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Ünnepi gondolatok.
Irta : Éva László.

Kérelem
a vármegye Közönségéhez.

Ma, a szabadsajtó történelmi em
léknapján, a méltó emlékezés je
gyében, immár a kilencvenharma- 
dik fáklyát gyújtjuk meg a szabad 
szó, a szabad gondolat születésé
nek annyi iélektani rejtelemmel ékes 
legendája köré, azzal a szent fo
hásszal, hogy magasban lobogjon 
ez a láng, de nem azért, hogy a 
múlton elmélázzunk, hanem hogy 
éber szemekkel magunk köré, a 
jelenbe pillantsunk.

Kilencszáznegyver.egy esztendeje 
annak, hogy a keleti népvándorlás 
egyik hullámaként a Duna meden
céjében elhelyezkedett magyarság 
vezérének, Árpádnak ükunokája le
térdelvén szent Adalbertus püspök 
elé, felvette a keresztséget és meg
indította a nomád, harckereső né
pet a művelődés és békés fejlődés 
utján.

Ez az esemény a magyar nem
zet több mint ezer éves történel
mében talán a legsorsdöntőbb volt. 
Ez mentette meg a magyarságot 
attól, hogy a hunok, az avarok, a 
besenyők és kunok sorsára jusson, 
mely rokonnemzetek mint egy-egy 
véres áradás rohantak keresztül és 
tűntek el Európa történetének vé
szes színpadán. Meteorként tündö
költek a népek történetének bolto
zatán, de akként is merültek el a 
megsemmisülésbe.

Szent István király indította el a 
magyarságot azon a történelmi 
utón, amelyen a buzogányt, az ij- 
jat, a kardot lassan-lassan a szán
tás-vetés, majd a kézművesség bé
kés eszközeivel cserélték fel és az 
országot többé nem véres kalan
dokra, zsákmányszerző harcokra 
kirepitő fészkűi tekintették, hanem 
hazául, melynek földjét művelni, 
amelyen élni és meghalni kell.

Az államalkotó nagy király böl
csessége ismerte fel, hogy a ma
gyarság— dacára minden harci eré
nyének, nyilai félelmetességének — 
elvész, felőrlődik a környező ellen
séges népek malomkövei között, 
ha idejébe nem illeszkedik bele az 
ő világukba s idegenből hozott 
papjai szelíd szavával s ahol ez 
nem használt, kardjának erejével, 
szervezett hadaival vitte keresztül 
a térítést s a lázadó pogány Kop- 
pányok, Ajtonyok, Kupák nem lel
ték honjukat a hazában, elhullot
tak, magjuk veszett.

Szent István örök nagy szelleme 
szállja meg a magyarság sorsának 
irányitóit, kézbentartóit most, ami
kor abba az irányba kell terelőd
nie a magyar politika vonalveze
tésének, hogy még a végzetesen 
szükreszabott mai határok között 
is a nemzet minden hü fia meg
találja a honját a hazában. Meg
találja a békés otthont, a munkát, 
a kenyeret, a haladás lehetőségét. 
Gyökeresen oldódjék meg a ma
gyar föld sorsa, hogy ne csak sir- 
gödröt, hanem életet, kenyeret és 
meleg otthoni fészket adjon azok
nak a becsületes magyar polgá
roknak, akik gyöngyöző verítékük
kel öntözik, munkálják meg azt, — ! 
megoldódjék a magyar faj sorsa, 
hogy a tengernyi magyar vér,, 
könny, veríték árán szerzett és tar
tott Hazában, a keresztény magyar 
élete legyen felette az ur, — a ma
gyar anya szive tája, a bölcső, a 
lakás, a műhely ne lehessen többé 
koporsó, hanem fajtánk a honvé
delem szent céljára sokasodjék és 
vihartálló acélos erőben óriásira 
gazdagodjék.

Az ezeréves átok gyökerét kell 
már egyszer kihúznunk véglegesen 
és örökre. Minden idők örök ta-j 
nulságául, mert magyar sorsunk 
mindig, de ma különösen a világ- 
történelem sodrában áll, épít, erő
sít, védelmez és harcol, hogy ősi 
magyar fajtánk ki ne dőljön az utón, 
hanem a történelmi győzelem né
pévé legyen !

Mélyen megilletődve álljunk meg 
e napon, Március Idusán hőseink 
égbetörő szimbólikus emlékoszlo
pának lábainál, mely hőseinknek 
a harcterek gyehennájában meg
fáradt lelke dicsőségét hirdeti. Em
lékoszlopunk mégsem a gyász hir
detője, hanem az áldozatos, hősi 
magyar lélek glóriás apotheózisa. 
Velük csak porhüvelyüket temet
tük el, de nem Nagymagyarország 
boldog álmát, melyért hősiesen 
küzdöttek.

Emlékoszlopuk olyan, mint egy 
esküre emelt kéz: meghat és tet
tekre sarkal.

S miként az idők fájának lomb
hullató ősze magában hordja a ta
vasz Ígéretét, úgy az ő áldozatuk 
is, mint imádság fog száliani apá- 
ról-fiura, hogy fennmaradjon az 
idők végeztéig.

Akkor is, utóbb is nehéz volt a

Hazánk drága, búzatermő sík
ságainak igen jelentékeny részét új
ból elöntötte a szennyes áradat. 
Magyar testvéreink ezreit tette is
mét földönfutóvá a pusztító viz. 
Ezrek hajléka és sok esztendő küz
delmes munkájának gyümölcse sem
misült meg újra.

Magyarország Főméltóságu Kor
mányzója a nemzethez intézett szó
zatában kifejezést adott annak a 
reményének, hogy ezekben a nehéz 
időkben minden magyar a testvér 
baját és szerencsétlenségét a maga 
ügyének tekinti és testvéri szeretet
tel siet egymás segítségére.

A közelmúlt történelmi napokban 
többször is meghozott áldozatával 
a testvérein mindig segíteni kész 
magyar lélek gyönyörű példáját 
mutatta fel Gömör és Kishont vár
megye nemes népe.

Hiszem, hogy most, amikor az 
isteni Gondviselés ebben az évben

is elháritotta fejünk felöl a köz
vetlen árvízveszélyt, vármegyém is
mét bebizonyítja, hogy a nemzet 
egyetemes érdekeiért tud újabb ál
dozatot is vállalni.

Ebben a hitemben arra kérek 
mindenkit, hogy a jövő héten meg
indítandó gyűjtés során ki-ki anyagi 
erejéhez mérten, jó  szívvel adakoz
zék a nemes célra azzal a tudat 
tat, hogy minden fillérrel egy köny- 
nyet segít letörölni azok arcáról, 
akik ezen a szomorú tavaszon 
mindenüket elvesztették.

A gyűjtés a vármegye alispánja 
által egyidejűleg kiadott gyűjtő ie
ken történik.

A gyűjtés eredményének hathatós 
támogatására vármegyém lakossá
gát ismételten felkérem.

Rimaszombat, 1941. évi március hó.
Hazafias tisztelettel:

Dr. ’Sóldos Béla s. k.
______________ főispán.__________

magyar sors, de vállalni minden
kor hősi virtus marad és haló po- j 
raikból kell támadni egy uj ma
gyar életnek, mely megbecsüli a 
munkát és életét örömmel áldozza 
hazájáért!

