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A  kormány munkaprogramnrj a.
A Magyar Élet Pártja vitéz L u-1 Kétmillió hold földet kell az ál- 

k á c s  Béla országos elnök vezeté- lamnak 1960 községben tagositani
sével pártértekezletet tartott, ame
lyen T e l e k i  Pál gróf miniszterel
nök közel kétórás beszédet mon
dott. Rámutatott arra, hogy a kor
mányzás munkája mennyi parlamen
ten kívüli munkával függ össze. 
Emiatt nem volt parlamenti munka 
az utolsó hetekben. A kormány 
célja, hogy jól elkészített, komolyan 
megfontolt törvények kerüljenek a 
parlament elé. A törvények egy- 
része szól csak a mának, nagy ré
szükben a jövőt készítjük elő, ezt 
pedig ma még nem látjuk tisztán.

és erre már folynak az előkészüle
tek. A rézgáliccal való ellátás nem
zetközi tárgyalásokat is igényelt. 
A Külkereskedelmi Hivatal átállí
tása belkereskedelmi feladatok el
látására szintén nagy feladatot 
jelent.

ügyminiszter németországi utazásá
ról. Kifejtette, hogy a magyar nem
zet igyekszik megtalálni a jövö út
ját. Bizalmunkat nem szabad ön
magunk iránt elveszíteni és kitar
tással, bizalommal minden nehéz
ségen túl fogunk jutni.

Magyarország miniszterelnökének 
felelősségteljes kijelentései bizo
nyára megnyugvást keltenek min
denütt, ahol a kormánynak a nem
zet érdekében végzett lelkiismeretes

Végül megemlékezett a minisz- és komoly munkáját megértéssel 
terelnök B á r d o s s y  László kül- figyelik.

A húsok  em lékm űvének Agyé.
A mai élet, az államok külső 

viszonyaiban és a belső gazdasági 
élet szempontjából, nagyon sok 
változáson megy keresztül. Nyers
anyagellátásunk, gazdasági életünk 
mozgásban tartása, helyzetünk ál
landó elvi összemérése a többi 
állam helyzetével, felelősségteljes 
munkát ad és gondot okoz. Ezt 
még tetézi a múlt évi rossz termés, 
nemcsak nálunk, hanem egész 
Európában is.

Rámutatott a miniszterelnök még 
arra is, hogy a kormánynak olyan 
ügyekkel is kell foglalkozni, ame
lyek normális időkben nem tartoz
nak a miniszterek elé. A mai idők
ben a világ képe gyorsan váltako
zik és ennek következtében van 
olyan nap, hogy két-három, több 
órás értekezletet is kell a kormány
nak tartani.

Az elmúlt hetekben az évek óta 
vajúdó rimaszombati hősök emlék
művének ügye újból felszínre ke
rült. A nagy nyilvánosságnak kí
vántunk szolgálatot tenni akkor, 
amidőn felkerestük a rimaszombati 
Hősök Emlékbizottságának egyik 
vezetőtagját, hogy tájékoztasson 
bennünket az ügy jelenlegi állá
sáról.

A kapott információ alapján, 
valamint az ügyben történt intéz
kedésekbe és levelezésekbe való 
betekintés után közölhetjük azt a 
megnyugtató tényt, hogy a hősök 
emlékművének felállítása már a 
közeljövő kérdése. Mindazon is
mert nehézségek, amelyek eddig a 
magasztos cél megvalósulását aka
dályozták, csaknem teljes egészé 
ben megszűntek. Most már csak 
a nemzetközi helyzet folytán be

állott kisebb valutáris nehézsége
ket kell áthidalni, amelyekre nézve 
is megtörténtek már a megfelelő 
intézkedések. Ha az emlékmű kő
anyaga Szlovákiából megérkezik, 
megépítését azonnal megkezdik, 
úgyhogy annak felállítására és le
leplezésére még a tavasz folyamán 
sor kerülhet.

Azt hisszük, hogy fenti közlé
sünk megnyugvással töltheti el vá
rosunk lakosságát, amely a hősök 
emlékművét az első perctől kezdve 
a szivén viseli.

Itt említjük meg, hogy a Rima
szombati Volt Diákok Szövetsége 
elkészíttette a gimnázium világhá
borús hősi halottjainak emléktáblá
ját, amelyet május 25-én helyeznek 
el ünnepélyes keretek között az 
egyesült prot. gimnázium lépcső
házának falában.

Beszélt a MÁV szénellátása ne
hézségeiről. Több értekezleten fog
lalkozott a kormány a bukovinai 
csángók hazatelepiíéséről. Az el
múlt hetekben értekezletet tartott 
a harmadik zsidótörvény ügyében. 
Ezután még sok más kérdésről tett 
említést, majd rátért a vizierőgaz- 
dálkodás ideális tervére. A ház
helyproblémát még az általános 
földreform teljes végrehajtási uta
sítása előtt meg kell oldani. Ez a 
kérdés nemcsak a mezőgazdasági 
lakosság, hanem az ipari, a bá
nyász, a kisipari munkásság, de 
még a szabadfoglalkozásúak kér
dése is a fővárosban és a vidéken 
egyaránt.

A pénzügyminiszter az utóbbi 
hetekben sokat dolgozott az erdélyi 
hitelszervezetek újjászervezésén. A, 
mezőgazdasági beruházási hitelről 
legközelebb rendelet jelenik meg. 
Az elemi csapások sújtotta szőllős- 
gazdák megsegítésére minden in
tézkedés megtörtént.

Méltóságteljes lefolyású volt 
és alkotó munkáról számolt be a tűz

harcos csoport közgyűlése .
A Magyar Tűzharcos Szövetség ri-1 

maszombati csoportja március 25 én, 
kedden délután tartotta fennállása óta 
első évi rendes közgyűlését a Polgárikör 
emeleti termében. A csaknem teljes 
számban megjelent tagok és vendégek 
előtt dr. Istók Barna elnök nyitotta meg 
a közgyűlést. A hősi halottakra való egy 
perces megemlékezés és a Magyar Hi 
szekegy elmondása után az elnök tar 
talmas és mondanivalóiban megszivle 
lésre méltó beszámolót tartott. Élsősor- 
ban utalt a mai történelmi időkre, mely
nek eseményei egyenesen indokolttá 
teszik a tűzharcos szövetség fenntar
tását.

„Ha szervezkedésünkkel s eddigi egy 
évi működésünkkel nem értünk el mást, 
csak annyit, hogy itt Rimaszombatban 
ez a csoport egybefog hetvennél több 
olyan hadviselt magyart, akik azonosan 
gondolkoznak a hazáról, nemzetről, a 
hűségről, becsületről, a felebaráti és baj
társi szeretetről s ha ez a hetven s egy

néhány magyar ki tudta kapcsolni az 
életfolyamatából a hiúságot, az irigysé
get és önzést — hangsúlyozta a tűz
harcos elnök — indokolt, hogy a tűz
harcos csoport a mai szétzilált társada 
lomhán a maga elfoglalt őrhelyén ki
tartson". Röviden méltatta ezután dr. Is
tók Barna a csoport múlt évi működé
sét és főfeladatul tűzte ki

a környék tűzharcosainak megszer
vezését és ezzel a rimaszombati i 
alakulatnak főcsoporttá való kifej
lesztését.

