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kus feszültségét, a lepecsételt sír
bolt reménytelenségének sötét ét
szakáját harmadnapra beragyogja 
a föltámadás angyalának tündöklő 
fénye; a legyőződnek, amegsem-j 
misitettnek vélt Krisztus önerejéből 
dicsőségesen feltámadott. A nagy
pénteki kereszt véres tövéből uj 
élet sarjadt és ennek az uj életnek 
pattanó erejét, lendületét, elindulá
sát hirdetik a húsvéti harangok.

Immár kétezer év óta cseng a 
győzedelmes élet húsvéti Alleíuiája 
az emberi történések, változások, 
harcok, küzdelmek, katasztrófák 
fölött és érces mennyei hangjával 
tulharsogva a világ álpróféiáinak 
minden erőlködését bizodalmas hittel 
jelzi a kivezető utat, a szebb jövő 
hajnalát. Talán még nem volt a 
történelemben kor, amelynek véres, 
szennyes hullámai annyira nélkü
lözték volna a győzedelmes élet 
hitét és reményét, mint a mi ko
runk, amelyben tömegek rohannak 
egymásra és ássák egymásnak a 
kárhozat tüzes sírját. A gonoszság 
hóditó útjára indult; kihalt az em
beri szivekben a szeretet és csor
dultig megtelt a szenvedések pohara. 
E robbanásig feszülő korban meg- 
kondulnak a húsvéti harangok és 
csodálatos mennyei hangon a győ
zedelmes élet himnuszát zengik...

Van-e remény arra, hogy a hús
véti föltámadás győzedelmes hite 
uj diadalmas életet varázsol a földre 
és a rombolás, pusztulás szörnyű
ségéből felépiti a szeretet és jóság 
birodalmát? Ez csak tőlünk függ: 
egyénektől és közösségektől... Ha 
szivünkben lendületes örömmel 
visszhangra talál a húsvéti diadal
mas ének isteni melódiája és hit
ben, erkölcsben megujhodott lel
künk készséges hódolatával csatla
kozunk a föltámadt Krisztus diadal
menetéhez, — akkor az isteni ke
gyelem ereje nyomán megindul 
majd a győzedelmes élet, az uj 
élet, az uj építés, a munka, az al
kotás uj lendülete... A föltámadt 
Krisztus legyőzte a halált, a pusz
tulást és diadalmas föltámadása 
megindította a győzedelmes élet 
útját... A húsvéti zászló azóta dia
dalmasan leng, munkára szólít 
mindnyájunkat: a jóakaratu lelke

ket, hogy Krisztussal együtt fára
dozzunk az uj világ felépítésén.

Uj élet, friss tavaszi erőtől duz
zadó élet kivirágzását várja az ősi 
magyar föld is. A fenyegető veszé
lyek morajlása ellenére bizakodó 
reménységgel tekintünk a jövő felé, 
mert a magyar faj ereje és termé
szeti adottsága; józan megfontolt
sága és hősies elszántsága mindig 
magára ébredt a sorsfordulók és 
történelmi hullámverések idején és 
szent elhivatottságának tudatában 
— ha sokszor elesve, megtépázva 
is — áldozatos élniakarással lo

bogtatta a magyar élet és feltáma
dás szent zászlaját. — Igen, min
dig uj élet fakadt a magyar uga
ron, mert a magyar lélek erejét 
felfokozta és megszentelte a krisz
tusi hit minden szépsége, ujjáte- 
remtette a győzedelmes élet feszülő 
tettrekészsége és munkaszeretete...

A föltámadt Krisztus kegyelme 
ébresszen vágyat a magyar szivek
ben a győzedelmes élet után, len
dítse alkotó munkára az önzéstől 
megtisztult magyar akaratot, való
sítsa meg a magyar testvériség 
szent közösségét — és indítsa el 
az ősi rögön a győzedelmes élet 
szépséges, aranykalászos tájai felé...!

Dr. Bányai József.

Tovább az egyenes nton.
A magyar államigazgatás, a ma

gyar élet hajója súlyos vesztesé
get szenvedett, vértanúhalált halt a 
parancsnoka. A hajó árbocára ki
tűzték a gyászlobogókat, az osz
tatlan nemzet siratja nagy fiát, a 
hajó azonban töretlenül egyenes 
utón, semmit sem változott belső 
és külső politikai irányítás és ve
zetés alatt tovább folytatja kipró- 
báltan célhoz vezető, becsületesen 
egyenes és magyar útját. És mert 
a nemzeti élet folytonosságában 
még a legsúlyosabb és legleverőbb 
fájdalmas gyász sem engedhet meg
állást, vagy zökkenőket, az Államfő 
a gyászlobogók kitűzésével egy 
időben megbízást adott Bárdossy 
László külügyminiszternek a kor
mány megalakítására. Az uj kor
mányelnök pedig úgyszólván per
cek alatt elkészült feladatával úgy, 
hogy nemcsak az eddigi miniszte
reket hagyta meg régi posztjukon, 
hanem arról is gondoskodott, hogy 
a vezető helyeken állók közül egyet
len egy se távozzék, mindenki 
folytassa tovább munkáját a régi 
szellemben, a régi külső és belső 
politika irányának teljes épségben 
tartásával.

A hajó tehát tovább halad, csak 
az elhunyt parancsnok nincs többé, 
szelleme azonban él azokban a 
munkatársaiban, akik most felelős
séggel állanak a kormánykeréknél.

De nem is változhatott a szel

lem, nem változhatott sem az a 
belső politika, amely itt nyugalmat, 
rendet teremtett, sem pedig a külső 
politika, amely nemcsak baráti kap
csolatokkal, hanem e kapcsolatok 
révén ősi területek visszaszerzésé
vel, millió magyar testvérünk fel- 
szabadulásával gazdagította és na- 
gyobbitotta az országot. Nem vál
tozhatott meg az a tény, hogy Ma
gyarország a tengelyhatalmakkal 
kivár* együtt haladni a boldogabb 
jövő felé, hogy tovább kívánja 
fűzni azokat a kapcsolatokat, ame
lyek értékeseknek bizonyultak.

Legkevésbé változhatott meg az 
a szentistváni államvezetési szem
lélet és szellem, amelynek egyik 
leghivatottabb és legeredményesebb 
hirdetője néhai gróf Teleki Pál volt, 
sem pedig az a szociálpolitika, 
amely a tömegek felemelésével és 
gondozásával növeli az ország ere
jét. Ugyanúgy nem változhatik a 
honvédelmi politika, amely hadse
reget teremtett, súlyt és tekintélyt 
szerzett az országnak.

Ugyanazok a férfiak állanak az 
élen, akik a közelmúlt sikereinek 
tevékeny részesei, sőt munkatár
saik személyében sem történt vál
tozás. Élő bizonyság ez a meg
nyugtató tény amellett, hogy Ma
gyarországon politikai változások
ról nem lehet szó, hogy az a fo
lyamatosság az államigazgatásban, 
amelyre a mai súlyos helyzetben 
szükség van, hiánytalan, hogy ki

próbált és bevált férfiak vezetnek 
tovább. És igy érezzük mindany- 
nyian, akiket Teleki Pál gróf tra
gédiája lesújtott és megrendített, 
hogy most az ő jól ismert politi
kai végrendelete kerül végrehaj
tásra. Az ő nemzetiségi és szociál
politikája, mindenekelőtt pedig a 
tengelyhatalmakkal párhuzamosan 
aktív külpolitikája változatlan.