Emlékoszlopuk a halál zordon 
kopjafája és mégis a legszebb ma 
gyár életnek himnusza. Akikre em
lékeztet — nem halottak, mert raj
tuk az Isten megmutatta a maga 
dicsőségét.

Mennyi fiatal élet, mennyi össze
omlott családi tűzhely, hány sir- 
dogáló árva, hitves, édes anya 
tragédiáját lehelik oszlopai és mé
gis oltár ez, mely előtt térdet hajt 
minden igaz magyar!

Akiknek valaha is volt olyasféle 
álmuk, hogy találkozzanak a Meg
váltóval, azok a hősök kőbe épitett 
kopjafájánál Jézust megtalálják...

Március Idusán, a Hadak utján 
a hősök, a hallhatatlanok szellemi 
serege, a magyar szent királyok 
vezérlete alatt rohamsoraiban ezer
évünk lángszellemeit egyesíti s 
örök harcban vágtat a századokon 
át, hogy nemzeti fajsúlyúnkat és 
jövőnket védje az egész világ ellen!

A lánglelkü Petőfi, a harcok csa
logányainak, a trombitáknak szava 
mellett vérrózsákat tép le férfi keb
léről, mignem eltűnik a segesvári 
csata tomboló viharában. Elment, 
eltűnt örökre a rejtett ösvényeken, 
amelyeken soha senki sem jön, min

denki csak megyen... De ha nincs 
is • uj Petőfink, uj dalnoka a világ
rengető nagy zivataroknak, mily 
isteni áldás, hogy nincs is szük
ségünk uj Petőfire — hisz itt van 
velünk és velünk marad a megpró
báltatások uj viharai közt is a régi 
és örökké uj Petőfi!

Ez uj Petőfi harsonájának ekhói 
dörgik felénk onnan a Nemzeti 
Muzeum lépcsői felől: talpra most 
igazán magyar, a tizenkettedik órá
ban hi a haza, hogy csonkittatá- 
sunk szörnyű tragédiájában, nem
zeti nyomorúságunk mohácsi éjsza
kájában teljesítsük a jelen legpa- 
rancsolóbb kötelességét: a keresz
tény, nemzeti magyar Hazánk be
csületes újjáépítését!

M árcius 15-én,
szombaton este 7 órakor a Katolikus 
Körben műsorral egybekötött tár
sasvacsora. Ünnepi szónok Radány 
Lajos esperes plébános, a Kör egy
házi elnöke. — 8 órakor díszva
csora a Polgárikörben. Ünnepi be
szédet dr. Halász István vm. II.-od 
főjegyző mond. — Ugyancsak 8 
órakor az Iparoskörben hazafias 
előadás kezdődik, melyek során 
Radány Lajos esperes-plébános 
mond emlékbeszédet.

Nagy érdeklődés előzi meg a 
Levente Egyesület műkedvelőinek
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március 16-iki, vasárnap esti szini- 
előadását. A „Három Rózsa" nagy
termében kerül műsorra Nyáry An

dor „Levente" cimü érdekes da
rabja, melynek főszerepét ifj. Széchi 
Kálmán játsza.

A periratok felolvasása, a vád- és 
védöbeszédek után hirdette ki dr. Broin- 
mer Andor a kir. törvényszék Ítéletét, 
amely

felbujtás miatt életfogytiglani fegy- 
házzal sújtotta.

Miután az elitéit az Ítéletben megnyu
godott, az rögtön jogerőssé is vált.

A „L u th er Kör“ újabb nagysikerű szinielőadása,
S m id  Istv á n  „ H a lá ltá n c“-ának ősbem utatója  

a P o lgárik örb en

A rimaszombat - tamásfaivai „Luther 
Kör", amely az elmúlt évek során több
ször aratott megérdemelt sikert művészi 
értékű rendezéseivel, újabb bizonyságát 
adta a magyar kultúra iránti lelkesedé
sének és a színjátszásban való ráter
mettségének. A vallásos élet fenntartása 
és elmélyítése terén is jelentős eredmé
nyeket elért evangélikus egyesület már
cius 8—9-én és 10 én a Polgárikör nagy
termében műkedvelőivel bemutatta Smid 
István rozsnyói ev. főesperes „Haláltánc" 
cimü 4 felvonásos bibliai tárgyú szín
müvét. A „Luther Kör" ügybuzgó tagjai 
nagy és nehéz feladatot vállaltak ma
gukra, amit a legtökéletesebben oldot
tak meg. A nagy érdeklődéssel várt 
előadások során, amikor is mind a há
rom alkalommal zsúfolásig megtöltötte 
a Polgárikör nagytermét nemcsak Ri
maszombat társadalmából, hanem a 
messze környékről is egybegyült igényes 
és müértö közönség, az őszinte elisme
rés hangjai és zajos tapsok igazolták 
fenti megállapításunkat.

A „Haláltánc" Keresztelő János mar- 
tiromsággal teljes életsorsát és saját 
tragédiája során ellenfeleinek elbukását 
viszi a színpadra. A pusztai apostol bib
likus története már számos nagy költőt, 
irót és zeneszerzőt ihletett meg. Smid 
István főesperesnek, a kiváló tudásu 
lelkipásztornak a darab megírása során 
tehát ezzel a fontos körülménnyel is 
számolnia kellett. Éppen ezért főérdeme, 
hogy a „Haláltánc'-ban költői szépségű 
mondanivalóival, magasztos erejű gon
dolataival és a dráma alakjainak vég- 
zetszerü, mégis emberies megrajzolásá
val egészen újszerűén és lélekbemarko- 
lóan alkotta meg Ízes magyar nyelven 
és a színpad követelményeinek is teljes 
mértékben megfelelő tragédiáját. A 
„Luther Kör" költséget nem kiméivé | 
nagy szeretettel és pazar kiállításban, 
nagyszerű szereposztásban hozta szinre j 
a mély hatást keltő darabot. Mükedve- I 
lői tehetségükhöz mérten legjobb tudá
sukkal játszották meg a nagyobb részt 
hálás szerepeket. Az összhangzatosan 
kitűnő teljesítmény nehéz feladat elé 
állítja a kritikust, aki a közel 60 sze
replő közül mégis szeretne kiemelni | 
egyeseket, akik az egyforma elismerést! 
érdemlő együttesből egyénileg talán ki
emelkedtek. Első helyen kell említenünk 
Durda Dezsőt, aki Keresztelő János 
alakjában a színjátszó művészet magas 
csúcsára emelkedett. Kifogástalan sze
reptudása, az iró mondanivalóinak tisz
tán és kifejező módon való közvetítése 
és drámai aláfestése a legjobb hivatá

