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Csütörtökön délelőtt a gyászba- 
borult magyar ég alatt, szerte a 
hazában mélységes megdöbbenés 
rázta meg a lelkeket a fájdalmas 
hir hallatára, hogy gróf Teleki Pál, 
Magyarország miniszterelnöke, a 
nemzet nagy tanítómestere s a leg
nagyobb magyarok egyike tragikus 
hirtelenséggel elhunyt.

Egy pillanatra elcsöndesedett 
minden, elnémult az élet hangos 
lármája s egy heroikus magyar lé
lek megrázó tragédiája mellett zo
kogni kezdett a nemzet.

A szivbemarkoló gyászhir döb

benetes pillanatában mindenki meg
érezte, mit vesztett a Haza gróf 
Teleki Pálban.

Mint tudós, mint ember és mint 
hazafi egyformán nagy és a legel
sők közül való volt. Boldog lehe
tett a nemzet, hogy magáénak 
mondhatta és boldogtalan most, 
hogy nemes szive megszűnt nem
zetéért dobogni.

Egész életét a haza szeretete, a 
munka és a kötelességteljesités irá
nyította. Mindenütt ott volt, ahol 
alkotni és nemzetéért cselekedni 
kellett. Az uj Magyarország felépí

tésében és megnagyobbodásában 
oroszlánrésze volt: gyönge testtel 
és meggyöngült szervezettel is, éjt 
nappallá téve dolgozott, küzdött a 
magyarság igazáért.

Főtörekvése volt: minden ma
gyart egy hazában egyesíteni. Éle
tével és munkásságával ezt a hitet 
öntötte belénk, halálával pedig meg
tanított arra, hogy ezért a hitünkért, 
ha a magyar Sors úgy kívánja s 
ahogyan Ő cselekedte, életünket is 
fel kell áldoznunk.

Egy ország ál! talpig gyászban 
gróf Teleki Pál ravatala mellett. A

világra szakadt gyászban és vihar
ban árvábbak lettünk valamennyien. 
A s z ív , amely csak nemzetéért do- 
dogott, örökre elnémult. Megpihent 
Gömbös Gyula és gróf Csáky Ist
ván szive mellé, akik a harmadik 
nagy halottal, gróf Teleki Pállal 
együtt az életüket adták azért, hogy 
a nemzet tovább éljen.

Kalaplevéve, könnyes szemekkel 
álljunk-meg Teleki Pál gróf nemes 
emléke előtt. Sírján az országépitő 
nagyokkal együtt a nemzet hálás 
kegyelete virrasszon örökké. (—th.)

A TE KIRÁLYOD.
Irta: Konkoly-Th. István.

Krisztus születése előtt ötszász 
évvel már felzendült a próféta aj- j 
kán, hogy „Örülj Sión, imé jön né
ked a te királyod"! S a prófécia! 
akkor teljesedett be, amikor Jézus 
az első virágvasárnapon bevonult 
Jeruzsálembe. Bár nem jött királyi 
fényes biborral, sem fegyverekkel 
zörgő táborral, hanem jött szegé
nyen, szelíden, alázatossággal, mé
gis róla szól ma az egész világon 
minden keresztyén templomban az 
ének: Hozsánna! Jön a Király!

Róla szól, de kinek szól? Kinek 
a királya ő ?

A jeruzsálemi zsidók királyként 
fogadták s annak ellenére, hogy öt 
nappal később megfeszítették, Pi
látus oda is íratta a feje fölé sze
gezett táblára, hogy „ez Jézus, a 
zsidók királya". Csakhogy ő nem 
volt a zsidók királya. Csak egyet
len napig gondolták, hogy az.

Azon a vasárnap reggelen meg- 
zendült a hírtől az egész város, 
hogy jön. De hogy?! Hát nem 
fegyverrel, nem mennyei seregek
kel ? Pedig a lelkesedés határtalan. 
És a karok, amik most még ága
kat lengetnek, csak az ő intésére 
várnak, hogy gátat szakítsanak.

Hogy kiszórjanak az országból, 
minden idegent, ledöntsenek min
den útban állót. Csak egy intés 
tőle és olyan tűzvész támad, ami
ben minden idegen rongy benneég! 
Csak egy intés és minden gyűlölt 
rómaitól megtisztul a szent Jeru
zsálem !

Ám Jézus nem tette meg azt aẑ  
intést. Nem az országot, hanem a 
templomot tisztította meg. Nem az 
idegenre emelt ostort, hanem a sa
ját fajtájának a bűneire. Ekkor el
fordultak tőle s ugyanazok, akik 
királlyá akarták tenni, azt kívánták, 
hogy „feszitessék meg". Pilátus 
ama kérdésére pedig, hogy a „ti 
királyotokat feszitsem-e meg?" Azt 
felelték: nekünk nincs királyunk,; 
hanem császárunk !

Nem, Jézus csakugyan nem volt 
a zsidók királya...

Kié hát? A keresztyéneké? Igen, 
az igazán keresztyéneké!

Nem a többségé, nem azoké, 
akik számára ez az ünnep is ben- 
sőség és lélek nélkül való. Ez az 
ünnep is csak egy kis fény a bo
rulásban, kis szín a hétköznapok 
szürkeségében, kis játék az élet 
véres komolyságában.

Sok szív épp oly virágtalan ma,

mint amilyen virágtalan a virág- 
vasárnap ez idén.

Jézust a régieknek a gyűlölete, 
a maiaknak viszont a közönyös
sége feszíti meg!

Királya-e Krisztus azoknak, akik
nek a szivén, életén nem ő ural
kodik ; akik egykedvűen teszik túl 
magukat a parancsain; akik nem 
öt várják, hanem a fegyvert, a vért, 
az erőszakot és a régi gyűlöletet, 
az irgalmatlan Ítéletet a kegyelem 
bezárt kapuja előtt?... Nem, akik 
gyűlölködnek, akik igazságtalan 
Ságra vetemednek, akik másokat 
igába hajtanak, azoknak a Gonosz 
a királyuk és nem a názáreti Jézus!

Adná Isten, hogy a virágvasár
napi üzenet hallatára, mi magya
rok mindnyájan igaz szívvel igy 
szólhatnánk : Áldott, aki jött az Ur
nák nevében, mert a mi Királyunk ő!

Királynak lenni annyi, mint ural
kodni. Egy ország ügyeinek leg
főbb intézőjévé lenni, egy nép sor
sát irányítani. 5  ha Krisztus ural
kodnék ebben az országban, ha 
neki engedelmeskednék a nemzet, 
boldog lehetne itt mindenki. Nem 
tennének sem éhes, sem rongyos 
magyarok, hanem egymást becsülő 
testvérek volnánk itt, egy elégedett, 
nagy magyar családban.

Ez volna a kívánatos uj élet: 
Nem összezsugorodás a múlt emlé
kei és szokásai között, hanem vi
ruló elterebélyesedés a jövő felé.

