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Az őszi ülésszak előtt.
A jelek azt mutatják, hogy a 

belpolitikai élet nyári szünete már 
a közeli napokban végetér. A párt
klubokban máris megélénkült az 
élet és különösen sok törvényhozó 
látogatja a Magyar Élet Pártja uj 
helyiségét az Akadémia-utcában, 
ahol igen komoly készülődés folyik 
a parlament őszi ülésszakára.

A képviselők a szünet tekinté
lyes részét kerületeikben töltötték, 
megfigyelték a nép hangulatát, tá
jékozódtak az általános helyzet fe
lől, részt vettek választóik minden
napi életében s igen értékes és 
megnyugtató tapasztalatokat gyűj
töttek. Látták a nehézségeket, de 
megállapíthatták azt is, hogy né
pünk széles rétegei öntudatos, ha
zafias, munkás szempontok szerint 
figyelik a háborús életet és az ese
ményeket azzal a megértéssel fo
gadják, amit megkövetelnek a mai 
történelmi idők.

Kiegyensúlyozott és egységes 
szerte az országban a nemzeti köz
vélemény. Tisztában vannak a tö
megek a közellátási és egyéb meg
szorítások kényszerű szükségessé
gével, s örömmel és megelégedés
sel fogadják a kormányzat erélyes 
intézkedéseit, amelyek gátat vetnek 
a visszaéléseknek és büntetik ke
ményen, illetve igyekeznek meg
előzni azokat.

A parlamenti szünet egyébként 
nem jelentette a kormányzati munka 
szünetelését is. A szakminisztériu
mokban e hetek alatt is komolyan 
dolgoztak, s a törvényhozás őszi 
ülésszaka elé a miniszterek egész 
sereg jelentőségteljes törvényjavas

daságunk korszeriisitését, öntuda
tosan juttatva érvényre a magyar 
agrárpolitika kisembervédő jellegét.

És aztán sorra jön a többi szo
ciális és időszerű törvényjavaslat, 
így elsősorban az, amely az ipar- 
fejlesztés fokozását szedi termő 
rendszerbe és az, amely a munka
közvetítést teszi állami feladattá. A 
szakminiszterek egytöl-egyig uj tör
vényjavaslatokat terjesztenek emel

lett a Ház elé, úgy, hogy törvény- 
hozásunk valóban az alkotó munka 
jegyében kezdheti meg őszi ülés
szakát.

Nagy és, szép munka vár a par
lamentre. És a magyar élet büsz
kén hirdeti, hogy amig a szovjet 
elleni hősi és diadalmas harcot 
folytatják honvédeink, idehaza is 
megtesszük a magunkét. Dolgozunk, 
fejlődünk, haladunk a szociális cé
lok minél jobb megoldása felé. Ko
moly és őszinte elhatározással, ko
moly és áldozatos munkával, ko
moly és hasznos eredményekkel.

Drákúi szigorral büntetik a közellátás és termelés 
érdekei ellen vétőket.

A magyar közellátási helyzet is
merői és a termelés irányitói fele
lősségük teljes tudatában többször 
kijelentették, hogy Magyarország 
közellátási anyagkészletei okszerű 
beosztással a szükségleteket telje
sen kielégíthetik. Haszonleső té
nyezők azonban az ellátás zavar
talanságát és a termelés rendes 
menetét megzavarni igyekeztek. Azt 
hitték ugyanis a múlt világháború
ban szerzett tapasztalataik alapján, 
hogy a köz kárára óriási jövedel
met biztosíthatnak maguknak. Az 
uj közellátási miniszter rádióbeszé
dében figyelmeztette a spekulánso
kat és a nyomor haszonlesőit, hogy 
a hazaárulással határos büncsele- 
kedeteiket a legnagyobb szigorral 
fogja büntetni. A miniszter szavát 
be is váltotta és különféle cikkek 
piacán máris rendet teremtett. Az 
árurejtegetők jobb belátásra jutot
tak. A közvélemény azonban ag’

latot terjesztenek.  ̂A parlamentet gődva figyeli, hogy vannak még
' x'~ visszásságok az ellátás terén, de a

termelés vonalán is, s azt kívánja, 
hogy az illetékes tényezők ezeket 
kíméletlen szigorral kiirtsák.

előre láthatólag a hónap közepére, 
október 14. és 20.-a között hivják 
össze, amikor is a munkarend leg
fontosabb pontja a negyedszer meg
nagyobbodott ország költségvetése 
lesz. Ez természetesen több hetet 
vesz igénybe s alkalmat ad magyar 
életünk minden időszerű kérdésé
nek alapos megvitatására.

De napirendre kerül sok más 
égetően fontos és sürgős kérdés is. 
A sorrendben még nincs döntés, 
ám az őszi ülésszak egyik legki
emelkedőbb eseménye lesz báró 
Bánffy Dániel földmivelésügyi mi
niszter már a nyár folyamán 
jelzett törvényjavaslata, a „második 
milliárdos program".
Ez a mezőgazdaságfejlesztő törvény- 

javaslat anyagilag és teljes szak
szerűséggel támasztja alá mezőgaz

A gazdasági bűncselekmények 
üldözése Magyarországon uj tör
vény alapján folyik. Néhány héttel 
ezelőtt lépett életbe az 1940. évi 
X. t. c., amely a közellátás érde
keit sértő bűncselekmények üldö
zéséről szól. Ez a törvény a kér
dés fontosságához mérten nagyon 
súlyos büntetéseket tartalmaz. A 
szigorú büntetések alól természete
sen nem mentésit senkit a törvény 
nem tudása vagy az, hogy nem 
veszi elég komolyan. Mielőtt a szi
gorú büntető kar lecsapna a köz
ellátás bűnözőire, fel kell tehát hivni 
ismételten a figyelmet arra, hogy

mivel játszanak, mert kockázatuk 
nagyobb minden nyereségnél.

A közellátás érdekeit veszélyez
tető bűncselekmény három évi bör
tönbüntetés megtorlásával is járhat, 
hivatalvesztést és politikai jogok 
felfüggesztését is kiszabja a bíró
ság mellékbüntetésként és súlyos 
esetben vagyoni elégtételt állapit 
meg a kincstár javára.

A törvény vétségnek tekinti an
nak a termelőnek a magatartását, 
aki a termelés keretében rendelke
zésre álló termelési eszközöket 
nem a törvény vagy a rendelet ál
tal előirt termények előállítására 
fordítja. Vétkes az a termelő is, 
aki terményeit nem az előirt terje
delemben vagy eljárással termeli, 
továbbá az, aki a készletet a for- 
galombahozataltól visszatartja vagy 
más célra használja fel. Büntetendő 
cselekmény, ha valaki a rendelke
zésre álló készletet nem a rendes 
gazdálkodás szabályainak megfe
lelő módon használja fel, vagy nem 
gondoskodik készleteinek használ
ható állapotban tartásáról. Bünte
tendő az is, aki a kötelező beje
lentéseket elmulasztja vagy a kész
letet bármily módon eltitkolja, to
vábbá a zár alá vett készleteket 
elidegeníti, felhasználja vagy igény- 
bevétel elől elvonja. Egy évig ter
jedhető fogház ezeknek a bűncse
lekményeknek a megtorlása. Ma
gát a kísérletet is bünteti a törvény.

Ha a tettes árdrágító visszaélés 
vagy a magyar állam biztonságát 
és nemzetközi érdekeit veszélyez
tető cselekmény miatt már szabad
ságvesztéssel büntetve volt, úgy 
három évig terjedhető börtönbün
tetéssel sújtható.