sos színésznek is dicséretére vált volna 
A fejedelemnő szerepében O. Kálmán 
Gizi méltó társa volt. Elbűvölő hatással 
és változatos játék-készséggel állította 
elénk az uralomra és szerelemre vágyó 
Heródiás alakját. Salomet Dobránszky 
Ili játszotta közvetlen és megható ala
kítással. Keleti tánca — amelyet Dob
ránszky János állított össze — művészi 
és minden részletében kidolgozott „köl
temény" volt, amit a közönség meg is 
ismételtetett. H e r ó d e s  szerepében 
Gyulai István nyújtott kiválót. Élethűen 
rajzolta meg az elpuhuit kényurat és 
megrázó erővel hozta kifejezésre annak 
bukását. A főszereplők sorában kell 
megemlítenünk Dropka Géza ravasz pil- 
lantásu, jellegzetes, de minden túlzástól 
ment kincstárnokát. Mindkét szerepében 
jólbevált Füleky Sándor. Szívhez szólották 
és nyiitszinü tapsot kaptak Karhut Pi
roska és Králik  Géza János apostol szü
leinek megjelenítésével. Bájjal és szép
séggel tűntek ki Siroky Ica és Kamarás 
Rózsi, mint a fejedelemasszony udvarhöl- 
eyei. Valamennyi többi szereplő : Istók 
Endre, Durda János és E\emér, Jávorszky 
József és István, Melczer Pál, Szunyay 
János, Paczek Pál, Galgyik Pál, Mester 
Mihály, Bútora László, valamint a sta
tisztáló diák-sereg egyformán járult az 
előadás nagy sikeréhez.

Külön fejezetet érdemel a darab szin- 
pompás kiállítása, amelyet részben Ho \ 
léczy Miklósné, részben pedig Korányi 
Zoltán szakavatott útmutatása alapján 
készítettek el. A korhű ruhák és a va
donatúj díszletek mindenképpen részt- 
kérnek a nagy eredményből.

Smid Lehel gimn. tanár rendezte a 
darabot fáradhatatlan buzgósággal. Tud
juk, hogy súlyos kötelességet vállalt, 
amelynek elismerést méltóan tett eleget. 
A rendezés egy-két látható hibája 
akkor, amidőn egy kis színpadon ekkora 
hatalmas tömeget kellett mozgatni, nem 
csorbíthatja meg nagy érdemeit. A da
rab hangulatához méltán illeszkedett 
Lackner László eredeti andalitó zenéje, 
amelyet Lali Sándor cigány-zenekara 
közvetített a színfalak mögött. Végül pe
dig elismerés illeti Gábor és Káposztás 
fodrászmestereket, akik a maszkirozás 
sok munkáját végezték megelevenítő 
hatással.

Mind három előadás közönsége me
legen ünnepelte a megjelent szerzőt, 
aki a rimaszombati ősbemutatóval bi
zonyára egyre fokozódó nagy irodalmi 
és színpadi sikert ért el. (—)

Életfogytiglani fegyházra ítélte a magyar birtíság 
a meggyilkolt rozsnyéi erdöör feleségét.

A rimaszombati kir. törvényszék bűn 
tetőtanácsa dr. Brommer Andor kir. tör
vényszéki biró elnökletével március 10 én 
foglalkozott

özv. Fazekas Istvánná szül. Zaan 
Anna 41 éves rozsnyói asszony 
bűnügyével,

amely 8 esztendővel ezelőtt foglalkoz
tatta a csehszlovák büntetőbíróságokat.

A vádlott Fazekas István rozsnyói 
erdővéd felesége volt. 11 évvel idősebb 
férjével rossz viszonyban élt és kegyeibe 
fogadta a ház szolgaiegényét, Kerekes 
Lajos volt téglagyári munkást. 1933. ja
nuár elsején a legény miatt a házastár
sak, akiknek ekkor már 13 éves leányuk 
volt, erősen összetűztek. Fazekasné ek
kor elhatározta, hogy hitvestársát meg 
öleti. 1933. január 5-én az estebéd el
készítése előtt férjét a pajtába lévő fa
tartóba küldte fáért. Előzőleg ide buj
tatta el Kerekes Istvánt, hogy urát tegye 
el láb alól. Kerekes egy vastag karóval 
leütötte Fazekast, akit, amidőn a szeren
csétlen ember még védekezett, fején és 
mellén 15 késszurással gyilkolta meg. 
A szörnyű tett után az asszony és a

gyilkos eltakarították a nyomokat, majd 
később Fazekasné azt jelentette a csend
őrségen, hogy férjét oláh cigányok meg
gyilkolták. Az igazi gyilkos azonban 
csakhamar kézre került.

A rimaszombati csehszlovák eskíidtbi- 
róság 1933. áprilisában foglalkozott az 
üggyel és Kerekes Istvánt szándékos 
emberölés címén 10 évi, Fazekasnét pe
dig mint tettestársat 12 évi fegyházra 
Ítélte. A csehszlovák legfelső bíróság 
az Ítéletet megváltoztatta és

Kerekes Istvánt 15, mig Fazekas
nét életfogytiglani fegyházra ítélte 
el.

Mindkettő csehszlovák börtönökben 
kezdte meg büntetését. Kerekes István 
ügyével már két évvel ezelőtt foglalko 
zott a rimaszombati kir. törvényszék és 
jóváhagyta a legfelső bírósági Ítéletet. 
Özv. Éazekas lstvánnét a csehországi 
repyi női fegyházból most adták át s 
a bűnügyét magyar jogszabályok szerint 
újra tárgyalták.

özv. Fazekasnét gyilkosságra való

A z  O rszá g o s M ezőgazdasági 
K iá llítá s  látogatóinak 

e lszá lláso lá sa.
A március 29 étől április 6-ig Buda

pesten rendezendő Országos Mezőgaz
dasági Kiállítás és az 50. Tenyészállat
vásár látogatóinak elszállásolását ez év
ben is Budapest Székesfőváros Ide

genforgalmi Hivatala vállalta. Az elszál
lásolás elsősorban a budapesti szállo
dákban és penziókban történik, hol min
denki igényeinek megfelelő árban kap
hat szállást és ellátást. Ajánlatos, [hogy 
a kiállítás látogatói szállásigényüket 
már jó előre bejelentsék a Budapest 
Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalnál 
(Bp, V. Deák Ferenc u. 2, vidéki tele
fonszám: 18—12— 13J, amely ezeket
postafordultával elintézi és választ ad

Református ifjúsági konferencia Rimaszombatban.
Körzeti ifjúsági konferenciát rende- j 

zett március 7-én a rimaszombati refor-' 
mátus ifjúsági egyesület. Az egész na- 
pót betöltő konferencián részívett Gö- 
mör vármegye legtöbb református gyü
lekezetének ifjúsága, illetve képviselői.

Reggel 9 órakor kezdődött a prog
ramúi közös énekléssel és Varga Imre 
lelkipásztor konferenciát megnyitó ige
hirdetésével. Az alvó ifjúsághoz szólott 
az élet beszéde igehirdetés'ben. A kö
zönyben és tespedésben ülő ifjúságnak 
Krisztusra van szüksége, hogy megmoz
dulása nyomán uj élet támadjon benne 
és körülötte. Isten az ifjúságon keresz
tül formálja a jövendő magyarságát.

