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AZ EMBER...
N a g y b ő j t i

A fájdalomnak és szenvedésnek 
is megvannak a maga sugárzó fé
nyei, melyek meglepően világítanak 
bele a lélek mélységeibe, s ilyen
kor azután látunk valamit, sőt so
kat, egész uj világot, amit külön
ben észre sem veszünk, sőt alig 
sejtünk. Ki is értené meg például 
békében, jólétben s örömben, hogy 
ösztönök és taszító erők lappanga- 
nak az emberben, ki bírná elgon
dolni, hogyan történhetett meg az, 
hogy az üdv és hozsanna kiáltás 
pár nap múlva „feszítsd meg öt“-é 
változott. Szóval, ki tudná elgon
dolni, hogy mi az ember és mit 
hord magában. Azt a gondolat nem 
győzi, ahhoz a nagy valóság meg
nyilatkozása kell, s ilyenkor nyilat
kozik az meg igazán.

A rossznak, a pokolnak is van 
kinyilatkoztatása, de annak megér
téséhez a harc s gyülölség lelke, 
ahhoz az öldöklés s pusztítás ör
döge kell, adjanak annak bármily 
széphangzásu nevet. Azt gondolom, 
hogy a világ most alkalmas a rossz
nak megértésére, mert olyan pok
lot teremt maga köré, s annyi szen
vedést zudit saját lelkére, hogy a 
rossznak kinyilatkoztatását önma
gán tapasztalhatja.

Ami azonban egy gondolkodó 
embert leginkább megrendít, az 
nem más, mint az a körülmény, 
hogy ez a rossz köztünk és ben
nünk nem is valami idegen s kö
zénk tévedt hatalom, hanem őse- 
redetü jellegünk, s velünk született 
energiánk, melyet kezdet óta vé-j 
rünk tüzében és öntudatlan lelkünk 
mélyében mint ősi, elidegenithetet-: 
len s megcsonkithatatlan öröksé
get hordozunk, s mely kitakad, s 
kicsordul időnként belőlünk, mint a 
zsilipeken túlcsorduló ár. Minden 
cseppje e tüzes, piszkos árnak be
lőlünk való. Nincs szenvedés, seb, 
könny, nincs bánat és keserűség, 
melyet a pokoltól kellett volna köl
csön kérnünk, hanem az tisztára 
mind a mi termékünk. Van ben
nünk ebből annyi, hogy kijut mil
lióknak, ki az egész világnak !

Ezek szem előtt való tartásával 
értjük meg, hogy mennyire hatotta 
át az emberi természetet a kultúra, 
s mily könnyen verődik ki rajta a 
változatlan nyerstermészet. Megért
jük, hogy milyen könnyen nő ki a 
„gyöngy“-szemfog agyarrá, mint 
változik át a „hozsanna" „feszítsd 
meg“-gé, s a szalón ember állati

g o n d o l a t o k .

szörnnyé, akinek kezében minden 
gyilokká, tépő s romboló szerré 
válik.

S hogy az ember a lelke fene
kén rossz, az olyan régi dolog, 
mint az ember maga, de annak 
közvetlen kinyilatkoztatása olyan uj, 
mint a világháború. S mennyire egy, 
s ugyanaz ez az uj kinyilatkoztatás j 
azzal a régivel, azzal, melyet Krisz 
tus keresztje hirdet, hogy a világ 
rossz, hogy az ember bűnös, s hogy 
a természet „hajlandó a gonoszra 
ifjúságtól kezdve". De hát mi nem 
hittünk a régi kinyilatkoztatás fé- j 
nyeinek, azért szakadt ki mellettünk 
s körülöttünk az uj sötétség kinyi
latkoztatása, mely megvilágítja a 
kereszt igazságait. Ez a fekete an
gyal újra hirdeti a régi megalázó 
hitet az emberben lappangó ősi 
rosszról, megvilágítja a kultúra út
jait, melyek még mindig véres sár
ban gázolnak, rámutat a „testvéri-: 
ségre", mely nemcsak angol bio- i 
káddal, hanem frontmögötti áru
uzsorával töltöget zsebeket, s éh
halállal fenyeget gyomrokat. Ki
emeli a lelki durvaságnak, könyör
telenségnek, állatiasságnak térfog
lalását, mely egyre jobban vadítja 
a szenvedélyeket, s lazítja az er
kölcsöket.

Ez a pokol ott ég fekete tüzével 
az egész emberiség öntudatában, s 
mélységesen, keservesen tapasztal- 
tatja velünk a radikális rossznak a 
hatalmát az emberben ! E megta
pasztalástól rendül meg sokaknak 
hite a jóban, s pesszimizmusra haj
lanak. Akinek pedig a hite rendült 
meg a jóban, annak a szeretete is 
csökken az emberiség iránt. Ki is 
szeretne ilyen embert? A lélek ereje 
is véges. Egy darabig győzi az el
lenkezést, azután rendesen szétmál
lik. Undor és irtózat fogja el, ha 
fajtájára gondol, s arra az egész 
erkölcsi s kedélyi alávalóságra és 
komiszságra, mely abba belere
kedt. Idegenkedve nézi ember az 
embert, s kutatja, hogy hol árulja 
el ez a test és vér a testvért. A sze
retet e csökkenésével együtt jár a 
hőslelkü érzések gyérülése is. Csak 
ha életté váltjuk ki az igazság, test
vériség s szabadság ideáljait, me
lyekért a hősök halni szoktak, csak 
akkor gyakorlunk igazságot velük 
szemben, s teljesítsük a viszonzás 
kötelességét. De ha az élet meg 
nem változik, ha az emberek test
véreik hősiességén meg nem indul

nak, s léhaságban, naplopásban s 
alacsonyságban élik tovább életü
ket, akkor ez önkéntelenül is visz- 
szahat a hősiességre, s a legjobbak 
leikében is keserű érzést vált ki.

Gyakoroljunk tehát igazságot, s 
teljesítsük a viszonzás kötelességét

Március 27-én 266-ik évfordu
lója volt II. Rákóczi Ferenc szüle
tésének. Mit jelentett és mit jelent 
a Nagyságos Fejedelem a magyar
ság számára ? Mindössze nyolc 
esztendő a magyar történelemben 
az az időköz, amely alalt II. Rá
kóczi Ferenc irányította a magyar 
nép sorsát, de ez a nyolc év a 
magyar vitézségnek, a szabadságért 
minden áldozatra kész magyar nép
nek egyik legdicsőbb és örökké 
csodált korszaka; Rákóczi alakja 
pedig, minél jobban távolodunk ko
rától, annál fényesebben és ma- 
gasztosabban rajzolódik a magyar 
égboltra.

