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Bárdossy László miniszterelnök:

„Az ifjúság legyen 
a nemzeti egység kovásza".

A Solt Deo Glória Szövetségnek 
a Darányi Kálmán-diákház orszá
gos gyűjtését megindító ünnepi est
jén B á r d o s s y  László miniszter
elnök tartotta az ünnepi beszédet 
„Az értelmiségi ifjúság hivatása" 
címmel.

A miniszterelnök lelkes érdeklő
déssel kisért, nagyjelentőségű be
szédében nem azt vizsgálta, mi le
gyen az ifjúság hivatása, hanem 
azt, hogy milyen hivatást vállaló 
ifjúságnak lehet épitőszerepe a nem
zet életében. „Az ifjúság— mondotta 
többek között — az örökké meg
újuló nemzet. Élölánc a jelen és 
a jövő között. Ugyanekkor eleven 
kapcsolat a nemzet részei: a kü
lönböző társadalmi osztályok kö
zött. A nemzet életében csak an
nak az ifjúságnak lehet épitősze
repe, amely szenvedélyesen szeret 
mindent, ami magyar. Szereti a né
pet, amelynek véréből vér, a föld
művelőt, a két-kézi és szellemi 
munkást és mindazokat, akik bár
milyen formában és módon szol
gálják nemzetünk ügyét. Szereti a 
nemzet múltját, nem felejtkezik meg 
a magyar múlt nagyságáról, de nem 
is merül el benne. Csak annak az 
ifjúságnak lehet szava és része a 
nemzet életében, amely hinni tud. 
Hinni tud a nemzet jövőjében, hinni 
egy magasabb igazságban, hinni 
abban, hogy eszményei megvaló

síthatók és hinni önmagában, a 
maga erejében."

A miniszterelnök a továbbiakban 
arról beszélt, hogy a szolgálat az 
a fogalom, amelyben az ifjúság hi
vatása leginkább megtestesül. A 
nemzet elsősorban szolgálatot vár 
tőlünk, a mindennapi élet kicsi és 
nagy dolgaiban egyformán. Elménk, 
két kezünk, munkánk felajánlását 
jelenti mindnyájunkért. Azért a kö
zösségért, amelyhez elválhatatlanul 
tartozunk. Minden kicsi dologban, 
a magunkéban is ezt a közösséget 
szolgáljuk. Szolgáljuk hát hűséggel, 
becsülettel, önzetlenül, de önérzet
tel és sohasem a magunk megbe
csülésének árán.

— Mi az, — mondotta a minisz
terelnök beszéde végén — amit 
mindezen túl a nemzet elvár a ma
gyar ifjúságtól? Legföbbképen azt, 
hogy legyen a nemzeti egység ko
vásza, hozza meg a társadalmi kü
lönbségek és ellentétek ma még 
sokszor bántó és fájdalmas disz
harmóniájából a kiegyenlítődést. A 
most kezdődő tavasz nehéz tavasz 
lesz. Háborúban állunk, ez valóban 
áldozatokat és nélkülözést követel. 
De rendületlenül hiszem, hogy a 
nemzet ereje, s mindenekfeiett a 
magyar ifjúság szárnya'ó lendülete 
átsegít bennünket minden bajon és 
vészen.

A mindennapi kenyér biztosítása.
Györffy-Bengyel Sándor közel

látási miniszter az elmúlt héten sajtó- 
nyilatkozatban ismertette a közel
látás helyzetét. Kimerítő képet adott 
valamennyi közélelmezési cikk biz
tosítása érdekében az utóbbi idő
ben kiadott rendelkezéseiről. Elő
ször a kenyérmagvak helyzetével 
foglalkozott. Közölte, hogy bár a 
kenyérfejadagokat csökkenteni kel
lett, nem lesznek további csökken
tések és a liszt adagját sem változ
tatják meg. A burgonyaellátás terén 
a tavasz jöttével megszűnnek az 
átmeneti bajok. A készlet teljesen 
elegendő és az uj termésig is kitart.

A serléskérdéssel kapcsolatban 
kijelentette a miniszter, hogy az 
idén elegendő sertés áll rendelke
zésre, de viszont kevés a takarmány.

A takarmányhiány európai jelenség. 
Így nálunk is gondoskodni kell, 
hogy a meglévő készleteket minél 
gazdaságosabban használják fel. A 
legnehezebb probléma a zsirkérdés. 
Vannak szerény készleteink — mon
dotta, — de ez még mindig nem 
elegendő az ország ellátására. Ele
gendő készlet esetén az egész or
szág területén bevezetik a jegyrend
szert, de szó lehet arról is, hogy 
jegyre adják majd a vajat és az 
egyéb zsiradékokat is. Ezzel kap
csolatban közölte a miniszter, hogy 
rövidesen a szappanellátás rende
zésére is sor kerül.

Az ipari közellátás kérdéseiről 
szólván, kijelentette a miniszter, 
hogy a dolgozó nép ruhaellátásáról 
kell elsősorban gondoskodni. A

népruházási akció során legköze
lebb 8— 10 millió értékű anyag ke
rül kibocsájtásra. A jövőben az 
akciót kibővítik, úgyhogy a vá
rosban dolgozó ipari munkásság és 
a vidéken dolgozó mezőgazdasági 
munkásság részére a munkaadó 
vásárolja meg az árukat, illetve be
szerzésükre a munkaadó ad hitelt.

Bejelentette még a közellátási 
miniszter, hogy nyersanyagokat 
csak olyan cikkek előállítására ad
nak, amelyek a nép számára szük
ségesek. Száz tipusban jelölték meg 
az alakzatokat, amelyekbe a gyár
tás beilleszthető. A rendelkezésre 
álló anyagokat úgy ki lehet igy 
használni, hogy egy év alatt negy
venmillió folyómétert tudnak elő
állítani.

Pontrendszer nem lesz. A jövő
ben csak standardizált áruk gyárt
hatók és gondoskodnak, hogy a 
gyárak átállítsák magukat erre.

Közölte a miniszter, hogy a nyers
anyag utánpótlásra is kialakult a 
terv. Megszervezik a csalángyüjtést, 
mert az ennek rostjából nyert anya
got müselyemmel keverik és igy jó 
szövetet nyernek. A közeljövőben 
már be is mutatják a csalánszövet
ből készült textiltermékeket.

A közellátási miniszter ezután a 
lábbeli kérdésre tért át. Közölte, 
hogy a lábbeli központ 5,400.000 
pár cipőt gyártott egy évre, ebből 
4 millió 200.000 bőrtalpú, 700.000 
mütalpu, a többi pedig moziaktalpu. 
Ezenkívül 6 millió pár cipőt lehet 
fejeltetni és talpaltatni. Ez összesen 
11,400 000 pár cipőt tesz ki. A 
gyártási munkába bevonták a kis
ipart és a nagyipart. A gyártást 
azonban fokozni nem lehet, mert 
nincs elég bőr. A hiányon facipő 
gyártásával és elterjesztésével kí
vánnak segíteni. A mütalpu cipők 
a gyakorlatban nem váltak be, mert 
igen sok panasz érkezett tartóssá
guk miatt. Ezen sürgősen változ
tatni kell. A jövőben csak olyan 
műanyagok gyártását engedik talp
pótlékul, melyeknek alkalmasságát 
megállapították és csak abban az 
esetben szabad ilyen mütalpu cipőt 
árusítani, ha a vevővel szemben az 
eladók három hónapi garanciát vál
lalnak.

