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A magyar életútja.
Valahányszor a történelem folya-1 

mán ősi alkotmányunknak valóban 
rugalmas keretei között levontuk az 
uralkodó koreszme és az idő kö- j 
vetelő szavának következményeit { 
és „állami akaratnyilvánításunk*1 
módján változtattunk, mindig meg 
maradtunk azon a magyar utón, 
amelyen még az Árpádok kezdtek 
el járni.

Hasonló a magyar életnek ez az 
útja az országot behálózó valósá
gos utakhoz. Ezek az utak vala-’ 
mikor csak száguldó paripák pa
tái nyomán keletkezett egyszerű; 
csapások voltak, később már sze- j 
kerek járták, még később alapot 
kaptak, megkavicsozták, mellettük 
árkokat húztak és lassan, fokoza
tosan országút lett belőlük, végül! 
modernül kiépített autó-strada. A 
fudamentum azonban, amelyen nyu
godtak és ma is nyugszanak, vál
tozatlanul az ezer esztendeje bir-1 
tukplt ősi, magyar föld maradt.

Éppen így változtak az állami, 
akaratnyilvánítás és a megnyilvá
nult akarat végrehajtásának formái, 
illetve módjai is. Hogy csak egy 
szemléltető példát hozzunk fel a 
sok közül: a régi diétákról, a rendi 
országgyűlésről áttértünk a nép
képviseletre zökkenő nélkül és 
anélkül, hogy megreformáltuk volna 
ősi, történelmi alkotmányunkat. Nem 
reformáltuk meg, az alkotmány ma
radt a régi, csupán a valóban ru
galmas kereteket alkalmaztuk a kor 
követelményeihez.

Ma a magyar égboltozaton ural
kodó planéták a magasabbrendü 
nemzeti egység, a nemzeti szolida
ritás és mindenekelőtt a szociális 
igazságosság minél teljesebb érvé
nyesülése. Ézekre a planétákra mu
tat minden hivatott állam férfiú ké
szítette horoszkóp. Ezekre mutat 
természetesen az is, amelyet Bár- 
dossy László miniszterelnök állított 
fel. Mi pedig, akik halljuk az uj 
idők szavát és meg is tudjuk ér
teni, akik nyitott szemmel nézük 
a kavargó eseményeket, melyeknek 
feszitő, mozgató erejét egy uj kor
nak eszméi alkotják, érezzük, hogy 
valóban szükség van az ősi élet 
utján haladó magyar szekér uta
sainak podgyászát felfrissíteni, több 
szociális tartalommal megtölteni, 
korszerűbbé tenni. Ez a munka lesz 
az, amit a közn>elv alkotmányre
formnak szokott nevezni. Reform 
lesz, de nem alkotmányreform, ha
nem biztosítása annak, hogy to
vább haladhassunk az ősi magyar 
utón.

V  ár osszépités.
A szoktalanul hűvös tavasz foly

tán még nem nyílnak teljes pom
pában a kerti virágok, mégis öröm
mel tapasztalhattuk, hogy városunk 
terei és utcái már átestek tavaszi 
megújhodásukon. Különösen jóleső 
érzéssel szemléltük, hogy az And 
rássy-ut rendezése és csinosítása 
teljesen befejeződött. Ott látjuk már 
beültetve a járdákat szegélyező 
fácskákat, eltűntek a régi rozoga 
kerítések és a mai „cipőtalp-sze- 
gény“ világban igazán hasznos és 
kellemes a rugalmas asztfalton való 
közlekedés. Á kórház körül is el
készült már az aszfalt-járda és re
méljük, hogy a kedvezőbb viszo
nyok során az aszfaltozást a Tompa
téren és a Deák Ferenc-utcában 
is mihamarabb folytatni fogják.

Tavaszi képet nyert a Tompá
kért minden részlete, mindenütt fel
ásták és gondosan elrendezték a 
parkrészleteket is. A Horthy Miklós- 
téren, a vármegyeháza és a posta
épület előtt is elkészültek már a 
beültetésre váró gyepágyak. Nem

csoda, ha városunk minden szépért 
lelkesedő polgármestere akora 
örömét lelte Rimaszombatnak a ter
mészetet is megelőző tavaszi fel
frissülésében, hogy már sokszor a 
kora reggeli órákban a gazda féltő 
szemével szemlélte és saját szemé
lyében intézte a város csinositási 
munkálatait.

É v a  László polgármester két 
éves itteni működése során büszke 
sikerének tekintheti, hogy Rima
szombat külső képe e két esztendő 
alatt oly annyira előnyösen meg
változott, hogy sokan — akik az 
elmúlt esztendőkben nem jártak vá
rosunkban — alig ismernek rá. 
Tervbevette a polgármester az ut
cák fokozottabb tisztántartását és 
a világítás emelését is és amint lát
juk, minden vágya az, hogy a gond
jaira bizott várost minél vonzóbbá 
és virágosabbá tegye. Hisszük, 
hogy ebben a nemes törekvésében 
városunk lakossága minden lehető 
eszközzel támogatni fogja.

A  vármegye életműködése 
az alispáni jelentés tükrében.
Mint már jelentettük, dr. Horváth Ár

pád alispán a vármegye múlt heti köz 
gyűlésén beterjesztette az 1941. év első 
negyedéről szóló időszaki jelentését, 
amelyet kivonatosan az alábbiakban 
adunk :

Beszámolt az alispáni jelentés a köz
igazgatás terén történt kinevezésekről 
és személyi változásokról, amelyek a 
„Gömör" hasábjairól már ismeretesek. 
Részletes jelentést adott az alispán a 
vármegye, a városok és községek ház
tartásának számbeli adatairól, melynek 
során megjegyezte, hogy a községekben 
a körjegyzői lakások és hivatalok álla
pota rossz és ugyancsak rossz karban 
vannak a törvényhatóság területén az 
orvosi lakások. Mindkettő pótlásáról fo
kozatosan gondoskodni fognak.

A vármegye közrendészeti viszonyai
ban az elmúlt időszak alatt semmi em- 
litésremélió esemény nem történt. A 
vármegye közbiztonsága és tűzrendészete 
kifogástalan. Megelégedéssel jelentette 
az alispán, hogy a vármegye lakossága 
a légoltalmi intézkedéseknek példás fe 
gyelmezettséggel tett eleget.

Már az elmúlt időszakban, de nap
jainkban is a köze llát ás és a közélelme
zés a legnehezebb és legégetőbb prob
lémája a kormányzatnak és a lakosság
nak egyaránt. A közellátási cikkeknek 
egész sora helyeztetett zár alá és Így 
természetesen a kötött gazdálkodással 
járó feladatok ellátása napról-napra több 
és nehezebb munkát ró a közigazga
tásra. Részletesen beszámol ennek so

rán az alispán azokról az intézkedések
ről, amelyeket dr. ’Sóldos Béla főispán, 
közellátási kormánybiztossal egyetértve 
tett meg a búza- és lisztellátás, a zsir- 
és cukor szükséglet biztosítására, vala
mint a cipő és talpbőr ellátásra vonat
kozóan. A vármegye április havi lábbeli
kontingense 2115 pár cipő volt, mig a 
talpbörből összesen 1620 kg. került ki
utalásra. A vármegye fa- és szénellátá
sában a tél végén és a tavasz elején 
nagyobb nehézségek nem adódtak.