Kiemelkedő hősök voltak vala
mennyien, akik már Rákóczi előtt 
fegyvert fogtak a magyar politikai 
és vallásszabadság védelmére. Wes
selényi, Zrínyi, Bocskay, Bethlen,
I. Rákóczi György, Tökölyi, vala
mennyi megalkuvást nem tűrő ma
gyarságuk parancsszavát követték, 
amikor az osztrák elnyomással 
szemben politikai és szellemi érté
keik megvédése érdekében fegy
vert fogtak. Köztük nem egy a ma
gyar királyság küszöbén állt, de
II. Rákóczi Ferenc alakja még eb
ből a fényes névsorból is kima
gaslik. Ö nemcsak nagytekintélyű, 
hatalmas főur volt, hanem az egész 
magyar nép vezérlő fejedelme, akit 
rend- és rangkülönbség nélkül egy
formán tisztelt „nemes és nemtelen" 
magyar. Rákóczi ellentétben elődei
vel, nem az akkori hivatalos Ma
gyarország (nemesség) érdekeit 
képviselte, hanem az egész magyar 
népét. Igazi egyéniségét csak a 
legújabb kor emberei tudják igazán 
megérteni és értékelni. Közel két 
évszázaddal megelőzte korát azzal, 
hogy a magyar parasztot észrevette. 
Észrevette azt, hogy a magyar ér
tékek hordozója az a társadalmi 
réteg, amelyet Werbőczy Triparti- 
tuma kirekesztett a magyar életből.

a ma névtelen hőseivel olyképpen, 
hogy a hozsanna s ünneplés he
lyett az igazság, testvériség s sza
badság ideáljait életté váltjuk, mert 
csak igy lesz tartós életünk „virág- 
vasárnapjának" öröme és békéje.

T. S.

De nemcsak tudomást vett a ma
gyar jobbágyról, hanem hivó sza
vát s a magyar nép rajta keresz
tül kitörő jajkiáitását hozzájuk is 
intézte. 1703 bán Lengyelországban 
adta ki első manifesztumát az „egy
házi és világi nemes és nemtelen 
igaz magyarok" számára. A job
bágysorban élő igaz magyarok ősi 
ösztönnel megérezték, hogy van 
egy nagy ur, aki szive teljes me
legével szereti bennük a legnagyobb 
értéket: a ma g y a r t .  Tragikus 
élete igazi magyar élet volt. Óriási 
vagyonát, rangját, családi életét és 
összeköttetéseit keresztyéni alázat
tal áldozta fel a haza oltárán. Sze
mélye a szabadságot és független
séget sóvárgó nemzet előtt a tör
téneti távlaton keresztül eszménnyé 
magasztosult, s emlékezete ma már 
szimbólumszerü, devalválhatatlan 
érték.

Szepsy József.

A  R im a szo m b a t-ta m á sfa lv i 
evang. egyház közgyűlése.

Március 22 én tartotta az evang. egy
ház számadó közgyűlését. Vitéz Baráth 
Károly lelkész mélyen szántó, korprob
lémákat felvetítő, az egyház egész életét 
felölelő lelkészi jelentésében hűséges 
képet adott az egyház külső és belső 
munkásságáról. Hálával adózott a mun
katársaknak, örökmécsest gyújtott az 
elhunytak emléke előtt és kifejezte 
abbeli reményét, hogy a pangás, közöny 
időszaka már lejárt, s az egyháznak, va
lamint minden egyház életében egészsé
ges vérkeringés indul el. A lélek ébre
désére enged következtetni az adomá
nyok meglehetős nagy száma. A zár
számadás, mérleg és költségelőirányzat 
emelkedő tendenciát mutat, azonban a 
májusban végbemenendő egyházlátoga
tás szükségessé teszi az egyházi adók 
20 % al való felemelését. Áz egyház- 
megyei gyűlésre a közgyűlés szavazati 
joggal kiküldte Moesz Géza ügy. elnö
köt és Smid Lehel gimn. tanárt, tanács
kozási joggal pedig Homolya László

A vezérlő fejedelem.
Március 27-én, II. Rákóczi Ferenc születésnapján a 
Kassai Rádió „Rákóczi nap“-ot rendezett. A nagy 
Fejedelem kedvelt népe, az ősi Gömör is hűséggel 
kapcsolódik ebbe az ünnepségekbe, s ezért idézzük 
fel ma mi is halhatatlan emlékét.
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dúsai tanitót, Buchta Jánost és Habán 
Mihályt. A közgyűlés elh tározta, hogy 
az egyházi tisztviselők szolgálati sza

bályzatát elkészítteti. A megüresedett 
jegyzői állásokat az egyház ár. Pazonyi 
Béla és Sándor Jenő tanárokkal tölti be.

A Polgárikor évi közgyűlése.
A rimaszombati Po gárikör március 

22 én, vasárnap délután 3 órai kezdettel 
tartotta meg 96. évi rendes közgyűlését 
a tagok hatalmas arányú részvétele 
mellett.

Rábely Miklós elnök nagy érdeklődés 
közepette nyitotta meg a közgyűlést. Az 
elnök szivélyes szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket, külön megemlékezve ár. 
runyai ’Sóldos Béla főispánról, a Kör 
diszelnökéről és az elnöki asztalnál he
lyet foglaló vitéz dr. Biikky Jenő m. kir. 
rendőrkapitányról. Majd a tőle meg 
szokott ékesszólással mondotta el el
nöki megnyitó beszédét. Elöljáróban ha
zafias örömmel állapította meg, hogy az 
1941. évi esztendő újabb erőt és gya
rapodást hozott hazánknak. „A nemzet- 
építő munka szolgálatában mindenkinek 
részt kell vennie és addig, amig vitéz 
honvédségünk fegyverrel küzd a mi biz
tonságunkért, az itthonmaradottaknak a 
belső front nyugalmáról és a békesség 
biztosításáról kell gondoskodniok. Mird 
annyiunknak részt kell vennünk a nem
zeti munka szolgálatában, a haza iránti 
kötelességteljesitésében.

Az erkölcsi és szellemi szolgálat, 
egység és összefogás ma a polgári 
társadalom legfőbb kötelessége".

Az elnök azután röviden jellemezte a 
Polgárikör elmúlt időszakát, amely ked 
vezőtlen körülmények között folyt le, 
mert a közömbösség és a megnehezülő 
élet az egyesület munkájára is rányomta 
a bélyegét. A taglétszám is csökkent. 
Hangsúlyozta, hogy „a hiba nem a 
Körben van", mert hiszen az évi mérleg 
az erkölcsi eredményt bizonyítja. Fel 
hivta végül a Kör ta jait, hogy szivvel- 
lélekkel dolgozzanak tovább az egyesü
let, a város és haza jobbléte érdekében. 
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
a közgyűlés egyhangúlag hitelesítette a 
legutóbbi rendkivíili közgyűlés jegyző
könyvét, amelyet Maczkó György jegyző 
olvasott fel. Majd Petrusz Béla terjesz 
tette elő részletes titkári jelentését az 
egyesület belső és kulturális működésé
ről. Kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a múlt évben elhunyt tagokról. 
(Lengyel Pál, Matolcsy Pál, Szűk Gyula 
és Várhegyi Béla). Elhalálozás és kilé
pés folytán a tagok száma 300 ról 250 re 
csökkent. A könyvtári állomány 5625 
kötet. A titkári jelentés dicsérettel em
lékezett meg a „600 éves zenekar", a

„Rimaszombati Magyar Dalegylet" és a 
teniszszakosztály működéséről. Az egy
hangúlag elfogadott titkári jelentés után 
Martincsók Samu pénztáros beterjesz
tette az 1941. évi zárszámadást. Bevétel 
24602 P 42 f, kiadások 24 491 P 69 f 
voltak, Így a pénztári maradvány 110 P 
73 f. A vagyon fedezete 28.983 P 23 f, 
a teher 20 734 P 17 f, e szerint a tiszta 
vagyon 8 249 P 6 f. Az 1942. évi költ
ségvetési előirányzatot 23780 P 73 
fillérben állapították meg. A minden 
részletre kiterjedő pénztári jelentés után 
Sichert Károly a számvizsgáló bizottság 
nevében a zárszámadás elfogadását aján
lotta a közgyűlésnek.