Majd Pógyor István, KIÉ országos fő
titkár tartott mindvégig élvezetes és le 
bilincselő előadást az ifjúságnak: „Kik 
vagyunk és mit akarunk" címen, ismer
tetve a Keresztyén Ifjúsági Egyesületi 
munka megindulását, fejlődését és cél
kitűzéseit. Észméltető, mélyen meggon- 
dolkoztató előadása, melyet az ifjúság 
mindvégig nagy figyelemmel hallgatott, 
felrázta az alvó lelkiismeretet és az if
jak a kérdések özönével árasztották el 
az előadót, akik különösen a megindí
tandó ifjúsági munkára vonatkozólag 
kértek és kaptak értékes felvilágosítá
sokat.

Délután Pataky László, KIÉ titkár tar
tott előadást a KIÉ négyes programmjá- 
ról. Kifejtette, hogy milyennek kell lenni 
az ifjúnak: testben, lélekben, szellemi

felkészültségben erősnek és a szolgálat
ban meg nem fáradónsk.

Ezután dr. Révész Menyhért tisztior
vos a sexuális élet terén fenyegető ve
szedelmekre mutatott rá mindvégig le
bilincselő előadásban.

Közös énekléssel és imádsággal zárta 
be az ifjúság ezt a lelkiekben nagy gaz
dagodást jelentő konferenciát és sok 
értékes tanulsággal munkakedvvel, ko
moly elhatározásokkal távozott a közel 
90, legnagyobb részben földműves ifjú. 
Adja Isten, hogy az áldott magvetés után 
a kivánt aratás el ne maradjon.

A konferencia rendezősége ezúton is 
köszönetét fejezi ki az Ipartársula! el
nökségének a fűtött terem díjtalan át
engedéséért, valamint a tanoncaikat a 
konferenciára szívesen elengedő iparo
soknak és kereskedőknek.

Pógyor István, KIÉ főtitkár a Kálvin 
Kör szokásos péntek esti összejövetelén 
tartott előadást „Korunk az Evangélium 
tiikréb'n" címmel. Az előadás komoly
sága és bizonyságtevö ereje mély be
nyomást tett a nagyszámú hallgatóságra. 
Az előadást élénk megbeszélés követte.

(s.—n.)

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

Dr. Mariányi P á l hitvédelmi előadása 
a Katolikus Körben.

Március 7-én, pénteken este került 
sor a Katolikus Kör nagytermében a 
nagyböjti időszakra kitűzött második hit
védelmi előadásra. Ezúttal is nagyszám
ban jelent meg az érdeklődő közönség, 
amelyet Radány Lajos esperes-plébános 
üdvözölt. Ima után dr. Mariányi Pál kir. 
törvényszéki biró, egyházi tanácstag tar
totta meg : „A biztos Ut“ címen alapos 
felkészültséggel megalkotott és magas 
irodalmi színvonalon mozgó értekezését. 
Mélységes vallásos hittel, a Szentirás 
ból és modern kútfőkből vett érvekkel 
és idézetekkel, meggyőző erejű példák
kal, de minden elfogultságtól mentesen 
bizonyította be azt az igazságot, hogy 
az ember semmi más utján nem juthat 
el a mennyei Atyához, csak Krisztus 
követése által.

Ezt a „biztos utat" Krisztus születése 
után már 250-ben Ciprian püspök je
lölte meg azzal a jelmondattal, amely 
még ma is elfogadott elve a katolikus 
Egyháznak : „Az Egyházon kívül nincs 
üdvösség!" Miután az előadó levezette 
az Egyház alapításának tényét, bebizo
nyította azt is, hogy az Egyház 1908 év 
után sem lett elavult vagy megkopott.

A csaknem kétezer éves eszmék, ma 
is a kor eszméi. A katolikus Egyháztól 
távol áll minden gyűlölet, mert hiszen 
„el tudjuk-e képzelni az Istenről, aki 
végtelenül jó, végtelenül bölcs, hogy 
valakit önhibáján kivül elitéljen, örök 
kárhozatra juttasson", kérdezte az elő
adó. A felelet: „A kegyelemnek Isten a 
forrása, ez a forrás tehát kiapadhatat 
lan, végtelenül bőséges és adakozó. Is
ten minden értelmes léleknek üdvössé
géhez elegendő világosságot ad. Ezt az

üdvösséget minden jószándéku ember 
megszerezheti, aki azt a biztos utat 
járja be, amely Krisztus követése által 
egyben az igazság és az élet is".

A nagy figyelemmel hallgatott és hosz- 
szan tartó tapssal fogadott színes és 
tartalmas előadást R dány Lajos espe
res plébános köszönte meg. Megjegyezte, 
hogy dr. Mariányi Pál az elmondottakkal 
sokak által félreértett igazságot magya
rázott és fejtett meg. A katolikus egy
ház tagjának tekint minden igaz embert, 
aki az Istent szolgálja. Nem állitja, hogy 
aki nem tagja az egyháznak, az nem 
iidvözül, nem bántja a mások hitét és 
megbecsüli vallásos meggyőződését, de 
vallja és hiszi azt, hogy eljön még az 
idő, amikor nem lészen csak egy akol 
és egy pásztor.

A mély hatást keltő előadáshoz meg
felelően járult a kisérő műsor. Jávorszky 
Tibor joghallgató nagy elmélyedéssel és 
kifejező szavaló-készséggel mondotta el 
Vitnyédi Németh István : „Isten, az Ol
tár" cimü gyönyörű vrsét. Majd Ba
bits László gazdasági iskolai tanár a 
nagyböjt hangulatához kiválóan illő két 
olasz és egy magyar vallásos éneket 
adott elő Lackner László harmónium 
kísérete mellett. Kellemes és hajlékony 
hangja minden régióban hibátlanul csen
gett és templomi áhítatot idézett elő a 
hallgatóság lelkében.

A pápai himnusz elének lésével ért vé
get a péntek esti hitvédelmi előadás is. 
Március 14 én dr. Löcherer Géza kir. 
közjegyző az „Élő Kószál" címen tartott 
előadást, mig 21-én dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester beszél az „Ur 
katonái" cimen.
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A vármegye th. kisgyülése március 
12-én dr. ’Sóldos Béla főispán elnökle
iével tartotta havi rendes ülését.

Éva László polgármester ünnepi 
beszéde a filmszínházban. A 200 ik
magyar filmnek, a „Dankó Pistádnak 
március 15-iki, szombat délután fél 6 
árai díszelőadásán Éva László, Rima
szombat megyei város polgármestere 
mond ünnepi beszédet.

A Rozsnyói öregdiákok Szövet
sége főtitkárának ünneplése. A Rozs
nyói Öregdiákok Szövetsége fennállásá
nak 15. évében az elmúlt héten tartotta 
Budapesten 150 ik összejövetelét dr. 
’Sóldos Béla főispán elnöklete mellett. 
Ez alkalommal lelkesen ünnepelték dr. 
Varga Sándor szakfelügyelő tanárt 10 
éves szövetségi főtitkári működése al
kalmából. A lelkes munkakészségü fő
titkárt dr. ’Sóldos Béla elnök meleg 
szavakkal köszöntötte és Rozsnyónak 
1850-ből való szép rézmetszetével aján 
dékozta meg.

