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Két húsvéti üzenet.
Az orosz földön küzdő katonáink 

a legkedvesebb húsvéti ajándékot 
kapták : Magyarország Kormány- i 
zója, a legfőbb Hadúr husvét elő
estéjén bajtársi elismeréssel teljes 
üdvözletét küldte vitéz honvédeink- 
nek. Az üzenet azonban nemcsak 
a feladatukat dicséretesen teljesítő 
csapatoknak szólt, de az egész ma
gyar nemzetnek is. Az egész nem
zet öröme és büszkesége az, amit 
a legfőbb Hadúr az üzenetben j 
elmondott. Dicséretét és elismeré
sét küldte vitéz nagybányai Horthy 
Miklós azért a kemény és bátor 
helytállásért, amellyel a szigorú 
nehéz orosz télben biztosították a 
megszállt terület rendjét, s letörték 
a tömegesen fölbukkanó szovjet orv
lövészek bandáit, legutóbb pedig 
az arcvonalban a német hadsereg-! 
gél vállvetve törtek elő dicsősége-! 
sen. A legfőbb Hadúr az egész 
nemzet féltő szeretetét és háláját 
juttatta kifejezésre elismerő meleg 

.szavaiban. Az egész nemzet büszke j 
szeretette! gondol a keleti harctér 
hőseire, akik most az ellenség és 
a maguk vérével Írják a magyar 
történelmet.

Hasonlóan mélységes hatást váltott 
ki az egész nemzetben a fiatal Kor
mányzóhelyettes felhívása a magyar 
ifjúsághoz. Vitéz Horthy István, aki 
ezelőtt tizenhat évvel önként jelent
kezett a magyar repülőkhöz, s az 
eltiltott fegyvernem egyik első épí
tője volt, most fiatal repülőönkén
teseket hiv a diadalmasan fejlődő 
magyar gépszárnyakra. A Kormány
zóhelyettes kiadja a jelszót: „Lo
vas nép voltunk, repülő nemzet le
szünk !“ A legjobb repülőgép mellé 
a legjobb emberanyagot keresi. A 
legjobb pilótákat, megfigyelőket, 
mérnököket. Azokhoz szól, akik 
most állnak pályaválasztás előtt, az 
acélizmu és vasak aratu ifjakhoz, s 
figyelmezteti őket, hogy uj, fontos 
életpálya nyílt meg előttünk, a fia
tal férfihoz legméltóbb, legszebb 
életpálya: a repülés. A legfiatalabb 
fegyvernem valóban a fiatalok pá
lyatere. A repülőgépé és a fiata
loké a jövő. A repülő-fegyvernem 
nemcsak a fiatalok szép jövőjét, 
hanem egyben a nemzet szebb jö
vőjét is jelenti. Ha a legfőbb Hadúr 
húsvéti üzenete az egész nemzet 
szivéhez szólt, úgy a Kormányzó
helyettes lendületes, szárnyaló szó
zata igazán a nemzet szivéhez szól. 
A szózat elhangzott, a fiataloké a 
s zó .

A Keresztfánál voltunk.
Irta : Dr. Gabonás János.

Az emberiséget drága vére hullatásá- 
val megváltó kereszfrefeszitett isteni Üd
vözítő dicsőséges feltámadási ünnepe 
előtt háromnapos lelkigyakorlatot tartva, 
lélekben a Keresztfánál voltunk s a meg
váltásnak ezt a drága fáját bűnbánó lé
lekkel átölelve, egy apostoli lelkületű s 
aranyszáju ferencrendi szerzetes lélekbe
markoló s szivhezszóió szent beszédei 
mellett készítettük elő magunkat a szik
lásából dicsőségesen feltámadott Isten
ember méltó fogadtatására.

Az Ur katonája, ez az aszkéta életű, 
különös szónoki képességgel megáldott, 
a hittudományok fegyverével felvértezett 
s a gyakorlati élet tapasztalatainak gaz
dag tárházával rendelkező szerzetes va
lósággal átformálta, s megnemesitette 
lelkünket s egész egyéniségünket. Az 
igazság pilléreire épitett s mindenkit 
meggyőző érveinek s gyújtó beszédein k 
hatása alatt ezen három nap alatt úgy 
éreztük magunkat, mintha nem is a föl
dön járnánk, hanem a világmindenség 
fölött uralkodó Mindenható közvetlen 
közelében volnánk.