Dr. Baráth László ügyvéd az elnöki 
jelentés és zárszámadás kapcsán a ve
zetőség működését bírálta. Kifogásolta, 
hogy a tagszervezés hiányokat mutat fel, 
s ez az oka annak, hogy hiányzanak a 
Kör életéből bizonyos erők. Arra kérte 
elnökséget, tegye lehetővé, hogy most, 
vagy később esetleg egy tisztújító köz
gyűlés keretében nyilvánulhasson meg 
a Kör tagjainak bizalma az elnökség 
működése felett. Rábely Miklós elnök 
válaszában kijelentette, hogy ennek a 
kívánságnak formai okokból nem tehet 
eleget, miután az uj vezetőség meg
választására csak egy év múlva kerülhet 
sor. Ezután elrendelte a szavazást an
nak megállapítására, hogy a közgyűlés 
a vezetőségnek a felmentvényt meg
adja-e.

A közgyűlés a zárszámadást fel
állással történt szavazással látha
tóan nagy többséggel elfogadta.

A szavazás után dr. Janisch Geiza mi
niszteri tanácsos a bizalmi kérdést 
újból felvetette és a titkos szava
zás elrendelését kérte. Dr. Kovács László 
ny. polgármester és Tariska Lajos kir. 
törvényszéki elnök hozzászólalása után 
az indítvány a szabályok értelmében 
nem került tárgyalásra. Majd Kun György 
postafelügyelő felszólalása után, aki a 
zárszámadás kulturális tételéhez tett 
megjegyzést, az elnök a vitát lezárta.

A zárszámadási vitát követő viharo
sabb hangulat lecsiilapodtával megejtet
ték a házépítési kötvények sorsolását. 
Nyerőszámok lettek: 63, 79. 201, 211, 
221, 291, 330, 446, 451 és 453.

Szabályos időben beadott indítványok 
nem lévén, az elnök megköszönte a tagok 
megjelenését és a közgyűlést bezárta.

Katonaviselt ifjú tagjait ünnepelte a tUzharcesok
közgyűlése.

A Magyar Tűzharcos Szövetség rima- 
szombati csoportja március 22 én, va
sárnap délután 4 órakor tartotta meg II. 
évi rendes közgyűlését a Katolikus Kör 
nagytermében a tagok teljes számú rész 
vételével.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása után 
dr. Dohnányi Dezső alelnök kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg a világháború 
hősi halottjairól, majd üdvözölte a köz
ponti Szövetség nevében megjelent dr. 
Janisch Geiza miniszteri tanácsos, vár 
megyei szervezőtisztet. Bajtársi szeretet
tel köszöntötte azokat az ifjú tűzharco
sokat, akiket az apák jogán most a Szö
vetségbe felvettek. Arra kérte a katona
viselt ifjakat, hogy legyenek segítségére 
a Szövetségnek abban a nagy munkában, 
amely egy boldogabb Nagymagyarország 
felépítéséért folyik és majdan a most 
folyó világháború hőseivel tömörülve 
vegyék át majd a Tűzharcos Szövetség 
irányítását. Ö ömmel jelentette be az el
nök, hogy a nehéz viszonyok ellenére a 
rimaszombati csoport nemcsak számban, 
de lélekben megerősödve áll a vártán, s 
a reá háruló nagy feladatokat erős és 
törhetetlen akarattal vállalja, nehogy is
mét trianoni szakadékhoz jusson el a 
magyar nép.

A nagy lelkesedéssel fogadott elnöki 
megnyitó után dr. Dohnányi Dezső fel
olvasta a katonai szolgálatot teljesítő 
dr. Istók Barna csoportelnök szivélyes

hangú táviratát, amelyet a közgyűlés 
hasonlóval viszonzott. Bejelentette az el
nök, hogy a csoportnak jelenleg 93 tagja 
van, amelyből 85 tűzharcos, 8 ptdig ka
tonaviselt. Kovács Gyula titkár-helyettes 
olvasta fel ezután a tavalyi közgyűlés 
jegyzőkönyvét, amit a közgyűlés vita 
nélkül hitelesített. Majd Munka Sándor 
helyettes-titkár részletes beszámolót adott 
a csoport múlt évi működéséről, amely 
a nehéz viszonyok között is szép ered 
ményt mutat ki. A csoportnak már 8 
Vitézi Rendbe sorolt tagja van és a cső 
port tagjai közül öten (vitéz dr. Verecz- 
key Gyula, vitéz Baráth Károly, Siposs 
József, Benedek József és Tunkó Lajos) 
kapták meg a Nemzetvédelmi Keresztet. 
Az elmúlt évben Ujpál István tűzhar
cos távozott el az élők sorából, akinek 
emlékét a titkári jelentés kegyeletes 
szavakkal idézte fel, amit a közgyűlés 
állva hallgatott végig. A közgyűlés a tar
talmas titkári jelentést élénk helyeslés
sel vette tudomásul.

Majd Juraskó Pál pénztáros a cso
port pénzügyi helyzetéről tett jelentést. 
Az évi bevétel 767 P 27 f, a kiadások 
449 P 60 f voltak, igy a maradvány 314 
P 57 f. A jövő évi költségvetési előirány
zatot 550 P bevételben és 316 P kia
dásban határozták meg.

Ezután a közgyűlés titkárokká Kovács 
Gyulát és Munka Sándort egyhangúlag 
megválasztotta. A fegyelmi bizottság el

nökévé vitéz Fábián Vilmost és törzs
vezetővé vitéz Vaskői Károlyt jelölték.

A tárgysorozat kimerülése után dr. Ga
bonás János vezetőtiszt szólalt fel. Utalt 
arra a hivatásra, amit a magyarságnak, 
mint katonanemzetnek 1000 év óta be 
kell töltenie. 1918 bán elvéreztünk saját 
hibánkból, mert letértünk az ősi hagyo
mányokkal kikövezett útról. Hogy ez 
többé meg ne történjék, a tűzharcos 
szervezet nagy kötelességét képezi. Eb
ben most nagy segítséget nyújthatnak 
a katonaviselt ifjak, akik most az apák | 
oldalán kiizdhetnek a szebb és boldo
gabb Magyarországért. Meleg szeretettel 
köszöntötte a megjelent katonaviselteket, 
akiknek nevében Bubik Zoltán mondott 
lelkes hangú beszédben köszönetét és 
tett fogadalmat a tűzharcos eszme mel

lett. Mindkét beszédet nagy taps fogadta.
Végül dr. Janisch Geiza miniszteri ta

nácsos a tűzharcos elnökség meleg üd
vözletét tolmácsolta a vezetőségnek és 
az igazi bajtársiasság szellemében mű
ködő rimaszombati csoportnak. Az or
szágos elnökség nevében köszönetét és 
elismerését fejezte ki a csoport érdemes 
munkássága felett és az „egymásért és 
hazáért" jelszó jegyében való tovább- 
működésére hivta fel a csoport vezető
ségét és tagjait. Dr. Dohnányi Dezső 
köszönte meg a központi kiküldött el
ismerését és buzdító szavait, s a köz
pontot a csoport ragaszkodásáról és hű
ségéről biztosította.

Az emelkedett hangú közgyűlés a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

E zü stk a lá szo s  g a zd a -a va tá s  
O sgyánban.

A magyar kir. földmivelésügyi 
minisztérium fennhatósága alatt ren
dezett 11. számú téli gazdasági tan
folyam Osgyánban március 21-én 
tartotta meg záróvizsgálatait. A tan
folyamnak, amit V a l k o v i t s  Gá
bor vármegyei gazdasági felügyelő 
vezetett, 39 önálló kisgazda és 11 
gazda ifjú növendéke volt.