A közellátási miniszter kijelen
tései mindenkit azzal a megnyug
vással tölthetnek el, hogy a mai és 
az elkövetkezendő nagy napokban 
ismindnyájunknak megadatik a„min- 
dennapi kenyerünk" és a szüksé
ges ruházatunk.

----- ---------- ♦♦----------------

Hasznos munkáról számolt be a 
Vármegyei Tűz oltó Szövetség közgyűlése.

A Gömör és Kishont-vármegyei Tűz
oltó Szövetség március 4-én, szerdán 
délben tartotta évi rendes közgyűlését 
Rimaszombatban, a vármegyeháza dísz
termében. A közgyűlésen nagyszámban 
jelentek meg a városi és községi tűzoltó 
szervezetek kiküldöttei, köztük Éva 
László, Rimaszombat megyei város pol
gármestere és ifj. dr. 'Sóldos Béla tb. 
főszolgabíró, a tornaijai járás tüzrendé- 

. szeti felügyelője.
A Magyar Hiszekegy elimádkozása 

után dr. Horváth Árpád alispán, a Vár
megyei Szövetség elnöke bajtársi sze
retettel üdvözölte a közgyűlésen megje
lenteket. Majd utalt a mai idők komoly
ságára és az elkövetkezendő nehéz ta
vaszra, amely sorsdöntő feladatok telje
sítését kéri majd az egész nemzettől. A 
várhatóan súlyos önvédelmi harcokban, 
amelyek az isteni Gondviselés jóvoltá 
ból határainktól messze fognak lefolyni, 
a magyar nemzet s a magyar fajta léte 
és nemléte forog kockán. Ebből a nagy 
harcból mindenkinek ki kell vennie a 
részét, s itthon is mindnyájunknak ki
vétel nélkül a kötelességteljesités terén 
a legnagyobbat kell nyújtani. A rend, 
munka és fegyelem fenntartásában a 
tűzoltókra vár az a hatalmas feladat, 
hogy a hatóságok segítségére legyenek; 
annál is inkább, mert a honvédelmi tör

vény is előírja: mindenkinek a saját 
helyén az önfeláldozásig menő áldozat- 
készséggel kell a honvédelmet teljesí
tenie, tehát a tisztviselőnek az Íróasz
talnál, a gazdának az eke szarvánál, a 
munkásnak a munkahelyén épugy kell 
a maximumot nyújtania a kötelességtel- 
jesitésben, mint a katonának a harc
téren.

A mély hatást keltett elnöki megnyitó 
után a közgyűlés áttért a napirendre. 
Sohler Béla vármegyei tűzrendészen fel
ügyelő,ügyvezető alelnök előadásában a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a bel
ügyminisztérium által előirt alapszabály- 
módosításokat. Majd Makray László vm. 
számvevőségi tanácsos, pénztárnok ter
jesztette elő az 1941. évi zárszámadáso
kat, amelyek kedvező eredménnyel zá
rultak. A bevétel 10.193 P 40 f-t, a ki
adások 6958 P 40 f-t tettek ki, s igy a 
készpénzmaradvány 3.235 P. A jövő évi 
költségelőirányzaiot 9.720 P-ben állapí
tották meg. A közgyűlés a pénztárosi 
jelentést egyhangúlag elfogadta és a fel
mentvényt megadta.

A részleges tisztujitás során a szövet
ség titkárává dr. Szabó István városi 
aljegyzőt és ellenőrévé Patonay Gábor 
városi ellenőrt választották meg. A szám- 
vizsgáló bizottság uj tagjai Törés Pál 
vsi. számvevőségi főtanácsos, dr. Kolum-
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bán Antal és Palotás Gábor vm. szám 
vizsgálók lettek. Végül kiegészítették 
még a szövetségi választmányt is.

Sohler Béla ügyvezető aleinök indítvá
nyára a közgyűlés elhatározta, hogy az 
előirt tüzoltózenekart az alsópokorágyi 
tűzoltó egyesület tagjaiból alakítja meg.

Érdemleges indítványok nem lévén dr.

Horváth Árpád alispán egyenként is 
meghallgatta a kiküldöttek kéréseit és 
biztosította őket a tűzoltóság érdekeinek 
legteljesebb pártfogásáról. Befejezésként 
azonban újra kérte a tűzoltókat, hogy 
odahaza legyenek a falu jószeliemei, s 
erőt és fegyelmet sugározzanak a közsé 
minden lakójára.

„A katolikus Egyház helyzete napjainkban".
A z A. K . h itv é d e lm i e lőad ása .

A Katolikus Akció nagy böjti hitvédel
mi előadásainak sorában február 27-én, 
pénteken este változás történt, amennyi
ben vitéz Makray Lajos pápai prelátus, 
tolnai plébános megbetegedése miatt 
Páter Kánig Kelemen füleki ferencrendi 
hízfőnök- plébános tartotta meg „A ka 
toiikus Egyház helyzete napjainkban" 
cimii előadását. A Katolikus Kör nagy
termét ezúttal is nagyszámban össze
gyűlt közönség töltötte meg.

A bevezető nagybőjti ének és ima 
után Radány Lajos esperes-plébános 
üdvözölte a megjelenteket és az elő
adót, akit a közönség nagy szeretettel 
fogadott. Az Európát-járt és mindenütt 
fontos missziós küldetést teljesítő ven
dégszónok három-negyed órás szabad- 
előadása mélységes tudásról, gazdag 
lelki kincsekről és lenyűgöző előadó 
készségről tett bizonyságot. Az igazságok 
özöne által bizonyította be, hogy a ka 
toiikus Egyház a mai sorsdöntő idők 
forgatagából megerősödve és meggyara
podva fog kikerülni. Kétségtelen — mon
dotta —, hogy az Egyház fennállása óta 
most éli a legnehezebb időket. De amint 
évezredek óta szilárd talajon álít, a né
peknek és nemzeteknek ebben a nagy 
tusájában ma is az egyedüli nyugvópont a 
Vatikán és XII. Piusz pápa személye, 
aki felé mindenki szeretettel és bi
zalommal tekint. Az előadó itt méltatta 
az egyházftjedelem ama törekvéseit, 
amelyeket a világbéke érdekében min
den irányban kifejt. Majd bőséges sta
tisztikai adatokkal alátámasztva rajzolta 
meg a kereszténység küzdelmét a még 
ma is túlsúlyban lévő pogányság ellen, 
azzal a biztató reménnyel, hogy az eljö
vendő béke a pogányság meggyöngülé
sét és a keresztény egyházak egységé
nek alapjait hozza meg. Az Egyház óriási 
hivatása, hogy a pogányság is bekap

csolódjék a keresztény életbe. Ezt cé
lozza a missziós papok haláltmegvető 
hősiessége, de ez a kegyelmi élet kell, 
hogy töltsön el minden igaz katolikus 
lelket is. Nagy idők, nagy embereket 
szülnek — mondotta végül —, mindenki 
tehát úgy éljen és küzdjön Egyházáért, 
hogy elkövetkezzék az az idő, amikor 
majd nem lesz csak egy akol és egy 
pásztor.