Nem torzsalkodás, hanem közös 
törekvés együttesen a szent célért, 
Krisztus királysága alatt, Isten ma
gyar országában.

Gyengék akarunk maradni? Vagy 
szeretnénk megerősödni?

Amely ország széttagolt és ósdi, 
az gyenge. És a gyengének csak 
ellenségei vannak. Mihelyt azonban 
egy ország társadalmilag is egész
séges, _ rendezett és egységes, az 
erős. És az erősnek csak barátai 
vannak. De mégse várhat mindent 
a barátaitól. Azok is csak emberek, 
esendők, tévedők. ígéreteik sokszor 
csak szép, de meddő virágok, 
amikből nem lesz gyümölcs. Isten 
Ígéretei ellenben változhatatlanok. 
S ő ezt mondja: Imé, megpróbál
talak a nyomor kemencéjében. De 
ne félj, mert csak egy rövid szem- 
pillantásig hagytalak el téged. Nagy 
irgalmassággal egybegyüjtelek és 
örök irgalmassággal könyörülök 
rajtad!... Imé, a te királyod jő te- 
néked! Igaz és szabadító ö !

Feleljünk rá szívből: Bizony jö
vel, Uram Jézus! Légy az enyém! 
Az én szivemé, az én házamé, az én 
hazámé. Ura és Királya a magyarnak!

Magyarország és Szlovákia népes
sége. A most lefolyt népszámlálás sze
rint Magyarországnak 13,638839 főnyi 
lakossága van. A tavalyi szlovákiai nép- 
számlálás pontos eredménye: 2,653.000 
lélek.

A Polgárikörben Hús vét első napján (vasárnap) este 9 órai kezdettel 
tagok és vendégek részére családias T Á N C -E S T .
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A  magyar dal varázsa.
Részletek vitéz Fábián Vilmos tanügyi főtanácsos rádióelőadásából.

Egy nemzet lelkének legsajátosabb, 
legjellegzetesebb kincse: dalai és zenéje. 
Nincsen szó, nincsen kifejezésmód, mely 
hűbben, érthetőbben tudná visszaadni 
az örömet, bánatot, szenvedést, lelkese
dést, vágyat, mint éppen az ének és 
zene. A kuruckor hangulatát, érzelem
világát mi adhatja vissza szebben, ki
fejezőbben, mint a kesergő kurucnóta 
és a tárogató sírása ? A Világos utáni 
nemzeti gyászt, guzsbakötöttséget kife
jezheti-e megkapóbban akármelyik mű
vészet, mint a nótának ez az egy sora: 
„magát az eltiport magyarnak kisírni 
sem szabad !“. S van-e valami, amire 
hevesebben dobog fel a s z í v , mint a 
pezsditő dal ütemeire, melyek ellenáll
hatatlan viharként ragadnak magukkal 
mindenkit!

A Marsellaise vérforraló dalával csa
tákat nyertek a franciák a nagy forra
dalom idején s mikor 1848 bán Kossuth 
Lajos azt üzente, hogy elfogyott a re
gimentje, egy nemzet állott fegyverbe a 
szent szabadság oltalmára.

A dalban benne van a nemzet egész 
lelke. Némitsd el a dalt a nemzet ajkán 
s megölted a lelkét!

Trianon után önkéntelenül is missziót 
teijesitett az, aki itt magyarul dalolt, 
illetve a magyar dal kultuszának szol
gálatában állott. Ezért volt fontos isko
lánkban az énekkar megalakítása és az, 
hogy már 1937-ben — itt először a Fel
vidéken — megszólalt az Éneklő Ifjúság. 
Hogy milyen sikeres volt ez a kezdet, 
azt mindennél beszédesebben bizonyítja 
ifjúságunk zenei kultúrájának rohamos 
fejlődése és az a tény, hogy már 1939. 
április 22 én a budapesti stúdió mikro
fonja elé állhatott vegyeskarunk (106 
énekes) s egy év múlva ismét bemu
tathatta tudását ugyanott.

Az Éneklő Ifjúság első fellépése óta 
igen szép eredményeket produkált s 
hangversenyei, szereplései mindig ün
nepszámba mentek. Bizonyára élénken 
emlékszünk még a megyeháza díszter
mében, a gimnázium tornacsarnokában 
és a „Három Rózsa" nagytermében ren
dezett kedves, meleg dalünnepekre, me
lyek kitörülhetetlen nyomokat hagytak 
lelkűnkben. Mikor egyik szólam a má
sik után kapcsolódik bele a közös énekbe 
s a dobogóról átterjed a dal a terem 
különböző részein elhelyezett kari cso
portokra, a karzatra és végül egy hatal
mas szimfóniává dagad az ének s da
lolnak még a falak is.

Mikor aztán elhangzik az utolsó ha
talmas akkord s a karnagy egy intésére 
elnémul az énekesek ajkán a dal, aj 
megbabonázott hallgatóság a bűvöletből 
felocsúdva magán kívül tapsol, tombol, 
hallani akarja ismé és ismét a dalt. j 
Nem tud, nem akar betelni a felséges j 
élvezettel. Karvezetö, énekesek és kö
zönség egy magasztos érzelemben ol
vadnak össze s mindenkit ugyanaz a 
tüzes áram ragad magával ellenálhatat- 
lanul.

Mindezt a közös ének ereje tette, 
melynek óriási a nevelő hatása az ifjú
ságra és igy a nemzeti közösségre is. 
Gondolkoztak-e már efelett, mélyen tisz
telt hölgyeim és uraim? Hadd érintsük 
futólag a kérdésnek ezt az oldalát is, 
mert érdemes a fáradságra. Bárdos La
jos, a magyar karéneklés lelkes harcosa 
irt tanulmányt erről a kérdésről s mu
tatott rá a közös éneklés hasznos ered
ményeire.

A közös éneklés az egészséget szol
gálja akkor, amikor edzi a gégé', tüdőt 
és rekeszizmot. Gazdagítja a kedélyt, 
mert a nemes érzelmek egész sorát éb
reszti fel a lélekben. Nemesíti az ízlést, 
finomabbá tesz s lecsiszolja a serdülő
kor nyerses'gét, szegletességét. Nagy
szerű fegyelmező hatása van, mivel az 
énekkarokban az egyéni óhajokat alá 
kell rendelni a közösség érdekeinek. Az 
énekeseknek hosszú gyakorlás által vé
révé válik a hajszálfinom részletekig ki
dolgozott és fegyelmezett közös munka. 
Ami pedig a nemzeti közösség és a

magyar jövő szempontjából a legfonto
sabb, növeli a szociális érzést. A kórus
ban nincsen különbség gazdag és sze
gény, az előkelő ur és az egyszerű em
ber gyermeke között. Ott egyenrangú 
mindenki s a különbséget csupán a 
hanganyag és az éneklésbeli tudás teszi. 
Itt csak egyéni érték van s eszerint jut 
mindenki kisebb vagy nagyobb szerep
hez. Végül ne felejtsük el a legfőbbet: 
a magyar dalban benne van nemzetünk 
múltja és jelene, tengersok szenvedése 
és kevés öröme, benne van minden 
vágya és reménye. Tehát a magyar dal

75 százalékra csökkent 
a városi pdtadd.

