunka megindítását 
és vezető irányítását.

Megnyugvással kell ezt tudomá
sul vennünk és örömünknek kell 
kifejezést adnunk a sikerrel biztató 
munkavállalás fölött.

Mert sikerrel biztat ez a munka- 
vállalás, hiszen a semmittevés nagy 
csendje, a hallgatás évei alatt egész 
uj generáció életfája terebélyesedett 
ki, uj izmok acéiozódtak ható- és 
szereplő erőkké s ma már csak a 
kicsinyhitüek mondhatják azt, hogy 
a kuliurélet szomorú pangásának 
megszüntetésére hiábavaló mind
eme igyekvés, mert a tudományos, 
komoly előadások iránt nem érdek-
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lődik senki, vagy hogy a fásultság 
a gazdasági helyzetünk vagy ép
pen a korszellemnek velejárója, 
sőt, hogy az egyébként minden 
kulturális megmozdulással szemben 
indolens emberek a megélhetéshez 
szükségeseken kivül esetleg csa- 
is az olcsó és könnyű szórakozá
sok iránt érdeklődnek. A rendsze
res és állandó kulturális munka 
megindulásakor mindez megcáfoló
dik.

Ebben a munkásságban szót kell 
engedni, részt kell juttatni főleg az 
ifjúságnak, a mozgató-, ható-, sze
replő erőkké izmosodott újabb ge
nerációnak is a vezető tényezők 
irányítása mellett meginduló kultur- 
megnyilvánulásokban, tanfolyamo
kon, irodalmi szemenáriumokon, 
szabadegyetemeken, előadásokon,! 
hangversenyeken stb. helyet kell | 
adni minden erre alkalmas szerep-; 
lőnek, hogy minél szélesebb me-l 
dérben induljon meg az áldásos j 
munka folyama.

Ezzel nemcsak nemzeti kultúránk j 
erejének növelését mozdítjuk elő, 
de igaz kultúrmagyarokként széppé 
tesszük jelenünket és igéretteljessé j 
a magyar jövőt.

Márkus László.

Törvényhatósági közigazgatási bi- j 
zottség ülése. Gömör és Kishont vár
megye törvényhatóságának közigazgatási 
bizottsága f. hó 12-én, kedden délelőtt a 
vármegyeház kistanácstermében tartotta 
szokásos havi ülését, melyen a távollévő 
dr. Sóldos Béla főispán helyett dr. Hor
váth Árpád alispán elnökölt. Az ülésen 
az egyes közigazgatási és szakágazatok 
vezetői a folyó ügyekről tettek jelentést.

M inden házban tudást, -  
m inden hátba  r á d i ó t !  
Napi 8  fillé ré rt h a j n a l t ó l  
éjfélig tartó s z ó r a k o z á s t  
nyújt a

r á d i ó !

Éneklő Ifjúság.
Vasárnap délután 5 órakor a gimná

zium tornatermében ad találkát egymás
nak városunk valamennyi iskolája az 
első közösen rendezett „rimaszombati 
Éneklő Ifjúságra*. Ilyen nagymértékben 
rendezett ifjúsági hangverseny, mely 
mintegy 500 énekes részvételével szá
mol, még nem volt városunkban. Apró 
elemista kislányok, fiuk, a polgári isko
lák növendékei, a gimnázium Budapes
tet megjárt énekesei, a kereskedelmi 
iskola és gazdasági iskola közös mun
kára álltak össze, hogy szivet lelket 
gyönyörködtető nemes élvezetet nyújt
sanak mindnyájunknak.

Hívnak mindenkit, szülőket, rokono
kat, ismerősöket, barátokat. Halljátok 
meg felnőttek — mit mond az Éneklő 
Ifjúság nektek. Fáradtak vagytok? Szom
jazzátok a szépet? Jöjjetek felfrissülni 
ebben az iiditó hangzuhatagban. Nem 
tudtok hinni, bízni? Nézzetek ezekbe a 
csillogó gyermekszemekbe, melyekben 
már most világit a karácsonyi gyertyák 
fénye ! Hiányzik közietek az összetartás? 
Nézzétek ezeket az Éneklő Ifjakat! Mind
nek a munkája egyformán fontos és ha 
csak egy is akadt köztük, aki nem érzi 
át az összetartozandóságot, százak mun
káját teheti tönkre ! Egymásnak, egy
mással — egymásért! Ez az ő vezérlő 
gondolatuk.

Jöjjetek, lássátok s az Éneklő Ifjú
ságból áradó friss szellemet vigyétek be 
a mindennapi életbe. Nem magunknak 
énekelünk, hanem nektek is, kik még 
távol vagytok, a határokon tűi. Ha meg
értettétek és örültök neki, jelentsétek 
úgy, hogy visszaénekeiitek. De ne csak 
visszhangozzátok, hanem énekeljétek 
tovább másoknak s azok ismét tovább, 
míg csak az éneklők nagy köre be nem 
zárul. — És meg nem születik ?.z „Éneklő 
Nagymagyarország !“

Panaszok a feledi vonat- 
csatlakozások miatt.