Egyházfelügyelők iktatása. A pádári 
evangélikus egyházban március hó 9 én 
bensőséges ünnep keretében iktatta be 
Smid István főesperes az egyház meg
választott tiszteletbeli örökös felügyelő
jét, Jdrossy Mihály nyug. lelkészt és 
tényleges felügyelőjét, dr. Baráth László, 
Pádár község díszpolgárát uj állásukba. 
Az egyházi testületek, a járás és a község 
üdvözléseire az uj felügyelők egyház- 
épitő programmjukat kifejtve válaszol
tak. Az ünnepélyt kellemes hangulatban 
lefolyt közebéd követte.

A tűzharcos csoport közgyűlése. A
Magyar Tűzharcos Szövetség rimaszom
bati csoportja március 25-én, kedden 
3 órakor a Polgárikör kistermében 
tartja 1. évi rendes közgyűlését. A tárgy- 
sorozaton a titkári és pénztárnoki jelen
tések, a költségvetés megállapítása, a 
tisztikar megválasztása és esetleges in
dítványok szerepelnek.

Lelkészbeiktatás Rozsnyón. A rozs- 
nyói evangélikus egyház uj lelkészét: 
Terei Endrét az egyház ősi nagytemplo 
mában ünnepélyes keretek közt iktatta 
be Smid István főesperes. A beiktatáson 
megjelentek Turóczy Zoltán nyiregy 
házai püspök és Baráth Károly rima- 
szombati lelkész is.

Küzdelem a mételykór ellen. Gö-
mör és Kishont vármegye Közigazgatási 
Bizottsága dr. ’Sóldos Béla főispán el 
nöklete mellett március 11-én tartotta 
e havi rendes ülését. Az egyes előadók 
beszámolója során dr. Martin Ödön vm. 
főállatorvos jelentésénél felszólalt Fodor 
Jenő felsőházi tag, aki beszédében a 
mételykórral foglalkozott. Nagy szakér
telemmel vázolta a súlyos áliatvész ve
szedelmeit és annak terjedése ellen ha
tósági intézkedéseket kért. A bizottsági 
tag felszólására megnyugtató feleletet 
kapott, amennyiben a kormány a mé
telykor elleni küzdelemre Gömör és 
Kishont vármegyének máris kiutalt 3000 
pengőt, mig a vármegye alispánja ugyan 
erre a célra 1000 pengőt utalványozott. 
Ebből az összegből látják el a gazdá
kat szérummal és teszik meg a métely
kór továbbterjedése ellen a szükséges in
tézkedéseket. A Közigazgatási Bizottság 
elhatározta, hogy a vallás- és közokta
tásügyi miniszterhez felirattal fordul a 
rimaszombati állami elemi fiúiskola épü
lete elhanyagoltságának megszüntetése 
érdekében. Dr. ’Sóldos Béla főispán ki
jelentette, hogy a maga részéről is min 
dent megtesz a kérelem kedvező elin
tézésére.

A Magyar Vöröskereszt Egylet ri
maszombati fiók egyesülete március 
végén újabb két hetes házi betegápo
lási tanfolyamot rendez, azt követően 
pedig hadiápolónői tanfolyamot. Jelent
kezni lehet az állami kórház felvételi 
irodájában.

— Búcsúzó. Tekintettel azonnali ha
tállyal történt áthelyezésemre, ezúton 
mondok búcsút kedves barátaimnak és 
jóismerőseimnek, kiktől Veszprémbe va 
ló sürgős elutazásom miatt elbúcsúzni 
nem tudtam. Faragó Lajos

OTI- tisztviselő.
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A MÉP panasznapjai Gömörben.
A Magyar Élet Pártjának Gömör és 
Kishont vármegyei szervezete a követ
kező panaszokat rendszeresítette: Jankó- 
Brezovay Miklós kerületi szervezőtitkár 
kedden Rimaszécs községben a Hamkó- 
féle vendéglőben lévő párthelyiségben, 
szerdán Rimaszombat megyei városban 
az Andrássy-ut 1. sz. alatti párthelyi
ségben és pénteken Feled községben 
a kerületi párthelyiségben ; Neiser Jenő 
kerületi szervezőtitkár szerdán Tornaija 
községben a kerületi párthelyiségben, 
csütörtökön Putnokon a vám-vendéglő
ben lévő párthelyiségben és pénteken 
Tornaiján a kerületi párthelyiségben ; 
Schopp Béla kerület,* * szervezőtitkár ked
den Jolsván a MÉP párthelyiségében, 
szerdán Rozsnyó megyei városban a 
kerületi párthelyiségben, csütörtökön 
Pelsőc községben a Lunacsek-féle ven
déglőben lévő párthelyiségben, szom
baton pedig Rozsnyón tart panasznapot. 
Ezeken a napokon csak tagsági igazol
vánnyal ellátott, tagdijhátralékukat is 
rendezett tagoknak állnak a kerületi 
titkárok rendelkezésre. Tagsági igazol
vány minden esetben okvetlenül felmu
tatandó. (x.)

Az Országos Mezőgazdasági 
Kiállításra szóló kedvezményes 
utazást biztositó igazolványok a 
„Gömör" Kiadóhivatalában kapha
tók P. 130 áron. Vidékre portó
költséggel P. 150, amely bélyeg
ben is beküldhető. Az utazás már
cius 23-án már megkezdhető.

Figyelmeztetés. A polgári iskolába 
magántanulók kérvényüket s ü r g ő s e n  
adják be az intézet igazgatóságához, 
miután a terminus március 15 én lejárt.

Kiöntött a Rima Jánosiban. A hu
zamosabb idő óta tartó esőzés követ
keztében a Rima Jánosi mellett kiöntött 
és a szántóföldeket elborította. Nagyobb 
árterületet jelentettek Feled és Rima
szécs környékéről is. Rimaszccs és Csíz 
között az országúti közlekedés pár na
pig szünetelt.

S I K E R Ü L T
nagyobb tétel svájci és német gyártmányú 
kiváló minőségű alanti árut beszerez
nem és ezért módomban áll igen jutá
nyos árban ajánlani, amig a készlet tart.

É B R E SZ T Ő  Ó R A :
pontosan járó, világitó számlappal, szí
nes fémkeret és hátlappal, 9 X 9  cm. 
nagyságban. Kitűnő minősége mellett 

szép dísztárgy is.
P . 7 —

Ö N BO R O TV A  k é s z ü l é k :
ezüstözött, bakelit nyél, tok, lapos. Ki

tűnő készülék.
P . 2 50 .

Ugyanaz, ezüstözött, vastag nyél, papir
tokban. Élvezet vele borotválkozni.

P . 2 60 . 
TÖ LTŐ TO LL:

strapabíró, Durium acéltollal.
P . 3 - .

Az összeg beküldése ellenében postán 
küldi :

F eren czi Szabó cég, Szeged,
Oroszlán-utca 6/G. ______

összeírják az iparjogosttványukat 
vesztett kereskedők és iparosok áru 
készleteit. A kormány 1910/1941. M. E. 
számú rendelete szerint a felvidéki és 
kárpátaljai területeken iparjogositványu- 
kat vesztett kereskedők és iparosok 
áiu- és nyersanyagkészletüket leltározni 
kötelesek és a leltáit két példányban 
az I. fokú iparhatósághoz tartoznak be 
nyújtani. A leltárba vett készletet csak 
az I. fokú iparhatóság engedélyével és 
csak iparigazoivánnyal rendelkező szak
mabeli kereskedőnek vagy iparosnak 
szabad eladni. A hatóság kijelölheti azt 
a kereskedőt vagy iparost, akinek a 
készlettulajdonos áruját eladhatja. A 
rendelet, amely március 11-én már ha
tályba lépett, szigorú büntető rendsza
bályokat is tartalmaz.

