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Miért ne dolgozhatnánk mindany- 
nyian azon a munkaterületen, ame
lyet a nemzet számára Horthy 
Miklós szegedi programmja kijelölt? 
Ha nem ezt tesszük, akkor sze- 

A cseh-szlovák állam szétesésé-1 ez a tény vezetett bennünket a mélyi kérdéssé alacsonyitjuk le a
vei a bomlási folyamat az ugyne- j  Magyar Élet Pártjába. ! ................................
vezett Felvidék magyarságának egy
részét visszahozta. Ez a magyar
ság lelkében a huszévi elnyomatás 
bélyegével érkezett az anyaország
hoz. A huszévi kényszerű külön- 
járás nyomai egyik napról a má
sikra eltüntethetők nem voltak, de 
ez nem is lett volna helyes, mert 
feladatunk az volt, ami a tanul
mányúiról hazatérő fiatalemberé, 
aki az útjában tapasztaltakat ren

nagy gondolatokat. Az épitő mun
kának üteme attól is függ, hogy 

A korformáló idők követeléseit résztveszünk-e abban mindnyájan 
csak akkor tudjuk megvalósítani, teljes szellemi és testi erőnkkel, 
ha népünk egész akaratával és Nekünk, úgynevezett felvidékieknek

ezzel a kérdéssel kapcsolatban van 
egy sajnálatos belső ügyünk is. 
Jaross Andor, a volt cseh-szlo- 
vákiai magyarság egyik vezére, 
elhagyta ezt a vonalat és nem 
vesz részt többé az országépités

minden erejével hozzálátunk az 
épitő munkához. Mi azért léptünk 
be a Magyar Élet Pártjába és va
gyunk annak meggyőződéses tag
jai, mert részt kívánunk venni az 
egyedül helyes programm végrehaj
tásának munkájában. A Magyar gyakorlati munkájában. Nem ‘ he- 

delkezésre bocsátja honfitársainak Elet Pártja a magyar országgyü-; lyeslem ellenzékbe vonulását, mert 
abból a célból, hogy a tanulsá-' lésben oly hatalmas számmal v a n |ez az egység megbontását jelenti 
gokból az egész országra haszon képviselve, hogy soha nem látott 0|yan súlyos időkben, amikor a 
származzék. döntő szerepe van az ország élet- nemzet minden erejét belső és

Az elnyomott magyarság politikai kérdéseinek megoldásában. Semmi külső problémáink megoldására 
élete az erős nacionalizmus vona-í természetesebb és logikusabb kell fordítani. Sajnálom, hogy a 
Ián6 fejlődött. Mi a háború előttiI tehát, hogy az országépités csak a Uözöttünk kiépült együttesben sza- 
nacionalizmust átértékeltük és régi Magyar Elet Pártja erőinek nőve- kadás következett be, de hiszek 
tartalma, a sovinizmus és a libe- lsével érhető el. A szegedi gon- benne, hogy utaink még találkozni 
rális gazdaságpolitikai felfogás he-lC*0'at kiteljesedését jelentő kor- fognak azon a munkaterületen, 
lyébe a magyarság erkölcsi, szel-mányprogramm a kor követeléseinek amelyen mi hűségesen megmarad- 
3 ’ tökéletesen megfelel, mi szükség tünk.

van tehát uj pártok alakítására. —
lemi és gazdasági felemelkedésé
nek gondolatát állítottuk. A magyar 
népközösségi érzet megvalósítását 
és a nemzeti öntudat felfokozását 
tüztük ki célul. Ezt az uj nacio
nalizmust a szociális problémák j 
megoldására is alkalmassá tettük.

Ez az uj magyar nacionalizmus! ^  Magyar Élet Pártja ma dél
nem fél a problémáktól, azokat nem j u^ n pártvezetőségi ülést tartott, 
takargatja, hanem felkutatja, hogy ame yen résztvett a miniszterelnök 
a népközösség minden tagja rá- ' s- A pártvezetőségi ülés után párt
lásson és a népközösség akaratá- értekezlet kezdődött L u k á c s  Béla 
val megoldhassa. Ez a nemzeti országos MEP elnök elnökletével.

Lukács Béla a felvilágosító munkáról.

irány a magyarság jövendő élet
berendezésénél figyelembe veszi 
földrajzi helyzetünket, ehhez al
kalmazza politikáját, amely nemze
tiségi vonatkozásban a velünk 
együttélő népekkel testvériséget 
hirdet és a barátság alapjául a 
szabad népek szolidaritását állítja.

Visszatérésünk idején ezzel az, 
ideológiával érkeztünk. A magyar 
politikai életbe való bekapcsolódá
sunk után felismertük azt a tényt, 
hogy az elnyomatás alatt kialakult 
nemzetépitő elgondolásaink a cson
kaország politikai életében is ki
termelődtek. Kormányzónk szegedi 
programmjának nagy és erős tábo
rát találtuk itt, amelynek erejével 
Gömbös Gyula indította el azokat 
az eszméket, amelyekért mi is 
esztendőkön át harcoltunk. A sze
gedi gondolat egészen eredeti és 
teljesen magyar elindulás és mi, 
visszakerült magyarok, örömmel 
ismertük fel ennek jelentőségét s

Az elnöki megnyitóban Lukács Béla 
üdvözölte L a k y  Dezső közellátási 
minisztert és báró Bánf f y  Dániel 
földmivelésügyi minisztert, mint a

kormány uj tagjait. Rámutatott arra, 
hogy a mai nehéz időkben a ma
gyar élet pártjának országszerte 
folytatott felvilágosító munkájára 
milyen nagy szükség van. Ezután 
nagy figyelem közben gróf T ele ki 
Pál miniszterelnök állott fel szó
lásra. A pártértekezlet után párt
vacsora volt, amelyben felköszön- 
tötték az uj minisztereket. (MTI.)

Uj ülésszak előtt.
Ezen a héten véget ért a tör

vényhozási szünet s politikai éle
tünk frissen folytatja az alkotó 
munkát. Nagy feladatok várnak 
megoldásra s a kormány éppen 
úgy, mint a Magyar Élet Pártja 
alapos és szorgos készséggel ké
szítette elő a tennivalókat. Mig 
egyrészt a többségi párt megkezdte 
az országos felvilágosító munkát, 
addig a minisztériumokban egész 
sereg nagyszabású és fontos tör
vénytervezetet dolgoztak ki, úgy, 
hogy az országgyűlés hivatásához 
hiven eredménnyel dolgozhat majd 
a nemzet és az állam javán.

A háborús viszonyok hatása alól 
Európában senki sem vonhatja ki 
magát, természetes hát, hogy a 
magyar élet is hozzáigazodik az 
általános helyzethez. A közvélemény 
megértéssel fogadja az elkerülhe
tetlen korlátozásokat, a mindennapi 
szükségletek biztosításának nehéz
ségeit s elismeréssel veszi tudomá
sul azt a tényt, hogy a kormány 
még e nehéz körülmények mellett 
is talált módokat és eszközöket 
szociális viszonyaink fejlesztésére. 
Mert erről van szó. A legelső cél 
hadseregünk további megerősítése. 
De a minisztériumokban emellett

kemény és alapos munka folyik: 
törvények, rendeletek készülnek, 
amelyeknek hivatása, hogy jobbá, 
könnyebbé tegyék a tömegek min
dennapjait.