A közutak építkezésében a rossz idő
járás folytán csak a legszükségesebb 
munkálatokat végezték el. Az elmúlt téli 
hónapokban a hóeltakaritási munkála
tokat sikerült minden nagyobb nehéz
ség nélkül elvégezni. A pelsőc—tornai 
vasútvonal kiépítését a kereskedelem
ügyi miniszter egyelőre nem tartja szük
ségesnek, miután igen sokba kerülne és 
egyébként az autóbuszösszeköttetés a 
helyi igényeket kielégíti.

A vármegye közegészségügyi viszo
nyai az elmúlt időszakban jelentős ha
ladást mutttnak. Gömör és Kishont vár
megyében jelenleg 9 egészségvédelmi 
szolgálat és három központi tüdőbeteg
gondozó intézet működik, mely utóbbiak 
Igen értékes munkásságot fejtenek ki, 
főleg a tanulóifjúság egészségvédelme 
szempontjából. A vármegye természetes 
szaporodása az elmúlt négy hónap alatt 
129 lélek volt. December—március hó
napokban a vármegyében 137 kanyaró, 
54 tífusz, 41 hörkhurut, 39 torokgyik, 
26 vörheny, 26 bárányhimlő, 23 nyílt

gümőkór, 9 szövődményes influenza, 5 
járványos agyhártya-lob, 4 gyermekbé
nulás és 1 vérhas esel fordult elő, ösz- 
szesen 6 halálozással. Méltatta az alis
páni jelentés a zöldkeresztes intézmény 
hasznos tevékenységét és a népélelme
zés érdekében rendezett falusi főzőtan
folyamok jelentőségét.

A mezőgazdaságot és az állattenyész
tést a rossz időjárás és a rendkívüli vi
szonyok befolyásolták. A vármegye te
rületén a mezőgazdasági munkások ke
reseti lehetőségei kedvezőek. Gazdasági 
cselédekben némi hiány mutatkozik.

Az állategészségügy tárgyalása során 
a jelentés beszámolt a mételykór elleni 
sikeres küzdeiemről. Az állatvásárok 
forgalma élénk volt, az állatárak emel
kedtek és a kivitel is bővült.

A vármegye szociális helyzetéről és a 
lakosság szegényebb rétegeiről való gon
doskodásról a vármegye alispánja hosz- 
szasabban számolt be. A Nép- és Csa
ládvédelmi Alap a vármegyében is meg
kezdte csendes és feltűnés nélküli al
kotó munkáját. Az alispán az elmúlt 
negyedév szociális feladatai közül a leg
fontosabbnak azoknak a családoknak 
a t á m o g a t á s á t  t a r t o t t a ,  ahol a 
családfők az elmúlt év nyarán katonai 
szolgálatot teljesítettek. A segítés cél
jaira a vármegye területén 15.000 pen
gőt használtak fel. A kormány nagysza
bású vizszabályozási és bekötőút építési 
munkálatokat tett folyamatba, úgyhogy 
munkaalkalom mindenki számára bő
ven akad. A községi közmunkákra az 
alispán 20.000 pengős segélyt utalt ki. 
A kisiparosság megsegítése az alispán 
szívügye és erre a célra 20.000 pengős 
kölcsönt bocsájtott a járási ipartársu
latok rendelkezésére anyagbeszerzés cél
jából. Rimaszombat és vidékének ipa
rossága nagyban sínyli a rimaszombati 
konzervgyár szünetelését. Az alispán bí
zik abban, hogy Rimaszombatban miha
marább sikerül egy nagyobb gyárüzemei 
létesíteni. Megkezdte a működését a Vár
megyei Közjóléti Szövetkezet is. Igen 
érdekes kísérletet végzett az alispán a 
tornaijai járásban a cigányokkal, akiket 
kosárfonásra és seprőkészitésre fogott 
be. A kísértet sikerrel biztat, amennyi- 
nyiben ez az akció már eddig is 2500 
pengős forgalmat ért el és az egyes 
családoknak 50—150 pengős kereset jut- 
tott. Az ez évi szociális feladatok meg
valósítására az anyagi eszközök részben 
rendelkezésre állanak és ha a rendkí
vüli viszonyok megengedik, a vármegye 
igen szép szociális programmot lúd majd 
megvalósítani.

A népoktatás menetét nagyban befo
lyásolták a katonai behívások és rend
kívüli hideg időjárással járó fa- és szén
hiány. Igen káros, hogy a megüresedett 
tanitói állásokat idejében betölteni nem 
lehetett és igy a meglévő tanerőkre ket
tős feladat hárult. A tanítóság azonban 
fokozatos és tervszerű munkával igye
kezett pótolni a hiányokat. Feldolgozásra 
kerültek már a nyolcosztályos alsóbb- 
foku iskolára vonatkozó vármegyei ada
tok is. Sajógömör községben állami me
zőgazdasági iskola létesült, melynek 
céljaira a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ebben az évben 60.000 pengőt 
utalt ki. Igen kívánatos lenne, ha erre 
a gyakorlati célú iskolára vármegyénk 
mezőgazdasággal foglalkozó lakosságá
nak figyelme a jövőben jobban rátere- 
lődnék.
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Az iskoldnkivüli népművelési tevékeny
ség terv szerint folyt le. A folyó tan
évben megtartott különféle előadások, 
valamint a népkönyvtárak forgalmára 
vonatkozó beszámoló jelentések feldol
gozása folyamatban van. A vaflás- és 
közoktatásügyi miniszter a folyó évi 
népművelési szükségletek részbeni fede
zésére 6500 P. államsegélyt folyósított. 
Hasonlóan a kiadott munkaterv szerint 
folyik a leventék kiképzése, amely most 
továbbszolgáló csapattisztek felügyelete 
mellett történik. Az eredmény kielégítő, 
a mulasztások száma csökkent. A lövöl
dék teljes kiépítésére az előmunkálato
kat már megkezdték. Folyamatban van 
a levente segédoktatói tanfolyam és a 
levente egyesületi élet vezetőinek segéd
kiképzése is.

A vármegyei közgyűlés 
határozatai.

A vármegye törvényhatósági bizott
ságának április 30. közgyűlésén titkos 
szavazással megválasztották az adófel- 
szólamlási bizottságok tagjait az 1941— 
1943. évekre. A Rimaszombat székhel
lyel működő bizottságba dr. Farkasfalvi- 
Farkas Ábraháni zsipi földbirtokos, ifj. 
Derekas János kereskedő, Vondra János 
kályhásmester, dr. Dohnányi Dezső ügy
véd, vm. tb. főügyész és vitéz dr. Szakait 
István csizi nagyiparos, mint rendes; 
i f j .  Szabó Elemér földbirtokos, Péter 
Árpád feledi kereskedő, Koskó Lajos 
mészáros, dr. M ihalik Dezső ny. vm. t. 
főügyész és id. Rdbely Miklós, mint 
póttagok kerültek. A törvényhatósági 
levente bizottság tagjaiul ugyancsak tit
kos szavazással egyhangúlag Barna Bé
lát, Csiszár Lászlót, Fodor Istvánt, Gadl 
Bélát, dr. Halász Istvánt és Ragályi Fe
rencet választották meg.

A közgyűlés több, a vármegye kis- 
gyülése által indítványozott határozato
kat fogadott el. így a th. közúti alap 
1941. évi költségvetésében elő nem 
irányzott útépítési munkálatokra és hi
dak javítására szükségelt kiadási több 
letekre 111.249 P. fedezetet jelölt ki és 
az alispán kérésére 48.400 P. póthitelt 
szavazott meg. Ebből az összegből ke
rül sor a Gortva-patak és a Rima sza
bályozása kapcsán szükségessé vált híd
építésekre is.