Meleg szavakkal köszöntötte a helyi 
csoport elnöke a központ megbízásából 
megjelent dr. Vojtsek Ottó országos szer
vezési előadót, dr. Janisch Geiza minisz 
téri tanácsos, vármegyei szervező tisz
tet és az ózdi főcsoport nevében meg
jelent három bajtársat.

Ezután dr. Dohnányi Dezső titkár tar
totta meg a csoport egy éves működé
séről szóló minden részletre kiterjedő,1

értékes jelentését. Mindenki meggyőződ
hetett ebből, hogy

a helyi tűzharcos szervezet már 
rövid fennállása alatt is milyen al
kotó munkát végzett.

A közgyűlés a jelentést nagy tapssal és 
köszönettel fogadta.

Jurasko Pál pénztáros a rm.it évi zár
számadást és az ez évi költségvetést 
terjesztette be. A tagok száma 79 volt, 
amelyből 5 eltávozott, I pedig meghalt. 
Tagdijakból 259 P. folyt be, a fronthar
cos matiné jövedelme 266 P. volt. Az 
összes bevétel 639'87 P.-t tett ki, a ki
adások 516 P.-t, e szerint a maradvány 
123'50 P. Karácsonyi segélyre 110 P.-t 
fizettek kisközpontnak 100 P. kötelező 
dijat küldiek be. A folyó évi költség- 
előirányzatot 565 P.-ben állapították meg, 
amely a tavalyi egyenlegből, a tűzharcos- 
bál kb. 220 pengős tiszta jövedelméből 
és a befolyandó tagdijakból tevődne 
össze.

Az ellenőrök által jóváhagyott pénz
tári jeleniést a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. Ezután dr. Istók elnök szívé
lyes szavakkal méltatta az eltávozott dr. 
Zokdcs István alelnök és a tisztségéről 
lemondott Szöllősy János titkár érdemeit. 
Mindkettőnek ügybuzgó munkásságáért 
a maga és a tagok hálás köszönetét fe
jezte ki, érdemeiknek jegyzőkönyvbe 
való foglalása mellett.

A közgyűlés ezután egyhangúlag
alelnökké dr. Dohnányi Dezső ed
digi litkárt választotta meg. Helyét 
dr Csontos Józseffel töltöttebe, inig 
Szöllősy János helyébe Szőke Já
nost választották meg titkárnak.

A tárgysorozat kimerülése után dr. 
Vojtsek Ottó központi kiküldött emelke
dett szólásra.

Örömét és elismerését fejezte ki a 
rimaszombati csoport eredményes 
és szép munkásságáért.

Maga is szükségesnek tartja a keretnek 
kibővítését és arra hivott fel minden vi
lágháborút járt rimaszomhati öreg ka
tonát, hogy jelentkezzék a tűzharcos 
csoportba, amelyet a magyar katona 
ősi szelleme kell, hogy áthasson. Egy
ségre, fegyelmezettségre és a rendbon
tók elleni küzdelemre hívta fel a rima- 
szombati tűzharcosokat a Magyar Tűz
harcos Szövetség népszerű vezérférfia, 
aki hetek óta fáradhatatlanul járja be a 
most felszabadult országrészeket és szer
vezi meg ott a tűzharcosokat.

Dr. Vojtsek Ottó nagyhatású szavait 
dr. Istók Barna elnök köszönte meg és 
ígéret tett arra, hogy a rimaszombati 
csoport egyforma akarattal egy céj felé 
törekszik: a magyar hazának minden 
áron való felvirágoztatására.

Dr. Gabonás János vezetőtiszt dr. Is
tók Barna elnök és az egész vezetőség 
fáradtságot nem ismerő, komoly és fe
gyelmezett munkásságát méltatta és 
ezért a tagok bizalmát és hálás köszö
netét fejezte ki.

Dr. Istók elnök meghatva köszönt? 
meg az elismerő szavakat, majd dr. 
Vojtsek néhány felvilágosítása után a 
méltóságteljes keretben lefolyt közgyű
lés a Himnusz felemelő hangjaival vé
get ért.

A közgyűlésen résztvett tagok este a 
Tompa vendéglőben bajtársi vacsorára 
gyűltek össze. Az első pohárköszöntőt
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Uj e rd é ly i főútvonal létesü l.vitéz Fábián Vilmos tanügyi főtanácsos, 
alelnök tartotta, aki a megjelentek viha- 
haros lelkesedése mellett a tűzharcosok 
fővédnökét, vitéz nagybányai Horthy 
Miklóst éltette. Majd ár. Istók Barna el 
nők mondott köszönetét azoknak, akik 
a nagy sikerű tűzharcos estély rende
zése körül kiváltak és akiket a bajtársi 
esten meg is vendégeltek. Dr. Dohnányi 
Dezső alelnök indítványára az összejö
vetel elhatározta, hogy a közgyűlés al
kalmából vitéz Takách-Tolvay József al
tábornagyot, a Tűzharcos Szövetség el
nökét és Kertész Elemér ügyvezető al- 
elnököt táviratilag üdvözli és mindket
tőjüket a rimaszombati csoport ragasz
kodásáról biztosítja. A nagyszerű han
gulatú vacsora után ár. Gabonás Já
nos vezetőtiszt modott köszönetét az 
estebédet Ízletesen és jutányosán elké
szítő tűzharcos bajtárs feleségének, Kál
mán Lászlónénak. A tűzharcosok a régi 
harctéri emlékek felelevenítése és vidám 
katonanóták éneklése mellett a legjobb 
kedvben éjfélig maradtak együtt.

Nemzetpolitikai előadás 
Rimaszombatban.

A Nemzetpolitikai Társaság megbízá
sából március 22-én városunkba érkezett 
Sinkó Ferenc, a budapesti „Magyaror
szág" szerkesztője, aki a Poigárikörben 
tartott hangveiseny után igen érdekes 
és értékes előadást tartott a „Néphagyo
mány és nemzeti művelődés" címen. 
Az elmúlt kisebbségi ifjúsági mozgal
makból előnyösen ismert és a politikai 
életben is tevékeny tészt vett előadó 
három negyedórás fejtegetés keretében 
foglalkozott a kitűzött témával. Elöljá
róban megemlítette az u. n. „felvidéki 
szellem" körül támadt vitákat, amely 
onnan nyerte eredetét, hogy a kisebb 
ségi sors alatt tényleg volt egy törekvés, 
amely a magyarságot erkölcsi alapon 
tökéletes egységbe kívánta fogni. Né
metország és Anglia példája bizonyítja, 
hogy az egységes nemzeti szellem mek
kora erőt jelent. Magyarországnak is 
törekednie kell arra, hogy népivé váljék.

Ezért kell ápolni a magyar dalt, 
a magyar ipart és az egyéb nem
zeti törekvéseket.

Vázolta az előadó a középosztály és a 
nép közötti nivókülömbségeket és a 
jövőre nézve a magyar nép kutatását 
tűzte ki főfeladatul. A magyar néphagyo
mányok, népmesék és népi ipar révén 
ki kell építeni a teljes népi világképet. 
Az „Éneklő Ifjúság" jól sikerült hang
versenye kapcsán örömmel állapította 
meg Sinkó Ferenc, hogy Rimaszombat
ban ebben az irányban már hatalmas 
előrehaladás látható.