A kulturház nagytermében tar
tott vizsgán megjelent dr. runyai 
’S ó l d o s  Béla kormánybiztos-főis
pán, Osgyán község vezetősége és 
nagyszámú érdeklődő közönség. A 
m. kir. földmivelésügyi minisztériu
mot He in ez Iván ny. gazdasági 
főfelügyelő képviselte, mint vizsga- 
biztos. A tanfolyam valamennyi

hallgatója teljes sikerrel felelt meg 
a vizsgának, úgyhogy a vizsga- 
biztos valamennyiüket ezüstkalá
szos gazdává avatta fel. A vizsga 
után a közönség megtekintette a 
jól sikerült kiállítást, majd az ön
képző gazdakör tartotta meg disz- 
ülését I l l é s  István elnökletével. A 
diszülésen nagy tetszéssel fogadott 
előadások, szavalatok és énekszá
mok hangzottak el.

A vizsgabiztos zárószavai után 
dr. ’S ó l d o s  Béla főispán intézett 
nagy tetszéssel fogadott buzdító be
szédet az uj ezüstkalászos gazdák
hoz.

Az elért kitűnő eredmény Valko
vits Gábor tanfolyamvezető és az 
előadók, valamint a tanfolyam hall
gatóinak lelkes munkásságából és 
az ügy iránti szeretetéböl fakadt.
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Két iskola énekkara és a zeneiskola 
növendékei fogtak össze közös munkára 
az Éneklő Ifjúság szellemében a rima
szombati Egyesült Protestáns Gimná
zium „Li szt  F e r e n c- zenekör“-ének 
március 21-én rendezett hangversenyén. 
Régi nyugati mesterek muzsikája csen- 
gett-bongott az énekesek ajkán és a 
többi előadó hangszerén. Az az Éneklő 
Ifjúság, amely éveken át következetesen 
végrehajtott programjával erős gyökeret 
eresztett a magyar népdal talajába és 
az uj magyar muzsikát, mint anyanyel
vét beszéli, nyugodtan tekinthet Nyugat 
felé, hol három évszázaddal ezelőtt meg
volt már az a virágzó énekkari kultúra, 
amely nálunk az utolsó évtizedben lett 
zenei életünk legjelentősebb és a leg
nagyobb tömegeket érintő tényezőjévé.

Az Egyes. Prof. Gimnázium énekkara 
régi munkása már ennek, hiszen négy 
rádiószereplése volt három év alatt és 
ezzel még a nagy versengésben is az 
élen maradt. Arról, hogy a folyton vál
tozó hangokból álló diákságból milyen 
munkával formálódik ilyen együttes, csak 
annak lehet fogalma, aki látja ennek 
belső életét. Soha nem kész ez a munka, 
minden évben elölről kezdődik, több
kevesebb nehézséggel.

A mostani együttesből talán a férfi 
szólamok egyöntetűsége a legjelentősebb 
eredmény. Fiatal fiuk hangjából többet 
kihozni már aligha lehet. A szoprán- és 
alt-szólamok számbelileg gyengébbek az 
előző évek énekkarában szerepeitekéhez 
képest, a hanganyag azonban kielégítő. 
Igen nagy eiőssége az énekkarnak egé
szen kiváló szövegkiejtése, amelyet min
den rádiószereplés alkalmával kiemelt a 
szaksajtó is. A műsor első felében elő
adott motettek és zsoltárok komoly han
gulatát és a szünet utáni madrigálok 
játékos könnyed stílusát biztos hangvé
tellel, igazi énekes kedvvel adta vissza 
a gimnázium sok szereplésben össze
forrott együttese.

A hangverseny meglepetése a polgári 
leányiskola énekkarának remek szerep
lése. Ez a fiatal kórus szorgalmas mun
kával, óriási lelkesedéssel egy csapásra 
a legjobbak közé küzdötte fel magát. 
Üde, friss hanganyaga egészen uj szint 
hozott a rimaszombati Éneklő Ifjúság 
műsorába. Az előadott darabok lendüle

tes, énektechnikailag tökéletes kivétele, 
a frissen csengő leányhangok pompás 
ragyogása mindenkit elbűvölt.

A műsor énekszámai között a zene
iskola növendékei mutattak be ennek a 
kornak muzsikájából szemelvényeket. 
Szabó IIus, Héthelyi Irén, Almássy Éva 
és Tariska Magda zongoradarabokkal, 
Járomy Gyula, Kovács Barna és Gabo
nás Tibor hegedüszámokkal szerepeltek, 
Bloch Judit, Sándor Emília pedig a he- 
gedüszámokat kisérték zongorán. Aki 
játékukat hallotta, bizonyára világos ké
pet kapott a zeneiskolában folyó céltu
datos munkáról. Az alacsonyabb évfo
lyamok növendékei is biztos, muzikális 
előadásban hozták ki nem kis igényű 
darabjaikat, a felsőbb osztályosok pedig 
már egész komoly mértékkel mérhető 
teljesítményt nyújtottak. A zongora sza
kosok Lackner László és Lackncrné Gre- 
gorovicz Mária növendékei, a hegedűsök 
a zeneiskola uj hegedű tanárának, Simon 
Jenőnek kezei alól kerültek ki.

A közös munkával megvalósított mű
sorról ezt Írja dr. Bartha Dénes Zenemüv. 
Főiskolai tanár, a Magyar Zenei Szemle 
szerkesztője: „Örömmel olvastuk a pelda- 
adóan szép és tartalmas műsort. Adná 
Isten, hogy minden magyar városban 
ilyen örvendetes együttműködés nyilvá
nulna meg az egyes iskolák munkája 
között".

A zenei számok között Makray László 
gimn. VII. o. t. Balassa Bálint egy val
lásos tartalmú versét, Hettmann Piroska 
polgárista ttöv. pedig Csokonainak a 
Rózsabimbóhoz c. költeményét mondta 
el ügyes szavalókészséggel.

A műsorhoz Szepsy József gimn. tanár 
mondott bevezetőt. Rövid elmefuttatásá
val magas intelligenciájának újabb olda
láról mutatkozott be. A zenei kultúra 
fontos szerepéről szólott a művészetek 
és az emberi lélekben gyakorolt hatá
sáról. Nagy elismeréssel méltatta Lack
ner László szinte apostoli értékű mun
kásságát Rimaszombat zenei kultúrájá
nak fejlesztésében. A vasárnap délelőtti 
hangverseny, amelyet a Nemzeti Film
színházban nagyszámú és müértö kö
zönség hallgatott végig, élén dr. Gulyás 
József egyházkerületi középiskolai elő
adóval újabb zöldágakat illesztett Lackner 
László érdemektől dús babérkoszorújába.
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A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert mindon 
tablettán a „ DARMOL"  
szónak és T alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje

A  M á ria  Kongregáció  m űsoros 
d iszgyiilése .

A rimaszombati Kis Szén! Terézröl 
elnevezett Mária Kongregáció március 
21-én, szombaton este díszgyiiiést tar
tott. A Katolikus Kör nagytermét zsúfo
lásig töltötte meg az érdeklődő közön
ség.