És ez igy van jól. Ma bűn volna 
minden kísérletezés, amint hogy 
bűn ma minden egységbontás, erő- 
fecsérlés, meglévő értékek sutba- 
dobása. A nemzet óriási többsége 
a gyász friss fájdalmában is meg
nyugtató momentumot lát a kor
mányzati szellem és irány egye
nességében, abban, hogy nem té
rünk le a jónak és célhoz vezető
nek bizonyult útról. Ugyanennek a 
nagy többségnek bizalmát feltétle
nül bírja az a kormány, amelynek 
összetétele alapjában véve a régi ma
radt. Bizalommal tekint a nemzet 
azokra a férfiakra, akik az állam- 
igazgatásnak ma valóban súlyos és 
idegőrlő munkájára vállalkoztak és 
hiszi, hogy vállalkozásukat siker 
fogja kisérni. Amikor pedig bizik 
és hisz, saját jobb jövőjében bizik, 
saját jósorsában hisz.

A kormányzat pedig, amely maga 
felé látja sugározni a bizalom és 
hit mécsesének meleg fényét, eb
ből bizonyára csak erőt merít a 
reá háruló nagy feladatok megol
dásához.

Légvédelmi intézkedések 
és nyári időszámítás.

' A honvédelmi miniszter áp
rilis 6-án azonnali hatállyal az 
ország egész területére elren
delte a légvédelmi készültséget. 
Erről dr. vitéz Bükky Jenő 
rendőrkapitány, mint légoltalmi 
parancsnok falragaszokon ér
tesítette Rimaszombat város 
lakosságát. Mindenkinek kö
telessége és saját jól felfogott 
érdeke, hogy a kiadott ren
delkezéseket a legszigorúbban 
betartsa.

A magyar kir. kormány a 
nyári időszámítást április 7-én, 
hétfőn éjjel 23 órától kezdő
dően életbeléptette.

Húsvétra likőrök, rum és egyéb italok kiváló 

minőségben kicsinyben palackozva is kaphatók Valaszkay Rezső
rum- és Hkörgyárában Rimaszombat, Andrássy-út 5.
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Gróf Teleki Pál emlékezete.
A nemzet nagy halottjának frissen 

hantolt sírján egy gyászoló ország ke
gyeletének dús virágpompában megnyil
vánuló részvéte bizonyltja azt az igazi 
fájdalmat, amelyet a magyar nép lelké
ben gróf Teleki Pál tragikus halála kel
tett. Gróf Teleki Pál miniszterelnök hat 
évtizedet betöltő életében csak a nem
zetnek élt, csak nemzetéért dolgozott és 
amikor örökre itthagyott bennünket, 
azoknak a történelmi hősöknek sorába 
lépett, akik életük munkájával, nemes 
péidaadásukkal szolgálták az ország jö
vőjét és utat mutattak az egész nemzet
nek, miképpen kell a hazáért dolgozni, 
élni és meghalni.

Gróf Teleki Pál 1879. november l én 
született Budapesten. A tudományegye
temen végzett jogi tanulmányaival egy- 
időben földrajzi és szociológiai tanul
mányokat is folytatott. Mint szolgabiró 
a közigazgatási pályán is működött. 
Nagy tudását külföldi utazásokon szer
zett tapasztalatokkal gyarapította. Mint 
tudós legszívesebben földrajzi és térké
pészeti tanulmányokkal foglalkozott. Az 
ő kezdeményezésére jelent meg az első 
magyar tudományos világtérkép. Már 
fiatal korában elérte az egyetemi kated
rát. 1905 ben választották meg először 
képviselőnek. A világháborúban vitézül 
harcolt, a háború után pedig a Hadi
gondozó Hivatalt vezette. A szegedi kor
mányban először kultuszminiszter, majd 
külügyminiszter lett. Már ekkor hozzá
kezdett a béketárgyalások előkészítésé
hez és ettől kezdve egész politikai éle
tét Magyarország igazságának szolgála
tába állította. A béketárgyalásokon sú
lyos érveit nem vették figyelembe és 
két évtizednek kellett eltelni, hogy Te
leki Pál igazságai az ország megna
gyobbodásában érvényesülhettek. 1920- 
ban Szeged választotta képviselőjévé és 
nemsokára Horthy Miklós kormányzó 
rábízta a magyar kormány vezetését. 
A sors tragédiája, hogy a trianoni bé
keszerződést miniszterelnöksége alatt 
kellett törvénybe iktatni. 1921. husvétja 
után a kormányelnökségröl lemondott 
és ettől kezdve minden idejét a tudo-

Göm ör és K ish on t

Gróf Teleki Pál miniszterelnök várat
lan halálának hírére dr. Horváth Árpád, 
Gömör és Kishont vármegye alispánja 
a vármegye Közönsége nevében távirat
ban mély részvétét fejezte ki a magyar 
kir. kormánynak.

A vármegye Közigazgatási Bizottsága 
április 8 án tartott havi rendes ülésén 
dr. ’Sóldos Béla főispán, elnök a követ
kező magasszárnyalásu beszédben em
lékezett meg a nemzet nagy gyászáról :

mánynak, szive legkedvesebb gyerme
kének: a cserkészetnek és a magyar 
igazság diadalának előkészítésére szen
telte. Áz Imrédy-kormányban, mint To
kaj képviselője, a vallás- és közokta
tásügyi tárcát vette át. A komáromi 
szlovák magyar tárgyalásokon — 1938. 
októberében — ő volt Magyarország má
sodik fődelegátusa. Hatalmas tudomá
nyos felkészültségének és összegyűjtött 
adatainak döntő szerepe volt abban, 
hogy 1938. november 2-án Bécsben az 
olasz-német döntőbirósági Ítélettel egy
milliónál több magyar és köztük mi, ri
maszombatiak is visszatérhettünk az 
Anyaországhoz. 1939. februárjában Im- 
rédy Béla lemondása után a kormányzó 
gróf Teleki Pált bízta meg a kormány
alakítással. Két éves működése mind
annyiunk élénk emlékezetében él. Kár
pátalja és Erdély egy részének vissza
térte, számos szociális törvény, a három- 
hatalmi egyezményhez való csatlakozás 
és a nemzetnek egységbe való fogása 
maradandó alkotásai gróf Teleki Pálnak.

Gróf Teleki Pál lelkiüdvéért szomba
ton Budapesten és Szegeden mutatták 
be az engesztelő szentmise áldozatot. 
Temetése április 7-én, délelőtt 10 óra
kor folyt le a parlament kupolacsarno
kából. Egy óra hosszat megállóit az or
szág érverése s akik nem tudtak a nagy 
halott végtisztességtételén megjelenni, a 
rádión át hallgatták a megható gyász- 
szertartást és Bárdossy László minisz
terelnök szívhez szóló gyászbeszédet.

Gömör és Kishont vármegyét a te
metésen dr. ’S ó ldos  Béla kor
mánybiztos-főispán és Payer János 
prelátus-kanonok, th.-bizottsági tag 
képviselték. Főispánunk a várme
gye Közönsége nevében hatalmas 
koszorút helyezett a megye őszinte 
barátjának ravatalára.

Alig két esztendeje annak, hogy gróf 
Teleki Pál miniszterelnök közöttünk is 
járt, amikor kedves egyszerűségével és 
páratlan közvetlenségével mindnyájun
kat elragadott. Rimaszombat lelke talál
kozott akkor az ő nemes leikével és 
emlékét örökké őrizni fogja.

v á rm eg y e  részvéte .

gyár becsület bármily vonatkozásban is 
csorbát szenvedne.