Fáradságot nem ismerve, s csupán a 
lelkek megujhódását és megtisztulását 
keresve és szem előtt tartva, főtiszte
lendő páterünk tudományos alapon s az 
életből vett gyakorlati példákkal kétsé
get kizárólag bizonyította be előttünk, 
hogy a hit és a tudomány, a műveltség 
s a vallásosság nem mondanak ellent 
egymásnak, sőt nagyon is megférnek 
egymás mellett. Rámutatott arra, s meg 
győző erővel igazolta, hogy a földi, az 
anyagi javakban való bővelkedés még 
nem jelenti az ember teljes boldogságát, 
hogy hit nélkül, vallásos meggyőződés 
nélkül az ember lelke üres, tarta om- 
nélküli, s hogy a felettünk uralkodó fel
sőbb lény, a Mindenható létezésének 
tagadásbavétele mellett tisztán az anyag
hoz, a földhöz vagyunk tapadva, s ilyen 
felfogás mellett nem lehet szó normális 
életről s a tiszta erkölcsről, mely min
den népnek támasza és talpköve. Az 
istentagadás elvének vallása mellett meg
lazulnak a társadalmi s a családi köte
lékek, s tág tere nyílik a különféle fajú 
bűnözésnek, amellyel összetörjük az Is
ten tízparancsolatát. Történelmi adatok
kal igazolta páterünk, hogy sok nem
zetre akkor zudttl reá a megpróbáltatá
sok özöne és sok nép akkor zuhant a 
mélységbe, amikor fiai megfeledkeztek lel
ki életük gondozásáról, s ezzel letértek az 
erkölcs egyenes útjáról s elfordultak Is
tentől. Magasabb szellemi, földöntúli 
életre vagyunk teremtve, amelynek elé
rése érdekében a földi élet csak ideig
lenes, átmeneti szállást jelent számunkra.

Különösen felejthetetlenül szivünkbe 
vésődött Réz Márián atya azon mélysé
ges a vallásos és hazafias érzülettől átha
tott beszéde, amelyben a bolsevizmus 
ellen most folyó nagy küzdelemre tért 
ki, amelynek mi, magyarok is ténylege
sen részesei vágyunk. Ebben a nagy 
összecsapásban a hit és a hitetlenség, a 
műveltség s a müveletlenség vivnak 
egymással elkeseredett harcot, — mon
dotta főtisztelendő páterünk. Messzire 
hangzó érces hangján zúgta fülünkbe, 
hogy ezekben a komoly történelmi idők

ben az ima szárnyain szálljunk fel zz 
Egek Urához, s szüntelenül kérjük az Ö 
támogatását, mert ha valamikor, úgy most 
nagy szükségünk van az Isten segítsé
gére s a Patrona Hungariaenek, a Ma
gyarok Nagyasszonyának hathatós köz
benjárására. Izzó hazaszeretettől fütött 
szavaival hívta fel figyelmünket és ser
kentett bennünket a magyar testvéri 
összefogásra s az egymásiránti szere
tette, mert csak Így remélhetjük az igaz
ság győzelmét a hamisság fölött, s csak 
igy remélhetjük a szebb s boldogabb 
magyar jövő beteljesedését, s a trianoni 
kriptába zárt magyar igazság teljes fel
támadását. Ennek a harcnak kimenete
létől létünk, vagy nemlétünk függ, miért 
is a végső győzelem érdekében a leg
messzebbmenő áldozat meghozatalától 
sem szabad visszariadnunk, — mon
dotta a kiváló szónok.

Főtisztelendö Atyánk ! Szavaid nem 
hangzottak el a pusztában. Magunkba- 
szállva s emberi gyarlóságaink és bti-

A Magyar Élet Párt Értesítőjének 
április elsejei száma közölte vitéz 
Lukács Béla országos elnök „Örök 
hazaszeretet" cimű cikkét. A cikk
ben többek között ezeket irja:

A mai időkben, amikor a nem
zet a feltámadás utján csak a fo
kozottabb áldozatok és szenvedések 
árán juthat előre, történelmi szük
ségesség a minden alkotó, józan 
magyar erőnek az összefogása. A 
társadalom ereje, a társadalmi erők 
megszervezése elengedhetetlen elő
feltétele a nemzet politikai egysé
gének és jövendő megerősödésének.

A Gömör és Kishont vármegyei 
Közjóléti Szövetkezet folyó évi áp
rilis hó 11-én 11 óra 30 perckor 
dr. Hoiváth Árpád alispán elnök
lete alatt igazgatósági ülést tartott. 
Az ülésen megjelent dr. Stelter Má
ria kerületi szociális felügyelő is.

Az Országos Nép- és Család- 
védelmi Alap segítségére siet a fel
vidéki földreform során földhözjut- 
tatott családoknak.

A felvidéki földbirtokreform ren
dezési eljárás során a Rimaszécs 
és Dobóca községek határában el
terülő csehszlovák telepes puszták-

neink súlya alatt megtörve, s lélekben 
a Kereszt tövében állva, mindig lebi
lincselő figyelemmel s áhitatos lélekkel 
hallgattuk azokat. Mi, rimaszombati ka
tolikus hívek mélyen szivünkbe véstük 
a Te szeretettől izzó szivedből a mi lel
kűnkbe átplántált bölcs tanításodat és 
tanácsaidat. Amikor tehát Ígéretet te
szünk arra nézve, hogy mindezt meg is 
fogjuk tartani s gyiimölcsöztetni fogjuk, 
ez utón mondunk Neked hálás köszö
netét fáradtságot nem ismerő s a mi lel
künk megmentése érdekében kifejtett 
áldozatos munkádért.

Viszonzásul pedig mindennapi imánk
ban kérjük a Mindenhatót, hogy árassza 
reád bőséges áldását, áldjon meg min
den jóval, különösen friss erővel és 
egészséggel, hogy még sokáig tölthesd 
be szent hivatásodat, s hogy még más 
alkalommal, még többször is eljöhess 
közénk, s remekbekészült szent beszé
deiddel megerősíthess bennünket hitünk
ben s egyházunkhoz való ragaszkodá
sunkban, amiKor is — erre szintén Ígé
retet teszünk — az eddiginél nagyobb 
számban s tömöttebb sorokban fogunk 
felzárkózni hallgatóid táborába.