A rendkiviil meggyőző erejű és költői 
lendületű előadás a hallgatóságra mély 
hatást gyakorolt. Radány Lajos plébános, 
a férfiak Oltáregyesületének elnöke kö 
szönő szavaiban hangsúlyozta, hpgy a 
szép és értékes előadásból leszűrt igaz 
ságok bizonyára lélekben és hitben 
megerősítő hatást értek el a hallgatók
nak az Egyház iránti törhetetlen ragasz
kodásában. Bejelentette, hogy vitéz 
Makray Lajos elmaradt előadását már
cius 13 án, pénteken este tartja meg, 
inig március 6-án Mihalovics Gyula lo
sonci apát-plébános előadására ke
rül sor.

Ezután Csorba Edit, a Széman-intézet- 
tel kapcsolatos kereskedelmi tanfolyam 
II. osztályú növendéke lélekben mélyen 
átérzett és kifejező előadókészséggel 
szavalta el Lovics Ilonka „A mester" 
cimü mélyértelmü vallásos költeményét, 
nagy hatást és megérdemelt elismerést 
aratva. Majd egy minden tekintetben 
stílszerűen beállított élőkép fokozta az 
áhitatos est hangulatát. A missziós ke
reszt alatt imádkozó angyal (Kapcsok 
Éva keresk. növ.) könyörgését a Széman- 
intézet növendékeinek összhangzatos 
éneke tolmácsolta a közönség leikéhez 
az élőképet is beállító M. Neita nővér
nek, az intézet tanárnőjének vezetése 
mellett. A második hitvédelmi előadást 
a pápai himnusz eléneklése fejezte be.

KiMinO eredménnyel zárult a M agyar Vöröskereszt 
ápoldnökápzö tanfolyama.

Február 28 án, szombaton délelőtt és 
délután az állami polgári iskola torna- 
csarnokában folytak le a Magyar Vörös 
kereszt rimaszombati fiókegylete által 
tartott két hetes önkéntes házi beteg- 
ápolónői tanfolyam záróvizsgái. Ennek a 
tanfolyamnak különös jelentőséget nyúj 
tott az a körülmény, hogy azon a rima- 
szombati középiskolák leánynövendékei 
is résztvettek, úgyhogy a hallgatók száma 
180 főt tett ki. A kiképzés Heinemann 
Aladárné miskolci főoktaiónő vezetése 
mellett a polgári iskola rajztermében 
naponta délután 3—7 óráig tartott, s a 
szombati vizsgák bebizonyították, hogy 
a résztvevők olyan alapos elméleti és 
gyakorlati tudást szereztek, amelyeket 
majd nemcsak a családi életben, de ha 
arra szükség lenne, a közéletben is 
nagyszerűen felhasználni tudnak.

Úgy délelőtt, mint délután a vizsgáló- 
bizottság tagjai dr. jékei Balogh Ádámné, 
Gömör és Kishont vármegye önkéntes 
főápolónője és dr. Kriesch Lajos kór
házi főorvos voltak. Dr. Balogh Ádámné 
a vizsgákon báró Apor Gizella országos 
főápolónőt, dr. Kriesch Lajos pedig a 
Magyar Vöröskeresztet képviselte. Meg 
jelentek a vizsgákon dr. Horváth Ár- 
pádné, a fiókegylet választmányi hölgy- 
bizottságának alelnöke, Frey M. Consolata, 
a Széman intézet főnöknöje, dr. Balogh 
Ádám kórházi igazgató-főorvos és szá
mos érdeklődő. Nagyszerű hatást kel 
tettek a stilszerü ruhákba öltözött nö
vendékek, akiknek soraiban vitéz Raj- 
hdthy Sándorné és vitéz Keresztes Lász 
Ióné is helyet foglaltak. Úgy ők, mint a 
legifjabb növendékek meglepően pontos 
és szakszerű feleleteket adtak Heinemann 
Aladárné főcktatónő kérdéseire. Vala
mennyien azonban nemcsak az elmélet
ben, hanem a gyakorlatban is tanulsá
got tettek arról, hogy rövid két hét alatt 
a házi betegápolás minden követelmé
nyeit elsajátították.

VII. o. tanuló virágcsokorral és formás 
beszédben üdvözölte dr. Balogh Ádám- 
nét, majd a tanítványok hálás köszöne
tét tolmácsolta a főoktatónőnek, aki
nek szeretettel nyújtotta át a növendé
kek ajándékát. A vizsga után dr. Balogh 
Ádámné az országos főápolónő nevében 
elismerését és köszönetét fejezte ki a 
tanfolyam résztvevőinek és főoktatónő- 
jének buzgó és eredményes munkássá
gáért, örömének adván kifejezést a Jan- 
folyam nagy sikere felett. Dr. Kriesch 
Lajos főorvos hasonlóan nagy elismerés
sel adózott a vizsgán hallottak- és lá
tottakról és arra kérte a levizsgázott 
asszonyokat és leányokat, hogy a most 
szerzett tudásukat úgy a családban, vagy 
ha keli, a nemzet érdekében eredménye
sen hasznosítsák. A Himnusz eléneklé- 
sével ért véget a délelőtti vizsga, ame
lyen 80-an vettek részt, s aminek befe
jeztével Frey M. Consolata igazgatónő 
a Széman-intézet, Holéczy Miklós tanár 
pedig a gimnázium nevében köszönte 
meg dr. Balogh Ádátnnénak és Heine
mann Aladárnénak a tanfolyam körüli 
önzetlen buzgóságukat.

A délutáni vizsgán, amikor a polgári 
leányiskola 100 növendéke került sorra, 
dr. Szeijarth Vilmos igazgató mondott 
köszönetét a tanfolyam rendezőinek. Dr. 
jékei Balogh Ádámné viszont dr. Szei- 
farth igazgatónak érdemeit ismerte el, 
aki a tanfolyam megtartásához a rajz
terem és tornaterem dljta an átengedése 
és fűtése által eredményesen hozzájárult. 
A délutáni vizsgán osztották ki az ok
leveleket is.

Itt említjük meg, hogy a rimaszombati 
állami kórházban párhuzamosan a tan
folyammal a már eddig házi betegápo
lási vizsgát tett önkéntes ápolónők gya
korlati kiképzése is megkezdődött. Itt 
a kórház főorvosai a szakszerű beteg
ápolás és sebészeti segédkezés elemei
vel is megismertetik az önkéntes ápo
lónőket, akik a társadalom minden ré
széből kerültek ki.A vizsga előtt Kandra Viola gimn.

---------------

Olaszország gyarmati törekvései.
Irta: Révhegyi Ferenc m. kir. honvédezredes.

Jönnek a színészek.
Rimaszombat uj színigazgatójá

nak, rétalapi Hlatky Lászlónak meg
bízásából az elmúlt heten megjelent 
városunkban Mátray József, a szín
ház bérletező titkára, hogy egyrészt 
bejelentse a sziniidény megkezdését, 
másrész pedig, hogy a város tár
sadalmának rokonszenvét a színtár
sulat irányában már előre bizto
sítsa.

Mindnyájan tisztában vagyunk 
azzal a nemzeti szempontból is el
sőrendű fontosságú kulturmisszióval, 
amit a leginkább mostoha körül
mények között élő magyar vidéki 
színészet a mai súlyos időkben be
tölt.

A múlt dicsősége, a jelen küz
delme és a jövő reménysége szí
nészeink ajkán magyar nyelven, 
magyar érzéssel, magyar dalban 
szólal meg, s lehetetlen, hogy meg 
ne találja az útját Rimaszombat vá
ros szivéhez is.

