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A Kormányzó Ur felhívása Á  m agyar ipar jövöje.
az árvízkárosultak megsegítésére.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója kedden 
a következő legfelsőbb kéziratot 
intézte Teleki Pál gróf miniszter- 
elnökhöz :

Kedves Gróf Teleki!

Ismét árvíz sújtotta az ország j 
területének tekintélyes részét. Te
tézték ezt a csapást a szokatlanul 
csapadékos időjárás következtében 
jelentkező belvizek. A legnagyobb 
pusztulás képét mutató országré
szek felett tett repülőutamon ma
gam is meggyőződtem róla, hogy 
ezrek váltak hajléktalanokká, há
zaik összeomlottak, állatállományuk 
elpusztult, felszerelésük odaveszett.

A világpolitikai eseményekkel 
kapcsolatban az ország egyetemes 
társadalmának az utóbbi két év | 
folyamán óriási áldozatokat kellett, 
hoznia hazánk fennmaradása és 
jövőjének biztosítása érdekében. A 
tavalyi árvíz idején azonban a nem
zet megmutatta azt is, hogy ilyen j 
súlyos megpróbáltatások közepette 
fokozottabban összetart, minden 
magyar baját és szerencsétlenségét1 
a maga ügyének tekinti és vala-. 
mennyi tagja testvéri szeretettel 
siet egymás megsegítésére.

Az árvíz által sújtottak között ez 
alkalommal is különösen nagy 
számmal vannak olyanok, akik szü-!

Felhívás a magyar

kös viszonyok között élnek és ne
héz munkával küzdenek a megél
hetésért. Ezek a mezőgazdaságra 
nézve oly szerencsétlenül alakult 
elmúlt esztendő után az idén még 
sokkal kevésbé vannak abban a 

: helyzetben, hogy az elvesztett ja
vakat a maguk erejéből pótolhas
sák.

A magyar királyi honvédség, a 
polgári hatóságok és az árvíztől 
sújtott vidékek lakossága példát- 
adó önfeláldozással siettek a baj
bajutottak megsegítésére és a pusz 
tító elemmel heteken keresztül foly
tatott hősies küzdelemben mentet
ték azt, amit még menteni lehetett. 
Meg vagyok győződve arról, hogy 
e nemes példa által serkentve, az 
állam mellett a társadalom is ki 
akarja venni a maga részét a se
gítés munkájából. Bármilyen keve
set is, de adjon mindenki.

A haladéktalanul megindítandó 
gyűjtés intézésével ezennel megbí
zom és felkérem, hogy az árvíz- 
károsultaknak állami és társadalmi 
utón való megsegítésére a szüksé
ges intézkedéseket tegye meg.

Kelt Budapesten, 1941. évi feb
ruár hó 25. napján.

HORTHY s. k. 
GRÓF TELEKI PÁL s. k.

társadalomhoz!
Magyarország Főméltóságu Kormány

zója a fenti legfelsőbb kéziratot méltóz- 
tatott hozzám intézni. A legmagasabb 
helyről jött felhívás értelmében azzal a 
felhívással fordulok a magyar társada
lom minden egyes tagjához, hogy bár
milyen csekély adománnyal is, de tehet
ségéhez mérten mindenki siessen bajba
jutott honfitársai megsegítésére.

Az adományok befizethetők a 
m. kir. Postatakarékpénztárnál „Az

*.

A legfelsőbb helyről jött szó
zat és a miniszterelnök felhívása 
alapján Gömör és Kishont vár
megye főispánja utján a legrö
videbb időn belül megtörténnek

árvízkárosultakért" elnevezés alatt 
nyitott 150.700 számú csekkszám
lára.

Bizton remélem és hiszem, hogy min
denki szívesen hozza meg áldozatát 
azoknak az érdekében, akik az árviz- 
veszedelem következtében úgyszólván 
minden anyagi javukat elvesztették.

GRÓF TELEKI PÁL s. k.
m. kir. miniszterelnök.

*

a gyűjtésre vonatkozó végre
hajtási intézkedések. Ezekről 
lapunk o l v a s ó i t  legközelebb 
részletesen tájékoztatni fogjuk.

Vasárnap a magyar politikai élet 
négy vezetője mondott igen figye
lemreméltó beszédet a magyar élet 
kül- és belpolitikai problémáit tag
lalva. E beszédek közül különös 
figyelmet érdemel V a r g a  József 
kereskedelmi és iparügyi miniszter 
megnyilatkozása, amelyben rámu
tatott iparunk helyére az uj Közép- 
európa rendjében. A tisztes ipar 
magyar jövőjéről beszélt Varga 
József s visszautasította azt a bo
rúlátó véleményt, amely szerint 
Európa uj rendjében nem talál meg
felelő piacot a magyar ipar a maga 
nagyszerű áruival. Rámutatott arra, 
hogy nincs semmi reális alapja en
nek a pesszimizmusnak, annál ke
vésbé nincs, mert a magyar ipar 
erejére, munkájára nemcsak nekünk 
magunknak van szüksége, de nem 
nélkülözheti az európai közösség 
sem.

A magyar nép igen nagy szá
zalékának ad ma már biztos ke
nyeret a magyar ipar. Ha e tekin
tetben a legkisebb visszafejlődés 
is bekövetkezne, az súlyosan érin
tene hatalmas rétegeket és kárát 
vallaná az egyetemes nemzetgaz
daság. A kormányzat éppen ezért 
előrelátó gondoskodással ügyel arra, 
h°gy gyáriparunk és kisiparunk 
foglalkoztatását biztosítsa. Ez pedig 
ma nagy szó, mert a háborús vi 
lágban, amikor a nemzetközi ke
reskedelem erősen visszafejlődött 
és nehéz akadályokba ütközik a 
nyersanyag ellátás, az ipari foglal
koztatás zavartalansága csak ala
pos, gondosan előkészített munká
val biztosítható. Ennél a pontnál 
tért ki az iparügyi miniszter egyik 
legutóbbi rendelkezésének magya
rázatára. A cipökészletek zárolása 
— mondotta a miniszter — pusz
tán preventív jellegű s határozottan 
jelentette ki, hogy e téren sem lesz 
fennakadás. Nem lesz, mert hiszen 
a számbavétel után most már a 
lehető legigazságosabban és a leg
lelkiismeretesebben használják fel 
a készleteket.

A cipőkészletek zárolása a kö
zönség egy bizonyos rétegében cél
talan, felesleges és értelmetlen ria
dalmat keltett. Ez a riadalom át
terjedt még a textilüzletek megro- 
hanására is, holott arra aztán ép
penséggel nincs komoly ok. Textil
gyáraink rendelkeznek megfelelő 
mennyiségben a szükséges nyers
anyagokkal s az e téren is beve
zetett gondosság elejét veszi min
den hiánynak. Á magyar kormány

zat tudatában van a háborús vi
szonyok miatt mutatkozó nehézsé
geknek és éppen ezért a kellő idő
ben megtett kellő intézkedésekkel 
biztosítja az ipari közszükségleti 
cikkek fennakadás nélküli terme
lését.

A háború okozta hiányokat és 
zavarokat, bár — hála Istennek — 
sikerült kivülmaradnunk a háború
ból, a magyar közgazdaság is meg
érzi. Egy-egy állam nem élhet tel
jesen elzárt szigetként s ha vala
melyik oldalról az elzárkózás mégis 
bekövetkezik, annak múlhatatlan 
következményei vannak, amelyek
kel számolni kell.