A magyar lélek csak egy köteles
séget ismerhet: harcolni és dol
gozni mindenért, ami a miénk, 
megvédeni, megtartartani mindazo
kat az értékeket, amelyeket az el
múlt századok örökül hagytak 
reánk. Eszmék születnek, élnek, 
meghalnak, hogy azután újra feltá
madjanak. Az állandó változásban, 
az állandó elmúlásban csak egy 
lehet örök: a hazaszeretet, amely 
mindannyiunk szivében, lelkében 
él. Ez tartotta meg a nemzetet 
másfélezreden keresztül és csak ez 
tarthatja meg a jövőben is.

ról elmenekült morva és cseh te
lepesek helyébe a magyar állam 
a húszéves csehszlovák megszállás 
alatt nemzethüségében tántoritha- 
tatlanul kitartó magyar családokat 
helyezett el. Ezek a legnagyobb 
részt sokgyermekes magyar csalá
dok gazdasági cseléd és gazdasági 
munkás, vagy törpebirtokos osztály
ból származnak és igy nem ren
delkezhettek a birtok megművelé
séhez feltétlenül szükséges élő- és 
holt gazdasági felszereléssel. Ami
kor a vármegye alispánja, dr. Hor
váth Árpád kiszállásai során erről

V ité z  L u k ács B é l a :

Eszmék születnek, élnek, meghalnak, 
de a hazaszeretet örök.

♦♦ ...... - '■

Nép- és családvédelmi munka a vármegyében.
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meggyőződött, haladéktalanul moz
galmat indított arra, hogy ezeket a 
családokat megfelelő gazdasági fel
szereléssel lehessen ellátni. Már az 
elmúlt években a vármegyei szo
ciális alap utján, majd a múlt év
ben a közjóléti szövetkezet utján 
állatokat és mezőgazdasági gépe
ket osztott ki közöttük kamatmen
tes kölcsön formájában. A rendel
kezésére álló fedezet hiányában 
azonban nem mindegyik családot 
lehetett ellátni a feltétlenül szüksé
ges felszereléssel. A folyó évben 
kezdeményezésére és közbenjárá
sára az Országos Szociális felügye
lőség hozzájárult, hogy az Orszá
gos Nép- és Családvédelmi Alap 
ezeknek a családoknak szükséges 
gazdasági felszerelés megvásárlá
sához szükséges hitelt a vármegyei 
közjóléti szövetkezet rendelkezésére 
bocsássa. A vármegyei közjóléti 
szövetkezet már meg is kezdte a 
gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen ál
latok és felszerelési tárgyak kiosz
tását. A mai napig 20, négynél 
többgyermekes család részére 4 
ökröt, 18 tehenet, 12 ekét, 6 boro
nát, 1 ekekapát és 7 vetőgépet osz
tott ki a szövetkezet. A sokgyer
mekes családok a kiosztott élő és 
holt gazdasági felszerelés vételárát 
kamatmentesen, hosszúlejáratú köl
csön formájában fizetik vissza a 
szövetkezet utján az Országos Nép- 
és Családvédelmi Alapnak. A kö
zeljövőben még 75 család fog itt,

ezeken a telepeken ilyen juttatás
ban részesülni;

Ezzel a mozgalommal sikerült a 
vármegye alispánjának biztosítani 
a telepes pusztáknak megfelelő meg
művelését, ami a mai időkben nem
zetgazdasági szempontból rendkí
vül fontos feladat. Ezen túlmenően 
azonban segítséget nyújtott az itt 
letelepített családoknak ahhoz, hogy 
kötelezettségeinek elegettéve a bir
tokot családjuknak megtarthassák 
és remélhetőleg gyarapithassák is.

Minden magyar embernek érez
nie kell a vármegye területén, hogy 
a nemzet az iránta nehéz időkben 
tanúsított hűséget megbecsüli és 
gondját viseli azoknak, akik nem- 
zethüségükben kitartanak. De érez
nie kell minden magyar embernek 
azt is, hogy a magyar közigazga
tás még a mai gondterhes és meg
feszített munka mellett is időt és 
módot tud találni arra, hogy az ön
hibájukon kivül nehéz helyzetben 
lévőknek baját megállapítsa, a se
gítés módozatait kitalálja és a se
gítséget a lehető leggyorsabban jut- 
tasa el az arra reászarulóknak.

A vármegye mindenkor megta
lálta és megállotta a helyét a nem
zet életében. Az utóbbi években a 
régi vármegyék szociális tartalom
mal teltek meg és ma már első
rendű feladatuknak tekintik azt, 
hogy minél kevesebb könny legyen 
a magyar szemekben és jninél ke
vesebb panasz a magyar ajkakon.

AZ ŐSHAZA VÁNDORA.
K örösi Csorna S án d or  em lé k e ze té n e k .

1842. április 11-én egy lélek kopog
tat az örökkévalóság kapuján szelíden, 
csöndesen — az Őshaza vándora érke
zett meg az Örökhazába. Szerényen, 
csendesen megáll a magyarok Istene 
előtt és egy csodálatos magyar élet áhi- 
tatosan tesz jelentést a magyarok Iste
nének. Az Őshaza vándora hazaérkezett 
az Örökhazába, a mennyei Magyaror
szágba. A legárvább magyar hazatért a 
vándorúból. Az áldozó magyar lelke 
bevonult a magyar Pantheonba...