A nagy figyelemmel hallgatott és tet
széssel fogadott előadást a Polgárikör 
kulturbizotlsága nevében Smid Lehel 
gimn. tanár köszönte meg. Egyben fel
hívta a hallgatóság figyelmét

a gömörmegyei speciális magyar 
készítmények, a mellétéi é^süvetei 
agyagipar pártolására.

Kár, hogy megfelelő értesítés híján a 
tanulságos előadás nem folyt le olyan 
érdeklődés mellett, mint amelyet méltán 
megérdemelt volna. Reméljük azonban, 
hogy Sinkó Ferencet legközelebb ked
vezőbb körülmények közölt újra hall
hatjuk majd az előadói asztalról.

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  h a s h a j t ó  
e l é g  3  u j j n y i

GyGmölcsös kertet létesítenek a kór
ház tulajdonában lévő Andrássy-ut vé
gén fekvő teleken. A kert utcai részére 
kőkerítést emelnek s Így a múlt ősszel 
megkezdett utcarendezés — az .aszfalto
zásnak e részen való befejezésével is — 
teljes egészében megvalósulhat. Az asz
faltozási munkálatokat egyébként a ked
vezőbb időjárás beálltával folytatják 
nemcsak az Andrássy-uton, hanem az 
állami kórház másik két oldalán is.

A „Magyar Építőművészet" cimü folyó
irat egyik legutóbbi száma rendkívül 
érdekes cikket közöl dr. Álgyay-Huber 
Pál m. kir. kereskedelem- és közleke
désügyi minisztériumi államtitkár tollá
ból. Ismerteti a cikk a keleti országos 
főútvonalnak, tehát annak az útvonal
nak a tervét, amely az ország fővárosát 
a nemrég visszakerült keleti és erdélyi 
országrészekkel fogja összekötni. Mivel 
a cikket illetékes tényező irta és igy 
országos érdeklődésre tarthat számot, 
nem lesz tehát érdektelen a tervet rö
viden ismertetni.

Az uj útvonal Budapestről kiindulva 
a miskolci főútvonal Füzesabonyig ter
jedő szakaszán halad s onnan Debrecen, 
Zilah, Dés, Beszterce, Szászrégen, Ma- 
roshéviz, Csíkszereda érintésével Sep- 
sziszentgyörgyig húzódik s iránya kö
rülbelül megfelel a rövidesen megvalósuló 
vasúti közlekedési fővonal irányának. 
Tulajdonképen már most is meg van ez 
az útvonal, de elsőrangúvá kell átépí
teni, részben pedig — ez különösen a 
román uralom alól visszakerült terüle
tekre vonatkozik — ki keli javítani.

Az uj országos főútvonal megépítésé
vel tehermentesülni fog a jelenleg tul-

A Katolikus Akció nagybőjti hitvé
delmi előadásainak során március 21-én, 
pénteken este dr. Gabonás János he
lyettes-polgármester, a Katolikus Kör 
világi elnöke adta elő az „Ur katonái" 
címen dogmatikai és filozófiai alapokon 
széles látókörrel felépített ériékes tanul
mányát a papok és a világiak szerepé
ről a katolikus Egyházban.

Az estet ezúttal is a katolikus Vegyes
kar nyitotta meg a „Keresztfához me 
gyek" c. egyházi ének mély áhítatot és 
nagy hatást keltő előadásával Lévay 
János karnagy vezénylete mellett. Radány 
Lajos esperes-plébános üdvözlő szavai 
és imádsága után foglalta el helyét az 
előadó asztalnál dr. Gabonás János, aki 
ékes és tiszta magyar stílusával, szilárd 
vallásos meggyőződéséből és nagy olva
sottságából eredő alapos felkészültség 
gél és lebilincselő erővel jellemezte 
Krisztus Egyházának földi harcosait,! 
akiket méltán neveznek az „Ur kato-j 
nái“-nak. A krisztusi igazságokért a 
Megváltó szellemében elsősorban az az. 
erős és hatalmas hadsereg küzd, ame
lyet a pápával az élén a papság képez. 
Az egyházi rend a maga nagy hatalmát 
Krisztustól nyerte és igy eredete Isten
től van. Az apostolok a Krisztustól ka
pott hatalmat átszármaztatták más fér
fiakra is és igy a felszentelt papok ha
talma egy óriási láncolaton keresztül 
visszatér magához az Ur Jézushoz. Hár
mas hatalom jutott a felszentelés révén 
a papok birtokába, akik ezen hatalmi 
eszközök révén is csak közvetítők az 
Isten és ember között. Nemcsak a jó
zan ész, de a szentirás tényei is bizo
nyítják, hogy az egyházi rend szentséges 
jellegű. Az előadó ezután részletesen 
méltatta a papság magasztos ténykedé
seit, amely a tiszta célokért, a Krisztus 
és az emberiség lelki üdvösségéért har

'zottan igénybevett szolnoki főútvonal, 
amelynek folytatásában Nagyvárad, Ko 
lozsvár, Marosvásárhely és' Székelyud
varhely fekszenek. Érzelmi szempontból 
sajnálatos ugyan az említett ősi magyar 
városok kikapcsolódása az országot 
hosszában átszelő uj útvonal irányából, 
erre a megoldásra azonban a közleke
désügyi kormányzatot a jelenlegi körül
mények kényszerűik, egyrészt azért, mert 
a Budapest—Szolnok—Székely udvarhely 
—Csíkszeredái utat Kolozsvár és Maros- 
vásárhely között az uj magyar-román 
határ megszakítja s ennélfogva a főút
vonal ezen a részén csak időveszteséget 
jelentő hatalmas kerülőkkel lenne foly
tatható — vagyis jelentékenyen meg 
hosszabbodna, — másrészt, mert ez az 
útvonal Nagyváradtól kezdve szorosan 
az uj határ mellett halad és igy csak 
északról vannak országos jelentőségű 
betorkoló utai, helyzete tehát közleke
déspolitikai szempontból igen hátrányos. 
Ezzel szemben az uj tervezett főútvonal 
a visszakerült országrészek közepe tá
ján vonul végig, ami részére közieke 
déspolitikai szempontból föltétlenül el
sőbbséget biztosit s amellett a legrövi
debb, tehát leggyorsabb közúti közleke-

col a legnemesebb fegyverekkel. Ezért 
érdemli meg a papság a felebaráti sze
retet és az Isten emberének kijáró tisz 
teletet. Nemcsak régi, hanem hozzánk 
közelálló történelmi példákkal bizonyí
totta be dr. Gabonás János, hogy az 
Ur küzdő serege a katonákat jellemző 
bátorsággal, támadásra való felkészült 
séggel és önfeláldozással mit és meny
nyit tett az emberiség jobb sorsáért és 
boldogulásáért. Hivatkozott itt az előadó 
a közelmúlt világeseményeire, majd ki 
fejtette, hogy nemcsak a papok, de a 
családban és a -katolikus egyletekben 
hűségesen apostolkudó világiak is tag
jai lehetnek az Ur küzdő és dolgozó 
nagy seregének. A mai nehéz idők a 
katolikusoktól azt kívánják, hogy fogja
nak össze az Anyaszentegyház szerete- 
tében és szolgálatában, hasonló életkö
zösséget alkotván mint azt az őskeresz 
tények tették.