Országgyarapodásunk csak so- 
kasitotta a reánk váró feladatokat, 
éppen ezért van végtelenül nagy 
jelentősége az egységnek, az össze
fogásnak. Ma nem lehet és nem 
szabad kísérletezni és amint kül
politikai síkon nincs magyar, aki 
ne értene egyet Teleki Pál gróf és 
kormányának bölcs, határozott vo
nalvezetésével, éppen úgy keli, 
hogy belpolitikánkat is ez az erős 
egység jellemezze. Kell, hogy a 
parlament ne pártpolitikai harcocs- 
kák színhelye legyen és kell, hogy 
az anyaországban és a felszabadult 
területeken egyaránt az igazi nem- 
zetépitésre fogjon össze minden 
erő. Parlamentben és szerte az or
szágban felelősségteljes komoly 
munkára van szükség.

Bizonyos, hogy a józan magyar 
tömegek fegyelmezetten és meg
győződéssel állnak Teleki Pál gróf 
miniszterelnök nyugalmat, rendet, 
fejlődést, békét jelentő politikája 
mellett. Ám ez a rend, fejlődés, 
béke csak akkor biztosítható, ha a 
közvélemény határozottan és öntu
dattal meg is hirdeti e meggyőző
dését s eltántorithatatlanul halad a 
kormányelnök által világosan meg
jelölt egyetlen helyes, mert egyet
len magyar utón.

A parlament uj ülésszaka foko
zottabban, mint valaha az alkotó, 
termelő munka jegyében indul. 
Teleki Pál gróf eddigi megnyilat
kozása s legutóbbi beszéde olyan 
zsinórmérték, amelytől hajszálnyira 
sem szabad eltávolodni. Célokat 
tűzött ki, utat jelzett, eszközöket 
mutatott. Az uj szociális és gazda
sági, társadalmi és politikai és 
nemzetiségi vonatkozásban kiegyen
súlyozott Magyarország éled eb
ben a programúiban, Teleki egész 
politikájában, amelyet hiven követni 
mindannyiunknak közös érdeke.

A Magyar Élet Pártjának érte
kezletén elhangzottak, a törvényho
zás gazdag programmja, mind
megannyi biztosíték arra, hogy a 
törvényhozás uj ülésszakának mun
kája jó és hasznos, termékenyen 
magyar és alkotóan szociális lesz.

A cukorjegyek e hét végével lejártak. 
Az uj jegyeket, amelyek január 27-étőI 
május 4 éig lesznek érvényben, héttőtől 
kezdve osztja ki a városi cukorhiva
tal. A jegyek ezúttal névre szólóak, 
úgyhogy azokat eladni vagy másra át
ruházni szigorúan tilos.



A  Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylet választmányi ülése.

2__________________________________________  G ö m f t r

Folyó évi január hó 22-én, szer
dán délután 5 órakor a Rimaszom
bat és Vidéke Jótékony Nőegylet 
a Rimaszombati Takarékpénztár 
nagytermében özv. Samarjay Já- 
nosné elnöklete alatt választmányi 
ülést tartott, amelynek tárgysoro
zatán a karácsonyi felruházási akció 
elszámolása és a farsangi nőegy
leti mulatság megbeszélése állott.

özv. Samarjay Jánosné meleg 
szavakkal üdvözölte a megjelente
ket és az ülést megnyitotta.

Szívélyesen köszöntötte Oltvai 
Ferenc vm. főlevéltárost, mint az 
egyesület újonnan megválasztott 
másodtitkárát, akit az egyesület 
iránti odaadó munkára és szeretetre 
kért fel.

Ezután bejelentette az elnöknő, 
hogy mint minden évben, az elmúlt 
karácsonykor is, a nőegylet tagjai 
a szeretetadományok összegyűjté
sében nagy buzgalommal vettek 
részt. A gyűjtés a nehéz viszonyok 
és a társadalom egyéb oldalról is 
megnyilvánult igénybe vétele elle
nére igen szép eredménnyel zárult, 
amiért ezúton is meleg köszönetét 
nyilvánította.

A részletes eredmények a követ
kezők :
A 17 gyüjtőiven befolyt 83610 P. 
Teajegyekből . . . .  207'— P, 
ebből az összegből 25 
P. volt a túlfizetés.
Büfféből ........................152'58 P.
Mozi előadásból . . . 5040 P.

Összesen: 1246'08 P.
A rimaszombati jótékony nő

egyesületek által közösen rendezett; 
karácsonyi segélyezések alkalmával 
1940. évi december hó 20-án meg-; 
tartott ünnepségen kiosztatott:

100 elemi iskolás leánynak rész
ben ruha, részben cipő, 90 elemi 
iskolás fiúnak szintén ruha és cipő, 
23 óvódás gyereknek ruha, 234 
városi szegénynek élelmiszercso
mag, összesen 2546 P. 08 f. ér
tékben.

A bevétel és a kiadás között 
mutatkozó hiány pótlására a munka- 
közösség kiutalt a „Magyar a Ma
gyarért" alapból 1400 pengőt.

Az elnöknő kifejezte sajnálkozá
sát afölött, hogy egyrészt a „Gömör" 
terjedelme, másrészt egyéb sajtó- : 
rendelkezések nem teszik lehetővé, 
hogy a sok jószivü adakozó nevét 
a lapban külön-külön is közread
hatta volna.

Az elszámolás választmányi jó
váhagyása után a nőegyleti mulat
ság megbeszélésére került a sor. 
Özv. Samarjay Jánosné kifejezte 
aggodalmát a mai nehéz időkben 
a költségesebb műsor összeállítása 
miatt.

A választmány több felszólalás 
után úgy döntött, hogy

a nőegyleti mulatságot február 
15-én, szombaton a „Három 
Rózsa" nagytermében meg
tartja és ez alkalommal Rima
szombat városának reprezen
tatív műsort állít össze. 

Tervbevette: Bordy Bella, Vaszy 
Viktor, Kovács Ilonka és egy ki
tűnő előadómüvésznő szerepelteté
sét s a részletek megbeszélésére 
tagjai sorából vigalmi bizottságot 
küldött ki.

A vigalmi bizottság tagjai lettek: 
Dr. vitéz Bükky Jenőné, Cseh Mik-

lósné, dr. Horváth Árpádné, Ha
lász Sándorné, dr. Kriesch Lajosné, 
Igaz Lajosné és dr. Tariska La
josné.

A belépődíjat egységesen 2 pen
gőben állapították meg. Családjegy 
(3 személyig) 5 P.

A két üresedésben lévő választ
mányi helyre dr. vitéz Bükky Je-

Dr. tllyefalvy Lajos, az árellenőrzés 
országos kormánybiztosa körrendeletét 
intézett a törvényhatóságok első tiszt
viselőihez, amelyben a közszükségleti 
cikkek árát szabályozta és megtette 
azokat az intézkedéseket, amelyek az 
árdrágítás megakadályozását szolgálják.

A kormánybiztos, aki mindenekelőtt 
meghatározta az élelmiszerek legmaga
sabb fogyasztói forgalmi árát, leiratában 
hangsúlyozza, hogy

az árdrágítás megakadályozása ér
dekében az erélyes kéz politikáját 
akarja követni és felhatalmazza a 
törvényhatóságok első tisztviselőit, 
hogy az árdrágítás ellen minden 
erélyes eszközzel lépjenek fel.