Igaz Lajos főjegyző és dr. Bartdky 
János tb. főszolgabíró előadása alapján 
a közgyűlés sorban elfogadta a vármegyei 
alapok 1940. évi zárszámadásait, amikért 
úgy az alispánnak, mint a vármegyei 
számvevőségnek a felmentvényt meg 
adta. A zárszámadásokból kitűnt, hogy 
a vármegye — a nehéz viszonyok elle
nére is — dicséretreméltó takarékos
sággal gazdálkodik és valamennyi alap 
fölösleggel zárult. így a vármegyei ház
tartási alap tiszta maradványa 71 764 P. 
15 f., úgyhogy a tiszta vagyon 135 397 
P. 70 fillért tesz ki. A vármegyei köz
úti alap 637 618 P. 30 fiit., a nyugdíj
alap pedig 16228 P. 85 fül. tiszta va
gyont mutat ki.

Megállapította a közgyűlés a vármegye 
területén kiadható ószeres, zsibárus és 
házalási engedélyek számát. Eszerint 
engedélyt kaphat a vármegye területén 
17 ószeres (ebből Rimaszombatban 2), 
13 zsibárus (Rimaszombatban 1) és 35 
házaló.

Megalkotta a közgyűlés a heti vásá
rokon az ipari készítmények eladásáról 
szóló szabályrendeletet. Eszerint a vár
megye területén fekvő községek heti 
vásárjain élelmiszerekei, kerti és mezei 
termékeket, házi iparcikkeket bárki áruba 
bocsájthat. Házi iparcikkeken kívül más 
iparkészitményeket csupán helybenlakók, 
de mindenképen iparűzési jogositvány- 
nyal rendelkező iparos, vagy vándoripa
ros jogosult árusítani. Hasonlóan meg
alkotta a közgyűlés a vásári és piaci 
helypénzszedésről és a vásárrendtartás
ról szóló vármegyei szabályrendeleteket.

Dr. Dobozy László vm. aljegyző a 
vármegye területén működő tüdőgondo
zóknak törvényhatósági kezelésbevéte
léről számolt be, amely kérdés még 
kormányhatósági tisztázásra szorul. Dr. 
Dóczi András vm. aljegyző a községi, 
kör- és segédjegyzők szabadságidejéről 
és azok hivatalos működési idejének 
megállapításáról szóló vármegyei sza 
bályrendelet megalkotásáról tájékoztatta 
a közgyűlést.

Mély sajnálattal vette tudomásul a 
törvényhatósági bizottság, hogy dr. Lang-

hoffer László rozsnyói főszolgabíró ez 
év május 31-ével nyugdíjaztatását kérte. 
A törvényhatósági bizottság a nyugdí
jaztatásához hozzájárult. Dr. Horváth 
Árpád alispán az igazi magyar embert 
és a kiváló munkatársat búcsúztatta el 
a 36 éves közéleti szolgálat után távozó 
Langhoffer Lászlóban. Pápezsik Andor 
th. bizottsági tag a rozsnyói járás saj 
nálatát és nagy háláját tolmácsolta. Dr. 
Langhoffer László meghatva köszönte 
meg az őszinte szívből fakadt üdvözlé
seket.

A közgyűlés dr. Ragályi Antal vm. 
tiszti főügyésznek engedélyt adott a 
magán ügyvédi gyakorlatra.

A törvényhatósági levelezések során 
a közgyűlés elhatározta, hogy Vas vár
megye Közönségének megkereső leve
lére a muhi csata színhelyén országos 
emlékmű létesítése és IV. Béla király 
érdemeinek törvényben való megörökí
tése iránt beadott feliratát a tn. kir. 
kormánynál hasonló szellemű felirattal 
támogatja. Szilágy vármegye Közönségé
nek üdvözlő levelét a vármegye újjá
alakulása alkalmából a közgyűlés kö
szönettel vette tudomásul és arra ha
sonló üdvözlettel válaszolt.

A polgári leányiskola 
„anyák napi" ünnepsége.

Kimagaslóan jól sikerült műsoros es
tet rendezett a polgári l e á n y i s k o l a  
„ Zrínyi Ilona"-Önképzőköre május 3 án 
a Polgárikör nagytermében. Az előadás 
célja az „Anyák napjá“-nak méltó ke
retekben való megünneplése volt. A ne
mes ügy érdekében úgy a tanári kar, 
mint az ifjúság dicséretes tevékenysé
get fejtett ki s lelkes munkájuk gyü
mölcse a teljes erkölcsi és anyagi siker 
lett.

Úgy a pénteki főpróbán, mint a szom
bat esti előadáson szépszámú közönség 
gyönyörködött a nívósán összeállított 
hangulatos és mély hatást keltő műsor
ban. Valamennyi kitünően előadott mű- 
sorszám a nagy eszmény : az anyai sze
retet jegyében állott. Az ügyes szerep
lők tiszta lelkületűkből és hálás szivük
ből fakadt érzés-virágokkal fonták körül 
a szép szavalatokat, zeneszámokat, éne
keket és a megható kis színdarabokat. 
Mindannyian egyforma dicséretet és el
ismerést érdemelnek s igy az összhang- 
zatos teljesítmény rovására esnék, ha 
közülök bárkit külön is kiemelnénk. 
Meg kell azonban emlékeznünk az elő
adást nagyszerűen megrendező tanári 
karról, elsősorban a magasan szárnyaló 
ünnepi beszédet is mondó Varga Etel
káról, Nagy Olivia önképzököri elnök
ödről és Horváth Irénről, akik fáradtsá
got nem ismerve tanították be a két 
színdarabot, a szavalókórust és a ma
gyar táncot.

Ugyancsak külön fejezetet érdemel 
a leányiskola énekkara, amely Lackner 
László vezetése mellett beváltotta a sze
repléséhez fűzött reményeket. Kár, hogy 
az énekkar — a közlekedési és elszál
lásolási nehézségek miatt — nem tudott 
eleget tenni a budapesti meghívásnak. 
Az énekkar igen jó hanganyaggal ren
delkezik s ha többszöri szereplés füzé
ben összeforr és kialakítja az egységes 
kórus-hangszint, méltán lesz egyik kép
viselője az immár országos hírű rima- 
szombati Éneklő Ifjúságnak. Lackner 
László uj kórusa élén újból tanujelét 
adta annak az önzetlen és odaadó sze
retetnek, amellyel az Éneklő Ifjúságért 
dolgozik már évek óta.

A minden tekintetben kitünően sike
rült műsoros estet a közönség nagy sze
retettel fogadta és a szereplőket zajos 
tapsokkal jutalmazta.

— A székesfővárosi m. kir. pénzligy- 
igazgatóság felkéri az igen tisztelt kö
zönséget, hogy aki a címére küldött 
állami sorsjegyet megtartja, annak árát 
a postatakarékpénztári befizetési lap 
felhasználásával egyenlítse ki. Aki a 
sorsjegyet nem kívánja megtartani, szí
veskedjék azt a mellékelt portómentes 
válaszboríték felhasználásával vissza
küldeni oda, ahonnan érkezett. Az állam
sorsjáték jótékony célt szolgál s aki a 
megtartani nem kívánt sorsjegyet nem 
küldi vissza, a jótékonycélt károsítja 
meg. A sorsjegyek visszaküldése díjtalan.

Erőteljes működésbe kezdett a MÉP rimaszombati
szervezete.