Imádság után Raddny Lajos esperes
plébános mondott mélyen a lélekbevé- 
sődö, a böjti hangulathoz és az est mű
sorához illeszkedő szép bestédet. Az 
Egyház erejének szilárdságát hangoztatta, 
amely minden akadályon át és a vérta
nuk áldozatkészségén keresztül tör utat a 
krisztusi hitnek és igazságnak hirdeté
sével az emberiség lelkében. A nagy 
tetszéssel fogadott ünnepi szavak után 
Dropka Ica mélységes átérzéssel és di 
cséreireméltó szavalókészséggel adta elő 
Endrödy Sándor: „A gyermek" cimü 
megható és gyönyörű gondolatokkal telt 
hosszú költeményét.

Ezután sor került a „Vértanú anya" 
cimü 3 felvonásos vallásos drámára. A

Karthágóban lejátszódó történet az ős
keresztények martiromságából szakított 
ki egy darabot, amely hősies mondani
valóival a mai korba is bátran beillene. 
A Mária Kongregáció műkedvelői meg
lepő korhüséggel és jól ismert játszó
készségükkel hozták színre a hatásos da
rabot. A lelkes szereplőgárda élén Pász
tor Mária alakítása állott, aki a fősze
repben újólag bebizonyította, hogy meg
lepő színészi tehetséggel rendelkezik. A 
nagyobb szerepekben Dropka Ica, Ma
joros László, Kalocsay Gyula, Király Aliz 
és a kedves kis Marzsó Tibor tűntek ki. 
Rajtok kívül Kriska Irén, Thurzó Ildikó, 
Vido Anna, Lipthay Gizi, Huszti Edit, 
Olajos Márta, Hauk Sári, Pruckner Anna, 
Huszanyik Irén, Szvejkovszky Ilona, Mol
nár Juliska, ifj. Gonda Márton és Tóth 
József tűntek ki. Kéry Giziké az angyal, 
Hölbling Inez pedig Jézus alakjának 
megszemélyesítésében szépségükkel és 
kifejező erővel járultak a teljes sikerhez. 
Az est megrendezése körül Lippa Pi 
roska elnöknő és Ádám Antal prézes 
buzgólkodtak, mig a darab fáradtságot 
jelentő betanítását Af. Laurentia hitok
tató nővér végezte. Dicséret illeti végül 
a Kereskedelmi Szaktanfolyam növen
dékeinek a kulisszák mögötti éneksze
replését is.

Az est erkölcsi sikerén kivül a sze- 
génysorsu első áldozók felsegélyezésére 
úgy a szombat esti diszgyülés, mint a 
szerdán megismételt előadás jelentős 
anyagi sikert is eredményezett. Szerdán 
kedves látványt nyújtott a csöpp Takács 
Klárika színpadon való szerepeltetése.

Értékes m unkáról szá m o lt be a Kereskedelm i Te s tü le t 
évi közgyűlésén.

A Rimaszombati Járási Kereskedelmi 
Testület (Grémium) ez évi rendes köz
gyűlését március 21-én, szombaton este 
tartotta meg a Horthy Miklós-téri hiva
talos helyiségében. A közgyűlés iránt 
érthetetlen részvéttelenség nyilvánult 
meg, úgyhogy azt csak a szabályos vá
rakozási idő után tudta Temjdk Pál 
elnök megnyitni.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Temják Pál mondotta el rendkívül 
tartalmas elnöki megnyitóját. Elsősorban 
üdvözölte Rimaszombat város I. fokú 
iparhatósága nevében megjelent vitéz 
dr. Puskás Zsigmond vsi. tanácsnokot, 
majd kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg Padi László és Rábely Béláné tag
társak haláláról. A megjelentek egy per
ces néma csönddel és felállással áldoz
tak emléküknek. Az elnök azután mél
tatta azt a valóban alkotó munkát, amit 
az újjászervezett Testület egy esztendő 
alatt végzett. Az adminisztráció tökéletes 
beszervezéséért Füzy Rezső titkárnak 
mondott hálás köszönetét. A titkárság 
az év folyamán 653 ügydarabot intézett 
el és a tagokat részletesen tájékoztatta 
a hivatalos lapban megjelent rendeletek
ről. Ezt a közlést a jövőben rendszere
síteni fogják. Bejelentette az elnök, hogy 
az elmúlt évben Rimaszombat megyei 
városban 29 en, a vidéken pedig 7 en 
kaptak iparigazolványt. A Test Jetnek 
jelenleg 196 városi és 26 vidéki tagja 
van. A tagok 41 kereskedősegédet és 
28 tanoncot alkalmaznak. Sajnálattal je
gyezte meg Temják Pál elnök, hogy a 
keresztény ifjúság csak csekély szám
ban helyezkedik el a kereskedői pályá
kon, aminek főokát abban látja, hogy a 
kereskedők a tanoncokkal szemben in
kább kifutó lányokat vesznek fel. Beje
lentette, hogy a tagdijhátrálékok még 
mind g jelentős összeget (4394 P) tesz
nek ki és Így a tagokat tagdíjfizetési 
kötelezettségük teljesítésére hívta fel.

Temják Pál elnök ezután nagy tet
széssel fogadott beszédét hazafias len
dülettel fejezte be. Hangsúlyozta, hogy 
a rimaszombati kereskedő társadalom 
keresztény magyar becsülettel tesz ele
get a háborús és közellátási rendelke
zéseknek. A kereskedők a közellátás 
„névtelen katonái", akik azonban szi
vükkel vesznek részt abban a nagy 
harcban, amelyet dicső honvédségünk 
messze Keleten, a társadalom pedig ide
haza folytat a szebb és boldogabb 
Nagymagyarország megteremtéséért. Ösz- 
szefogásra és egységre hívta fel végül 
a tagokat, akiktől a Testület vezetőségé 
nek működéséhez további jóindulatú 
segítségét kérte.

Ezután Fűzy Rezső titkár terjesztette 
be a Tóth Ernő pénztáros által minta- [ 
szerűen megalkotott zárszámadást és 
költségvetési előirányzatot. E szerint a 
bevételek 9289 P 25 f-t, a kiadáspk 
pedig 7619 P 14 f-t tettek ki, úgyhogy 
a maradvány összege 1670 P 11 f. Az 
egyesület vagyona 9582 P 97 f. Mind-J 
kettő az elmúlt esztendőkhöz képest ör
vendetes gyarapodást mutat. Bejelentette 
a titkár, hogy ebben az esztendőben a 
tagdijakat 0.6 %-ban állapítják meg, 
ami a dijak leszállítását jelenti. A jövő 
évi költségvetés bevételi tételét 6411 P| 
11 fillérben állapították meg, mig a vár-! 
ható kiadásokra; 6365 P-t irányoztak elő.

Gabonás István nagykereskedő a meg 
jelentek hálás köszönetét és elismerését 
fejezte ki az elnökségnek ez évi szép 
és eredményes munkásságáért és az 
elért anyagi sikerért. Sajnálatát fejezte 
ki, hogy ezzel az önzetlen munkásság
gal szemben a közgyűlésen ilyen közöny 
nyilvánult meg. Temják Pál elnök vá 
laszában biztosította a Testület jelenlévő 
és meg nem jelent tagjait, hogy mun
kásságukat továbbra is lelkes akarattal 
fogják végezni és azért reméli, hogy azt 
a tagok a jövőben kellőképen fogják 
értékelni. Ezek után a közgyűlés az el
nökségnek a felmentvényt megadta.

Végül vitéz dr. Puskás Zsigmond vsi. 
tanácsnok az Iparhatóság nevében elis
merését és nagy megelégedését fejezte 
ki a Testület vezetőségének munkássága 
felett, amelyről egyébként a hivatalos 
vizsgálat is meggyőződött. Az elnök zá
rószavai után a közgyűlés a Himnusz 
eléneklésével végétért.