Varga József iparügyi miniszter 
Szegeden ezekről a problémákról 
beszélt. Nem festett légvárakat, de 
a realitásokhoz ragaszkodó szigo
rúsággal mutatta ki, hogy aggo
dalomra egyáltalán nincsen ok. A 
magyar ipar foglalkoztatottságát si
került biztosítani s a magyar ipar 
hivatása magaslatán állva —- kiter
meli az ország szükségletét. Nem 
lesz fennakadás, de a termelés za
vartalanságának egyik nélkülözhe
tetlen alapfeltétele a közönség fe
gyelmezettsége. Nem szabad meg
rohanni az üzleteket, nemcsak azért 
nem, mert ezzel esetleg időleges 
hiányokat idézünk elő, hanem azért 
sem, mert az ilyen pánik semmi
képpen sem alkalmas a termelés 
egyenletes ütemének elősegítésére. 
A készletek igazságos elosztását 
méltányos keretek közt biztosítja a 
kormány s ezeket az intézkedése
ket megértéssel, nyugodtan, fegyel
mezetten kell fogadnia minden ma
gyarnak.

A Magyar Elet Pártja
rimaszombati szervezetének intézőbi
zottsága február 26-án a Tompa-téri 
párthelyiségben ülést tartott. Dr. Löche- 
rer Géza városi pártvezetö köszöntötte 
a nagyszámban megjelent tagokat, majd 
bemutatta és üdvözölte az uj körzeti 
titkárt: Jankó- Brezovay Miklóst.

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitele
sítése után megválasztották a helyi szer
vezet tisztikarát és ugyancsak választás 
utján kiegészítették az intézőbizottságot. 
Városi alelnök lett Rdbely Miklós, vá
rosi titkár Szöllösy István és városi 
pénztárnok Jurasko Pál. Az intézőbizott
ság u j tag ja i: dr. Baksay József, Bara
bás Lajos, vitéz Bottlik Sándor, dr. Cson
tos József, dr. Dohnányi Dezső, Fényes 
Sándor, lvanics Andor, Jávorszky József 
(ács), Kálmán László, Káposztás László 
(bankigazgató). Lakatos István, Lengyel 
Iván, dr. Mihalik Dezső, Pitta Vilmos,
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Poók Endre, dr. szepesbélai Róth Pál, 
Stolcz Jenő, Temják Pál, Utrata József, 
Udvardy Kálmán, Vondra János és dr. 
Zehery István.

Elhatározta az intézőbizottság, hogy a 
pártiroda céljaira az Andrássy utca 1. 
szám alatt bérel ki helyiségeket. Az indít

ványok során az a határozat alakult ki, 
hogy a helyi ipar nagyobb arányú fog
lalkoztatása és támogatása ügyében a 
párt memorandumok és küldöttségek 
utján teszi meg a szükséges lépéseket. 
Néhány belső ügy letárgyalása után dr. 
Löcherer Géza elnök az ülést bezárta.

Reggelig tartó vidám hangulatban zajlott le 
a pénzügyi tisztviselők táncmulatsága.

A farsang utolsó szombatján, február 
22-én este a „Három Rózsa" nagytér 
mében a gömörmegyei pénzügyi tiszt
viselők látták vendégül a város és az egész 
Gömör-Kishont vármegye társadalmát.

Este fél-kilenckor gyűltek össze a 
megye pénzügyi tisztviselői családtag
jaikkal. A vendégek a lépcsőházban fe
szes vigyázzban álló huszárok sorfala 
között vonultak be a fényesen kivilágí
tott előszobába, ahol dr. Janisch Geiza 
miniszteri tanácsospénzügyigazgató ren
dezőgárdájának az élén személyesen üd
vözölt minden érkező vendéget. Negyed- 
tiz óra tájban zenditett rá Lali prímás 
a „finánc-csárdásra", dr. Janisch Geiza 
jól sikerült szerzeményére. Majd keringő 
következett, hogy azután jazz-zenekar 
játszhassa a modern táncok kedvelőinek 
a tangót, szteppet és az angol keringőt. A 
két zenekar felváltva lankadatlanul ját
szott a szépszámú táncoló közönség 
talpa alá.

A vendégek között ott láttuk özv. Sa- 
marjay Jánosnét, a rimaszombati társa
ság első nagyasszonyát s ott volt dr. 
’Sóldos Béla főispánnal az élén a me
gye és a város sok számottevő előkelő
sége.

A hangulat igen jó volt, mert még 
reggel is ugyanaz a táncmezőny ujrázta 
a táncot, amelyik este tízkor ott kavar
gón a fényesen kivilágított és feldiszi 
tett nagyteremben. Ennek titkát abban 
is kereshelné az objektív szemlélő, hogy 
a termet éjfélkor fehér asztalokkal rak
ták körül s Így a fehér asztal mellől a 
„garde damok" is kedélyesebben néz
hették a táncot és a táncosoknak is volt 
hová leülniök, ha a fárasztó csárdás 
után kis pihenőre és üdítő italra vágy
tak. Ez az ujitás igen bevált és ajánl
hatjuk a többi táncmulatságok rendező
ségeinek is. Akkor talán nem fog a j 
nagyterem éjfélkor úgy elnéptelenedni.

A mulatság kivilágos virradatig tar
tott. Ez már magáért beszél és többet 
ér minden dicsérő beszámolónál. Mind
össze annyit emelünk még ki, hogy a 
mulatság anyagi eredménye, amely ne
mes célt szolgált, egyenrangú volt az 
erkölcsi sikerrel.

V árm egyei b izottságok lá tjá k  el 
o lcsó ruházati cikkekkel a 
sze gé o y lakosságot

Laky Dezső közellátási miniszter az 
elmúlt napokban bejelentette a képvise
lőházban, hogy

rövidesen megindul az olcsó nép- 
ruházási akció.

A kormány elsősorban a munkásosztály 
ruhával való ellátását kívánja biztosítani 
s e célból olcsó pamutszövetek, gyapjú
szövetek és kötött-szövöttáruk kerülnek 
forgalomba.

Intézkedés történt, hogy úgynevezett 
helyi bizottságok osszák ki az arra rá
szorulóknak a ruházati cikkeket.

Az ellátóközpontokat várme
gyénként szervezik meg 

és ezeknek a központoknak a munkájá
ba fog belekapcsolódni minden község 
bizottsága. Az akció nagy méreteire való 
tekintettel a gyártás körülbelül hat hó
napig tart és a kész árukat fokozato
san fogják forgalomba hozni.

I g m á n d i  k e s e r ü v i z  
a t e r m é s z e t e s

g y o r s  ha sha j tó
e l é g  3  u j j n y i

A  magyar bíróság életfogytiglani 
fegyházra ítélte el a gyilkos 

rimaszombati asszonyt.
Élénk emlékezetben él még az a ke

gyetlen gyilkosság, amely 1932. júliusá
ban izgalomban tartotta Rimaszombat 
lakosságát és amellyel akkoriban az 
egész magyar sajtó részletesen foglalko
zott. Krdner Rudolfné szül. Rocskár Jo
lán 29 éves asszony, Kráner Rudolf ri
maszombati autófuvarozó felesége egy 
közeli rokonát, Bán Sdndorné szül. Szabó 
Teréz nyug. vasúti pályaőr özvegyét

Tamásfalvai-utcai lakásába csalta, 
ott husánggal leütötte, az eszmé
letlen asszonyt faládába gyömö
szölte és zsineggel addig fojtogatta, 
amíg meg nem halt.