Nagy napja volt április 30-án, szerdán 
a Magyar Élet Pártja rimaszombati 
szervezetének. A délelőtt folyamán a 
párthelyiségekben megjelent vitéz Lukács 
Béla nyug. államtitkár, m. kir. titkos 
tanácsos, a MÉP országos elnöke, akit 
a választmány élén Hizsnyay-Heinzel- 
mann Béla vármegyei elnök és dr. Lö- 
cherer Géza városi pártvezető fogadott. 
A pártelnök részletesen tájékoztatta 
magát a helyi szervezet ügymenetéről 
éá a megjelentekkel szívélyesen elbe
szélgetett.

Szerdán este a „Három Rózsa" kis
termében a MÉP városi szervezetének 
intézőbizottsága tartott ülést. Dr. Lö- 
cherer Géza pártvezető meleg szavakkal 
üdvözölte az intézőbizottság uj tagjait, 
majd kegyelettel és hálával emlékezett 
meg gróf Teleki Pál pártvezér emléké
ről, örömmel és szeretettel pedig a Dél
vidék visszatéréséről. A pártvezető ezu
tán hatásos "beszédben vázolta a hely
szervezet működésének alapelveit, ame
lyek a kormánypolitika támogatásában, 
az egységes magyar közszellem kialakí
tása és az érdekvédelemben összpontosul. 
Legfőbb vezérelvekként jelölte meg ki
felé a magyar birodalmi gondolat meg
valósítására való törekvést, befelé pedig 
a szociális kérdések megoldását. Mind
két vezérelv eszköze — szerinte — a

történelmi hagyományokon alapuló úri 
lelkiség kihangsulyozása, terjesztése és 
gyakorlatban való megvalósítása. A ma
gyar úri lelkiség két tényezőből adódik 
és pedig először az objektivitásból, azaz 
az erőszakosság nélküli tárgyilagosság
ból ; másodszor pedig a gavallériából, 
•'agyis másoknak a saját rovásunkra 
érdemfelüli jutalmazásából. Ez a menta
litás vezet a Dunamedencében lakó né
pek feletti uralomhoz és oldja meg a 
társadalmi osztályok közötti ellentétek 
problémáit. A nagy tetszéssel fogadott- 
elnöki bejelentéshez Fényes Sándor 
szólott lelkes hangon és hazafias szel
lemben, majd Szőllösy István városi 
titkár tette meg értékes jelentését, amely
nek során elhatározták, hogy az épít
kezések és közmunkák megindítása, a 
magánalkalmazottak, kereskedők és ipa
rosok nyugdijának rendezése és a tagok 
érdekvédelmének helyi vonatkozásban 
fokozatosabb kiépítése érdekében meg
felelő lépéseket tesznek. Az érdekvéde
lem körüli vitában Sichert Károly, id. 
Rdbely Miklós és Siposs József vettek 
részt. Az intézőbizottság tagjai sorába 
felvette Tóth Ernőt és Káposztás László 
festöiparost, majd a hasznos munkát 
végzett ülés dr. Löcherer Géza záró
szavaival végétért.

A városligeti Tompa Mihály-emlékpad leleplezése.
Május 2-án, a tavaszi virágkiál

lítás megnyitásának fényes pom
pájában zajlott le a Tompa-pad 
leleplezése Magyarország Kormány
zójának és hitvesének jelenlétében.

Az emlékoszlop Ispánki József 
szobrászművész alkotása „Tompa 
Mihálynak" felirattal. Az oszlop 
díszítése pedig a következő feliratú 
három részre van osztva: I. „A vi
rágok lelke", II. „A magyar nép
rege", III. „Az elmúlás gondolata 
költőjének."

A műsor egyedüli száma Tompa 
egy versének az elszavalásából állt, 
melyet Szörényi Éva művésznő oly 
mély érzéssel adott elő, különösen 
ama sorait

„Szent természet, dajkálkodó anyám
Szeretlek éu kimondhatatlanul",

hogy mindenki könnyfátyolos szem
mel hallgatta végig.

A megjelent előkelőségek sorai
ban Gömör megyét dr. ’Sóldos 
Béla főispán képviselte az ünnep
ségen, a Gömöri Egyesületet pedig

Putnoky Móric és dr. Lukács Géza 
elnökök.

A virágoknak szinpompája, édes 
illata szinte felidézte a lelkűnkben 
a Virág-regék bájos legendáit és 
az ünnepséget a tavasznak ez a 
bűvös varázsa tette felejthetetlenné 
éppen úgy, mint ősszel a margit
szigeti Tompa-szobor leleplezésén 
az enyészet szelíd lehelete, a sár
guló lombok hullása hagyott ma
radandó nyomokat a lelkekben. 
Nem egy ember tette el emlékül a 
reáhulló lombokat, mintegy az őszi 
hervadás dalnokának üdvözleteként.

Ezek után kell, hogy még na
gyobb kegyelettel ápoljuk a Tompa
kultuszt, mert az ő magasztos köl
tészetének köszönhetjük, hogy a 
főváros két legszebb pontján van 
egy-egy hely, mely mindenkor egy 
darab otthont jelent nemcsak a 
papság, de a mi számunkra is, 
hová bizó reménykedéssel zarán
dokolhatunk mélységes hitet és 
megnyugvást merítve, mint a mai 
élet tépett, fáradt vándorai.

P. Kálniczky Vilma.

T K A T O N A I  R O V A T .  T
Nyugalom .

A háború az idegeket kemény próbá
ra teszi. A korszerű hadigépezet hatása 
önuralmat és fegyelmet kivan a nemzet 
minden egyes tagjától. A lelki hatások 
mélyenjárók, de könnyebben viselhetők 
el, ha él bennünk nemzetünk erejében 
vetett bizalom és jövendőnk iránt táp
lált tántoríthatatlan hit. Tudnunk kell 
azonban, hogy a lelki ellenállás köny- 
nyebben törik meg ott, ahol a fegyver
hatás szellemi benyomásai romboló 
propagandától megfélemlített embereket 
érintenek. Ezt az ellenség is igen jól 
tudja. Felhasznál tehát minden lehető
séget arra, hogy a hadviselő állam lakó
ságában olyan híreket terjesszen, ame
lyek a lelki reménységet puhítják, az 
önbizalmat és a győzelembe vetett hit -t 
ingatják meg. Ha ezt sikerül elérnie, 
akkor — a hadvezetés minden erőlkö

dése mellett is — ellenfelének győzelmi 
esélyeit igen csekély értékűre száilitja 
le. Különösen veszedelmes a lelkek meg- 
mákonyositására való törekvése ott, ahol 
ellenőrizhetetlen hírek gyorsan száguldó 
tűzvészként terjednek, ahol az emberek 
képzelő ereje túlzásokra hajlamos, vagy 
ahol a háború tagadhatatlanul nélkülö
zéssel járó időszaka az egészséges ke
délyt elsorvasztotta.

Á minap is célzatosan terjesztett hírek 
kaptak szárnyra Budapesten s ezek 
titokzatos módon rendkívül rövid idő 
alatt igen széleskörű hullámokat vetet
tek. Hamar ijedő emberek azt suttogták 
egymásnak, hogy a tengelyhatalmak

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

g y o r s  h a s h a j t ő  
e l é g  3  u j j n y i
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Keressünk gyógyulást, üdülést és szórakozást a 
korszerűen átépített kiváló gyógyhatású

P A R Á D - F  Ü R D Ö B E N .
Idény május 14—szept. 30-ig. Főidény julius— 
augusztus hónapban. A rzénvasas-tim sós és 
szénsavas fürdők. Modern vlzgyógyintézet
Ivókúrák. Hegyi strand. 300 folyóvizes szoba. 
126 hold park. Diétás ellátás. Elsőrendű konyha 
uj vezetéssel. Főidényi szobákat kérjük már most 
megrendelni. F ü r d ő i g a z g a t ó s á g  — P á r á d .

ellenfelei fel fogják gyújtani Európa 
egész termését és e célra már különle
ges permetező készülékkel és anyaggal 
is rendelheznek.