Uj aranykalászos gazdák. A rima- 
szombati állami gazdasági iskola téli 
tanfolyamát 38 gömörmegyei gazda-ifjú 
végezte el sikerrel. A Benedek József 
igazgató vezetése alatt álló kitűnő szak
iskola így újabb aranykalászos gazdákat 
bocsájtott útra.

Megjelent a vásári és piaci árusí
tásra vonatkozó rendelet. A m. kir. 
minisztérium és az iparügyi miniszter 
újabb rendeletet adott ki a vásári és 
piaci árusításra vonatkozóan. Eszerint 
országos-, havi-, vagy hetivásáron, a 
napipiacon és búcsúkon kereskedő 
vagy iparos csak annak az elsőfokú 
iparhatóságnak az engedélyével áru
síthat melytől az iparigazolványát kapta. 
Az árusítás iránt a kérvényt április 1-éig 
kell előterjeszteni. Az engedélyt csak 
olyan személynek lehet kiadni, aki ha
tályban lévő iparengedéllyel rendelke
zik és annak szakmai, valamint nemzeti 
megbízhatósága ellen kifogás nem me
rült fel. Zsidónak tekintendő személy, 
amennyiben reá az 1939. évi IV. Te. 2. 
§-a, vagy a felvidéki miniszter mente
sítése nem vonatkozik, a vásári és piaci 
árusításra engedélyt nem kaphat. A 
rendelet végrehajtását 1941. évi május 
1 - tői a hatóságok a legszigorúbban 
ellenőrizni kötelesek és a rendelet ellen 
vétőket kihágás dinén 2 hónapig ter
jedő elzárással büntethetik.

Romániai menekült magyarok Ri
maszombatban. Az elmúlt héten Rima
szombatba érkezett öt Romániából ki
utasított magyar család. A 27 főből álló 
menekülteket ideiglenesen a városi ovoda 
helyiségében helyezték el, élelmezésü
ket pedig a napközi otthon látja el. A 
menekültek között vannak cipészek, 
asztalosok és gépkocsivezetők, akik szí
vesen vállalnak bármilyen munkát. Való
színű, hogy a menekült családokat ké
sőbb Feled környékén helyezik el, 
ahol számukra nagyobb munkaalkalom 
nyilik.

Jó és olcsó
a Darmol. Beváltja, amit ígér. 
.Nincs vele bajlódás,teafózés, 
rossz i t -  J óízű hashajtó a

Már 14 fillérért is gyógysxertárban

F e l h í v á s .
Felhívom a város lakosságát, hogy a 

vízvezetéki vizet a legszigorúbb takaré
kossággal használja és a házivezetéke 
ken, csapokon s egyéb szerelvényeken 
mutatkozó hiányokat (csőrepedés, tömi- 
tetlenség, W. C.-ben a viz állandó fo
lyása stb.) azonnal szüntettesse meg, 
annál is inkább, mivel az összes házi 
vízvezetékeket szakközegeimmel átvizs
gáltatom s ahol vizzel való pazarlást, 
avagy hanyagságból eredő hiányokat 
tapasztalok, ott a legszigorúbb megtor
lással élek.

Éva László s. k.
polgármester.

Lelkigyakorlatos ifjúsági nap. A m.
kir. gazdasági iskola róm. kát. növen
dékei Ádám Antal hitoktató-káplán ve
zetésével március 7-én egész napos lel
kigyakorlatot tartottak. Ennek keretén 
belül az ifjak megismerkedtek a KÁLÓT 
ifjúsági egyesület helyzetével, valamint 
a Hivatásszervezettel. Az előadást Ger
gely József, a KÁLÓT titkára tartotta, 
hasznos vezérelvekkel látván el a falu 
munkába álló fiatalságát.

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

Tatra-autómat
megfelelő áron azonnal eladnám. 

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

Kérelem.
Rimaszombat megyei város pol

gármestere felkéri mindazokat, akik
nek birtokában a város külső ké
pére, közérdekű rimaszombati ese
ményekre vonatkozó r égi  fényké
pek vannak, hogy ezeket megőrzés 
végett a város rendelkezésére bo
csátani szíveskedjenek. A fényké
pek a városháza 2. számú szobá
jában adandók át.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

Korlátozták a szappanfogyasztást.
Az utóbbi időben a mosószappan ellá
tással kapcsolatban panaszok merültek 
fel az ország egyes részeiben. Ezért 
szükségessé vált a mosószappan keres
kedői forgalomban való szétosztásának 
egyenletes és folyamatos ellátásának 
biztosítása. A közellátásügyi miniszter 
most kiadott rendelete úgy intézkedik, 
hogy a magánnháztartásokban fejenként 
2 kg.-nál több mosószappant senkisem 
tarthat készletben.

*A Palladis március havi újdon
ságai. A legújabb Pengős Regény, Van 
Diné : „Végzetes tét“-je, amelyben egy 
ördögi számítással dolgozó gonosztevő 
kever gyanúba ártatlan embereket. Philo 
Vance, a bravúros detektív mesteri keze 
kell hozzá, hogy a rejtelmek szövevé
nyét kibogozza. Az egyidejűleg megjelent 
Félpengős Regények : R. A. Berry szin- 
pompás és izgalmakkal fűtött vadnyu
gati regénye „Az égő hajú lány“ és 
D. Hume könyve „Az üldöző árnyék", 
amelyben egy egész bűnszövetkezet 
hajszol két világrészen át egy menekülő 
leányt, hasonlóképen alkalmasak arra, 
hogy szuggesztiv erővel lekössék az ol
vasó érdeklődését. Március közepére 
nagyszerű Pengős Regény készül: „Ne- 
vada", a világhíres Zane Grey egyik 
legérdekesebb és legköltőibb regénye.

Szerkesztői üzenet.
„Te hű valál". A versben kifejezett 

gondolat jó magyar emberre vall. Azon
ban a verselés még kezdetleges. Ezért 
nem üti meg lapunk nivóját. Üdvözöljük.

H ad ik ö lcsönk ötvén yek  le té tb eh e ly ezési és beje
le n té s i h e ly e

Nem zeti H ite lin téze t Rt. R im aszom bat
D eák  F eren c-u tca  17. T e le fo n : 52.

A kormányzat mezőgazdasági beruházások céljaira 50 millió pengő évi 
472°/o'OS jelzálogkölcsönt bocsájt a gazdák rendelkezésére. A megfelelő 
nyomtatványok és felvilágosítások a NEMZETI HITELINTÉZET R. T. 

rimaszombati fiókjánál kaphatók.
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár. Budapest’ 

1941. március 29—április 6-ig.
507o-os v a sú ti kedvezm ény.