A tudós és politikus ritka együttes 
egyénisége volt Teleki Pál gróf Nevelt, 
tanított, számtalanszor hirdette és fi
gyelmeztette a nemzetet, hogyha meg 
őrzi lelkének tisztaságát, ősi erényeit, 
reménységgel nézhet a jövő felé, mert 
meg volt lélekben győződve arról, hogy 
Magyarországra itt a Duna medencében, 
az uj Európa berendezésénél magasz
tos hivatás vár.

jához. Vigyük el a gömöri bércek ta
vaszra vágyó hóvirágait, azt könnyeink
kel megáztatva köszönjük meg neki, 
hogy hazafiui fájdalommal telt hosszú 
két évtized után visszasegitett bennün
ket az édes Anyaországhoz, megvalósí
totta álmaink beteljesedését.

Teleki Pál grófi Gömör népe hálás 
tud lenni, nem felejt s áldott emléke
det kegyelettel fogja őrizni mindenko
ron".

A bizottság tagjai a kegyeletes meg
emlékezést mély csöndben, állva hall
gatták végig. Elhatározta a bizottság, 
hogy a nemzet nagy halottjának érde

meit örök megemlékezésül jegyzőkönyv
ben örökíti meg.

A  rim aszom b ati M ÉP gyásza .
A Magyar Élet Pártjának rimaszom

bati szervezete nevében gróf Teleki Pál 
pártvezér halála alkalmával dr. Löcherer 
Géza városi pártvezető a MÉP központi 
elnökségének a következő táviratot küldte:

„Szeretett pártvezérünk elvesztése 
fölötti mély gyászunkban legbensőbb 
együttérzésünket jelentjük őszinte igaz 
részvéttel".

Dr. Valló  Tivadar hitvédelmi előadása 
a Katolikus Körben.

A Katolikus Férfi Oltáregyesület nagy
böjti hitvédelmi előadásai április 4-én, 
pénteken befejeződtek. Az utolsó előadó 
dr. Valló Tivadar kir. törvényszéki biró 
volt, aki „Az apostolok öröksége" címen 
foglalta össze az előadási sorozat folya
mán felvetett problémákat. Alapos fel- 
készültséggel megalapozott fejtegetései
ben a nagyműveltségü előadó rendkívül 
világos egyházi és történelmi tényekkel 
számos uj szempontot tárt fel és sok uj 
gondolatot is érintett. Értékes tanulmá
nya, amely logikus felépítésével és mély 
bölcseleti elgondolásával nagy hatást 
keltett, méltó befejezése volt a hathetes 
teljes sikert elért vallásos előadási cik
lusnak.

Dr. Valló Tivadar Krisztus személyére 
vonatkozóan ismertette azt a közvetlen 
és szemléltető bizonyítékot, amelyet a 
Megváltó létezésére és kínszenvedésére 
kétségtelen bizonyságot nyújt. A „turini 
szent lepel" ez, amelyen 19 évszázad 
múltán is ki tudták mutatni Krisztus vé
res testének nyomait. Hasonló tanúságot 
nyújtanak azok a csodás jelenségek, 
amelyek a szent életű konnersreuthi 
Neumann Teréz körül fonódnak. A 
Szentirás bizonyságtételei mellett az 
exakt modern tudományok is tanúbizony
ságot tesznek az egyház tanítása és az 
evangélium előadása mellett Krisztus 
személyét illetően.

Az előadó ezután az Egyház konstruk
cióját vázolta annak négy eredeti, külö
nös ismertető jelei alapján. Beszámolt 
ezek során a küzdő, szenvedő és dia
dalmas Egyházról. Beszélt az egyház- 
szakadások történetéről, a hittérítők ál
dozatos munkásságáról. Az apostolok 
hatalmának folytatólagosságát 12 gyer
tyához hasonlította, amelyekkel évszá
zadok óta újabb és újabb lángoló 
gyertyákat gyújtanak meg. Az apostolok 
öröksége tehát igy ujhodik meg száza- 
dokról-századokra a szent pápákban és 
az Egyház jellegzetes csodatételeiben

(Lourdes, szentek). Bebizonyította végül 
az előadó, hogy az Egyház és általában 
a vallás alaptanainak igazságát ma már 
a modern tudomány legújabb irányzata 
is teljes mértékben alátámasztja és meg
erősíti. Ma a haladás az emberiség ve
zérelve. Ezt a célt kívánja megvalósítani 
az Egyház is, az emberiségnek ez a ne
velő, tanító, vezérlő és példát adó 
intézménye.

A feszült figyelemmel hallgatott és 
élénk tetszéssel fogadott mélyértelmü 
előadást, amelyet a katolikus Vegyeskar 
szokottan összhangzatos éneke előzött 
meg, Radány Lajos esperes-plébános 
köszönte meg. „Ezzel a szép és tartal
mas felolvasással értek véget a kedves 
és tanulságos péntek esték" — mon
dotta a Férfi Oltáregyesület elnöke. Az 
előadások révén és a szakavatott elő
adók vezetésével sikerült bejárni az 
Egyház magasztos épületét. A hallottak 
alapján az apostolkodásra, Krisztus igaz
ságainak saját életünkkel való példa
adásra hívta fel a katolikus híveket az 
előadásokat a Katolikus Akció nemes 
szellemében megrendező esperes-plébá
nos. Az a köszönet és elismerés, amely- 
lyel ő illette a kiváló előadókat és lel
kes szereplőket, elsősorban is Radány 
Lajost illeti, aki hivatásának szentségé
gével és komolyságával vezette és min
denkor nagy tudással és kiváló ékes
szólással foglalta össze az egyes prob
lémákat, az előadók és szereplők élén 
méltó példát mutatván az igazi „apos- 
toloskodás“-ról.

Utolsó szereplőként Olajos Márta éne
kelt el egy böjti dalt meglepően szép 
csengésű és jól érvényesülő hangján. 
Harmóniumon Lévay János kántor ki
sérte, aki a Vegyeskar gyakori és ha
tásos vezetésével sokban hozzájárult a 
hit elmélyítésére és a vallásos élet meg
erősítésére oly nagy jelentőségű elő
adássorozat teljes sikeréhez. (—)

Hogyan befolyásol a a német légierő Anglia 
tengerentúli behozatalát.

„Tekintetes Közigazgatási Bizottság!

A megnagyobbodott magyar égről is
mét lehullott egy fényes csillag, annak 
nyomán mélységes gyász és szomorúság 
szakadt a magyar nemzetre.

Folyó évi április hó 3 án a délelőtti 
órákban értesült az ország népe arról, 
hogy g ró f széki Teleki Pál magyar ki
rályi titkos tanácsos, m. kir. miniszter- 
elnök tragikus hirtelenséggel elhiínyt.

Elköltözött az élők sorából a legki
válóbbak, a legelsők egyike, a kiváló 
államférfi, tudós, politikus, — a becsü
letes, igaz magyar.

Itthagyta hazáját akkor, amikor ez a 
szegény, sokat szenvedett ország az ő 
bö'cs és határozott vezetése mellett el
indult a megerősödés és fejlődés utján, 
azon az utón, melyen az ő vezetésére 
bizony még nagy szükség lett volna.