Január 16-án az egész országban
minden nyilvános helyen, piacokon 
és kereskedésekben kifüggesztették 
az egész ország területére érvényes 
legmagasabb árakat, amiket átlépni 
súlyos büntetés terhe nélkül nem 
lehet. Ezentúl nemcsak az eladó el 
len indul meg büntetőjogi eljárás, 
hanem a termelő ellen is, aki a 
megállapított árakon nem hajlandó 
termékeit rendelkezésre bocsátani 
és igy áruelvonást követ el.

A rendelkezés felhatalmazza a törvény- 
hatóságok első tisztviselőit, illetve azok 
közegeit és hivatalait, hogy

szigorú és gyakori vizsgálatokat 
tartsanak a piacokon és az üzle
tekben.

Megállapított árdrágítás esetén az 
árut azonnal foglalják le és bűnjelként 
kezeljék, a romlandó árut pedig azon
nal árverezzék el.

A kormánybiztos rendelete annak a 
nézetének ad kifejezést, hogy ez a ren
delkezés végre hatással lesz az egész 
piac szabályozására és lehetséges, hogy 

néhány lelkiismeretlen spekuláns 
ezentúl is meg fogja kísérelni a 
visszaélést, de a hatóságok a közjó

Őszinte megnyilatkozásokból eredő 
ünnepélyes alkalomra gyűlt össze ja
nuár 19-én, vasárnap este Rimaszombat 
társadalma a Polgárikör nagytermében. 
Az Ízléses csínnal felteritett fehér asz
talok mellé a szeretet és megbecsülés 
érzése hozta össze a mintegy 200 főnyi, 
barátokból és tisztelőkből álló ünneplő 
társaságot, amely a több, mint négy év
tizedes közszolgálat után nyugalomba 
vonult dr. M ihalik Dezső vármegyei 
tiszti főügyészt búcsúztatta. Az estebé
den dr. Horváth Árpád alispánnal és 
Éva László polgármesterrel az élen meg
jelentek a hatóságok, az egyházak, a 
hivatalok, intézmények és a társadalmi 
körök vezetői és kiküldöttjei, — mind
megannyi kedves jóbarát is — akiknek 
soraiban díszes hölgykoszoru pompá
zott.

Dr. Mihalik Dezsőt vacsora közben 
elsőnek Rdbely Miklós, a Polgárikör 
elnöke üdvözölte nemcsak mint házi
gazda, hanem a város képviselőtestü
lete és közönsége nevében is. A nagy 
szónoki készséggel előadott és mély 
gondolatokkal telt beszéd kitünően jel
lemezte dr. Mihalik Dezső egyéniségét 
és négy évtizedes működését. Reflektor-

nőnét és dr. Dessewffy Árpádnét 
választotta meg a választmány.

Özv. Samarjay Jánosné ezután 
a választmány jóváhagyása mellett 
100 pengőt utalt át Rimaszombat 
város pénztárába a magyar norma 
alapján segélyezett városi szegé
nyek javára.

A nőegylet 15-i nagyszabásúnak 
ígérkező műsoros táncestélyére má
ris felhívjuk kedves olvasóink szi
ves figyelmét.

érdekében kiadott rendelkezést vég
rehajtva, meg fogják akadályozni 
az árdrágítók visszaéléseit, esetleg 
az internálás eszközeinek igénybe
vételével.

A rendelet szerint itt azonban
nagy és fontos szerep vár a vásár
ló közönségre is, amely a maga 
érdekében lehet egyik fontos té
nyezője a rendelkezés végrehajtá
sának. A kiirt árak egységesek és 
megfelelők a közönségnek tehát 
nem szabad elkövetni a vásárlásai
nál azt, hogy akár csak egyetlen 
fillérrel is többet fizessen a meg
szabott árnál.

Tekintettel arra, hogy a hirdetmények 
kifüggesztése kapcsán az árak szigorú 
ellenőrzése előreláthatólag néhány napi 
piaci felhozatalcsökkentést fog előidézni, 
hangsúlyozza a kormánybiztosság, hogy

az áruhiány csak átmeneti jelenség 
lehet és csak addig tarthat, amig a 
drágítani kívánó elemek meggyed
nek, hogy árujukért magasabb árat 
sehol sem kaphatnak.

A kiirt árak országszerte egyöntetűek, 
azok betartása egységesen, mindenütt a 
legnagyobb szigorral történik s ha a 
fogyasztóközönség is — saját jól fel
fogott érdekében — e munkában segít
ségére lesz a hatóságoknak, úgy az ár
drágító tendenciának néhány nap alatt 
meg kell törnie.

A rendelet gondoskodik arról is, 
hogy

az iparcikkek árát is a legszigo
rúbban ellenőrizzék,

hogy amikor egyrészről a termelő gaz
daközönség a maga termelvényeit kény
telen lesz eladni a megszabott árakon, 
akkor ő is a megszabott árakon kapja 
meg a számára szükséges iparcikkeket.

szerűen világította meg annak a fér
fiúnak az életét, aki „becsülettel, hű
séggel és kötelességteljesitéssel futotta 
meg azt a pályát, amelyet a magyar 
sors jelölt ki számára". Dr. Mihalik 
Dezső egyéniségét és lelkivilágát Rábeiy 
Miklós igy jelképezte :

„Az idealizmus hitvallója, optimista, 
álmodozó lélek. Hiszi és vallja, hogy 
az emberi lét tűrhetetlen volna, ha nem 
álmodoznánk s hogy létünk végzet’, 
hogy sok-sok illúzióban éljünk. Poéti- 
kus, ideális lelkét példázza az is, hogy 
egész életében rajongó lélekkel szerette 
és kultiválta a muzsikát, a szép magyar 
nótát s a vele járó 'derűs, mosolygós 
napsugaras életet". Beszélt ezután a 
szónok dr. Mihalik kisebbségi kálváriás 
életéről, de sohasem csüggedő remény
ségéről. Köszöntötte végül a Polgárikör 
hűséges tagját, a „600 éves zenekar" 
megalakitóját és arra kérte Mihalik De
zsőt, hogy nyugdíjas pihenőjében még 
fokozottabb mértékben kapcsolódjék be 
lelkének és szellemének gazdagságával 
városunk társadalmi, művészi és kul
turális életébe. A költői szépségű po
hárköszöntőt nagy tetszés fogadta.

Rábeiy Miklós után Fényes Sándor

Egységes élelmiszer-fogyasztói árak léptek 
életbe az ország egész területén.