Radány Lajos esperes plébános szives 
szavakkal köszönte meg a nagy tetszés
sel fogadott szép előadást, melynek ta 
nulságát abban foglalta össze, hogy a 
papok hatalma Krisztus igazsága és ke 
gyelnie által adódott. A katolikus egyház 
legfőbb törvénye : a lelkek üdvösségé 
nek ápolása. Erre hivatottak az „Ur 
katonái. A nap foltjai ellenére is vaki 
tóan ragyog az égen és sugározza ki a 
maga éltető erejét, melyhez hasonló a 
pap szerepe, aki bár húsból és vérből 
vett ember, de Isten megszentelő ke
gyelme által a lelkek üdvösségének 
ápolására és megtartására hivatott.

Úgy a kiváló előadó, mint az elnöklő 
plébános szavait a nagy számban meg
jelent közönség élénk tetszéssel fogadta. 
Az est befejezéseképen Sebő János ja- 
nosi áll. el. iskolai tanító Kiss Menyhért 
„In hoc signo vinces!“ cimü mélyér- 
telmü költeményét szavalta el hatalma-

dést teszi lehetővé az ország központja 
és az erdélyi végek között. Ez előnyök 
mellett nem szabad lekicsinyelni azt az 
előnyt sem, amit ez a nagy forgalomra 
hivatott uj főútvonal az általa érintett 
fontosabb középerdélyi helyiségekre je
lent, melyeknek forgalmát növelni és ez
zel fejlődésüket előmozdítani fogja. Vi
szont nem valószínű, hogy Nagyvárad, 
Kolozsvár, Marosvásárhely és Székely
udvarhely megsinylenék ezt az uj köz
lekedéspolitikai elgondolást, mert hiszen 
a Kolozsvárig megszakítás nélkül haladó 
szolnoki főút úgy Nagyváradot, mint 
Kolozsvárt — e két egyébként is nagy 
vonzóerejü magyar kulturcentrumot — 
közel hozza fővárosunkhoz; Marosvásár
hely és Székelyudvarhely pedig, a Szász
régen és Csíkszereda között már meg
lévő főútvonalba történt bekapcsolódá
sukkal, körutvonalszerüen szervesen be
illeszkednek az uj közlekedési főútvo
nalba.

Az eddig vázolt előnyökön felül van 
még a tervezett főutvonalvezetésnek egy 
különösképen magyar nemzeti szem
pontból is felbecsülhetetlen értéke. Az 
uj útvonal ugyanis részben nemzetiségek 
által lakott területeken halad át : ma
gyar életet, magyar kultúrát közvetít 
ehát ezeknek a területeknek.

san kifejező erővel. Zajos tapsok jutal
mazták a méiy hatást keltő szereplést.

A hitvédelmi előadási-sorozatban már
cius 28-án este Szabó István áll. el. 
iskolai tanító szerepelt „Az Egyház és 
az Állam" cimü értekezésével. Áz utolsó 
hitvédelmi előadást április 4 én dr. Valló 
Tivadar kir. törvényszéki biró tartja 
„Az apostolok öröksége" cimen, amikor 
Radány Lajos esperes-plébános záróbe
szédet mond.

Tö b b g ye rm e k e s, szegény v ité z 
ju t hajlékhoz a pénzügyi bél 
jö vedelm éből.

A pénzügyi közigazgatás tisztikara 
által rendezett táncmulatságra befolyt 
felülfizetéseknek a „Gömör" múlt heti 
számában megkezdett nyilvános nyug
tázását a rendezőség ezutial lezárja és 
egyben őszinte köszönetét mond a jó
szívű adományozóknak a nemes cél 
megvalósulása érdekében hozott nagy
lelkű anyagi támogatásukért.

De nem mulaszthatja el a rendezőség, 
hogy ezúton is köszönetét ne mondjon 
a helybeli sajtónak, a „Gömör" cimü 
lap szerkesztőségének azért a megértő 
és hathatós támogatásáért, amely lehe
tővé tette, hogy a vármegye érdekelt 
közönsége idejében értesült a tervezett 
táncmulatságról és munkájával hozzájá
rult annak erkölcsi és anyagi sikeréhez.

A rendezőség szerénytelenség nélkül 
állapíthatja meg, hogy a rendezett tánc- 
mulatság az idei farsang legsikerültebb 
mulatsága volt. Az elért erkö'csi sike
ren kívül az anyagi siker folytán egy 
többgyermekes, szegény vitéz fog haj
lékhoz jutni.

A táncmulatság tiszta bevételét a ren
dezőség nevében bizottság adta át Gö
mör-Kishont vármegye vitézi székkapi
tányának és erről a következő jegyző
könyv vétetett fel:

Dr. Lukács Géza.

A tervbevett uj összekötő 
útvonal iránya a cikkben 
említett városok érinté

sével.

Dr. Gabonás János hitvédelmi előadása 
a Katolikus Körben.
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vegyen vagy rendeljen az ismert I  

szerencsés m

Suchtár Bankháznál.
B u d a p e s t ,  Ül l ő i  ut 6. 

NAGY szém-választék!
NAGY nyerési esély I

Előzékeny lebonyolítás !
Azonnali nyeremény-kifizetés! 

Rendeléshez le v e le z ő la p  elegendő. )
„Felvétetett 1941. évi március hó 21 én 

Gömör-Kishont vármegye Vilézi Széke 
hivatalos helyiségében. Jelen vannak 
alulirottak :

„D r. Janisch Geiza miniszteri taná
csot, m. kir. pénzíigyigazgató megbízá
sából és az 1941. évi február hó 22 én 
Rimaszombaton rendezett „Pénzügyi 
táncmulatság" rendezősége nevében vi
téz Lőcsey Ferenc pü. titkár és Paul 
Viktor pii. fogalmazó, vitéz Rajhálhy 
Sándor m. kir. alezredes, vm. vitézi 
székkapitány és vitéz Keresztes László 
ny. áll. m. kir. százados, vm. vitézi szék
tartó.

Megjelent pénzügyi tisztviselők elő- I 
adják, hogy az általuk rendezett tánc- | 
mulatság tiszta jövedelme 1204 P. 12 f. 
(azaz egyezerkettőszáznégy pengő 121 
fillér) volt, mely összeget ezennel vitézi 
Rajháthy Sándor alezredes, vitézi szék- j 
kapitánynak átadnak azzal, hogy a jegy
zőkönyv aláírásával az átadás, illetve 
átvétel tényét elismerik.

Tekintettel arra, hogy a fent jelzett 
táncmulatság (annak mellékelt ineghi 
vójából Is kitünőieg) célja az volt, hogy 
a befolyt tiszta jövedelemből egy Gö- 
mör-vármegyei, több gyermekes és arra 
különösebben érdemes és rászoruló vi
téz házépítését fedezze, megjelentek ké
rik, hogy az átadott összeg kizárólag 
erre a célra forditassék.

A jegyzőkönyv felolvasás után jóvá
hagyólag aláíratott".