A 9501-es budapesti gyorsvonathoz 
Feledről 1840 órakor indul Rimaszom
bat felé a 8128/a számú csatlakozó sze
mélyvonat, ameiyet a menetrend bölcs 
megalkotói kétségtelenül a gyorsvona
tot megfizetni tudók kényelmére iktattak 
be csatlakozó vonatként. A gyors Fe
ledre érkezése és a rimaszombati csat
lakozó szeméiyvonat elindítása között a 
menetrend bét perc időközt állapított i 
meg a csatlakozás zavartalan lebonyolí
tása érdekében. A budapesti gyors 
mostanában rendszerint késik s igy he
tenként 3—4 szer megtörténik, hogy 
mire Feledre ér, a feledi állomáson mar 
csatlakozó vonatjuk nincs a rimaszom
bati utasoknak s vagy ácsorogniok kell a 
fiitetlen várótermü feledi pályaudvaron, 
vagy a közeli korcsmában kell mérgü
ket csillapítani, avagy e kettő helyett 
drága bérautót igénybevenui, hogy Ri
maszombatba eljussanak. A felháborító 
az az egész dologban, hogy Feledről 
ezt a csatlakozó vonatot a bürokrácia 
legnagyobb dicsőségére a gyors még 
egészen jelentéktelen késése esetén is 
elindítják és pedig igen sokszor utas 
nélkül, teljesen üresen, ahelyett, hogy 
szépen bevárnák a gyors érkezését s 
akkor indítanák el. Hangsúlyozzuk, hogy 
ennek a vonatnak semmi más rendel
tetése nincsen, mint a budapesti gyors 
utasait Rimaszombatig eljuttatni, ami 
annál is inkább egyszerű, mert Rima
szombat amúgy is végállomás s ennek 
a személyvonat garnitúrának Rimaszom
batban teljes egy óra tartózkodási ideje 
van az utolsó esti feledi csatlakozáshoz 
való elindulásig, ha tehát teljes egyórát 
késik is a pesti gyors, még ezt az időt 
is zavar nélkül bevárhatja a feledi pá
lyaudvaron. A nap-nap mellett lemaradó 
utasok már minden követ megmozgat
tak az anomáliák megszüntetése érde
kében, eddig azonban semmi célt nem 
értek, mert a feledi állomás főnöke a 
szigorú előírásokhoz tartja magát és 
csak maximálisan fiz perc késés esetén 
vár a gyorsra, ellenben már tizenegy 
perc késés esetén könyörtelenül indítja 
a rimaszombati csatlakozó vonatot, akár 
üresen is. Miután ezen a lehetetlen álla
poton az utasközönség érdekében végre 
változtatni kell, ideje lenne, ha a mis
kolci üzletvezetőség és a budapesti igaz
gatóság tudomást szerezne a helyzetről 
és utasítaná a feledi állomást a csatla

kozás betartására. Megjegyezzük, hogy 
a 9511-es személyvonat rimaszombati
csatlakozása is igen kedvezőtlenül van 
megoldva, a9528-as személyvonattal pe
dig ugyanez történik Feleden késés ese
tén mint a 9501-es pesti gyorssal, ezt 
az utolsó esti rimaszombati csatlakozó 
személyvonatot, amely reggel 532 ig 
már semmi munkát nem végez többé, 
képes a vasúti bürokrácia elindítani a 
9528 as személyvonat beérkezte előtt s 
ezzel hetenként néhányszor 40—50 ri
maszombati utast kitenni annak, hogy | 
Feleden rekedjen s ott órákat eitöltsönj 
szállás, vagy bérautó utáni szaladgálás
sal, holott ennek a 8138 as vonatnak,! 
mint fentebb már mondottuk, reggel 
5'32 ig bőséges ideje lenne várakozni 
az esetleg késéssel érkező rozsnyói vo
natra. Mindezen segíteni lehet gyorsan 
és alaposan, csak a bürokrácia kinövé
seit keli erélyes metszéssel megkurti- 
tani. A sok kellemetlenségen átment 
rimaszombati utasok az üzletvezetőség
től és az. igazgatóságtól várják ezt a 
gyors és erélyes intézkedést.

M űsoros tesdelután.
A szegénysorsuak karácsonyi felsegé

lyezésére évenként megrendezni szokott 
nőegyleti jótékonycélu estélyt ez évben 
az összes helybeli asszony és leánykö
rök bevonásával, műsoros teadéluíán 
keretében rendezte meg vasárnap a 
Rimaszombati Jótékony Nőegylet, a 
Hungária-száíló nagy áldozatokkal ki
csinosított emeleti termében.

A rimaszombati hölgyek teadélutánján 
igen szépszámú közönség jelent meg s 
a gondosan összeállított műsor hatásos
nál-hatásosabb számaiban őszinte öröm
mel gyönyörködött. A megjelenteket 
Deák Ándorné szociális nővér köszön
tötte a rendezőség nevében, majd Gyulai; 
Kató mondotta el Holéczyné-Jaczkó I 
Ilona költői szépségű prológját, tavaszt 
varázsolva a szivekbe. Szabó Istvánná 
tanítónő betanításában ezután az elemi 
fiúiskola növendékei mutatták be Kóbor 
István „A sziv“ c. színdarabját, amely
nek főszerepeit Igaz Pál, Polenkovics 
József, Oravec József, Riz László és Bán 
István játszották el igen ügyesen. A 
közreműködő angyal és ördögsereg ha
tásos aláfestést adott a léleknemesitö 
darabnak. Antal Baba III. poig. isk. ta
nuló sikerült szavalata (Végvári: Nagy 
magyar télben) után az elemi leányis- I 
kóla műkedvelői játszották el legkedve
sebb és leglátványosabb müsorszámukal i 
a „Baba lakodalmat", amelynek igen sok- \ 
szór és sokat tapsolt a publikum. Al 
darab betanítását dr. Szilassyné-Schmál ■ 
Jolán, a rendezést pedig Pásztor Mária j 
tanítónők végezték nagy hozzáértéssel 
és lelkesedéssel. A gazdag és változatos j 
műsor legnagyobb sikerű száma a „Hűl-1 
lanak a rabláncok" c. hazafias színmű 
volt, amelyben a főbb szerepeket S/urek 
Lenke, Antal Baba, Durda Éva, Doh- 
nányi Évi, Bohus Jutka, Kézdy Baba, 
Benkovits Edith, Surgotta Ilona, Turóczy 
Piroska, Molnár Ida, Zaithame! Erika, 
Bodnár Bözsi, Lestyán Ilonka, Bulla 
Kató és Simon Ida játszották. A sikert 
nagymértékben fokozta a darab színes 
és látványos kiállítása, az ügyes ének 
és táncbeiétek, a szöveget hatásosan 
aláfestő zenei kiséret, valamint a hat- 
vantagu szavalókórus közremüködese. 
Az összes szereplők festői látványt 
nyújtó magyar ruhákban játszottak. A 
nagyhatású müsorszám betanításáért és 
megrendezéséért Fratrits Vilma tanár
nőt illeti meg teljes elismerés.

