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A diadalmas hit.
Irta: VARGA IMRE.
A húsvéti hit csodájának az a legfeltűnőbb vonása, hogy az idő
nem tudja betakarni. A vérrel és könnyel irt történelem lapjait megfakitja, eltörli az évszázadok és évezredek forgása. Az egyiptomi, a
babiloni, az asszír vagy kaldeus művelődési kor emlékei elporlanak
az idővel. A vér és a kard nagy mesterei, hatalmas hadvezérek tör
ténelmi mozdulataiból alig marad meg valami az idő végtelennek
látszó forgásában. Egy két gondolat, néhány megcsonkult emlékoszlop,
pár tudós és költő felvillanó gondolata vagy érzése emlékeztet olyan
korszakra, amelynek fiai világtörténelmi jelentőségéről minden vonat
kozásban meg voltak győződve.
Az időnek s benne az emberi akaratnak és cselekvésnek ezt a
törvényszerű leszürődését és rostálását a magyar ember azzal a meg
kapó képpel fejezi ki, hogy Isten malmai őrölnek. Az az örök gon
dolat kap kifejezést ebben a képben, hogy nemcsak a természeti vi
lágban, hanem az emberi történelemben is egy folyamatos kiválasz
tódás látható, amelynek örök törvényeivel szemben tehetetlen az em
beri akarat.
Isten malmainak ezt a megőrlő és felmérő szerepét úgy kell te
kintenünk, mint az isteni Ítéletet, amellyel egyéneknek és nemzeteknek
nem csak a halál után, illetve a világ végén, hanem már itt e földön
elszámolni valójuk van.
A történelemnek ezt a világos, kézzel fogható tanítását kell lát
nunk a húsvéti reggel tündöklő fényében, amelynek csodálatos vonása
éppen abban ragyog felénk, hogy nem befolyásolja erejét az idő.
Évszázadok és évezredek távolsága nem csökkentheti a húsvéti hitnek
sem a fényét, sem pedig a melegét. Lenyűgöző erővel állunk szem
ben, nem a történelmi lapok kihűlt betűi szólanak itt egy történetről,
hanem a bibliai világ szereplői lépnek ki akkori időben és térben
korlátozott szerepükből, hogy időtlen időkig hirdessék a győzedelmes
hit erejét az emberi rafináltság mindenféle alattomos indulata felett.
A húsvéti hit felborítja a legreálisabb emberi számításokat is.
Jézus tanításával szemben megszervezetten áll az akkor ismert világ
politikai, katonai, közigazgatási, művelődési és vallási hatalma. Ta
nítványainak serege nem az akkor ismert legkiválóbb rétori főisko
lákból, nem a római diplomácia sima modorú irányítóiból, hanem
nagyon is tanulatlan halászokból, lenézett vámszedőkből, a szürke
hétköznapok legegyszerűbb, legközönségesebb embereiből állott. Mi
lyen áttekinthetetlen távolság volt a római birodalom közigazgatási
szervezettsége, hírszolgálata és a tanítványok egyszerű, igénytelen ta
nulságtétele között. Emberi számítás szerint nevetséges volt akkor
még az összehasonlítás is, de Isten malmai lemérték mindkettő érté
két. A római hatalom, a jeruzsálemi uralkodó klikk kihűlt az idő ros
tájából, azonban a tanitványi tanuságtétel örök maradt: Feltámadott
az Ur !
Ezt a győzedelmes hitet kell szomjuhoznunk nekünk is nemcsak
saját lelkünk éltetésére, hanem szükebb és tágabb családunk: magyar
népünk számára is. A történelmet és benne a nemzetek sorsát irá
nyitó erőtényezők megítélésében még sohasem volt annyira bizony
talan az emberi lélek, mint napjainkban. Az anyagi erőkben való
vakbizodalom és az ezekkel való kérkedő számítás még sohasem járt
annyi meglepetéssel és keserves tévedéssel, mint a mi időnkben. Ab
ban a titokzatos nagy műhelyben, ahol a vér és könny árjában ala
kul az uj világ uj embere, legnagyobb szerepe nem az emberi, illetve
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az anyagi világ adottságainak, hanem a léleknek van. Csak a lélek
ben emelkedett és erős ember kerülhet át a fájdalmas rostáláson. Vo
natkozik ez a nemzetekre is.
A húsvéti diadalmas hit ma is korszerű tanítása, hogy lelkünk
sugározza vissza a húsvéti fényözön sugarát és melegét, ügy kell
élnünk és dolgoznunk, mint akik a husvétban nem egyszerű történel
met, hanem saját életünk és sorsunk biztató Ígéretét, töretlen remény
ségét látjuk. Krisztusivá kell válnia a magyar életnek. Nem mond
hatjuk Káinnál: avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiának ?, mert ez
az önzés a közösség pusztulását jelenti, hanem a testvéri szeretet
melegével kell hordoznunk itt és most keresztünket azzal a diadal
mas hittel, hogy Isten malmaiban a Krisztusba oltott magyar lélek
erősnek, állhatatosnak és maradandónak bizonyul.

Dr.EÖTTEVÉNYI OLIVÉR
nagyhatású előadása a Polgárikörben Magyarország külpolitikai helyzetéről.
Előkelő vendéget fogadhatott fa
A nagy tetszéssel fogadott elnöki
lai közé március 28-án, szombaton megnyitó után a közönség meleg
este a rimaszombati Polgárikor. Ez szeretettel ünnepelte az előadói asz
idei kulturrendezései során előadó talhoz lépő dr. Eöttevényi Olivért,
ként köszönthette dr. Eöttevényi aki az őszinte üdvözlést hálásan
Olivér m. kir. udvari tanácsos, ny. köszönte meg. Elöljáróban elmondta,
főispánt, a Magyar Külügyi Társa hogy nem elsőizben jár Gömörben,
ság ügyvezető elnökét. Ez alkalom ahová rokoni kötelékek is fűzik,
mal a Kör nagytermét zsúfolásig első látogatása azonban több, mint
megtöltötte az érdeklődő közönség, két évtized távlatába esik, tehát
melynek soraiban dr. Horváth Ár éppen a kezdetére annak az idő
pád alispánnal az élen, — akinek szaknak, amikor ő megboldogult
közbenjárására jött létre a nagy gt. Apponyi Albert társaságában
érdeklődéssel várt előadás, — meg indult el a külföldre a magyar igaz
jelentek városunk közéletének ve ság győzelemre segítéséért.
Ezután dr. Eöttevényi Olivér fe
zetőegyéniségei, valamint a közeli
vidék inteligenciája is, köztük He- szült figyelem közepette megkezdte
előadását. Csaknem egy óráig tartó
vessy László ny. főispánnal.
Id. Rábely Miklós, a Polgárikor fejtegetéseiből egy nagyvonalú egyé
elnöke meleg szeretettel köszöntötte niségű, hatalmas műveltségű, szé
a megjelenteket és mély tisztelettel les látókörű, a nemzet múltját jól
üdvözölte dr. Eöttevényi Olivért, ismerő, a jelenéért munkálkodó és
aki Rimaszombatot megtisztelte az a nemzet jövőjében bizó politikus
zal, hogy „Magyarország helyzete meggyőző erejű igazságtételei via világpolitikában“ címen itt elő láglottak ki, amelyeket közvetlen
adást tartson. „Ma történelmi idő formában, válogatott stílusban és
ket élünk — mondotta az elnök — megragadó szónoki készséggel tol
és a megszületendő uj Európában mácsolt hallgatóinak.
a magyarságra kiváltkép nagy fel
Minden magyar ember gondolatadatok vállalása és megoldása vár.“ világába beleékelődött a nemzeti
A Polgárikor is méltó akar lenni múlt, jelen és jövő kérdése — mon
a mai idők nagy feladataihoz, s dotta. Ezekkel a kérdésekkel azon
abban a keretben, amit a sors szá ban csak teljes elmélyedéssel lehet
mára kijelölt, szolgálni kívánja a foglalkozni. Idézte itt néhai gr. Csáky
nemzet örök és közös céljait. Erről István külügyminiszter mondását:
a nagy magyar küldetésről, szent „Ha már mi, magyarok nem tu
hivatásról, nemzetünk európai sze dunk világviszonylatban gondol
repéről hivatottabb egyéniség nem kodni, gondolkozzunk kontinentális,
is szólhatna, mint dr. Eöttevényi európai módon.“ Az „Extra Hun
Olivér, akinek szavaira hazánkban gáriám non est vita" elv nagy té
az illetékes tényezők mindenkor fel vedés volt, aminek meg is adtuk
figyelnek és akinek hire határain az árát. A tájékoztatás hiánya,
kat is túlhaladta már.
I amely növelte ellenfeleink izzó gyű-