A rendezőség tervbevette, hogy a jö
vőben is hasonló céllal megrendezi a 
pénzügyi táncmulatságot abban a re
ményben, hogy még nagyobb anyagi 
eredménnyel fog sikerülni egy szegény 
és érdemes, többgyermekes családnak a 
gond és nélkülözés könnyeit felszáritani 
és hajlékhoz juttatni,

A múlt héten közhiteken kivtil felül
fizettek még: 5 P-t: Tátra Bank rima- 
szombati fiókjának tisztviselői, Rima
szombat és vidéke Hitelszövetkezet tiszt
viselői, Radány Lajos esperes-plébános, 
Var a Imre ref. lelkész, Sárkány István 
bankigazgató, Sichert Károly, vitéz Ke
mény Géza, Márkus László, Svajkó Fe
renc (Rozsnyó), Sípos József, Bőd Adám, 
Marosi József, GIósz Barnabás (Jolsva), 
Halyák József (Tornaija), Barna Béla 
(Özörény), Cseh Rudolf (Krasznahorka- 
váralja).

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

Fényesen sikerült a gimnázium magyar népdalestje.
A rimaszombati egyesült prof, gimná- 

ium „Éneklő Ifjúsága", megerősítve a 
női kereskedelmi tanfolyam leánykará
val, március 22-én este ezúttal már har
madszor szerepelt a magyar rádió mik
rofonja előtt. A Polgárikör nagytermé
ben lefolyt hangverseny első részét a 
kassai leadó közvetítette. Ez egyszer 
végre örömmel láttuk, hogy a nagy 
számban összegyűlt közönség pontosan 
foglalta el a helyét s Így az előadás 8 
óta 10 perckor megkezdődhetett.

Kenéz Lilli, a rádió bemondónője kon
ferálta be a műsort. Először vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, a gimnázium 
igazgatója lépett a mikrofon elé. Nagy
hatású beszédben méltatta a gimnáziumi 
„Liszt Fererc-zenekör" és az „Éneklő 
ifjúság" érdemeit a magyar dal ápolá
sában és fejlesztésében. „Akkor alakult 
meg mindkettő, amikor a legnagyobb 
szükség volt rájuk, amikor sok kebel
ben már kihalóban volt a magyar lélek, 
mikor már úgy látszott, hogy örök sö
tétség borul a gömöri magyar tájakra, 
mert oldott kéveként kezdett széthul
lani a felvidéki magyarság. Akkor állott 
össze egy kis csapat s felcsendült a 
sötét éjszakában a magyar dal ifjaink 
ajkán". Ötödik éve teljesiti már misz- 
sziós küldetését Lackner László veze
tése mellett az „Éneklő Ifjúság", mely
nek minden megjelenése ünnep számba 
megy — mondotta vitéz Fábián Vilmos, 
majd a magyar dalnak a nemzet lelkét 
tápláló erejéről szólott költői szavakban. 
Előadásának ennek a részére legköze
lebb visszatérünk.

A nagy tetszéssel fogadott ünnepi 
szavak után a pódiumra közben elhe
lyezkedett és már külső megjelenésével 
is szivet-lelket gyönyörködtető vegyes
kar megkezdte műsorát. Először Bár
dos Lajos felvidéki népdalait, majd Ko
dály Zoltán „Mátrai képek" c. szerzemé
nyét adta elő a legtökéletesebb össz
hanggal és az éteren át is nagyszerűen 
érvényesülő hatással. Az ez évben meg
növekedett hanganyag szépsége, lendü
letes és átélt előadása, értelmes és ki
fejező szövegkiejtése jellemezte ezúttal 
is az énekkar kiváló teljesítményét, 
amely főleg a nehéz Kodály-műben kí
vánta meg a legteljesebb művészi kész
séget. Nemcsak a megjeleneteknek, de 
bizonyára a rádión át hallgatóknak is 
nagy gyönyörűséget szerzett dalos if
jaink pompás szereplése. A két ének
szám közben Lackner László olvasta be 
a mikrofonba a magyar népdalról irt 
szakavatott értekezését. Bebizonyította, 
hogy nemcsak a gyakorlatban, de az 
elméletben is ura és mestere az éne- 
keltetés szép tudományának.

Szünet után — most már csak a megje
lent közönség számára — énekeli szebb
nél szebb népdalokat az „Éneklő Ifjú

ság". A hangulat olyan magasra foko 
zódott, hegy az előadás végén a közön
ség már együtténekelt a kedves dalo
sokkal, jeléül annak a hatalmas érzés
nek, amellyel a dal ereje mindenkit ma
gával ragadni képes.

A dalesten Gabonás Tibor és Tariska 
Magda VII. o. tanulók is közreműködtek. 
Az előbbi meleg tónusu és lendületes 
erejű hegedüjátékához méltán járult 
társnőjének biztos és simulékony zon- 
gorakisérete. A hangverseny sikeréhez, 
amely elsősorban a karvezefő Lackner 
László nevéhez fűződik, szeretettel és 
teljes tudásával járult L. Gregorovicz 
Mária az egyes énekszámok művészi 
zongorakiséretével.

A hangverseny rádióvételét, mint töb
bektől értesültünk, egyik felében lég
köri zavarok nem tették teljesen élvez
hetővé. Kitünően adódott vitéz Fábián 
Vilmos beszéde és jól hangzott az ének 
számok egyrésze is.

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 5 0 .

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

P . 2 60 . 
TÖ LTŐ TO LL:

strapabíró, Duriurn acéltollal.
P . 3 - .

Az összeg beküldése ellenében post án 
küldi:

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

Böjti esték az evang. templomban.
Az ev. templomban vasárnap, márc. 23- 
án este 5 órakor ár. Pazonyi Béla gimn. 
tanár a böjti életformáról tartott elő
adást. Szólót énekelt Halász Margit, 
szavalt Lovas-Kovács András. Március 
30 án Sándor Jenő gimn. tanár „Az ev. 
egyház böjti hangulata és böjti munkája", 
ápr. 6 án pedig Széles Jenő gimn. tanár 
„A szenvedő Krisztus a magyar iroda
lomban" cimen tartanak előadásokat.

Megérkezett.
Alig észrevehető szerényen egy- 

egy kis napsugárral, langyos szel
lővel és ibolya csokorral felékesit- 
ve valahonnan nagy messziről meg
érkezett hozzánk is a négy évszak 
legbájosabbja, a legnehezebben 
várt kedves vendégünk: a Tavasz.

És hiába zug, kavarog körülöt
tünk a világ, hiába van válság és 
a sok korlátozó rendelkezés, az 
első meleg ragyogásra mindnyájan 
bízók és jókedvüek leszünk. Elfe
lejtünk mindent.

Az öregek az elmúlt szép ta
vaszokra, a fiatalok az eljöven- 
dőkre gondolnak csak. A Tavasz 
győzelme ez a Télen, az Élet győ
zelme ez a Halálon.

Lassan színesedik a határ, lom- 
bosodik az erdő, hevesebben dobog 
a szív. Március vége van. Tavasz 
elő van. Megérkezett a Tavasz, 
megérkezett a kedvünk. Olyan jó 
élni. Emberek, tavasz van!