A müsorközben a nőegyiet hölgy 
gárdájának irányítása mellett teát szol
gáltak föl a segédkezésre felkért s sze
repüket kedvesen betöltő fiatal leánykák. 
A fiatalság varázsa ezúttal is teljes 
mértékben hatott, ami a teadéluíán jó
hangulatában maradé' tálán kifejezésre 
is jutott. A hölgyek lebilincselő ked
vessége valósággal elfelejttette a jóté- 
konykodókkal, hogy társadalmi kötele
zettségeiknek tettek eleget a jótékony
célu teadélután sikerének elősegítésé
vel, oly természetesnek találta mindenki, 
hogy a szives női szó, a leányok ártat
lan kedvessége nemcsak a kérges férfi
sziveket, hanem féltve őrzött tárcáikat 
is megnyitni volt képes a szeretet ünne
pének közeledtével.

Elismerés és köszönet illeti meg nem
csak a jószivü adakozókat, hanem a 
teadélután megrendezésében buzgólkodó 
egész hölgygárdát, élén szeretett Nagy
asszonyunkkal Samarjay Janosnéval, aki

időt és fáradtságot nem kímélve dolgo
zott a siker elérésén s azon, hogy Kará
csonyra műiéi több rimaszombati házba 
kopogtasson be a Jézuska.

A rendezőgárda vezetői közül még 
Hoiéczyné-Jaczkó Ilona, Tomcsányi Piri 
és Szakáll Lenke lelkes és odaadó köz
reműködéséről kell elismeréssel meg
emlékeznünk.

Tu ris ta  kongresszus
R im aszom batban.

A Magyar Turista Szövetség szom
baton délután a Rimaszombati Polgári
kor emeleti termében, a gömöri turista- 
szervezetek bevonásával kongresszust 
rendezett az aktuális szervezési kérdé
sek megbeszélése céljából. A kongresz- 
szusí a szövetség megbízásából Rubányi 
Vilmos aleinök vezette ie s azon a vá
ros képviseletében Éva László polgár
mester is megjelent. A gömöri turista- 
egyesületek közül a jolsvai MKE osz
tály Krausz János erdőtanácsos és a pel- 
sőci MKE osztály id. Bartal Dezső igaz- 
gató-íaniió vezetésével népes küldött
ségekkel vett részt a rendkívül fontos 
értekezleten, a rimavölgyi osztály pedig 
testületileg jelent meg Rábeiy Miklós 
elnök vezetésével, aki a megjelenteket a 
rendezést ellátó rimavölgyi osztály ne
vében szeretettel köszöntve, sajnálattal 
jelentette be, hogy dr. Sóídos Bála fő
ispán elutazása miatt a kongresszusról 
elmaradni volt kénytelen. Rubányi Vil
mos, Faragó Ferenc és dr. Schermann 
Szilárd szövetségi aieinökök, Poigárdy 
Géza szövetségi titkár, dr. Szumogh- 
Arvay Nándor és Kováts Ferenc szövet
ségi tanácstagok előadásai után a meg
jelent turisták részleteiben is megvitat
ták a napirendre került kérdéseket és a 
belső vándorforgalom emelését célzó 
össze terveket. A megbeszélésben Krausz 
János, Tavassy Lajos, id. Barta! Dezső, 
Varga István, Éva Lászió, Frenyó Lajos, 
dr. Várady Dénes, Tóth László és Benko
vits Gyula vettek részt.

Nyolckor társasvacsorát rendezett a 
rimavölgyi osztály a vendégek tisztele
tére s ott elsőnek Rábeiy Miklós elnök 
mondott üdvözlő beszédet, majd dr. Szu- 
niogh Árvay Nándor szövetségi tanács
tag rendkívül hatásos felszólalás kere
tében átadta a Magyar Turista Szövet
ség emiékvereteit a húszéves cseh meg
szállás alatt elismerésreméltó hazafias 
munkát kifejtett gömöri turistáknak. A 
művészi kivitelű kitüntetésekben a kö
vetkező turisták részesültek : Rábeiy
Miklós, Frenyó Lajos, Rőczey Dániel, 
Benkovits Gyula iMKE rimavölgyi osz
tály), Vietórisz Erzsébet (MKE sajó- 
völgyi osztály), id. Bartal Dezső (MKE 
pelsőci osztály), Krausz János, Szénássy 
Béla (MKE jolsvai osztály). A szövet
ségi kitüntetéseket a megjutalmazottak 
nevében Frenyó Lajos a rimavölgyi osz
tály ügyvezető aleinöke köszönte meg. 
A rendkívül szívélyes hangulatú vacso
rán még igen számos pohárköszöntő 
hangzott el. A budapesti vendégek va
sárnap reggel a rimavölgyi osztály tag
jaival együtt az országzászló eiőtt tisz
telegtek és a „Magyar Hiszekegy" el- 
imádkozása után koszorút helyeztek e! 
annak talpazatán, majd a negyedti- 
zenegyórás vonattal újabb kongresz- 
szusra tovább utaztak Salgótarjánba. A 
búcsúztatásnál Rábeiy Miklós elnökkel 
az élén a rimavölgyi osztály tisztikara 
teljes számban megjeleni.