Körösi Csorna Sándor az áldozó ma
gyar. A nagy magyarok Nyugatról jönnek 
és Kelet felé tartanak. Nyugat nagy ár
va társtalanságában reádöbbennek arra, 
hogy ők magyarok. Körösi Csorna Sán
dor Göttingában megérzi népe nagy ár
vaságát, s Kelet deleje megbabonázza a 
legárvább magyart... Meg kell találnia, 
fel kell keresnie elszakadt véreinket és 
a magyarságot, az elsikkadt, meddő 
magyarságot felfrissíteni uj, szent, tiszta, 
napkeleti magyarsággal. A Juliánus sors 
révülete magával ragadja: elindul, megy- 
megy, szikár alakja belevész Napkelet 
pázsitos mezőibe, sivó homokjába, Ázsia 
nagy hegyei közt a szélben, viharban 
rendületlenül bizó, magyar hittel megy 
az áldozó magyar. Tibetben állapodik 
meg, a titokzatos világban, keresi a böl
csőt, ahonnan egykor évezredekkel eze
lőtt kirajzott az árva, a társtalan ma
gyar. A székely magyar, az ősi magyar
ságnak eme titokzatos fia a Világ Tete
jén elérhetetlen titokzatos magasságok
ban úgy érzi, hogy a lámakolostorok 
könyvtáraiban, a templomok faragvá
nyaiban, melyek olyan sok rokon vonást 
mulatnak a galambducos székely kapu
val, rejlik a titok nyitja. Fenn 6000 méter 
magasságban gyékényen fekve kegyetlen 
dermesztő hidegekben maréknyi rizzsel 
és teával táplálkozva, behorpadt mellel, 
maláriától csillogó szemekkel írja a 
40000 tibeti szóból álló tibeti szólárt és 
nyelvtant és keresi lázasan, a Juliánus 
sors lázában égve, az ogur, vogur-yugur 
néptörzset — keresi a testvért az árva, 
— s amikor Dardsilingben a maláriás 
láz leveri a lábáról és körülötte áll az 
angol egészségügyi állomás teljes sze
mélyzete, egy idegen, ismeretlen nyelven 
hallanak elragadtatott prófétai igéket,

az Őshaza vándora megtalálta övéit az 
Örökhazában.

Körösi Csorna Sándor az első világhírű 
magyar. 40000 szóból álló tibeti szótára 
és nyelvtana alapvető munka, és világ- 
viszonylatban is egyike a legnagyobb- 
szerü nyelvészeti munkáknak. A budd
hizmus az Őshaza vándorát, a tibeti 
nyelv és irodalom buvárlóját a múlt 
század 40-es éveiben szentjei közé ik 
tatja és imádását elrendeli, amely tisz
teletben és megbecsülésben még fehér
bőrű embernek nem volt része. A ben- 
gál-ázsiai társaság, amely egész életén 
keresztül jótevője volt, amely hatalmas 
könyvtárát a kutató rendelkezésére bo
csátotta, összes munkáit kiadta és sír
helyét a legnagyobbaknak kijáró tiszte
lettel rendben tartja, örökös disztagjává 
választja és Holló Barnabás által elké
szített szobrát a bengál-ázsiai társaság 
előcsarnokában mindazokéval együtt, 
akik Ázsia feltárása érdekében szerepet 
vittek, felállittatja, sőt életrajzát angol 
és tibeti nyelven meg is Íratja, mert 
Körösi Csorna élete nemcsak Jókait fog
lalkoztatja az „Eppour si muove“-ban, 
és Szántó Györgyöt a „Bölcsődben, ha
nem Carleyle-1, e legnagyobb angol 
történetírót is, mert Körösi Csorna Sán
dor példaadó magyar. Az eszme meg
szállottja, egy eszme űzi, hajtja. Testvért 
akar keresni a testvértelen magyarnak. 
Az ő élete nem drága csakhogy elvé
gezhesse nagy munkáját. Életét áldoza
tul teszi le a magyar élet oltárán. Nagy 
célja eléréséhez szegény hazájától nem 
kér, nem követel semmit, mindent odaad, 
mindent odaáldoz: egészséget, életkedvet, 
mosolyt, egy asszonyt és sok gyermeket, 
unokáit, akik talán hazánk dicsőségei 
lehettek volna. Fenn a Világ Tetején 
marék rizzsel és keveske teából táplál
kozva, nyomorogva, ázva-fázva, rongyo- 
lódva, hangtalanul nyomorog, a Magyar 
Tudományos Akadémia 200 aranyas 
ösztöndiját is visszaküldvén, hogy a M. 
T. A. fordítsa ezt más célokra. Talán a 
buddhizmusra is hatott ez a Nirvánával 
ölelkező példaadó magyar élet, amikor 
szentjei közé iktatta...