Gömör és Kishont vármegye ado
mánya az árvízkárosultaknak. A vár
megye Közönsége legutóbb tartott kis- 
gyülésében kimondotta, hogy az árvíz
károsultak felsegélyezésére 1000'— P. 
segélyt állapit meg. — Gömör és Kishont 
vármegye önkormányzati tisztviselői az 1 
árvízkárosultak megsegítésére a VII. 
fizetési osztálytól felfelé egy havi fize
tésüknek 27o"át, a Vili. fizetési osztály 
tói lefelé egy havi fizetésüknek 1%-át 
ajánlották fel erre a célra.

Uj vármegyei tb. tiszti főügyészek.
Gömör és Kishont vármegye főispánja 
dr. Dolmányi Dezső és dr. Csontos Jó
zsef rimaszombati ügyvédeket vármegyei 
tiszteletbeli tiszti főügyészekké ne
vezte ki.

Uj egyetemi tanár. Magyarország 
Kormányzója dr. Sailer Károly igazgató 
főorvos, egyetemi magántanárnak a bu 
dapesti egyetem orvosi fakultásán a 
rendkívüli egyetemi tanári címet ado
mányozta. A kiváló sebészprofesszor 
gömörmegyei származású és a rima- 
szombati egyesült prot. főgimnáziumnak 
volt jeles növendéke.

Halálozás. Súlyos fájdalom és mér
hetetlen veszteség érte Freytag Ödönt, 
a rimaszombati villanytelep műszaki ve
zetőjét. 12 éves kis fia : Freytag Mik- 
lóska, a gimnázium I. o. növendéke 
hosszas betegség után március 23 án 
elhunyt. A kedves kisgyermek haiála az 
egész város társadalmában őszinte rész
vétet váltott ki, amely hatalmas mérték
ben nyilvánult meg a kedd délutáni 
temetésen. A végtisztességtételre kivo
nult a tanárikar vezetésével a gimná 
zium ifjúsága és az osztálytársak virág
gal borították el kispajtásuk koporsóját. 
Az egyházi szertartást Radány Lajos 
esperes-plébános végezte nagy papi se 
gédlettel. A temetőben Szokolay Imre 
VII. o. tanuló búcsúztatta a korán sirba- 
dőlt fiatal életét, kinek elmúltát bána
tos szülein kivtil kis öccse és nagy
szülei siratják.

Dr. ’Sóldos Béla főispán inségak- 
dója javára március végéig 2677'63 P. 
folyt be. Ebből a vármegye főispánja a 
sürgősen rászorultaknak eddig 908 pen
gő összegű segélyt utalt ki.

— A református egyház vasárnapi 
iskolásai április hó 6-án, virágvasár
nap d. u. 5 órai kezdettel műsoros dél
után keretében a Polgárikör nagyter
mében előadják a „Gyöngyvirág" cimü 
székely mesejátékot.

P ad ló  p orta lan ításra

veolin emulsió
l e f k o v i t s n A l .

— Vitaest a Polgárikörben. E hó
29 én, szombaton este fél 9 órakor vi
taest a Polgárikörben. Előadó: dr. Csery 
Mihály : „Széchenyi, az uj Magyarország 
építője" cimen. Belépődíj nincs.

Tudományos ülés. A rimaszombati 
orvosi-kar március 30 án, vasárnap déli 
12 órakor az állami kórházban tudo
mányos ülést tart. Üléselnök dr. Breyer 
Gyula igazgató főorvos. Előadók : dr. 
Kriesch Lajos főorvos és dr. Simon De
zső v. egyet, tanársegéd, körorvos.

Részvétköszönet.
Mindazoknak a kedves ismerősöknek, akik 

forrón szeretett kisfiúnk: FREYTAG MIKLÓS 
elhunyta alkalmával részvétükkel felkerestek 
és kis halottunk ravatalára virágot küldtek, 
ezúton mond hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1941 március hó.
A gyászoló család.

A Segédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetsége rimaszombati helyi 
csoportja az elmúlt hét szerdáján 
taitotta évi rendes közgyűlését a Kato
likus Kör kistermében mintegy 40 tag 
jelenlétében. A közgyűlésen Bihary Barna 
vm. irodaigazgató tartalmas és értékes 
elnöki megnyitót mondott — amit 
V a v r o v i c s  István főtitkár titkári 
jelentése követett, — majd Buckó Győző 
pénztáros és Vadady Zoltán ellenőr tar
totta meg jelentését. Ez alkalommal vá
lasztotta meg uj vezetőségét is a helyi 
csoport, amely szerint az elnök ismét 
Bihary Barna lett. Társelnökök lettek: 
Mülier Iván, Bárd Dezső és Faragó La
jos, — ügyvezető elnök : Patonay Gábor,
— főtitkár: Vavrovics István, — titká
rok : Holik Károly és Vadady Zoltán, — 
pénztáros : Buckó Győző, — jegyzők : 
Pazár Margit, Németh Erzsébet, — ellen
őrök : Szabó Juliska, Schuszter Márta,
— számvizsgálók : Kiss Mária és Králik 
Anna, — ezenkívül megválasztották a 
16 tagból álló választmányt is. Bejelen
tette a főtitkár, hogy a helyi csoport 
husvétra színdarabot rendez.

Hivatalos közlemény. A polgármes
ter figyelmezteti a város lakosságát, 
hogy a városi szemeteskocsik kerti sze
metet nem tartoznak elszállítani, csak 
a házban összegyűlt szemetet, salakot 
és hamut. A kerti és udvari szemét el
szállításáról a lakók saját költségükön, 
külön tartoznak gondoskodni.

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

H ad ik ö lcsön k ötvén yek  le té tb e h e ly ezé si és beje
le n té s i h e ly e

N em zeti H ite lin té z e t  Rt. R im aszom bat
D eá k  F eren c-u tca  17. T e le fo n : 52.

A kormányzat mezőgazdasági beruházások céljaira 50 millió pengő évi 
4'/2°/o-os jelzálogkölcsönt bocsájt a gazdák rendelkezésére. A megfelelő 
nyomtatványok és felvilágosítások a NEMZETI HITELINTÉZET Re T. 

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

1941. március 29—április 6-ig.
50% -os v a sú ti k edvezm 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 Í V Ó .
A  R im aszom bati T akarékpénztár

1941. évi április hó 20-án délelőtt 11 órakor tartja az 
intézet saját helyiségében

79-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja 

Rimaszombat, 1941 március hó 22 én. a z  IGAZGATÓSÁG.
A k özgyű lés tá rg ysoroza ta :

1. Az igazgatóság évi jelentése és az 1940. évi mérleg, nyereség- és veszteség 
számla előterjesztése.

2. A feltigyelöbizottság jelentése, a felülvizsgált zárszámadások jóváhagyása.
3. Az igazgatóság- és felügyelöbizottságnak megadandó felmentvény.
4. A tiszta nyereség mikénti felhasználása.
5. Hét igazgatósági tag és 3 felügyelőbizottsági tag választása.
6. Az alapszabályok 16. §-a szerint beadott indítványok.