A dolog érdemét a következőkben 
kívánjuk megvilágitani. Az a törekvés, 
hogy a légitámadásokkal a hadviselő 
államok terményeit elpusztítsák, vagyis 
a népességet kiéheztessék, nem újkeletű 
gondolat. Az ellenség amint az ipari 
termelést, úgy a lakosság ellátását is 
megkíséreli megbénítani. Ez a szándéka 
beilleszthető a totális háború gondolat- 
menetébe. A szándék azonban még nem 
végrehajtás. Az ördögi terv és riadalmat 
célzó hir érdemére nézve elég legyen 
az, hogy a kárt okozó hadiszer ilyen 
tömegben való előállítása az emberi és 
állati megélhetéshez szükséges termé
nyek termesztési árnyait sohasem képes 
utólérni. A repülőgépről leszőrt és a 
napfényben önmagától gyulladó anyag a 
jelenlegi háborúban is bemutatkozott 
már, de kisebb és könnyen eloltott fü
zeknél nagyobb kárt sehol sem okoz
hattak. Meg aztán mindent hézagtalanul 
felperzselni még sem lehet! Ez a tul- 
merész fantáziára való kitalálás inkább 
abban az esetben járna jelentősebb ará
nyú kárral, ha a fogyasztásra alkalmassá 
tett terményeket központokban zsúfol
nák össze olyan nagy mértékben, hogy j 
egy-két ilyen embertelen légitámadás 
minden készletet tönkretenne. Céltuda
tos termelés és közellátási politika ily 
szarvas-hibát azonban háborúban nem j 
szokott elkövetni. A mezőn és zöld, 
vagy learatott állapotban lévő termés | 
permetezésszerü elégetése csak különö 
sen kedvező időjárási viszonyok mellett 
és csak szórványosan sikerülhet és az 
is csak akkor, ha a repülőgépek légvé
delem nélkül nyugodtan gazdálkodhat j 
nának és a falu, illetve a tanyák népe! 
a tűzoltás háborús feladatairól egyálta
lában megfeledkeznék. A hirterjesztés 
célzatossága azonban teljesen átlátszó.) 
Magyarország mezőgazdasági állam. La
kosságával mindenáron el akarják hi
tetni, hogy verejtékes munkáját és an- | 
nak igaz értelmét: az áldott magyar | 
föld életet adó termését az ellenség 
kénye-kedve szerint megsemmisítheti. 
Tudjuk nagyon jól, hogy a magyar föld 
népének leikéhez a földnél és verejték
kel szentelt termésénél semmisem áll 
közelebb szivéhez. Ott akarják a lelkét 
a földre sújtani, ahol az néki a leg
jobban fáj.

Legyünk tisztában ezzel és fogadjuk 
az ilyen híreket a magyar jellemhez 
méltó nyugalommal. A riadt hírverőket 
felsöbbséggel utasítsuk el magunktól, 
ilyen ostoba szóbeszédnek pedig ne 
váljunk terjesztőjévé. Még jóhisemiiségü 
hirtovábbitásunk is oly nagy veszélyt 
rejt magában, amely sokkal ártalmasabb 
az állítólagos permetező gépeknél. De 
egyébként is legyünk magyarosan szűk
szavúak, mert ez titoktartásra nevel. A 
titoktartás pedig a katonai sikereknek 
előfeltétele. Jegyezze meg magának min
den magyar, hogy egy-egy bizalmas hír
nek könnyelmű továbbadását sok magyar 
életével fizetheti meg. A magyar nemzet
nek ellensége tehát az, aki hirhordozással 
könnyíti lelkét, vagy gonosz módon 
megtöri a másik önbizalmát.

Az igazi magyar ember a veszély ide
jén nyugodt. A kényelemhez szokott 
városiak pedig tanuljanak nyugalmat a 
magyar föld népétől, mert a földmives 
foglalkozásával járó minden csapást 
egyre újra éledő bizalommal és Istenbe 
vetett hittel tűr el, tudván, hogy szűk 
esztendő után bő aratás és borúra derű 
következik ! Tehát : nyugalom !

A nyári vasúti menetrend, amely 
hétfőn lépett életbe, Rimaszombatra vo
natkozóan kevés változást hozott. Ör
vendetes azonban, hogy ez alkalommal 
ismét visszaállították azt az esti feledi 
személyvonatot, amely a budapesti gyors
hoz csatlakozik.

H ogy  igazságon  alapuló  
uj rend szü lethessen ...

Május elsején minden katolikus 
templomban megkezdődtek azok a 
bensőséges és felemelő ajtatosságok, 
amelyek a tavasz ragyogásában 
viszik el a lelkeket az Úristen trónja 
elé. Május az imádság hónapja is. 
Ebben a hónapban az Egyház feje, 
XII. Pius pápa felhívta a híveket, 
hogy Mária hónapjában buzgón 
fohászkodjanak a Szüzanyához, 
hogy járjon közbe a béke mielőbbi 
helyreállítása érdekében.

Ezeket mondja a pápa:
„Imádkozzunk, hogy ahol ma 

egyenetlenség van, ott megértés 
jöjjön létre, ahol ma ellenségeske
dés van, ott álljon helyre a béke, 
hogy igazságon alapuló uj rend 
születhessen. Imádkozzunk, hogy 
minél előbb becsületes, szilárd és 
tartós béke jöjjön létre, olyan béke, 
amely nem hordozza magában az 
uj háborúk csiráit".

Teljes szívből imádkozzunk egész 
május hónapban a Szentatya ma
gasztos szándékára. (—ó— a)

Vitéz Lukács Béla m. kir. titkos 
tanácsos lett. Magyarország Főméltó- 
ságu Kormányzója a m. kir. miniszter- 
elnök előterjesztésére vitéz kövecsest Lu
kács Béla ny. államtitkár, országgyűlési 
képviselőnek a haza szolgálatában szer
zett kiváló érdemeinek elismeréséül a 
m. kir. titkos tanácsosi méltóságot ado
mányozta. A magas kormányzói kegy, 
amely városunk kiváló szülöttjének 
a legnagyobb rangot és ezzel a nagy- 
méltóságu címet adományozta, őszinte 
és igaz örömet keltett az egész 
magyar közvéleményben. Rimaszom
bat város társadalma is boldog büsz
keséggel tekint nagy fiára és tiszta 
szívből kívánja, hogy legmagasabb uj 
kitüntetése birtokában sokáig és sok 
eredménnyel szolgálhassa a nemzet ügyét, 
azzal a tisztelettel és szeretettel övezve, 
amelyet nemes egyénisége és péld át
adó működése eddig is biztosított szá
mára. — Ugyancsak m. kir. titkos ta 
nácsosi rangot nyert dr. Tomcsányi Kál
mán belügyi államtitkár, akit bensősé
ges rokoni szálak fűznek Gömör me
gyéhez s akinek személyében a vár
megye közügyei mindenkor őszinte kész
ségű támogatóra számíthatnak.

A „Rerum Novarum" Emlékbizott
ság tagjaivá Gömör megyéből Bubnics 
Mihály megyéspüspököt, dr. Horváth 
Árpád alispánt és Radány Lajos espe
res-plébánost választották. Az Emlék- 
bizottság adja ki XIII. Leó pápa körle
velének félszázados jubileumán azt az 
emlékkönyvet, amely a Rerum Novarum 
teljes szövegén kívül képet nyújt azokról 
a szociális intézményekről és mozgalmak
ról is, amelyek egy félévszázad óta ha
zánkban felsorakoztak.