A példaadó magyar a 100 év távolá
ból eiénklép, s az áldozó magyar meg
hajtja némán, szégyenteljesen a fejét, 
lelke fájdalmasan megremeg, s arcomat

szégyenplr önti el... Magyarok, testvé
rek, Európa legárvább, legtestvértelenebb 
nemzete, magyarok, Európa vértanúi, 
magyarok im hallgassátok meg mire 
tanit a dardsillngl sir... Nincs helye a 
turáni átoknak, a visszavonásnak, a ma
gyarság történelmi korok delelőjén áll, 
amikor megnyerhet és elveszthet min
dent, amikor minden magyarnak köte

lessége mindent odaadni és mindent 
odaáldozni a hazáért, a hazáért Golgotát 
viselni, a hazáért nyomorogni, szűkölköd
ni, megáldoztatni — s ha ezt az elköte
lező parancsot beváltod — a dardsillngi 
sir megfényesedlk, s az őshaza vándora 
az Örökhazából áldón tekint le rád, 
magyarom! S...I.

A háborús korlátozások nálunk és külföldön.
A csaknem az egész világra kiterjedő 

háború természetszerűleg nagy nehézsé
get okoz a mezőgazdaságban és az ipar
ban egyaránt. A termelés nagyobb ré
szét a háborús erőfeszítések szolgála
tába kellett állítani és ezért az összes 
országok az élet minden egyes területén 
korlátozásokat vezettek be. Hazánkban 
is fokozatosan életbeléptek ezek a kor
látozások, amelyek részben a jegyrend
szerben nyertek kifejezést. Ha a többi 
országok helyzetét tekintjük, megelége
déssel láthatjuk, hogy

Magyarországon a helyzet a korlá
tozások szempontjából mennyire 

kedvező.
Az elmúlt hideg télen semminemű hiány 
nem volt fűtőanyagokban, javult a ke
nyér- és zsirellátás is. A közellátás leg
főbb tényezői csak nemrég jelentették 
ki, hogy nálunk további korlátozásokra 
szükség nincsen és az u. n. pontrend
szert sem vezetik be. Ezzel szemben

N ém eto rszá g b a n

a birodalmi ruhajegy már a negyedik 
esztendejét éli, amely legutóbb a textil
árukban már 2 0 ° / ( T ° s korlátozásokat ho
zott. Németországban korlátozták a do
hányáruk fogyasztását, az égetett sze
szes italokra és pezsgőkre külön hábo
rús pótlékot vetettek ki. Április elsejé
vel újabb csökkentést rendeltek el az 
élelmiszerek (kenyér, zsir) terén és a 
rendes fogyasztók heti husadagját 500 
grammról 400 grammra szállították le. 
Bútorokat Németországban csak vásár
lási igazolvány alapján szabad eladni. 
A múlt év végén bevezették az u. n. 
„vastakarék-számlá“-kat is, ami azt je
lenti, hogy a tisztviselők és munkások 
béréből napi fél — 1 márka nem kerül 
kifizetésre, hanem azt takarékbetét
könyvre helyezik el, amely 3'5%'kal ka
matozik és a háború után használható 
csak fel.

O laszországb an
bevezették a kenyérjegyet. A napi fej
adag 20 deka. jegyre lehet csak venni 
a főzelékféléket, burgonyát, tejet, sajtot 
és vajat már hónapok óta. Az elmúlt év 
novemberében lépett életbe a 174 pon

tos ruhajegy rendszer. Az év elején kor
látozták a háztartások elektromos és 
gázfogyasztását, valamint a villamos- és 
autóbuszközlekedést. Március 10. óta 
Olaszországban a fűtés tilos.

F r a n c ia o rszá g b a n
szén, kenőolaj és vasérc hiány van. 
Csaknem minden árut és élelmiszert 
jegyre adnak. Párisban télen alig fűtöt
ték a házakat és a vonatokat is csak 
— 5 fok hidegnél melegítették.

B e lg iu m b a n
az élelmiszerekben van óriási hiány. Ru
hát és cipőt jegyre adnak, a szénfo
gyasztást a legkisebbre korlátozták.

H o lla n d ia
kávé, kakaó és csokoládé készlete ki
fogyóban van. Korlátozták a gáz- és vil
lanyfogyasztást, nagyobb ruhadarabokat 
csak külön engedéllyel szabad eladni.

S vájc
sem az a boldog ország már, mint ami
lyen régente volt. Korlátozták télen a 
szén fogyasztást. Jegyrendszer van csak
nem minden élelmiszerre, a marhaállo
mány 10, a sertések 12 % kai csökken
tek. Cipőt és nagyobb ruhadarabot csak 
külön engedéllyel lehet eladni.

A n g liá b a n
valamennyi fogyasztási cikk termelését 
és fogyasztását korlátozták. Bevezették 
a ruha- és cipőre a pontrendszert. Erő
sen korlátozták az acélfogyasztást, lent, 
és nyersselymet polgári célokra egyál
talában nem adnak. Húst hetenkint csak 
1 siilingért lehet vásárolni, ami kb. 20 
dg-nak felel meg. Cukrot hetenként 33, 
zsírt pedig 22 dekát adnak.

A m erik á b a n
az alumínium fogyasztást korlátozták, 
selymet polgári célokra nem adnak, a 
személyautomobil termelést erősen kor
látozták és kaucsukot a polgári fogyasz
tás céljaira 30%-kal kevesebbet adtak 
még a japán-amerikai háború előtt. A 
háború kitörése óta azonban itt is már 
újabb korlátozások léptek életbe.