A nyugalomba vonult dr. Mihalik Dezső ünneplése
a Polgárikörben.
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nyug. vezérigazgató hazafias szellemű 
felszólalásában Rábeiy Miklós elnök 
mindig bekövetkezett jósszerü szavait 
idézte és hitet tett Nagymagyarország 
feltámadása mellett. A két felszólalásra 
dr. M ihalik Dezső azonnal válaszolt a 
tőle megszokott szellemes és derűs 
hangú beszédben. Köszönetét és háláját 
fejezte ki az őszinte köszöntésekért és 
megígérte, hogy ha a Gondviselés meg
engedi, továbbra is munkás tagja ma
rad a város társadalmának. Nem vesz 
tehát búcsút senkitől. Majd a legnagyobb 
dicsérettel emlékezett meg a Polgárikör 
missziós küldetéséről és elsősorban a 
nőkről, akiknek „a pompás vacsorát is 
köszönhették". Nagy éljenzés kisérte dr. 
Mihalik beszédét, mely után még több 
pohárköszöntő hangzott el. Plentzner 
Frigyes elmés felszólalásban mutatta be 
az ünnepelt sokoldalúságát. Dr. Zehery 
István a hosszú életet jelentő jókedvet 
méltatta dr. Mihalik Dezsőben. Barúth 
Károly az evangélikus egyház buzgó 
ügyészét és családját éltette. Dr. Eszenyi 
Gyula eddig ismeretlen oldaláról mutatta 
be az ünnepeltet, mig Siposs József a 
volt keresztényszocialista párt fáradha
tatlan ügyészét éltette. Dr. Mihalik nagy 
derültség közepette válaszolt az újabb 
felszólalásokra, majd dr. Halász István 
vármegyei 11. főjegyző, aki az összejö
vetel sikeréért sokat fáradozott, felol
vasta Vdry János és Márkus László üd
vözlő sorait. Ugyancsak dr. Halász Ist
ván vezetése mellett a „600 éves zene
kar" prímása tiszteletére több magyar 
dalt adott elő, majd nagy tetszés köze
pette dr. Mihalik Dezső vezetése mel
lett játszott az öregek kitűnő zenekara. 
Végül Friczi Lajos vette át a vonót és 
zenekarának hangjai mellett a fiatalság 
táncra perdült.

A mindvégig kedélyes és bensőséges 
est nagyszerű hangulatához hozzájárult 
dr. Halász Istvánná és Martincsók Sa- 
muné által kitünően elkészített vacsora, 
amelyet a Polgárikör tagjainak kedves 
leánykái szolgáltak fel szives előzé
kenységgel és ügyességgel.

Dr. Mihalik Dezső példája mutatja, 
hogy érdemes becsülettel és tisztesség
gel szolgálni a közt s hogy a talpig fér
fiakat mindvégig elkíséri polgártársai
nak ragaszkodó háiája és szeretete.

A vasárnapi vacsorán az egész Gö
mör tisztelgett, annak hűséges fia : dr. 
Mihalik Dezső előtt.

Igm ándi keserüviz 
a  term észetes

gyorshashaftő
elég 3 ujjnyi

Oltáregyesületi ülés. A rimaszombati 
katolikus férfiak Oitáregyesülete január 
17-én, pénteken délután tartotta e havi 
összejövetelét a Széman-intézet kongre- 
gációs-termében Radány Lajos esperes
plébános elnöklete mellett. A bevezető 
imádság és a múlt ülés jegyzőkönyvé
nek felolvasása után Radány Lajos el
nök Kempis Tamás leveleiből olvasott 
fel Krisztus követéséről. Majd dr. Ga
bonás János oltáregyesületi alelnök a 
Katolikus Akció által kijelölt témák kö
zül a „Vasárnap megszentelése" cimüt 
olvasta fel. A nagy figyelemmel hallga
tott fejtegetések meggyőzték a megje
lenteket arról, hogy a vasárnap meg
szentelése a katolikus hitélet közép
pontja. Utána Radány Lajos esperes
plébános Jézus Szive tiszteletéről érte
kezett mélyen a lelkekbe vésődő, a hit
tételt történelmi és vallási példákkal meg
győzően alátámasztó, nagy hatást keltő 
beszédében. Az oltáregyesületi tagok 
elhatározták, hogy a legközelebbi ülé
süket február 14-én, pénteken tartják 
meg. Radány Lajos plébános bejelen
tette, hogy a Katolikus Akció az eljö
vendő böjti időszakban is megrendezi 
a tavaly már nagy eredményeket hozó 
vallásos estéket. Az első előadást feb
ruár 28-án, pénteken este tartják meg a 
Katolikus Körben másfél órás programm 
keretében. A megnyitó estet nagypén
tekig még öt hasonló előadás követi, 
amelyeken vallásos felolvasások, ének
számok és szavalatok kerülnek műsorra. 
Az ülés ezután még folyó ügyeket tár
gyalt le, majd Radány Lajos esperes 
imádsága és zárószavai után az áhitatos 
összejövetel végétért.



1940. január hó 26. G S m S r 3

H Í R E K
Társadalmi naptár.

Január 25. A gazdasági iskola tánc
estje.

Január 26. A Zeneiskola zenedélutánja.
Január 26. Teaest az Iparoskörben.

Február 1. A gimnázium műsoros 
estje a „Három Rózsáéban.

Február 2. Az ev. leánykör szeretet- 
vendégsége a Polgárikörben.

Február 8. A tűzharcosok műsoros 
mulatsága.

Február 9. Református szeretetven- 
dégség.

Február 9. A Mária Kongregáció mű
soros táncestje a Kát. Körben.

Február 15. A Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nöegylet táncmulatsága.

Február 22. A „Katóka őrmesterné" 
felújítása a Polgárikörben.

Február 22. A pénzügyigazgatóság és 
adóhivatali tisztviselők táncmu
latsága a „Három Rózsáéban.

Esküvő. Kozma Edit és Bokor 
Pál folyó hó 26-án, délután fél 2 órakor 
a 11. Rákóczi Ferenc-utca 45 szám alatti 
lakásukon tartják esküvőjüket. (M. k. é. h.)

Kinevezés. A felvidék iparosainak 
képviseletére az Ipartestületek Orszá 
gos központjának választmányába az 
1720,1939. M. E. sz. kormányrendelet 
27. §. értelmében a m. kir. iparügyi mi
niszter a visszacsatolt területen össze
sen két vezető iparost nevezett ki Kas
sáról és Rimaszombatból. Városunk
ban ez a megtiszteltető kinevezés Va- j 
laszkay Rezső járási ipartársulati elnö
köt érte, megbecsüléséül az iparosság 
érdekében kifejtett hosszú éves ered
ményes munkásságáért.

A rozsnyói katolikus egyházmegye 
gyásza. A rozsnyói róm. kát. székeskáp
talannak és az egyházmegyének nagy gyá
sza van. Hosszas betegség után, életé
nek 74. évében Budapesten meghalt ár. 
Beliczky János pp. protonotárius, a 
rozsnyói egyházmegye püspöki helynöke. 
Az elhunyt, aki a gömörmegyei Betléren 
született, mély tudásu, megyeszerte nagy 
megbecsülésben és köztiszteletben álló 
főpap volt. Mint szemináriumi tanár és 
igazgató, szentszéki ügyész és lelkipász
tor nemcsak az egyházat szolgálta hí
ven, de a magyar hazának is hű fia 
volt, amiről a cseh szlovák megszállás 
alatt igen sokszor tett tanúbizonyságot. 
Halálának hire mindenütt őszinte rész
vétet keltett. Január 20-án, hétfőn dél
előtt helyezték örök nyugalomra a rozs
nyói püspöki székesegyházban. A gyász- 
szertartást Bubnics Mihály megyéspüs
pök végezte fényes papi segédlettel.

Halálozások. Losonczi-Szakall Dezső, 
a Rimamurány R. T. főtisztviselője 56 
éves korában Debrecenben meghalt. 
Elhunytát előkelő rokonság gyászolja, 
köztük Szabó Elemérné és dr. vitéz 
Szakai! István testvérüket, valamint a 
Ragályi, Fekete stb. családok.