Éva László polgármester Törös Pál 
számvevőségi főtanácsos kíséretében az 
elmúlt héten Budapesten illetékes he
lyeken tárgyalt Rimaszombat megyei 
város 1941. évi költségvetése ügyeljen. 
Örömmel jelenthetjük, hogy a város pol 
gármesterének sikerült a költségvetés 
keretén belül olyan megoldást találni, 
hogy

a pótadó 82 százalékról 75 °/o-ra 
csökkent.

A költségvetést ilyen alapon már jóvá 
is hagyták.

Eredményes tárgyalásokat folytatott

ápolása ébrentartja és növeli az ifjúság 
lelkében a nemzeti érzést, a nemzeti 
múlthoz, a haza földjéhez való ragasz 
kodást.

A közös énekben tehát egy egészsé
gesebb, öntudatosabb, fegyelmezettebb 
uj magyar nemzedék arca mutatkozik 
meg. Nagyon helyesen mondja a költő :

„A magyar dal a múltnak álma,
Dicsőségünknek büszke vára......
A magyar dal tavasz bimbója, 
Szivet fakaszt és védi, óvja,
Belénk cseppenti balzsam árját,
S zengi hazánk feltámadását!"

így mondja ezt a költő. És a költő
nek igaza van. Tehát énekelj, magyar 
ifjúság, énekelj!!

Éva László polgármester egy beruházási 
kölcsön ügyében is. A most megszerzett

100.000 pengős MABI kölcsönből 
az uj vágóhidat épitik fel,

ami által a város újabb nagyobbarányu 
közmunkához jut.

Végül megszerezte Éva László pol
gármester a kereskedelemügyi miniszter 
beleegyezését ahhoz, hogy az ez évi kö
vezetvám váltságából eredő összegből

a Tompa-tér és a Deák Ferenc- 
utca még ki nem aszfaltozott része 
is aszfaltburkolattal látassék el.

Polgármesterünknek a város lakos
sága érdekében végzett hosszas és ered
ményteljes munkássága mindenkit meg
elégedéssel tölthet el.

Szabó István hitvédelmi előadása 
a Katolikus Körben.

A Katolikus Akció nagyböjti hitvé
delmi előadásainak során március 28 án, 
pénteken este Szabó István állami elemi 
fiúiskolái tanító tartotta meg az „Egy
ház és az Állam" címen magasszinvo- 
nalu értekezését. Az előadó a komoly 
elmélyedést és sok tanulmányt igénylő 
tételt világos okfejtéssel, meggyőző erő
vel és lebilincselő előadási modorban 
tárta a figyelmes hallgatóság elé, amely 
az értékes tanulmányt nagy tetszéssel 
fogadta.

Az est bevezetőjeként a katolikus Ve
gyeskor Lévay János karnagy vezetése 
mellett egy latin egyházi dalt énekelt el, 
tanujelét adva nagy szorgalmának és 
egyre tökéletesebb ének-tudásának. Ra- 
ddny Lajos esperes-plébános imája és 
üdvözlő szavai után kezdte meg Szabó 
István fentjelzett előadását.

Elsősorban a közösségi érzés meg
nyilvánulási módjait fejtegette, melyek 
legkisebb formája a család, legerősebb 
és legfontosabb alkotása pedig az állam. 
Ez a rend legfőbb őre és egy nemzet 
fölött álló hatalmas szervezet. A keresz
tény katolikus vallás az államot köz
vetve isteni eredetű, saját célú iökéle- 
tes társaságnak tartja. Ezt a Szentirás- 
ból vett idézetekkel bizonyitutta, majd 
hosszában fejtette ki azokat a közös 
célokat, amelyek az Egyházat az állam
mal összefűzik. Az állam célja a földi 
jólét biztosítása, az egyház viszont lelki 
jellegű, mindkettő azonban Isten alko
tása. Ezért is segíti elő az Egyház a 
maga eszközeivel az állam működését, 
amikor megengedi, sőt előírja a polgári 
kötelességek teljesítését. Megállapodá
suk van egymással az iskolák, házasság 
stb. ügyekben. Az Egyház egész mű
ködése azt bizonyítja, hogy „az iránta 
való természetfeletti szeretet a haza 
iránti természetes szeretelnek édestest
vére", amint azt XIII. Leó pápa szépen 
mondja. Éppen ezért katolikusellenes 
az Egyház és az Állam szétválasztásá
nak gondolata, mert a történelem is be
bizonyította, hogy az emberiség egész 
eddigi kultúrája az Egyház és az állam 
közös munkája.

Magyarország és a katolikus Egyház 
között 1000 év óta mintaszerűen barát

ságos viszony uralkodik. Nemzeti éle
tünk kezdete összeesik a keresztény hit 
felvételével. Bizonyságok a közös ere
detre a Szentkorona tana, nemzeti him
nuszunk, amely nem csatadal, de imád
ság s a magyar katolikus egyház ki
váltságos helyzete.

Az emberiség kötelessége, hogy to
vábbra is ápolja a kölcsönös megértést, 
érdekkicserélés és a védelem útjait az 
emberiség lelke : az Egyház és teste: az 
állam között, fejezte be nagy hatást keltő 
fejtegetéseit az előadó.

Radány Lajos esperes-plébános meleg 
| szavakkal köszönte meg a szép előadást, 

amelyből kitűnt, hogy a katolikus Egy
ház mindig tisztelettel viseltetett az ál
lam iránt és ezt híveitől is megköve
teli. Tekintély nélkül nincs közös em
beri élet. Az emberi jogoknak legelső 

; védelmezője és legfőbb ápolója a ka
tolikus Egyház. Igazságot, szeretetet, jo
got és békét Krisztus egyházától kell 

; tanulni s a földi harcot csak úgy lehet
séges megvívni, ha az államok is Krisz
tus parancsai szerint rendezik be életü
ket. Az esperes-plébános mély értelmű 
gondolatai is mély hatást keltettek.

Horváth Erzsébet két böjti dalt éne
kelt el kellemes és fejlődésre alkalmas 
hangján Lévay János kántor harmónium 
kísérete mellett, majd a pápai himnusz 
eléneklésével ért véget az ötödik hitvé
delmi előadás.

Az utolsó előadást április 4 én dr. 
Valló Tivadar kir. törvényszéki biró tar
totta „Az apostolok öröksége" címen.