Gömftr
löletét, nem törődés a külföldnek ró
lunk alkotott véleményével, vezette
az országot a gyászos Trianonhoz.
Ha Magyarország törődött volna
a világgal, akkor ez a katasztrófa
nem következett volna be. A kül
föld tájékoztatására vállalkozott a
gr. Apponyi Albert által 22 évvel
ezelőtt megalakított Magyar Kül
politikai Társaság. A magyar faj
tehetséges, azonban a régi időkben
csak a belpolitikai kérdéseken rá
gódott. Ha azonban valaha,
ma van szükség a külpolitiká
val való foglalkozásra. Szük
ség van azonban arra is, hogy
a hivatalos külügyi kormány
zatot józanon megítélő társa
dalom támogassa. Most tehát
minden belpolitikai ellentétnek
el kell némulnia a közös és
szent c é l: Magyarország meg
védése érdekében.
Nagy tévedés azt gondolni — hang
súlyozta a kiváló előadó, — hogy a
most folyó óriási színjátékot pá
holyból fogjuk végignézni. Magyarország is aktív részese lesz az el
következendő nagy küzdelemnek,
amely hazánk létéért vagy nemlé
téért is folyik.
Dr. Eöttevényi ezután röviden
vázolta a magyarság 1000 éves
külpolitikai fejlődését. A magyar
állam megalakulása óta állandó
harcban állott,amelynek voltak fény-,
de árnyoldalai is. Ezekben a har
cokban folyton pusztult a magyar
ság életfája. Harcaihoz azonban
mindenkor szövetségeseket keresett, j
akik majdnem mindig ugyanazok
voltak, akik ma is azok, s mi sem
természetesebb, hogy
a mostani nagy világégésben
is változatlanul kitart azoknak
a szövetségeseknek az oldalán,
akik a trianoni béklyóktól, ha
még csak részben is, de meg
szabadították az országot.
Az előadó ezen szavainál a megje
lentek viharosan éljenezték a ba
ráti Olasz- és Németország nagy
vezéreit.
A magyar sors missziót jelent —
folytatta ezután dr. Eöttevényi. Mai
helyén a magyarságot a magyar
fajta politikai érettsége és államal
kotó képessége révén elsőszülöttségi
jog illeti meg. Itt múltúnk van, de
kell, hogy jövendőnk is legyen. A
jövendő legfontosabb kérdése azon
ban a nemzetiségi problémák he
lyes megoldása. Magyarországot
fiatal és duzzadó államok veszik
körül, amelyek a nemzeti eszmét
táplálják. Nemzetiségeinkkel soha
se éreztessük másodrendüségüket,
azonban a vezérelv az legyen, hogy
mindenben a magyar fajtát erősít
sük és hogy „Magyaroszág magyar
ország maradjon.“ Megemlékezett
az előadó végül arról, hogy már
régóta híve annak, hogy a magyar
végeken magyar telepesek kapja
nak helyet, ami a most elkövetke
zendő helyes birtokpolitikai rende
zés kapcsán könnyen megvalósít
ható lesz. Végül a magyar társa
dalmat egységre hívta fel és nagy
hatású előadását a közönség lelkes
tapsai között fejezte be.
Dr. Horváth Árpád alispán né
hány keresetlen szóval köszönte
meg az illusztris előadónak hasz
nos, tanulságos és maradandó em
lékű előadását.
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Dr. H o r v á t h Á r p á d magas elölépése.
A v á r m e g y e i t is z t v is e lő i k a r m e le g r a g a s z k o d á s s a l ü n n e p e lte a lis p á n já t.
Az ősi Gömör és Kishont vármegye
1938. őszén szabadult fel a trianoni bi
lincsekből. Ez a felszabadulás nemcsak
mérhetetlen örömet jelentett, hanem fo
kozottabb munkateljesitményt, nagyobb
felelősséget kívánt mindazoktól, akik az
uj vármegyei közigazgatás alapjainak
megépítésénél közreműködni hivatottak
voltak. Csak kevesen értik és tudják,
hogy a cseh uralom után ez a szervező
és épitő munka a kezdeti időkben mek
kora gondot és milyen nagy terhet je
lentett. De azóta is olyan felelősségtel
jes, történelmi idők járnak felettünk,
hogy a vármegye első tisztviselőjére há
ruló, szinte beláthatatlan teendők ellátá
sára csak kiváló képességű, biztos Íté
letei és szilárd erkölcsi felfogású ember
képes. Dr. Horváth Árpád ilyennek mu
tatkozott meg előbb, mint vármegyei fő
jegyző, majd 1939. március végétől, mint
vármegyénk alispánja. Ezért érdemeket
szerzett arra, hogy a ni. kir. belügymi
niszter becsületben és munkában eltöl
tött három éves alispáni működését az
ötödik fizetési osztályba való előlépte
téssel jutalmazza.
A rimaszombati vármegyeházán szer
dán délben megakadt a toll a tisztvise
lők kezében. Ünnepi lélekkel összejöt
tek a vármegyeháza kis tanácstermében,
hogy hivatali elöljárójukat, a vármegye
első tisztviselőjét magas elölépése al
kalmából szeretetteljes ragaszkodással
üdvözöljék. A nap jelentőségét méltó
képen mutatta, hogy az üdvözlésen a
tisztviselők körében megjelent dr. runyai
’Sóldos Béla főispán is.
Amikor az alispán a terembe lépett,
mindenki valami különös melegséggel
érezte a pillanat komoly, elérzékenyitő
bensőségét, s hatalmas taps és éljenzés
ben tört ki. Ebben az emelkedett hangulatban Igaz Lajos vármegyei főjegyző
lépett elő meleg üdvözlő beszéde meg
tartására.
„Kedves kötelességünknek tartjuk, hogy
a hétköznapok szürke füzéréből — kezdte
meg szívből jövő üdvözlő szavait a fő
jegyző — a mai napot kiemeljük, s
családi ünnepet tartsunk'.
Ezután az alispán magas előlépéséről
beszélt Igaz Lajos főjegyző, majd igy
folytatta:
„A Magyarok Istenének különös ke
gyelméből viharos időkben nemrégiben
újjászületett vármegye életében is ha
tárkő ez a mai nap, úgy mondhatjuk,
hogy az újjászületett fiatal vármegye —
három nehéz év erőpróbája után — ve
zetőjének felemelkedésével ismét nagy
korúvá vált.
Örömmel és tisztelettel üdvözöljük te
hát Méltóságodat ebből az alkalomból,
s amikor szívből kívánjuk, hogy a hosszú
utón, mely hivatali pályáján még Mél
tóságod előtt áll, a Mindenható támo
gatása és bő áldása kisérje, egyúttal
arra kérjük, hogy azt a jóindulatot és
szeretetet, melyet Méltóságod részéről
eddig élvezni szerencsések voltunk, ve
lünk szemben továbbra is megőrizni, il
letve fenntartani méltóztassék."
Újabb hatalmas taps és éljenzés fo
gadta a főjegyző szívből jövő jókíván
ságait. Majd elérzékenyülve és mély meg
hatottsággal dr. Horváth Árpád alispán
kezdett beszélni. Benne volt ebben a
beszédben az alispán meleg, megértő
szive és minden, ami ennek a szívnek
kedves: a haza, vármegyéje, tisztviselőtársai és Gömör minden fia és fiainak
jobb jövője.

A z a lis p á n b e széd e.
„Méitóságos Főispán U r !
Nagyságos Főjegyző Ur 1
Kedves Barátaim és Munkatársaim I
Végtelen jól esett, hogy eljöttetek ma
és nagyon köszönöm szónokotok, Főjegy
ző ur, az én kedves barátom által elő
léptetésem alkalmával kifejezésre jutta
tott jókívánságaitokat.
Kedves Barátaim 1
Ha visszagondolok a három esztendő
vel ezelőtti napokra, amikor a sors vég
telen kegye és különös akarata folytán
én ennek a természeti kincsekben oly
gazdag és szép történelmi múltú várme
gyének az élére állíttattam, eszembe jut

— és ezt azt hiszem a Főispán ur Ömél
tósága igazolhatja legjobban, — hogy
mennyit tépelődtem azon, hogy az én
véges és gyenge emberi erőim és ké
pességeim elégségesek lesznek e arra,
hogy ezt az in stalu nascendi állapotában
lévő vármegyét újjászervezhessem és
itt emelkedett szellemű közigazgatást
tudjak biztosítani. És ezt én minden
nagyképűség nélkül mondom, mert ne
felejtsétek el, hogy nem kisebb feladat
előtt álltunk, mint a semmiből újat te
remteni és nemcsak, hogy úgy mondjam,
a mindennapi közigazgatás ütemét kel
lett biztosítanunk, hanem a nehéz és
rendkívüli idők szülte felfokozott igényű
közigazgatási feladatok maradéktalan
megoldásra is fel kellett készülnünk.
De amikor alispáni eskütételem al
kalmával a Főispán ur Öméltósága
biztató jóakarattal szorította meg a ke
zemet, s amikor Ti akkor eljöttetek, hogy
nekem jókívánságaitokat kifejezésre jut
tassátok, s amikor igy mélyen egymás
szemébe néztünk és a későbbi időkben
megismertük egymást, akkor megnyu
godtam, mert megéreztem, hogy a to
vábbi működésre a legfontosabb két té
nyező már adva van és mi meg fogjuk
egymást érteni s e megértésből eredő
jóakaratu munkával meg fogjuk tudni
oldani az elénk szabott feladatokat és
el fogjuk érni a kitűzött célt.
És kedves Barátaim most, három esz
tendő múltán, ha visszatekintünk ez
alatt az idő alatt végzett munkánkra,
akkor minden elfogultság, minden ön
hittség nélkül elmondhatjuk, hogy jó
munkát végeztünk.
Gondoljatok csak rá, hogy ez alatt
a három esztendő alatt nem jöttek felet
tes hatóságainktól dörgedelmes rende
letek a rosszul elintézett ügyek miatt,
nem jött a késedelmeskedés miatt a
sürgetések tömkelegé és munkánk ellen
panaszok sem mentek a felettes ható
ságainkhoz.
És mindez azért történt igy, mert
megéreztétek Ti is, hogy
a vármegyei szolgálat kötelez. Tu
datában voltatok annak, hogy az
nem egyszerű beamtereskedés, ha
nem egy szép és nemes elhivatás.