Anyagtorlcdás miatt több közle
ményünk jövő számunkra maradt.

H Í R E K
Emlékeink

telistele rakott kamrájából csakúgy ömlik a 
sok drágaság ilyenkor amikor a babonás 
ezermesterek kezében ismét Luca széke for
málódik, hogy mindennapi mesterkedéssel 
kifaragják, összetákolják eresztékeit, lapját, 
lábát, támláját annak a primitív ölökének, 
amelyet karácsony éjszakáján az éjféli mi
sére hivó harangszóra kivisznek a kereszt- 
uíra, hogy reá ülve, meglássák a boszorká
nyok táncát, a kincseket cipelő törpéket s 
az emberi szem elől rejtett, titkos jövendőt.

Mert az emberek kezében, a műveltség 
fáklyaviiágának lobogása ellenére Is, valami 
ősi ösztönként él a babonás hit. Ez s a kí
váncsiság ördöge ösztökéli munkára a Luca-
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széket faragókat, bár a fe'világosodottság 
századának embere megmosolyogja a bo
szorkányokban hívás jámbor babonáit.

Pedig óh, pedig mennyien vannak a felvi- 
lágosodottak, a kiműveltek között is, akik 
ha nem föltétien hívői is a babonának, ha
sonlatosan cselekszenek a Lucaszéket tákol- 
ge ó babonás, egyszerű embereshez.

Mennyien várnai: babonás hívessel csodák 
jövetelére a Valóság Tanyáján. Hányán 
akarnak könnyűszerrel kincshez jutni a Sze
génység világában és mily sokan szeretné
nek belepillantani az Idő jövendőt takaró, 
vastag függönyei mögé.

Emberek, Lucaszés varázslatának hitére 
hajló emberek, ma a csodákat nem várni, 
hanem mint már annyiszor megmondottam
— a csodákat cselekedni kell 1 A megelége- 
deitség kincséhez, a jólvégzett, jószándtku, 
tiszta munka juttat csak s a jövendőt tuda
koló kiváncsiságtokat ne akarjátok az Idő 
függönye mögé pillantással k ielégíten i: a 
Jövőnk olyan lesz, amilyennek az i mi akar
juk, de erősen akarjuk, amilyennek azt mi 
erős, nagy, együttes akarással megteremtjük
— higyjétek el, karácsonyraváró adventi 
emberek.

Esküvő. Csütörtökön délben fél 1 
órakor tartotta nagy és előkelő közön
ség jelenlétében esküvőjét runyai dr. 
Sóidos Béla vármegyénk főispánja és 
felesége mdrkus- é s  balizfalvi M áriassy 
Lili fia ifj. runyai dr. Sóidos Béla, a tor
naijai járás szolgabiraja, e. e. huszár- 
hadnagy, báró W eissenbach Iván és fe
lesége púsztély i Pasztély K ovdch Ilona 
leányával báró W eissenbach Ilonával a 
budapesti Kálvin-téri ref. templomban. 
Az esketési szertartást Ravasz László 
református püspök végezte. Tanuk vol
tak : a menyasszony részéről Székely 
Rezső tengerészkapitány, a vőlegény 
részéről runyai Sóidos Árpád földbirto
kos. Az esküvőn az ezredparancsnok 
vezetése mellett megjelent az 1. számú 
jász-kun huszárezred tiszti küldöttsége, 
valamint a vőlegénynek a kárpáialjai 
harcokban részt vett szakaszából 12 
huszár. Az esküvői szertartás után úgy 
a boldog ifjú párt, mint az örömszüiő- 
ket nemcsak a résztvevők halmozták el 
legmelegebb szerencsekivánataikkal, ha
nem a barátok és tisztelők egész serege 
kereste fel üdvözlő sorokkal a családot. 
Főispánunk kedves családjának örömé- 
mében részt vesz az egész Gömör és 
Kishont vármegye közönsége és tiszta 
szivből kivánja, hogy azon az utón, 
amelyen a fiatal pár az uj élet felé el
indult, mindvégig kisérje őket a jóságos 
Isten bőséges áldása.

Kormányzói kiíüetetés. Magyarország 
Föméltóságu Kormányzója múlt hó 24-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával elren
delte, hogy medzihradnei Medzihradszky 
Aladár m. kir. csendőr g. századosnak, 
kiváló és eredményes szolgálataiért di
csérő elismerése tudtul adassék. A leg
felsőbb kitüntetésben részesült csendör- 
tiszt Medzihradszky Péter nyug. rima- 
szombati tanár fia.

Áthelyezések. Farkasházi István hites 
könyvvizsgáló, pénzügyi és törvényszéki 
könyvszakértő Gömör-Kishont vármegyei 
központi forgalmi adóhivatali vezetőt a 
pénzügyminiszter a nagyobbműködési 
területtel biró Esztergom vármegyei köz
ponti forgalmi adóhivatalhoz, hasonló 
minőségben áthelyezte. Az áthelyezett 
hivatalfőnök egy éves rimaszombati mű
ködése alatt mintaszerűen szervezte meg 
vármegyénk ezen uj intézményét s mint 
hites Könyvvizsgáló és könyvszakértő is 
tevékeny részt vet! a visszacsatolt Gö- 
mörmegye kereskedelmi átszevezésében.