Vármegyei segélyezések. Gömör és 
Kishont vármegye törvényhatósági kis- 
gyülése legutóbbi ülésén elhatározta, 
hogy a rimaszombati téli gazdasági is
kola javára 1000, a vármegyei testneve
lési alap részére 5000 és Krasznahorka- 
váralja községnek 600 pengős segélyt 
szavaz meg. — A kisgyülésaz Országos 
Mezőgazdasági Kiállításon a legkiválóbb 
tenyészállatot bemutató gömörmegyei 
tenyésztő részére 100 pengő tisztelet
dijat, a téli gazdasági iskola két kiváló 
eredménnyel végzett tanulójának a vá
sár meglátogatásával felmerüli költségek 
fedezésére 50—50 pengőt állapított meg.

Középlejáratú beruházási 
kölcsönök

folyósítását kezdte meg a gazdák 
részére az Országos Földhitelinté
zet (Budapest, V., Bálvány u. 7). 
A kölcsönöket 5—15 éves időtar
tamra — ezidőszerint 4>/,°/0 kamat 
mellett — a kataszteri tiszta jöve
delem tízszerese erejéig kapják a 
gazdák olyan beruházásokra, me
lyek a termelés fokozását célozzák. 
Ezenkívül folyósit az intézet váltó- 
kölcsönöket is 1. helyi bekebelezés 
mellett. Kölcsönértesitőt kívánatra 
küld az intézet, vagy a Nemzeti 
Hitelintézet R. t. rimaszombati 
fiókja.

Nemzetpulitikai előadás 
a Polgárikörben.

Március 29-én, s z o m b a t o n  este 
Széchenyi eszmevilágáról tartott nem
zetpolitikai előadást dr. Csery Mihály : 
„Széchenyi, az uj Magyarország építő
je" címen. A miniszterelnökség előadója 
utalt Széchenyi István életének kima
gasló állomásaira. Hangsúlyozta, hogy 
a 100 év előtt hirdetett koreszmék még 
ma is aktuálisak. Széchenyi eszméi a 
magyar megujhódás eszméi és azoknak, 
akik a magyar jövendőért harcolnak, 
Széchenyit kell eszményül választaniok.

Az értékes előadást élénk és nívós 
vita követte, amelyben dr. Baráth László 
ügyvéd, Szepsy József gimn. tanár, 
Rdbely Miklós, a Polgárikor elnöke és 
Fényes Sándor nyug. bankigazgató 
vettek részt. Az egész est nagyvonalú, 
elfogultságtól mentes és érdekfeszítően 
emelkedett volt.

Sajnos, az efajta esték iránti részvét
lenség folytán csak csekély számú kö
zönség jelent meg. Pedig a mai sors
döntő időkben szükséges, hogy min
det; magyar embert érdekeljenek a 
nemzet sorsának azok az erővonalai, 
amelyek a magyar jövendőnek irányát 
mutatják. Általuk tisztulnak az eszmék, 
mélyül a magyar közösségi tudat és 
bensőségesebbé válik egymás kölcsö
nös megbecsülése. Reméljük, hogy az 
eddigi nemzetpolitikai esték vonzóbbá 
teszik az elkövetkezendőket.

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 tó
e l é g  3  u j j n y i

K özérdekű közlem ények.
A Baross Szövetség budapesti köz

pontja közli tagjaival, hogy a napról- 
napra fokozódó munkatöbbletre való 
tekintettel, a vidéki tagok fogadása va
lamennyi előadó részéről csak 11—14, 
továbbá 18—20 óráig terjedő időközben 
engedélyeztetett. Felhívja továbbá a fi
gyelmet arra, hogy a vidéki tagok bár
mily irányú beadványait, avagy leveleit 
csakis az esetben veszi a Központ fi
gyelembe, ha az a vidéki szervezete ré
széről záradékolva, illetve véleményezve 
van.

Az Ipartársulat ezúton is kéri és 
egyben figyelmezteti tagjait, hogy a se
gédek munkábalépését és kilépését az 
Ipartársulatnál munkakönyvvel azonnal, 
legkésőbb 8 napon belül jelentsék be, 
mert a késedelmes bejelentés, vagy a 
bejelentés elmulasztása az uj adótörvé
nyek értelmében most már nemcsak 
iparkihágást jelent, hanem alapja lehet 
adóalap eltitkolásnak is, amelynek rend
kívül súlyos következményei lehelnek.

A pénzügyi közigazgatás tisztikara ál
tal rendezett táncmulatság alkalmából 
utólag felülfizetett 5 P. Nyitray József.

Húsvétra likőrök, rum és egyéb italok kiváló  

minőségben kicsinyben palackozva is kaphatók Valaszkay Rezső
rum- és likőrgyárában Rimaszombat, Andrássy út 5.
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A  cipőrendelet végrehajtási utasítása.
A m. kir. közellátási miniszter az el

múlt héten kiadta a cipőrendelet vég
rehajtási utasításait. Eszerint az igények 
kielégítésének sorrendjét, tehát

azt, hogy melyik fogyasztó milyen 
utalványt kap, — a városokban a 
polgármester, a községekben a köz
ségi közellátási bizottság bírálja el.

Elsősorban kell gondoskodni azoknak 
az igényeknek a kielégítéséről, amely 
igények kielégítése az igénylő közér
dekű szolgálatának ellátásához nélkü
lözhetetlenül szükséges.

Feltétlenül gondoskodni kell tehát a 
közszolgálati alkalmazottak, valamint 
a közforgalmú közlekedési vállalatok 
alkalmazottai igényeinek kielégítéséről

abban az esetben, ha az illető alkalma
zott igényeinek kielégítése nélkül a köz- 
szolgálat sérelmet szenvedne.

Másodsorban kell gondoskodni azok
nak az igényeknek a kielégítéséről, amely 
igények kielégítése nélkül a mezőgaz
dasági vagy ipari termelésben fennaka
dás állana be, vagy az igénylő hivatá
sának vagy foglalkozásának gyakorlásá
ban akadályozva volna. Különösen fi
gyelemmel kell lenni ezzel kapcsolatban 
arra, hogy

a bányamunkások megfelelő mennyi
ségű bányászbakancshoz, illetőleg ja
vításhoz jussanak.

Harmadsorban kell gondoskodni a gyer
mekek igényeinek kielégítéséről. Negyed
sorban kell gondoskodni a többi igé
nyek kielégítéséről és pedig olyan sor
rendben, amilyen az igénybejelentőla
pon feltüntetett adatok, az igénylő ed
digi fogyasztása és az összes számba- 
jöhető körülmények gondos mérlegelése 
után a tárgyilagosság és az egyenlő el
bánás elvének szigorú szem előtt tartása 
mellett helyesnek mutatkozik.

Az igények kielégítésénél arra keli 
törekedni, hogy a megállapított talp- j 
bőrmennyiségből elsősorban a javítási 
igények (talpalás, fejelés) legyenek 
kielégíthetők.

A honvédség, cser.dőrség, az államrend 
őrség, a detektivtestület, a rendőrlegény
ség, a pénzügyőrség, a letartóztató inté
zetek, a letartóztatottak és a javítóinté
zeti növendékek részére utalványt kiadni 
nem szabad. Ez a korlátozás természet
szerűen nem vonatkozik a felsorolt sze
mélyek családjához vagy háztariásához 
tartozókra.