Kráner Rudolfné, aki rémes tettét előre 
megfontolt szándékkal követte el, ezu
tán elrabolta az özvegyasszony nyaká
ban, egy kis zacskóban rejtegetett 2001 
csehszlovák koronát kitevő vagyonát. 
Délben hazaérkező férjének átadta ezt 
az összeget, azzal, hogy fizesse ki Lo
soncon lévő tartozását. A mit sem sejtő 
Kráner el is utazott Losoncra. Közben 
özv. Bánné leánya édesanyja eltűnését 
észrevette és megindította a kutatást az; 
öregasszony után. Kránerné látván, hogy 
a gyanú reá terelődik, Losoncról haza
érkező férjének bevallotta tettét és arra 
kényszeritette, hogy a holttestet távo
lítsa el. A megrémült Kráner a holttes
tet lepedőbe csavarta és autójára tette. 
Majd Tiszolcra robogott, ahol a hullát 
egy szakadékba dobta. Mire este haza
érkezett, a szörnyű tettet már felfedez
ték és mindkettőjüket letartóztatták.

A rimaszombati csehszlovák kerületi 
bíróság 1932. október 13 án és 14-én 
foglalkozott a Kráner-házaspár bűnügyé
vel.

A csehszlovák bíróság Kráner Ru- 
dolfnét 15 évi fegyházra Ítélte el, 
Kráner Rudolfot pedig az enyhítő 
körülmények figyelembevételével 
felmentette.

Ezt az Ítéletet a felsőbb csehszlovák 
fórumok is jóváhagyták, mire Kráner- 
nét a csehországi repy-i női fegyházba 
szállították. Most a cseh hatóságok a 
büntetéséből már 8 évet és 7 hónapot 
kitöltött fegyencnőt átadták a magyar 
bíróságnak. Január végén szállították 
Kráner Rudolfnál Rimaszombatba, ahol

a magyar jogszabályok szerint február 
24-én a gyilkossági ügyet itt újra tár
gyalták.

A rimaszombati m. kir. törvényszék 
dr. Dessewffy Árpád - büntetőtanácsa a 
gyilkos asszony kihallgatása, a perira
tok felolvasása, a vád- és védbeszédek 
után nagy érdeklődés mellett hirdette 
ki a királyi törvényszék Ítéletét. A bí
róság Kráner Rudolfnét, akit közben 
férjétől elválasztottak,

gyilkosság és rablás bűntettéért 
életfogytiglani fegyházbüntetésre és 
10 évi hivatalvesztésre, mint mel
lékbüntetésre Ítélte el.

Az Ítélet ellen a gyilkos asszony és vé
dője fellebbeztek, igy az még nem jog
erős.

Töm ör A n ta l és L ontai-R aj- 
ner L ászló a  P o lg á r ik ö r  
m á r c i u s  12 -ik i kultur- 
estjén.

*A farsangnak vége és most a böjt
ben kezezdődhetik már a komoly kul- 
turmunka. Március 12-én nyitja meg a 
Polgárikör kulturest-sorozatát a helybeli 
zeneiskola rendezésében. A klasszikus 
zene legbensőségesebb, legnemesebb 
alkotásaiból, a kamarazene müvekből 
kerül bemutatásra egynéhány gyöngy
szem. Lacknerné-Gregorovicz Mária és 
Tömör Antal Beethoven Tavasz-szoná- 

| táját mutatják be. Lackner László és L. 
Gregorovicz Mária Chopin két zongorás 
„C dur Rondó“-ját játszák. Lontai-Rajner 
László Schubert dalokat énekel, Lovas- 
Kovács András Merényi Gyula, a fiata
lon elhunyt költőnek Schumann hires 
zongora-ötösének egyik tételéről irt gyö
nyörű költeményét szavalja el, majd a 
rimaszombati vonósnégyes lép dobogóra, 
hogy Lackner László zongora-közremü- 
ködésével eljátsza Schumann Róbert hi
res kvintettjét.

Jegyek elővételben a Marosi-könyvke
reskedésben kaphatók.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket mindenkor azonnal teljest t

Erzsi, meg a főispán ur.
Elbeszélés.

Irta : Konkoly Th. István.
Divattá lett a faluról beszélni, a falu 

népével jobbár, törődni. Népi és faji 
jelszavak hangzanak, egyesek falukuta
tást végeznek, „népfőiskolát" szerveznek. 
A jó szándékok azonban többnyire csak 
szép, színes, könnyű szavak maradnak ; 
színes léggömbök, amik felszállnak gyö
nyörűen a gondterhelt fejek fölé, de 
súlytalanok és csak maguk emelkednek, 
nem emelnek. Ritkán mégis előfordul, 
hogy valaki valóban tesz valamit a fa
luért.

Hogy fogadja ezt a falu ? Es hogyan 
tudja megköszönni Erzsi? Erzsi, aki a 
falun lakik valahol Nógrádban, mondjuk, 
hogy Vadkerten, de otthonos a város
ban is. Már háromszor beszélt magával 
a főispánnal és dehogy jött zavarba! 
Tisztességgel és egyszerűen megmondta, 
hogy mit gondol, vagy miért jött s bár 
régen elment már, vissza se igen jön 
többé, az emléke máig megmaradt.

öt vagy hat, vagy talán több mint 
tiz éve is, hogy Nógrádba, ahol még 
hamisitatlan igazi palócok laknak, kik 
közül Erzsink is való, uj főispán ke
rült. Szerette a népet, törődni akart ve
lük s az eddig elhanyagolt, de ujjáte- 
remthető falusi háziiparra gondolt. A 
magyar háziszöttesek, varrottasok ak
koriban kezdtek kelendőségre találni a 
külföldön s ennek folytán kapóssá let
tek itthon is.

A magasabb körök kerti ünnepélyein, 
nyári vacsoráin háziszőttes térítők, ki- 
varott kendők díszítették az asztalt. Az 
ilyen terítéshez nem illett a porcellán, 
meg a kristály. Legyen az edény is 
háziipari munka. S a fazekasok már 
nemcsak a falura szánt vásári holmit, 
vizes korsót, kakasos tányért, tejeskö

csögöt készitgették, hanem pesti kiállí
tásra szánt munkáik is voltak, amiket 
úri dámák vettek meg és vittek öröm
mel haza.

Az egyik karcagi fazekasnál magam 
is láttam azt a mázas cserépből való, 
12 személyes, teljes ebédlőkészletet, amit 
egy államtitkár felesége rendelt. Az 
ebédlökészlethez mázas agyagkorsó is 
tartozott 12 agyagpohárral. Mindnek az 
oldalán rövid mondat volt beégetve. 
Vidám borozásra biztató szavak, lehető
leg minden poháron más. jóizü falusi 
mondókák, gyakran hibás helyesírással. 
Az se baj, sőt annál Igazibb, annál fa- 
lusibb.

Ilyen körülmények között támadt a 
gondolat, hogy az egyik külföldi állam
férfinek szánt ajándék is a magyar nép
művészet hirdetője legyen. Elhatározták, 
hogy az e célra szánt, párnázott búto
rok magyar háziszöttessel legyenek bo
rítva.

— Ezt Nógrád asszonyainak kellene 
elkészíteni, tervezte a főispán. Ezt és 
még sok más hasonlót. Fel kell hát 
újítani a falun már elhanyagolt háziipart, 
tanfolyamokon újra megtanítani s a né
pet általa külön keresethez segiteni.

Nem ment éppen könnyen, se gyor
san. A kívülről, vagy éppen felülről jött 
törekvésekkel szemben a falu eleinte 
mindig bizalmatlan. A belátás csak las
san érik, mint minden a természetben.