Elmentek a harctérre 
a rimaszombati huszárok.

Október 5-én, vasárnap Rima
szombat városa — hacsak köz
vetve is — érintkezésbe került a 
most folyó nagy világháborúval. A 
Rimaszombatban állomásozó önálló 
huszárszázad egy menetalakulata 
indult el a napsütéses őszi délután 
az orosz harctérre. Városunk la
kossága féltő szeretettel búcsúztatta 
el a főleg gömöri fiukból álló harci 
alakulatot, amelyet Farkasfalvi-Far
kas Zoltán m. kir. huszárszázados, 
aranysarkantyús vitéz, aki hősiesen 
végigharcolta az 1914—18. évi vi
lágháborút, s résztvett Erdély és a 
Délvidék visszaszerzésében is, ve
zetett ki a messze Ukrajnába. A 
menetszázad hivatalos búcsúztatása 
a rimaszombati állomáson vasár
nap délben fél 2 órakor folyt le 
nagyszámú közönség jelenlétében, 
amelynek soraiban megjelentek a 
hatóságok képviselői is dr. Horváth 
Árpád alispánnal az élén.

A rimalamásfalvai összesített ci
gányzenekarral az élen érkeztek ki 
a felvirágzott katonák a pályaudvar 
előtti térre. Elkísérte őket Rimatamás- 
faiva község egész elöljárósága, 
hogy a község közszeretetben álló 
szülöttjének és földesurának, vitéz 
Farkas Zoltán századosnak illő tisz
telettel mondhasson elindulása előtt 
szives búcsút. Nagy éljenzés fo
gadta a pályaudvar épülete előtt 
felsorakozott huszárokat, akiket 
Rimaszombat megyei város nevé
ben dr. Gabonás János helyettes
polgármester, a világháborút járt 
tartalékos főhadnagy köszöntött me
leg szavakkal. Beszédében, amelyet 
többször szakított meg a lelkes él
jenzés, benne volt az egész város 
szivbéli köszöntése és búcsúja. So
kaknak könny ragyogott a szemé
ben, amidőn mondotta:

„Vitéz Százados u r ! Kedves Bajtársak !
Alig pár hónapja, hogy megmozdult s 

távol Keletről megindult a jogot, az igaz
ságot, az emberiességet s az erkölcsöt 
lábbaltipró, magát az Istent is kigunyoló 
s az Isten oltárait leromboló úgyneve
zett szovjet-unió óriási hadserege. Elin
dult pedig azzal a határozott célkitűzés
sel és vakmerő elbizakodottsággal, hogy 
lehengerelje s a maga módja szerint bi
lincsekbe verje Európa müveit népeit s 
kiirtsa az európai civilizációnak és a ke
reszténységnek még a magját is. Minden 
vágya, minden álma az volt a szovjet
uniónak, hogy Európa egén dicsősége
sen ragyogó kereszt helyét a vörös 
szovjet csillag foglalja el.
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A nagy elindulás óta tudjuk, hogy 
mi történt. A vörös kolosszus mindent 
elsöpörni akaró vak rohanása közben 
acélfalakba ütközött. A német birodalom 
s a vele szövetséges hatalmak hadse
regei megálljt kiáltottak s hátraarcot 
parancsoltak a szovjet csapatoknak, s 
napról-napra olyan súlyos csapásokat 
mérnek a vörös hadseregre, hogy an
nak leveréséhez már semmi kétség sem 
férhet.

A Legfelsőbb Hadúrnak, a Főméltó- 
ságu Kormányzó Urnák legmagasabb 
elhatározása és parancsa folytán a bol- 
sevizmus elleni küzdelembe szinte ter
mészetszerűleg kapcsolódott bele a mi 
büszkeségünk, a megujhódott nemzeti 
hadsereg: a m. kir. honvédség is. Büsz
kén valljuk, de ugyanezt elismerik a 
szövetséges hatalmak s a külföld is, 
hogy a honvédek, a mi fiaink eddig be
csülettel állották meg helyüket a nagy 
harcban. Feltartóztatatlanul törve előre, 
állandóan az ellenség sarkában vannak 
s napról-napra újabb és újabb dicsősé
get szereznek a magyar névnek s a ma
gyar fegyvereknek. A honvéd-vezérkar 
jelentéseiből pedig olyan fényes fegy
vertények jutnak tudomásunkra, amelyek 
biztosítják azt, hogy a honvéd neve ki- 
törületlenül bele lesz vésve a hadtörté
nelembe,

Vitéz Százados ur ! Kedves Bajtársak! 
Amikor útra készen állótok s meggyő
ződésünk szerint katonai eskütökhöz hí
ven készek vagytok Istenért, a Hazáért, 
a kereszténységért s a müveit Európa 
fennmaradásáért szivetek utolsó dobba
násáig, mindhalálig küzdeni, a titeket 
mindenkor szívesen látott Rimaszombat 
megyei város hazafias közönsége nevé
ben szivem őszinte melegével üdvözöllek 
s köszöntelek benneteket. Egyben ebben | 
a komoly pillanatban, a búcsú pillana
tában mi, itthonmaradottak Ígéretet te
szünk arra nézve, hogy amíg ti távol 
szeretteitektől s távol az édes hazai 
földtől járjátok a harcmezőket és a ma
gyar karnak erejét s a magyar kardnak 
pengéjét megismertetitek az ellenséggel, 
az ima szárnyain az Egek Urához, a 
magyarok Istenéhez emelkedünk fel, na
ponként kérve Öt, hogy óvjon s védjen 
meg benneteket minden bajtól, minden 
veszélytől, hogy mind egy szálig épen 
és séitétlenül jöhessetek vissza úgy, 
amint épen és sértetlenül tért vissza ez 
a század annakidején a Délvidékről is.

Az értetek aggódó lelkünk szeretete 
kisér benneteket a nagy útra. Az Isten 
áldjon, az Isten vezéreljen s hozzon vissza

Széch en yi István  
emlékezete.**

i.
A legújabb irodalmi áramlat az élet

regények felé fordul. Nagyjaink élete 
érdeklődést vált ki a nemzet lelkében. 
Széchenyi életét, akinek születése 150-ik 
évfordulóját most ünnepli az ország, osz
tatlan érdeklődés előterébe ál'itotta há
rom Széchenyi életregény, amelyeknek 
nyomán újból aktuálissá vált az örökké 
időszerű Széchenyi-probléma, a Szé
chenyi-kérdés és megindult egy uj Szé
chenyi értéklési folyamat, amely a ma
gyar élet eme különleges nagy egyéni
ségének mélyebb megértéséhez és felér
tékeléséhez vezetett: Hegedűs Lóránt 
Széchenyi estéje és éjszakája, Surányi 
Miklós Egyedül vagyunkja és Szekfü 
Gyula Széchenyije ezek.

Hegedűs Lóránt a poéta Széchenyi 
Istvánt mint a jóst, a látnokot és a vá- 
teszt rajzolja meg, ki mint az uj idők 
fárosza lángoló tüzcsóvával szalad fel a 
magyar égboltozatra, hogy mint Döbling 
golgotás szenvedője váljék magyar gló
riává. Surányi a Stefferlen, az elegáns 
huszárkapitányon, a hidépitőn ve-et el 
a “legnagyobb magyarhoz". Surányi, a 
regényíró Széchenyi emberi arcán ke
resztül érzékelteti a legnagyobb magyar 
szellemarcát. Szekfü, a tudós történetiró 
a magyar történelem szellemóriás anach- 
ronizmusát, a magyar történelmi fejlődés 
legforradalmibb alakját rögzíti márványba 
és egy uj Széchenyi-arcu magyarság 
életszükségletét dobja fel a magyar égre, 
mint uj magyar tavaszevangéliumot.