Mártonházai Marton János m. kir. 
kormányfőtanácsos, a Rimamurány-Sal
gótarjáni Vasmű r. t. nyug. jogtanácsosa, 
Gömör és Kishont vármegye volt tb. 
főügyésze és törvényhatósági bizottság
nak tagja, életének 88. évében Buda
pesten folyó évi január hó 23-án elhunyt. 
Temetése Budapesten folyó évi január 
hó 26 án lesz a Kerepesi-uti temetőből, 
ahonnan az elhunyt földi maradványait 
Rimaszombatba szállítják és itt az evan
gélikus templomban történt felravatalo- 
zása után folyó évi január hó 27-én, 
hétfőn d. u. ' / t3 órakora rimaszombati sir- 
kertben helyezik örök nyugalomra. Az el
hunyt annak idején nagy szerepet játszott a 
vármegye életében és önzetlen munká
jával általános tiszteletet és megbecsü
lést vívott ki a maga számára. Halálá
val feleségét, született minaji Bornemisza 
Annát, fiát, mártonházai Marton János 
buenos-airesi m. kir. konzult; testvérét, 
özv. dr. zádori Löcherer Tamásné szül. 
mártonházai Marton Annát, valamint a 
kövecsesi Lukács, a losonczi Szakáll, a 
Szabó, Ragályi és Fekete családokat 
döntötte mély gyászba.

Kinevezések. A m. kir. belügyminisz
ter dr. Marton István tb. szolgabiró, 
tornaijai lakost Rozsnyó megyei város
hoz I. o. aljegyzővé nevezte ki. — A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ifj. 
Sebő János jánosi áll. elemi helyettes 
tanítót jelenlegi helyén rendes tanító
ként véglegesítette.

Adomány. Dr. M ihalik Dezső nyug. 
vármegyei tiszti főügyész Nagy Dénes : 
„A német szó" cimű színművét a Tör
vényhatósági Iskolánkivüli Népművelési 
Bizottságnak 90 példányban adomá
nyozta. E népszínművet a Törvényható
sági Népművelési Bizottság a népkönyv
tárakban helyezi el.

Katonai szolgálatból visszatértem, műterme
met újból megnyitottam. KORÁNYI ZOLTÁN 
Koháry u. 12.

A regősök újra Rimaszombatban.
A honvédelmi minisztérium regőseinek 
Köblös-csoportja, amely városunkban 
tavaly a „Vitézi Est“-en mutatkozott be 
nagy sikert aratva, február 8 án ismét 
Rimaszombatban vendégszerepei. A ki
váló műkedvelő zenészek és daléneke
sek a tűzharcosok műsoros táncestjének 
gerincét képezik. Mint értesülünk, a 
tűzharcos bálra, amelyet óriási érdek
lődés előz meg, a meghívókat január 
hó végén küldik szét.

Teaestély. A katolikus női Oltáregylet, 
amely dr. Bányai József hittanár veze
tése mellett rendszeres hitbuzgó mun
kát végez, csütörtökön este a Katolikus 
Körben családias teaestélyt rendezett. 
A „batyu-bál“-szerü összejövetelt, ame
lyen Radány Lajos esperes-plébánossal 
az élen vendégekként a férfiak is meg- 

j jelentek, éjfélig tartó rögtönzött tánc- 
mulatság követte.

Hivatalos tájékoztatás a Szlovákiá
val kapcsolatos magánjogi elszámo
lásokról. Sok kérdés vetődött fel a 
Szlovákiával kapcsolatos magánjogi kö
vetelések elszámolására vonatkozóan. 
Ebben az ügyben a Magyar Nemzeti 
Bank a következő konkrét tájékoztatást 
adta: Szlovákiával egyelőre még nem 
jött létre megállapodás a magánjogi kö
vetelések és tartozások rendezésére. Ma 
az a helyzet, hogy a Nemzeti Bank nem 
ad végrehajtási engedélyt szlovák hi
telezőnek magyar adóssal szemben. Lé
nyegileg ugyanígy jár el a szlovák kor
mányzat is, úgy hogy a jelenlegi álla
pot szerint a magyar hitelezőnek sem 
áll módjában követelését szlovák adó
sán behajtani. Mint értesülünk, a bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara e 
kérdés rendezése érdekében felterjesz
téssel fordult az illetékes tényezőkhöz.

— Zenedélután. A rimaszombati ze
neiskola január 26 án, vasárnap d. u. 5 
órakor rendezi idei első zenedélutánját 
a zeneiskolában. (Muzeum épület).

Az egyetemi tandijreform. A m.
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
újabb rendeletet adott ki az egyetemi 
tandíj és mellékdíj szabályozásáról. A 
jövőben az egyetemi hallgatók tandíj 
szempontjából öt csoportba oszlanak. 
A hallgatók húsz százaléka — a vagyo- 
nilag tehetősebbek — a jelenlegi díjnál 
valamivel magasabbat fizetnek, húsz 
százaléka a most szokásos tandijat, 
hatvan százaléka pedig különböző mé
retű kedvezményben, vagy teljes tandíj
mentességben részesül. A rendelet, amely 
a Budapesti Közlöny január 12. számá
ban jelent meg, újabb haladást jelent 
az egyetemi hallgatóság szociális támo
gatása terén.

— A Mária Kongregáció február 
9-én, vasárnap este a Katolikus Körben 
műsorral egybekötött táncestélyt rendez.

A világháború utáni katonaviseltek 
felvétele a Tűzharcos Szövetségbe. Vi
téz Bartha Károly honvédelmi miniszter 
a Magyar Tűzharcos Szövetség országos 
elnökségének javaslatára megengedte, 
hogy mindazok a büntetlen előéletű, 
világháborús tűzharcos leszármazott ma
gyar állampolgárok, akik a világháború 
után a nemzeti hadseregben vagy a 
honvédségben katonai szolgálatuknak 
szabályszerűen eleget tettek, a Tűzhar
cos Szövetségbe mint katonaviselt tagok 
felvétessenek. A Szövetség ennek alap
ján megkezdte a világháború utáni 
katonaviselt fiatalság felvételét.

„Országépltés" cimen dr. Kovrig Béla 
miniszteri osztályfőnök- szerkesztésében 
két hetenként megjelenő folyóirat indult 
meg, amely a nemrég életrehivott Nem
zetpolitikai Szolgálat céljait lesz hivatva 
megismertetni. Az első szám vezércikkét 
gróf Teleki Pál miniszterelnök irta, 
amelyben megmagyarázza a nemzetpoli
tikai szolgálat lényegét és célkitűzéseit. 
A magyar társadalomnak nemcsak szük
sége, de joga is megismerni a nemzeti 
munkát. A Nemzetpolitikai Szolgálatnak 
az a célja, hogy minden magyart párt
politikamentesen szolgáljon s áttekintést 
adjon az állam, a hivatalos szervek és 
a közintézmények munkájáról.

— A félesztendő végének öröme: 
a diákbál. Február 1-én, szombaton 
este folyik le a „Három Rózsa" nagy
termében a hagyományos diákbál, melyet 
a farsang mindenkor egyik legsikerültebb 
mulatságává avat gimnáziumunk lelkes 
ifjúsága. A jótékonycélu esten nivós 
műsor szórakoztatja majd a megjelente
ket, mely után a mindkét nembeli fia
talság a reggel 5 óráig engedélyezett 
táncvigalomban ünnepelheti, vagy búsul
hatja ki a félévvégi bizonyitvány-kiosz- 
tás örömét vagy buját. Mindkét esetben 
a diákbál emlékei örökké felejthetetle
nek maradnak.