így indult meg a háziipar is nehezen, 
sok szóval, sok gánccsal, mint minden 
a falun. Vadkerten se másképp, de mé
gis megindult és egyre jobban ment. 
Egyre többen kértek munkát, hogyne, 
mikor érdemes. Jó pénz jár érte és az 
már valóságos dolog, nem amolyan szé
pen szálló üresség, mint a szó.

Nyár vége felé nagy fekete autó su
hant be Vadkertre. Éktelen porfelleg 
szállt fel a nyomában, aztán megállt a 
falu közepén. Rögtön körülvette vagy

tiz gyerek, nagy kerek szemmel nézték 
a csuda finom kocsit. A jegyző is ki
pillantott az ablakon, hát lám csak, két 
ur lép ki az autóból. Tenger a dolga 
ma a jegyzőnek, nem ér rá sokat szem
lélődni ; úgyis biztosan hozzá jönnek, 
majd kitűnik hát, kik legyenek, azzal 
fordult vissza az Írása fölé.

De biz’ a két ur képpel se fordult a 
községháza felé, mert még odahaza meg
beszélték, hogy nem kell nekik kisérő, 
találomra mennek be valahová, ahol 
megtekinthetik, hogy mint megy a házi
ipari foglalkozás.

Ki is szállnak, ahogy mondom és csak 
tartanak a túloldalra a legközelebbi ház 
felé.

Kitekint onnan Erzsink, mert ő lakik 
ott az urával, de az most kint van a 
mezőn, ő meg az ablak előtt éppen uj 
orsót tesz a vetélőbe.

Az ablaktőccén égő-pirosat nyílókét 
cserép muskátli közt éppen oda lát a 
két urra. Hát uramfia, nem éppen erre 
tartanak ? I Kik lehetnek ugyan?... Csak 
áll a kezében a vetélő és nézi: mind a 
kettő magas, már szemre is igen tekin
tetes, kivált az egyike, az idősebbik- 
forma.

— Biz’ egyenest ide jönnek ezek, le
pődik meg Erzsi, nyílik is az ajtó. Be
következnek, az idősebb elől, utána a 
fiatalabb, illendő köszönéssel.

Az asszony kínálja hellyel. Azok el
kezdenek igen szives szóval beszélgetni. 
Kérdik az urát, családját, meg hogy hát 
a gazdaság mekkora és több efféléket. 
De inkább csak az egyik kérdez, az 
idősebbik. A fiatalabb meg igen figyel- 
mez az idősebbnek minden szavára.

— Ugyan mán mit akarhatnak? gon
dolja magában az asszony. Gyanakszik 
is, hogy hátha valami hivatalos dolog
ban járánkoznak, de nem szól semmit.

S lám egyszer csak azt mondja az 
idősebb, hogy no térjünk a dologra I

Látom, hogy mivel foglalkozol Erzsi ; 
mert — ha jól értettem az, előbb - igy 
hívnak ugy-e? Úgy tudom sokan és 
nagy szorgalommal csináljátok... Aztán 
van-e jó kereset utána?

— Van valami kevés, mondja rá Erzsi 
óvatosan, — elkelne több is ha volna, 
teszi hozzá. Közben meg amiatt filleg, 
hogy ugyan minek firtatják őt, aligha
nem baj jön ki ebből a végén.

— Mégis mit keresel havonta ezzel 
a munkával, szeretném tudni. Rámegy-e 
száz pengőre? Legjobb, ha megmutatod 
a könyvecskédből.

— Itt van ni, csap bele az ijedelem 
az Erzsi szivébe, itt a rossz, amitől félt. 
Hirtelen rányitottak ezek kelten, látták 
munka közben, le se tagadhatná a kü
lön keresetet. Még a kis könyvet is 
kérik, hát arról is tudnak, abba van 
beirkálva, hogy mennyi anyagot vett át 
és mennyi kész munkát adott vissza.

— Nem is tudom hamarjában, hogy 
a könyvecskét hová tettem. Úgyse megy 
sokra ez a kereset, még ha látástól va- 
kulásig csinálom is... De tán fináncok 
maguk, — kérdezi hirtelen — és az 
adó miatt kérdik ?

Hát lett erre nagy kacagás és azt 
mondja a fiatalabb a végén: Mutassa 
csak meg nyugodtan a könyvecskét a 
méltóságos főispán urnák, nem vagyunk 
mi fináncok és annak örülünk, ha sok 
van beleírva.

Erzsi arca egyszeriben úgy kigyult 
erre a szóra, mint az a piros muskátli 
az ablakban.

— A méltóságos főispán ur!... Maga-e 
az? Óh, hogy az Isten áldja meg, hisz’ 
magának köszönhetjük ezt az egészet, 
bizony szép kereset van utána; itt a 
kiskönyv, itt e, a múlt hónapban száz
húsz pengőnél Is többet kaptam... Jaj, 
ne is tegyenek úgy, mintha mán menni 
akarnának. Várják meg az uramat lel*
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A Kormányzó Ur adománya az ár
vízkárosultaknak. A Magyar Távirati 
Iroda jelenti: Magyarország Föméltóságu 
Kormányzója az árvízkárosultak részére 
2000 pengőt adományozott.

Dr. ’Sóldos Béla a gömfiri ref. egy
házmegye tanácsbirája. A gömöri ref. 
egyházmegye presbitériuma dr. ’Sóldos 
Béla főispán, közellátási kormánybiztost 
egyhangúlag egyházmegyei tanácsbirává 
választotta.

Kormányzói elismerés Magyarország 
Föméltóságu Kormányzója a m. kir. 
iparügyi miniszter előterjesztésére ez 
év február hó 12. napján Budapesten 
kelt legfelsőbb elhatározásával a hazai 
bányászat és kohászat terén szerzett 
érdemei elismeréséül Miiller Sándor oki. 
bányamérnöknek, a Rimamurány-Salgó- 
tarjáni Vasmíi Részvénytársaság rozsnyói 
bányaüzeme ny. bányaigazgatójának a 
magyar királyi bányaügyi főtanácsosi 
cimet adományozta.

Nagyböjt! szentbeszédek a katoli
kus templomban. A nagybőjti időszak 
alatt február 28 ától kezdődően minden 
vasárnap délután fél-3 és este 6 órakor 
tartandó litánián szentbeszéd lesz. Dél
után az ifjúság számára dr. Bányai Jó
zsef hittanár, este pedig Radány Lajos 
esperes-plébános prédikál.

Kinevezés. Dr. 'Sóldos Béla, Gömör 
és Kishont vármegye főispánja dr. Sze- 
leczky Adorján tb. szolgabiró, vár
megyei dijas közigazgatási gyakornok, 
rozsnyói lakost állásában megerősítette, 
aki ezzel vm. fogalmazóvá lépett elő.

Kereskedelmi kinevezés. Az Erdély- 
részi Fatermelök és Fakereskedők Egye
sületének megszervezését végző bizott
ság főtitkárául Jelöri Veress László fa 
kereskedelmi részvénytársasági igazgatót, 
az OFA erdélyi miniszteri biztosát kér
ték fel.