Különösen arra kértek Benneteket,
hogy ha azok hozzátartozói jönnek Hoz
zátok, akiknek családfenntartói életüket
feláldozva teszik lehetővé nekünk itthon
a nyugodt munkát, ezeket fogadjátok
megkülönböztetett szeretettel,de kemény
kézzel sújtsatok le ugyanakkor a rend
bontókra.
Köszönöm Nektek ezt a három esz
tendőt.
Szabad legyen talán a bennünket je
lenlétével megtisztelő Főispán urnák is
hálás köszönetét mondanom ez alkalom
mal is, az eddigi jóakaratu támogatá
sáért és a vármegye tisztikarával és
minden alkalmazottjával szemben eddig
megnyilvánult atyai gondoskodásáért.
Köszönöm az én első munkatársam
nak, a Főjegyző urnák azt a baráti meg
értést, amellyel eddig velem szemben
viseltetett, Nektek pedig köszönöm azt
az odaadó támogatást és segítést, amely
ben az elmúlt három esztendőben engem
részesíteni szívesek voltatok.
Én a magam részéről úgy mint eddig,
ezentúl is hűségért hűséggel leszek, ba
rátságért barátságot adok, szeretetért
pedig felfokozott szeretettel viseltetem
Veletek szemben.
Végül azt kérem Tőletek, tiszteljétek,
becsüljétek és szeressétek egymást, hogy
ez a vármegye valóban egy nagy csalá
dot képezhessen.
Amikor jókívánságaitokat a legőszin
tébb szívből viszonzom, kívánom, hogy
vágyaitok teljesüljenek és hogy ennek
a viharnak elmúltával, amely alatt én
mindenkor őszinte barátként fogok mel
lettetek állni, — boldog Magyarország
ban boldogan szoríthassuk meg egymás
kezét.
Isten áldása legyen rajtatok, családo
tokon és munkátokon, az elkövetkezendő
húsvéti ünnepekre pedig boldog ünnep
lést kívánok valamennyiteknek'.
Nagyhatású beszéde után az alispán
kezet fogott minden tisztviselőjével, akik
kel még sokáig elbeszélgetett. Majd újra
megindult a munka a gömöri vármegyeházán, ahol a gondterhes magyar élet
nehéz napjaiban minden lelki és testi
panasz és szenvedés számára van
megértés és segíteni akarás, s ahol eb
ben a szociális érzésben és felfokozott
Titeket is megihletett az ezer éves vár kötelességteljesitésben a vármegye főis
megye tradíciójának levegője, azé a pánja és alispánja jár elől.
vármegyéé, amely ma is ugyanaz, ami
volt ezer évnek előtte és ezer éven ke
resztül. Mindnyájan ismeritek jól a vár Virágoskert helyett
megye eredetét, ezer éves történetét.
veteményeskertet.
Tudjátok, hogy az ezer év előtti vár
köré gyűlt népek a várban várták ügyes
A közellátási minisztérium nyo
bajos dolgaiknak az elintézését, onnan
matékosan
felhívta a mezőgazdasági
vártak támogatást és segítséget és ha
vihar tombolt ebben az országban, akkor művelésre alkalmas ingatlanok tu
a vár-mesgyén belül ebben a várban ke lajdonosait a tavaszi munkálatok
restek és találtak oltalmat és védelmet. hiánytalan elvégzésére. Az idén
így volt ez ezer éven keresztül. De
nemcsak az egyeseknek volt a vármegye egyetlen talpalatnyi föld se marad
védelmezője, oltalmazója, hanem az — jon kihasználhatatlanul. Ezen a ta
amint nagyon jól tudjátok — védőbás vaszon még kell kísérelni a konyha
tyája és alappillére volt mindég ennek kerti növények termelését olyan
az országnak.
területeken is, ahol ezzel nem fog
Ma ismét megnehezültek az idők fe
lettünk és ma megint ide tekint a vár lalkoztak. Külföldön már a háború
megye lakossága bizalommal és hittel a kitörése óta eltűntek a virágos ker
vármegyeháza felé, hogy ebben a most tek, s helyüket mindenütt a vetedúló világégésben segítséget, védelmet, mények váltották fel. Magyaroszáoltalmat találjon. És ma megsokasodtak gon a jó példával Miskolc járt elő
a feladataink is. Nekünk nemcsak a ren
det, a munkát, a fegyelmet kell biztosí és most Budapest székesfőváros ha
tani a reánk bízott területen, hanem hi tározta el, hogy összes tereit virá
tet, erőt és bizalmat kell kifelé sugá gok helyett mákkal, paradicsommal
rozni a vármegye közönsége felé. Sőt és egyéb hasznos veteménnyel ül
tovább megyek, ma nekünk kell majd tetted be. A háború tőlünk is ál
nem a mindennapi karéj kenyeret biz
tosítani a vármegye minden lakójának dozatokat követel, ezek az áldoza
tok azonban hasznosak és javunkra
az asztalára.
Éppen azért arra kérlek Benneteket, szólók lesznek. Kövesse tehát Ri
hogyha az az egyszerű gömöri munkás, maszombat is a jó példákat és
földműves, iparos, kereskedő, vagy bár nemcsak a „káposztaföldek"-en,
mily rendű lakója ennek a vármegyé hanem a város belsejében is ültes
nek kopogtat az ajtótokon megsegítésért,
gondoljatok arra, hogy annak a kérges sen mindenki konyhakerti vetemékéznek a birtokosa mennyi sok tépelő- nyeket. A múlt évben sajnálattal
dés után és milyen félve kopogtat az tapasztaltuk, hogy a város számos
ajtótokon, azért fogadjátok magyar test helyén parlagon maradtak kertek
véri szeretettel és lelkiismeretesen, szi és ingatlanok. Ez idén mindenki
ves szóval intézzétek a dolgát, hogy
Rajtatok keresztül érezze a magyar ha tartsa nemzeti kötelességének, hogy
zának, a magyar államnak simogató ezeket a területeket is a saját- és
kezét.
a közellátás céljaiba állítsa!
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Dr. Fehérgyarm ati Tóth Janó em lékezete.
Bizonyára már kevesen emlékeznek
szülővármegyéjében az 1923. év nagy
péntekjén 40 éves korában Budapesten
elhunyt kiváló festőművészre, aki nem
csak ecsetjével, hanem tudományos ku
tatásaival is dicsőséget szerzett a ma
gyar névnek, mert India kutatásaival —
Körösi Csorna Sándor nyomdokain ha
ladva — jóval megelőzte dr. Baktai Er
vint és Zajti Ferencet. Elhalálozása nagy
veszteséget jelentett, amint ezt akkor a
budapesti napilapok, különösen a Ma
gyarság, s azóta is az 1928. évben Zajti
Ferenc „A hun magyar" őstörténeierr. c.
müvében, majd az 1935. évben a F ggetlenségben vitéz Pölöskey János körül
ményesen kifejtették. Zajti Ferenc az 1929.
évben az Orsz. Magyar Iparművészeti
Muzeum kupolatermében indiai gyűjte
ményeiből kiállítást rendezett, amelyben
bemutatta dr. Tóth Jenőnek 54 drb. ere
deti vizfestniényét is, amelyeket 6 évi
indiai tartózkodása idején készített, s
ugyancsak 54 drb. eredeti rajzát, ame
lyek mind Indiának a magyarral egyez
tethető népművészeti motívumait tün
tetik fel. Pölöskey pedig „Emlékezés
egy elfelejtett Ázsiai-kutatóról, aki öt évig
élt az indiai magyarok között" címen
részletesen méltatta Tóth Jenő munkássá
gát,amelyhez adatainak tekintélyes részét
az ő Indiából hozzám intézett, s általam
megörökített leveleiből merítette.
Az elhunytnak csaknem két évtizeden
át belém helyezett bizalma kötelessé
gemmé teszi, de Zajti is felkért reá,
hogy emlékét szülővármegyéjében fel
idézzem és ismertessem életrajzát s mun
kásságát, amiről a trianoni határral tőle
elszakított Gömör megyében élő volt
tanárai, iskolatársai és jóakarói nem
szerezhettek tudomást, sorsa pedig nem
engedte meg neki, hogy megérje Rozs
nyónak és Rimaszombatnak, ahol közép
iskolai tanulmányait végezte és a bér
ces Gömörnek, ahol gyermek- és ifjú
korát élte volt, a cseh uralom alól való
felszabadulását, s Így nem mutathatta be
szükebb honfitársainak Mesés India c. |
vetített képekkel alátámasztott nagysza
bású munkáját, amelyet a budapesti
Uránia tudományos színház 250-szer mu
tatott be. Nem mutathatta meg a mint
egy 200 indiai tárgyú olajfestményét,
amelyekből Londonban akart kollektív
kiállítást rendezni, de ebben a közbejött
világháború őt megakadályozta, nem is
mertethette Indiában a nepáli magyarok
között végzett kutatásai eredményét,
amik folyamán ott „Gomhania Kishankut
dvármigyut" is felfedezte, s megtudta,
hogy a 2000 főnyi vitéz magyar törzs
nek hadi istenét „Komaromu“-nak ne
vezik, s találkozott a Kada, Kadafi, Kadafizes, Tóth, Tóthi, Tóthúr, Toldi, Taho,
Pogán, Andrássy, Zichy stb. családne
vekkel és a mi folyóink neveivel.
Mindezekről részletesen beszámolt ne
kem éveken át folytatott levelezéseink
alkalmával és Indiából hazaérkezése
után a Túrán Társaságnak ámennek tagja
volt. Indiából küldött ismertetései a Bu
dapesti Hírlap és a Vasárnapi Újság ha
sábjain jelentek volt meg hazaérkezése
előtt. Ennyit egyelőre elégnek tartok
Tóth Jenőről megemlíteni, hogy felkelt
sem a gömöriek érdeklődését elhunyt
nagy fiuk emlékezete iránt, s most rö
viden közlöm életrajzi adatait, amiket
részben tőle, részben atyjától, Tóth Fe
rencié! hallottam, aki Magyarhegymegen
(azelőtt Osgyánban) róm. kát. kántortanitó volt, s igy alkalmam volt vele s
nejével, szül. Martincsók Izabellával
egyetlen fiukról beszélgetni. Tőlük tud
tam meg a következőket : Jenő fiuk
Csetneken 1882. okt. 26-án született, hét
középiskolai osztályát a rozsnyói róm.
kát., a 8-ikat a rimaszombati egy. prot.
főgimnáziumban végezte, ahol jól érett
nek nyilvánitatott.
Ezután a budapesti m. kir. rajztanárképző- és mintarajziskolában, mint müvésznövendék 4 évig tanult, s ezen idő
alatt több tárlaton és versenyfestészeten
jutalomban részesült. A négy év letelte
után Losoncon egy évi önkéntes volt, s
itt az uj kaszárnya folyosóit arcképek
kel és csataképekkel festette ki, amiért
dicséretet nyert és megbízatást a tiszti
kaszinó részére egy nagyobbszabásu kép,
a „Bachanalia" megfestésére, amit a
szakértők igen sikerültnek minősítettek.
A katonaságtól hazajővén, a losonci Kát.
Olvasókörnek egy saját compositioju