Amíg ‘Oh alszik
a Darmol dolgozik. Nyugodt 
alvását nem zavarja, mégis 
meghozza reggelre az enyh# 
és fájdalmatlan kiürülést. 
Kellemes , 
hashajtó:

Egyetlen fo rg a tó -  
g o m b b a l tisztán és nagy 
hangerővel veszi az európai} 
adókat az óraskálás ORION 
Európa-vevő. Kp. ára P157.—

K t m m
Kopható minden ORION ródiókereskedönéf '

pengős bankjegyeket hoz forgalomba. 
Itt emlitjük meg, hogy január 20 ától a 
mostani sima peremű acél kétfilléresek 
helyett, amelyeket könnyen össze lehe
tett téveszteni a tizfilléres érmékkel, re
cés peremű kétfilléresek kerülnek for
galomba. Április 30-a után a sima pe
remű kétfilléresek, mint fizetési eszkö
zök megszűnnek.

— A „Katóka őrmesterné" február 
22-ére kitűzött jubiláris előadásához a 
próbák már megkezdődtek és a rende
zőség reméli, hogy a nagyközönségnek 
ismét kellemes estélyben lesz része.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Kövezet-vám megváltás. Rimaszom
bat megyei városnak a m. kir. belügy 
miniszter kövezet-vám megváltása címén 
7500 pengőt utalt ki, annak ellenére, 
hogy városunkban kövezetvámot nem is 
szedtek.

A Hid sikere! Rövid pár hónap alatt 
hódította meg az ország olvasóközönsé
gét a Zilahy Lajos szerkesztésében meg
jelenő Hid. Érthetővé teszik ezt a sikert 
a lap kemény, bátor, igazságos kritikái. 
Színházról, filmről, könyvről, mindenről 
egyéni és őszinte bírálatot mond a Hid, 
amely ezentúl minden héten kedden  
jelenik meg. Ára 50 fillér. A Hid főszer
kesztője : Zilahy Lajos, felelős szer
kesztő : Kállay Miklós. Mutatványszámot 
készséggel küld a kiadóhivatal: Buda
pest VII. Erzsébet krt. 7.

Egy és két pengős papírpénzek ke
rülnek forgalomba. A hivatalos lap 
vasárnapi száma közölte, hogy a Ma
gyar Nemzeti Bank átmenetileg 1 és 2

öngyilkosság. Barbierik Emília 30 
éves háztartási alkalmazott az elmúlt 
hét végén szolgálati helyén öngyilkos
sági szándékból nagyobb mennyiségű 
sósavat ivott. Súlyos állapotban a kór
házba szállították, ahol kínos szenvedés 
után meghalt.

— A „Drótkefe" farsangi számában
minden benne van, ami a hét folyamán 
történt és a humoristák, karrikaturisták 
tollára kívánkozott. — A népszerű lap 
16 fillérért mindenütt kapható. Kiadó
hivatala: Budapest, IV., Veres Pálné 
utca 35.

Uj influenza járvány. A napilapok 
közlése szerint Magyarországon is ter
jedőben van az uj influenza-járvány. A 
betegség lázzal kezdődik, a végtagok 
és a derék fájásával folytatódik és izü
leti-, tüdő- és homlokUreggyulladással 
is együtt jár. A lehetőség szerint véde
kezzünk a náthás megbetegedések ellen 
és ha már betegnek érezzük magunkat 
ajánlatos azonnal orvoshoz fordulni.

Az újabb vasúti korlátozások során
Rimaszombatból Budapestre megmaradt 
a rendes gyorsvonat-pár, valamint a 
Budapestről éjfél előtt induló személy- 
vonat. Miskolc felé érvényben maradt a 
Rimaszombatból reggel 446 perkor in
duló személyvonat, amelynél azonban 
Bánrévén 4 óra hosszat kell várakozni. 
A délután fél 7 órakor Rimaszombatból 
induló személyvonat — Feledtől gyors
vonat csatlakozással — este 11 órakor 
érkezik Miskolcra.

IBUSz
NÉPSZERŰ KÜLÖNVONAT JUGOSZLÁVIÁBA 

1941. február 2 0  -  26 -ig .
A népszerű különvonattal a következő városokba lehet utazni: 

Szabadka, Óbecse,
Ujverbász, Nagykikinda,
Zombor, Nagybecskerek,
Zenta, Belgrád
Újvidék, és Zágráb.

Jelentkezni lehet útlevéllel, személyazonossági igazoló jeggyel, 
MÁV arcképes igazolvánnyal vagy községi fényképes igazol

vánnyal, valláskülömbség nélkül
1941. február 2 -ig .

MÁV. HIVATALOS MENETJEGY1RODÁJA, RIMASZOMBAT 
a  NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. h ely iségéb en , 
Telefon 52. Rimaszombat, Deák F.-u. 17.



4 G ö m ö r 1941. január hó 26.

Jobbra hajts I Balra előzz I*. Ilyen 
zománctáblákat helyeznek el Magyar- 
ország forgalmasabb helyein a közel
jövőben. Eszerint még 1941-ben az egész 
Európában érvényben levő jobboldali 
közlekedést nálunk is bevezetik. Az ed
digi rendszer megváltoztatása az állam
nak 12 millió pengőjébe kerül.

*A Palladis január havi újdon
ságai. Négy különböző világ és mégis 
egyformán érdekes. Ezzel lehet legjob
ban jellemezni azokat a pompás köny
veket, amelyek most jelentek meg a 
Palladis Pengős és Félpengős Regények 
sorozatában. A filmen világszerte jól 
ismert Mr. Moto, a halkszavu és udva
rias japán újabb bravúrját irta meg 
Marcuadn „Mr. Moto közbelép" c. lelki 
motívumokra felépített kémregényében. 
Marshall „Az ismeretlen örökös" c. re
génye egy különös végrendelet paran
csára sodor kalandokba egy békés életet 
élő embert, akit a vagyonért és a sze
relemért vívott harcában követünk. A 
másik Félpengös kötetben pedig, amely
ben Jeel Cross „Mr. Greyland kettős 
életé“-t írja le, a rejtelmek fantasztikus 
hálójában nyomozunk magunk is, mig 
a detektiv-zseni keze meg nem oldja a 
titokzatos csomót.

Be kell jelenteni 
a 12 éves fiukat és 16 

éves lányokat.
Az elmúlt esztendőben újra sza- 

szabályozták a személyes bejelen
tési kötelezettséget és a honvé
delmi kötelezettséggel kapcsolatos 
nyilvántartást. A belügyminiszter 
most újabb rendeletet adott ki, 
amelyben összefoglalja az eddigi 
intézkedéseket. A most megjelent 
rendelet február elsején lép életbe, 
de addig is tudni kell, hogy ja
nuár 31-ig minden olyan fiút, aki 
12. és minden olyan leányt, aki 
16. életévét ebben az évben be
tölti, külön bejelentőlapon be kell 
jelenteni. Ugyancsak bejelentési kö
telezettség alá esnek, — az eddigi 
bejelentésen felül — azok a 12—70 
év közötti férfiak, akik az elmúlt 
évben valamely uj szakképzettsé
get, illetve honvédelmi célokat 
szolgáló tanfolyamokon képzettsé
get, vagy főiskolai képesítést sze
reztek, továbbá 16—50 év közötti 
nők, ha a régebben megállapított 
szakképzettségek közül valamelyi
ket az elmúlt évben szerezték.