Vitézi avatás. A rimaszombati vár 
megyei vitézi szék vasárnap délelőtt 11 
órakor ünnepélyes vitézi eskütételt tart, 
amelyen 21 legénységi állományú vitéz
től fogja a hivatalos esküt kivenni vitéz 
Bányász Gyula ezredes, vármegyei vi
tézi szák-kapitány.

A Polgárikör kulturestje. A helybeli 
Polgárikör újonnan szervezett kultur- 
osztálya csütörtökön jólsikerült estély 
keretében kezdte meg működését. A 
megnyitó estélyen egybegyült közönsé
get az egyesület nevében R.íbely Miklós 
elnök üdvözölte, majd dr. Sárkány Osz
kár tanár tartott rendkívül érdekes elő 
adást a magyar őstörténetről, dr. Halász 
István vm. főjegyző pedig a rimaszom 
bati szerzők dalműveit mutatta be zon
gorán (Törköly László, Geduly Árpád, 
dr. Mihalik Dezső, dr. Halász István), 
Arany János : „Csodaszarvas" c. müvét 
Zsanda Zoltán olvasta föl, befejezőül 
azután a „600 éves zenekar" játszott 
magyar nótákat dr. Mihalik Dezső vm. 
tiszti főügyész vezetésével. A kör kultur- 
osztályának bemutatkozását rokonszenv, 
vei fogadta a közönség s biztosra vehető 
hogy a érdeklődés a további kulturelö- 
előadásokkal szemben csak még foko
zódni fog.

“Jó és
/ r 'r % í^ :X a Darmol. Beváltja, amit Ígér. 
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Értékes I Ízléses ! Praktikus 1 
Eladási termek :

Budapest, VII , Erzsébet-körut 43. 
(ROYAL).

Varmegyénk közönségének kötelessé
gei a nemzeti kultúra iránt.

Még ma is sokan abban a téves hit
ben vannak, hogy kultúrát csak az 
iskolai tanulás nyújt. Ez a felfogás ha
tározottan téves. Mert amint a művelő
dés a maga anyagában a tudomány fej
lődésével egyre szélesedik, ép úgy az 
egyes ember kultúrája sem maradhat 
meg egy fokon, nem állandósulhat bi
zonyos korig és bizonyos iskolák által 
szerzett és adott ismereteken, hanem az 
egyes ember intelligenciájának is foly
tonosan fejlődnie kell mindaddig, amíg 
csak értelme fogékonyságot mutat a 
kulturális problémák iránt. Ebből a 
szempontból tehát minden olyan ember, 
aki valóban szereti élvezni a műveltség 
gyönyörűségét, aki szerei minél mesz- 
szebbre látni a mindenségbe, az isko
lából kikerülve is állandóan és szaka
datlanul művelni fogja magát. Az pedig 
tifindennél inkább természetesebb, hogy 
niinél műveltebb valamely ország, annál 
fejlődésképesebb, életrevalóbb és bizta
tóbb az ország léte is.

Az iskolánk!vüli művelődést sokféle 
eszköz és mód szolgálja. A kultúra ter
jesztését szolgálják az ismeretterjesztő 
előadások, a küiönfále tanfolyamok, 
hangversenyek, társadalmi összejövete
lek, a kaszinók, a színházak, a mozik, 
a muzeutpok, képtárak, kiállítások, iro
dalmi körök, könyvtárak és sok-sok 
eszköz és intézmény, amelyek nem
csak a müveit külföldi államokban, ha
nem hazánkban is már meghonosodtak. 
Mindezek az eszközök és intézmények 
azonban csak akkor érhetnek el eredményt, 
szolgálhatják valóban a vármegye kö
zönségének kulturális fejlődését, ha rend
szeressé és állandóvá válnak.

Tehát eme művelődési eszközök és 
intézmények ne csak egy-egy alkalom
mal és ötletszerűen jöjjenek létre, ha 
nem minél sűrűbben, hogy a közönség 
állandóan felkereshesse azokat a helye
ket, hol ismereteit bővítheti, intelligen
ciáját emelheti.

Sokféle mód és eszköz van tehát 
arra, hogy egy város, vagy község kul
túrája szélesedjék és fejlődjék. Az esz
közökön és módokon túl azonban szük
ség van arra, hogy a város és közsé
gek vezetőségén, a kulturális intézmé
nyek irányítóin kivül a közönség maga 
is lelkesen, állandóan és szeretettel tá
mogassa a művelődés terjedését. Ha 
ebből a szempontból mindenki megfogja 
tenni kötelességét vármegyénkben, ak
kor valóban virágozni fog vármegyénk 
kultúrája és ezzel együtt emelkedni ma
gának a vármegyének erkölcsi és anyagi 
jóléte is. Oravszky Rezső.

Ünnepi sorozat:
055 V'nyomógombos nagyszuper 
099 V. nyomógombos csucsszuper 
055 G gramafouos zenegép 
099 G gramafonos nagy zenegép 
099VG nyomógombos gramafonos 

nagy zenegép
Nemes ibang; — tiszta  vétel.

Kapható minden O R I O N  
— rádiókereskedőnél. —

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

Halálozás. Éliás Istvdnné szül. Segela 
Friderika 40 éves korában f. hó 12-én 
városunkban meghalt. Temetése őszinte 
részvétmegnyilvánuíás mellett f. hó 14-én 
történt.