Amint értesültünk, Hlatky László 
26 tagú társulata csupa fiatal és 
tehetséges erőkből áll, akik mind
nyájan tisztában vannak Rimaszom
bat magas színházi kultúrájával és 
tudják, hogy itt többet, szebbet kell 
a közönségnek nyujtaniok.

Rimaszombat sok jóakarattal és 
nagy várakozással tekint az uj szín
igazgató működése elé, előlegezi a 
bizalmat és hiszi, hogy Hlatky László 
társulatában nem fog csalódni.

Ebben a reményben üdvözöljük 
uj állomáshelyén az uj színtársula
tot. ,

Az előadások március hó 14-én 
kezdődnek.

A belügyminiszter 
szigorú intézkedései a kiütéses 

titusz ellen.
Keresztes-Fischer Ferenc belügy

miniszter szigorú intézkedéseket tett 
a kiütéses tífusz megakadályozására. 
Az imézkedések elsősorban arra 
irányulnak, hogy a tifuszfertőzést 
közvetítő tetveket kiirtsák, illetve 
a tetvetlenitést mindenhol minden 
eszközzel keresztülvigyék. Értesí
tették az ország valamennyi orvo
sát, hogy a kiütéses tífusz elleni 
akciót miképpen kell végrehajtani 
még olyan községekben is, ahol 
nincs fertőtlenítő állomás vagy nem 
állnak rendelkezésre fertőtlenítő gé
pek. A szükséges eszközöket és 
szereket az egészségügyi igazgatás 
már az orvosok rendelkezésére bo
csátotta. A kiütéses tífusz Magyar- 
országon évek hosszú sora óta na
gyon csekély számban jelentkezett. 
Erdély és Kárpátalja visszacsato
lása után azonban pár körzetben 
kiütéses tifuszeset fordult elő. A 
belügyminiszter intézkedései azt cé
lozzák, hogy ennek a veszedelmes 
betegségnek gátat vessenek.

IV.
A fascista párt nemzeti és vallási moz

galmára jellemző az 1922. február 6 iki 
pápa választás. A katolikus egyház, mely 
már régebb idő óta részt vett nemzeti 
mozgalmakban, Milánó érsekét: Ratti 
bíborost választotta pápává, ki XI. Pius 
néven lépett a trónra. Az uj egyházfő 
több mint 50 éves hagyományt szakított 
meg, amint a Szent Péter-bazilika külső 
loggiájáról áldást osztott, amikor a téren 
gyülekezett olasz csapatok feléje nyúj
tották fegyvereiket. A fascista kormány 
első ténykedése az ország gazdasági és 
pénzügyi egyensúlyának helyreállítása 
volt. Mig 1921 —22 ben a deficit 15 mil
liárd líra volt, 1923 bán 3 milliárd, 1924 
ben már csak 419 millió volt, s azóta 
ez az arányszám csökkent.

Benito Mussolini politikai bölcsessé
géről azonban Olaszország és a Vatikán 
kibékülése győzte meg leginkább a kül
földet. A kibékülés hajlandósága mind
két részről megnyilvánult még a kor
mányzat változása előtt, de megegye
zésre soh.sem kerül! a sor, ehhez két 
olyan bölcs ember elérkezésére kellett 
várni, mint XI. Pius és Benito Mussolini. 
A viszony Mussolini és a Vatikán kö
zött egyre szívélyesebbé vált, s Musso
lini nevéhez fűződik a kötelező vallás
oktatás az iskolában és a kereszt ki
függesztése a tantermekben. A baráti 
kapcsolatok végre a lateráni szerződés
hez vezettek, melyet az államfők nevé
ben Mussol ni és az akkori bíboros: 
Eugenio Pacceli Írtak alá. A szerződés 
értelmében a pápaság hivatalosan elis
merte az Olasz királyságot Róma fővá
rossal, ami véglegesen eltemette a ró
mai kérdést. Ezzel szemben a Vatikán 
város állammá alakult, ami uj helyze
tet teremtett, mert a pápa függetlensége 
igy az egész világ szemében kétségte 
lenné vált, s megszűnt az az absurd 
állapot, hogy egy országban két, gyak
ran feszült viszonyban álló uralkodó 
éljen.

A gazdasági és belpolitikai helyzet 
megszilárdulása után Mussolini erős és 
az olasz néphez méltó külpolitikát kezdett, 
ami az ország területi gyarapodását vonta 
maga után. Az első siker Fiúménak 
Olaszországhoz való végleges csatolása 
és Juba megszerzése. 1935-ben Laval 
és Mussolini szerződést írtak alá, mely 
rendezte a tunisi olaszok helyzetét és 
kiigazította részben Líbia halárát, s 
ugyancsak Laval biztosította Mussolinit 
Fianciaország érdektelensegéröl az oiasz- 
abesszin konfiktusban. Úgy látszott, hogy 
ez a szerződés biztosítja a két ország 
békés együttműködését, azonban rövid
del rá az angol—francia magatartás fel
borította az egyetértést, s egy egyszerű 
gyarmati kérdést fascista-ellenes hadjá
rattá szélesített ki.

Olaszország halaszthatatlan gyarmati 
terjeszkedése csak Kelet Afrikában foly
hatott le. A partokon húzódó Eritrea és 
Somali nem feleltek meg ennek a cél
nak, szükség volt a mögöttük elterülő 
nagy szárazföldre. A megoldásra két ut 
nyílott, vagy egy szerződés Abesszíniával, 
vagy az 1896 bán megszakított katonai 
akció folytatása. Mussolini először az 
első utat választotta, mely azonban nem 
vált be, mert a négus a szerződéseket 
kijátszotta, s rokonszenve egyre inkább 
Anglia felé fordult, melynek teljesen be
folyása alá került, s igy Mussolininak 
nem maradt más hátra, mint a katonai 
akció folytatása, melyet óriási gonddal 
és nagy anyagi felkészültséggel készí
tettek elő. Anglia, amely a Kelet afri
kai befolyását féliette, 1935. novembe
rében Olaszországot támadó félnek nyil
vánította dacára, hogy az abesszin had
sereg kezdte meg tulajdonképen az ellen
ségeskedést, s elrendelte a népszövetség 
által a gazdasági és pénzügyi szankciók 
foganatosítását. Az egész világ akkor 
Olaszország ell n fordult, csak Magyar- 
ország, Ausztria és Albánia megbízottai 
jelentették ki bátor beszédben, hogy 
tartózkodni fognak a szankciók alkai-
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V igyá za t !
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „DARM OL" 
szónak ésT alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 

redeti csomagban kérje

mazásától. Mussolini közben elrendelte 
a szankciós államok kereskedelmi boj- 
kotálását, a nemzet pedig felajánlotta 
aranyát és jegygyűrűit a hazának. A 
Dúcéba helyezett bizalom és győzelem j 
hite rendíthetetlen volt. Az olasz abesz- [ 
szin háború 1935. októberétől 1936. má
jusáig tartott és az olasz fegyverek győ
zelmével végződött. Május 5 én Musso-1
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lini bejelentette a világnak, hogy Etiópia 
tényleg és jogilag olasz, s Róma gond
terhes dombjain újra megjelent az Im- 
perium, s Itália uj Rómaként áll a nem
zetek között.