Az alapszabályok szerint szavazati joggal csak azon részvényes bir, aki 
részvényeit a közgyűlés megtartása előtt le nem járt szelvényeivel együtt leg
alább 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt az intézet pénztáránál, a Pénzin
tézeti Központnál, Budapest, a Komáromi Első Takarékpénztárnál, Komárom, 
vagy a Tornaijai Takarékpénztárnál, Tornaija letétbe helyezi.

M érleg szám la.
Vagyon: Készpénz és azonnal esedékes követelések: P. 119.292 32, Váltók: 

P. 1,023.123'86, Értékpapírok: P. 130.76231, Részesedés: P. 41957, 
Folyószámlaadósok: P. 199.4I692, Jelzálogkölcsönök: P. 27.97651, 
Kézizálogkölcsönök: P. 13.12492, Ingatlanok és leltár: P. 402.997 97, 
Átmeneti aktívák: P. 16.04406, Egyéb aktívák: (gazdaság élő és holt 
felszerelése) P. 111.60949, Összesen: P. 2,044.76793.
Kezességek: P. 5 957 16.

Teher: Részvénytőke: P. 180.000'—, Tartalékalap: P. 37.000'—, Leírási tarta
lékalap: P. 18.1I480, Ingatlan értékcsökkenési tartalék: P. 29.529'58, 
Nyugdíjalap: P. 47.000'—, Betétek: 1,391.46905, Visszleszámitolt vál
tók: P. 146.344'—, Hitelezők: P. 181.15120, Fel nem vett osztalékok: 
P. 572 58, Átmeneti passivák: 9.551 27, Nyereség: P. 4.035 45, Össze
sen: P. 2,044.767'93.
Kezességek: P. 5.957.16.
V eszteség -n y ereség  szám la.

Veszteségek: Kifizetett kamatok: P. 68.72325, Személyi és dologi kiadások: P.
38.02448, Adók és illetékek: P. 2.71752, Nyereség: P. 4 03545, Ösz- 
szesen: 11350070.

Nyereségek: Nyereség áthozat az 1939 évről: P. 1.02855, Kamat bevételek: P.
8808068, |utalékok és egyebek: 16.29538, Különféle nyereségek: P. 
8.09609, Összesen: P. 113.50070.

*Ha nyerni akar rendeljen egy osz
tálysorsjegyet az évtizedek óta közismert 
Suchtár bankházban, Budapest, Üllői-ut 
6. A Suchtár Bankház sorsjegyei sze
rencsések. Rendeléshez levelezőlap ele
gendő. Előzékeny kiszolgálás.

Légoltalmi anyagokkal és eszkö
zökkel elkövetett visszaélések. A kö
zelmúltban kiadott honvédelmi minisz
teri rendeletek intézkedései szerint ez 
év közepéig az ország egész területén 
végre keli hajtani a kijelölt területeken 
fekvő lakóházak és házcsoportok légol
talmának megszervezését. Az előirt lég
oltalmi munkálatok kapcsán nemcsak a 
lakóházak szükségóvóhelyeit kell elké
szíteni, de a kötelezett ingatlan tulajdo
nosoknak igen sok féle anyagokat és 
eszközöket (óvóhely felszerelési tárgya
kat, egészségügyi anyagokat, kézifecs
kendőket és oltóeszközöket, elsötitési 
anyagokat stb.) kell beszerezniük. Ugyan
ilyen beszerzési kötelezettség hárul még 
az u. n. II. légoltalmi csoportba sorolt 
épületek és vagyontárgyak tulajdono
saira, illetve légoltalmi vezetőire is. Az 
illetékes hatóságokhoz érkezett soroza
tos feljelentésekből megállapítható, hogy 
a légoltalmi rendelkezéseket lelkiisme
retlen egyének visszaélésekre használ
ják fel és a honvédelmi miniszter ren
deletéire való hivatkozással értéktelen 
anyagokat tömegesen bocsájtanak meg 
nem engedett áron forgalomba. A hon
védelmi miniszter irányítása alatt álló 
„Légoltalmi Közlemények" cimü folyó 
iratban az érdekeltek mind az engedé
lyezett cégeket, mind a légoltalmi célra 
megfelelőnek talált eszközök és anya
gok felsorolását állandóan megtalálhat
ják. Magát károsítja meg az, aki nem 
tanúsít kellő óvatosságot a beszerzésnél, 
mert értéktelen anyagokat és eszközö
ket az ellenőrző hatóságot elfogadni 
nem fognak. Ezúttal hívja fel a honvé
delmi miniszter a beszerzésre kötelezett 
ingatlan tulajdonosok figyelmét arra is, 
hogy a légoltalmi célra szükséges esz
közök és anyagok országos szükséglétét 
biztosítani tudta ugyan, de ha mindenki 
a határidő lejárata előtti utolsó hétre 
hagyja a beszerzést, a kereskedelmet és 
ipart a megrendelések oly tömege fogja 
elárasztani, amelynek azok eleget tenni 
természetszerűleg nem tudhatnak. Azok 
tehát, akik a késői időpontra halasztott 
beszerzés miatt nem tudták lakóházu
kat az előirt módon felszerelni, a bün
tető felelősség alól nem mentesülnek.

H e re fé lé ke t v e s s ü n k -e ?
A mai lucerna és lóhere árak mellett 

sok gazdának okoz fejtörést, miképen 
biztosítsa zöldtakarmány-szükségletét. A 
pillangós virágú zöldtakarmány termesz
tését — bármennyire költséges és ne
héz is a mag beszerzése — elhagyni nem 
lehet és nem szabad. Ezek adják ugyanis 
a legjobb, legizesebb takarmányt s ha 
a gazda gondoskodik arról, hogy meg
felelő mennyiség teremjen, a drága 
magárak mellett is megfelelő jövedelmet 
tud elnyerni.

Úgy a takarmány mennyiséget, mint 
a magtermést úgy lehet fokozni, ha 
megadjuk a szükséges növényi tápláló
anyagokat. Pillangósoknál, mint ismere
tes, főleg a foszfor-tápanyagot, mivel 
azok a többi növényektől eltérően, a 
nitrogént a velük együtt élő baktéiiumok 
utján a levegőből kapják. Ezért uj tele
pítésű lucerna és lóherénél szuperfosz
fátot célszerű kiszórni a vetés előtt; ez 
a védőnövénynek is hasznára lesz.

Ha a kiöregedett lucernát, vagy 1939. 
vetésű lóherét, elég helytelenül, még 
nem szántottuk volna ki, mérlegelhetjük, 
hogy ne hagyjuk-e meg még egy évig 
azokat, természetesen ebben az esetben 
jól meg kell fogasolni és fogasolás előtt 
szuperfoszfátot adni. Az igy felfrissített, 
szinte megfiatalított lóhere még egy évig, 
a lucerna esetleg hosszabb ideig is 
még valószínűleg jó termést ad. A sok 
csapadék folytán a herefélék jól megtö- 
vesedtek, úgyhogy ezévben eltérhetünk 
a szabálytól.

Ha pedig most vetnénk drága vető
magot, biztosítsuk annak minden élet- 
szükségletét, jó talajmunkát adjunk, 
igyekezzünk idejében vetni, mert ebben 
az évben a gazdának különösen min
dent meg kell tenni a jó takarmány 
biztosítására és a minél nagyobb mag
termés elérésére, ezt pedig a szuper
foszfát műtrágyával segítheti elő. (x.)