— A „Luther Kör" előadásai. A Ri
maszombat—tamásfalvai „Luther Kör“ 
március 8—9-én, szombaton és vasárnap 
este 8 órai kezdettel a Polgárikör nagy
termében előadja Smid István rozsnyói 
ev. főesperes-lelkész „Haláltánc" c. 4 
felvonásos bibliai szinművét. A darabban | 
előforduló zenebetéteket Lackner Lászlói 
zenetanár szerezte. A színmű főszerepeit
O. Kálmán Gizi, Dobránszky Ili, Durda ; 
Dezső és Gyulai István játszák. Jegy- { 
elővétel: Gyulai István ruhaüzletében 
(Horthy M.-tér).

kém, ő is láthassa kigyelmeteket... Én 
meg im hozok egy köcsög friss aludt
tejet, jól fog esni ebben a rekkenö me
legben... Hogy máshová is be akarnak 
nézni, azt mondják ? No ott is szívesen 
látják, elhihetik, az egész faluban akár
hol. Jaj, de igen sajnálom, hogy már is 
mennek. Mit is adjak már hirtelenibe?... 
Hogy semmit se kémek?. . Hát legalább 
ezt fogadja el ni I

És letörte a muskátliról és odaadta 
a legszebb virágot.

így ismerkedett meg Erzsi a főispán
nal.

Jó pár nap múlva, amikor már a ta
vasz közeledett, jelenti a titkár, hogy itt 
van Erzsi Vadkertről.

— Ha itt van, hát hadd jöjjön be, 
felelte a főispán és elmosolyodott, mert 
eszébe jutott a piros muskátlivirág.

Bejön Erzsi és megáll az ajtó mellett 
tisztességgel, majd csak a biztató szóra 
jön közelebb s akkor előadja:

— Méltóságos főispán ur, igen nagy 
kéréssel jöttem magához!

— Hadd hallom azt a kérést.
— Adjon nekem kölcsön háromszáz 

pengőt.
— Mit? Mennyit? Hát miért nem 

mégy a bankba, ott szoktak kölcsön 
adni.

— Nekem nem a bankból kell, mert 
ott sok a kamat. De azért adunk mi 
kamatot magának is.

— Ejnye, minek nektek az a pénz, 
Erzsi ?

— Egy darab földet eladóvá tettek a 
szomszédunkban, arra kéne, mert meg
vennénk.

— Hát miért nem tettetek félre vala
mit a keresetből?

— Tettünk mi, de abból vett az uram 
szekeret, lovat, a földre már nem futja 
belőle. Mondtuk az urammal, nem baj, 
kérünk a méltóságos úrtól, mert jó em-

Megkezdődtek a katolikus hitvédel- 
mi előadások. Február 28-án, pénte
ken este a Katolikus Körben dr. Hor
váth Árpád alispán, a r. kát. egyházta
nács világi elnökének előadásával meg
kezdődött a Katolikus Akció nagyböjti 
hitvédelmi előadás-sorozata. A lapunk 
zártával egybeeső előadásról a jövő 
számunkban ho.zunk tudósítást. Március 
7-én „A biztos Ut“ (Van-e üdvösség 
az egyházon kivül?) címen dr. Maridnyi 
Pál kir. törvényszéki biró tart előadást.

A magántisztviselők és alkalmazot
tak nyugdíjügyeit a 300/1941. M. E. sz. 
rendelet alapján ez év első napjával az 
OTI.-tól a Magánalkalmazottak Biztositó 
Intézete (MABI) veszi át. Ezen átvétel 
folyamatban van és a nyugdijaknak 
minden hó első napjaiban történő pon
tos folyósítása iránt a megfelelő intéz
kedések megtörténtek. Ebben még leg
feljebb az átadás ideje alatt fordulhat 
elő némi késedelem. A betegellátás a 
fővárosban a MABI által, a vidéken 
azonban továbbra is az OTI utján tör
ténik. A Felvidék és Kárpátalja Magán- 
tisztviselőinek és Alkalmazottainak Szö
vetsége a jövő hó folyamán tartja meg 
Budapesten alakuló közgyűlését, melyen 
megállapítja alapszabályait és beállítja 
vezető szervezetét. Ezen közgyűlésre a 
Felvidék és Kárpátalja összes magán- 
tisztviselőit és alkalmazottait, akik a 
Szövetség tagjai, a tavaszi vásár idejé
ben megállapítandó napra a rimaszom
bati elnökség meg fogja hívni és már 
ez alkalommal kéri a tagokat, hogy a 
közgyűlésen személyesen jelenjenek 
meg, vagy képviseltetésükről meghatal
mazás utján gondoskodjanak.

Halálozás. Sztankovics Lajos nyug. 
igazgató-tanító 59 éves korában február 
22-én, Rimaszombatban meghalt. Az el
hunyt 34 évig működött Sajórecskén. 
Halálát felesége, kis fia és kiterjedt ro
konság gyászolja. Temetésén, amely a 
ref. egyház szertartása szerint február 
24 én ment végbe, testületileg jelentek 
meg a helybeli nyugdíjas és működő 
tanítók.

10—30 százalékkal emelkedett a pa
pír ára. Az árellenőrzés országos kor
mánybiztosa megengedte, hogy a papír
gyárak és papirnagykereskedők február 
1-től kezdve a papírárakhoz bizonyos 
felárakat számíthassanak. ' A felár az 
egyes papírfajtáknál különböző s a pa
pír árának a 10—30 százalékát teszi ki.

bér, ad az. Aztán rendes kamatjával 
visszaadnánk három hónap alatt.

Erzsi megkapta a pénzt, kicsit cso
dálkozott a kijelentésen, hogy nem kell 
kamat, megköszönte, elment.

Megint eltelt sok hónap, közben a köl
csön vissza lett törlesztve becsülettel 
és a megyeházán el is felejtették már 
a vadkerti vendéget.

Egyszer csak ősz táján újra jelenti a 
titkár: Itt van Erzsi.

— No ha itt van megint, csak engedd 
be. És Erzsi jött.

Nagy hosszú terem a főispán űré, leg
végén az íróasztal s az ajtótól odáig, a 
hosszú termen végig, bordó szőnyeg 
vezet. Azon jött Erzsi bátran, hiszen 
már másodszor van itt. A kezében fe
hér kendő, gondosan belekötve valami. 
Úgy látszik, tojás.

— Tisztelteti az uram a Méltóságos 
Urat és általam üzeni, hogy megvettük 
a földet, amire maga adta a pénzt.

— Megvettétek? Aztán volt-e rajta 
jó termés? Érdeklődött a főispán jó- 
akaratuan.

— Elég jó volt és azt mondta az 
uram, eridj be Gyarmatra, mert a Mél
tóságos Urnák meg kell köszönnünk, ó  
segített hozzá. Van a földünk végén 
egy fiatal diófa, ez idén termett először, 
huszonnyolc szem dió termett rajta, 
vidd be neki. Én hát behoztam magá
nak, itt van ebbe a kendőbe bekötve 
mind a huszonnyolc, fogadja el tőlünk 
jó szívvel.

Ilyen szépen tudta Erzsi megköszönni 
a főispánnak, amit érte és az egész fa
luért is tett.

Aztán Erzsi elment. Vissza se igen 
jön többé. A dió ott maradt, nem lehe
tett visszautasítani. És az Erzsi jó em
léke is ott maradt.

Azzal köszönt el, hogy „Istennek 
ajánlom kigyelmedet" !

— Eljegyzés. Sánta Éva és dr. Dóczi 
András jegyesek. (M. k. é. h.)