Az 1938-ban lejátszódott albániai ese
ményeket, habár nem szolgálták teljes 
egészében Olaszország gyarmati törek 
véseit, mégis bizonyos fokig gazdasági 
érdekeik megvédése idézte elő.

A fascizmus uralomra jutásával, mint 
láttuk, egy uj korszak kezdődött Olasz
ország történelmében, egy korszak, mely 
nyílegyenesen megy a becsület utján, s 
mely megvalósította lassanként a nem
zet régi aspirátioit, s megfogja azokat 
is valósítani, melyek még függgőben 
vannak.

(Vége.)_________________

H Í R E K

A  hadisegély újabb rendezése.
Március 1 - ével életbelépett a 

hadisegélyezésről szóló 940/1942. 
M. E. sz. rendelet, amely a hadi
segélyt újólagosán szabályozza. E- 
szerint a 12-ezernél kisebb lakos
ságú városokban, ha a család jö
vedelme a havi 80 P-öt nem ha
ladja meg, a bevonult felesége havi 
16, a családtagok pedig fejenként 
havi 10 P segélyt kapnak.

A hivatalos lap 1942. febr. 25-i 
számában megjelent rendelet töb
bek között kimondja, hogy a gyer
mekek 16-ik életévük betöltése után 
nem kapnak segélyt. A közép- vagy 
főiskolások és a tanoncok addig 
kapnak, mig tanulmányaikat bevég- 
zik, de legfeljebb 24-ik életévükig. 
A munka- és keresetképtelenek a 
betegség tartama alatt életkorra 
való tekintet nélkül kapnak segélyt. 
Különös méltányolást érdemlő ese- 
tekben azok is részesülhetnek se-

M A U T H N E R -M A G !
gélyben, akik nem a bevonult sa
ját háztartásában éltek, de tartá
sukhoz a bevonult hozzájárult, s 
ha most nem kapnának segélyezést, 
létfenntartásuk veszélyeztetve volna.

Segélyt nem szabad megállapí
tani akkor, ha a bevonulás a csa
lád megélhetési viszonyaiban nem 
idéz elő rosszabbodást. A pénzt a 
községi jegyző, városokban az adó
hivatal a bevonulás hónapjában utó
lagosan, egyébként minden hó első 
napján előzetesen egy összegben 
fizeti ki. Késedelmes jelentkezés 
esetén kivételesen folyósítani lehet 
a segélyt a jelentkezést megelőző 
időre is, de legfeljebb három hó
napra. Ilyenkor a bevonultnak iga
zolnia kell, hogy eddig rendkívüli 
okokból nem jelentkezhetett. A pénzt 
a bevonult kezéhez nem lehet ki
fizetni. A segélyt a feleség kapja, 
illetve az, aki a gyerekeket az édes
apa távoliélében ellátja és neveli. 
Ha egy családtag meghal, az utána 
járó segélyt a következő hónap első 
napján még kifizetik.

M A U T H N E R -M A G !
Vármegyei Ütések. Gömör és Kishont 

vármegye Közigazgatási Bizottsága már
cius hó 10-én, kedden; a vármegye kis- 
gyülése pedig ll én, szerdán délben 
tartja e havi rendes ülését.

Jelentkezés a polgári iskolai magán- 
vizsgákra. A rimaszombati állami pol
gári fiú és leányiskola igazgatósága közli, 
hogy a magánvizsgákra szóló engedélyért 
március 15 éig kell a kérvényt az iskola 
igazgatóságához benyújtani. Vonatkozik 
ez az Ózdról előjegyzett magántanulókra 
is. A magánvizsgákat junius hó elején 
tartják meg.

Közös ünnepség lesz 
március 15-én.

Éva László polgármester kez
deményezésére a hatóságok, tár
sadalmi egyesületek és iskolák 
vezetői elhatározták, hogy — te
kintettel a mai időkre — az 1848. 
március 15-re való megemléke
zést közös ünnepség keretében 
tartják meg. A város polgármes
tere nemzeti szinü hirdetményen 
közölte a lakossággal a hazafias 
műsort, amely március 15-én va
sárnap délben fél 12 órakor fo
lyik le az egyes. prot. gimnázium 
tornacsarnokában. Az ünnepi be
szédet Szepsy József gintn. tanár 
mondja. A „Talpra magyar !“-t. 
Makray László VII. o. tanuló 
szavalja, mig a nemzeti éneke
ket a Rimaszombati Magyar Dal
egylet adja elő.

A nemzeti ünnep délelőttjén 
mind három keresztény templom
ban 10 órakor lesz a hivatalos 
istentisztelet, amelyekre az egy
házak vezetői a katonaság, ha
tóságok, közületek és egyesüle
tek kiküldötteit ezúton hívják meg.

Dr. ’Sóldos Béla a beretkei árvaházi 
bizottság tagja. A beretkei ref. árvaház 
bizottsága febtuár 26-án Tornaiján 
Tornallyay Zoltán tb. egyházkerületi 
főgondnok, árvaházi bizottsági elnök 
elnöklete mellett megtartott ülésén dr. 
runyai ’Sóldos Béla kormánybiztos-fő 
ispánt azért a sok jótéteményért, ame
lyekkel az árvaház ügyelt felkarolta, az 
árvaházi bizottság tagjává választotta 
meg.

Bubnics püspök Rimaszombatban.
Bubnics Mihály, a rozsnyói kát. egyház
megye piopöke március 4 én Rimaszom
batban tartózkodott és itt a kát. egyház- 
község vezetőivel megbeszélést tartott.

Ügyészi megbízatás. Éva László 
polgármester Rimaszombat megyei vá
rosnál az ügyészi teendők ellátásával 
dr. Dohndnyi Dezső ügyvéd, vármegyei 
tb. főügyészt bízta meg.

Kinevezések. A magyar kir. honvédel
mi miniszter dr. Vdrady Dénes, Gömör 
és Kishont vármegyétől a honvédelmi 
minisztériumba próbaszoigálatra beren
delt vm. aljegyzőt miniszteri segédtit
kárrá nevezte ki. Dr. Várady Dénes ki 
nevezéséhez, aki rimaszombati tartózko
dása alatt lapunk munkatársa is volt, 
őszinte szívvel gratulálunk. — A magyar 
kir. belügyminiszter dr. Zdgoni Zoltánt 
rendőrfoga lm azó-gyakornokká kinevezte 
és a m. kir. államrendörség rimaszom
bati kapitánysághoz rendelte ki.

Közgyűlések. A Légoltalmi Liga helyi 
csoportja március 5-én, a Vöröskereszt 
rimaszombati fiókegylete március 7 én 
tartotta Rimaszombatban évi közgyűlé
sét. — Gömör és Kishont vármegye 
Gazdasági Egyesülete évi közgyűlését 
március 8-án tartja Feleden.

Smid István előadása
a 20 éves megszállás tanulságairól a Polgárikor kulturestjén.

A Polgárikör kuitureiöadásainak sorá
ban február 28 án, szombaton este új
ból hasznos megnyilatkozásokban volt 
része a szép számban megjelent érdek
lődő közönségnek. Az est előadója Smid 
István rozsnyói ev. főesperes, elmúlt ki
sebbségi életünk egyik vezető egyéni
sége volt, akinek „Haláltáuc" cimü nagy
sikerű színmüvét tavaly éppen ebben 
az időszakban mutatták be a „Luther 
Kör" műkedvelői óriási sikerrel. A ked
ves vendég ezúttal mint előadó mutat
kozott be „A húsz esztendő tanulságai" 
cimü, nagy érdeklődéssel várt tanul 
mányával.