Az utolsó két évtized alatt egyetlen 
fegyvere az igazság volt, ezt hordozta 
szivében, elméjében, dolgozott fáradha
tatlanul nemcsak idehaza, de főként 
külföldön; erős meggyőződésében, hité
ben egy pillanatra sem ingott meg. A 
bekövetkezett események igazolták őt, 
kitartó munkájának egyrészét érett gyü
mölcs gyanánt a legutóbbi években aratta 
le a nemzet.

A magvetés és érés ideje alatt a haza 
érdekére, a nemzet becsületére féltéke
nyen őrködött, higgadt, megfontolt, bölcs 
előrelátásával, csalhatatlan ösztönével 
mindenkor meg tudta Ítélni, meddig me
het az áldozatok terén, vagy az engedé
kenység mesgyéjén anélkül, hogy a ma-

Intelmeire hallgatott is a nemzet, ne
héz körülmények között, válságos pil
lanatokban is megőrizte nyugalmát, ko
molyságát, mert tudta, hogy sorsa a 
legjobb kezekbe van letéve, — bízott 
benne.

Az uj magyar életnek csak a bölcső
jénél állhatott, fejlődését figyelni, abban 
örömet találni nem adatott meg szá
mára. Elment azok után ő is, akiknek a 
nemzet nagyon sokat köszönhet s akik 
ugyancsak tragikus és megrázó módon 
hagytak itt bennünket.

Öt év gyászos veszteségében Gömbös 
Gyula, Darányi Kálmán, gróf Csáky Ist
ván után most Teleki Pál gróf a ne
gyedik. Fájdalmasan szomorú magyar 
végzet, ennyi kiválóságot egy országnak 
idő előtt elveszteni.

Gyászol az egész nemzet, Isten kifür
készhetetlen akaratában való alázatos 
megnyugvással, azon szent fogadalom
mal azonban, hogy életének és áldoza
tos munkásságának alaptörvényét meg
tartjuk és követni fogjuk: Légy mindig 
mindenütt — magyar.

Most, amikor már ott pihen ősei mel
lett, most, amikor a világ minden tájá
ról megnyilatkozik az őszinte részvét, 
most tudjuk csak igazán, mit vesztet
tünk benne s hogy életével — mely ha
zájáért folytatott munkásság sorozatos 
láncolata volt — mennyi hirt és dicső
séget szerzett nemcsak magának, de 
tiszteletreméltó személyén keresztül a 
magyar nemzetnek.

Mi gömöriek pedig külön zarándo
koljunk el az ő koszorúk borította sir-

A német légierő és haditengerészet 
támadásai következtében súlyos vál
ságba jutott Anglia tengerentúli beho
zatala.

A német repülők, a tengeralattjárók 
és legutóbb már a nagy hadihajók ered
ményei is ismeretesek. Sir Arthur Sal- 
ter hajózási szakértő véleménye szerint 
Anglia heti hajótér vesztesége : 90.000 
tonna. Churchil és Cross tengerészeti 
miniszter ennél jóval kevesebbet ismert 
be. A valóságban azonban a veszteség 
ennél jóval több.

A német légierő a hajók ellen végre
hajtott támadásokon kívül kikötők ellen 
is igen eredményes támadásokat hajtott 
végre. Az itt szenvedett veszteség talán 
súlyosabb csapást jelent Anglia számára, 
mint hajóinak elsüllyesztése.

A Szigetország még békében sem volt 
önellátó. Még kevésbé képes hadsere
gének háborús szükségletét igen jelen
tős behozatal nélkül biztosítani. Megvi- 
lágositásul néhány adat: 1937 ben Ang
lia hét legnagyobb kikötőjében (Sout- 
hampton, Bristol, Liverpool, Manchester, 
Hull, Ntw Castle, Glasgow.) 435 millió 
font értékben 20'7 millió tonna anyagot 
raktak ki. Ez a mennyiség Anglia össz- 
behozatalának 42°/0-a. Ha a fenti hét 
kikötőhöz London kikötőjének a forgal

mát is hozzászámítjuk, akkor az össz- 
behozatal 70%-a: (értékben 82 3°/o_a) 
ezeken a kikötőkön keresztül bonyolódik 
le. Anglia számára a behozatal mindig 
fontos volt. Ma ennek fontossága csak 
fokozódott. Elég csak a nyersanyagokra 
és az élelmiszerekre gondolnunk. Az 
alábbiakban néhány példa igazolja, hogy 
mennyire érezhető már az anyaghiány a 
háború szempontjából fontos cikkekben. 
A kimondottan katonai anyagok közül 
jelenleg a legnagyobb hiány a vadász 
és harci repülőgépekben mutatkozik. 
Szükségük van légvédelmi lövegekre és 
lőszerre, tábori lövegekre és lőszerre, 
puskára, géppuskára, lőporra, robbanó
anyagra stb. Ezt mind be kell hozni. 
Ezeken kivül nyersanyagokban, fél- és 
készgyártmányokban is nagy a hiány. 
Be kell hozni : vasat és acélöntvényt, 
nyersvasat, nemesacélt, rezet, alumíniu
mot, pamutot, szerszámgépeket, gépko
csikat, konzervet, bányafát stb.

•_____________________ *
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A felsorolásból is látható, hogy a be
hozott anyagok mennyisége igen jelen
tős. Ezt az anyagot valahol ki kell rakni 
a hajókból (ha ezek egyáltalán elérik 
Angliát). A sokféle áru kirakásához kü
lönböző kirakó berendezés és áruraktár 
szükséges. A kirakott anyagot azonnal 
teljes egészében a kikötőből elszállítani 
nem lehet. Az évszázados biztonság az 
angol kikötők katonai szempontból igen 
veszélyes kialakulásához vezetett. Ez 
pedig abban mutatkozik, hogy az angol 
kikötők legnagyobb része csak bizonyos 
áru kirakására van képesítve (élő állat, 
szén, élelmiszer, gyümölcs, érc, fa, stb.). 
Ez békében gazdaságos és jó megoldás, 
gyorsítja a kirakást, de a jelenlegi há 
borúban jelentkező nagy hátrányát nem 
kell külön kiemelni.

A német légierő által végrehajtott 
eredményes légitámadások következté
ben alig van Közép- és Délangliában 
olyan nagyobb kikötő, amelyik nem 
szenvedett volna komoly károkat. Elég 
csak Southampton, Liverpool, Bristol, 
Cardiff, Portsmouth, London elleni légi
támadásokra utalni. A támadások követ
keztében a kikötő berendezések és rak
tárak legnagyobb része teljesen elpusz
tult. A beérkező hajók rakományát nem 
lehet kirakni. A veszteglésre kényszerülő 
hajók tonna-űrtartalma kihasználatlanul 
marad. Ez a hajótérben fenntálió nagy 
hiányt jelentős mértékben fokozza.

A kikötök elleni támadások következ
tében nemcsak a kikötőberendezések 
pusztulnak el, hanem az áruraktárak is. 
Ezeket azonnnal pótolni Angliában ma 
lehetetlen. A tervszerű kirakás és a be
érkező anyagok tárolása, szétosztása 
jóformán megoldhatatlan feladat.