H Í R E K
Nagybojti lelkigyakorlatok  

és az istentiszteletek rendje a kát. 
templomban.

Vasárnaptól nagycsütörtökig foly
nak le az összes katolikus hivek 
részére a nagyböjti lelkigyakorlatok. 
Ez alkalommal vasárnap este fél 7 
órakor, hétfőn, kedden és szerdán 
reggel 8 és este fél 7 órakor a 
szentbeszédeket Réz Marián sal
gótarjáni Szent-Ferenc-rendes atya, 
a kiváló hitszónok és misszionárius 
tartja. — Nagycsütörtökön és nagy
pénteken a szentmiséket reggel 9 
órakor, szombaton pedig reggel 7 
órakor tartják meg. A feltámadási 
körmenet délután 6 órakor lesz. A 
húsvéti szentmisék sorrendje azo
nos a vasárnapi időpontokkal. Nagy
pénteken az ünnepi szentbeszédet 
Radány Lajos esperes - plébános 
tartja, mig husvétvasárnap a nagy
misén dr. Bányai József hittanár 
mond szentbeszédet.

Háziasszonyok
figyelmébe.

A m. kir. közellátási minisztérium II/I. 
ügyosztálya intézményes munkát kíván 
végezni az által, hogy a magyar nép 
legszélesebb rétegeinek táplálkozását és 
főzési módját helyes irányba vezetve 
munkateljesítményének biológiai alapjai 
tökéletesebb színvonalra emeltessenek.

Ezen célt szolgálja a fenti ügyosztály 
által kibocsájtott „Táplálkozzunk helye
sen" cimü ételrecept-füzet is. Ez a fü
zet több mint 100 receptet tartalmaz, 
amelyek a mai nehéz viszonyokat 
figyelembevéve a takarékos és célszerű 
főzést szolgálják. Az 50 oldalas füzet 
ára 20 fillér. Kapható a Közellátási 
Felügyelőség irodájában és az egyes 
fűszerkereskedésekben.

A rimaszombati pénzügyigazgató- 
sóg uj vezetője. A m. kir. pénzügy- 
miniszter dr. Fábián Jenő pénzügyi fő
tanácsost, a kaposvári pénzügyigazgató 
helyettesét a rimaszombati magyar kir. 
pénzügyigazgatóság vezetésével bízta 
meg. Az uj rimaszombati pénzügyigaz
gató hivatalát március 26 án foglalta el. 
Helyettese továbbra is vitéz Dede Lajos 
miniszteri tanácsos, az eddigi pénzügy 
igazgató-helyettes marad.

Iskolalátogatások. Keller Aladár ál
talános tanulmányi felügyelő az elmúlt 
héten öt napon át vizsgálta meg az ál
lami polgári fiú- és leányiskola belső 
életét és tanulmányi eredményét. — Az 
Egyesült Prot Gimnáziumban dr. Gulyás 
József egyházkerületi középiskolai tan
ügyi előadó e hét elején tett 3 napos 
iskolalátogatást. Mindkét főigazgató lá
togatásait a tanári karokkal tartott érte
kezlettel fejezte be. — Ugyancsak e hét 
elején vizsgálta felül a tanítás menetét 
az állami elemi fiú- és leányiskolákban 
Móricz István tanügyi titkár, a rima- 
szombati ni. kir. tanfelügyelőség veze
tője.

Sikeres vizsga. Dr. Greck K. Lajos 
kir. törvényszéki aljegyző az egyesitett 
ügyvédi és bírói vizsgát Budapesten 
sikerrel letette.

Vitézi eskütétel. Gömör és Kishont 
vármegye Vitézi Széke vasárnap d. e. 
fél 12 órakor a vármegyeháza kistermé
ben eskütételt tart, amelyen 3 tiszti 
várományos és 5 legénységi vitéz-jelölt 
teszi le a vitézi esküt.

A Polgárikörben szombaton este 8 
órakor dr. Eöttevényi Olivér külpo 
litikai előadása 1

A gimnázium csendes napjai. Az
Egy. Prot. Gimnázium, állami polgári és 
Széman-intézet evang. tanulóinak csen
des napjain, 27—28-án előadást tartottak 
Varga Etelka, Varga Lenke, vitéz Baráth 
Károly, Ács Gyula, Pós János és Smid 
Lehel. Az előadások címei: „Krisztus a 
kereszten", „Ember a kereszt alatt", 
„Én a kereszt alatt" és „Rákóczi kereszt
hordozása nemzetéért" voltak.

Be- és kijelentési kihágások. A m.
kir. államrendőrség rimaszombati ka
pitánysága közli, hogy 1941-ben 90 
esetben történt eljárás a kötelező be- 
és kijelentés elmulasztása miatt. Kihá
gás címén 3 személyt elzárással, 73-at 
pedig pénzbírsággal sújtottak. A kapi
tányság vezetője ezúton is felhívja a 
lakosságot, hogy a be- és kijelentési 
kötelezettségnek mindenkor pontosan 
tegyen eleget.

ANGÓRAGYAPJUT
110 pengős kgr.-árig bármely kis 

vagy nagy mennyiségben készpénzért 
vásárol vagy angórafonalra á t c s e r é l  
. A N  G Ó R  ATT1 ane|'ra,o"<' ésu  V  i W l  J  Í < A  k i k é s z í t i  Kf t .

Budapest. IX. Pápay litván-utca 12.
G É P Ü Z E M Ü  F O N  Ó D A .

Junius 30-áig beváltják a nikkel
pénzeket. Miniszteri rendelet értelmében 
az 50, 20 és 10 filléres nikkelérmék e 
hónap végével a forgalomból kikerülnek. 
A nikkelérméket az állami és egyéb köz
pénztárak május 30-ig fogadják el, mig 
a Nemzeti Bank és fiókjai junius 30-áig 
váltják be a 20 és 10 filléreseket acél
érmékre.

(
m

(
O s z tá ly - A  sorsjegyet

ismert szeren
csésrendejen az

S U C H T Á R  bankháznál )■
)Budapest, Ullői-ut 6. (a Calvin-térnél)

NAGY szám-választék !
NAGY nyerési esély!

Előzékeny ügykezelés ! Azonnali nyere
ménykifizetés. Rendelés levelezőlapon.

Halálozások. Pékh József ny. minisz
teri tanácsos, aki a világháború előtt a 
rimaszombati állami erdőhivatal vezető 
főtanácsosa volt, 85 éves korában Ko
máromban meghalt. Az elhunyt család
jával együtt hosszú éveken át tevékeny 
szerepet játszott Rimaszombat társadalmi 
életében és itt tiszteletnek és megbecsü
lésnek örvendett. Halála régi barátjai 
körében őszinte részvétet váltott ki.

Szalontay Sámuelné sz. Terrela Mar
git, asztalos-mester felesége március 
22-én, 58 éves korában meghalt. El
hunytét férje és négy gyermeke gyá
szolja. Március 24-én temették el nagy 
részvét mellett.

Az iskolák húsvéti szünete Virág-
vasárnap kezdődik és az ünnepet kö
vető keddi napon zárul, kivévén az Egy. 
Prot. Gimnáziumot, ahol a szünet ápri
lis 13 áig tart.

2 /
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 f i m t t r 1942. március hó 29.