A testi fogyatkozásban szenvedők testi 
fogyatkozásuk mérvét igazoló bizonyít
vánnyal valamely iparoshoz fordulnak.

Az iparos a beváltott pirosszinü utal
ványok alapján a kijavított vagy mér
ték szerint elkészített lábbelihez felhasz
nált és az utalványon feltüntetett meny- 
nyiségü talpbőrt szerezheti be.

A pirosszinü utalványon feltüntetett 
talpbőrmennyiségben az úgynevezett 
mellékanyagok is bennfoglaltatnak.

Lábbelinek mérték szerint készítésére, 
valamint talpalására jogosító pirosszinü 
utalványon feltüntetett talpbőrmennyiség 
keretében tehát krupon és egyéb úgy
nevezett mellékanyag a kereskedelmi 
szokásnak megfelelő arányban szerez
hető be, illetőleg szolgáltatható ki. A 
kereskedő vagy az iparos kész lábbeli
készletét a beszedett zöldszinü utalvá
nyok alapján egészítheti ki.

R en d e le t az autók  haszná
la tá n a k  korlátozásáról.

A kormány rendeletet adott ki a gu
miabroncsok elidegenítésének és felhasz
nálásának, valamint a gépjáróművek 
közúti forgalomban való használatának 
korlátozása tárgyában. Gumiabroncsot, 
köpenyt, tömlőt, tömörgumi abroncsot 
csak a kereskedelmi miniszter engedé
lyével szabad elidegeníteni, vagy a most 
fennálló rendeltetéstől eltérő célra fel
használni. Gumiabroncsnak gépjármüvei 
együtt történő elidegenítéséhez is mi
niszteri engedély kell.

A rendelet alkalmazásában a gépjáró
müveket A, B, C, D csoportra osztják. 
Gumiabroncs kiutalását a rendelettel 
rendszeresített nyomtatvány felhasználá 
sával kell kérni. A kiutalásra és elide
genítésre irányuló kérelmeket, valamint 
azt, hogy a gépjármű melyik csoportba 
tartozik, a kereskedelmi miniszter irá

nyítása alatt működő tárcaközi bizott
ság bírálja el.

A kereskedelmi miniszter a tárcaközi 
bizottság javaslata alapján megtilthatja 
a D. csoportba tartozó gépjárómüvek 
közúti forgalomban való használatát. 
Ilyen gépjárómüvek forgalmi engedélyét 
és rendszámtábláját a rendőrhatóság be
vonja.

A miniszter jogosult mindennemű köz- 
használatú gépjármű vállalat és géperejű 
bérkocsi vállalat üzemét korlátozni. El
rendelheti a D csoportba tartozó jármü
vek gimiabroncsainak térítés ellenében 
való beszolgáltatását. A rendelet nem 
vonatkozik a kerékpárokra.

É letb e lép ett  
a hen tesáru -ren d elet.

A sertéshús fogyasztásának korláto
zása érdekében hozott hentesáru-rende
let kedden életbelépett. Ettől kezdve a 
finom felvágottak, amelyhez sok fehér
árut kell felhasználni, eltűnnek a piac
ról. Egyidejűleg korlátozták a többi fel
vágott sertéshustartalmát is. A jövőben 
az elsőosztályu felvágottnál, igy a nyári 
szaláminál és vadász-szaláminál is csak 
hetven százalék sertéshúst szabad fel
használni, az áru harminc százalék mar
hahús lesz.

A tiszta sertéshúsból készült finom 
kolbászok gyártását is megszüntették. 
Eltűnik a csabai és gyulai kolbász. A 
kolbászkészitéshez április l-étől negy
ven százalék marhahúst kell felhasz
nálni.

A téliszalámi.' továbbra is szabadon 
árusítható.

Az érdekelt iparosok és kereskedők 
részletes utasítást kapnak a hentesáru 
forgalombahozásáva! kapcsolatban.

H Í R E K
M indennapi kenyerünk

a hét eleje óta már kukoricával 
kevert lisztből készült. A ma
gyar kormány alapos megfonto
lások és hosszas előkészítés után 
rendelte el a kukoricáskenyér for
galomba hozatalát. Ma már ismer
jük ennek az uj magyar kenyérnek 
az izét, színét és illatát. Tudjuk: 
nem olyan, mint a régi puha, fehér 
kenyér. De kenyér! A mi kenye
rünk : magyar kenyér, amilyent a 
történelemi pillanat ad nekünk. 
Amikor kezünkbe vesszük, jusson 
eszünkbe, hogy Európában élet-ha
lálharc tombol. Ez a harc elsősor
ban és mindenek felett a kenyérért 
folyik. Ebből a vérzivataros küzde
lemből — hála az isteni Gondvi
selésnek és a bölcs államvezetés
nek — eddigelé távolmaradtunk.

Sok országban már kukoricás
kenyér sincs. Nekünk, magyaroknak 
még meg van a mi mindennapi 
kenyerünk. Ha színben és ízben 
megváltozott is, de van és nyu
godtan törhetünk belőle. így ne zú
golódással vagy elégedetlenséggel 
vegyük ezt a kenyeret a kezünkbe, 
hanem forró hálaadással az Ur
nák, aki megadta és megengedte, 
hogy békében fogyaszthassuk.

Gróf Teleki Pál miniszterelnök hir
telen haláláról szóló rádióközlés vá
rosunkban is óriási megdöbbenést és 
mélységes részvétet keltett. A középü
letekre azonnal kitűzték a gyászlobogót, 
csütörtökön este elmaradtak a mozgó
képszínház előadásai és a nyilvános 
szórakozóhelyeken elnémult a zene. 
Pénteken reggel az iskolákban a taná
rok és tanítók emlékeztek meg a mi
niszterelnök áldozatos életéről. Gróf 
Teleki Pál miniszterelnököt április 7-én, 
hétfőn délelőtt 10 órakor temetik az 
Országház kupolacsarnokából. - Magyar- 
ország Kormányzója a miniszterek sze
mélyében változatlanul maradt magyar 
kormány vezetésével Bárdossy László 
külügyminisztert bízta meg.

Uj rimaszombati vitéz. Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzója megen
gedte, hogy Pitta Vilmos építész, tart. 
főhadnagy — nevének Rimahidy-re való 
megváltoztatása mellett — a Vitézi 
Rendbe felvétessék. Mint értesülünk, az 
uj rimaszombati tiszti-vitéz a vitézi es
küt szombaton délben teszi le vitéz Raj- 
hdthy Sándor alezredes vm. székkapitány 
kezébe.