Igazolvány és vasúti jegy együtt kizárólag az IBUSz menetjegyirodában 
szerezhető be.

H ú sv é ti tá r sa su ta z á so k :
Balatonkenesére, Erdélybe, Felvidékre, Szlovákiába és Jugoszláviába, 
Közelebbi felvilágosítás az IBUSz menetjegyirodában kapható.
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M E G H ÍV Ó .
A  Tornalj ai Takarékpénztár r. t.

1941. évi március hó 26-án délelőtt 10 órakor Tornaiján, 
saját helyiségében tartja 68-ik (LXVIII.) évi

r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t ,
melyre a t. részvényeseket ezennel meghívjuk. 

T á rg y so ro za t:
1. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
2. Mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és a felmentvény meg- 

' adása feletti határozat.
3. Az alapszabály 7., 19., 23. és 31. §§-ainak módosítása.
4. 8 igazgatósági és 6 felügyelőbizottsági tag választása.
5. Alapszabályszerüleg beadott indítványok tárgyalása.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy folyó év 
április hó 3-án délelőtt 10 órakor ugyanott uj közgyűlés lesz meg
tartva, mely tekintet nélkül a megjelentek számára, a fenti tárgyso
rozat felett érvényesen fog határozni.

Tornaija, 1941. március hó 12-én.
Az Igazgatóság.

M érleg s z á m la :
Vagyon: Készpénzkészlet: P. 31'198'23, Azonnal esedékes követelé- 

sek: P. 27.035-78, Váltók: P. 1,198.70285, Értékpapírok: 
P. 72.106’—, Adósok: P. 232.37841, Jelzálogkölcsönök: 
P. 29.83942, Ingatlanok: P. 150.466’42, Berendezés: P. 
3.800'—, Átmeneti tételek: P. 23.368 32, Összesen: P. 
1,768.895-43.

T e h e r :  Részvénytőke: P. 75.000"—, Tartalékok: P. 109.18938, 
Betétek: P. 920.842"64, Hitelezők: P. 164.25547, Viszle- 
számitolt váltók: P. 481.93558, Vegyesek: P. 1.030 65, 
Átmeneti tételek: P. 12.37P58, Nyereség: P. 4 27013, 
Összesen: P. 1,768.89543.
V eszteség - n y ereség  szám la.

Költségek: Személyi és dologi kiadások: P. 37.047"31, Kifizetett ka- 
matok : P. 55.720 60, Adók és járulékok: P. 7.227'25, Leírás: 
P. 557'—, Nyereség: P. 4.270-13, Összesen : P. 104.82229. 

Jövedelem: Múlt évről áthozott nyereség: P. 1 -952*87, Kamatbevétel: 
P. 94.332'39, Egyéb jövedelem: P. 8.537-03, Összesen: 
P. 104.82229.

M iért drágult mag a
szuperfoszfát műtrágya ?

Agazdák nem nagy örömére a szuperfosz
fát műtrágya árát az árkormánybiztos a 
folyó év tavaszára lényegesen magasab
ban állapította meg, mint az az előző 
évben volt. Utánanéztünk annak, mi az 
oka a drágulásnak és megállapítottuk, 
hogy az áremelésnek, kizárólag a nyers
anyagdrágulás az oka, mert az ármeg
állapításnál az árkormánybiztos semmi
féle más költségemelkedést nem vett 
figyelembe.

Békevilágban Magyarország a szuper
foszfát nyersanyagát képező nyersfosz
fátot a francia gyarmatokról, Marokkó
ból és Tunisból szerezte be. Az ottani 
bányák modern berendezéseikkel, ha
talmas mennyiséget tudnak naponta ki
bányászni. Speciális felszerelésekkel el
látott kikötőkben, mechanizált, automa
tizált berendezések rakják be a nyers
foszfátot a hajókba. Ezekkel 24 óra 
alatt 4—5000 tonnás hajót is meg lehet 
rakni.

A nekünk szánt nyersfoszfátot hajón 
Fiúméba szállították, ahonnan azt vasú
ton továbbították a magyarországi gyá
rakba.

Mióta a háború a Földközi tengeren 
kitört, az ország ezektől a természetes 
beszerzési forrásoktól el van zárva. A 
franciák ugyan készséggel adnának el 
nyersfoszfátot, de a szállítás ma lehe
tetlen, igy Magyarország kénytelen volt 
más, elérhető helyről nyersfoszfátot be
hozni.

Európában csak az oroszországi Kola- 
félszigeten, a murmanski vasút északi 
végén, a finn háborúban sokat emlege
tett Petsamo vidékén bányásznak nyers
foszfátot ; normális viszonyok között ez 
csak Oroszországban került felhaszná
lásra. Ma azonban, amikor máshonnan 
nyersfoszfáto! Európába behozni nem 
lehet, idegen államok is onnan szerzik 
be szükségletüket. így a magyar gyárak 
is ott vásárolták a nyersfoszfátot, lénye
gesen magasabb áron, mint ezelőtt Af
rikában. A magasabb nyersfoszfát-áron 
kivül, lényegesen többe került az áru 
elszállítása is. A nyersfoszfátot Kóla- 
félszigetről, a murmanski vasúton, egyik 
Keleti-tengeri orosz kikötőbe hozták, 
ahol hajóba rakták és Stettinbe szállí
tották. Ezeknek a kikötőknek nincsenek 
olyan modern felszereléseik, mint az 
afrikai foszfát-kikötőknek, tehát a szál
lítás is és a berakás is több költségbe 
került. Stettinben az árut vagonokba 
rakták és Németországon keresztül, va
súton szállították a feldolgozó gyárakba, 
Az igy beszerzett nyersfoszfát körül
belül négyszer annyiba kerül, mint 
ahogy azt a gyárak Afrikában békében 
beszerezhették.

Az árellenőrzés országos kormány- 
biztosa szigorúan ügyelt arra, hogy a 
szuperfoszfát árának megállapításánál 
csak a nyersanyagdrágulást vegye fi
gyelembe ; sem a gyárak feldolgozási 
költségben bekövetkezett emelkedésre 
nem volt tekintettel, sem az eladási ju
talékok összegét nem emelte. (x.)

Nemzeti filmszínház kft.
Március 15-ének tiszteletére a Nem

zeti Filmszínház megszerezte a 200-ik 
magyar filmet, amely rövid idő alatt 
világsikerre tett szert. Szombaton, va
sárnap és hétfőn kerül műsorra a leg
nagyobb hirü magyar cigánynak, „Dankó 
Pistá“-nak élettörténete. A nótakirály 
tündöklését és nyomorúságát megható 
és nagyszerű történet keretébe állította 
be Kalmár László rendező. Jávor Pál 
alakítja mesterien Dankó Pista legendás 
alakját, Simor Erzsi és Lukács Margit 
pedig a két női ideált, akik oly nagy 
befolyással voltak a dalköltő cigány 
életére és a nagyszerű nóták megszüle
tésére. Ezek a nóták és a legszebb 
orosz dalok a film kísérőzenéje, amelye
ket Debreceni Lajos cigányzenekara és 
Eugen Stepat balalajkazenekara közve
tít. Mosoly és könny „Dankó Pista" 
életének filmje, amelyet mindenkinek 
meg kell nézni.