Á p rilis  1-én életbelép
a  cipőutal vány-rendszer.

Az iparügyi és közellátási miniszterek 
közös rendeletet adtak, ki amely szerint 
a bőrtalpú lábbelik továbbra is zárolva 
maradnak és csak az úgynevezett baby 
cipőket szabadították fel. A rendelet 
április 1 -ével kezdődően

a cipőrendelésre és vásárlásra be
vezeti az utalványrendszert.

Kétféle utalvány lesz. Az egyik (piros 
szinü) javításra és uj cipőnek iparos 
által való elkészítésére jogosít. Ezt csak 
azon nagyobb közigazgatási területen 
szabad felhasználni, ahol kibocsájtották. 
A másik (zöldszinü) utalvány cipővásár
lásra jogosít, amely az ország bármely 
részén felhasználható. A cipőutalvá
nyokat az elöljáróságok állítják ki és 
azok a kiállítást követő hónap utolsó 
napjáig lesznek érvényesek. Égy utal
vány csupán egy pár lábbeli talpalására, 
elkészítésére, vagy vásárlására jogosít. 
A lábbeli talpalására és fejelésére szó
ló utalványokért 20, az uj cipőkre szóló 
utalványokért pedig 50 fillér kiállítási 
dij fizetendő.

Az iparügyi és közellátási miniszterek 
rendelete szerint a törvényhatóságok 
első tisztviselője junius 1 éig kijelöli 
azokat a kereskedőket, akik lábbeli és 
talpbőr forgalomba hozatalával foglal
kozhatnak. A ki nem jelölt kereskedők 
meglevő készletüket augusztus 31-éig 
értékesíthetik.

Mindkét fentjelzett rendelet szigorú 
büntető rendszabályokat is tartalmaz.

Irodalom.
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-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V. évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

A „H1D“ minden száma érdekes és 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztö Kállay Miklós. Mulat 
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal: Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési á ra : '/, évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24 — 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Nemzeti filmszinbáz kft.
Három kitűnő külföldi film jegyében 

áll a mozgóképszínház jövő heti műsora. 
Március utolsó napjain : szombaton,
vasárnap és hétfőn a világsikert aratott 
amerikai filmremek, a „Balalajka" fut a 
vásznon. A pompás kiállítású, nagyszerű 
zenéjü és lenyűgöző meséjü filmoperett 
csillagja: Hajmássy Ilona, a tündéri 
szépségű és ragyogó hangú magyar 
filmdiva. Partnere a daliás Eddy Nelson, 
a nagyszerű énekes. A boldog békeidő 
ben kezdődik, a világháborúban folyta
tódik és a mai időkben végződik az 
érdekes és izgalmas szerelmi történet, 
amelyet Reinhold Schünzel rendezett 
mee ragjogó fénnyel és sok ötlettel.

Április 1-én, kedden bájos és mulat
tató amerikai vígjáték, a „Kismama" 
kerül a műsorra. Egy talált csecsemő körül 
forog a fordulatos és szellemes történet. 
Főszereplője Ginger Rogers, aki ezúttal 
játszik először igazi prózai szerepet. A 
híres táncosnő azonban bebizonyítja, 
hogy kitűnő színésznő is, akit első lá
tásra a szivébe fogad a közönség.

Április 2 és 3 án, szerdán és csütör
tökön hatalmas angol filmdrámát lát
hatunk „A négy toll" cimen. Szövegét 
a magyar Biró Lajos irta, a rendszés a 
Korda-testvérek müve és a zene is ma
gyar eredetű. A világvárosok mozgó- 
szinházaiban még ma is állandó műso 
ron tartott filmóriás egy angol katona
tiszt regényét adja, akit gyávának minő

sítenek s az rettenthetetlen hősiesség
gel bizonyítja be az ellenkezőjét. Ter
mészetesen a szerelem is hozzájárul a 
rendkívül lebilincselő film érdekességé
hez. Főszereplői : June Duprez, John 
Clement és Ralph Richardson.

A jövő hét végére ismét magyar film 
a beígért müsorszám : a „Szarejevo", 
Kiss Ferenc újabb ragyogó alakításával. 
A húsvéti ünnepekre egy remek angol 
és egy nagyszerű magyar film az elő
készített műsorszámok.

NYÍLT TÉR.*)
Alulírott tudomására adom a t. kö

zönségnek, hogy if j. Stanga Jánosért 
semmiféle adósságot sem szülei, sem fe
lesége, sem pedig testvérei és rokonai 
nem fizetnek meg.
______  Id. Stanga János.

•) E rovat alatt közűitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

30 q. jóminőségii szénát
e l a d  k észp én zért N ém eth  
J ó zse f r e f  le lk ész , U zapanyit.

A v a r r á s  m inden ágában  
dolgozom ,

m u n k á t  vá lla lok
özv. Czakóné, Rimapart-u. 34. sz-

136/41. vght. szám.
A rimaszombati kir. jbiróságnak Pk: 

5733/1940. szám alatt lefoglalt juhjk és 
4000 kg. árpa ingóságokra 1 100'— Pgő 
becsértékben, Szabatka pusztán 1941. 
március hó 31-én 16 órakor az ingósá
gokra árverés lesz megtartva.

Málnatövek
sokfajtában darabonként 4 fillér. 
Diszfenyők. Fajtaárjegyzék ingyen 

P R O C H Á Z K A ,  Putnok.

Kiadó ü zleth ely iség
A Deák Ferenc-utca 19. szám 
alatt (a postával szemben) egy 
üzlethelyiség junius 1 éré ki
adó. Értekezni lehet ugyanott 
az emeleten. 3—3

Eladó bútorok,
Teljes ebédlő, képek, függőlámpák, csil
lárok és szőlőpermetező szabadkézből 
eladók. Horthy Miklós tér 9. I. emelet.

1941/ El. XXL K. 2.

H irdetm ény.
Közhírré teszem, hogy a kassai kir. 

Ítélőtábla elnökének 1941. El. XXX. O. 
11. sz. rendeletével a rimaszombati kir. 
törvényszék iratai közül az 1906—1909. 
évig bezáróan keletkezett polgári, az 
1906—1916 évig bezáróan keletkezett 
büntető, az 1906—1931. évig bezáróan 
keletkezett elnöki és az 1906—1936. évi 
kezelési könyvek, jegyzékek selejtezen- 
dők.

Felhívom az érdekelteket, hogy ameny- 
nyiben az évszám és ügyszak szerint 
megjelölt selejtezendő iratok közül egyes 
iratok kiadását vagy további megőrzését 
kívánják, az iránt a kir. törvényszék 
elnökéhez a hirdetmény közzétételétől 
számított egy hónap alatt indokolt ké
relmet terjesszenek elő. Az ilyen kérel- 
lem felett a selejtező hatóság vezetője 
határoz.

A hatóság vezetőjének határozata el 
len mind az iratok kiadásának, mind 
további megőrzésüknek kérdésében a fe
lettes kir. Ítélőtábla elnökéhez nyolc 
nap alatt halasztó hatállyal egy fokú 
folyamodásnak van helye.

Rimaszombat, 1941. március 19.

Tariska Lajos s. k.
kir. törvényszéki elnök.

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