Széchenyi a magyar sors, a magyar 
élet inkarnációja, szedjük tehát csokorba

*) Irta és a Polgárikör emlékestjén el
mondta Smid Lehel gimn. tanár.
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mielőbb mindnyájatokat! A viszontlá
tásra !“

A nagy tapssal fogadott beszéd 
után vitéz Farkasfalvi-Farkas Zol
tán századparancsnok meghatott 
hangon, katonás rövidséggel mon
dott köszönetét a szép szavakért és 
Ígéretet tett arra, hogy nem fognak 
szégyent hozni sem a városra, sem 
pedig a magyar névre, hanem min
den körülmények között megcsele
kedik azt, amit megkövetel tőlük a 
haza. A harctérre önként jelentke
zett hős katona fogadalmát is dörgő 
éljenzés fogadta, majd a megjelent

asszonyok és leányok virágokkal 
halmozták el a század tisztjeit és 
legénységét.

A menetszázad bevagonirozása 
egész délután tartott. Délután 6 
órakor ugyancsak nagy közönség 
előtt indultak el a huszárok hosszú 
útjukra. A pályaudvaron megjelent 
dr. runyai ’Sóldos Béla főispán és 
hitvese is, akik meleg köszöntéssel 
vettek búcsút a közönség szeretet
teljes éljenzése mellett énekszóval 
és jókedvvel harcba induló magyar 
huszároktól.

Az aradi vértanuk halálának
92. évfordulóját október 6-án, hét
főn Rimaszombat is mélységes ke
gyelettel ünnepelte meg. Az összes 
középületeken fekete zászlók lo
bogtak, a hivatalok szünnapot tar
tottak és délután a kereskedők is 
lehúzták üzletük redőnyeit. Délelőtt 
9 órakor valamennyi felekezet 
templomában gyászistentisztelet volt, 
amelyeken megjelent a megerősö
dött helyőrség tisztikara Révhegyi 
Ferenc m. kir. honvéd ezredessel 
az élén teljes számban, valamint a 
hatóságok és közületek képviselői 
és az iskolás ifjúság.

Az istentiszteletek előtt és után 
tartották meg az is :olák gyászün
nepélyeiket. Az egyesült prot. gim
náziumban a gyámintézet rendezte 
az ünnepséget szépszámú érdek
lődő közönség jelenlétében. A Him
nusz elhangzása után a gyáminté
zet ifjúsági elnöke: Páles Gyuia 
rámutatott az október 6-ika jelen
tőségére a magyar életben és a 
történelemben, amely a 48-as szel
lemiséget elmélyítette és történe
lemállóvá tette. Szokolay Imre sza
valta el a magyar szabadságeszme 
lánglelkü dalnokának és rajongó
jának, Ábrányi Emilnek „Október

6.“ cimü versét nagy formai tö
kéllyel és mély átérzéssel. A vers
szülte hangulatba megráfcóan zo
kogott bele Vecsey Ferenc „Szo
morú tánc“-a, amelyet Lackner 
László zongorakisérete mellett Ga
bonás Tibor adott elő hegedűn 
művészi készséggel és dinamikus 
erővel. Kiss Ernő a Karthágói 
harangokat szavalta el kivételes 
előadó-tehetséggel. Végül Komjáthy 
Csaba mondott ünnepi beszédet 
szívből jött és szívben maradandó 
szavakkal, mondván: 1849. októ
ber 6-ának főtanusága, hogy a kö
zösséget kell lángoló szent hittel 
kiépíteni. A Szózat fejezte be az 
emelkedett hangú ünnepséget.

Kegyeletes ünnepség keretében 
emlékeztek meg a Széman Intézet
tel kapcsolatos kereskedelmi és pol
gári iskolai tanfolyamok tanulói az 
aradi szomorú dátumról. A Him
nusz után Udvardy Lili szavalta el 
az „Ima a hazáért" cimü szép köl
teményt. Frey M. Consolata igaz
gatónő a nap jelentőségét méltatta, 
amely után a növendékek elénekel
ték a Magyar Hiszekegyet. Derecs
kéi Mária a tizenhárom hősről ké
szített dolgozatát olvasta fel, majd

ezt a legszentebb magyar életet, ezt a 
legkeserübb magyar tragédiát s vigyük 
el a magyar Panlheonba a magyar 
Örökkévalóság legiüzesebb gyémántja
ként.

A magyar ezer esztendő óta nyugatra 
tart. Onnan jött, ahol a nap kél és nap
szállta felé siet minden magyar, ezért 
égnek a magyar alakok a naplemente 
fényében. Sokan szaladnak nyugat felé 
és vesznek el annak őserdejében. A 
nagy magyarok azok, akik nyugatra 
mentek és azután visszatekintettek. Ezek
nek az arca fénylik-lángol a naptáma- 
datnak a csillogásában. Ilyen volt Juliá- 
nus barát, Kőrösi-Csoma Sándor és ilyen 
mindenekfelett gróf Széchenyi István. 
Mindegyik elindult egykor nyugat felé 
s annak árvaságában felfedezte magá
ról, hogy ő magyar és elhatározta, hogy 
visszamegy élni és halni e népért. Szé
chenyinek is nyugat ködös Bábelében 
megfogja a lelkét a kelet deleje és 
visszavonhatatlanul eljegyzi őt a magyar 
földdel.

Eljuthat-e a magyar saját erejéből a 
fejlődésnek arra a fokára, amelyen a 
nyugati civilizált népek állanak ? Ez volt 
az a kérdés, amely a XlX-ik század 
első felében a magyar hazafiakat foglal
koztatta. Hogy ez a kérdés a magyarság 
érdeklődésének az előterébe került, s a 
műveltebbek az ország elmaradottságá
nak tudatára ébredtek és hogy a refor
mok módjáról közvélemény alakulhatott 
k i : ez Széchenyi István érdeme.

A főnemesség az udvar fényében ftir- 
dőzött, ez nem lehetett az átalakulás 
szülője. A városi polgárság német és 
rác volt. A jobbágy pedig nem élt em
berhez méltó életet, öntudatlan igavonó
ként tengette le embertelen életét s a 
magyar sorsközösség legszánalmasabb 
számkivetettjeként túrta a rögöt és sírta 
bele a televénybe Dózsa Györgységének 
izzó vaskoronára ültetett arculatát. A

közbirtokos nemesség volt az egyedüli, 
amely megértéssel viseltetett a nemzeti 
élet nagy kérdéseivel szemben és amely 
a magyar Múlt, magyar Jelen s a ma
gyar Jövő kérdéseit szent ereklyeként 
hordozta szive mélyén, mely örök elkö- 
telezést látott a Jövendő szolgálatában, 
s amelynek életfonala egetvivó nagy 
szerelemmel ennek a földnek a mithikus 
erejébe van beoltva.