Virágvasárnapi ünnepély. A rima
szombati ref. egyház gyülekezeti szer
veinek közreműködésével március hó 
29 én, Virágvasárnap délután öt órakor 
az Egyesült Prot. Gimnázium tornacsar
nokában mű'Oros délutánt rendez a kö
vetkező műsorral : 1. Gyülekezeti ének. 
100. d csérét. 2. Igét olvas és imádko
zik Szűcs István lelkipásztor. 3. Bódás 
János: „Nyesik a fákat" és Áprily La
jos : „Március" cimfl költeményeket sza
valja Szabó Huska. 4. Gabhardt: „A 
d C'ó Golgota", énekli Oskó Józsefné. 5. 
„Mit láttam a szovjet fronton?" cimen 
vetített képekkel kisért előadást tart 
Vajda-Szabó Pál gimnáziumi tanár. 6. 
Chopin : „Nocturne g moll", zongorán 
játsza Almássy Évike. 7. Reményik Sán
dor: „Árviz" és Bódás János: Aludj 
csak kis fiam* cimü költeményét sza
valja Koskó Sárika. 8. Hálaadó ének. 
Énekli a Református Vegyeskar. 9 Be
záró! mond Varga Imre lelkipásztor. 10. 
LXXX1X. zsoltár 1. verse. Az éneket 
kiseri és a kart vezeti Szűcs György 
ref. kántor. Belépődíj nincs, önkéntes 
adományokat szegénysorsu gyermekek 
és öregek felsegélyezésére köszönettel 
fogad iák.

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

Közellátási hirek. A közellátási mi
niszter Gömör és Kishont vármegye 
számára a kiutalható cipömenriyiségét 
2178 párban állapította meg. — A város 
közelelmezési hivatala már a lakosság 
kezeihez juttatta az uj cukor- és kenyér
jegyeket. A cukorjegyek április 1— jú
nius 30 ig érvényesek. Az ujrendszerü 
finom liszt- és kenyérjrgyek viszont 
április 1— julius 5 ig lesznek érvény
ben. A barnaszinü jegy 12 finomliszt és 
96 „K“ jelzésű kenyérszelvényt tartal
maz, mig az A, B, C, D jelzésű jegy
szelvényeket a közellátási miniszter kü
lön rendelkezése szerint lehet majd fel
használni.

Sándor Jenő es Kun György előadása.
A Rimaszombat—tamásfalvi evang. egy

ház böjti előadásainak sorozatában már
cius 22-én Sándor Jenő gimn. tanár be
szélt a „A kereszihordozás örök törvé
nye" cimen. Hatalmas felépítésű, nagyvo
nalú előadásában rámutatott arra, hogy 
a szenvedés az élet tartozéka. A szen
vedés : a kereszt adja meg az élet szép
ségét, az élet zamatát. A kereszthordozás 
örök törvény és ezt érzékeltette Jézus 
az emberiség és a magyar nemzet lör 
ténelmében. Választékos stilusu, mélyen 
járó előadása erősen beleiródott a hall
gatóság szivébe, akiknek áhítatát még 
jobban elmélyítette Lenner Stefánia sza
valata, aki Nagy Lajos „A szenvedés 
áldása" c. költeményét adta elő mély 
átérzéssel, bensőséggel, szépen. A Jud ca 
vasárnap szavai miként pötöly huiottak 
az emberlelkekre, összezúzván minden 
bűit, bűnös kevélységet s igazi böjti 
Krisztus váró lelki hangulatot terem
tettek.

A ref. Kálvin Körben március 20 án, 
pénteken este Kun György postafel 
ügyelő tartott rendkívül erdekes előadást 
„délvidéki tapasztalatai" ról. Városunk 
postahivatali főnöke több hónapot töl
tött hivatalos kiküldetésben a visszaszer
zett területeken. Közvetlenül előadott 
fejtegetéseiben éles szemmel megrögzi- 
tett és egyéni meglátásokkal teljes ada
tokban tarta hallgatói elé a délvidéki 
helyzet minden vonatkozását, amelyet 
főleg nemzetiségi szempontból tárgyalt. 
Fényképekkel illusztrált előadása nagy 
tetszést aratott. Az elmondottakhoz 
Szepsy József gimn. tanár szólott hozzá 
történelmi alapon. Úgy az előadást, 
mint az értékes hozzászólást Báthory 
Andor ny. gimn. tanár, elnök kö
szönte meg.

Fiatalkorú iparosok gyógyiidülte- 
tése. Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet az elmúlt évekhez hasonlóan ez- 
iden is megrendezi a fiatalkorú és egész
ségi okokból arra rászoruló iparos biz
tosítottak ingyenes kétheti gyógyüdül- 
tetését. A jelentkezésekre vonatkozólag 
felvilágosítást az OT1 rimaszombati ke
rületi pénztára ad a hivatalos óták alatt. 
Gyógyüdültetésben csak a 14—18 éves 
biztosított fiatalkorú intézeti tagok ré
szesülhetnek.

A felvidéki alkalmazottak fizetéses 
szabadságideje. Mint ismeretes, a visz- 
szacsatolt Felvidék munkássága kedve
zőbb fizetéses szabadságban részesült, 
mint az anyaországbeliek. A visszacsa
tolásig 12 napra emelkedett a fizetéses 
szabadság ideje, mig az 1937:XXI. te. 
az anyaországiak számára ugyanezen 
ideig csak 6 napot biztosított. A Dolgo
zók Hivatásszervezete eljárt ez ügyben 
a minisztériumban, amely orvosolta a 
felvidéki munkásság sérelmét és úgy 
döntött, hogy az eddig élvezett fizetéses 
szabadságnál rövidebb szabadságot a 
munkások részére adni nem lehet.

„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 ’/z'ed évre 1 '30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

s z í n h á z .
Rétalapi Hlatky László színtár

sulata a sziniidény második heté
ben is változatlan lelkesedéssel foly
tatta működését. Ezzel szemben az 
egyes darabok előadása iránt a 
közönség részéről bizonyos fokú 
érdektelenség nyilvánult meg, ame
lyet azonban a hónap végével és 
az ünnepek előtti más irányú lekö
töttségekkel vélünk megmagyarázni. 
Meg vagyunk arról győződve, hogy 
Rimaszombat társadalma az átme
neti lanyhulás után újból a kezdet- 
beni hathatós támogatást fogja nyúj
tani a feladatát elismerésreméltóan 
betöltő színtársulatnak.

A hét elején három jól sikerült elő
adásban, a „Bécsi gyors" cimü operett
ben, amelynek tárgya kissé a bohózat 
vágányain futóit, mutatkozott be Hlatky 
László igazgató. Benne nagyszerű sza
lonkomikust ismertünk meg, aki nem
csak pompásan megrajzolt humoros 
alakjával, találó maszkjával, hanem de
rűt fakasztó tréfás egyéniségével, isko
lázott hangjával és groteszk táncaival 
egycsapásra meghódította a közönséget. 
Mellette a női főszerepben Kiss Tóth 
Kata üde fiatalságával, kellemes hang
jával és ügyes táncával, Elrk Piri, jáki 
Elvira. Szedő Lajos, Zelenay József és 
Tiszai Imre kacagtató mókáikkal és tánc 
számaikkal arattak nagy tetszést. A nagy
szerű hangú Hídvégi Lajos máris 1. számú 
kedvence a közönségnek. Aszalay Er
zsébet, ifj. Szabó István és Bakos Lajos 
komoly szert plésfckkel járullak a siker 
hez.