Kulturelőadások a Polgárikörben.
Május 10-én, szombaton Szepsy József 
„A liberalizmus kora Magyarországon", 
május 17-én Kiihne László tanár „A 
dűlőnevek kiértékelése cimen tartanak 
előadást. Mindkét alkalommal az előa 
dások fél nyolckor kezdődnek. Az elő
adások után családi táncestély éjfélig.

Gyűjtési eredmények. Az árvízkáro
sultak javára Rimaszombat városában 
1347 P. 74 fill. gyűlt össze. Ehhez az 
összeghez a városháza tisztviselői kara 
120 P. 34 fillérrel járult hozzá. — A 
„Götnör“ utján újabban Németh Terézia 
2 P-t adományozott s igy gyűjtésűnk 
eddigi eredménye 40 P. 88 fillér, mely 
összeget már illetékes helyre juttattuk.

Halálozások. Súlyos gyász érte Szőke 
János városi gazdát és családját. Fele
ségét, szül. Polónyi Terézt 43 éves ko
rában hosszú és kínos betegségétől má
jus 4-én megváltotta a halál. Az elhunyt 
20 esztendőn keresztül Rimaszombat vá
ros irodasegédtisztje volt. Rendkívül 
szorgalmas és megbízható munkásságá
val felettesei elismerését és a város kö
zönségének megbecsülését vívta ki. Sze
rető és gondos családanya és rendkívül 
vallásos lélek volt, aki Istenbe vetett 
megnyugvással és türelemmel viselte a 
gyötrő kórt. Halála általános mély rész
vétet váltott ki. Temetésén, amely má
jus 5 én ment végbe a katolikus egyház 
szertartásai szerint, Éva László polgár- 
mesterrel az élén megjelent a város 
egész tisztviselői kara. A nyitott simái 
dr. Gabonás János helyettes polgármes
ter-főjegyző meghatott szavakkal búcsú 
zott el a derék és kedves munkatárstól.

Özv. Tichy Mihályné sz. Prahács Ka
talin 84 ik évében május 4 én Rozsnyón 
elhunyt, négy hónap múltán követvén 
a sírba hűséges élettársát. Halála Tichy 
Kámánt a neves rozsnyói festőművészt, 
muzeumigazgatót és hírlapírót döntötte 
mély gyászba.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad és azokból 
v isszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

A rimaszombati férfiak Oitáregye- 
sülete május 2-án tartotta meg taggyű
lést Radány Lajos esperes-plébános el
nöklete mellett. Ima után az elnök Kem- 
pis Tamás „Krisztus követéséről" szóló 
elmélkedésekből olvasott fel. Sövényházy 
Mihály jegyző felolvasta a legutóbb ülés 
jegyzőkönyvét és a nagy sikerrel vég
ződő nagyböjti hitvédelmi előadásokról 
szóló rövid jelentését. Radány Lajos es
peres-plébános hálás köszönetét mon
dott az előadóknak, majd nagy figyelem 
közepette adta elő a Katolikus Akció 
által kitűzött témát : „Segítsük a szegé
nyeket !“ cimen. Kifejtette, hogy az ele
settek támogatása keresztény kötelesség, 
mert hiszen mindnyájan egy Isten fiai va
gyunk. Krisztus minden szavával és cse
lekedeteivel figyelmeztetett és tanít ben
nünket a szegények gyámolitására, amely 
egyforma kötelességeket hárít úgy az 
egyénre, mint az Egyházra és az egy
házközségekre. A segítésnek jól átgon
doltnak, tervszerűnek és meggyőződéssel 
teljesnek kell lennie. Egymást szeretni 
és támogatni kell, mert az Isten- és em- 
berszereteten fordul meg az egész ke
resztény vallás. A nagy tetszéssel foga
dott előadás után örömmel vették tudo

ne gondolkozzon soká, mert 
az idő szalad I Közeledik 
az Állami sorsjáték h u- 
zása,  melynek főnyere

ménye 40.000 P.

E Z E N K Í V Ü L  M E G :
20.000 P 10.000 P

2x5.000 P 4x2 500 P
6x2.000 P 29x1.000 P

és még számos kisebb és 
nagyobb nyeremény, me
lyeket mind készpénzben 

fizetnek ki.

H ú z á s  j ú n i u s  5 ,
másul azt a bejelentést, hogy az Oltár
egyesület 15, főleg vasúti hivatalnokok
ból álló uj taggal gyarapodott. A leg
közelebbi taggyűlés idejét junius 13 án, 
pénteken délután fél 7 órában állapítot
ták meg.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága fe

leségem, illetve édesanyánk elhalálozása al
kalmával részvétüket szóban, levélben vagy 
táviratilag kifejezésre juttatták, továbbá mind
azoknak, akik a temetésen megjelentek s 
koporsójára koszorút, vagy csokrot helyeztek, 
ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket.

Külön mondunk hálás köszönetét a város 
polgármesterének, helyettesének, tisztikarának 
és alkalmazottainak, a Katolikus Kör és Ipa
roskör vezetőségének és a gimnázium Vili. 
osztályú tanulóinak.

Szőke János
és családja.

Filmelőadás Budapest „fürdővá
rosáról. A budapesti „Gyógyhely Bi
zottság", melynek József Ferenc főherceg 
az elnöke, elhatározta, hogy Budapest 
„fürdővárosáról felvett gyönyörű han
gos propaganda filmjét több nagy vá
ros után Rimaszombatban is bemutatja. 
A bevezető előadás megtartására dr. Groó 
Béla igazgató-főorvost kérték fel. A rend
kívül érdekes és tanulságos filmet a 
Nemzeti Filmszínházban valószínűleg 
május 24-én, vagy 25-én forgatják le a 
nagyközönség és a tanulóifjúság számára.

Lelketlen tett. A konzervgyár magas 
kéményének évek óta kedves vendége 
egy gólyapár. Szerdán a mezőn cser
késző gyér- .ekek puskagolyótól megse
bezve, hóban találták az egyik gólyát. 
Párja és fiókái azóta hiába várják haza 
a gondos családfőt.

Ezüstmise. Fuhrmann István pelsőci 
plébános most ünnepelte pappá szente
lésének 25. évfordulóját. A szép ju
bileum alkalmából a városunkban is 
nagy szeretetnek örvendett lelkipásztort 
sokan üdvözölték.

A Rimaszombati Volt Diákok Szö
vetségének rimaszombati tagjai szerdán 
este értekezletet tartottak. Vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, gimn. igaz
gató tájékoztatta a megjelenteket a Szö
vetség eddigi jótékony működéséről és 
a jóváhagyott alapszabályokról. Majd a 
május 25-iki ünnepségek megbeszélésére 
került sor. A „Hősök Napján" leplezik 
le ugyanis a világháborúban hősi ha
lált szenvedett rimaszombati tanárok és 
diákok emléktábláját a gimnázium elő
csarnokában. A részletesebb tennivalók 
megbeszélésére május 12-én, hétfőn este 
7 órakor a Polgárikör emeleti különter
mében újabb értekezletet tartanak, ame
lyre a helybeli öregdiákok teljes szám
ban való megjelenését kérik.