Madonna képet festett, amiért szintén
dicséretet kapott. Ekkor már készülődött
Keletre, mert még a rajztanárképző egyik
kiállítása alkalmával Malonyay Dezső, a
hires műkritikus megállott egyik fest
ménye előtt, s azt mondta társának :
„Kár, hogy ez a fiatalember nem mehet
Indiába, hogy elsajátíthatná az ottani
színeket, mert szép jövő vár reá !“ Ez a
megjegyzés döntött elhatározása és sorsa
felett. Még boldog emlékű Kern Adolf
hozzásegítette 300 frt. kölcsönhöz, s ez
zel és Székely Bertalannak, volt igazga
tójának és Vámbéry Árminnak ajánló
leveleivel 1907. május 7-én útra kelt
Bombayba.
Bombayban 2 évig, mint compositio
festő tartotta fenn magát, s innen Cal
cuttába ment. Felkarolták az Asiatic
Society of Bengál, amely társaság Körösi
Csorna Sándort is pártfogásolta volt,
Tóth Jenőt is pártfogásba vette, a tár
saság ajánlatára Nepálba került, az ot
tani maharadzsák kastélyait festette, s
ilyen utjai közben a magyar törzsnél ta
pasztalta, hogy a gömöri fatemplomok,
a szűr, a gatya, a sujtás, az ereszes ház
mind feltaláihatók ott, ruházatuk, fegy
verzetük, ceremóniáik, stb. azonosok az
itthoniakkal, nyelvük is hasonlatos a
miénkhez, számtalan szavuk teljesen
egyezik a miénkkel. Ezek a tapasztala
tai arra késztették, hogy ott kutasson az
ősmagyar haza után. Az 1912. év őszén
hazaérkezvén, a Tudomány Egyetem böl
csészeti szakának lett tanárai által nagyrabecsült kiváló hallgatója, ennek elvég
zése után tanári és tudori okleveleket
szerzett, s feldolgozta kutatásai ered
ményét, miközben festményeinek eladása
utján tartotta fenn magát. A világhábo
rúban katonai szolgálatút is teljesített,
de súlyos műtéten esvén át (egyik ve
séjét elvesztette), Besztercebányán se
gédszolgálatra osztották be, ahol a 16 ik
honvédezred hősi halottainak arcképeit
festette meg. A háború után a budapesti
Trefort-utcai áll. mintagimnázium taná
rává neveztetett ki, megnősült, feleségül
vette Stassel Júliát, akivel azonban csak
4 évet élt együtt, mert a proletár dik
tatúra alatt szerzett tüdőbaja elhatalma
sodott rajta, s élete 41-ik évében sirba
döntötte. Utoljára halála előtt egy héttel
voltam nála, amikor egy Szűz Mária
kép festésével volt elfoglalva. Nagy
örömmel fogadott, s megígérte, hogy
Virágvasárnap felkeresi családomat fele
ségével együtt. Helyettük levele érke
zett meg, amelyben kimentette elmara
dásukat betegsége miatt és husvétra
jelentette be látogatásukat. Husvétkor
azonban már én tettem részvétlátoga
tást özvegyénél, mert nemes ideáloktól
vezetett lelkét Nagypénteken, 1923. évi
március 28 án éjjel '/, 1 órakor vissza
adta Teremtőjének.
Befejezésül felidézem a nevezett angol
társaság által Darzsilingben Körösi
Csorna Sándor sírjánál 1910 ben rende
zett nagyszabású emlékünnepély emlé
kezetét, ameiyre hazánkból számos ko
szorút, emléktáblát, szobrot, stb. küldöt
tek ki. Tóth Jenő 1909. október 12 én
Calcuttából Írott levelében felkért volt
engem, hogy vegyem a koszorú ügyét
kezembe (ne legyen az utolsó a „Gömör").
Kérésére örömmel tettem az ügyet ma
gamévá, a rimaszombati Kaszinó választ
mányában sikerre is vittem, s a díszes,
aranyhímzésű felirattal ellátott koszorút
el is juttattam Tóth Jenőhöz, aki 1910.
május 4-én kelt levelében a következő
ket irta :
„A szép szallagot, koszorút április
27 én kaptam kézhez sértetlenül, jó
állapotban, amiért most mondok rövid
köszönetét addig Is, antig a rendezendő
ünnepély alkalmával tolmácsolni fogom
Rimaszombat közönségének háláját az
ön nevében" Majd hátrább: „Én meg
fogom mondani a magamét Körösi Csorna
Sándor sírjánál, neki megyek a finn
ugor iparosoknak és hangoztatni fogom,
hogy szép a koszorú, márványtábla,
szobor, hanem Körösi Csorna Sándor
nem igy gondolta. Ö azt akarta, hogy
kövessük az ő nyomdokait, amit meg
kezdett és tárjuk fel a terra incognita
kincseit, amiből okvetlen fény derülne
A Rimaszombati T ak arékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET
kedvező kamatozásra elfogad és azokból
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesil.

a magyar nemzet múltjára". Szegény Festményeinek hollétéről pedig nekem
Tóth Jenő! Az ő műve már nem jelen van tudomásom.
Pogány István
hetett meg, de kéziratában bekötve
m. kir. tanácsos,
várja kinyomtatását Zajti Ferenc őrize
nyug. kir. tanfelügyelő
tében, aki több' emléktárgyát is őrzi.

és Nagy János földmives, Várhoszszurét, volt közös hadseregbeli al
tisztek, valamennyien az I. osztályú
Gömör és Kishont vármegye ezüst vitézségi éremmel kitüntetve.
Vitézi Széke ez évi első vitézi eskü
Apjuk jogán a Vitézi Rendbe
tételét március hó 29-én, vasárnap soroltattak, mint várományosok: dr.
délben tartotta meg Rimaszombat Baráth Károly rimaszombati kór
ban a vármegyeháza nagytermében. házi alorvos, Rajháthy Aurél gimn.
Ez alkalommal három tiszti váro VI. osztályú tanuló, Rimaszombat
mányost és öt volt altisztet sorol és Pásztor Emil gimn. VI. o. tanuló,
tak a Vitézi Rend tagjai közé.
Rozsnyó.
Az eskütételen nagyszámú érdek
Vitéz Keresztes László ny. szá
lődő közönség jelent meg. Ott lát zados olvasta fel ezután a vitézi
tuk a rimaszombati vitézeket és eskü szövegét, amelyet a jelöltek
családtagjaikat, az élen vitéz dr. katonás tartásban, harsány hangon
Bükky Jenő rendőrkapitánnyal; dr. mondtak el. Az eskü után vitéz
Gabonás János polgármester- helyet Rajháthy Sándor feltüzte az uj vi
test; Bodnár István m. kir. fő tézek mellére a vitézi jelvényt és
hadnagyot; dr. jékei Balogh Ádám őket kézfogással a Vitézi Rend tag
igazgató-főorvos vezetése mellett jai sorába felvette. Majd lelkes és
az állami kórház összes orvosait, hazafias tüztől izzó beszédben fi
valamint az esküttevők családtag gyelmeztette a székkapitány az uj
jait.
„nemzetes urak“-at az eskü jelen
Pontban fél 12 órakor vonultak tőségére, méltatta a Vitézi Rend
be a vitéz-jelöltek és a váromá magasztos célkitűzéseit és kifeje
nyosok, akik a nemzeti színekkel zésre juttatta azokat a kötelessége
és a Vitézi Rend jelvényeivel di- ket, amelyek a vitézeket minden
diszitett emelvény előtt foglaltak magyarok között az elsőkké teszik.
helyet. Vitéz Rajháthy Sándor al Külön is szólott a tiszti váromá
ezredes, vm. vitézi székkapitány nyosokhoz is, akik között saját fia
szívélyes szavakkal üdvözölte a is helyet foglalt, hogy az apák
megjelenteket, majd a Magyar Hi nyomdokain járva legyenek méltó
szekegy elimádkozása után felkérte utódai az ősöknek és majdan pél
vitéz Keresztes László ny. száza daképei a jövő nemzedéknek. A
dos, vm. vitézi széktartót, hogy közönség által is nagy tetszéssel
Vitézi Rend Országos Főkapitány fogadott és az uj vitézekre látha
ságának rendeletét olvassa fel. A tóan mély benyomást tett szép be
rendelet értelmében a Vitézi Rend széd és a Himnusz eléneklése után
tagjai sorába felvétettek:
vitéz Rajháthy Sándor székkapi
B uzi Balázs építész, Nemesvári tány a szokásos vitézi áldomásra
(Nullasz) József ácsmester, mind hívta meg a megjelenteket, amely
kettő Jolsva; Nemes István gazda a „Tompa“-vendéglőben folyt le
sági munkás, Rimatamásfalva, Illés bensőséges családi hangulatban.
Bálint földmives, Jánosi-Ilona-puszta

Vitézi eskütétel.
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A református egyház virágvasárnapi TOMPA MIHÁLY szülőházánál
Rimaszombatban.*)
műsoros délutánja.
A rimaszombati ref. egyház immár
hagyományossá vált virágvasárnapi ün
nepségének eredete még a megszállás
szomorú időszakába nyúlik vissza, ami
kor — amint azt Varga Imre lelkipász
tor is kifejezte — a magyar érzés meg
nyilvánulásait, a nemzeti színek imáda
tát a szivekben zárva kellett tartani. A
nemzeti színek pompája most azonban
már teljes valóságában virult ki az egy
ház ezidei ünnepségén, amely az Egye
sült Prot. Gimnázium zászlódiszbe borult
tornacsarnokában folyt le nagyszámú és
díszes közönség jelenlétében.
A ,100. dicséret" zsolozsmái, amelye
ket a megjelentek énekeltek el, nyitot
ták meg az áhitatos hangulat zsilipjeit.
Majd Sziics István hitoktató lelkész ol
vasott igét és magasan szárnyaló imád
ságban folyamodott a békesség Istené
hez egy boldogabb és szebb jövendőért.
A jól összeválogatott műsor első száma
ként Szabó Iluska gimn. II. o. tanuló el
bájoló kedvességgel és ügyes előadókészséggel két szép tavaszi verset sza
valt, nagy tetszést aratva. Oskó Józsefné
terjedelmes és hajlékonyán csengő hang
ján énekelte el Gabhardt: „A dicső Gol
gota" cimü klasszikus finomságú vallá
sós énekét, nagy és meg érdemelt hatást
elérve. Az éneket harmóniumon Sziics
György kántor kisérte hozzáértő művé
szi alkalmazkodó készséggel.
Ezután került sor Vajda Szabó Pál
gimnáziumi tanár nagy érdeklődéssel várt
előadására : „Mit láttam a szovjet fron
ton ?“ címen. Személyében gimnáziu
munk fiatal tanári karának újabb nagytehetségű tagja mutatkozott be a nagy
nyilvánosság előtt. Vajda Szabó Pál köz
vetlen élményei alapján, minden elfogult
ságtól mentesen adta elő Szovjetoroszországban szerzett tapasztalatait. Sorra
döntötte meg azokat a bolseviki közvéle
mény által terjesztett tévhiteket, amelyek
ennek az országnak az életéről — főleg
az elmúlt húsz esztendő alatt — nálunk
is hitelre találtak. Színes és érdekfeszitő
előadása során, amelyet a közvélemény
fontosságát bizonyítandó mélységes filo
zófiával vezetett be, a maga meztelen
valóságában mutatta be a „szovjetpara
dicsom" igazi és teljesen kiábrándító
képét. Viharos tetszéssel fogadott felol
vasását értékes vetített-képekkel kisérte,
amelyekből láthattuk azt a hősies és
elszánt küzdelmet, amelyet vitéz magyar
honvédeinknek az uttalan utakon és a
gonosz ellenfél ellen a messze Keleten