A századforduló romantikája egy élet
erős, magyar munkára hivatott ujarcu 
magyarságot termel ki. A nemzeti érzést 
az újjáéledő irodalom teszi tudatossá. 
Széchenyi érzi az irodalomnak a nem
zeti kérdés tudatosítása körül végzett 
fontos feladatát és első fellépése, amely- 
lyel beirta magát a magyar nemzet 
aranykönyvébe, az is ennek felismerése 
volt. Széchenyi egy romantikus Jók a i- 
jellem, egy romantikus század romanti
kus arculatú fia. Megjelenik az 1825-ik 
évi országgyűlésen, meghúzódik az is
meretlenség homályába burkolózva egy 
oszlop árnyékában s nézi fájón, könnye
zőn a közöny magyar óceánjába bele
torkoló nagy magyar felsirásokat, s az 
ismeretlen magyar huszárkapitány szive 
kitárul és romantikus gesztussal a ma
gyar nyugat keletarcu fia és álmodója 
birtokai egy évi jövedelmét ajánlja fel a 
megalakítandó Akadémia céljaira. Neve 
egyszerre elterjed a magyar ugaron s a 
magyar naptámadatból egy deli huszár- 
kapitány arca mosolyogja oda távol 
napnyugatnak... Magyarország nem volt, 
hanem lesz...

Széchenyi fellépésének és működésé
nek az oka és páratlan hatásának a 
magyarázója mindenkinél nagyobb faj- 
szeretete és izzó magyarsága. Célja a 
magyarságot megmenteni, amelyet ő már 
pusztulás szélén látott. Bármerre tekint, 
mindenütt a reménytelenség kőfalába 
ütközik. Halálra Ítélt nép vagyunk, úgy
mond, de a halál tudatával életre kel az 
élet ösztöne és dac lesz úrrá a lelke-

Kresnye Ilona és Simon Ida sza
valtak. Az ünnepség a Szózattal ért 
véget.

Az állami polgári fiú- és leány
iskolában a Himnusszal kezdődött 
az ünnepség, amelyet az intézet 
énekkara adott elő Lackner László 
vezetésével. Kühne László tanár 
mondott ünnepi beszédet, majd 
Varga Lajos és Suhajik Margit IV. 
o. tanulók alkalmi verseket szavaltak. 
Az ünnepség a Szózat eléneklésé- 
vel ért véget.

Az állami elemi leányiskolában 
kis ünnepség keretében Sztolár 
Dezsöné tanítónő, a fiúiskolában 
pedig Szabó István tanító emléke
zett meg az aradi vértanukról.

__________ 1941. október hó 12.

A rom. kát. férfiak 
Oltáregyesülete

október 3-án, pénteken este tartott tag
gyűlésen kezdte meg második évi műkö
dését. Ima után Raddny Lajos esperes
plébános, elnök Kempis Tamás „Krisz
tus követése" c. elmélkedéseiből olvasta 
fel az „Igazi tudomány" c. tételt. — 
Majd Sövényhdzy Mihály jegyző a junius 
3-iki ülés jegyzőkönyvét mutatta be. Ra- 
dány Lajos esperes-plébános ezután az 
egyesület tagjait folytatására hívta fel az 
Isten szolgálatára szentelt munkának, 
mondván, hogy „aki szereti az Istent, az 
a szeretetet kiárasztja embertársaira is". 
Majd nagy érdeklődés közepette meg
kezdte az elnöklő plébános a

több előadásra tervezett értekezé
sét a mai kor nagy problémáiról, 
a szociális kérdésekről.

Első előadásában a vagyonról és annak 
Isten akarata szerint való felhasználásá
ról beszélt és meggyőző erővel mutatott 
rá arra, hogy „Krisztus törvényei szerint 
élni egyet jelent az örökélettel". A Szent- 
irás szavaiból vett idézetekkel és a ma
gyar püspöki kar egyik körlevele alap
ján rámutatott arra, hogy „a föld javai
hoz mindenkinek joga van", dolgoznia 
azonban e földön mindenkinek kell, s hogy 
munkát és kenyeret adni isteni törvény.

ken, dacos rátartisággal váltja fel a té- 
pelődő, szenvelgő szenvedölegességet a 
lázas tennivágyás... Törekvéseit világo
san és érthetően fogalmazza meg élete 
dithirambikus szózatában : „Az emberi
ségnek egy nemzetet megtartani, annak 
sajátságait megőrizni és szeplőtlen mi
nőségben kifejteni, s a világot egy uj 
nemzettel meggazdagitani, rajtunk áll 
ennek a szerencsés eszközlése". Felel
jünk meg ennek a diszes hivatásnak. 
Fiatal és öreg, nemes és nem nemes, 
katolikus és nem katolikus, fogj most 
kezet és hiú szenvelgéseidnek és egyéni 
kis szenvedéseidnek ne áldozd fel ma 
hazád jövőjét, de létét is. A látszög, amely 
cselekedeteit uralja nem a politikum, a 
nemzet és a honszeretet azon titok, 
amely mindent egyesit, mindent kormá
nyoz. Az elsőt lehetőségig kifejleszteni, 
a másikat minden kebelben kitenyész
teni. Széchenyi magyarja az érzelmi 
mozzanatokon felülemelkedő, az álmok 
rózsaszinü világából kinőtt magyar. Ma
gyarnak lenni Széchenyi szellemében 
annyit jelent, mint az egyetemes tudo
mány előtt uj horizontokat felvázolni és 
uj ismeretlen buja gazdaságú világ szin- 
csercpeit vetíteni ki. Széchenyi mondotta: 
„A magyar legyen az ok és az önisme
ret népe". Széchenyi okkeresése, az ön
tudatos magyar élet követelése volt a 
csábálmokkal, az aranyhimporos magyar 
vétkek felett való elsikamlással szem
ben. Nemzeti öntetszeigés és az évszá
zados „Extra Hungáriám non est vita* 
elvébe való betakarózás helyett nemzeti 
bünbánatot hirdet. A magyar katoliciz
mus nagy papja, Albach Szanlszló vele 
egyidejűleg hirdeti a magyar katoliciz
mus regenerációját egy magasabb egy
ség... a nemzeti gondolat... jegyében és 
hallgatói között ott ül önsanyargató lei
kével Széchenyi István, a magyar ro
mantika romantikusan tragikus hőse.

(Folytatjuk.)
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S u c h t á r  B a n k h á z n á l
Budapest, Üllői-ut 6. (a Kálvin-térnél) 

NAGY szám-választék!
NAGY nyerési esély!

Előzékeny lebonyolítást 
Azonnali nyereménykifizetés ! 

Rendelés: levelezőlapon v. telefonon 132-293.

)
■)

A mélyértelmii előadás a megjelentekre 
látható hatást keltett, úgyhogy annak 
folytatásait az egyesület tagjai nagy 
érdeklődéssel is várják. A folyó ügyek 
megbeszélése után a taggyűlés közös 
imádsággal végétért.

Fényes eshüvö.
Runyai Sóldos Árpád földbirtokos és 

felesége, Kunstel Myra leánya, Maya és 
Szabó Iván felsőházi tag és felesége, Szo- 
kolay Mária fia, dr. Fóriáti-Szabó László 
miniszteri titkár az elmúlt szombaton, 
folyó évi október hó 4 én a régi hagyo
mányokhoz méltó fényes külsőségek kö
zött esküdött egymásnak örök hűséget 
a tornaijai plébánia templomban.

Az esketési szertartást Kováts Sándor 
kecskeméti pápai prelátus végezte.

A polgári esketésnél, amely a ’Sóldos- 
családősi fészkében, Runyán a menyasz- 
szony leányszobájában folyt le, dr. 
Horváth Árpád, Oömör és Kishont vár
megye alispánja működött közre, aki az 
ifjú párhoz gyönyörű, lélekbe-markoló 
beszédet intézett.

Tanuk voltak a menyasszony részé
ről dr. runyai ’Sóldos Béla kormánybiz
tos-főispán, a vőlegény részéről pedig 
dr. Varsa József, a kereskedelem és köz
lekedésügyi minisztérium vezetésével is 
megbízott m. kir. iparügyi miniszter.