---------------- ♦♦-----------------

A tábori postaszolgálat uj rendje
Hivatalosan közük: A m. kir. kereske

delem- és közlekedésügyi miniszter a 
m. kir. honvédelmi miniszterrel egyet- 
értőleg szabályozta a tábori postahiva
talok igénybevételének módozatait. Köz
tudomású ugyanis, hogy a kihelyezett 
hadsereghez és hadseregtől, valamint 
annak részei között, úgyszintén a ka
tonai kórházakban (üdülőkben) ápolt 
háborús sebesülteknek (betegeknek) szó
ló, valamint a tőlük eredő postaforga
lom lebonyolítására tábori postahivata
lok működnek. A tábori postahivatalok 
utján hivatalos és postaszolgálati, vala
mint magánküldemények küldheiők.

A tábori postahivatalokhoz kö
zönséges, tehát nem ajánlott, száz 
grammnál nem nehezebb, nyitott, 
vagy zárt levelek, tábori postai 
(rózsaszínű) levelezőlapok, a posta, 
esetleg a magánvállalkozások által 
kiadott egyéb nyílt levelezőlapok, 
továbbá nyomtatványok, hirlapok, 
áruminták és üzleti papírok, továb
bá értéklevelek, csomagok, valamint 
tábori és magánpostautalványok 
küldhetők.

Az értéklevelek értékhatára 1200 pengő, 
súlyhatára pedig 100 gramm. Csomagok 
értéknyilvánitás nélkül, vagy 560 pengő

értéknyilvánitásig, 3 kilogramm súlyig 
és bármely irányban 75 centiméter ter
jedelemig küldhetők. Amennyiben a kül
demény egyéni felszerelést képez és a 
szállítólevélen feltüntetett tartalomnyil- 
vánitás szerint egyetlen darabból áll, 
vagy természetéből kifolyólag oszthatat
lan tartalmú (összerakható tábori ágy, 
bunda, pokróc, matrac, lábzsák vagy ha
sonló) a csomag súlyának belső határa 
20 kilogramm, terjedelme pedig bármely 
irányban 150 centiméter lehet. Tábori 
és magánpostautalványok utján 1200 
pengőig terjedő összeg küldhető, kül
földre pedig a levélpostadijszabásban 
megállapított összegig. A tábori posta- 
hivatalokhoz címzett csomagok feladá
sakor tábori postai szállitólevet, a pénz
küldéskor pedig a belföldi forgalomban 
rendszeresített postautalvány űrlapot 
kell használni.

Táviratok is feladhatók a tábori 
postahivatalokhoz címezve. A táv
iratok azonban csak halálesetre, 
vagy súlyos betegségre vonatkozó 
közlést tartalmazhatnak. A távira
tok csak magyar nyelven szer
keszthetők.

összebeszélt, vagy titkos értelmű kifeje
zést nem tartalmazhatnak, s a terjedel-
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#* derékfájás, kíegesci-t, 
émelygés, tisztátalan leint 
gyakran csak az emésztési 
zavaroknak következménye.
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műk húsz szónál több nem lehet. A táv
iratot a feladó, vagy megbízottja köteles 
a területileg illetékes rendőrkapitányság
nál, ahol ilyen nincs a csendőrörspa- 
rancsnokságnál elbírálás, illetőleg a fel
adás engedélyezése végett bemutatni.

Különböző korlátozások is érvényesek 
a tábori postaszolgálatnál. A levelezésnél 
titkos Írás, gyorsírás és nem ellenőrizhető 
idegen nyelv használata tilos. Az érték
levelekben és csomagokban személyes 
levelezés jellegével biró közleményt el
helyezni tilos. Nem szabad magánköz
leményt Írni a csomagok és postautal
ványok szelvényére sem.

Tábori csomagban romló tartalmú 
élelmiszert, (nyers-, főtt- és sült- 
hust, friss gyümölcsöt) és törékeny 
tárgyakat küldeni nem szabad.

A tábori postai küldemények címzését 
is szabályozták. Leveleknél a jobb felső 
sarokban a „Tábori postával11 megje
lölés biztosítja a díjmentességet. Közép
re hosszirányba kerül a címzett vezeték- 
és keresztneve, rendfokozata. Balra lent 
a feladó nevét, foglalkozását és köze
lebbi lakóhelyét, jobbra lent pedig a 
a tábori postahivatal számát kell meg
jelölni. Részletes felvilágosítást a posta- 
hivatalokban, a városi és községi elöl
járóságoknál és az egyes laktanyákban 
kifüggesztett hirdetmények adnak.

H a lász J ó z s e f  e v . kántortanitó 
nyugalom bavonulása.

A Rimaszombat—tamásfali evang. egy
ház érdemdús kántortanitója, Halász jó- 
zsef április 1-én 47 évi szolgálat után, 
amelyből 44 évet töltött el Rimaszom
batban, megérdemelt nyugalomba vo
nult. Az egyház ügybuzgó munkását hus- 
vét másodnapján a templomi gyüleke
zettől vitéz Baráth Károly lelkész és 
Smid Lehel gimn. vallástanár búcsúz
tatták el, méltatván több mint négyév
tizedes eredményesen és lelkiismeretesen 
végzett pedagógiai és kántori munkás
ságát.