A helybeli kongregáció ünnepe. A
Mária Kongregáció december 8-án a 9 
órát szent misén ünnepélyesen felvette 
mindazokat, akik a boldogságos Szűz 
Máriát különösen tisztelni és szeretni 
óhajtják. A templom zsúfolásig megtelt 
s a jelenlévők meghatóban szemlélték 
azt a 24 fiatal leányt, akik a mai vallás- 
közömbös világban, bátran mertek oda 
állni a Szent Sziiz liiiomos lobogója 
alá. Ez alkalommal vették fel a polg. 
isk. növendékeiből megalakított „Kis 
Kongregáció" első tagjait is. Délután 
6 órakor műsoros diszgyülés volt a 
Kát. Körben, melyet az érdeklődök tel
jesen betöltötték. A gyűlést dr. Bányai 
József a kongregáció prézese nyitotta 
meg lekes beszéddel. Utánna megjelen
tek a kongreganisták teljes számmal, 
hogy énekeljék a kong. himnuszt. Majd 
élőkép következett a názáreti jelenést 
szemléltetve. Sziiz Máriát nagyon ked
vesen személyesítette meg Sebő Erzsé
bet, Gábor angyalt Szveikovszky Mária. 
Udvardy Erzsébet szavalata csak emelte 
a kedves kép szépségét. Ezután Hlozek

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

S e té te k e t
magas kamatozás mellett gyümölcsöztetünk és bármek
kora összeget azonnal, minden előzetes felmondás nélkül 
visszafizetünk.

Á tu ta láso k a t
gyorsan és olcsón eszközlünk.

Osztály sorsjegyek
nagy választékban kaphatók.

Nemzeti Hitelintézet Rt. fiók ja
Rim aszombat, Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben.
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Kató ismerős hangja csendült fel a szent 
Szűz dicséretére, melyet finom, halk 
zene kisért. Barláky Vera lelkesen sza
val; egy „Üdvözlégy Mára" cimü köl
teményt Az előadás szépségét nagyban 
emelte a következő zeneszám, melyet 
művészi hozzáértéssel mutatott be har- 
móniumon Nagy Ilona és hegedűn kisért 
Gabonás Tibor. Ök kisérték a darab 
minden énekszámát. Végül két felvoná- 
sos darab következett. „Az Őrangyal 
c.ókja" cimen. A prológot Bartos Márta 
mondta, bájjal és kedvességgel. Könnye
ket csalt elő a két árva gyermek, Gá
bor Vali és Bendicsek Nelli játéka. A 
mostohát Zahar Erzsébet adta élethűen. 
A boldog édesanyát, aki végre megta
lálja elveszett gyermekeit Fodor Erzsé
bet játszotta kedves közvetlenséggel. 
Ügyesen alakítottak : Pataky Judit, Zait- 
haml Erika, Udvardy Etelka, Máriányi 
Erzsébet és a kis Gyöngyösi Marika. 
Az utolsó élőképet sok-sok kis angyal 
tette ragyogóvá. Lelkes ének zárta be a 
d -zgyülést s a szivekben visszamaradt 
valami jóleső, meleg érzés.

Rimaszombat 
fej lesz téséröl.

Búcsút mondtak a színészek. Most 
már megtárgyalhatjuk, hogy mennyire 
feleltünk meg, mint vendéglátó házigaz
dák. Nyugodtan megtehetjük, őszintén 
— magunk között vagyunk — ezzel 
már nem vesszük el a kedvüket.

Arról nem szólok, hogy ők milyen 
mértékben voltak megelégedve a kö
zönség műpártolásával, erről nyilatkoz
tak ők magok.

Mi nézzük csak meg tárgyilagos szem
mel ezt a hajlékot, amelybe a Művé
sz etet befogadtuk...

Amig csak kívülről ismertem a Hun
gária szálló épületét, tele voltam vára
kozással. A fronton lévő erkély, az ab
lakok mögül előkandikáló bordó függö
nyök sokat sejtettek. Úgy képzeltem, 
hegy hatalmas, impozás terem húzódik 
mögötte — gyönyörű terem fénylő par- 
kettes, melyben csillárok ontják a fényt, 
tükrök kápráztatják a szemet, pálmák 
hajladoznak... A lépcsöházban bordó 
szőnyeg... fény, előkelőség mindenütt, 
igen, ilyen lehet belül a város „nagy
szállója".

Ehelyett találtam: szürke, kopott ol
dalfeljárót. Piszkos, hallatlanul piszkos 
.evert falakat. Rég letépett plakátok ma- 
adványait. Fent az u. n. előcsarnok (v. 
uffet?) olajos padlója, rosszul világított 

Llstös mennyezete, nyikorgó ajtói a le
hető legrosszabb impressziókat keltik 
az emberben. És ez a ruhatár!? És a 
dohányzónak kinevezett folyosó, ahol az 
egymás hátán nyüzsgő emberek a másik 
szájába fújják a füstöt!?

A „nagyterem" kicsi. — Az esetleges) 
ellenvetésekre is válaszolok. Jól tudjuk, 
hogy egy szálloda nem felelhet meg a 
színház követelményeinek. De minden 
kisváros nagyszállójában szokták meg
rendezni a bálokat, tea-esteket, előadá
sokat stb., tehát némi igényeink mégis
csak volnának.

A napokban felderítő útra indultam 
a szálló épületébe. Nyitva találtam a 
belső ajtókat is. Senki nem állta uta
mat — igy hát mentem — és betekin- 
hettem alaposan a kulisszák mögé is.

Alig találok szavakat, ahhoz, amiket 
láttam.

Felmentein a karzatra. A levert, pisz
kos faiakat nem ismétlem, ez mindenütt 
egyforma. De itt változatosabb a kép. 
Hajdan négy lábú asztal roncsa hever 
iappal lefelé az egyik sarokban. Drótok, 
törött üvegek, por, szenny mindenütt. 
Egy hordóban meghatározhatatlan színű 
szagu folyadék, — talán viz volt valaha 
tűzbiztonsági célból odakészitve ? ?