Adomány az árvízkárosultaknak.
Rdbely Károly rimaszombati nyomda
tulajdonos a gyűjtés céljait szolgáló 
nyomtatványok árát: 12"— pengőt az 
árvízkárosultak javára ajánlotta fel. — 
A „Gömör" Kiadóhivatalához a mai na
pig a következő adományok érkeztek 
az árvízkárosultak megsegítésére : Rima- 
szombati állami elemi fiúiskola tantes
tülete 14 P. 48 fill.; Juraskó Pálné ado
mánya özv. Kolbay Sándorné koporsó
jára virág helyett, özv. dr. Sigmund Jó- 
zsefné és Váry János 5—5 P. összesen 
29 P. 48 fillér.

Halálozások, özv. Kolbay Sándorné 
sz. Majtán Matild, néhai Kolbay Sándor 
rimaszombati törvényszéki elnök hitvese 
71 éves korában március 28 án Rima
szombatban meghalt. Az elhunyt váro
sunk társadalmi köreiben és a katolikus 
hitéletben tevékeny szerepet töltött be. 
Jótékony szive és a művészetekért ra
jongó egyénisége miatt általános szere
tetnek és köztiszteletnek örvendett. 
Nagyszerű hangja számtalanszor hang
zott fel a katolikus templom kórusáról. 
Két ragyogó szépségű leányát is a ma
gyar művészeinek nevelte és amikor 
azok tragikus halála örök sebet ejtett 
az anyai szivén, Isten akaratában való 
megnyugvással viselte fájdalmát Kolbay 
Sándorné, akinek hosszas betegség után 
bekövetkezett halála általános és mély 
részvétet keltett. Temetése a r. kát. egy
ház szertartása szerint vasárnap délután 
folyt le. Koporsójánál egyetlen unokája, 
szerető nővérei és veje: dr. Gadl Meny
hért orvos-tábornok jelentek meg a 
nagyszámú gyászoló család élén.

Pavlovszky Jenöné sz. Král Anna 29 
éves korában Rimaszombatbatban meg
halt. Az elhunyt fiatalasszonyt, Pav
lovszky Jenő eperjesi tanár feleségét, 
kiterjedt rokonság gyászolja.

S I K E R Ű É 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  ÓR A :
pontosan járó, világitó számlappal, szí
nes fémkeret és hátlappal, 9 X 9  cm. 
nagyságban. Kitűnő minősége mellett 

szép dísztárgy is.
p .  r —

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, papír
tokban. Élvezet vele borotválkozni.

P . 2  60 . 
TÖLTÖTOLL:

strapabíró, Durium acéltollal.
P . 3*—.

Az összeg beküldése ellenében post án 
küldi:

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

Rimaszombat és Vidéke 
Hitelszövetkezet,

mint az Országos Központi Hitelszövet
kezet tagja

Rimaszombat, Deák Ferenc utca 28. sz. 
saját házában (azelőtt Tátra Bank épület).

Folyósít mindennemű kölcsönöket a 
legelőnyösebb feltételek mellett.
Gazdák részére hizlalási kölcsönö
ket, mezőgazdasági beruházásokhoz 
pedig 41/* %-os középlejáratú ked
vezményes kölcsönöket nyújt.
Tagjai részére a betáblázásoknál 
bélyeg és illeték mentességet biztosit.
Elfogad betéteket a legmagasabb 
kamatozás mellett. Betétek elhelye
zésénél a legnagyobb biztonságot 
nyújtja.
Foglalkozik a b a n k ü z l e t  minden 
ágával.

Forduljunk bizalommal minden pénzin
tézeti ügyben a

R i m a s z o m b a t  és V i d é k e  
H  í t é l s z  ö v e t k e z e t - h e z .

Bírósági áthelyezések. A m. kir. 
igazságügyminiszter dr. Soós Albertét, 
a feledi járásbíróság vezetőjét a maros
vásárhelyi járásbíróság elnökévé ne
vezte ki. A miniszter a feledi járás
bíróság vezetésével dr. Dessewffy Árpád 
rimaszombati kir. törvényszéki bírót 
bizta meg.

— A ref. egyház vasárnapi iskolá
sainak előadása április 6-án, vasárnap 
délután 5 órakor lesz a Polgárikör 
nagytermében. A belépés díjtalan.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett leányom, 

illetve testvérem elhalálozása alkalmából 
mély fájdalmunkat részvétükkel igyekeztek 
enyhíteni s azoknak, kik a végtisztességtételén 
megjelentek, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

Rimaszombat, 1941. március hó.
özv. Gulyás Jánosná és fia.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett fiúnk, illet

ve testvérünk elhalálozása alkalmából mély 
fájdalmunkat részvétükkel igyekeztek enyhíteni 
s azoknak, kik a végtisztességtételén megje
lentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1941. április hó.
Kocsis-család.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága gyer

mekünk : Sanyikánk elhalálozása alkalmával 
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, továbbá mindazoknak, akik a te
metésén megjelentek s koporsójára koszorút 
és csokrot helyeztek el, hálás köszönetünket 
fejezzük ki. Külön mondunk hálás köszönetét 
a levente- és cserkészcsapat vezetőségének 
és a r kát. énekkarnak.

Rimaszombat, 1941. ápr. hó.
Noga Sándor és családja.

— A Polgárikör 95. évi rendes köz
gyűlését április 20-án, vasárnap délután 
3 órakor tartja székhazának nagytermé
ben.

Április l éig meghosszabbították a
hadikölcsönkötvények bejelentési határ
idejét.

H a d ikölcsönköt vén yek  le té tb eh e ly ezési és beje
le n té s i h e lye

N em zeti H ite lin té z e 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 
41/20/»-os jelzálogkölcsönt bocsájt a gazdák rendelkezésére. A megfelelő 
nyomtatványok és felvilágosítások a NEMZETI HITELINTÉZET R. T. 

rimaszombati fiókjánál kaphatók.
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészáltatvásár. Budapest. 

1941. március 29—április 6-ig.
50°/o-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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Kinevezés. Götnör és Kishont vár
megye főispánja Rimaszombat megyei 
város leventebizottságába tagokul vi
téz Dede Lajos pénzügyi főtanácsos, 
if j. Szabó Elemér földbirtokos és Kálmán 
Károly hentes és mészáros, rimaszom
bati lakosokat nevezte ki.

Uj kórházi orvos. A magyar kir. bel
ügyminiszter ár. Radványi Géza szegedi 
egyetemi tanársegédet a rimaszombati 
állami kórházhoz intézeti orvossá ne
vezte ki. Az uj kórházi orvos a belgyó
gyászati osztály vezetését veszi át.

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

Az iparos cserkészek gyásza. Kettős 
veszteség érte a helybeli „Ferenczy 
lstván“-cserkészcsapalot. Március 29-én 
hosszas szenvedés után 21 éves korá
ban meghalt Kocsis László, a cserké
szek zenekarának népszerű kisdobosa. 
Elhunytát szülei: Kocsis János csere- 
pezömester és testvérei gyászolják. — 
Március 30-án fejezte be fiatal életét 
Noga Sándor Károly, Noga Sándor bor
bélymester 16 éves fia, akivel influenza 
utáni agyhártyagyulladás végzett kínos 
szenvedés után. Bánatos szülei és kis 
húga siratják korai elmúltát. Mindkettő 
temetésen a cserkészek és leventék 
testületileg vettek részt. A koporsót a 
bajtársak kezükben vitték a temetőbe, 
a gyászmenetben pedig a cserkészzene
kar gyászindulókat játszott. Mindkét 
temetés, amelyek a katolikus egyház 
szertartása szerint folytak le, nagy részvét 
mellett ment végbe.