Az „Iparos Asszonykör" újabb jó
cselekedete. Az évek óta áldásosán mű
ködő rimaszombati „Iparos Asszonykör" 
Vondra Jánosné elnöknő kiváló vezetése 
alatt az elmúlt napokban újabb tanuje- 
lét adta jószívűségének, áldozatkészsé
gének, a szegények és betegek felkaro
lásának. Minden előzetes hangulatkeltés 
és felszólítás nélkül, a legnagyobb csend
ben mintegy 450 darab farsangi fánk
kal lepte meg a városi szegényház la 
kőit, a népkonyha, napközi otthon, ovoda 
ellátottjait és a szegény betegeket. 
Ugyancsak karácsonykor 21 elaggott ipa
ros családot részesítettek értékes sze
retet csomagban. Megérdemlik azok az 
iparosasszonyok, akik a fánksütés és 
annak szétosztása ügyében közremű
ködtek, hogy neveiket megörökítsük. 
Vondra Jánosné elnöknőn kivül közre
működtek : Dananay Jánosné, Gabonás 
Istvánná, Kovács Józsefné, Nagy Mik- 
lósné, Páricska Petemé és Szabó An- 
dorné. A sok-sok szegény nélkülöző ma
gyar testvérünk köszönetét zokogó áldó 
szavai legyen jutalmuk jószívűségükért, 
fáradozásaikért. Az Isten áldja meg sze
retetteljes, nemes munkájukat s adjon 
a rimaszombati „Iparos Asszonykör"-nek 
hasonló jótettekhez megfelelő anyagi se-1 
gitséget.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett fér

jem, illetve édesapám elhalálozása alkal
mából mély fájdalmunkat részvétükkel 
igyekeztek enyhíteni s azoknak, akik a vég- 
tisztességtételén megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, február hó 26.
Özv. Sztankovics Lajosné és Fia.

— A Polgárikör vitaestjei. A „Szé
chenyi Magyar Kultur Egyesület" kikül
dötteként március 1-én, szombaton Ib- 
rányi József bpesti theológiai tanár száll 
ki városunkba és este 8 órai kezdettel 
a Polgárikör nagytermében értekezik a 
„Totális állameszmé“-ről. A Polgárikör 
vezetősége tekintettel arra, hogy a „Szé
chenyi Magyar Kultur Egylet" előadásai 
nagyobb tárgykört ölelnek fel, ezen es
télyeit vitaestek formájában rendezi meg 
és kéri a közönség szives támogatását. 
A vitaestekre beléptidij nincs.

Rádióközvetités Rimaszombatból. A
rimaszombati gimnázium „Éneklő Ifjú
sága" Lackner László vezetésével már
cius 22-én, szombaton este a Polgári
körben magyar népdal-estet rendez 
Lontai-Rujner László vendégszereplésé
vel. Az estet a kassai rádió közvetiteni 
fogja. Március 23-án, vasárnap délelőtt 
a rádió a helybeli templomokból isten
tiszteletet közvetít.

Búcsú a farsangtól. Az idei hosszú 
és jókedvű farsangtól kedd estéjén vi
dám családi mulatságokon vett búcsút 
városunk társadalma. Valamennyi tár
saskörben jól látogatott vacsorák vol
tak. Igen kedves összejöveteleket hozott 
a Széman-intézetben a polgárista és az 
elemista „Sziv-gárdista“-leányok ba
tyubálja. Kicsi és nagy kedvére kimu
lathatta magát a farsang idején, hogy 
annál komolyabban tölthesse el az em
berek lelkét a hamvazószerda bűnbánata.

M ásodpercek alatt
om lik  s z é t  a  v iz b e n  a z

A S  P I R I N
T A B L E T T A

A finom  p o rrá  sz é te se tt  
Aspirin g y o rs a b b a n  és e g y e n le te  
s e b b e n  oszlik  el a  sz e rv e z e tb en  
és fo k o z o tta b b  h a tá s t  fejt ki m e g 
hűlés, fá jd a lm a k  é s  re u m a  e llen

Helyhatósági hir. Rimaszombat me
gyei város polgármestere felhívja mind
azokat, akik a most folyó népszámlálás 
alkalmával ezideig még számba nem vé
tettek és róluk népszámlálási kérdőivek 
bármi okból kifolyólag sem Rimaszom
batban, sem más városban vagy köz
ségben kiállítva nem lettek ; valamint 
azokat, akiktől a kitöltés végett kiosz
tott kérdőivek még nem szedettek be, 
hogy számbavételük végett Rimaszom
batban, a városháza 16-os számú szo
bájában haladéktalanul jelentkezzenek, 
illetőleg kitöltött kérdőíveket szolgál
tassák be.

Március végéig letétbe kell helyez
ni a hadikölcsönkötvényeket. A Buda
pesti Közlöny szerdai számában megje
lent rendelet szerint a Magyarországon 
lévő összes hadikölcsönkötvényeket meg
felelő bejelentési nyomtatvány kitöltése 
mellett letétbe kell helyezni. A bejelen
tés megtételének, illetve a letétbe helye
zésnek időpontja ez év március 31. 
Letéti helyek : az állami adóhivatalok, a 
Pénzintézeti Központ tagintézetei és az 
OKH-hoz tartozó szövetkezetek. Azok, 
akik a volt Cseh-szlovák köztársaság 
rendelkezései szerint hadikölcsönkötvé- 
nyüket beszolgáltatták, külön erre a 
célra rendszeresített nyomtatványokon ha
sonlóan bejelentésre kötelezettek. Ezt a 
bejelentést közvetlenül a Pénzintézeti 
Központhoz, Budapestre kell eljuttatni.

T i s z t í t s a
meg szervezetét a belekben 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs is éppen székrekedése 
Jó tisztító 
hashajtó a

A „Hidw most kezdte meg Zilahy La
jos uj regényének, a „Csöndes élet“-nek 
folytatólagos közlését. A komoly értékű 
heti lapot gazdag irodalmi cikkein ki
vül számos érdekes rovat teszi változa
tossá. Főszerkesztő : Zilahy Lajos, fele
lősszerkesztő: Kállay Miklós. Mutatvány- 
számot készséggel küld a „Híd" kiadó- 
hivatala : Budapest, VII. Erzsébet körút 
7. szám.

ő s z i  term elésű
la  hasáb és dorong tűzifa,

jutányos áron, azonnali házhoz szállítás, az udvarban való kirakás és átadás
mellett kapható.

NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Főpostával szemben.__________ Telefon 52.
K ölcsönöket

házra, földre, előnyös visszafizetési feltételek és jutányos kamat 
mellett folyósítunk.

B eté te k e t
magas kamatozás mellett gyümölcsöztetünk és bármekkora 
összeget azonnal, minden előzetes felmondás nélkül visszafizetünk. 

Á tu ta lá so k a t
gyorsan és olcsón eszközlünk.

O sztály  sor sj eg y ek
nagy választékban kaphatók.

N em zeti H it e l in t é z e t  Rt. fiókja
D eák  F. u. 17. Főpostával szemben. Telefon : 52.
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T e l i i l f iz e t é s e k  n yu g tá zá sa .
A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 