Botos vőfély volt ifj.dr. ’Sóldos Béla, 
nyoszolyó lányok és vőfélyek voltak : 
Szakáll Mária ifj. dr. 'Sóldos Árpáddal, 
báró Weissenbach Edith 'Sóldos Zoltán
nal, Máriássy Éva dr. ’Sóldos Lászlóval 
és Kovách Bözse Fórián-Szabó Ivánnal.

A polgári esküvő után a fényes nász
nép hosszú autósorban vonult a tornai
jai plébánia-templom elé :

Dr. Varga Józsefné dr. ’Sóldos Bélá
val, dr. Sóldos Béláné dr. Varga Jó
zseffel, Ötvös Dánielné dr. Horváth Ár 
páddal, Farkas Horácené Ötvös Dániel
lel, dr, Horváth Arpádné Horváth Ge 
deonnal, Horváth Gedeonná Farkas Ho- 
ráceval. Sóldos Árpádné Szabó Ivánnal, 
ifj. dr ’Sóldos Béláné Fórián-Szabó Zol
tánnal, Szabó lvánné Fórián-Szabó Lász
lóval, ’Sóldos Maya ’Sóldos Árpáddal, 
valamint a nyoszolyó lányok és vőfélyek.

A templomot zsúfolásig megtöltő ro
konok, barátok és ismerősök, akik kö
zött az egész vármegye képviselve volt, 
az ifjú párt és az örömsziilőket szere
tetteljes szerencsekivánatokkal halmoz
ták el. De az egész országból érkeztek 
az üdvözlő táviratok, bizonyságául an
nak a szeretetnek és megbecsülésnek, 
amelynek a ’Sóldos-család mindenütt 
örvend.

Az esketési szertartás után az öiöm- 
szülők a család egyetlen leánytagjának 
férjhezmenetele alkalmából az ősi kú
riában látták vendégül a fényes nász
népet s majd este tiszteletükre még szé
lesebb körű vacsorát rendeztek.

Az ifjú pár a délután folyamán el
utazott Runyából.

Újabb kitüntetések a Nemzetvé
delmi Kereszttel. A Kormányzó Ur 
Ófőméltósága az általa alapított Nemzet- 
védelmi Kereszttel újabb 4000 polgári 
személyt tüntetett ki. A kitüntettek név
sorából, amely a Budapesti Közlöny va
sárnapi számában jelent meg, helyi vo
natkozásban a következők névsorát 
emeljük k i : dr. Madarassy Kálmán 
pénzügyminiszteri osztálytanácsos (Bu
dapest) dr. StumpJ Pál kir. járásbirósági 
elnök, Babnig Gyula borbélysegéd, Ga
bonás István bor- és sörnagykeres
kedő, Mikó László és Tankó Lajos 
fa- és szénkereskedők, Zemlényi Gyula 
nyug. MÁV.-tiszt rimaszombati lakosok, 
valamint Varga László egyesült prot. 
gimnáziumi tanuló (Zsip).

A M a gya r Vöröskereszt 
gyűjtése

városunkban is október 4- és 5-én 
folyt le a Horthy Miklós-tér négy 
sarkán, a Tompa-téren és a vasúti 
állomás előtt felállított urnákkal és 
perselyekkel. Gyönyörű őszi időjá
rás mellett a helybeli vöröskeresz
tes fiók lelkes hölgytagjai, valamint 
a mozgékony cserkészfiuk és isko
lás leánykák reggel 8 órától délu
tán 6 óráig fáradhatatlan buzga
lommal igyekeztek a gyűjtés minél 
kedvezőbb eredményének elérésére. 
Értesü'ésünk szerint az áldozatos 
munka teljes sikerrel is járt. A 
gyűjtés végső eredményéről szóló 
hivatalos jelentést jövő számunkban 
hozzuk.

Október, az ujoncbevonulások 
hónapja.

Mint minden évben ilyenkor 
október elején, most is katona- 
ládás, bevonuló újoncokkal tel
nek meg a pályaudvarok, hogy 
a kaszárnyák józan rendje és 
kemény munkája kötelességtudó, 
harcos honvédeket faragjon a 
falvak és városok fiaiból egya
ránt. Magyarország most fegy
verrel a kezében Őrködik saját 
biztonsága fölött és járja jöven
dőjének sorsszerű útját s ennek 
tudatában az egész nemzet 
szivvel-lélekkel kiséri a bevona
tokat azon az utón, amelyen 
annyi küzdelem árán hervadha-' 
tat lan_ dicsőség terem az önzet
len becsület és a hősiesség szá- \ 
mára. Ezért a most bevonuló \ 
újoncokra a nemzeti jövendőbe 
vetett megingathatatlan hittel és 
büszke szeretettel kell tekintenie 
minden magyarnak.

Október 10-én 
életbelépett a tájvédelmi 

törvény.
A hivatalos lap október 4. száma kö

zölte a magyar kir. igazságügyminiszter 
69.000, 70.000 és 71.000/1941. I. M. számú 
rendeletéit, amelyek október 10-től kez
dődően életbeléptették az 1941. évi XV. 
törvénycikknek, az u. n. „fajvédelmi tör
vény nek mindama rendelkezéseit, ame
lyek nem a házasság előtti orvosi vizs
gálatra, vagy a házassági kölcsönre vo
natkoznak. Eszerint tehát hatályba lépett

a nemzsidók és zsidók egymással 
való házasságának tilalma.

A jövőben tehát a házasulóknak szár
mazásukat igazolniok kell. Életbelépett 
a fajvédelmi törvény ama rendelkezése 
is, amely a házasulókat öt évig terjedő 
börtönnel sújtja, ha a tilalom ellenére 
házasságot kötnek. Ugyanígy büntetik 
a közreműködő tisztviselőt is. Három 
évig terjedő fogházzal, illetve öt évig 
terjedő börtönnel büntetik azt a zsidó 
személyt is, aki magyar honos tisztesé- 
ges nemzsidó nővel viszonyt folytat, vagy 
ilyen célra a keresztény nőt maga vagy 
más zsidó részére megszerzi vagy meg
szerezni törekszik.

A törvény a házassági megtámadási 
okokat is kiegészítette. Felbontható a 
házasság akkor, ha a tilalom ellenére 
kötött házasságban az egyik felet a má
sik házasfél származása tekintetében 
megtévesztette. Bontóokként számit az 
is, ha az egyik házasfél már a házas
ságkötéskor gyógyíthatatlan elmebeteg
ségben szenvedett és erről a másik há
zasfél nem tudott és arra a körülmé
nyekből sem következtethetett.

Emlékezzünk!
1914. szeptember végén a II. 

honvéd lovashadosztály kötelékébe 
tartozó volt kassai honvéd huszár
ezred az ellenség nyugtalanitása 
céljából Márkus- és batizfalvi Má
riássy László főhadnagy parancs
noksága alatt egy kb. harminc fő
ből álló különítményt alakított, 
mely október 29-ig az ezredtől tel
jesen különváltan működött. Leg
eredményesebb vállalkozását szep
tember 27-én hajtotta végre. Jod- 
lowanál lóról leszállt osztagával, 
valamint géppuskájával egy krumpli- 
földön lesállást foglalt, hogy az 
utat és hidat pásztázhassa. Rövid 
idő múlva egy kozákszázad ért 
a hídhoz. Ekkor 500 lépésről meg
szólalt Máriássy főhadnagy gép
puskája és nagy pusztítást vitt 
véghez a kozákok között. A kozák
századot négyes tagoszlopban mint
egy ezrederejü lovascsapat követte, 
mely az elővédjén történt tüzrajta- 
ütés után vissza akart fordulni. A 
géppuska tüze ekkor azonban már 
a zárt menetoszlopba lévő ezredet 
is elérte és mint a kasza az érett
kalászt, úgy vágta a menekülő 
kozákezred tömött sorait. Máriássy 
főhadnagy eredményes és vitéz tettét 
a III. oszt. katonai érdemkcreszttel 
jutalmazták.