Az iskolák húsvéti szünete a nem
zeti gyász miatt már pénteken meg
kezdődött és a husvét után következő 
keddig, illetve szerdáig tart.

Segédhivatali Tisztviselők Országos 
Szövetségének rimaszombati csoportja 
szerdán tartotta rendes havi választmá
nyi gyűlését. Patonay Gábor ügyvezető 
aleinök keresetlen szavakkal elmondott 
köszöntője után beszámolt a budapesti 
országos nagygyűlésen hozott határoza
tokról és felszólalásokról. Biztosította a 
résztvevőket arról, hogy ügyük a jelen
legi vezetők kezében a legjobb helyen 
van. A kormány a STOSz-t, mint érdek- 
képviseletet elismerte. Ez a tény a jö
vőre nézve nagy horderejű. Éppen azért 
szükség van az összetartozás érzésének 
további erőteljesebb ápolására és a még 
be nem szervezett segédhivatali tiszt
viselőknek a belépésre való felszólítására. 
Vonatkozik ez különösen a körjegyzősé
gek segédhivatali alkalmazottaira. Mal
ter Iván felszólalása után Patonay elnök 
javasolta a megyei körjegyzőségek kör
levelekben való felszóiitását, melyre vo
natkozóan a következő ülésre kész 
tervvel szolgál. A STOSz helyi csoportja 
legközelebbi ülését május 7-én este 
tartja a Katolikus Körben.

— A Rimaszombati Ált. Temetkező 
Egyesület 51. évi rendes közgyűlését 
április 20 án, d. e. 11 órakor tartja meg 
a Katolikus Kör nagytermében.

Két százalékkal csökkent 10 év alatt 
Gömör megye lakossága. A Központi 
Statisztikai Hivatal most adta ki az 1941. 
évi népszámlálás egyes adatait. E sze
rint Gömör és Kishont vármegye lakos
ságának száma 107.181, amely szám az 
1931. évi népszámlálással szemben 2%- 
os csökkenést jelent. Rimaszombat 7014 
lélekszámmal szerepel a megyei városok 
sorában.

Elfogták a villanycsengők szarkáit.
Az elmúlt hónapban számos ház kapu
járól leszerelték a villanycsengőket. A 
rimaszombati rendőrkapitányságnak si
került a tetteseket két fiatalkorú szemé
lyében ártalmatlanná tenni és tőlük az el
tulajdonított viilanycsengőket elkobozni, 
minek folytán a háztulajdonosok kára 
jórészt megtérült.

Elgázolta a vonat. Tóth Kálmán 
serkei származású, 51 éves MÁV aszta
los, vasúti őrt a Rimaszombat melletti
8. számú őrháznál vasárnap este 9 óra
kor a vonat halálra gázolta. A szeren
csétlenül járt vasutast szerdán délután 
temették el Rimaszombatban a ref. sir- 
kertben. A halálos baleset ügyében a 
vizsgálat megindult.

Tartsuk odahaza a kutyáinkat! Az
utóbbi időkben városunk utcáin újra 
elszaporodtak a kóbor kutyák. A napok
ban azonban ismét megjelent a sintér 
kocsija és nem egy gazdátlanul csatan
goló eb vált már áldozatául. E hasábo
kon is szó esett már a kutyafogdosás 
nem teljesen „emberi" voltáról, sajnos 
azonban, akkor amidőn az ebtartók nem 
tudnak, vagy nem akarnak vigyázni ked
venc állataikra, a hatóságok kénytele
nek a rendelkezésükre álló legszigorúbb 
eszközökkel gondoskodni az utcák tisz
taságáról, sokszor biztonságáról is és a 
parkok éppségben tartásáról. Éppen 
ezért mindenki, akinek kedves az öl
beli vagy házatörző kutyája, fordítson 
arra nagyobb gondot, ne engedje sza
badon csatangolni, mert amint értesül
tünk, a jövőben a hatóságok a legna
gyobb eréllyel és súlyos büntetésekkel 
fogják az ebekre vonatkozó rendelete
ket végrehajtani. Ha eltűnnek a kóbor 
kutyák utcáinkról, elmarad a sintér 
ódivatú kordéja is. Egyedül tehát a vá
ros megértő lakosságától függ, hogy a 
külömben oly hasznos háziállataink 
ellen ne legyen többé panasz.

Hogyan te le lt a burgonya.
A tavalyi rendkívül csapadékos év a 

vetőmagvakra is rendkívül káros hatás
sal volt. Tudjuk, hogy a tengerivel kü
lönösen vigyáznunk kell, csiráztatási 
próba nélkül ne is vessünk tengerit, de 
bizonyos, hogy a nedves időben fejlő
dött és szedett burgonya nem kerülhe
tett szárazon elvermelésre sem, Így szá 
mohiunk kell azzal, hogy a burgonya 
vetőmag is gombabetegségekkel fertőzött.

Ültetés előtt ezért még egyszer a leg
gondosabban válogassuk át a burgonyát 
és csak teljesen kifogástalan gumókat 
ültessünk el. Ha beteg gumót teszünk a 
földbe, attól egészséges növényt nem 
várhatunk, de kitesszük magunkat an
nak a veszélynek is, hogy beteg gumó
val a talajt is fertőzzük. Ez különösen 
ott volna baj, ahol a burgonya főter
mény s gyakran szerepel a vetésfor
góban.

Érdemes megemlíteni, hogy a szuper
foszfát műtrágyának gyakran tapasztal
ták azt a hatását, hogy szuperfoszfáto- 
zott talajban termesztett burgonya bi
zonyos gombabetegségeknek jobban el
lenállott. Különösen a burgonya varaso- 
dása ellen bizonyult jó ellenszernek a 
szuperfoszfát. Ez részben a műtrágya 
közvetlen vegyi hatásának tulajdonít
ható — mintha csáváztuk volna a bur
gonyát, — de még inkább annak is, 
hogy a szuperfoszfáttal, általában a mű
trágyával bőven ellátott talajban a bur
gonya gyorsabban fejlődik, gyorsabban 
átvészeli azt a zsenge állapotot, amikor 
bizonyos gombabetegségek különösen 
könnyen kárt tehetnek benne.