Visszajöttem a ruhatárhoz. Ugyanaz a 
helyzet. Félig nyitott ajtót találtam. Be
néztem ide is... 1X1 méteres helyiség, 
ahol állítólag a kultúra kezdődik... — 
Ázsia! (Pedig „angol".) — De ezt hal
kan mondom, mert az ázsiaiak joggal 
megsértődhetnek érte.

A színpadról néhány lépcső vezet 
jobbra. Valami sötét átjáró következik. 
Korlát... s egy félelmetes lépcső visz a 
mélybe... A feldúlt, rakaritatlan szobák
ról itt nem kívánok szólni. Ez már rész
let-kérdés úgyis.

Ellenben er é ly e s  kezekbe kellene venni 
az egész szálló-ügyet!

Nincs a városnak egyetlen rendes ká
véháza. Nincs élet, nincs zene a város
ban. Nincs egy olyan hely, ahol elegáns, 
halk kiszolgálás mellett, kellemesen fű
tött és jól világított teremben a hét bár
melyik napján, (tehát nemcsak pl. hét
főn, szerdán és pénteken...) elfogyaszt
hatna egy feketét.

Örömmel értesültem, hogy ilyesféle 
tervek alakulóban is vannak. — Sürgős 
szükség vau erre. Óriási mértékben 
emelné a város nívóját.

Okvetlen megvalósítandó volna: sq- 
röző, kávéhoz é s  étterem.

A sörözőt hangulatosan, színesen, ma
gyarosan kellene berendezni. Nem meg
valósíthatatlan álom az sem, hogy mű
vészi freskókkal díszítsük a falait. Oly 
sok fiatal, tehetséges — sajnos sze
gény — művészünk van, aki készséggel 
és megfizethető áron elvállalná a fres
kók megfestését. (Romában rájöttek erre 
és magyar diákkal festettek sok kávé
házat, olcsó pénzért vásároltak friss, 
magyar művészetet).

A kávéház: pástéi! szitiü elegáns kár
pitozod bútorokkal, ügyesen kiképzett 
sarkokkal, jól elhelyezett világítótestek
kel — és sok nivós folyóirattal, napi
lappal.

Az étterem sugározná a tisztaságot, 
üdességet. Sima, egyszerű bútorokat 
képzelek Ide, hónál fehérebb abroszo
kat. Itt nem takarékoskodnék a délinö
vényekkel. Az étteremnek télikert jelle
get adnék. Óriási ablakokon szűrődne 
be a fény; este pedig nagy gömblámpák 
világítanának.

És mindezekhez halkbeszédü és já rá sú
kiképzett személyzetet.

Nem utópia!
É?. ami ma szégyen, — akkor méltán 

viselhetné ez a szálló a Hungária nevet.
Dr. Kriesch Lajcsiié.

Nemzeti film színház,
Szombaton és vasárnap, december hó 

17 és 18 án „Az ember néha téved", a 
magyar filmgyártás legjobb alkotása.

Kedden a „Repülő asszonyok".
Csütörtökön „Gaugsterek alkonya". 

Csak 16 éven felülieknek.
Szombaton és hétfő, dec. 23. és 25-én 

„A zendai fogoly" Hope világhírű re
génye nyomán.

Kedden, szerdán, december 26—27 én 
„Emmv" vígjáték, Ágai Irén, Jávor. Raj
nai, Gózon, Kabos, Gombaszögi, Páger, 
Erdélyi Micivei a főszerepekben.

Helyhatósági közlemények,
1. Felhívom a ló és fogattulajdonoso

kat, hogy folyó hó 19 én d. e. 8 órakor 
a vásártéren tartandó lóosztályozáshoz 
a három évet betöltött lovakat és ösz
véreket vezessék elő. Ugyanakkor a 
személykocsik, országos jármüvek, lapos 
tárkocsik és öntözőkocsik is bemuta- 
tandé'k.

A lótulajdonosok a lovak bemutatá
sánál az újonnan rendszeresített piros, 
illetve zöld szinü marhaleveleket is 
hozzák magukkal.

2. Felhívom mindazokat, a-.ik saját 
szükségletükre serizsvágást eszközölnek, 
hogy a levágást megelőzően a város
háza 10. sz. hivatalos helyiségében be
jelenteni tartoznak.

3. Felhivatnak azok a ló és fogattu
lajdonosok, akik ebben az évben a 
helybeli honvédség részére előfogaíot 
adtak, de igénybevételi dijat nem kap
tak, hogy a városházán 12. sz. alatt 
azonnal jelentkezzenek.

4. A helybeli dohánybeváltó hivatal a 
dohányjövedéki javaknak a rimaszom
bati vasutáliomásra, vagy viszont leendő 
fuvarozására 1940. jan. 1-től pályázatot 
hirdet. A hirdetmény a városházán meg
tekinthető.

Közöljük a R im aszom batra  
érvényes hivata los á ra k a t :

A m. kir. Kormány 8300/1939. M. E. 
sz. rendeletével az árdrágítás megaka
dályozása céljából az elsőrendű köz
szükségleti cikkek legmagasabb árat az

Tisztelettel felhívom szives figyelmét Rimaszombatban Dr. Törköly 
József tér 14. szám alatt lévő

szállítm ányozási vá lla la to m ra ,
ahol mindennemű szállítást, úgy vaggon, mint darab árukban, vala
mint buíorszáiíitást saját bútor kocsival a legjutányosabb áron ga
rancia mellett vállalom.
Továbbá szives figyelmét felhívom beraktározási raktáraimra, aho! az 
áruk megőrzésénél és kezelésénél a legnagyobb gondossággal járok el.
Teljes tisztelettel :

ü rm é n y i  H l  M A E  L Á S Z L Ó
s z á 1 I i t ó, a magyar államvasutak s z e r z ő d é s e s  m e g b í z o t t j a