— Eljegyzés. Dr. Balta György el
jegyezte Pazar Margitot. (M. k. é. h.)

A vármegye gyűlései. Gömör 
és Kishont vármegye Közigazgatási 
Bizottsága október 14-én, kedden; 
a törvényhatósági kisgyülés pedig 
15-én, szerdán délben tartja e havi 
rendes ülését Rimaszombatban, a 
Vármegyeház kistermében.

Neves látogató a rimaszombati kór
házban. Dr. Benedek László, a buda
pesti egyetem világhírű orvostanára, az 
ideggyógyászati kiinika vezetője vasár
nap délelőtt meglátogatta a rimaszom
bati állami kórházat. A neves vendéget 
dr. jókéi Balogh Ádám igazgató-főorvos 
fogadta és vezette végig az egyes osz
tályokon, aki a látottak felett nagy tet
szését fejezte ki.

Katonai áthelyezés. Kovács Rezső 
m. kir. honvédőrnagyot felettes hatósága 
szolgálati érdekből Balassagyarmatra 
helyezte át. A városunkban rendkívül 
népszerű katonatiszt távozása őszinte 
sajnálatot keltett. Kovács Rezsőben ki
váló katonát és minden tekintetben 
megértő egyéniséget ismertünk és sze
rettünk meg, aki csaknem három éves 
itteni tartózkodásával úgy magának, 
mint kedves családjának számos barátot 
és tisztelőt szerzett. További katonai 
működéséhez igaz szívvel kívánunk sok 
sikert és jószerencsét.

Losonc város uj polgármester- 
helyettese. A m. kir. belügyminiszter 
Losonc megyei városhoz dr. Kolbenhayer 
Zoltánt nevezte ki polgármester-helyettes 
főjegyzővé. Dr. Kolbenhayer Zoltán két 
évtizeddel ezelőtt Rimaszombatban is 
hivatalnokoskodott és városunkhoz ro
koni kötelékek fűzik.

Befejezett megbízatás. Dr. Szepes- 
bólai Róth Pál, az OTBA rimaszombati 
körzetének főorvosa, aki egy hónapon 
át a visszaszerzett Délvidéken az Or
szágos Tisztviselői Betegsegélyző Alap 
körzeteit szervezte meg, visszatért itteni 
működése helyére és tisztségét újra át
vette.

Tanügyi hírek. Dr. Bíró József, a 
rimaszombati kir. tanfelügyelői hivatal 
tanügyi s. fogalmazója f. évi szeptember 
hó 24 én a gyakorlati közigazgatási 
vizsgát sikerrel letette. — A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Gazda Marian
na korláti állami népiskolai tanítónőt 
azonnali hatállyal a rimaszombati állami 
leányiskolához áthelyezte.

£9  4  O  /  •  O

Kapható minden rádiókereskedönél

A Dapsy-család kettős gyásza
Őszinte megdöbbenéssel értesültünk, 
hogy a vármegyénkben közszeretetnek 
örvendő dapsai Dapsy-családot ismét 
súlyos veszteség érte. Még élénken 
emlékezetünkben él dr. Dapsy Béla 
volt főszolgabírónak közvetlenül a Fel
vidék visszatérése előtt tragikus hirte
lenséggel bekövetkezett halála, most 
pedig özvegye és kisebb fia eihunytáról 
kell beszámolnunk. Ifj. Dapsy Árpád 
joghallgató a budapesti járványkórház
ban e hó 5-én súlyos tifuszmegbetege- 
dés következtében, szép reményekre 
jogosító fiatal életének 20. évében meg
halt. A vele egy szobában fekvő és 
szintén tífuszban szenvedő édesanyja: 
özv. dr. Dapsy Béláné sz. Moesz Julianna 
a borzalmas veszteséget csupán pár 
napig élte túl és pénteken, október 
10-én ő is visszaadta nemes lelkét 
Teremtőjének. Az elhunytban Moesz 
Gézáné, a rimaszombati kir. ügyészség 
elnökének neje unokáját és leányát 
gyászolja ; rajta kivül a kiterjedt Dapsy, 
Moesz, Harkányi és Ujházy családok 
mély gyászában osztozik őszinte rész
véttel Gömör és Kishont vármegye 
egész közönsége.

Kolozsvárról kaptuk a gyászhirt, hogy 
özv. dr. Fodor Béláné, sz. Reuss Margit 
október 7-én 80 éves korában meghalt. 
Az elhunyt néhai dr.Fodor Béla rimaszom
bati orvosnak, a volt Gömörmegyei 
Takarékpénztár és Hitelbank egyik ala
pítójának felesége volt. Halálát leánya: 
márkosfalvi Sípos Béláné sz. Fodor 
Malvin nyug. műszaki főtanácsos neje, 
unokái, dédunokái és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Özv. Ribár Jánosné sz. Varga Teréz 
október 4-én Rimaszombatban 74 éves 
korában elhunyt.

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

A Polgárikor kulturestél. A Polgári
kör kulturbizottsága erre a munkaévre 
igen szép programot állított össze, ame
lyet a legközelebbi számunkban közölni 
fogunk. Á Polgárikör elhatározta, hogy 
a jól bevált vitaest jellegét egyes elő
adásain továbbra is fenntartja, mert 
érzi, hogy erre az elvek és eszmék tisz
tázása érdekében szükség van. Az elő
adásokat szükség- és alkalomszerűen 
ének-, zene- és szavalatszámok kisérik.
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Dr. vitéz Vereczkey Gyula kitünte
téses vizsgája. Dr. vitéz Vereczkey 
Gyula, Rimaszombat megyei város orvo
sa most érkezett vissza Budapestről, ahol 
kilenc hónapi tanulmányok után kitün
tetéssel végezte el a tiszti orvosi tanfo
lyamot. Ugyanezen idő alatt a budapesti 
tudományegyetemen megszerezte az is
kolaorvosi és egészségtantanári oklevelet 
is. Midőn dr. vitéz Vereczkey Gyula a 
városnál eddig is nagy szakértelemmel 
és közmegelégedésre viselt állását újra 
elfoglalta, érdekesnek tartjuk megemlí
teni, hogy az uj tiszti orvos az orvosi 
diplomáján kivül nem kevesebb, mint 
hat szakoklevéllel bir. Dr. vitéz Ve
reczkey Gyula már régebben elvégezte 
a községi orvosi tanfolyamot, az isko- 
lánkivüli népművelési előadóképző-, a 
kerületi tűzoltó- és a légoltalmi tanfolya
mokat. Széleskörű tudását előadásokban 
és hírlapi cikkekben gyümölcsöztette. 13 
évi közszolgálat alatt szabadsága helyett 
mindenkor valamelyes tanfolyamot vég
zett el. Most újólag friss ambícióval és 
lelkes munkakészséggel akar belekap
csolódni a magyar jövőt építő munka
körébe. Nehéz feladatokat követelő hi
vatalos ténykedésén kivül bizonyára 
most már többször halljuk dr. vitéz 
Vereczkey Gyulát az előadó-asztalon 
és örömmel várjuk hírlapi cikkeit is.