Bejelentési kötelezettség alá esik 
újra az, aki nevét változtatta, vagy 
pedig magyar állampolgárságát az 
elmúlt évben szerezte meg. A rész
letekről a helyi hatóságok hirdet
mény, sajtó és dobszó utján tájé
koztatják a közönséget.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap újabb ma

gyar vígjáték kerül a mozgószinház mű
sorára : „A nőnek mindig sikerül" ci- 
men. A rendkivül szellemes és ötletes 
fordulatokkal telt darabot a legjobb 
magyar színészek, élükön Turay Ida, 
Tolnay Klári, Páger Antal, Németh Ro- 
mola, Szilassy László, Pethes Sándor 
stb. alakítják. Kisérőműsor: „A légi 
háború" cimü aktuális film, amelynek 
előszavát Pluhár István, a magyar rádió 
népszerű bemondója adja elő a filmszal- 
iagról.

Január 28-án, kedden az angolok hír
neves Írójának, Bemard Shaw világhírű 
vigjátékának filmváltozata, a „Pygmalion" 
fut a vásznon. A szegény virágárus lány 
csodálatos átalakulása áll a nagyszerű 
történet középpontjában. A szellemes, 
romantikája ellenére is tanulságos me
sét a rendezők kiváló érzékkel vitték 
a filmre. A főszerepet a legjobb an-1

Rimaszombat

goi színésznő: Wendy Hiller játsza, 
mig Higgins tanár szerepében Leslie 
Howard, aki egyébként a filmet is ren
dezte, tűnik ki.

Január 29-én és 30-án, szerdán és 
csütörtökön „A dzsungel banditái" cí
men rendkivül izgalmas és ejbájoló 
amerikai filmremek kerül műsorra. 
Frankié Thomas, a 15 éves filmsztár 
küzd az őserdőben oroszlánokkal, kí
gyókkal és krokodilokkal. Rajta kivíil 
főszereplők Ju-ju, a csimpánz és Amy 
May, az óriás-elefánt. Ez a film a maga 
nagy méreteivel és nagyszerű tartalmával 
mindenkit érdekel és az első perctől 
az utolsóig lebilincsel.

Február 1-én és 2 án művészi magyar 
filmujdonság: „Haza felé" a filmszín
ház beígért műsora.

Irodalom.
É rdekes regények .

Emberek vagyunk, ösztönéletünk van. 
Az irodalom is iparkodik nemesíteni az 
emberi ösztönöket. Az az irodalom, amely 
nem igy cselekszik, ponyva. Látjuk, 
tapasztaljuk, hogy a tömegek kinyújtják 
kezüket a ponyva után, mert ösztönéle
tük legalacsonyabb vágyait elégíti ki az 
efajta olvasmány. Sokan, akik mindig 
csak detektivregényt, kalandor történetet, 
szerelmi „limonádét" olvasnak olcsó, de 
silány füzetekből, meg vannak győződve 
arról, hogy a többi irodalom nem ilyen 
vonzó, nem ilyen lekötő és nem ilyen 
izgalmasan — kellemesen szórakoztató, 
— hanem „unalmas". Müveit emberek 
között is sok azt feleli, hogy „annyi a 
dolgom napközben, — pihenésül igazán 
valami könnyüt és hatásosat kell ol 
vasnom, — az igazi irodalom fáraszt, 
problémákkal gyötör, talán még szo
morú vége is van, pedig azt riem bírom".

A ponyva hívei rendszerint nem is
merik az igazi irodalmat. Nem tudják, 
hogy minden van benne : a mélységen, 
tartalmasságon, finomságon, emberségen, 
szépen túl is, amit ők szeretnek, — de 
tektivregény, vadnyugati kaland, rejtel
mes történet is. Nincs olyan delektiv- 
regény, mint Jókaink Három királyok 
csillaga ; nincs olyan pusztai párbaj 
Amerikában sem, mint az, amely a Sárga 
rózsát berekeszti. A fantasztikus regé
nyek is elbújhatnak A jövő század re
génye mögött... A világirodalom is 
tele van ilyen remekekkel. Dickens lega
lább olyan „érdekes" és olvasmányos, 
mint Courts Mahler, csak éppen a Courts 
Mahler-regénytől az olvasó szentimentá
lissá vált, mig a Dickens-regénytől elte
lik lelke áhítattal, szépséggel.

Az olvasás főcélja: az ember vágyó
dása földi léte kitágítására. Az ember 
nem elégszik meg a föld egy pontjával 
s egy arasznyi léttel.

És minden ember eszményt keres, 
igazságot, amit a földi élet nem nyújt
hat mindig; egyenlőtlenségek kiegyen
lítését, jók diadalát, gonoszok bünteté
sét.

A ponyva mindebből torzot csinál. 
Túloz, nem őszinte, nem ügyes, nem 
művész. Kielégíti — nem a helyes ösz
tönt, hanem annak földi lorzát. Nem az 
a baj, hogy az emberek szeretik az iz
galmat. Hanem az a baj, hogy az izga
lom legdurvább formáját örökké azonos 
s mindig Ízléstelen csomagolásban kény
szerítjük a kispénzű közönségre. Kell 
érzelmesség is, de nem idegen fajok 
lelki talajából felszivárgó, beteges érzel
messég, hanem az, amit igazi magyar 
és igazi iró szűr a szivén keresztül. 
Kell exotikus is, de olyan, amihez van 
valami közünk, kell más környezet is s 
ott a magyar történelem, amely elég 
távol van, hogy levegőváltozásra indul
hassunk benne.

A Magyar Népművelők Társasága el
határozta, hogy minden eszközzel fel
veszi a gyakorlati harcot a ponyvairo
dalom ellen. E célból a Társaság „Ér
dekes regények, — Röptében a világ 
körül" gyűjtőcím alatt, hetenként meg
jelenő 100 oldalas szép kiállítású köny
vecskéket ad ki rendkivül olcsó áron, 
10 fillérért. A szines tábláju könyv tar
talmából minden héten az első 64 ol
dal összefüggő regényt tartalmaz, a to
vábbi 36 oldalon pedig mélynyomásu 
fényképekkel bőven illusztrált ismeret- 
terjesztő rész következik, ahol érdekes

és egyben közérdekű tudnivalókat, a 
művelődés kiépítéséhez szükséges ada
tokat talál az olvasó. A Társaság ezt a 
csinos, 100 oldalas és minden hét pén
tekén megjelenő könyvecskét vonultatja 
fel a ponyvaregény ellen. A könyvecs
két a legszegényebb ember is megvá
sárolhatja kötelenkint 10 fillérért. Gon
doskodás történik arról, hogy minden 
kötet feltétlenül irodalmi színvonalú le
gyen s a könyvecskéket a társadalom 
minden rétegében haza lehessen vinni 
a családokba. Nemcsak irodalmi tör
ténetek kerülnek majd sorra, hanem 
természettudományi, történeti, kémiai, 
technikai és csillagászati regények is.