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 : Menetfê íród. 52, Fatelep 72.
KÖLCSÖNÖKET a legelőnyösebb kamatozás és kedvező visszafizetési 

feltételek mellett nyújt.
Nagyobb mezőgazdasági kölcsönök méltányos kamatláb és illetékmen

tes bekebelezés mellett.
Középlejáratú gazdakölcsönök 4'/«-os kamatozással.
Kiskereskedői kölcsönök Baross-tagok részére.
Betéteket előnyösen kamatoztat és bármily összeget azonnal visszafizet.

A banküzlet minden ágával kapcsolatos megbízásokat elfogad és 
a legelőnyösebben lebonyolít. — A Magyar Nemzeti Bank által 
valuták beváltásával és eladásával, valamint devizaátutalásokkal 
megbízott pénzintézet.

IBUSz MÁV. HÍV. MENETJEGY1RODÁJA mindennemű utazási ügyben 
készséggel szolgál díjtalan felvilágosítással. Vasúti jegyek bármi
lyen viszonylatban kaphatók.

T Ű Z I F A  kicsinybeni eladása, azonnali szállítás és kedvező fizetés 
feltételével.

Gömör megyében az egyetlen fővárosi keresztény p é n z i n t é z e t  fiókja.
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M E G H Í V Á S .
Az 1898: XXIII. törvénycikk alapján alakult Országos Központi Hitelszö

vetkezet kötelékébe tartozó
R i m a s z o m b a t  é s  V i d é k e  H i t e l s z ö v e t k e z e t

mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
1941. évi május hó 16 án d. e. 11 órakor, határozatképtelenség esetén 1941. 
évi május hó 26 án d. e. 11 órakor a Hitelszövetkezet székházának helyisé
gében

r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. §-a értelmében meghivatnak. 

NAP I R E ND :
1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 3 tagjának választása.
6. Jelenléti dijak megállapítása.
7. Ingatlan vétel.
8. Uj alapszabályok alkotása.

Tagok száma 891. Üzletrészek száma: 2581.

A felügyelőbizottság által megvizsgált 1940. évi mérleg a szövetkezet helyi
ségében kifüggesztetett és mindenki által megtekinthető.

Rimaszombat, 1941. évi április hó 27 én.
Az ig a z g a tó sá g .

Az erdei tüzesetek megakadályozá
sa. A vármegye Közigazgatási Bizottsá
gának gazdasági albizottsága határozata
ként ár. ’Sóldos Béla főispán, mint elnök 
rendeletet adott ki az erdei tüzesetek 
megakadályozására. Eszerint a legszi
gorúbb büntetés terhe mellett erdőben, 
vagy erdőhöz tartozó egyéb területen 
és az erdő szélétől számított 100 méter
nyi távolságban tüzet rakni, tűzveszélyes 
tárgyat eldobni vagy kellően nem vé
dett helyen tűzveszélyes világitó eszközt 
használni tilos. Az erdőben az Üzemszerű 
tüzelést folytonosan és gondos őrizet 
alatt kell tartani. Aki tüzet rak, köteles 
azt távozása előtt tökéletesen eloltani.

Az OTI gyógyüdültetési akciója.
Az Országos Társadalombiztosító Inté
zet fiatalkorú biztosított tagjai részére 
folyó évi junius 2-tól az egész éven át 
ingyenes gyógyüdültetést rendez. Az 
üdültetésben az Intézetnek csak a 18 
éven aluli, fiatalkorú, öregség és rok
kantság esetére biztosított tagjai része
sülhetnek. A gyógyüdültetés az Intézet
nek az ország különböző részein: a 
Balaton mentén és magaslati vidékeken 
létesített üdülőtelepein történik és idő
tartama egyénenként két hét, amely idő
tartam megegyezik a 30.000/1936. Ip. 
M. számú iparügyi miniszteri rendelet
ben a tanoncok részére törvényesen 
biztosított fizetéses szabadság időtarta
mával. Az üdültetésben való részvétel 
semmiféle (sem üdülési, sem utazási) költ
séggel nem jár. Az üdülésre jelentkezés 
az u. n. „Jelentkezési lap“-pal történik, 
amelyet a tanonciskolában és az Intézet 
helyi szerveinél kaphat az a fiatalkorú 
biztosított, aki az üdültetésben részt 
akar venni.

*A Palladis május havi újdonságai.
Az északi államokban detektivregény- 
pályázatot rendeztek, amelyben a dán 
nagydijat, 10000 dán koronát Andersen 
regénye : „A vészthozó hagyaték" nyerte 
el. A Pengős Regények sorozata mutatja 
be most a magyar közönségnek a győz
tes regényt, amely választékos eszkö
zökkel, bravúros ötletekkel hevíti forr- 
pontig az olvasó képzeletét. Méltó társa 
a két egyidejűleg megjelent Félpengös 
kötet : Angelis, a boszorkányosán ügyes 
olasz iró regénye : „A halál gondolája", 
amely a lagúnák misztikus éjszakájának 
titkát zárja magába és Gabié : „Arizona 
keresztje" című könyve, amelyben a 
magasságokra törő lélek vívja meg ne
mes harcát az aranyéhes gonosztevők
kel. Május közepére „A Tavasvölgy 
zsarnoka", March uj Pengős Regénye 
hoz meglepetést mindenkinek, aki a 
vakmerő kalandokat és a forró roman
tikát szereti.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap az 1940. évi 

„Broadway Melody" a filmszínház vonzó- 
erejű műsorszáma. Ez az énekes, zenés 
és táncos nagyfilm messze felülmúlja 
az eddigi évek hasonló alkotásait. A pa
zar kiállításhoz, nagyszerű táncokhoz és 
pompás zenéhez ezúttal érdekes történet 
is járul, melynek főszerepeit a legjobb 
amerikai színészek alakítják. A film 
középpontjában a világ legjobb táncos
párja : Eleanor Powell és Fred Astaire 
áll, akik mellett Frank Morgan, George 
Murphy és Jan Hunter válnak ki.

Május 13-án, kedden szenzációs né
met nyelvű társadalmi és szerelmi dráma 
kerül műsorra „Az asszony és múltja" 
cimen. Egy autóbaleset folytán emléke
zetét vesztett fiatal leány körül forog 
az izgalmas mese, amelynek rejtélyét a 
szerelmes orvostanár oldja meg. Fősze
replők a magyar Tasnády-Fekete Mária, 
Sybille Schmitz és Albrecht Schőnhals.

Május 14-én, szerdán és 15-én, csü
törtökön általános óhajra a filmszinház 
felújítja Jókai Mór felejthetetlen regé
nyének és drámájának filmváltozatát, az 
„Aranyember“-t. Ifjak és felnőttek gyö
nyörködhetnek majd Kiss Ferenc, Pethő 
Attila, Uray Tivadar, Komár Júlia és a 
válogatott magyar szinészgárda nagy
szerű játékán át a legnagyobb magyar 
regényíró szívhez szóló, szépségesen 
romantikus történetében.

Az állatorvosok bejelentési kötele
zettsége. A Budapesti Közlöny vasár
napi száma hozza a föidmivelésügyi 
miniszter rendeletét, amely szerint az 
okleveles állatorvosok személyi viszo
nyaikat a rendeletben előirt módon má
jus 13-áig bejelenteni kötelesek. Ametiy- 
nyiben egyes állatorvosok a bejelentés
hez szükséges nyomtatvány-űrlapokat 
még nem kapták volna meg, igényeljék 
azokat a lakóhelyük szerinti illetékes 
törvényhatósági m. kir. állatorvostól.

S P O R  T.
Sportdélután a gimnáziumban.