megvivniok kellett. Egészen újszerűén
és a nevetségesség erejével hatottak
azok a bemutatott propaganda röpcédu
lák és folyóiratok, amelyekkel a szovjet
a németek villámszerű előrehaladását
ellensúlyozni és a maguk világot meg
rontó propagandájukat még a harc meze
jén is a hazugságok révén folytatni
akarták.
A rendkívül tanulságos előadás után
Almdssy Éva gimn. VII. o. tanuló, a Ze
neiskola nagytehetségü növendéke Cho
pin : „Nocturne g-moll“ című darabját
játszotta el kikristályosodott és mélyen
átérzett művészettel, finom technikai
készséggel. Szép teljesítményét nagy taps
jutalmazta.
'
Hasonló elismerés fogadta a Koskó
Sárika által lendületes erővel és avatott
szavalóképességgel előadott két gyö
nyörű költeményt. Majd a Református
Vegyeskar Szűcs György karnagy össze
fogó vezetése mellett szerepelt. A köz
ismerten kitűnő erőkből álló és jól egy
behangolt énekkar nagy hatást elérve
hálaadó énekkel járult a műsoros dél
után szivet s lelket gyönyörködtető han
gulatához, amelynek méltó csúcspontja
volt Varga Imre ref. lelkész rövid, de
mégis sokat mondó záróbeszéde. Az ün
nepély jelentőségének méltatása után a
ref. egyház lelki vezére utalt arra a ha
lálos veszedelemre, amelyben most mi
élünk. Vajda Szabó Pál nagyszerű elő
adásából — mondotta — láttuk, hogy a
nyáron Kelet felől halálos ölelés ve
szélye fenyegetett. Krisztust megint ke
resztre akarták feszíteni azok, akik őt
már egyszer megfeszítették. Kimondha
tatlan hálával tartozunk az Istennek
azért, hogy megvan a mindennapi ke
nyerünk, családi életünk melegsége és
nyitott templomaink. Jó gondolni arra.
hogy Isten kezében vagyunk és az Ö
kegyelméből élünk. A Virágvasárnap
legyen a hálaadás napja azért, hogy a
halál szelének suhogása figyelmeztetett
arra, hogy Ö a kezdet és a vég, s csak
benne és általa élhet az egyén, az egy
ház és a nemzet igazi életet — fejezte
be Varga Imre mélységes hatást keltő
beszédét. A minden tekintetben jól si
került vallásos ünnepély, amely a sze
génysorsu gyermekek és öregek felse
gélyezését jelentős összeggel gyarapí
totta, a LXXXIX. zsoltár eléneklésével
ért véget. Megrendezéséért az egyház
vezetőségét és gyülekezeti szerveit illeti
dicséret és elismerés.

5 hadd mondjam meg, hogy
egy nép itt
míg száz ódát zeng felöle:
te maradj csak Tompa Mihály
gyermeksége őrizője.

Országutak messzeségén
vándorlantom eddig hoztam:
vén szülőház tisztes orcád
látni nagyon vágyakoztam.

Hogy amig a nagyvilág öt
két karjában büszkén hordja,
szivednek csak gyermekkori
lábnyomát a legyen gondja.

Vén emlékek édesanyja
mintha velem rokon lennél-,
hadd üljek le küszöbödre,
hadd pihenjek a szivednél.

Tompa Mihály hadd legyen csak
poétája százezreknek,
te itt csak egy kicsi gyermek
bölcső helyét ölelgessed!
S most ez áldott drága percben
______
S Z IG E T H Y FERENC.
mint ahogy a fiák szokták,
mintha én is fia d lennék,
*) A neves miskolci pap-költő „Képes
hadd simítsam öreg orcád.
Verses Magyar Irodalomtörténetiéből.

Nép- és családvédelmi munka.
A szociális gondoskodás egy esztendeje.
Egy esztendei munka áll az Or
szágos Nép- és Családvédelmi Alap
célkitűzéseit végrehajtó uj szerv: az
Országos Szociális Felügyelőség és
a törvényhatóságok mögött. Azóta
a háborús anyagnehézségek ellenére
is többezer családi ház épült és
épül az országban. Jelentős össze
gek jutottak a háziipar erőteljes
szervezése révén a sokgyermekes
családok kezeihez. Nagyszámú állat
és egyéb megélhetést biztositó vagy
fokozó eszközök beszerzésére jutott
kamatnélküli kölcsönhöz a sokezer
arra érdemes, többgyermekes ma
gyar család. Az első évi munka
eredményének leszűrése, a tapasz
talatok összegezése és kiérlelése
most folyik országszerte.
Az egyes tájegységek nép- és
családvédelmi munkáját irányitó szo
ciális felügyelők egymásután tartják
meg kerületeik beszámoló értekez
leteit, amelyen a közigazgatási szo
ciális szervek, valamint a közjóléti
szövetkezetek vezetői jelennek meg.
Március hó 26-án pedig az ország
szociális gondozóit hívta három-

napos értekezletre vitéz B o n c z o s
Miklós belügyi államtitkár, az Or
szágos Szociális Felügyelőség ügy
vezető elnöke.
Az államtitkár az értekezlet meg
nyitó ülésén hangoztatta, hogy a
szociális gondozóknak az első év
ben nagy kezdeti nehézségekkel
kellett megküzdeniök. Ez a munka
apostoli lelkületet kívánt. A népvé
delemnek egyik hatalmas szerveze
te, a zöldkeresztes szolgálat a halál
lal áll szemben. A szociális mun
kás helyzete még nehezebb, mert
neki az élettel kell harcolnia. Sok
szor elsodort, önmagukban is ké
telkedő embereket kell a felszínre
hozniok. A rendkívüli idők ezen
felül még nagyobb felelősséget és
teljesítményeket követelnek a szo
ciális szervektől.
Az értekezlet az elmúlt évben
felmerült problémákon felül időszerű
szervezési és szakkérdésekkel fog
lalkozott, amelyeket a szociális fel
ügyelők adtak elő szeniináriumszerüen.

♦♦

Nagyböjti lelkigyakorlatok.
A nagyhét a bünbánat és az elmél
kedések időszaka. A keresztény egyhá
zak Jézus Krisztus mártiromságának
ideje alatt mindent megcselekednek azért,
hogy híveiket bűneiktől megtisztítva elő
készítsék a nagypénteki Golgota-járáson
át a nagy és boldog Feltámadásra.
A rimaszombati róm. kát. egyház gon
dos lelkigyakorlatokban részesítette tag
jait. Az elmúlt hét végén először az ifjú
ság részesült két és félnapos nagyböjti
előkészítésben. A gimnázium kát. ifjú
sága közül a fiu-növendékek számára
dr. Banyai József hittanár tartott elő
adásokat, mig a leánytanulók a Szémanintézet katolikus növendékeivel együtt
M. Consoldta irg. főnöknő vezetése mel
lett a zárdában hallgatták meg P. Varga
Bálint szentkuti ferencrendi atya mélyenjáró elmélkedéseit. A lelki gyakorlato
kat szombaton közös áldozás zárta le.
Az összes hivek számára szóló missziós
lelkigyakorlatok Virá vasárnap este ’/s I
órakor kezdődtek meg, amikor P. Réz
Márián salgótarjáni Szent Ferenc rendi
plébános „gyújtotta meg Krisztus lám
páját", melynek sugárzó fényében csü
törtök reggelig nyolc hatalmas felké
szültségű és meggyőző erejű elmélke
désben világított rá az emberi hibákra
és a kor bűneire. Lenyűgöző szónoki
készségről, nagy tudásról és világlátottságról tanúskodó, szigorú, de krisztusi
szeretettel és izzó hazafias érzéssel telí
tett beszédei óriási hatást váltottak ki.
Szavai nyomán Rimaszombat katolikus
társadalma mélységes bünbánattal és
őszinte lélekkel, szinte egy emberként,
járult a legméltóságosabb Oltáriszentség elé. A lelkigyakorlatokkal kapcsola

tos reggeli szentmiséket és esti ájtatosságokat Radány Lajos esperes-plébános,
Áddm Antal és Tóth Sándor segédlelké
szek végezték. A kisérő énekeket dr.
Nemes János tanügyi fogalmazó és Lévay
János kántor adták elő és kisérték or
gonán.
A csütörtök reggeli utolsó lelki gya
korlaton P. Réz Marian gyönyörű búcsú
beszédet mondott, majd a lelki gyakorla
tokát elvégzettek pápai áldásban része
sültek. A lelkigyakorlatok végén Radány
Lajos esperes plébános, akinek kezde
ményezésére volt alkalma a helybeli ka
tolikus társadalomnak a lélekemelő val
lásos előadásokat meghallgatni, a meg
hatódott hivek sokasága előtt mondott
forró köszönetét a kiváló vendégszónok
nak Istennek tetsző fáradalmaiért.
A nagypéntek-délelőtti szentmisén
Radány Lajos esperes-plébános mondott
mélyen a lelkekbe vésődő, megragadó
szentbeszédet, mig a kar által gyönyö
rűen énekelt passió vezérszólamát Híd
véghy Lajos színművész adta elő.

A Mária Kongregáció uj vezetősége.
A rimaszombati Mária Kongregáció most
választotta meg uj vezetőségét. Prézes
továbbra is Áddm Antal r. kai. segéd
lelkész maradt. Prefekta lett Pásztor
Mária állatni tanítónő. Helyettesei: Lippa
Piroska és Diczky Margit. Jegyző: Hank
Sarolta, háznagy: Szvejkovszky Ilona,
pénztáros: Hank Ilona, könyvtáros: Huszanyik Irén. Tanácstagok lettek: Dropka
Ilona, Hlozek Lili, Kéry Gizella és
Thurzó Ildikó.

Faj védelm i i
A zsidótörvény végrehajtásával
kapcsolatban az elmúlt hetekben
több rendelkezés jelent meg, össz
hangban Kállay Miklós miniszterelnöknek ama kijelentésével, amely
szerint a zsidó kérdés nemcsak tár
sadalmi, de faji probléma is, amely
nek főleg szociális és gazdasági
vonatkozásai vannak.
Kállay-kormány első intézkedései
közzé tartozott, hogy zár alá vette
az 5 katasztrális holdnál nagyobb
szőlő- vagy gyümölcsös és az 500
kát. holdnál nagyobb kiterjedésű
egyéb zsidókézben lévő mezőgaz
dasági ingatlanokat. Ezzel kapcso
latban a kormány törvényjavasla
tot készít elő, amely viszont teljes
egészében kisajátítja az összes zsi
dóbirtokokat. A fajvédelmi törvény
rendelkezései alapján végrehajtandó
törvény mintegy 750.000 kát. hold
földbirtokot és kb. 500.000 hold
erdőterületet juttat keresztény ke
zekbe.
Az izraelita vallásnak az elismert
felekezetek közül való kiválása foly
tán a jövőben megtiltják a keresz
tény vallásokról a zsidó vallásra
való áttérését. Magyar állampolgá
rok akkor sem léphetnek át a zsidó
hitfelekezetre, ha ez a külföldön
történne.