A helybeli állami elemi iskolák 
gondnoksága az 1941/42. tanévre Ba- 
rdth Károly ev. lelkész elnöklete mellett 
október 7-én tartotta alakuló ülését, 
amelyen megjelent Móricz István rima- 
szombati kir. tanfelügyelő is. Miután az 
újonnan kinevezett tagok az esküt le
tették, elhatározták, hogy a gondnokság 
minden hónap első hétfőjén tartja meg 
üléseit.

Tragikus halál. Megdöbbentő halál
eset történt kedden délben a kassai 
Ítélőtábla egyik tárgyalótermében. Dr. 
Zddor Jenő, az ismert feledi ügyvéd 
tárgyalás közben hirtelen a szivéhez 
kapott és holtan esett össze. Váratlan 
halála 54 éves korában következett be. 
Az elhunytat, aki nagy jogi tudása és 
közvetlen egyénisége révén Feleden és 
környékén nagy tiszteletnek örvendett, 
gyászbaborult hitvese, dr. Zádorné Per- 
jéssy Jolán és kiterjedt rokonság gyá
szolja. Hülttetemét Kassáról Feledre 
szállították, ahol a református sirkertben 
október 9 én nagy részvét mellett he
lyezték örök nyugovóra. Temetésén a 
rimaszombati ügyvédi kar is megjelent.

A MÁV téli menetrendje október 
6-án lépett életbe. Az uj menetrend 
Rimaszombatra nézve jelentősebb vál
tozásokat nem hozott. Sajnálatos azon
ban, hogy ez alkalommal ismét megszűnt 
a déli budapesti sinautóbusz, amely a 
reggeli fővárosi lapokat és a délutánon
ként kihordott postát hozta magával.

Hibaigazítás. Múlt heti számunkban 
a „Katolikus Kör Széchenyi-emlékestjé"- 
ről közölt tudósításunkban dr. Gabonás 
János beszédjének végső részébe érte
lemzavaró elírás csúszott be. A beszéd e 
része helyesen igy hangzott: „Csak akkor 
válik százszázalékosan valóra gr. Szé
chenyi István mondása : „Magyarország 
nem volt hanem lesz", ha mindazt meg- 
cselekedjük, amire nézve nagy szelleme 
mindnyájunknak példaképül és Útmuta
tásul szolgál..."

Középületeink tatarozása során meg
kezdték az Országos Társadalombiztosító 
Intézet rimaszombati kerületi pénztára 
székházának a javítását is. Sajnos azon
ban, hogy csak az épület külső formá
jának csinosítását végzik el és igy új
ból a jövő kérdésévé válik a már évek 
óta esedékes és feltétlenül szükséges 
uj hivatali helyiségek felépítése. Nem 
hiábavaló panasz az, hogy az OTI je
lenlegi székháza sem a tisztviselők, sem 
pedig a felek, főleg pedig a betegek 
szükségleteit és kényelmét nem elégíti 
ki. A hivatalnokok összezsúfolva, szinte 
zárkaszerü szobákban dolgoznak sa felek 
számára sincsenek megfelelő várószobák, 
így a bejelentő osztálynál csupán egy 
szűk fülke áll e célból rendelkezésre 
és mielőbbi orvoslásra vár az is, hogy 
a főorvosi vizsgálatra behivottak — né
ha órák hosszán át — egy szűk és hi
deg folyosón várakozzanak. Mint olvas
tuk legutóbb, az OTI hét városban épit 
uj székházat. Rimaszombat és környé
kének, amely jelentős taglétszámmal

bir ennél a fontosabb intézménynél, jo
gos kérelme tehát, hogy minél hamarább 
nálunk is felépítsék a megfelelő OTI 
székházat.

Pézsmapocokot lőttek Rimaszom
bat határában. A pézsmapocok (Fiber 
zibethicus L.) nevű, rendkívül kártékony 
rágcsáló első példányát a múlt hónap 
végén Blattny Árpád biztosítási főtiszt
viselő lőtte Rimaszombat határában, a 
Barát-kutnál, amint az esti szürkületkor 
a vizen úszott. Eddig Gömör és Kishont 
vármegyében való előfordulásáról nem 
hallottunk. Mivel értékes prémje nem 
áll arányban azzal a kártételeivel, ami
ket a hal- és rákállományban, a viz 
közelében lévő konyhakerti gyökérféle 
és gumós növényekben, valamint a ku
koricásban okoz. határozottan kártékony 
állatnak minősíthető. Folyók partjainak 
feltöltéseiben és a védőgátakban idő 
előtt fel nem tűnő és olyfoku összefur- 
kálásokat idéz elő, amelyek túlságosan 
nagy vagy gyors vizemelkedés esetén 
kimaródásokat, gátszakadást és igy ár- 
vizveszedelmet okozhatnak. Azért vadá
szaink és halászaink figyelmét felhívjuk, 
hogy a pézsmapocok elszaporodásának 
útját nálunk a lehetőség szerint akadá
lyozzák meg. A pézsmapocokot prémje 
miatt Európában Kanadából 1905 ben 
telepítették meg Csehországban, a dobr- 
sisi Metternich-uradalomban. Innét né
hány darab kiszabadulván pár év alatt 
nemcsak egész Csehországban és Auszt
riában, hanem Szász- és Bajorországban 
is elterjedt. Magyarországon első pél
dányát 1915-ben a mosonmegyei Német- 
sárfaiu mellett a Lajta-csatornában ej
tették el. Mint értesültünk, Blattny Ár
pád e héten is lelőtt egy pézsmapoco
kot a Barát-kutnál, ami azt bizonyítja, 
hogy a kártékony állatok máris elsza
porodtak földjeinken. (Dr. K. Gy.)

75 kilogrammnál nehezebb sertést 
csak vásáron szabad eladni. A Buda
pesti Közlöny múlt csütörtöki számában 
kormányrendelet jelent meg, amely ki
mondja, hogy 75 kilogrammnál nagyobb 
élősulyu sertést csak országos, havi és 
heti állatvásárra felhajtva szabad eladni. 
A heti állalvásáron a vásár kezdetétől 
számított két órán belül csak vásárlási 
engedéllyel rendelkező helybeli kisiparo
sok vehetnek hízott disznót. Azokat a 
személyeket akik árdrágító visszaélése
ket követnek el a vásáron, vagy ezt 
megkísérlik, a felügyeletet ellátó ható
ság köteles a vásár területéről eltávolí
tani. A polgármester, illetve főszolgabí
rók pedig két évig terjedhető időre el
tilthatják a vásárok látogatásától. A 
rendelet további része a büntető rend
szabályokat ismerteti, ezek között sze
repel az a pont is, hogy a sertést, amely
re vonatkozólag a kihágást elkövették, 
el kell kobozni.

Büntető e ljárás indul a szü lők 
e lle n , ha e lm ulasztottá k gyer

m ekeik népiskolai beiratását.
A vallás- és közoktatásügyi mi

niszter rendeletére hivatkozással 
egyes törvényhatóságok főispánjai 
felhívást intéztek a megyei váro
sok polgármesteréhez és a községi 
elöljáróságokhoz, hogy intézkedje
nek haladéktalanul a beiratkozási 
kötelezettség végrehajtása iránt és 
a be nem iratkozott népiskolai ta
nulók szüleit, illetve gondviselőit, 
hívják fel a mulasztás pótlására. 
Amennyiben a hivatalosan, vétiv 
mellett kézbesített felhívásnak nem 
tesznek három nap alatt eleget, a 
mulasztók ellen tegyenek haladék
talanul feljelentést kihágás címén a 
rendőri büntetőbirónál és ugyanak
kor intézkedjenek, hogy a tankö
teleseket hivatalból Írassák be. Kü
lönös gondot kell fordítani arra is, 
hogy a tanköteles korú cigány- 
gyermekeket is iskoláztassák.