Kiss Ernő gimn. V. o. tanuló szava
lata vezette be az estet. Ügyes szavaió- 
készséggel mondotta el Mécs László 
„Örökarcu magyar" című versét, amely 
a megszállás alatti magyar életnek kor- 
rajzszerti képét és a költőnek — a cseh 
cenzúra által akkor meg is nyirbált -— 
nemzeti hitvallását adta. Majd S/n/cf Le
hel gimn. hittanár, a Polgárikör kultu
rális bizottságának elnöke üdvözölte a 
közönséget, amely „eljött emlékezni a 
20 éves múltról" és szeretettel köszön
tötte a múltat feleleveníteni és abból a 
tanulságokat kimutatni óhajtó illusztris 
előadót.

A közönség nagy szeretettel köszön
tötte Smid Istvánt, aki rendkívül élve
zetes formában és érzékeltető módon 
idézte vissza azokat az időket, amelye
ket nemcsak ő, de a megjelentek nagy
része is átélt. A 20 esztendő tapaszta
latai, ma már olyanok, mondotta, mint 
a nyitott könyv, amelynek lapjait for
gatva, órák hosszán át lehetne beszélni 
a megszállás tanulságairól. A magyar 
nemzet történelme olyan, mint egy szí
nes bokréta, de az alapszíne túlságosan 
fekete. A magyarság sorsa ezeréven át 
egy ugyanaz volt: állandó fegyverlétben- 
állás a fennmaradásáért. Ennek az örök

Szeretetvendégség. A Rimaszombat— 
tamásfali ev. Asszony-és Leánykör már
cius 8-án, vasárnap délután 5 órai kez
dettel az Ipartársulati Székház nagyter
mében műsoros szeretetvendégséget ren
dez. Műsor: 1. Közének. 213. 2. Imád 
kozik és megnyitót mond vitéz Bardth 
Károly lelkész. 3. Vegyeskar. Gábriel: 
Meri úgy szeretné Isten... Szólót énekli 
Halász Margit. Karnagy : Halász József. 
4. Szavalat. Előadja : Gyulai Kató. 5 
Előadást tart : dr. Vető Lajos diósgyőr 
vasgyári lelkész-alesperes. 6. Szavalat 
Előadja : Szamajdák Emmi. 7. Bezárót 
mond : Fényes Sándor egyházfelügyelő. 
8. Közének : 357. 1. vers. Mű-or után 
teát szolgálnak fel. — Beléptidij nincs. 
A kiadások megtérítésére és jótékony
célra önkéntes adományokat köszönettel 
fogadnak.

A Rimaszombat! Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Felhívás a most érettségiző ifjak
hoz. Az MTI jelenti : Mind az egyén, 
mind pedig az ország érdeke kívánatos
sá teszi, hogy a leérettségizett ifjú az 
érettségi után azonnal megkezdje tény
leges katonai szolgálatát. Az egyén 
szempontjából ennek a következő elő 
nyei vannak : Tanulmányi szempontból 
nagy előny, hogy azokat a rendes tény
leges szolgálatnak befejeztével megsza
kítás nélkül végezhetik. A legtöbb állás 
elnyeréséhez követelmény a tartalékos

harcnak az egyik tragikus epizódja voi 
kisebbségi életünk is, amelyre az előadó 
közvetlen élményei alapján tekintett 
vissza. Dicsérettel emlékezett meg az 
itthonmaradt és a magyarságát megőrző 
hivatalnok-karról, az iparosokról, keres
kedőkről és munkásokról. Majd vázolta 
azt a tisztán sovinizmusra épített poli
tikát, amit a csehek a 20 esztendő alatt 
minden téren folytattak. A lelkeket rab
igába kötő és Szlovákiát gyarmatává 
tévő törekvések okozták azokat az ellen
téteket a csehek és a szlovákok között, 
amelyek végül a nyílt szakításra és köz
vetve a mai felszabadulásunkra is ve
zettek.

Az előadó végül annak a meggyőző
désének adott kifejezést, hogy a húsz 
esztendős szenvedés nem volt hiábavaló, 
mert ezen az isteni Gondviselés azért 
vezetett át, hogy az elkövetkezendő 
nagy időkben világosabban lássunk és 
lelkesebben dolgozzunk a nagy nemzeti 
ideálokért.

A számtalan igazsággal, éles meglá
tással és teljes pártatlansággal elmon
dottak, amelyeket számos jóizü történet
tel is fűszerezett a kiváló előadó, a hall
gatóságban nagy tetszést váltottak ki. 
Az előadáshoz dr. Bardth László szólott 
hozzá hosszabb fejtegetésekkel. A fia
talság nézőponijábói bírálta az elmon
dottakat, s hasonló tanulságokat szűrt 
le az elmúlt 20 éves kisebbségi éle
tünkből, mint amelyet az előadó is le
vont. Ezeknek a tanulságok alapján kell 
berendezni mai életünket is, hogy a 
szebb és boldogabb magyar jövő fel
épülhessen. A hozzászólásra Smid István 
válaszolt néhány szóval, örömmel látva 
azt, hogy a magyar fiatalságot is ugyanaz 
a magyar érzés tölti el, amely ma a 
komoly feladatok megoldására minden
kit egyformán kötelez.

tiszti képesítés, főiskolai tanulmányainak 
ideje alatt mentesülnek a levente kikép
zés alól, az esetleg bekövetkező mozgó
sítás esetén nem mint legénységi állo
mányúak vonulnak be, hanem mint tar
talékos tisztek (tisztjelöltek), ami erköl
csi és anyagi szempontból is előnyt 
jelent.

H A R I S N Y A

M ü s e l y e m  é s  
h e r n y ó s e l y e m
összes minőségben  
Kérje minden üzletben 
Vigyázzon a márkára:

N O R-C O C



4 G ö m ö r 1942. március hó 8.

— Értesítés. A „600 éves zenekar" 
a jövőben minden csütörtökön este fél 
9 tői 12-ig zeneestét tart a Polgárikör
ben, amelyre a magyar zenét kedvelő 
hölgyeket és urakat szeretettel meghivja. 
Beléptidij nincs.

A jövedelem- és vagyonadó beval
lások határidejét március 15-ig meg
hosszabbították. Ezen határidőn túl csak 
azok vallomását fogadják el kivételesen 
március végéig, akiknek jövedelmük túl
nyomórészt mező- és erdőgazdaságból 
származik.

Száz ipari cikk legmagasabb ára.
Szerte az országban e hét elején füg
gesztették ki az úgynevezett kék plaká
tokat, amelyek feltüntetik száz mező- 
gazdasági célokat szolgáló ipari cikk 
legmagasabb árát. A plakátokon bizonyos 
vasáruknál nem nyomtatottak az árak, 
hanem a helyi hatóságok töltötték ki. 
Azért volt szükség erre a megoldásra, 
mert egy-némely vasárunál igen külön
böző a szállítási költség, aminek meg
állapítását csak helyi vonatkozásban 
lehet elérni. Az alapárak természetesen 
az egész országban egyenlőek, csak a 
szállítási költség filléres különbözeiéi 
jelentenek némi változást. Ez a rendszer 
mindenesetre megakadályozza azt az 
aránytalanságot, hogy valamely áru az 
ország egyik részén 40 százalékkal drá
gább legyen, mint az ország másik ré
szén.