A hivatalos lap egyik legutóbbi
száma közölte a honvédelmi mi
niszter ama rendeletét, hogy a jö
vőben zsidó ügyvédek a honvédbiróságoknál nem tölthetnek be
védői vagy védőhelyettesi tisztet.
A zsidó orvosok gyakorlati to
vábbképzéseinek korlátozásáról is
rendelet jelent meg. Eszerint a zsi
dónak tekinthető orvosok gyakor
lati és szakorvosi kiképzését nyolc
nap alatt meg kellett szüntetni. A jö
vőben a zsidó fajú orvosok csak
akkor részesülhetnek gyakorlati
vagy szakorvosi kiképzésben, ha
valamelyik kerületi Orvosi Kamara
tagjai.

Újra szabályozták a búza és rozs
kiőrlését, A hivatalos lap március 25-i
száma közli a közellátásügyi miniszter
rendeletét a búza és a rozs kiőrlési
arányának megváltoztatásától. A rendelet
értelmében a kereskedelmi vegyes és
vámőrléssel foglalkozó malmok búzából
legalább 82 százalék, de legfeljebb 85
százalék, rozsból legalább 77 százalék
és legfeljebb 80 százalék tiszta súlyú
lisztet kötelesek kiörölni. Csak a követ
kező lisztfajták állíthatók elő: búzából
legalább 20, de legfeljebb 21 százalék
finomliszt illetőleg egységes kenyérliszt,
rozsból egységes rozsliszt. A rendelet
1932. április elsején lépett életbe.

1942. április hó 5.

Betegek
többnyire sxékrtkedéaben
szoktak szanvadni. Vigyázzunk
ityankor a rendes emésztésre

G róf T e l e k i P á l
emlékezete.
Nagypénteken múlt egy eszten
deje, hogy a magyar hazán „egy
szó nyilalott keresztül“ amely a
Feltámadás elöhetében élő nemze
tet mérhetetlen gyászba borította.
1941. április 3-án g ró f Teleki Pál,
M agyarország miniszterelnöke vá
ratlanul itt hagyta azt a földet,
amelyet olyan kimondhatatlan hű
séggel szeretett. Ma is felderítet
len okokból hazánk nagy fia önszán
tából tért vissza nagynevű őseihez,
itthagyva nemzete számára örök
példának nemes, igaz magyar és
alázatosan vallásos életét. Egy év
múltán is fülünkben cseng még min
den szava és cselekedetei ma is
élnek, mert azokra az öröklét nyomta
rá a maga kiváltságos pecsétjét.
Egy nehéz, megpróbáltatásokban
teljes esztendő múlt el gró f Teleki
Pál váratlan eltávozása óta. A ma
gyar élet azonban töretlen vonal
ban és nyílegyenesen halad azokon
az utakon, amelyeket gróf Teleki
Pál alapozott meg a maga fá ra d 
hatatlan és nemzetépitö munkássá
gával, hogy elérje azokat a bol
dogító célokat, amelyeknek elindu
lását gró f Teleki Pál saját vére
hullásával pecsételt meg.
Ma, éppen úgy, mint egy esz
tendővel ezelőtt, a Feltámadást
várja a magyar nemzet. A zt a nagy
és boldog magyar Feltámadást,
amelyért Teleki Pál oly lángoló
lélekkel dolgozott és küzdött. Ma
a nemzetre erejének végső m eg fe
szítése vár, a magyar erő most van
harcra felsőt okozóban a független
hazáért és keresztény hitünkért. A z
eljövendő nagy küzdelem fölött ott
fo g őrködni Teleki Pál halhatatlan
szelleme is, aki a sok dicső magyar
hős szellemével együtt kikönyörgi
majd az Egek Urától a magyar
igazság végső győzelmét.

Kedves Olvasóinak, Előfize
tőinek és Hirdetőinek örömteljes
és boldog húsvéti ünnepeket
ki ván
a „Göm ör“.
Pártelnöki kinevezés. Kdllay Miklós
m. kir. miniszterelnök, mint a Magyar
Élet Pártjának országos pártvezére Ri
maszombat város szervezetének elnöki
tisztségére Rdbely Miklóst nevezte ki, a
rimaszombati pártszervezet március hó
12 iki egyhangú jelölése alapján.
Evangélikus ünnepi istentiszteletek.
Nagypénteken d. e. 10 órakor ünnepi
istentisztelet és passió - olvasás, utána
Urvacsora-osztás volt az ev. templomban.
Husvét első napján a délelőtti és dél
utáni istentiszteleteket és az Úrvacsoraosztást vitéz Bardth Károly lelkész végzi,
a második ünnepnapon pedig Smid
Lehel gimn. tanár látja el a szent szol
gálatot.
Kinevezés. Magyarország Kormány
zója a m. kir. igazságűgyminiszter elő
terjesztésére dr. Szilassy István rimaszombati kir. törvényszéki titkárt az
érsekujvári kir. ügyészséghez ügyésszé
nevezte ki. A birói vizsgát csak nem
régen kitüntetéssel elvégzett tehetséges
fiatal föidink megérdemelt gyors előre
haladása városszerte őszinte örömet
keltett.
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A ref. egyház csendes napjai. Az
elmúlt hét végén a gimnázium mindkét
nembeli ifjúsága és a Széman-intézet
ref. növendékei számára a ref. egyház
is csendes napokat rendezett. Előadók
dr. Kiss Sándor budapesti egyetemes
konventi ifjúsági lelkész, Németh László,
a „Soli Deo Glória" titkára, Papp József
gimn. hittanár, dr. Eszenyi Gyula vm.
m. kir. tisztifőorvos és Kun György m.
kir. postafelügyelő voltak. Dr. Kiss Sán
dor a Kálvin Körben is nagy tetszéssel
fogadott előadást tartott a Kör szoká
sos péntek-esti összejövetelén. A nagy
hét minden délutánján a ref. templom
ban evangelizációs istentiszteletek voltak,
mig Nagypénteken délelőtt Varga Imre
lelkipásztor mondott magasan szárnyaló,
szép beszédet.
Történelmi előadás. A helybeli posta
tisztek továbbképző tanfolyamán az el- j
múlt héten Szepsy József gimn. taná'
tartott időszerű történelmi tárgyú elő
adást.
A SzMKE nagysikere bemutatko
A Felvidéki és Kárpátaljai Magántiszt
zása a Délvidéken. A Délvidéki Ma
gyar Közművelődési Szövetség meg viselők és Alkalmazottak Szövetsége,
hívására a SzMKE előadógárdája és melynek központja Rimaszombatban van,
táncoscsoportja március 7., 8. és 9-én alapszabályainak jóváhagyása után ez
előadássorozatot tartott Szabadkán, Zen- év március 28-án tartotta Budapesten a
tán és Újvidéken Szombathy Viktor fő Takarékpénztárak és Bankok Egyesüle
titkár vezetése mellett. A DMKSz helyi tének helyiségében első évi rendes köz
szervezetei mindhárom délvidéki város gyűlését. A számadások beterjesztése
ban meleg testvéri szeretettel és a ha mellett az Elnökség Ismertette a Szövet
gyományos bácskai vendéglátás közvet ség eddigi működését és jövő feladatait.
lenségével fogadták a SzMKE kiküldöt Ezek szerint kívánja a magántisztviselői
teit, akik mindenütt telt házak előtt is kar társadalmi színvonalának emelését
mertették a Felvidék irodalmi, művészi, és a társadalombiztosítási intézmények
gazdasági és társadalmi viszonyait és oly irányú fejlesztését, hogy ezek más
bemutatták az érsekujvárkörnyéki tán kulturállamok hasonló intézményeivel
cos népszokásokat. Az előadások után azonosak legyenek. A Szövetség nem
közvetlen baráti hangulatban kapcsoló szűnik meg fáradozni azon, hogy a visz
dott össze a felvidékiek és délvidékiek szacsatolt felsőmagyarországi nyugdíjtestvéri leikülete, amelyet az azonos járadékosok nagy összegű levonásai az
kisebbségi sors formált egymáshoz an egész vonalon hatálytalanitassanak, mert
nyira hasonlatossá. A SzMKE és DMKSz erre befizetéseikkel elvitázhatatlan jogot
kezdeményezése közelebb hozta egy szereztek.
máshoz az északi déli végeken élő
Óhajuk, hogy a 65 éves nyugdíjazási
magyarságot, akik testvéri egymásratalá- korhatár nőknél 55 évre, férfiaknál 60
sukból uj erőt merítettek ahhoz a harc évre visszaállíttassák és a betegellátás
hoz, amelyet őrhelyükön folytatnak a szabad orvosválasztás utján, kellő gyógy
jobb magyar jövőért.
szerkiadással rendeztessék. Újból módot
kell adni a modernül berendezett kór
házi kezelés és üdülőhelyek igénybevé

A Felvidéki Magántisztviselők Szövetségének
I. évi közgyűlése.

Uzsorabirósági ítéletek.

A rimaszombati kir. törvényszék uzsorabirája, dr. Brommer Andor kir. tör
vényszéki biró az elmúlt héten a követ
kező Ítéleteket hozta : Berki Sámuel
losonci illetőségű munkanélküli pincért
50 P pénzbüntetésre (átváltoztatható 10
napi fogházra) Ítélte, a mert kereskedők
től vásárolt szövetekkel hatósági áron
felül üzérkedett. Blahota József tamásfalvai lakos a lóhereszéna q-ját 9 P 40 f
helyett 13 P- ért adta el. Mikor a csend
őrség erre figyelmeztette, a különbsé
get a vevőknek vissza fizette. Hivatalból
megindult ellene az eljárás, s most az
egyesbiró 8 napi fogházra, 30 P pénz
bírságra és 86 P kártérítésre Ítélte. —
Dr. Brommer Andor 6 alsó- és felsőbalogi fuvarost, mert a fát drágábban fu
varozták, 8—8 napi fogházra Ítélte. —
Dobsinszky János rimatamásfalvai keres
kedő, Horváth Kálmán asztalos segédet
megbízta, hogy néki burgonyát vásárol
jon. Horváth Guszonán Urbán Béla gaz
dálkodótól vett burgonyát q két 12 P-vel.
A csendőrség mindhármukat feljelentette.
Urbán azzal védekezett, hogy a burgo
nyát azon az áron adta el, amelyen az
Budapesten forgalomba kerül. Miután
ez az ár Guszonához viszonyítva 1 P
60 f el kisebb, árdrágítást követett el,
amiért a bíróság 1 hónapi fogházra 50
P. pénzbírságra és 1049 P kártérítésre,
Dobsinszky Jánost pedig, mert a 12 P-ért
vett burgonyát vevőinek kg ónként 16
fillérért árusította, 100 P pénzbüntetésre
(átváltoztatható 10 napi fogházra) Ítélte
el. Horváth Kálmánt, mint bűnsegédet
20 P pénzbírsággal (átváltoztatható 5
napi fogházra) sújtotta. Urbán Béla vé
dője az Ítélet ellen fellebbezett, egyéb
ként a többi Ítélet jogerőssé vált.
Labdarúgás.
A Törekvés első tavaszi bajnoki mér
kőzését husvétvasárnap d. u. 3 óra kez
dettel játsza le a Hatvani Vasutas SE
ellen a városkerti sporttelepen. Remél
jük, hogy városunk sportszerető közön
sége ebben az évben fokozottabb támo
gatásban részesíti a futballsport önzetlen
katonáit, amikor is minél nagyobb szám
ban keresi fel a mérkőzéseket.