Halász József, aki a pozsonymegyei 
Levél községből került négy és fél év
tizeddel ezelőtt az ev. egyház kántorta- 
nitói állásába, nemcsak egyházának, ha
nem Rimaszombat társadalmi életének 
köztiszteletben és megbecsülésben álló 
tagja. Mint tanító az elemi és polg. isko
lákban, sőt az egyesült prot. gimnázium
ban is működött. Kiváló zenei és kar
vezetői képességei jól ismertek. Nem
csak az egyházi énekkar szakavatott ve
zetője volt, hanem az országszerte híres 
rimaszombati Polgáriköri Dalárdának, 
majd később az ebből alakult Rima- 
szombati Magyar Dalegyletnek 22 éve 
vezetője. A Dalárda élén számos és je
lentős sikereket aratott, s ez irányú mű
ködése annál mélyebb hatású volt, mert 
a cseh megszállás alatt ez a szerv volt 
városunkban a magyar érzés ébrentar
tásának egyik legerősebben sugárzó tűz
helye. A csehszlovákiai Magyar Dalos
szövetség ezeket az érdemeket jutal
mazta akkor, amidőn a komáromi dalos
versenyen Halász Józsefet országos al- 
karnaggyá választotta meg.

Nyugalombavonulása alkalmából kí
vánjuk a köz érdemes munkásának, hogy 
fáradozása gyümölcseit kedves családja 
körében még hosszú éveken át erőben 
és boldogságban élvezhesse.

A városháza átalakítása. A város
háza belsejének régen tervbevett és a 
város képviselőtestülete által is jóváha
gyott átalakítási munkálatai megkezdőd
tek. Először a feljárat falépcsőit és a 
folyosók fapadlóját cserélték át cement
lépcsőkre és kőkockákra. A sötét lépcső
ház közepére ablakot vágtak és igy ott 
világosságot teremtettek. Az átalakítási 
munkálatokkal kapcsolatban kerül sor 
az egyes ügyosztályok célszerűbb el
helyezésére is.

T a v a sz i H im n u sz.
A tavasz olyan, mint az édesanya... 
Látta, hogy rongyos, foltos a ruhánk, 
kezdett velünk nyájasan beszélni; 
szebben, melegebben nézett le ránk.
A tavasz olyan, mint az édesanya...

Hosszú ecsetjét egy nagy tálba nyomta, 
s végig húzott vele a tájon.
Nyomába levelek, rügyek fakadtak, 
hogy a kis madarak szive ne fájjon.
A tavasz olyan, mint az édesanya...

A munkások még az utcákon állnak, 
a barna izmok parlagon hevernek.
De nyomában újból felbug a gép, 
s kenyeret ad sok éhes embernek.
A tavasz olyan, mint az édesanya...

Molnár Béla.

Dr. Horváth Árpád alispán üdvöz
lése. A rimaszombati r. kát. egyházköz
ség tanácsa nevében husvét vasárnapján 
négy tagú küldöttség kereste fel dr. 
Horváth Árpád alispánt, az egyházköz
ség világi elnökét. Radány Lajos espe
res-plébános meleg szavakkal köszön
tötte dr. Horváth Árpádot magas elő- 
lépése alkalmából és néki az egyház- 
község tagjainak szerencsekivánatait tol
mácsolta. Áz alispán meghatva köszönte 
meg a szívből jött üdvözlést. A várme
gye első tisztviselőjét egyébként előlép
tetése során számosán üdvözölték szó
ban és Írásban, elsők között Rimaszom
bat megyei város polgármestere és 
tisztviselői kara.

— Eljegyzés. Hlozek Lenke, Rima
szombat és Gyöngyössi Gyula m. kir. 
postatiszt, Budapest jegyesek. (M. k.é. h.)

— Esküvő. Wirtschafter Márta és Far
kas Miklós folyó hó 14-én d. u. 1 óra
kor tartják esküvőjüket rimaszombati 
lakásukon, melyre jóbarátaikat és isme
rőseiket tisztelettel meghívják. (M. k. é. h.)

Katonai előléptetések. A „Honvé
delmi Közlöny” április 3 iki 14. száma 
közli a legfelsőbb helyről történt hon
védségi kinevezéseket. Eszerint a rima- 
szombati helyőrségben Magyarország 
Kormányzója Szigetvüry József, Resch 
Rudolf őrnagyokat alezredesekké, nemes 
Soóky István és Vigh János századoso
kat őrnagyokká, vitéz Reök Attila, Furo 
Lajos, Ducsay Tibor és Bodnár István 
főhadnagyokat századosokká, Homonnay 
Károly hadnagyot pedig főhadnaggyá ne
vezte ki. — Századossá nevezték ki Ko
vács Andor m. kir. tüzérfőhadnagyot 
(Munkács) is. — A Vitézi Rend gömör- 
megyei tagjai közül vitéz Balázs Máté 
főhadnaggyá, vitéz Pásztor Ferenc pedig 
hadnaggyá lépett elő a honvédség tar
talékában. — Ugyancsak a honvédség 
tartalékában zászlósok lettek : dr. Boros 
Zoltán (Feled), Halász Dezső (Rima
szombat), dr. Szakad Kornél (Tornaija) 
és Szombathy- Volkó Viktor (Budapest) 
tart. hadapródőrmesterek.