Nöegylet f. évi február hó 15-én rende
zett műsoros-táncestélyén a kővetkezők 
felillfizetését nyugtázza és hálásan kö
szöni az egyesület vezetősége : 25 P.: 
dr. runyai 'Sóldos Béla, 20 P : vitéz Lu
kács Béla, 10 P.: Fodor Jenő, Hizsnyai- 
Heinzelmann Béla, Pongó László, Pongó 
Mihály, Valaszkay Rezső, Angyal Kál
mán, dr. Ragályi Antal. 8 P : Özv. dr. 
Törköly Józsefné, 7 P.: Nozdroviczi 
Pál, 6 P.: dr. Horváth Árpád és Bódi 
István, 5 P.: Márkus László, dr. Balogh 
Ádám, Halász Sándor, dr. Szeiffarth Vil
mos, Steinprintz Gyula, Szűcs György, 
Éva László, dr. Janisch Geiza, özv. dr. 
Marikovszky Istvánná, Putnoky Móric, 
Laszkáryné Tornallyay Margit és Len
gyel Iván. 4 P.: báró Ragályi Ferenc, 
Járossy Mihályné, dr. Mogyoróssy Imre, 
Haás Andorné és Csiszár László. 3 P.: 
özv. Simon Mihályné, dr. Lelkes Zoltán, 
Fodor István, ifj. Poók Endre, özv. Ku- 
binyi Aladárné, dr. Bleyer Leóné, özv. 
Istók Józsefné, Schauer Gyula, Altmann 
Sámuelné, vitéz dr. Biikky Jenőné, Varga 
Imre, özv. Schreiber Józsefné és N. N. 
2 P.: özv. Széplaky Lajosné, Marosi Jó
zsef, Hlozek Jánosné, Szlávy Matild, 
Fodor Gizella, özv. Alexy Gyuláné, Sza
káll Lenke, dr. Dessewffy Árpád, Veres 
Iguácné, Veres István, özv. Heksch Ber
talanná, Szalvendy Gyuláné, özv. Geörbe 
Gyuláné, ifj. Szabó Elemér, Révész Hugó, 
Mitske Gusztáv, Pogány Emil, Szántó 
Endréné, dr. Weinberger Rezsőné, dr. 
Reinitz Vilmosné, 1 P.: Füzy Rezső, dr. 
Marton Ödön és dr. Klein Samuné.

kosságnak a légoltalom terén el 
kell sajátitaniok. Igen érdekesek 
és rendkívül hatásosak azok a 
szemléltető gyakorlatok, amiket ere
deti gyujtóbombával és éles harci
gáz lövedékkel végeznek. A tanfo
lyam hallgatói a hét végén levizs
gáznak és az eredményről okleve
let kapnak. Valamennyien később 
még négy órás utánképzésben ré
szesülnek. Közben azonban maguk

kötelesek a parancsnokságuk 
alatt álló és állandóan ott tar
tózkodó minden férfit és nőt 
összesen hat órás alapkikép
zésben részesíteni.

A 12 hétre tervezett tanfolyam 
nagy hatása, hogy mindenki bi
zonyságot szerez arról, hogy a lég
oltalomra milyen nagy szükség van. 
A tanfolyamot elvégzettek bizonyára 
a meggyőzés erejével és hasznos 
propagandával szolgálják a lakos
ság körében a légoltalomnak a 
nemzet egyetemére is fontos ügyét.

A nemzetvédelmi k e r e s z t  
igénylésének végső határideje: 
április 10. Az Országos Nemzet- 
védelmi Bizottság február 24-én 
megtartott káptalani ülésén a Nem
zetvédelmi Kereszt legfelsőbb ado
mányozásáért folyamodók kérelmé
nek beadására 1941. április 10-ikét 
jelölte meg, mint végleges határ
időt. Ezek szerint az összes igény- 
jogosultakat felkéri ezen határidő 
pontos betartására, mert 1941. áp
rilis 10-e után csak rendkívüli aka
dályok igazolása esetében fogadnak 
el folyamodványokat.

A  légoltalmi
tanfolyamokról.

A magyar kir. honvédelmi mi
niszter 83.500/eln. Igv. 1940. számú 
rendeletével kötelezővé tette, hogy

Csak március 10-től lesz 
kukoricás a kenyér.
A kormány a közelmúltban rendeletet 

adott ki, amely Budapesten február 22- 
től, másutt pedig március 1-től kezdő 
dően kötelezővé tette a különféle lisz 
teknek tengeri liszttel való keverését. 
A kormány kívánatosnak tartja, hogy e 
rendelkezés egységesen egyszerre lépjen 
életbe ás ezért részben a szállítási ne
hézségek miatt is, az említett rendelet 
hatálybalépését az ország egész terüle
tén március 10 re halasztotta el. Ezek 
szerint a búzalisztnek tengeriliszttel való 
keverése az ország egész területén egy
ségesen március 10-től lesz kötelező. 
(MTI).

Megállapították a buzakenyérliszt 
szinhatárát. A közellátási minisztérium 
szakértők meghallgatása után megszabta, 
hogy milyen legyen a jövőben a buza
kenyérliszt legvilágosabb szine. Március 
hó 3-iól kezdődően nem szabad ennél, 
a most megállapított színűnél világosabb 
lisztet forgalomba hozni. A m. kir. Ga
bona- és Lisztkisérieti Állomásnál (Bu
dapest, II. Kis Rókus-utca 1. b.) lehet 
beszerezni azt a hivatalosan megálla
pított lisztmintát, amelyik irányadóul 
szolgálhat. Aki március 3 a után ennél 
világosabb szinü EB (egységes buzake- 
nyér) lisztet hoz forgalomba, kihágást 
követ el és ennek megfelelően büntet
hető.

a házcsoportok légoltalmi őr
ségeinek parancsnokait és he
lyetteseit megfelelő kiképzés
ben kell részesíteni.

Ezt a feladatot a Légoltalmi Liga 
vállalta, amelynek rimaszombati 
helyi csoportja már hetedik hete 
nyújt rendszeres alapkiképzést — 
6—6 napos tanfolyam keretében — 
a város légoltalmi parancsnoksága 
által erre kijelölt személyeknek. A 
kiképzés, amelyen rendkívül nagy 
számban vesznek részt nők is, elő
adásokból és szemléltető bemuta
tásokból áll.

Az előadások minden délután 3 
és 6 óra között a városháza nagy
termében folynak le. Az előadók : 
Törös Pál számvevőségi főtaná
csos, dr. Ragályi Nándor helyettes 
városi orvos, Sohler Béla városi 
tűzoltó parancsnok és Tőrös Ilona 
vizsgázott Légoltalmi Liga-oktató, 
akik szakszerű és mindenki által 
érthető módon adják elő azokat a 
tudnivalókat, amiket a polgári la-

Irodalom.
A Tamás-templom karnagya.

— Láng György Bach-regénye. —
Mit tud Bachról az átlagos művelt

ségű ember? Valljuk be, nem sokat. 
Annyit talán tud, hogy Bach János Se
bestyén a világ legnagyobb zenei láng
elméinek egyike volt. Ezt azonban nem 
„személyes tapasztalat", nem élmények 
alapján tudja, hanem... a lexikonból, a 
zenetörténeti kézikönyvekből.

Most egy fiatal iró: Láng  György, 
fdevarázsolja öt, közénk. Hatalmas mun
kájának első része Bach szülőházát, 
szüleit, testvéreit, pajtásait mutatja be, 
elmeséli diákkorát, édesanyja halálát, a 
gyermek Bach lázas zenei szomjúságát, 
első szerelmét, eszményien boldog há
zasságát, weimari szereplését, egészen 
addig, amig Lipcsébe nem indul, álmai
nak álma felé, hogy a Tamás-templom 
karnagya lehessen. A második rész pe
dig az öregedő Bachot állítja elénk.

Szív van ebben a könyvben, meleg
ség, tárgyismeret és mérhetetlen, mély
séges rajongás Bach művészete iránt. 
A témához illő, lelkes és emelkedett 
hangon, valami megindító, áhitatos tisz
telettel és szeretettel mesél az iró. Ér

ződik rajta, hogy ezt a könyvet olyan
valaki irta, akinek számára Bach zenéje 
valóban belső élmények forrása.