U J  Ü Z L E T .
Férfiszővet k e r e s k e d é s t  nyltottcun  
R a a k t á r r n  tartok b e l -  és k ü l f ö l d i

szöveteket
bélé.sárut és szabók&llékekei.
A n. b. közönség szives pártfogását kéri ;

M ISKO LCZY LÁSZLÓ.
1939 augusztus 26 i árnivón rögzítette, 
ami azt jelenti, hogy ennél az árnál ma
gasabb áron elsőrendű közszükségleti 
cikket forgalomba hozni nem szabad. 
Ennek a rendeletnek alapján közhírré 
teszem, hogy Rimaszombatban az első- 

i rendű közszükségleti éleimicikkek ára 
1939. évi augusztus hó 26-án a követ
kező volt:
Marhahús
Sertéshás
Borjúhús
Juhus
Sózott szalonna
Zsirszalo.ina
Zsir

: Tej litere 
Vaj 
Túró
Félbarna kény í r
Barna kenyér
Burgonya
Bab
Borsó
Lencse
Köles
Árpakása
Rizs
Griz
Tarhonya 

Azoknak a

kgr-ja 1 20 P.
„ 1 60 P.
„ L40-1 80 P.

0 8 0 -1  — P.
„ 150 P.
„ 1 54 P.
„ 1 84 P.

018 P. 
„ 360 P.
„ 060 P.

036 P. 
0 32 P. 
014 P.

„ 0.32 P.
„ 044 P.

050 P. 
048 P.

„ 0 44 P.
„ 0 78 0 80 P.
„ 0 42 0 46 P.

089 P.
közszükségleti cikkeknek 

az árát, amelyek fenti felsorolásban nem 
szerepelnek, a legközelebb fogom köz
zétenni.

Felhívom a figyelmét az összes ipa
ros, kereskedő és általában közszükség 
leti cikkek árusításával foglalkozó egyé
neknek, hogy a lerögzített árak túllépésé 
az 1920. évi XV. t. c. aiapján bünte
tendő cselekményt képez, miért is az 
árak túllépésétől mindenki tartózkodjék. 
Felhívom a közszükségleti cikkek áru
sításává! foglalkozó egyének figyelmét 
a közszükségleti cikkek forgaiombaho- 
zatalánál előforduló visszaélések meg- 
gátlása tárgyában, a 3678/1917. M. E. 
sz. rendelet kiegészítése tárgyában ki
adott 3310/1918. M. E. számú rendeletre, 
melynek értelmében büntetés terhe mel
lett tartozik minden közszükségleti cikk 
árusításával foglalkozó egyén üzlethelyi
ségében, kirakatában, áruhelyén a köz
szükségleti cikk árát feltűnően kiírni.

Rimaszombat, 1939 no. 21-én.
Éva László s. k.

polgármester.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

K eresek
egy kimondottan u t c a i  bútorozott 
szobát, fürdőszoba használattal, kiszol
gálással. — C i m : a kiadóhivatalban

s a

Kiadó lakás.
s z o b á s  kom plett l a k á s

Kossuth Lnjós-utca 1. szám alatt 
k i a d ó ,  ugyanott a szöglet 
Ozlethelyiség is január I-től bérbe 
kiadó. Bővebb felvilágosítást ugyan
ott a tulajdonosnál.

■Értesítés,
Tisztelettel hozom a nagyérdemű 
közönség szives tudomására, hogy

drogériám at
folyó hó 12-től a volt BÁLI NT-  
drogéria helyiségébe (a postával 
szemben h e l y e  z t e m á  t. 
Kérem továbbra is szives pártfo
gásukat, mély tisztelettel
KALOCSAY KORKEL

Pontos kiszolgálás ! Olcsó árak !

Varrógép eladó
Rimaszombat, Forgách-u, 12. 

Keresek bérbe
egy három szobás komplet lakást,

mpgányos udvarban. — Cím a
kiadóhivatalban.

OBasaBSBBEffia

Minden m e g b í z á s á t  
sürgősen elintézem.
Címem :

Neumann Márton, Budapest.
VIII. Népszínház u. 31.1. 1. Tel. 144 811.

5.427/1939. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény,
(Kivonatos szöveg.)
Fedanyagszáüitás.

A rimaszombati m. kir. államépitészeti 
hivatal Gömör és Kishont vármegye 
törvényhatósági és vicinális közutaira
1940. évre előirányzott vulkanikus ere
detű 2500 kg/cm. 2. szilárdságot meg
haladó fedanyag beszerzésére és vasúti 
szállítására 5.427/1939 sz. a nyilvános 
versenytárgyalást hirdet.

A szállítandó fedanyag mennyisége : 
40/60 hengerlési zuzotíkobő! 2100 tonna. 
25/40 fenntartási „ 500 „
10/25 „ zúzalékból 2100 „
5/15 hengerlési „ 4200 „

Teljes szövegű versenytárgyalási hir
detmény ajánlati minta, ajánlati költség
vetés és feltételek a rimaszombati m. 
kir. á l l a m é p i t é s z e t i  hivatalban 
a h i v a t a l o s  órák alatt megtekint
hetők és ugyanott ivenként 50 fillér 
áron megszerezhetők.

Az ajánlatok a rimaszombati m. kir. 
államépitészeti hivatalban legkésőbb 
1939. évi december hó 18 án d. e. 11 
óráig nyújtandók be.

Bánatpénzül az ajánlati összeg 2a/o-a 
teendő le.

Rimaszombat, 1939. évi r.ov. 25-én.
M. kir. Államépitészeti Hivatal.

Ristaszonihat, 1939. Nyomatott R áboly K á ro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