A hajógyárak, dokkok, szerelő- és ja
vítóműhelyek tervszerű tönkretétele kö
vetkeztében a hadi és kereskedelmi 
flottában előálló nagy veszteségek pót
lása nagy nehézségekbe ütközik. A si
keres német légitámadások következté-! 
ben megrongált hajók megjavítása igen 
lassú ütemben halad előre. A híres an
gol hajógyártó iparteljesitménynek csök
kenése világosan felismerhető. Sir Art- 
hur Salter nyíltan beismeri ezt a körül
ményt. Nem áll messze az igazságtól az 
a megállapítás, hogy Anglia hajóvesz
teségeit saját erejéből pótolni már 
nem tudja.

Az állandó német légitámadásoknak 
még van egy igen jelentős eredménye. 
Anglia termelése állandóan csökken. Be- 
vin angol munkaügyi miniszternek az 
angol alsóházban tett célzatosan derü
látó kijelentései (I. 21.) nem tudnak 
ezen a helyzeten segíteni.

Az angol szállitóhajók elleni támadá
sok következtében nő a javítandó hajók 
száma. A munkateljesítmény viszont ál
landóan csökken. A dokkok, hajógyárak 
zsuffolva vannak, a hajók kijavítása igen 
hosszú ideig tart. így a hajótér állan
dóan érezhetőbbé lesz.

Anglia a háború kezdetekor nem gon
dolt arra, hogy a német légierők és ten
geralattjárók ilyen óriási eredményeket 
fognak elérni. Ma már látják a Sziget- 
országot fenyegető komoly veszélyt. Ezt 
a veszélyt a legutóbbi napokban már 
hivatalos angol személyiségek is beis
merik. A jelekből Ítélve aggodalmuk nem 
alaptalan 1_________________________

Országos gazdasági felügyelői ér
tekezlet a földmivelésOgyi miniszté
riumban. Bánffy Dániel báró földmi- 
velésügyi miniszter a gazdasági felügye
lőségek utján szorosabb kapcsolatokat 
kíván fenntartani a gazdaközönséggel, 
hogy a földmivelésügyi kormányzat ezen 
az utón is állandóan tájékoztatva legyen 
a gazdák és általában a mezőgazdasági 
lakosság helyzetéről és kívánságairól. E 
feladat ellátására megbeszélések céljá
ból az összes gazdasági felügyelőségek 
vezetőit a földmivelésügyi minisztérium
ban megtartott országos értekezletre 
hívták össze, amelyen Bárányos Károly 
dr. földmivelésügyi államtitkár elnökölt. 
A gazdasági felügyelőségek ezentúl az 
említett tárgyról havonkint jelentéseket 
tesznek. Az értekezleten többen rámu
tattak arra, hogy a felügyelőségek fon
tos közérdekű szolgálatának ellátására 
a jelenlegi létszám nem elegendő és 
ezenfelül hátrányos az is, hogy az en
gedélyezett 415 felügyelőségi állásból 
százat csak kisegítő munkaerőkkel lehet 
betölteni. Országos érdek tehát módot 
találni arra, hogy a létszám megfelelően 
szaporítható legyen és a kisegítő mun
kaerők végleges alkalmazást nyerjenek.

A  reform átusok virá gva sárn a pi 
e lőadása.

A rimaszombati református egyház 
hagyományos virágvasárnapi összejöve
telét ez idén a gyermek kultusz jegyébe 
állította. Jézus hívó szavának: „Enged
jétek hozzám a gyermekeket", tett ele
get akkor, amidőn a Polgárikör nagy
termében vasárnapi iskolásai által val
lásos műsoros délutánt rendezett. Az 
előadásra nagyszámú nézőközönség 
gyűlt össze, amely a mai komoly idők 
sötétlő viharfelhői közül másfél órán át 
élvezte a derűs életet sugárzó napnak 
a fényét.

Áhitatos gyülekezeti ének nyitotta meg 
a műsort. Szűcs István ref. vallástanár 
magasanszárnyaló imádsága után Varga 
Imre ref. lelkész mondott ékesszavu meg
nyitó beszédet. Mindkét lelkipásztor a 
gyermek által a szebb és jobb jövőbe 
vetett hitről tett bizonyságot. Isten a 
gyermeken keresztül felfokozza remény
ségeinket és megerősíti hitünket, mon
dotta Varga Imre. Bármilyenek is le
gyenek az idők viharai, a remény és 
hit — miként a vetés és az aratás — 
sohasem szűnik meg. Félre tehát a csüg- 
gedéssel és gyermekeinken át hittel vár
juk a tisztább és boldogabb jövőt.

A nagyhatást keltő imádság és be
széd után Szabó Iluska gimn. tanuló 
Bódás János „Hozsánna az alázatosnak" 
cimü versét szavalta el tiszta lelkének 
mély átérzésével és ügyes szavalókész
séggel, majd a református Vegyeskar 
Szűcs György kántor mesteri vezetése 
mellett elénekelte Palmer egyik szépsé
ges és mélyen a lelkekhez szóló virágva
sárnapi müvét. Az énekesek tökéletes 
összhanggal és kifejező hatással hozták 
ki a nehéz mű szárnyaló erejű ritmusát. 
Rövid szünet után sor került a „Gyöngy
virág" cimü székely mesejáték előadá
sára. A ref. vasárnapi iskolások leg
jobbjai lelkes akarattal játszották hálás 
szerepeiket. Üdítő élményt nyújtott va
lamennyi kis szereplő játéka és éneke. 
Mindannyi bájos leányka és kedves 
fiúcska egyforma dicséretet es elisme
rést érdemel. A címszerepet Liszkay 
Erzsiké játszotta bájosan, aki ezúttal 
kellemes hangjával is kitűnt. Jellegzetes 
alakítást nyújtottak Marlincsók Edit, Tú
rós Edit és Cseh Ica a piaci árusnők 
szerepében. Sok kacagást fakasztottak 
Lakatos Piri, Kovács Lili és Túrós Ka
tinka ügyes szereplésükkel. Kedvesen 
hatottak az iskolás lányok és udvarhöl
gyek: Cseffo Duci, Komjáthy Edit, Kun 
Ági, Palcsó Alice, Bán Irén, Lovass Ica, 
Varga Csilla és Vámossy Klára. A kis
lányok csoportjából még Vámossy Irénke, 
Horcsik Margit és Lovass Kató tűntek 
ki. A fiuk közül Révész Gyurika kettős 
szerepben aratott tetszést, vele együtt 
Papp László, Ostrom Attila, Soós László, 
Mráz Barna, Páli László, Huszthy István, 
Juhász Péter, Lukács Gyula, Péter László, 
Szarka Gyula és az ügyes kis rikkancs 
férkőztek a közönség szivéhez.

A stílusosan és gördülékenyen meg
rendezett előadás sikeréért a ref. leány
egylet vezetőit illeti dicséret.

Kedves Előfizetőinek, Olvasóinak 
és Hirdetőinek boldog és 
örömteljes húsvéti ünnepeket 
kíván a „Gömör“.

— Eljegyzés. Hlozek Katalin és Bo- 
ross G. János jegyesek. (M. k. é. h.)

Vitézi eskütétel. A nemzeti gyász 
miatt ünnepi formák nélkül szükresza- 
bott, de bensőséges keretben tette le 
április 5-én, szombaton délben a vitézi 
esküt Rimahidy-Pitta Vilmos tart. fő
hadnagy, a Nemzeti Filmszínház társ- 
tulajdonosa. Az eskütételen vitéz Raj- 
háthy Sándor alezredes vm. székkapitány 
meleg szavakkal üdvözölte az uj rima- 
szombati vitézt. Az eskü letételénél, 
amelyen vitéz Rimahidy Vilmos több 
barátja is megjelent, vitéz Keresztes 
László vm. széktartó működött közre.