A szerző komoly felkészültségével 
azok számára is tud újat és figyelemre
méltót mondani, akik vele együtt jól 
ismerik Bachot és a kort, amelyben élt. 
A könyv elsősorban azok számára lesz 
élmény, akik Bach hal eddig úgy voltak, 
mint a kötelező iskolai olvasmányokkal 
és igy éreztek iránta: „tán csodállak, 
ámde nem szeretlek". Aki ezt a köny
vet elolvassa: szeretni fogja a Tamás
templom kántorát és a zenéjét nem csak 
a fülével fogja hallani, hanem a szivé
vel is. A hatalmas munkát a Singer és 
Wolfner cég adta ki. Ára : fűzve 8 P.

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-TOndérvásár, 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.

*A Pailadis február havi újdon
ságai. Könyvek jönnek és tűnnek, de a 
közönség példátlan érdeklődése válto
zatlanul kitart a népszerű Pengős és 
Félpengős Regények mellett. Az okát 
ennek maga az olvasó ismeri legjobban: 
tudja, hogy ezek a könyvek verhetetle- 
niil érdekesek. A most megjelent Pen
gős-kötet is: MacDonald „Bilincsbe, 
amely egy kastély előkelő lakóinak iz
galmas napjait írja le, csupa érdekesség, 
csupa megfejtésre váró rejtelem. De 
nem áll mögötte az érdekfeszitő tarta
lom dolgában a két uj Félpengős sem. 
A legteljesebb élvezetet kínálja Scarlett 
regénye „Az áruház pókja", amelyben 
két ikerlány elragadóan kedves történe
tét szövi a sors, nemkülönben a detek- 
tivirodalom amerikai mestereit is túl
szárnyaló olasz Angelis könyve, a misz
tikummal teljes „Túlvilág! jóslat". A 
legnagyobb várakozást is kielégíti majd 
a február közepén megjelent Pengős 
Regény : „Ketten a viharban", amelyben 
izgalmas lelki küzdelmek keretében mu
tat be egy, az olvasó előtt alig ismert 
világot a hírneves Max Brand.

Adóügyi figyelmeztető.
A jövedelem- és vagyonadóbeval

lások határidejét március 15-ig meg
hosszabbították. Egyéni indokolt esetek
ben a vallomás beadását március végéig 
lehet kérelmezni.

A munkaadók figyelmébe ajánljuk, 
hogy mindazon alkalmazottaikró!, akik 
heti 20, illetve havi 80 pengőt meghaladó 
keresettel bírnak, ha a fizetést előre 
adják, akkor ugyanazon hó 25 ig, ha 
utólag fizetnek, a következő hó 25-ig 
minden hónapban illetményjegyzéket tar
toznak benyújtani 2 példányban. Ez a 
bejelentés az alkalmazottak kereseti 
adójára vonatkozik. A kivetett adót az 
alkalmazott tartozik fizetni, azonban 
azért a munkaadó felelős.

Nemzeti filmszínház kft.
Március hónapban a mozgóképszínház 

a legjobb és legújabb magyar filmek 
bemutatását tűzte ki ünnepi műsorai
ként. Szombaton vasárnap és hétfőn 
Aszlányi Károly országos hirü, nagy si
kert aratott regényének filmváltozata, a 
„Sok hűhó Emmiérl" fut a vásznon 
Szlatinay Sándor mesteri rendezésében 
és pompás zenéjével. Egy fuccsba ment 
eljegyzés okozza a sok hűhót a bájos 
és szerelmes Emmi körül, akit Szeleczky 
Zita alakit elragadó bűbájjal. A mulat 
ságos történet főszereplői még: Jávor 
Pál. Csortos Gyula, Vizváry Mariska, 
Kiss Manyi és a híres komikus hármas: 
Bilicsi — Makláry — Pethes.

Március 4 én, kedden európai sikert 
aratott német romantikus filmujdonság, 
a „Lázadó szerelem" kerül a műsorra.

Egy művészi érzületü leány lelki válsá
gait drámai erővel mutátja be a nagy
szerű történet, amit a magyar Baky 
József rendezett meg sok ötlettel és káp
ráztató fénnyel. Főszereplők a legjobb 
német színészek : llse Werner, Charlotte 
Daudert és Johannes Reimann.

Március 5-én, szerdán és 6 án, csü
törtökön a detektívek „királyáénak, 
Nick Carternek újabb, vidámsággal kö
ritett kalandját láthatjuk : „Nick Carter 
nem téved" címen. Áz ipari kémkedés 
rejtelmeibe vezet bele az amerikai film
remek, amelyből természetesen a szere
lem sem hiányzik. Főszereplők : Rita 
Johnson, Walter Pidgeon és Donald 
Meek. Kisérő egy pompás zenei film
játék.

A jövő hét végére a „Cserebere" 
magyar újdonság, március 15 én pedig 
az óriási sikert aratott Jávor Pál alakí
tás, a „Dankó Pista" a mozgóképszín
ház bizonyára zsúfolt házakat ígérő 
műsorszáma.

Meghívó.
A Csizi Jód Brom Forrás-Fürdő 

részvénytársaság 1940. évi
rendes közgyűlését

Csizflirdőn, a fürdőiroda helyi
ségében, 1941. év március hó 
16 án d.e. 10 órakor tartja, melyre 
a t. részvényesek ezennel meghi
vatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság jerentése és a mérleg 

előterjesztése.
2. A felügyelöbizottcág jelentése.
3. A mérleg felülvizsgálása és a felment- 

vények megadása.
4. Igazgatósági és felügyelőbizottsági ta

gok választása.
5. Alapszabályok módosítása.
6. Esetleges indítványok. (A tárgyalandó 

indítványok a közgyűlés előtt nyo'c 
nappal az igazgatóság elnökénél nyúj
tandók be.)
Az 1940. év üzleti mérlege, nyereség 

és veszteség számlája, az igazgatóság 
és felügyelőbizottság évi jelentései 14 
nappal előbb az igazgatósági irodában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Az Igazgatóság. 
Mérleg: Vagyon : Gyógyforrások P. 

2142857, Kútépítmények 3396'—, Ingat
lanok 29781'22, Gépi berendezés, ingó
ságok 4691956, Értékpapírok 7008, 
Pénztár 534345, Adósok 14969838.

Teher: Részvénytöke P. 2857P44. Hi
telezők 183274 95, Biztosítéki leiétek 
4428570, Eredmény áthozat 233 32, 1940. 
évi nyer. 271'85.

H o r d ó k a t ,  k á d a k a t
vennék káposzta eltevésre alkalmasat. Ajánlat
ban kérem megjelölni az edények nagyságát, 
minőségét, mennyiségét és az árakat. „Veszek 
paradicsomos és uborkás üveget is“ jeligére 

Erdős Hirdetőbe, Bpest, VI. Teréz-krt. 35.

Eladó ház
a Sodoma-utca 9. sz. alatt. Három szo
ba, konyha, éléskamra, előszoba, pince és 
a hozzátartozó mellékhelyiség, villany- és 
vizvezetékkel. Eladó a Kikiricshegyen egy 
gyümölcsös-föld is. Érdeklődni Tehet : 

Cseh Zsuzsanna Rimaszombat, Sodoma-utca 9. sz.

E l a d ó  a u t ó  !
Teljesen jókarban lévő 4 szemé
lyes, 57-es

Tatraautóm at
megfelelő áron azonnal eladnám. 

Sztolár Dezső Rimaszombat, Arany Já
nos-u. 19.

Keresek megvételre

egy hold szántóföldet
Rimaszombat határában. Cint: a 
Kiadóban.

Eladó bútorok,
Teljes ebédlő, kézi mángorló, képek, 
függőlámpák, csillárok és szőlőperme
tező szabadkézből eladók. Horthy Miklós- 

tér 9. I. emelet.

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