A gimnáziumban folytatták a sport- 
versenyeket, melyek során a következő 
eredmények adódtak: Kézilabda-mérkő
zés: I.—II. o. 1:4, labdarúgás: VIII.—VII. 
o. 3:0., volley-ball-mérkőzés: Egyete
misták—gimn. válogatott 2:1.

A május 11 iki programúi:
III—IV. o. labdarúgás, V.—VII. o. kézi
labda, VI.—VIII. o. labdarúgás. Egyete
misták—gimn. válogatott volley-ball- 
mérkőzés. Atlétika : 100 in., 400 m. sík
futás, rúd- és magasugrás.

Birkózó-verseny.
A rimaszombati Levente Egyesület 

és a fiileki Zománcgyári Levente 
Egyesület birkózó szakosztályai között 
folyó hó 11-én, vasárnap d. u. 4 órai 
kezdettel a „Három Rózsa" - szálloda 
emeleti nagytermében birkózó mérkőzést 
tartunk, melyre a sportkedvelő közönsé
get szeretettel meghívjuk.

A Levente Egyesület.

Irodalom.

Lángelmék árnyékban.
Ifj. Hegedűs Sándor múzsája ritka 

szerencsés segéderőt kapott az iró szár
mazásában. Tudvalevő ugyanis, hogy 
anyai ágon vér szerinti rokona Jókainak 
s apja nagytekintélyű miniszter volt. 
Megadott tehát neki a mód, hogy szár
mazásának kulcsával olyan ajtókon nyis
son be, amelyek közönséges halandók 
előtt soha nem nyílnak ki, még ha az 
a halandó iró is.

S aki Írónak születik, az már iró 
gyerekkorában, bárha még az ábécé-nél 
tart. Aki magában hordja a költészet 
csiráját, az már az irodalomnak figyeli 
a látottakat, az irodalomnak idegzi be 
az élményeket, az irodalomnak sir és 
játszik. Ifj. Hegedűs Sándor Jókai házá
ban született, a Stáció-utcai híres sárga 
házban, hallotta a nagy mesemondónak 
egyedül neki szóló meséit, ült a térdén, 
simogatta szakállát és csókolta a kezét. 
Hogyne lenne tele csilingelő és muzsi
káló emlékkel, mikor az emlékezés meg
üti a harangot a lelkében !

Jókairól és Laborfalvy Rózáról egészen 
közeli, legmagánabb életükbe bevilágító 
dolgokat tud s vannak érdekes — ter
mészetesen közvetett — emlékei Pető
firől, Vörösmartyról és Kossuthról és a 
félmult sok halhatatlanná vált alakjai
ról is.

Negyvennégy történetet tartalmaz a 
„Lángelmék árnyékában" cimü kötet, 
tévedne azonban az, aki anekdotákat sej
tene bennük. Írói áhítattal és becsvágy- 
gyal megirt tanulmányok ezek, egy gaz
dag lélek múzeumának darabjai, melyek 
most a nyilvánosságra kívánkoztak.

Az érdekes könyvet a Singer és 
Wolfner cég adta ki. Ara fűzve: 2 60 P.

Az Ünnepnek most megjelent uj szá
ma ezúttal is gondos tárházát nyújtja a 
nívós és szórakoztató olvasnivalóknak 
és remek képeknek. Az Ünnep előfize- 
tézetési ára negyedévre 2 pengő 40 
fillér. Mutatványszámot kívánatra kész
séggel küld a kiadóhivatal : Budapest, 
VII. Dohány u. 12.

A Párisi Divat májusi száma bő tár
háza a szebbnél-szebb ruháknak. Gyö
nyörű fehérneműk, otthoni ruhák, strand 
holmik, emprimé ruhák. Magyaros hím

zésű és vonalú ruhák, kosztümök és 
kabátok. A kézimunkarészben Írásos 
nyaraló-készlet, filémunkák és fehér- 
himzések váltakoznak. Esküvői ruhák, 
leszámolható horgolt terítő és elsőrendű 
irodalmi rész áll olvasói rendelkezésére. 
Célszerű tanácsai pedig takarékosságra 
oktatnak. Megjelenik minden hó 1-én, 
ára 60 fillér.

Autók „érettségije". Az autók terep
vizsgájáról közöl rendkívül érdekes, ké
pekkel illusztrált riportot a Tolnai Vi
láglapja legújabb száma. Rengeteg isme
retterjesztő cikk, kitűnő novellák, a szo
kásos szórakoztató cikkek és rovatok 

. egészítik ki a közel száz képet tartal
mazó, népszerű képeslapot. A Tolnai 
Világlapja egyes száma 20 fillér.

A pesti színésznők illemkódexe a
Délibáb e heti számának szenzációja. A 
népszerű színházi hetilapnak ezt a szá 
mát is a legjobb színházi riportok, ku
lisszamögötti pletykák, magyar Írók ki
tűnő elbeszélései, gazdag filmrovat és 
rengeteg szebbnél-szebb kép tarkítja. 
A Délibáb ára csak 1-4 fillér.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

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

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

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

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

mun ká t  vá lla lok
özv. Czakóné, Rimapart-u. 34. sz.

Elvállalok sa já t írógépemen m i n d e n f é l e
g ép ir á si m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépirónő kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok).

az Andrássy-ut 1. sz. alatti 
(Delics-féle) üzlethelyiség.

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

Üzlethelyiség
junius hó 1-től k i a d ó
Deák Ferenc-utca 19. sz. alatt. 
Értekezni lehet Dr. Komlósnál.

157/1941. vght szám.

Á rverési h irdetm ény.

Dr. Király István budapesti ügyvéd 
által képviselt Tóth Gyula budapesti 
lakos javára 500 P. tőke és járulékai 
erejéig, kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1941. évi már
cius hó 31-én felülfoglalt 12000 P. fil
lérre becsült ingóságokra a rimaszom
bati kir. jbiróság Pk. 5249/1941. sz. vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak 
javára is az árverést elrendelem, ha el
lenük halasztó hatályú igénykereset fo
lyamatban nincs — Rimaszombat, Há
rom Rózsa szállóban leendő megtartá
sára határidőül 1941. évi május hó 23. 
napjának délelőtti 10'30 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, bo
rok, pezsgők, éttermi és szállodai be
rendezés s egyéb ingóságokat a legtöb
bet Ígérőnek, de legalább a becsár 2/,- 
részéért készpénzfizetés mellett el fo
gom adni.

Rimaszombat, 1941. évi május hó 1.
Kitűzési dij: 6 P. 86. f.

Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

2390/1941. számhoz.

V e rse n ytá rg ya lá si h ird etm én y.
(Kivonatos szöveg.)

Pelsöc község elöljárósága a pelsőci 
községháza és melléképületeinek építési 
munkáira nyilvános versenytárgyalást 
hirdet. Az építési költségek szabálysze
rűen biztosítva vannak.

A főépület alapterülete 445 m2, be
épített köbtartalma 4500 m3, a fatartó 
és szertár 120 m2 alapterületű, 515 m3 
köbtartalmu, a husszék alapterülete 11 
m2, beépített köbtartalma 33 ms.

A munka megkezdésének ideje: aján
lati odaítélés után azonnal.

A munka befejezésének ideje: tető 
alá hozandó 1941. szeptember 30 ig és 
teljesen befejezendő 1942. aug. 1-ig.

Bánatpénz : az ajánlati összeg 2%-a.
A tervek és költségvetés Pelsőc köz

ség jegyzői hivatalában megtekinthetők 
és az ajánlati nyomtatványokkal együtt 
önköltségi áron beszerezhetők.

Pelsőb, 1941. évi április 30.
Pelsőc község elöljárósága.

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