Az evang. ünnepi istentiszteletek
húsvét napjain délelőtt 10 órakor kez
dődnek, utána mindkét ünnepnapon az 
Úrvacsora fog kiszolgáltatni. A délutáni 
istentiszteletek 2 órakor kezdődnek.

A Rimaszombati Volt Diákok Szö
vetsége évi rendes közgyűlését április 
23-án, szerdán este 8 órakor tartja Bu
dapesten a Kárpátia-étterem különter
mében (IV. Ferenciek-tere). A közgyű
lés előtt a választmány tart ülést.

Fratrits Vilma a MANSz győri el
nöke. Fratrils  Vilmát, a győri polgári 
iskol^ c. igazgatónőjét, aki Rimaszom
batban éveken át elismerésre méltó 
kulturtevékenységet fejtett ki, a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének győri 
elnökévé választották meg.

A sorozatos böjti estek az evang. 
templomban befejeződtek. Az utolsó elő
adást virágvasárnap délutánján Széles 
Jenő gimn. tanár tartotta „A szenvedő 
Krisztus arca a magyar irodalomban" 
cimen. A legrégibb kortól kezdve ismer
tette a magyar irodalomnak azokat a 
gyöngyszemeit, amelyekben jellegzetesen 
kidomborodik a Krisztus arc egy-egy 
lenyűgöző, békét és erőt sugárzó vonása. 
A mindvégig lebilincselő előadáshoz 
szépen hozzásimult Major Gizi átérzés- 
sel előadott szavalata. A vallásos est 
bevezető és befejező oltári szolgálatát 
Baráth Károly lelkész végezte.

Halálozások. Özv. Kalas Mártonná 
szül. Matós Emília, néhai Kalas Márton 
korcsmáros özvegye április 7-én 83 éves 
korában meghalt. Városunk régi és tisz
tes polgárnőjét, akit kiterjedt rokonság 
gyászol, szerdán délután temették nagy 
részvét mellett az ev. egyház szertartása 
szerint.

Özv. szendrői Miskolczy Istvánná sz. 
Müller Mária életének 88. évében ápri
lis 9-én városunkban meghalt. Az el
hunyt néhai Miskolczy Istvánnak, az is
mert cukrászmesternek özvegye volt, aki 
maga is szorgos munkában töltötte el 
az isteni Gondviselés által magas kor
ral megáldott életét. Halálát gyermekei: 
köztük Megay Róbertné, sz. Miskolczy 
Margit, miskolci cukrász és csokoládé- 
gyáros özvegye ; Miskolczy Lajos hely
beli cukrászda-tulajdonos, unokák, déd
unokák és kiterjedt rokonsága gyászolja. 
Temetése Nagypénteken délután folyt 
le a kát. egyház szertartása szerint 
nagy részvét mellett.

Klamarik János volt sajóházai jegyző 
51. évében április 5 én Losoncon meg
halt. Az elhunytat városunkban is so
kan ismerték.

Cziprusz Lacika, Cziprusz József acél
lakatos 8 hónapos kisfia — szülei nagy 
bánatára — bimbó korában leszakadt 
az élet fájáról.

Kulturelőadás a Polgárikörben.
Április 17 én, csütörtökön este dr. Istók 
Barnabás kir. törvényszéki biró, okle 
veles bányamérnök a mai idők legége
tőbb kérdéséről, az olajról tart előadást. 
Az érdekes kultureseményre felhívjuk 
a város közönségének figyelmét.

— Búcsúszó. Bármennyire is szeret
tünk volna nagyon, de nagyon sok jó
barátunktól és ismerősünktől egy meleg 
kézszoritással búcsúzni, az idő rövidsége 
miatt ez nem volt módunkban s igy jó 
barátainknak és ismerőseinknek ez utón 
mondunk Istenhozzádot, kérve Őket, 
tartsanak meg abban a szeretekben, 
mint amilyen soha el nem múló szere
tettel gondolunk ml Reájuk és Bátyira, 
ahová még utunk időnként visszavisz.

Komárom, ápr. hó.
Dr. Zakdcsék.

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 4 '/t °/o-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 .

A Felvidéki és Kárpátaljai Magán- 
tisztviselők és Alkalmazottak Szövet
sége április 5-én tartotta Budapesten 
a Takarékpénztárak és Bankok Egye
sületének helyiségében alakuló közgyű
lését. Az alapszabályok megalkotásával 
kapcsolatban elnökké Fényes Sándor, 
társelnökké Sichert Károly nyug. vezér- 
igazgatókat Rimaszombat, alelnökké Alt 
János bankigazgatót Rozsnyó, Pokorny 
Árpád villanymüvek igazgatóját Léva, 
Reskó Rezső takarékegyleti igazgatót 
Kassa és Rollinger Géza takarékpénz
tári főtisztviselőt Losonc, választmányi 
tagul pedig Rimaszombatból vitéz Bottlik 
Sándort, Káposztás László bankigazgatót, 
Kemény Géza főtisztviselőt és Sárkány 
István bankigazgatót választották meg. 
A magántisztviselőket érdeklő bármily 
ügyben tanácsot és útbaigazítást nyújt 
a rimaszombati központi elnökség.

Értesités. A Polgárikör által husvét 
vasárnapjára tervezett táncest elmarad.

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

Változások a menetrendben. Az
április 8-ával életbelépett uj menetrend
ben a Rimaszombat—Budapest viszony
latban a személyforgalomban a követke
ző változás állott be : Budapestre d. u. 
14 óra 40 p.-kor van személyvonat, 
amely 22'15 órakor érkezik a fővárosba. 
Az esti személyvonat április 7-éveI meg
szűnt. A Budapestről 13 óra 20 perckor 
induló gyorsvonathoz csatlakozó feledi 
személyvonat este fél 8 óra helyett fél 
9 órakor érkezik Rimaszombatba. A 
délelőtti gyorsvonat összeköttetés Rima
szombat és Budapest között (10—1412 
óra) változatlan maradt. Miskolcra reg
gel 4'40 órakor van közvetlen csatlako
zás, amely 12'40 órakor érkezik Mis
kolcra. Miskolcról 13'I5 órakor induló 
személyvonat 5'07 órakor érkezik Rima
szombatba.

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 
4Ví0/o' 0s jelzálogkölcsönt bocsájt a gazdák rendelkezésére, 4—15 éves 
visszafizetés mellett. A megfelelő nyomtatványok és felvilágosítások a 
NEMZETI HITELINTÉZET R. T. rimaszombati fiókjánál kaphatók.

Budapesti Nemzetközi Vásár
1941. május 2—12-ig.
öOVo-OH v a sú ti kedvezm ény.

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

Elsőrendű tűzifa
olcsó árban, kedvező fizetési feltételek mellett, azonnali házhoz
szállítással állandóan kapható.
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— A MÉP fogadóórái. A Magyar
Elet Pártjának városi szervezete Rima
szombatban az Andrássy-ut 1. szám 
a'atti párthelyiségében minden héten 
hétjön és csütörtökön délután 4—6 óráig 
fogadó órákat tart. Ezen időben beirat
kozni is lehet.