telére. A több, mint ezer tagot képviselő
kiküldöttek a szociális kérdések minden
ágazatára kiterjedő tárgyalásaikat kie
gészítette dr. Cselényi Pál kormányfő
tanácsos, országgyűlési képviselő, a
KEPTOSZ elnökének nagy értékű fel
szólalása, amelyben a kérdések egész
komplexumát nagy áttekintéssel ismer
tette. A közgyűlés nagy megnyugvással
vette tudomásul, hogy kormányunk il
letékes tényezői teljes jóakarattal támo
gatják a Szövetség közérdekű törekvé
seit és ebben a Magyar Élet Pártja or
szágos elnöksége is hathatós segítséget
nyújt.
A Szövetség vezetői egyidejűleg be
hatóan megvitatták az időszerű kérdé
seket a belügyminisztérium, a földmiv.
minisztérium, valamint a MABI illetékes
tényezőivel, ahol bizonyságot szereztek
arról, hogy mindenütt az okszerű fejlő
dés útját keresik.
Ezt tanúsítja a most megjelent 264.000/
1942. B. M. sz. rendelet is, amely a kö
telező nyugdíjbiztosítás szempontjából a
javadalmazási határt a magántisztvise
lőknél havi P 500 ra és az öregségi,
rokkantsági, özvegységi és árvasági biztositánál e határt P 800-ra emelte.

A fttsttelen nap eredménye.
A harctéren küzdő, minden bajt, nél
külözést hősiesen viselő honvédeink
mindég kitörő örömmel fogadták a ciga
rettát, dohányt tartalmazó szeretetcsomagokat. Egy jó cigaretta elfeledtette
velük a harctér fáradalmait, az elszen
vedett borzalmakat, s emlékezetükbe
idézte az otthont s aggódó kedveseiket,
akik azt meleg szívvel gyűjtötték s küld
ték ki számukra. És bizony, ha úgy
hozta a sors, hogy nem lehetett hozzá
jutni, nagyon hiányzott nekik az az egy
cigaretta is.
Dr. jékei Balogh Ádámné, Gömör és
Kishont vármegye önkéntes vöröskeresz
tes főápolónője a fentiek alapján Rima
szombat áldozatkész közönsége körében
gyűjtést rendezett. A vármegye alispánja
engedélyével gyüjtőiveket helyezett el a
rimaszombati és rimatamásfalvai dohány
tőzsdékben, melyeknek tulajdonosai ki
vétel nélküí hazafias lelkesedéssel vállal
ták a cigaretta és dohány adományok
összegyűjtését. A város pedig megnyi
totta szivét. A legszerényebb anyagi kö
rülmények között élő magyar testvérünk
is éppen olyan jó szívvel adta honvédeinknek napi cigaretta adagját, mint a
város leggazdagabb polgára. Megmoz
dultak a testületek, intézmények is. A
m. kir. államrendőrség tagjai, élükön a
rendőrkapitánnyal, számszerint 35-en, ki
vétel nélkül adakoztak. A helyi dohány
beváltó hivatal 25 csomag 25 grammos
dohánnyal járult a szeretetcsomaghoz.
A legnagyobb egyszeri adomány kettő
esetben 500 drb. Symphonia volt.
Összegyűlt összesen 15.137 drb. ciga
retta és 56 csomag dohány, tőzsdék
szerint a következő megoszlásban :
Juraskó Gabriella 2524 drb. cigaretta
és 1 csomag dohány, özv. dr. Törköly
Józsefné 2430 drb. cigaretta és 25 cso
mag dohány, Vozáry Samu 2061 drb.
cigaretta, Dulovics József 1266 drb. ci
garetta, Rimaszombati Polgárikör 1255
drb. cigaretta, Rimaszombati Iparoskör

1145 drb. cigaretta és 2 csomag dohány,
Siroky János 1025 drb. cigaretta, Csefo
László 1000 drb. cigaretta, Sebő János
785 drb. cigaretta és 7 csomag
dohány, Borzy István 557 drb. cigaretta
és 12 csomag dohány, Stanga István 340
drb. cigaretta és 5 csomag dohány,
Szőllösy Gyula 314 drb. cigaretta és 2
csomag dohány, Rábely Béla 200 ciga
retta és 2 csomag dohány, Német Lajos
120 cigaretta, Rimaszombati Katolikus
Kör 115 drb. cigaretta.
A jószivü adakozóknak és a dohány
tőzsde tulajdonosoknak a Magyar Vöröskereszt Egylet nevében ez utón mond
hálás köszönetét dr. jékei Balogh Áddmné.
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A vármegye talpbőr-ellátása. A
közellátási miniszter Gömör és Kishont
vármegye március havi talpbőr-ellátá
sára 2107 kg kiutalását engedélyezte.
A felsőbőrt 2430 kvadrátban állapítot
ták meg.

SZÍNHÁZ.
A nagyheti előkészületek természet
szerűleg kihatással voltak a színtársulat
látogatottságára is. Az elmúlt szombatot
kivéve az összes előadások csak csekély
számú nézőt vonzottak. Rétalapi Hlatky
László társulata ennek ellenére válto
zatlan lelkesedéssel és legjobb tudásá
val szerepelt és igy derek színészeink
megérdemlik, hogy az ünnepek elmúl
tával Rimaszombat társadalma, ha ál
dozatok árán is, fokozottabb mértékben
támogassa a magyar kultúra önzetlen lelkű
munkásait. Mint alább kitűnik, a társu
lat a jövő hétre rendkívül nívós és szó
rakoztató műsort állított össze, hogy az
összes igényeket kielégítse. A színház
helyárai is megfelelnek városunk társa
dalma anyagi helyzetének, úgyhogy min
den feltétel készen áll arra, hogy szí
nészeink odaadó teljesítményét megértő
támogatással jutalmazzuk.
Szombaton és vasárnap a Rimaszom
batban is jól ismert szinészirónak, Kőrössy Zoltánnak mindenütt nagy sikert
aratott hazafias operettje : „Az esküvő
dön én is ott leszek" adott alkalmat a
társulat operettegyüttesének a közönség
maradéktalan hatású szórakoztatására.
Valamennyi szereplőt egyforma dicséret
illeti hibátlan játékukért, a pompás tán
cokért és dalokért. Meg kell emlékez
nünk a kis Barna Lívia kedves megje
lenéséről és ügyes tánckészségéről. Hét
főn a „Gyöngyélet a huszárélet" Ízes ma
gyar katonaoperettet ismételték meg.
Kedden a színtársulat dicséretes törek
véssel áldozott Csiky Gergely emléke
zetének, születésének 100. évfordulója
alkalmából. Ezúttal is azonban csak fé
lig üres nézőtér, de megértő közönség
előtt került szinre az örök szépségű
„Nagymama" vígjáték, Csiky Gergely
utolsó nagy müve. Az előadás előtt Smid
Lehel gimnáziumi tanár az ügy iránti
lelkes szeretetből fakadó és költői tollal
megírt előadásban méltatta Csiky Ger
gely irodalmi nagyságát és drámairól
jelentőségét. Lebilincselő előadásából
kellő képet kaptunk a magyar irodalom
eme jelesének életéről és müveiről,
köztük a „Nagymamádról, amely a mi
nagy büszkeségünk, Blaha Lujza egyik
legkedvesebb szerepe is volt. A szép
felolvasást nagy tetszés fogadta, majd
a színészek kifogástalan tolmácsolásá
ban gyönyörködhettünk a régi idők eme
elévülhetetlen darabjában, amely mese
szövésével és ötletességével még ma is
példaképül szolgálhatna színpadi szer
zőinknek. A szereplők éién Tóth Erzsé
bet szívhez szóló nagymamája állott,
mellette Kiss Tóth Kata meglepő drámai
magasságra emelkedve, eddigi szereplé
seinek csúcspontját nyújtotta. A fiatal
színésznő a társulat egyik legnagyobb
erősségét jelenti. Hlatky László és Aszalay Erzsébet egymással vetekedtek a
derűs hangulat keltésében. Segítségükre
állottak ebben Csonka Antal, Szedő
Lajos, Elek Piri és az először nagyobb
szerepben látott és sikerült alakot meg
játszó Tiszai Imréné. Fehér Györgyi,
ifj. Szabó István, Hídvégi Lajos és Ba
kos László szokott egyéniségükkel, Jáki
Elvira és Bikás Mária pedig kedves
megjelenésükkel járultak hozzá a min
den tekintetben kerekdeden kidolgozott
előadás erkölcsi sikeréhez.
Szerdán közkívánatra ugyan, de alig
negyedház előtt a „Bécsi gyors" futott
újra. Csütörtökön Farkas István haza
fias darabját, a „Hajnalodik" színmüvet
adta a társulat, amelyről — lapunk ko
rábbi zárta miatt — a jövő számunk
ban referálunk.
Szombaton este, valamint husvétvasárnap délután és este Erdélyi Mihály
országos sikert elért nagyoperettje, a
„Becskereki menyecske" kerül fényes
kiállításban bemutatóra Sándor Anna
felléptével. Húsvéthétfőn „Dankó Pista
nótafája" délután és este kerül elő
adásra. Az ugyancsak nagy sikert aratott
nagyoperett a legendás hirü nótaki
rály kalandos életéből vette tárgyát, tel
ve pompás Pósa Dankó nótákkal. —

Április 7-én, kedden Sándor Anna fel
léptével a „Sárgarigófészek" zenésope
rett, 8-án, szerdán kacagtató sláger-víg
játék: a „Bombaüzlet", 9-én, csütörtö
kön pedig a „Marica grófnő" pompás
Kálmán-operett kerül szinre Sándor
Anna felléptével. — Április 10-én, pén
teken a szezon legnagyobb operettsikere,
Hunyadi Sándor és Harsányi Zsolt kö
zös darabja: „A tizedik kérő" a színház
vonzóerejü műsorszáma. A hét végén a
„Fityfirity" c. nagyoperett Sándor Anná
val zárja le a kitünően összeállított heti
műsort.
Április 13-án kerül sor Kiss Ferenc
nek, a Nemzeti Színház nagyszerű mű
vészének és Sándor Izának, a Vígszínház
most felfedezett drámai hősnőjének ven
dégszereplésére. Ez alkalommal Bogovic
Milán bolgár Írónak „Ki a harmadik ?“
cimű európai sikert aratott színműve
kerül előadásra.