Népművelés.
A „Honleánycsoport" utolsó összejö

vetelen nagyszámú allgatóság előtt dr. 
Kríesch Lajos főorvos értékes és hasz
nos egészségügyi előadása után, amely
ben a ’üdővész elleni küzdelemre hívta 
fel a fiatalságot, Wallentinyi Ida ipar- 
müvésznő„A magyarság díszítő ösztöné “ 
ről tartott szakavatott és művészi meg
látásoktól teljes előadást. Hangsúlyozta, 
hogy nemzeti szempontból mekkora fon
tossága van a népművészetnek. Gyö
nyörűen jellemezte a kalotaszegi világ
híres népművészetet és fájó lélekkel 
idézte vissza a múlt század végén még 
oly magas fokon álló, most azonban már 
lehanyatlott gömöri népi stílus alkotá
sait. Előadása végén azt a tanulságot 
vonta le, hogy „aki a népművészetet 
védi, a nemzet vagyonát óvja". Majd 
Badinyi Györgyné áll. el. íiuisko'ai taní
tónő gondosan és meggyőző példákkal 
kidolgozott tanulmányában a jó modor
ról és a jó szokásokról tartott rendkí
vül hatásos előadást. Figyelmeztette a 
leányhallgatőságot, hogy a „jó modor 
jobban ékesíti a tulajdonosát, mint bár 
mely csillogó ékszer". A jó modor elő
feltételei azonban a hibátlan lelki tulaj
donságok. A magyar ifjúság legtöbb kö
telessége, hogy a jó modor és jó tulaj
donságok által minden újabb nemzedék 
csiszoltabban kerüljön ki. Mind három 
előadást nagy tetszés fogadta. Végül 
Adum Antal r. kát. hitoktató-lelkész mél
tatta az elhangzott előadások jelentősé
gét, amelyek bizonyára sok tanulságot 
ültettek el a hallgatók lelkében. A jól 
végzett munkáért elsősorban Istennek 
adott hálát, majd a városi népművelési 
bizottság nevében köszönetét fejezte ki 
az összes előadóknak a lelkes és önzet
len munkásságukért. A Himnusz magasz
tos hangjaival ért véget az ezidei isko- 
lánkivüli népművelési előadás-sorozat.

A leventék és tanoncok számára
rendezett előadások záróösszejövetele a 
fiúiskola bezárása miatt elmaradt. Az 
utolsó előadáson, mint már röviden je
lentettük, Szabó István áll. elemi fiúis
kolái tanító beszélt: „Magyar ember, 
magyar név" címen. A most sokat vi
tatott témát ügyes kézzel fejtegető elő
adásból a következő gondolatokat je
gyeztük fel:

A tudományos kutatások eredménye 
arra vall, hogy az ősember társadalmi 
életének már a legelején kialakult a ne
vek használata. Az egyes embereket jel
lemző külsőség, sajátosság, vagy foglal
kozás szerint alkalmazták a neveket. A

kereszténység előtt, sőt azután is a XV. 
századig az emberek egy névvel ren
delkeztek. A keresztesháboruk befejezése 
után kezdték csak alkalmazni a veze
téknevet. Keleten ma sincsennek család
nevek. Németországban a nemesség 
kezdte használni birtokának helynevét 
„von" viszonyszóval. A különféle álla
mok területén letelepedett zsidók is csak 
csupán zsidó személynevet viseltek. Tö
rökországban egyedül a személynév volt 
használatban.

A múlt regeszerü eseményeinek ve
títésénél szittya-magyar nevek egész 
sora színesedik meg emlékezetünkben. 
A magyarok kezdetben a nemzetségne
veket használták (108 ismeretes), azon
kívül a tulajdonnevet. Annyi szépség, 
annyi energia rejlik a nemzet névanya 
gában. A kereszténység felvételével a 
pogány magyar nevek nagyrészt ele
nyésztek. A magyar fajba, mint uralkodó 
fajba szívesen olvadtak be idegen ele
mek, ezek azonban nemzedékek folya
mán nemcsak érzésben, de fajilag is ha
sonultak a magyarsághoz, mert házaso- 
dásuk révén tovább keveredtek a ma
gyar fajjal, úgyhogy utódaik csaknem 
elvesztették eredeti fajtájuk jellegét, vo
násait és felszívódtak a magyarságba. 
Ezért van az, hogy sok magyar típusú, 
de idegen nevet viselő magyar ember
rel találkozunk, akinek az idegen ere
detére már csak a neve emlékeztet.

Névsorok, névjegyzékek olvasgatása 
közben mégis megdöbbenve látjuk, hogy 
annyi idegennevti magyar ember van 
hazánkban. Ne csodálkozzunk, ha ellen
ségeink ezt olvasva, hazánkat a nem 
magyarok keverékének tartják és ma is 
azt hiszik, hogy ahányféle nevet talál
nak (szláv, német, román) annyiféle itt 
az ember, olyan a nemzetiségi arány is, 
olyan érzésben is, törekvésben is. A 
helységnevek megmagyarositásái keresz
tül vittük állami intézkedéssel, egyéni 
neveinkkel azonban nem törődünk. Két
ségtelen, hogy a magyar állampolgár, 
aki talán megszokottság miatt még ma 
is idegen nevet visel, sokszor nem is 
tudja, vagy csak későn tudja meg, hogy 
az idegen külső, az idegen név mennyi 
visszásságot, kellemetlenséget és bajt 
okoz kifelé és befelé nemcsak saját ma
gának, de hazájának is.

A Baross Szövetség h/lyi csoportja 
kereteben március 1-én, vasárnap tartott
2. összejövetelen szépszámú közönség 
előtt dr. Bardth László ügyvéd tartott 
igen tartalmas és időszerű előadást az 
árdrágításról és annak büntetőjogi kö
vetkezményeiről. Kimerítően fejtegette az 
előadó, hogy mikor követ el az iparos 
vagy kereskedő az árdrágítással kapcso
latban vétséget vagy bűntettet. Vétséggé 
akkor minősül az árdrágítás, ha azt nem 
közszükségleti cikkel követték el. Ilyen
kor a büntetőjogi következményeket 
pénzbüntetéssel is megúszhatja a tettes. 
Ha azonban közszükségleti cikkel tör
tént a visszaélés, úgy bűntetté válik, s 
ez esetben — ha pár fillér drágításról 
is van szó — már 6 hónapi elzárás is 
lehet a büntetés. Azonban nemcsak az 
eladó, hanem a vevő is követhet el ár
drágítást, ha a megállapított áron felül 
vásárol, illetve fogad el árut Ezért pon
tosan tartsuk be a hatóság rendelkezé
seit és a megállapított árakat, mert 
a törvény nem tudása sem ment a bün
tetéstől.

A megértéssel fogadott előadás után 
dr. Héthelyi Dániel pü. tanácsos kezdte 
meg az adókról szóló ismertető előadá
sát. Először elméletileg fejtegette a kü
lönböző adónemeket. Előadásának gya
korlati részére március 8 ári, vasárnap 
este 8 órakor kerül sor, amikor dr. Hét 
helyi Dániel az iparosokat és kereske 
dőket, de mindenkit fölötte érdeklőén 
az adóiv-kilöltéséről beszél. Miután pe- 
d g ez az előadása betölti az egész estét, 
több előadás nem lesz. Az összejövetelt 
— kivételesen — a Székház kistermé
ben tartják meg és azon a nemcsak a 
Baross tagokat, de vendégeket is szíve
sen látnak.