A száz oldalas „Érdekes-regények — 
Röptében a világ körül" cimü köny
vecskék mindenütt (könyvkereskedés, 
dohányosbolt) kaphatók : 10 fillérért.

A ponyvát le kell magunkról ráznunk. 
Ez mindannyiunk érdeke, a tiéd is, jó 
olvasó. Ezért a ponyva füzetek helyett 
ezeket az „Érdekes regények — Röp
tében a világ körül" cimü kis füzeteket 
olvasd kedves olvasó, mert ezeknél ér
tékesebb és szebb olvasmány 10 fillé
rért nem kapható.

Oravszky Rezső.

R. C. Hutchinson: Testamentum. Az
egész világ mai irodalmában senki nem 
emlékeztet oly erősen Dosztojevszkire, 
mint a Testamentum szerzője, Hutchinson.

Ebben a regényben a külső hasonló
ságot növeli az is, hogy hősei oroszok. 
A fikció szerint a szerző a forradalmi 
Oroszországból elmenekült Otraveszkov 
kapitány feljegyzéseit adja ki. Nem cso
dálnánk, ha ez a fikció — igazság lenne. 
A regényből ellenállhatatlan valószerü- 
séggel árad az összeomlás előtt álló 
cári Oroszország s az egymást követő 
két forradalom lázálomszerüen nyomasztó 
levegője. Szereplői pedig, a két főhős
től az utolsó epizódalakig, olyanok, ami
lyennek az oroszt Dosztojevszki regényei 
alapján képzeljük. Az olvasónak az az 
érzése, hogy Dosztojevszki, ha megéri, 
igy irta volna meg ezt a kort, igy raj
zolta volna meg ezeket az embereket.

Hutchinson a „megalázottak és meg- 
szomoritottak" világát szereti rajzolni. 
Nem azért, amiért a naturalisták, hogy 
az olvasó elszörnyülködjék az ember 
álfatiasságán s ugyanakkor bámulja az 
iró ábrázolásbeli merészségét. Azért raj
zolja ezt a világot, mert szereti, mert 
látja benne a lelket és mert tele van 
azzal az érzéssel, amelyet a világ első
sorban Dosztojevszkire gondolva nevez 
„orosz szánakozásnak".

Hutchinson alakjai valamennyien szen
vednek — a durvák, a léhák, az „élve
zők" is. Van egy pillanat, amikor mind
egyiknek lelke mélyén megérezzük azt 
a szenvedést, amely rokonszenvünkre 
és szánakozásunkra méltó embertársunk
ká teszi. A két hős pedig, az elbeszélő 
Otraveszkov kapitány és barátja, Anton 
Scheffler gróf, mintha vállán viselné 
„az emberiség minden szenvedését".

A bénalábu Otraveszkov kapitány 
története, aki megzavart elméjű felesé
gét, beteg kisfiát kutatja az orosz ten
gerben s emberfölötti fáradozások árán 
menti ki őket a rémuralom országából; 
az idealista Scheffler grófé, akinek em- 
berszeretetét sem a cári, sem a forra
dalmi Oroszország nem érti meg, de 
aki töretlen hittel és szeretettel tud vér
tanúhalált halni: ez, éppen ez kell ma 
nekünk, mert semmi sincs, ami megkín
zott lelkűnkben erősebben tudná fellofc- 
bantani egyetlen megtartónkat, a hitet.

Hutchinson ezt a hitet, mint i: azi mű
vész, nem prédikálja, hanem felébreszti.

A pompás kiállítású könyvet a Singer 
és Wollfner-cég adta ki. Kapható 8 P-ős 
áron.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6‘40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/* évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tlindérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/* évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

Elvállalok saját,írógépemen m i n d e n f é l e
g ép irá si m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépirónő kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-utca 1. szám (sarok).

A Járási Kereskedelmi Testület
irodavezetői állás

betöltésére férfi vagy női munka
erőt keres a z o n n a l i  belépésre. 
Munkaidő: délelőtt 9—13 óráig, 
írásbeli ajánlatokat a testület he
lyiségébe (Horthy M. tér 9.) január 
30-ig kérjük beadni.

Az elnöki bizottság.

Húsz év szenvedése és gyötrelmes napjai 
utón felszabadulva, mindenki ajkáról az a szó 
hangzott el, hogy „mit hozhat még a holnap?". 
Úgy erre, mint minden más bonyolult ügyben 
tanácsot nyújt Önnek a tudományos grafológia, 
ha leírja nevét, pontos címét, születési évét, hó 
és napját és egy levél kíséretében megküldi 
keze írását vagy bárki más Írását az Egerben, 
Szent János-utca 9. szóm alatt lakó
G R A F O L Ó G U S N A K ,
aki kíméletet nem ismerve, mindent megmond 
az írásából 1-— pengőért, mig ha többekről akar 
tudni családi szempontból, úgy egy ilyen terje
delmes elemzés ára 3 pengő. Az elemzésért 
járó összeget a 37.924-es számú csekkszámlán 
kell befizetnie. Levélhez mellékeljen egy 20 

filléres válaszbéiyeget.

200/1940. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Schveizer Dezső losonci ügyvéd 

által képviselt Blumenthál Lajos losonci 
lakos javára 775 pengő tőke és több 
követelés és járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfi
zetés történt, annak beszámításával, a 
feledi kir. járásbíróság 1939. évi P. 2240/ 
39. sz. végzésével elrendelt végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. 
évi junius 27-én lefoglalt 2000 pengőre 
becsült ingóságokra a feledi kir. jbiró- 
ság Pk. 2876/40. sz. végzésével az ár
verést elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ
kező megnevezett: dr. Schveizer Dezső 
ügyv. által képviselt Blumenthál Lajos 
javára 775"— P. s jár., továbbá a fog
lalási jköttyvből ki nem tűnő más fog
laltaik javára is az árverés megtartá
sát elrendelem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs. Végrehajtást szen
vedő lakásán, üzletében: Gortvakisfalud 
leendő megtartására határidőül 1941. 
évi február hó 4. napjának délelőtti 9'30 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 1 drb. cséplőgép, 1 drb. motor 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek, de legalább a becsár */» részéért, 
készpénzfizetés mellett el fogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyivánit.

Feled, 1941. évi január hó 11.
Kitűzési d ij: 6 P. 32 f.

Deák József s. k.
kir. bir. végrehajtó.

Pk. 3439. sz. 1941. — 1941. vghtói 361 sz.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Misner István budapesti (VI. Teréz 

k. u. 41.) ügyvéd által képviselt Lövy 
Sándor és József budapesti lakosok ja
vára 1444 P. 46 f. tőke és több köve
telés járulékai erejéig a budapesti közp. 
kir. járásbíróság 1940. évi 421241/40. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1940. évi november hó 22 én lefoglalt 
1560 P.-re becsült ingóságokra a feledi 
kir. járásbíróság fenti számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak végr. 
szenv. lakásán, Gömörsiden leendő meg
tartására határidőül 1941. január hó 31. 
napjának délelőtt 10 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt ezüstnemü, 
1 drb. hintó, 1 szekér és lószerszám s 
egyéb ingóságokat el fogom adni.

Feled, 1940. évi december hó 31-én.
Kitűzési d ij: 6 P. 12 f.

Deák József s. k.
kir. bír. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