Hétfőn este a „B’ró uram, biró uram" 
népszínműben az egész társulat — ke 
vés számú közönség előtt is — nagy 
szeretettel vitte diadalra a magyar dalt 
és a magyar táncot. Héttőn délután if 
jusági előadásban a „Három a kislány" 
került színre Sándor Annával a fősze
repben. — Kedden este „Az ördög nem 
alszik" cin ü zrnés vígjátékban Sándor 
Anna harmadik énjét adta, amennyiben 
mint vigjátékszinésznő is tökéleteset 
nyújtott. — Szerdán Sándor Anna várat 
lanul megbetegedett, „Az ördög nem al
szik* megismételt előadásában Így Jáki 
Elvira ugrott a helyébe, meglepően 
ügyesen és bátran szerepelve. Zelenay 
József ravasz öregura tehetségének újabb 
oldalát mutatta be. Mellette Aszalay Er
zsébet, Fehér Gyöngyi és Bikás Mária, 
valamint ifj. Szabó István, Bakos Lajos, 
Hídvégi Lajos, Tiszai Imre, Sz’edő Lajos, 
Csonka Antal és a kiforrásban lévő fia
tal Agárdi István intéztek támadást a 
közönség nevető izmai ellen.

Csütörtökön este az eddig látott leg
mulatságosabb operett, a „Gyöngyélet a 
huszárélet* került színre. Békebeli ro
mantika, pompás táncok, gyönyörű ma
gyar dalok és rengeteg kacagás adták 
ennek a forró sikerű estnek az alapjait. 
Aki nem látta, hétfőn okvetlen nézze meg 
ezt az igazán szórakoztató darabot.

Pénteken a „ 2000 pengős férfi" c. 
vígjátékkal aratott a társulat méltó sikert.

Szombaton este és ma, vasárnap d. u. 
és este „Az esküvődön én is ott leszek" 
cimü operettet játszák. Hétfőn megis
métlik a „Gyöngyélet a huszárélet" c. 
operettet. Kedden Csiky Gergely emlék
estet rendez a színház. Színre kerül 
Blaha Lujza parádés darabja, a „Nagy
mama" Tóth Erzsivel és Hlatky Lász
lóval a főszerepekben. Az emlékbeszédet 
Smid Lehel gimn. tanár tartja. Április 
1 én közkívánatra a „Bécsi gyors“-ot 
adják. Április 2-án a „Hajnalodik" c. 
nagysikerű színmű kerül sorra. Nagy
pénteken nincsen előadás. Április 4 én, 
szombaton és husvétvasárnap este a 
„Becskereki menyecske" nagyoperettet 
játszák Sándor Annával a főszerepben. 
Húsvéthétfőn „Dankó Pista nótafája" 
daljáték kerül sorra délutáni és esti elő
adásban.

Április 13-án a magyar színészet nagy 
büszkesége : Kiss Ferenc, a Nemzeti 
Színház örökös tagja vendégszerepei vá
rosunkban.

BAROSS ROVAT.
A Baross Szövetség rimaszom ati 

csoportjának közleményei.

A Baross Szövetség 4. iskolán- 
kivüli népművelési összejövetelén 
nagyszámú érdeklődő előtt Szepsy  
József gimn. tanár tartott lebilin
cselő erejű előadást „Japán“-ról. A 
kiváló előadó a most igen időszerű 
témát a múlt héten más helyütt el
mondottakat megfelelően kiegészítve 
tárgyalta. A nagy tetszéssel foga
dott előadást tartalmas vita követte.

Ma, vasárnap este 8 órakor az 
Ipartársulati Székház nagytermében 
dr. F i e d l e r  Kálmán pénzügyi se
gédtitkár tart előadást az iparoso
kat és kereskedőket ftnksan é- 
rintő tárgyról, az „Okirati és a 
közigazgatási illetékekéről. A min
denkit érdeklő előadáson vendége
ket is szívesen lát a Baross Szö
vetség helyi csoportja.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a Budapes

ten hónapokon át óriási sikerrel futott 
legújabb nagyszerű magyar filmre, a 
„S/űts Mara házassága"-ra kerül sor. 
Zsigray Julianna pompás regényét Kal
már László vitte filmre minden eddigi 
magyar filmalkotást felülmúló ötletes
séggel és pazar fénnyel. Szemet gyö- 
nyörködtetően és szivet-lelket üdítően 
elevenedik meg a vásznon a Szüts-lá
nyok : a komoly Mara és a pajkos „Kó“ 
romantikus szerelmi története. Főszerep
lők Simor Erzsi, Szörényi Éva, Vizváry 
Mariska, Páger Antal, Percnyi László, 
KüTthy György és a Pethes-fiuk. A film 
fülbemászó zenéjét Szlatinay Sándor 
szerezte. Kisélő műsor a Magyar Világ 
híradó.

Március hó 30 án és 31-én, hétfőn és 
kedden a „Halálraítéltek" cimen izgal
mas amerikai dráma kerül lepergetésre, 
amely a „Találkozás a szerelemmel a 
halál küszöbén" alcímet viseli. Két em 
bér tragikus sorsát tárgyalja az érdek- 
fesziiő mese, akik közül az egyiket a 
törvény, a másikat pedig az élet Ítélt 
halálra. Főszereplők a gyönyörű Merle 
Oheron és George Brent. Kísérő az 
UFA háborús híradó.

Április 1-én, szerdán és 2 án, csütör
tökön elbájoló német társadalmi dráma 
kerül műsorra „A fehér nővér" cimen. 
A rendezés a híres német Írónő : Thea 
von Harbou mesteri alkotása. Szerelem, 
hit és féltékenységből eredő gyilkosság 
szövi át a végig lebilincselő történetet. 
Főszereplők : Hertha Thiele, Erna Mo
réna, Theodor Loos és Rudolf Klein- 
Rogge. Kísérő műsor az olasz Luce- 
hiradó.

Husvét vasárnapján a „Mindenki mást 
szeret" magyar filmujdonság, húsvét
hétfőn pedig Hans Albers legújabb ka
landorfilmje a mozgóképszínház ünnepi 
műsora.

Irodalom.
Uj Idők, a magyar középosztály nép

szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési díj ’/i-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

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

A „Forrás" 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 jelen
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 
taitalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: '/t-é\ne 6 pengő, 
féíévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

V e n n é k
Rimaszombat közelében

1 0 -4 0  h o l d  j o b b  m i n ő s é g ű
szán tó fö ld et. Cim a kiadóban.

1 -3

Kétesünk m egvételre
használt, de jó karban levő 30—40, 
50—80 literes tiszta
b o r o s h o r d ó k a t .

P O L G Á R I K Ö R  Rimaszombat.

Keresek megvételre 
álló gőzkazánt 

3-6 atm.
____ Cím a k i a dó h i v a t a l ba n .

Két vagy 3 szobás kertes

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

53/1942 vght. szám.
Á r v e r é s i h ird etm én y .

Dr. Glacz Ottinár budapesti ügyvéd 
által képviselt Hangya központ buda
pesti cég javára 875 P 49 f tőke és több 
követelés járulékai erejéig a budapesti 
központi kir. járásbíróság 1941. évi 
421.753 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. évi február hó 21-én 
lefoglalt 1 600 pengőre becsült ingósá
gokra a feledi kir. jbiróság Pk. 1664/42 
sz. végzésével végrehajtást szenvedő la
kásán, üzletében: Jéne községben a köz
ségi biró házánál leendő megtartására 
határidőül 1942, évi április hó 16. nap
jának d. u. 13 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt üszők és tinók, s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
elfogom adni.

Feled, 1942. évi március hó 14 én.
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. jbirósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

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