Súlyos motorkerékpár baleset. D r.
Tamás Vince, Gömör és Kishont vár
megyéhez beosztott gazdasági felügyelő 
szerdán délután 6 órakor a rimaszom
bati vasútállomás közelében motorke
rékpárjával egy kőrakásnak rohant és 
gépéről oly szerencsétlenül esett le, hogy 
egyik lábát eltörte. A súlyosan sérült 
tisztviselőt a vasúti hivatalnokok látták 
el elsősegélyben és szállították be az 
állami kórházba, ahol azonnal műtétet 
végeztek rajta. Állapota súlyos, de ag
godalomra okot nem ad.

Megyen az nyáj...
Március 22-én, szombaton este a Pol

gárikor nagytermében magas kulturszin- 
vonalon mozgó estélyben volt része 
azoknak, akiket a magyar népi zene 
énekkari előadása oda vonzott. Ez az 
este fényes bizonysága volt annak, hogy 
a sablonos, tömjénező és rosszul meg
fogott előadásokon túl kis városokban 
is ki lehet hozni olyan kulturértékeket, 
amelyek az egy esti szórakozás sovány 
kereteit szétpattanják és újabb tettekre 
sarkalnak. Sokszor az emberek közel
sége ahelyett, hogy kamatoztatná vagy 
izmositaná ezeket az értékeket, éppen 
ellenkezőleg: elsekélyesiti, elsorvasztja, 
nemtörődömségbe fojtja. Lackner Lász- 
lónák az érdeme, hogy ezen az el
sorvasztó tömegjelenségen átvágta ma
gát és bebizonyította, hogy a népi zene 
tanulmányozásának eredményei kis vá- j 
rosban is megtalálják az utat az embe- | 
rek szivéhez. Bebizonyította azt is, hogyha 
volna pár ember, akik a hétköznapi 
élet problémák fölött lánglelkesedéssel 
tudnák egymás kezét megfogni, akkor 
a szélesebb néprétegek is a kultúra 
himnuszaként üdvözölnék egy ilyen 
összefogás emberibb melódiáját.

Mi is volt ezen az estén ? Festészet, 
szobrászat, irodalom? Egyik sem, vagy 
mind együtt: zene.

A dimbes dombos, hegytetőre épített 
fehér templomos tájék. A magyar falu 
tája. Uttalan utaival, zsupszalmával fe
dett háztetőkkel, egymásba karoló fafa
lakkal, lyuknak nevezhető ablakokkal, a 
korcsmával, a füzes partu kis patakkal, 
a kenderszáritó mocsolyákkal és a ház
oldalba kergetett cigánykunyhókkal. 
Gyerekarcok vittek el bennünket oda, 
a karmester lelkes gesztusai, amint a 
szekerén ülő, daloló magyar paraszt os
torának ütemei pattogtak......  „megyen
az nyáj“......

Az ősz kukorica fosztásai, a világitó 
tökkel ijesztgető falusi este, a tél fonó
házai, a tavasz reményes muzsikája s a 
nyár dacos lábnekivetése a munka de
rekán.

Ide jutottunk el azon a szombaton este. 
A magyar nép életrejtelmeihez férkőztünk 
közelebb, a bizalmatlan tekinteiű, szóf
ián magyar paraszt annál melegebb szi
véhez. Á templom utáni pár óra sza
badjához, a ringó derekú, két ágba font 
hajú magyar lányokhoz, a háziszőttes 
gatyás magyar legények lajbija alatt 
dobogó szivéhez férkőztünk hozzá, amint 
ott véltük magunkat az elől menő 
összekarolt legények soraiban, amint le 
s fel a falu utcáján nyújtották a dalla
mot... „megyen az nyáj"...

Nem a külvárosok apacslegényei, nem 
is a boulvarde-ok jampeceinek „éjjel az 
omnibusz tetején", a nagy városi élet 
romlottságát lehelő slágere, hanem az 
egyszerű magyar nép még egyszerűbb 
életéhez való cdavezetés volt ez az este, 
a magyar lányok csípőre tett keze, a 
magyar legények odacsipése, mind meg
annyi szent együgyüség, fenséges ter
mészetesség, Isten felé fordított arc és
a napi gondok kifejezése a dalban......
„megyen az nyáj*.......

Köszönjük ezt az estét a kulturélve- 
zetért is, de különösen azért az ered 
ményért, amit fülünk utjain lelkűnkben 
létrehozott. Közelebb jutottunk annak 
megértéséhez, hogy miért is kell nekünk 
a faluval összekarolva dalolni a nótát... 
„megyen az nyáj"....... Sz. J.

Puszta terQletek és Dres telkek 
hasznosítása. A parlagon heverő föl
dek kötelező hasznosításáról kormány- 
rendelet jelent meg. Ennek rendelke
zései kiterjednek elsősorban azokra, 
akik nem végzik el idejében a szük
séges munkálatokat és igy a föld hasz
nosítását nem készítették elő. Ha ilyen 
értelemben mulasztást lehet megállapí
tani, akkor a gazdasági felügyelőség a 
parlagon heverő föld hasznosítására 
gondnokot jelölhet ki. Rimaszombat 
belterületén is számos ilyen parlagon 
fekvő telek van, amelyek minden kü
lönösebb befektetés nélkül művelés alá 
foghatók és hasznosíthatók. — A mai 
időkben rendkívül fontos, hogy egy 
taIpalattnyi hely se maradjon műveletle
nül, annál is inkább, mert a zöldvete- 
ményeket most kitünően lehet értéke
síteni.

S P O R T .
Évadnyitó labdarugó-mérkőzés.

A MOVE—RAFC labdarugócsapata 
husvét vasárnapján d. u. 3 órakor a 
városkerti sporttelepen vendégül látja 
az Ózdi Vasgyári Torna Klub (OVTK) 
jóképességü csapatát. Az érdekes sport- 
eseményre felhívjuk a város közönségé
nek figyelmét.

Irodalom.

Nagy Péter, a cárok cárja.
(Georges Oudard életrajzregénye, Orbók 
Attila fordításában, Lukinich Imre elő 

szavával).
Az orosz történelemnek alig van je

lentősebb alakja, mint Nagy Péter — s 
az egész világtörténelemnek nincsen ér
dekesebb szereplője, mint a „cárok 
cárja". A cári Oroszország hatalmas 
lovasszobrot áliitatott emlékének Szent
péterváron, — a mai rendszer pedig 
nemcsak megtűri ezt az emléket, hanem 
még amerikai méretű filmet is csinálta
tott, hogy a nép legszélesebb rétegeivel 
is megismertesse Péter életét és alkotá
sait. Oudard érdekfeszítően érdekes, 
vaskos könyvének és Lukinich Imre, a 
kiváló történész előszavának elolvasása 
után rögtön megértjük ezt a látszólagos 
ellenimondást. Mert ez a különös életű, 
rejtélyes lelkületű uralkodó egyformán 
tudott kérlelhetetlen akaratú autokrata 
s egyszerű munkás is lenni. Kegyetlen 
elnyomó volt, ha útjába álltak s jóbarát, 
ha törekvéseit hűen szolgálták. Nagy 
reformokat léptetett életbe s korlátlan 
cári hatalmát vette igénybe, hogy újítá
sait elfogadtassa az udvarral, a papság
gal és n pével. Viharos magánélete tele 
van a szeretet és a gyűlölet féktelen 
kitöréseivel. Történelmi megítélés sze
rint szerepe korszakalkotó volt.