Nemzeti fllmszinbáz kft.
Szombaton és vasárnap, husvét első
napján újból művészi magyar filmalko
tásra kerül sor „Mindenki mást szeret"
címen. Thury Lajos nagysikerű regényét
Balogh Béla rendezte meg mesteri kéz
zel. Á filmen hatalmas erővel bontakoz
nak ki azok a lelki és szociális problé
mák, amelyek az érdekfeszitő történetet
mozgatják. A falu orvosának sok küz
delem és szerelmi csalódás után a bol
dogság révébe jutása a „Ma" fényes
tükörképét adja. Igazi magyaros levegő,
a sötét felhők közül is átsugárzó derű
és Fényes Szabolcs pompás zenéje
helyezik ezt a magyar filmremeket a
legjobbak közé. Főszereplői a nagy
szerű Szilágyi Szabó Eszter, Déry Sári,
Uray Tivadar, Petheő Attila, valamint
Somogyi Nusi, Simon Marcsa, Pethes
Ferenc és a kis Ungváry Gyuszi. Kisérő
a Magyar Világhiradó.
Április 6-án, húsvéthétfőn és 7-én, ked
den Hans Albers-nek, a németek utólérhetetlen egyéniségű jellemszinésznek
legújabb nagyvonalú kalandorfilmje, a
„Peters Cári", vagy „A tettek embere"
fut a mozgóképszínház vásznán. A rend
kívül izgalmas és művésziesen megren
dezett történet Németország hőskorába
visz vissza, abba az időbe, amikor első
harcait vívta kelet-afrikai gyarmataiért.
Ezeknek a harcoknak volt rettenthetetlen
hőse Peters Cári, akit Hans Albers sze
mélyesít meg a maga elragadó játszó
készségével. Mellette a legjobb német
színészek alakítják a főszerepeket. Ki
sérő a legújabb háborús Ufa-híradó.
Április 8-án, szerdán és 9 én, csütör
tökön a múlt évad legnagyobb sikerét
elért amerikai filmóriás: „Egy asszony
három élete" kerül műsorra. Rachel
Field egész világot bejárt regényének
lenyűgözően hatalmas filmváltozata a
világhírű szerző érzelmes történetét,
amely a múlt század legnagyobb társa
dalmi botrányának lélektani hátterét
igyekszik megmagyarázni, rendkívül mű
vészi készséggel és izgalmas keretben
dolgozza fel. A két főszereplő: Betfe
Davis és Charles Boyer művészi pályá
juknak legnagyobb teljesítményét ad
ják. Az est nagyszerű műsorát az olasz
Luce-híradó egészíti ki.
A jövő hét végén a legfrisebb magyar
vígjátékra, a „Kádár Kontra Kerekesére
kerül sor.

*lpaitársiilati közlemények.
Országos Iparos Évkönyv és Címtár.
1942. Dr. Dobsa László és ár. Kovalóczy
Rezső az Ipartestületek Országos Köz
pontjának igazgatója és főtitkára szer
kesztésében megjelent az Országos
Iparos Évkönyv és Címtár, amely fel
öleli mindazokat a tudnivalókat, amelyek
az iparosok részére szakszerű és könynyen áttekinthető tájékozást nyújtanak
az iparosságot érdeklő gazdasági és
ipari közigazgatási kérdésekről. Az év
könyv tartalmazza egyben az iparügyi
minisztérium, 1POK, kamarák, ipartestü
letek, felvidéki és kárpátaljai ipartársu
latok részletes ciintáiát és az iparosság
érdekeit szolgáló hitelintézetek, szövet
kezetek adatait. Az évkönyv ára 10'—
P. Megrendelhető az Ipartársulat utján.

1942. április hó 5.

Irodalom.
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Bíró József: Erdély művészete.
Biró József a legkiválóbb magyar mű
történelem Írók egyike, s mint Erdély
művészi múltjának kutatója vált elismert
szaktekintéllyé. A megszállott Erdélyben
irta úttörő könyveinek cikkeinek egész
sorát: várak, kastélyok, templomok mo
nográfiáit, eldugott falvak ismeretlen,
nagybecsű műemlékeit fedezte fel, fárad
hatatlan buzgalommal kutatta a levéltá
rakat, hogy Erdély magyar múltjának
ismeretlen dokumentumait napfényre
hozhassa. Munkásságát a románok ellen
szenvvel figyelték s hevesen támadták,
mint a magyar nemzeti törekvések egyik
erdélyi pionírját. E könyvében immár
gátolatlanul nyilatkozható meg tudomá
nyos munkássága eddigi eredményeiről.
Az „Erdély művészete" az első egyete
mes erdélyi művészettörténet, s rendkívül
nagy tudományos jelentőségű. Biró
József nem részletkutatásokat nyújt e
könyvben, hanem egyetemes és össze
foglaló szempontokból ismerteti és mél
tatja Erdély művészeti múltját. A magyar
honfoglalástól napjainkig mutatja be az
összes nagy európai korstilusok : a ro
mán stílus, a gótika, a reneszánsz, a
barokk és a klasszicizmus erdélyi al
kotásait, a művészetek minden ágazatá
ban : a ragyogó stílussal megirt oldala
kon s százötvennél több gyönyörű kép
ben megelevenednek az erdélyi várak,
kastélyok, udvarházak, nagy katedrálisok
és falusi templomocskák, a szobrok, a
képek s az iparművészeti remekek : a
„nagy művészet" alkotásai épp úgy, mint
a népi eredetű művészeti produktumok.
A könyv a Singer és Wolfner-cég ki
adásában jelent meg.
A Párisi Divat legújabb száma gaz
dag modellgyüjteményt mutat olvasóinak
a koratavaszi és nyári divatokról. Kézi
munka részben csinos vitrinkendőktől
fehérhimzésen, ruha díszítő motívumo
kon, szép párnákon és filéteritőkön kí
vül nyaralóba illő magyaros készletet is
mutat. Kézi tanfolyamából pedig a leg
különbözőbb varrás technikát megtanul
hatják olvasói. Kötött modelljei a leg
szebb tavaszi blúzokat és kabát formá
kat közli. Irodalmi részében a lap főszerkesztője tanácsokkal látja el a férjhezmenni készülő ifjúságot.
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 l/t-évre az
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.
Az Én Ujságom-Tűndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési
dij '/í'évre ajándékkönyvvel együtt
2 P.
Mindhárom lapból díjtalan mutatványszámot 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 „Híd" minden száma érdekes és
taitalm as. Főszerkesztő Zilahy Lajos,
felelősszerkeszlö Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A
lap előfizetési ára : ’/j-évre 6 pengő,
félévre 12'— pengő, egész évre 24'—
pengő, mely összeg fizethető havonta 2
pengővel is.
„Magyar Föld" cimen a Mezőgazdasági Művelődési Társaság kiadásában
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazdasági néplap jelenik meg. Minden héten
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára
évre 1*30 P.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest,
VII. Erzsébet-körut 7.

10-40 h o l d j o b b m i n ő s é g ű
2-3

s z á n tó fö ld e t. Ci m a kiadóban.
______________

Keresünk megvételre
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 O R Rimaszombat.

Keresek megvételre
álló gőzkazánt
3-6 atm.
Cim a ki adóhi vat al ban.
Két vagy 3 szobás kertes

la
k á s t keresek bérbe.
____ Cim a kiadóhivatalban.
62/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ir d e tm é n y .
Dr. Sömjén János budapesti ügyvéd
által képviselt dr. Szolnoky Pál buda
pesti lakos javára 174 P 84 f tőke és
több követelés járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával, a
rimaszombati kir. járásbíróság 1940. évi
586. sz. végzésével elrendelt kielégítési
végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőtől 1940. évi szeptember hó 4-én le
foglalt 1217 P — fillére becsült ingósá
gokra a fenti kir. jbiróság Pk. 5774/40.
számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, végrehajtást szenvedő lakásán,
üzletében: Rimaszombat, Horthy Miklóstér 19. sz. a. leendő megtartására határ
időül 1942. évi április hó 7. napjának
délelőtt 1030 órája tűzetik ki, amikor a
biróilag lefoglalt bútorok, fűszeráruk,
bor, likőr, kefék s egyéb ingóságokat
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés
mellett el fogom adni.
Rimaszombat, 1942. évi április hó 14.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.
A feledi kir. járásbíróság mint telek__________ könyvi hatóság.__________
484/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Szlovák Általános Hitelbank tornaijai
fiókja végrehajtatónak Nagy Lajosné
Cziprusz Ilona és tsa végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság az újabb ár
verést 571 P 42 f tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a Dobóca köz
ségben fekvő s a dobócai 167. sz. telek
könyvi betétben A. I. 1—17 sor és 419/1,
671/3, 672/3 768/3, 870/2,935/2, 1054/3,
1091/2, 1233/2, 1313/2, 1397/3, 1397/4,
1552/2, 1647/2, 1677/2, 1735/102 hely
rajzi szám alatt foglalt, valamint az ehez
tartozó és az I. betétben felvett közös
legelőből járó 40/14.547. rész ingatla
nokból B. 1. szerint Nagy Lajosné sz.
Cziprusz Ilona nevén álló '/reá részre
1075 P kikiáltási árban;
A dobócai 167. sz. telekkönyvi betét
ben A. II. 1—9. sorszám és 1875/1, 2104,
2174/1, 2207/2, 2277, 2441/1, 2442/1,
2537/1, 2538/1 helyrajzi szám alatt fog
lalt ingatlanokból B. 1. szerint Nagy
Lajosné sz. Cziprusz Ilona nevén álló
Vi ed részre 262 P kikiáltási árban el
rendelte.
Az árverést 1942. évi április hó 16.
napján délután 14 órakor Dobóca köz
ségházánál fogják megtartani.
A árverésre kerülő ingat anok a ki
kiáltási árnál alacsonyabb áron nem
adhatók el.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a,
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi
°/o-ára kell kiegészíteni.
Feled, 1942. évi február 28. napján.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.
vezető kir. járásbiró.
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