Amint mondják, hogy csak ép testben 
lehet ép lélek, úgy mondhatjuk azt is, 
hogy csak tápláló-anyaggal jól ellátott 
növény fejlődhetik egészségesen. Ezt az 
elmúlt rendkívül csapadékos esztendő 
után annál is inkább kell megszívlel
nünk, mert a sok eső a talajból a köny- 
nyen oldandó növényi táplálékot nagy
részt kimosta, a vadvizes talajokban a 
talajbaktériumok sem fejthették ki fel
táró munkájukat, de a talajmunka sem 
volt legtöbb helyen megadható, úgyhogy 
a feltárás ebben a viszonylatban is hiá
nyos. Ebben az évben ezért jó termésre 
csak akkor számíthatunk (eltekintve az 
időjárástól), ha fokozott mértékben adunk 
a burgonya, de egyéb tavaszi növény 
alá is szuperfoszfát műtrágyát. (x.)

Nemzeti filmszínház kft.
Április 5- 6- 7-én, szombaton, vasár

nap és hétfőn a filmévad legkimagas
lóbb magyar filmalkotása, a „Sarajevo" 
fut a filmszínház vásznán. A világhábo
rú vérzivatarában nagyszerű szerelem 
virágzik ki s a történelem száguldó ke
reke viszi három ember sorsát az uj, 
szebb és boldogabb élet felé. Ráthonyi 
Ákos pompásan megrendezett filmreme
két Tasnády-Fekete Mária, Kiss Ferenc, 
Tímár József, Vértes Lajos vezetésével 
a legjobb magyar színészek viszik dia
dalra. Nagyszerű külső felvételek és fül- 
bemászóan szép orosz és magyar zene

a felejthetetlen élményü magyar film 
fővonzóerői.

Április 8 án, kedden a hires Max 
Brand regény filmváltozata: „ Dr. Kil- 
dare titka" kerül a műsorra. Az érdek- 
feszitő történet, amely keveréke a detek- 
tiv-drámának és bohózatnak, egy fiatal 
orvos kalandjai körül forog. London 
felső tízezreinek és a bűnös alvilágnak 
keresztmetszetét mutatják be a filmkoc
kák. Főszereplők : Lew Ayres és Lionel 
Barrymore, az amerikaiak két kedvenc 
férfi színésze.

Április 10-én, csütörtökön az ünnepi 
hangulat bevezetéseként a filmszínház 
a francia filmgyártás maradandó nagy 
alkotását, a „Krisztus katonájáét hozza 
a műsoron. A vallásos levegővel telt tör
ténet a boldoggá avatott Don Bosconak. 
(Boldog Jánosnak) a munka apostolá
nak csodálatos élettörténetét adja. Fő
szereplője André Morevo.

A húsvéti ünnepek műsorainak szen
zációi : „A királynő szive" német film
remek és a pompás magyar „Gyimesi 
vadvirág".

Közérdekű hirdetmény.
Az élelmiszerek felhalmozásának meg

akadályozása végett, a m. kir. minisz
térium 280/1941. M. E. számú rendelete 
alapján, a háztartásokban és vendéglátó 
ipari üzemekben tartható élelmiszerkész
letek korlátozása tárgyában a követke
zőket rendelem el:

A magán- és intézeti háztartásokban, 
továbbá a vendéglátó ipari üzemekben,

az egyes őrleményekből, száraz
főzelékekből és zsirfélékből az 
alább meghatározott mennyiséget 
meghaladó készletet tartani nem 
szabad.

A fent felsorolt élelmicikkekből 1941. 
április 15 töl, augusztus 15-ig bezárólag 
személyenkint emberi fogyasztásra az 
alábbi készlet tartható :
a) mezőgazdasági őstermelő háztartá

sokban.
egységes búzaliszt.................. 55'— kg.
melyből „OG“ liszt (legfeljebb) 5'— „ 
bab, borsó és lencse együttesen 3'-— „ 
zsir, háj és szalonna együttesen 5'50 „
b) magán- és intézeti háztartásokban, 

valamint vendéglátó ipari üzemekben
egységes búzaliszt.................. 12'50 kg.
melyből „OG“ liszt (legfeljebb) 2'50 „ 
bab, borsó és lencse együttesen 1'— „ 
zsir, háj és szalonna együttesen 1'50 „

Az 1941. évi augusztus hó 15. napja 
után a háztartások és üzemek 1940. évi 
vagy korábbi termésű buzaőrleményt és 
szárazfőzeléket nem tarthatnak birtokuk
ban.

Felhívom a lakosságot a fentiek pon
tos betartására annál is inkább, mert 
az ellenőrzést szigorúan fogom gyako
rolni.

Rimaszombat, 1941. március hó.
Patonay s. k. Éva László s. k.

előadó. polgármester.

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 díj */« évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi örötpe. Előfizetési 
dij '/ , évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

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

Likőrök húsvéfra
kicsinyben és olcsó 

árban kaphatók 
VALASZKAY

rum- és likörgyárában.

5-6 m éter hosszú
kevésbé h aszn ált

szőnyeget
k eresek  m e g v é t e l r e .
Cim a kiadóhivatalban.

Eladó bútorok,
Teljes ebédiő, képek, függőlámpák, csil
lárok gs szőlőpermetező szabadkézből 
eladók. Horthy Miklós tér 9. 1. emelet.

Málnatövek
sokfajtában darabonként 4 fillér.
Díszfenyők. Fajtaárjegyzék ingyen 

P R O C H Á Z K A ,  Putnok.
— «a ii— imii i imin — — —
2/1941. biz. szám.

Hirdetmény.
Détér község telekkönyvi betéteinek 

szerkesztésére kirendelt bizottság köz
hírré teszi, hogy az 1886:XXIX., 1889: 
XXXVIII. és az 1891 :XVI. törvénycik
kekben előirt helyszíni eljárás végett 
és pedig egyelőre csupán az azonosító 
1941. évi április hó 21. napján, az azo
nosítás befejezte után pedig a bizottság 
a községben megjelenik.

Ennélfogva felszólittatnak
1. mindazok, akik a tjkönyvben elő

forduló bejegyzésre nézve indokolt elő
terjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott
ság előtt a kitűzött határnapon megkez
dendő eljárás alatt jelenjenek meg és 
előterjesztéseiket igazoló okirataikat mu
tassák fel ;

2. mindazok, akik valamely ingatlan
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj
donjog tkvi. bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincse
nek, az átírásra az 1886:XXIX. te. 15— 
18. és az 1889: XXXVIII. te. 5„ 6., 7. és
9. § ai értelmében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal 
igényeiket a kiküldött bizottság előtt 
igazolják, vagy odahassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos, az át
ruházás létrejöttét a bizottság előtt szó
val elismerje és a tulajdonjog bekebe
lezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezúton nem érvényes 
sithetik és a bélyeg- és illetékelengedé- 
kedvezményétöl is elesnek ;

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy megszűnt egyéb jog van nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve, hogy tör
lési engedély nyilvánítása végett a ki
küldött bizottság előtt megjelenjenek, 
mert ellenesetben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

Feled, 1941. március hó 28-án.
Kir. betétszerkeszlő biró h. 

Elek Sándor s. k. Dr. Farkas Attila s. k.
betétszerkesztő. kir. járásbiró.

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