A francia Író könyve Nagy Péterről a 
témához méltóan nagystílű, izgalmas és 
érdekes, csupa szin, váratlan fordulat 
s drámai bonyodalom. Azok közül a 
ritka munkák közül való, amelyeket 
együltében szeretne elolvasni az ember, 
— de amelyek nemcsak szórakoztatják 
az olvasót, hanem igazi szellemi tápiá 
lékot nyújtanak és nagy tudásanyagot 
közvetítenek.

Orbók Attila fordítása a mű minden 
eredeti szépségét átmenti; gondos, szép 
munka. A hatalmas könyvet a Singer 
és Wolfner Irodalmi Intézet adta ki, 
rendkívül Ízléses kiadásban, nagyon 
szép borítékkal. Ára fűzve: 4 P. 80 f.

Az első Nagypéntek komor fensége 
árad el azon a látomásszerü tanulmá
nyon, amelybe dr. Révay József, a Tükör 
szerkesztője, a folyóirat most megjelent 
húsvéti számában, belesüritette annak a 
világformáló pillanatnak teljes világké
pét. A gazdag és változatos tartalmú 
folyóirat nemcsak irodalmi, hanem 
nyomdaművészeti szempontból is a leg
magasabb színvonalon áll.

A tudomány magyar hősei. A ma
gyar tudósok közül számosán világhírre 
tettek szert. Ezek közé tartozik ditrói 
Puskás Tivadar, a telefonközpont felta

lálója és Hermann Ottó természettudós. 
A tudomány két magyar hőséről közöl 
rendkívül érdekes cikket a Tolnai Világ
lapja uj számában. A szórakoztató és 
szakcikkek közül kiemelkedik : „Ne ha
nyagoljuk el a reumás fájdalmakat", 
„Mit kéne még feltalálni?", „A beteg
ápolás kiskátéja". A legkiválóbb magyar 
Írók novelláin, az érdekes „Aktuális 
furcsaságok" és „Nagyvilágból" rovato
kon kívül rengeteg cikk található a Tolnai 
Világlapja legújabb számában. A Tolnai 
Világlapja egy száma 20 fillér.

Mi újság a színházak körül? A fő
város minden színházi eseményéről 
Írásban és képben számol be a Délibáb 
színházi hetilap legújabb száma. Szín
házi beszámolók, kritikák, színes ripor
tok, gazdag fimroval, magyar Írók kiváló 
novellái, tökéletes képes heti rádiómű
sor, divat, humor, rejtvények ; ez a leg
szebb és legolcsóbb színházi hetilap. A 
Délibáb ára csak 14 fillér.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 640 P., egyes szám ára 50 fillér.

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/í 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: llpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: 1/l  évre 6 pengő, 
félévre 12’— pengő, egész évre 24’— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

A húsvéti szám kettős lapterjedelem
ben jelent meg.

Nemzeti fllmszinbáz kft.
Nagyszombat este és husvét első nap 

ján a német filmgyártás óriási sikert 
aratott remekműve, az „Egy királynő 
szive" a mozgószinház egyik ünnepi 
műsorszáma. Az angol történelem egyik 
legszebb, de legtragikusabb fejezete ele
venedik meg a legkiválóbb német szí
nészek alakításában. A szomorú sorsú 
Stuart Mária szerepében Zarah Leander 
nyújt kiváló teljesítményt, mig a férfi 
főszerepben a nagyszerű Willy Birgelt 
látjuk viszont. A pazar kiállítású film
remeket a neves Cári Froelich rendezte.

Husvét másodnapján (április 14 én, 
hétfőn) és április 15 én, kedden roman
tikus magyar filmujdonság kerül műsor
ra. A gyönyörű Erdélyben játszódik le 
a „Gyimesi vadvirág", Géczy István és 
Aszlányi Károly zenés-filmjátéka. Egy 
meghiúsult esküvő következményeként 
tragikus események játszódnak le, elke
seredett emberek harcolnak egymással 
a szeretett nőért, mig végre győz az 
igazi szerelem. Ráthonyi Ákos rendezte 
meg sok ötlettel és fénnyel a Budapes
ten most is telt házak mellett futó ki
tűnő filmet. Főszereplői : Tolnay Klári, 
Ölvedy Zfóka, Mály Gerő, Gózon Gyula, 
Greguss Zoltán, Tímár József, Makláry, 
Pethes, dr. Hosszú Zoltán, stb.

Április 16 án, szerdán és 17-én, csü
törtökön a mai idők legaktuálisabb 
filmje, a diadalmas lengyel hadjárat 
minden részletét felölelő „Tűzkeresztség" 
című filmóriás. Főszereplők a német 
hadsereg vitéz katonái.

A jövő hét szombatjára és vasárnapra 
az idény legnagyobb sikerű operettjé
nek, a „Tokaji aszu“-nak filmváltozata 
fut majd a vásznon, melynek főszerepét 
Fedák Sári játsza.

Szerkesztői üzenet.
Többeknek. Technikai okokból ün

nepi számunkat csak korlátolt terjede
lemben jelentethettük meg. Húsvéti 
számunkba szánt Írásaikra később sor 
kerül.

Jó minőségű asztali 
j és pecsenye borok
j kicsinyben palackozva i9 

kaphatók
) VALASZKAY-nél

Hunyady u. 55. sz. alatti

üzlethelyiség;
azonnal bérbeadó.

______________ B o k o r  S i m o n n é.

jókarban lévő dupla ab- 
lak teljes felszereléssel, 

továbbá egy ajtó és használt téglák

jutányos áron eladók. hivatalban.

7 katasztrális hold a város 
közelében eladó. Érdeklődés : 
II. Rákóczi F.-utca 48. szám 
alatt. i—3

46/1941. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Radó Zoltán budapesti ügyvéd 
által képviselt Hutter és Lever buda
pesti cég javára 251 P. 37 f. tőke és több 
követelés és járulékai ereiéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával, a ri
maszombati kir. járásbíróság 1941. évi 
Pk. 5052 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1941. évi január hó 16-án 
lefoglalt 1050 P. 50 fillérre becsült in
góságokra a fenti kir. jbiróság fenti sz. 
végzésével az árverést elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. (c. 20. §-a alap
ján végrehajtást szenvedőnek Rimaszom
bat, Kossuth-u. és Losonci-u. sarkon 
lévő üzletében leendő megtartására ha
táridőül 1941. évi április hó 18. napjá
nak délelőtti 930 órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok, fűszer
áruk és üzletberendezés s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, de lega
lább a becsár Vs'részéért, készpénzfize
tés mellett el fogom adni még akkor is, 
ha a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, ha csak ellenkező kíván
ságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1941. évi március hó 28.
Bendicsek Gyula s. k.

kir. bír. végrehajtó.

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

132/1941 tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Baráih László végrehajtatónak 

Deraj (Gyeraj) Gyula végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az 
újabb árverést 267 P. 10 f. tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett az Os- 
gyán községben fekvő s az osgyáni 122 
sz. tkvi. betétben A. I. 1—2 sorszám 
225., 226. hrsz. alatt felvett s egészben 
Deraj (Gyeraj) Gyula nevén álló kert, 
ház 90 ö. i. szám alatt, udvarral a Rel- 
telekben ingatlanra 2500 P. kikiáltási 
árban azzal, hogy az utóajánlati ár 
2640 pengő.

Az árverést 1941. évi május hó 2. nap
ján délután 15 órakor Osgyán község
házánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan az utó
ajánlati árnál alacsonyabb áron nem 
adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/«-a, 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
°/0-ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1941. évi január 23.
A kiadmány hiteléül: 

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

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