Tanfolyam Várgedén. Az iskolánki- 
vüli népművelés keretében Várgeden 
több hétig tartó kukoricaháncs feldol
gozó tanfolyam működött. A tanfolyam 
igen szép eredménnyel most nyert be
fejezést. A hallgatók munkájuk eredmé
nyéről Várgedén vasárnap kiállítás ke

retében számolnak be. A kiállítás is
mertetésére legközelebbi számunkban 
visszatérünk.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap „Lelki klinika" 

(„Emma néni") címen kacagtató magyar 
vígjátékot mutat be a filmszínház. A 
rendkívül szellemes történet tele van 
pompás bonyodalmakkal és tiditő vidám
sággal, amely a nézők számára igazi 
felfrissülést szerez. A „Lelki klinika" 
orvosai a legjobb magyar színészek, úgy 
mint Turay Ida, Jávor Pál, Vaszary Piri, 
Hidvéghy Vali, Somlay Arihur, Köprczi- 
Boóc és Pethes Ferenc. Kisérő a leg
frissebb Magyar Viiághiradó.

Március 9 én, hétfőn és 10 én, kedden 
az elmúlt évad egyik legnagyobb sikerű 
német társadalmi drámája kerül műsorra 
„Egy s z ív  regénye" cimen. Luise Ullrich, 
a kiváló jellemszinésznő e film fősze
repéért a tavalyi velencei kiállításon a 
Volpi-serleget nyerte, amellyel a legjobb 
színészi alakítást jutalmazzák. A nagy
szerű és a magyar Baky József által 
mesterien megrendezett film három nem
zedék szivbemarkoló története egy asz- 
szonyi élet tükrében. Luise Ullrich mel
lett Werner Krauss, Kari Ludwig Diehl 
és Kathe Haak nyújtanak mesteri alakí
tásokat. Kiséiö az Ufa háborús hír
adója.

Március 11-én, szerdán és 12-én, csü
törtökön a legújabb és eddig legjobb 
amerikai repülöfilmet láthatjuk : „Csak 
angyaloknak van szárnyuk" cimen. Lé- 
lekzetelállitóan izgalmas jelenetek ját
szódnak le a pompásan megalkotott 
filmben. Életveszélyes vállalkozások, 
hősies elhatározások és romantikus sze
relem váltakoznak a film kockáiban, 
amelyek az elsőtől az utolsóig fogva 
tartják a nézőt. Főszereplők Cary Grant, 
Richard Bartelmess és a szépséges 
Jean Arthur. Kisérő az olasz Luce- 
hiradó.

Március 14—15-én az első tökéletes 
magyar háborús riportfilm, a „Honvédek 
előre !“ a mozgóképszínház ünnepi mű
sora.

Az elmúlt héten örömmel tapasztaltuk, 
hogy hatósági intézkedés folytán a film
színház előcsarnokában dohányzási ti
lalmat rendeltek el. Ez az intézkedés 
úgy tűzrendészen, mint egészségügyi 
szempontból már régóta kívánatos volt.

* lp a rtá r$ u la ti közlem ény,
A helybeli közellátási felügyelőség ér

tesítése szerint Rozsnyórudna, Rekenye- 
ujfalu, Jólész, Hárskút, Gombaszög, Víg
telke és Csúcsom községekben nincsen 
lábbelikészitö iparos, holott ezen helye
ken egy-egy cipész iparos megfelelő 
megélhetést találhatna. Az esetleg ezen 
községekben elhelyezkedni óhajtók teljes 
tájékoztatást nyerhetnek a rimaszombati m. 
kir. Közellátási Felügyelőségnél.

S P  O R  T.
Rimaszombat asztali tenisz bajnok

ságain elért eredmények :
Csapat-bajnokság: 1. Murányi, Bútora, 

Molnár (Törekvés A.) — II. Klincsák, 
Gábor, Szapáry (Törekvés B.) — 111. 
Kovács, Kosztra, Imrecze (KISOK).

Egyéni-bajnokság : Rimaszombat, s
egyben Észak Magyarország egyéni asz
tali-tenisz bajnoka Murányi Tibor (Tö
rekvés) — II. Bútora László (Törekvés)
— III. Gábor János (Törekvés).

Páros-versenyek : I. Rimaszombat baj
nokpárja Murányi—Molnár (Törekvés)
— II. Imrecze—Kosztra (KISOK) — III. 
Barczi—Róth (Törekvés).

A versenyek március 1-én, vasárnap 
a „Három Rózsá" bán folytak le és szép 
sportot eredményeztek.

A Törekvés SE március 9 én, hétfőn 
este 8 órakor a „Három Rózsa" kister
mében rendkívüli közgyűlést tart, amely
nek egyedüli tárgya az elnök lemondá
sának bejelentése lesz. A közgyűlés után 
játék- és szabálymagyarázó előadás lesz, 
amelyen a játékosok fegyelmi vétség 
terhe mellett résztvenni kötelesek.

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 ’/j-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 „Forrós" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jtlen- 
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67.

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

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda-
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára 1/4-ed évre T30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII Erzsébet-körut 7.

M O G YO RÓ FA és
SO M FA B O T O K A T
magas áron v á s á r o l o k .
C s e m i c z k y  Budapest. Bálvány-u. 5

Meghívó.
A Csizi Jód Bróm Forrás Fürdő 
Részvénytársaság 1941. évi

ren d es k ö z g y ű lé s é t
Csizfürdőn, a fürdőiroda helyi
ségében 1942. március 15-én d. 
e. 10 órakor tartja, melyre a t. 
részvényesek ezennel meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai;
1. Az igazgatóság jelentése és a mérleg- 

és eredményszámlák előterjesztése.
2. A felügyelőbizottság jelentése.
3. A mérleg és eredményszámla felül

vizsgálása és a felmentvény megadása.
4. Két igazgatósági és egy felügyelőbi

zottsági tag választása.
5. Az alapszabályok I. pontjának meg

változtatása.
6. Esetleges indítványok tárgyalása.

(A tárgyalandó indítványok a közgyű
lés előtt nyolc nappal az igazgatóság 
elnökénél nyújtandók be.)
Az 1941. év üzleti mérlege és ered

mény számlája, az igazgatóság és felü
gyelőbizottság évi jelentései 14 nappal 
előbb az igazgatósági irodában megte
kinthetők.

Az Igazgatóság.
MÉRLEG:

Vagyon: Gyógyforrások P 21.42857, Ku
tak, vízgyűjtők 3.396'—, Ingat
lan telkek 3 78880, Épületek 
25 992'42, G pi berendezés 
37.552'—. Ingók 8.262 68, Érték
papír 7008. Adósok 153.757 52, 
Pénztár 6.17943'

Te h e r :  Részvénytőke P 28000'—, Tar
taléktőke 1.07661, Hitelezők 
186 881 26,Biztosítéki letétek Er- 
dődy8 571 40, Hegcdüs35 714 30, 
1941. évi nyereség 18393.

Két vagy 3 szobás kertes

la k á s t  keresek bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