Hasonló rendelkezések történtek 
az iskolaköteles tanoncok beiratko
zására vonatkozóan is.

Vármegyénk mt. kereskedőinek szives figyel
mébe ajánlom liszt-, cukor-, fűszer-, gyarmat
áru- és é le lm iszer-nagykereskedésem et

Szöl lösy  Is tvánné
R im a s z o m b a t ,  P én zü gy i-p a lo ta .

Veszek mindenféle mezőgazdasági magvakat, 
mákot és babot legmagasabb árakon. Raktáron 
tartok Futurt, Pekket és növényvédelmi szereket. 
Vörös őrölt és kocka só állandóan raktáron.

A M agyar M ezőgazdák Szövetk ezetének  bizom ányosa.

S P O R T . Irodalom.
L abdarúgás.

Baglyasaljal SE—R. Törekvés 3:2 
(3:1). Meg nem érdemeit vereséget szen
vedett vasárnap a helyi futballcsapat. 
A rpérkőzés iskolapéldája volt annak, 
hogy a játékvezetői részrehajlás meny
nyire el tudja rontani a játékot. A ven
dégcsapat kíméletlen és a sport határain 
túleső kemény harcot kezdeményezett, 
amelyet Márkus salgótarjáni biró teljes 
erővel szabadjára engedett és amit a 
helyi csapat tagjai is természetszerűleg 
átvettek. Pedig a RTSE ezúttal szívvel 
és lélekkel játszott és ha a győzelmet 
nem is, az eldöntetlent okvetlen megér
demelte volna, annál is inkább, mert a 
játékvezető egy jogos gólját nem adta 
meg. A két gólon Murányi és Vályi 
osztozkodtak. A rimaszombati csapat 
vezetősége óvással élt az ellen, hogy 
ezúttal már harmad Ízben vezeti salgó
tarjáni biró a Törekvésnek salgótarjáni 
és környékbeli csapatok elleni mérkő
zését.

A Törekvés ma Losoncon a LAFC 
tartalékcsapata ellen játsza le bajnoki 
mérkőzését. A jövő vasárnap viszont a 
Ftileki Vasutas SC-ot látja idehaza ven
dégül.

Nemzeti filmszínház kft.
Október 11-, 12-én és 13-án, szomba

ton, vasárnap és hétfőn a példátlanul 
nagy és átütő sikert aratott uj magyar 
társadalmi vígjáték, az „ANDRÁS" ke
rül bemutatóra. Izig-vérig magyar, szo
ciális irányú, friss és ötletes történet, 
amelyben a drámai feszültség mellett 
nem hiányzik a jóizü vidámság sem. A 
mese egy Pestre származott szegény 
parasztlegényről szól, aki egészséges, jó
zan falusi eszével, pompás alkalmazkodó 
képességével s a földhöz való rendíthe
tetlen ősi ragaszkodásával megtalálja a 
helyét és boldogságát a főváros bábeli 
világában is. A címszerepet Páger Antal 
játsza a „Bors István“-ét is felülmúló 
nagyszerű alakítással. Mellette Bordy 
Bella, Hidvéghy Valéria, Csortos Gyula, 
Tímár József, Miiiályffy Béla és Köpeczi- 
Boócz Lajos a főszereplők. Külön értéke 
a filmnek Vincze Ottó régi magyar 
motívumokon felépült kísérőzenéje és 
Makay Árpád pompás külső felvételei. 
A megszokott kiséröműsor (Magyar 
Híradó és a színes rajzfilm) emelik a 
mozgóképszínház ezen ünnepi jellegű 
előadásait.

Október 14-én, kedden ismét egy ra
gyogó francia szerelmi drámát láthatunk 
a „Mámor" cimen. Egy „szivrabló" 
francia katona izzó tragédiával telt tör
ténetét a legkitűnőbb szinészgárda, köz
tük Jean Gabin és Mireille Balin a fő
szerepekben, viszik a vászonra. Kisérő- 
műsor a legújabb UFA-híradó.

Október 15-én, szerdán és 16-án, csü
törtökön Jókai Mór regényes alakjának, 
Trenk bárónak izgalmas története ele
venedik meg a „Trenk, a pandúr" cimü 
német filmóriásban. A film tökéletesen 
átvette a regény hangulatát, eseményei
nek eleven sodrát és Jókai fantáziájának 
csapongását és aranyos humorát. Hans 
Albers sokszínű briliáns Trenk bárója 
mellett Küthe Dorsch, Sybille Schmitz, 
Oskar Sima és Peter Voss a fősze
replők.

A jövő hét végére a filmszínház Hu- 
nyady Sándor színművének, a „Havasi 
napsütésének bemutatóját tűzte ki.

Orvosok varázsvesszője. A legújabb 
és nagy feltűnést keltett találmányok 
közé tartozik az a viilanykutató gép, 
amelynek segítségével a sebész könnyű
szerrel megtalálja a testbe fúródott 
golyó helyét. Erről a kutató gépről kö
zöl rendkívül érdekes képekkel illuszt
rált cikket a Tolnai Világlapja legújabb 
száma. A legjobb magyar Írók novelláin, 
a szórakoztató és ismeretterjesztő cikkek 
dús során és a közkedvelt rovatokon 
kivül közel száz érdekes kép található 
a népszerű képeslapban. Egyes szám 
ára 20 fillér.

Mi újság a színházi világban ?
Mindenről pontosan értesülhet a Délibáb 
színházi hetilap legújabb számából. Ké
pes beszámolók, színes, érdekes ripor
tok, kritikák, gazdag filmrovat, humor, 
divatoldalak, rejtvények, magyar Írók 
remek elbeszélései és tökéletes képes 
heti rádióműsor, ez a Délibáb legújabb 
száma. A népszerű színházi hetilap a 
legolcsóbb is, mert ára csak 14 fillér.

Az albumalaku Ünnep ezúttal is 
gondos tárházát nyújtja a nívós és szó
rakoztató olvasnivalóknak és remek ké
peknek. Az Ünnep előfizetési ára ne
gyedévre 1 pengő 44 fillér. Mutatvány- 
számot kívánatra készséggel küld a ki- 
adóhivatal: Budapest, VII. Dohány-u 12.

A Párisi Divat októberi száma min
den igényt kielégít. Bőséges tárháza a 
szebbnél-szebb ruhamodelleknek és gyö
nyörű kézimunkáknak. Katonáink részére 
érmelegitőt, bakancs alá való kötött pa
pucsot, térdmelegitőt, pulóvert, hósapkát 
köthetünk a leírásai szerint. Az irodalmi 
rész változatlanul gazdag és tartalmas. 
Célszerű tanácsai, kozmetika- és konyha
rovata minden szükségletet kielégít. Ára 
60 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 V»'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, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési á ra : l/«‘évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Eladó. Szijjártó-utca 78. szám 
alatti k ő b ő l  é p ü l t

3 szobás  lakóház
500 EJ-öl belsőség, 404 D-öl gyü
mölcsös kert szabadkézből eladók. 

É r t e k e z n i  l e h e t  ugyano t t .

Z o n g o ra - és énektanítást
vállal végzett zongora és énekta
nárnő, Rózsa u. 6. szám.

E l m |f A  antik bútorok és egy 
1 d U U ebédlő, továbbá csillárok 

és lámpák. Cim: Horthy Miklós-tér 9. 1.8

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