Március 18 án, kedden pompás né
met vígjáték következik a műsoron: 
„Kitíy és a világkonferencia" elmen. A 
kacagtató történet egy svájci szállóban 
játszódik le és a nézőt elvezeti a nép- 
szövetség ülésére is. Főszereplők Hanni 
Schrott és Hörbiger Pál.

Március 19-én, szerdán egy nagyszerű 
francia kalandorfilm fut a vásznon 
„Szélhámosnő voltam" cimen. Egy kö
römfont szélhámos bandától menekül 
a szerelmes nő, akit ezért életre halálra 
üldöznek. Az izgalmas film főszerepeit 
Jean Murát és Edwig Feuilliére játszák.

Március 20 án, csütörtökön nagyszerű 
amerikai énekes és táncosfilm kerül 
a műsorra: „A boldogság utcája" ci
men. A vig mesét Jan Hunter, Zasu Pitts 
és Pat Patterson játszák.

A jövő szombaton és vasárnap az 
első igazi magyar kém-dráma : „Az is
meretlen ellenfél" a mozgószinház be
ígért műsora.

Irodalom.
D éryné.

— Balassa Imre uj regénye. —
A nemzet bájos kis napszámosnőjé

nek küzdelmes életéről most regényt irt 
Balassa Imre : színes és korhű regényt. 
Hamvasan, frissen, a közvetlenség me
legével tárja elénk azt a lázas, erjedő 
kort, amelyben Déryné Széppataki Róza 
élt. Végigkíséri hősét göröngyös uiján; 
megindult szeretettel, tapintattal és áhí
tattal követi férfiasán határozott és asz- 
szonyian botladozó lépéseit.

Balassa Imre rokonszenves szerény
séggel és lovagi hódolattal hajol meg 
Déryné emléke előtt, amikor azt vallja, 
hogy a magyar játékszínnek ez az egyik 
leglelkesebb úttörője nemcsak tárgya a 
két kötetnek, hanem egyúttal az iró te
vékeny segítőtársa is. „Legfőbb fórrá 
som és vezetőm Déryné naplója volt — 
mondja. — Az események elbeszélésé
ben igyekeztem ragaszkodni azokhoz a 
fényekhez, amelyeket Déryné maga me 
sélt el a naplóban".

Ha ragaszkodott is a fényekhez: műve 
mégis regény. A vérbeli elbeszélő köny- 
nyedségével, izes és költői nyelven szőtte 
regénnyé Déryné mozgalmas életének 
eseményeit. Gondos és gyöngéd Írói 
munkája azt az illúziót kelti az olvasó
ban, mintha egy régi, nemes metszetek
kel diszitett albumban lapozgatna.

A pompás kiállítású könyvet a Singer 
és Wolfner-cég adta ki.

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 ’/z évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

Rimaszombat megyei város Polgár
mesterétől.

H ird etm én y.
Gömör és Kishont vármegye alispán

jának 3.842/1941. számú rendelete ér
telmében közhírré teszem, hogy a 216. 
számú ajnácskő—rimaszombati th. közút 
27.240—27.480 km. szakasza átépítése 
műszaki tervei és költségvetése 1941. 
évi március hó 9 tői kezdve 1941. 
évi március hó 23-ig bezárólag a rima- 
szombati m. kir. államépitészeti hivatal
nál közszemlére vannak kitéve és az 
1890:1. t. c. 56—59 §§-aiban előirt s 
az építkezést megelőző közigazgatási 
bejárás 1941. évi március hó 26-án dél
előtt 10 órára van kitűzve. Az összejö
vetel helye Rimaszombat megyei város, 
városháza.

Felhívom az érdekelteket, hogy az 
építkezési munkálat elleni esetleges 
észrevételeiket és kifogásaikat akár a 
közezemléretétel ideje alatt írásban, akár 
pedig a helyszíni tárgyaláson élőszóval 
annál is inkább adják elő, mivel ellen
kező esetben az építést engedélyező ha
tározat további meghallgatásuk nélkül 
lesz meghozva.

Rimaszombat, 1941. évi március 11.
Éva László s. k.

polgármester.

A „HID“ minden száma érdekes és 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat 
ványszámot készséggel küid a kiadóhi
vatal: Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: 1/t évre 6 pengő, 
félévre 12"— pengő, egész évre 24 — 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

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

tér 9. I. emelet.

Kiadó ü z le th e ly iség
A Deák Ferenc-utca 19. szám 
alatt (a postával szemben) egy 
üzlethelyiség junius l ére ki 
adó. Értekezni lehet ugyanott 
az emeleten. 1—3

É T K eresk ed és k eres bejáró

mérlegképes könyvelőt
félnapi elfoglaltságra. írásbeli aján
latokat „Mérlegképes" jelige alatt 
a kiadóhivatal továbbit.

r i l _  J z  Szijjártó utca 78. szám 
i l A c A t l v *  alatti k ő b ő l  é p ü l t

3 szobás  lakóház A
500 □  öl belsőség, 404 D-öl gyű- H  
mölcsös kert szabadkézből eladók. W  
É r t e k e z n i  l e h e t  u g y a n o t t .  Q

Főutcái 3 s z o b á s  h á z
eladó a Kossuth-u. II. sz. alatt,

üzletnek is alkalmas
Értekezni lehet : Állomás I. em. 4. sz.

A rimaszombati kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

1522/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Király Borbála, mint Gartner Lajos 

engedményese végrehajtatónak Király 
Demeter Béla végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 130 dollár tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett az Uzapanyit 
községben fekvő s az uzapanyiti 945 
sz. tjkvben A. I. 1—8 sorszám 43/a, 
98/a, 1078/a, 1100/a, 1138/a, 1140/a, 
1154/a hrsz. alatt felvett s egészben 
Király Demeter Béla nevén álló ingat
lanra 2510 pengő kikiáltási árban a C:1 
alatt özv. Demeter Király Jözsefné sz. 
Nagy Zsuzsanna javára 4138/914 tk. sz. 
végzéssel bekebelezett özvegyi haszon- 
élvezeti jog feltétlen fenntartásával, a 
C:5 alatt 420/938 tk. számú végzéssel 
özv. Király Demeterné sz. Túrós Bor
bála javára bekebelezett özvegyi haszon- 
élvezeti jogra tekintettel a csökkentett 
kikiáltási árra figyelemmel a tkvi. ható
ság kimondja, hogy amennyiben sz in
gatlant a C:5 alatti szolgalmi jog fenn
tartásával 1153 pengős árban eladni 
nem lehet, az árverés hatálytalanná 
válik s a nyomban megtartott újabb 
árverésen az ingatlan a C:5 alatti szol
galmi jog fenntartása nélkül a 2510 pen
gős kikiáltási árban kerül árverés alá, 
mely esetben az ingatlan ezen kikiáltási 
ár a/s*ánál alacsonyabb áron el nem 
adható.

Az árverést 1941. évi április hó 4. 
napján délután 15. órakor Uzapanyit 
községházánál fogják megtartani.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
°/«-ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1940. november 15.

Dr. Mosánszky Lothár s. k.
kir. járásbiró.

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