A vármegye Közigazgatási Bizott
sága e havi rendes ülését április 14 én, 
kedden délben tartja meg Rimaszom
batban.

Kinevezések. A m. kir. belügyminisz
ter Csabay Ilonát Rimaszécsre és Szalay 
Gizellát Rimaszombatba m. kir. egész
ségügyi védőnő gyakornokokká kine
vezte. Mindketten az esküt dr. ’Sőldos 
Béla kormánybiztos főispán kezébe tet
ték le.

Költői siker. A budapesti Zeneaka
démia dísztermében tartották meg dal
estjüket a Magyar Írók és Zeneszerzők. 
Ezen az estén versével is műsoron volt 
Takács István MÁV-tanácsos, miskolci 
versköltő, a budapesti Gyóni Géza Iro
dalmi Társaság és a Turul Szépmives 
Céh tagja. „Harangoznak" cimü megze
nésített dalát Hajdú Anna rádióhang- 
versenyénekesnő nagy sikerrel adta elő.

Lontai-Rajner László, városunk ki
váló tehetségű opera-énekese husvét 
vasárnapján, úgy a katolikus, mint az 
evang. templomban szivekhez szóló szép 
énekszámokkal emelte az istentiszteletek 
ünnepi hangulatát.

A rimaszombati postahivatalban a
jövőben havonként kétszer rendszeres 
légoltalmi gyakorlatot tartanak, amit a 
közönséggel miheztartás végett ez utón 
közölnek.

A feltámadási körmenet. Két esz
tendős szünet után ez idén nagyszom
baton este a hagyományos fénnyel és 
pompával ment végbe a feltámadási 
szertartás. A feltámadt Jézust a kato
likus templomból a legmagasztosabb 
Oltáriszentség képében Radány Lajos 
esperes-plébános vitte ki a Horthy 
Miklós- térre. A hatalmas menet élén a 
cserkészzenekar, az iskolásifjuság, a disz- 
század és a katolikus egyesületek zász- 
laikkal vonultak fel. Á baldachinum 
után és mellette a papság és az irgalmas 
nővérek, valamint az egyházi tanács, a 
katonai és polgári hatóságok képviselői 
haladtak az élen dr. Horváth Árpád 
alispánnal, Éva László polgármesterrel 
és vitéz dr. Biikky Jenő rendőrkapitánnyal. 
A menetet a női katolikus egyletek és 
a hívek zárt sora végezte be. Boldogan 
hangzott fel az ajkakon az Alléi úja és 
magasan szárnyalt az ősi szép ének:
„Feltámadt Krisztus e napon ...... “
S bár az ég borús volt, mégis 
megható volt ez évben a feltámadási 
ünnepség, mert mintegy újjáéledését 
jelentette az egész magyar életnek, 
amely Krisztus feltámadásán át várja és 
hiszi a szebb és boldogabb magyar 
jövendőt.

Halálozás. Hinora István, a Rima- 
szombati Járási Hitelszövetkezet tiszt
viselője április, 7-én 26 éves korában 
hosszas szenvedés után meghalt. Az 
életpályája kezdetén álló szorgalmas és 
törekvő fiatalembert hirtelen pusztító 
kór ragadta el szerettei sorából. Halála 
elsősorban fiatal hitvesét, Paál Emmát 
sújtotta mély gyászba, akinek lelkét 
édesapjának csak nemrég történt vá
ratlan elvesztése is megtörte. Rajta kí
vül bánatos szülei, anyósa és szerető 
kartársai gyászolják. Temetése április 
9-én délután ment végbe óriási részvét 
mellett.

Bárdos István, a rimaszombati iparos
társadalom megbecsülésben álló munkás 
tagja április 9-én meghalt. Elhunytát 
özvegye, gyermekei, köztük dr. Bárdos 
László egri magyar kir. pü. tanácsos és 
kiterjedt rokonság gyászolja. Az elhunyt 
Rimaszombat város képviselőtestületé
nek hosszú éveken át érdemes tagja és 
a Katolikus Kör alelnöke is volt.

A gömöri tenyészállatok sikere. A 
most bezáródott Országos Mezőgazda- 
sági Kiállításon és Áilatvásáron a gö- 
mör-megyei kisgazdák 18 drb bikát 
állítottak ki. Ezek közül 16 drb részesült 
díjazásban. Elsődijat nyert 1, Il-at 5, 
IH-at 4, elismerő oklevelet 5 és dísz
oklevelet 1 bika. Valamennyi állat még 
a vásár megnyitása előtt vevőre talált, 
amely körülmény gazdáink céltudatos 
állattenyésztésének sikerét jelenti.

BAROSS ROVAT.
ijÖRÖssjj A Baross Szövetség rimaszombati 
Ssxüaiis«7 csoportjának közleményei.

Megüresedett lakások bejelentési 
kötelezettsége. A 6740/1941. M. E. számú 
kormányrendelet kötelezően előírja, hogy 
a megüresedő vagy megüresedett laká
sokat — tekintet nélkül arra, hogy 
bérlő, tulajdonos vagy haszonélvező 
lakott-e benne vagy sem — a polgár- 
mesteri hivatalban be kell jelenteni. A 
polgármester az ilyen lakásokat köz- 
alkalmazottak részére igénybeveheti. 
Amennyiben a polgármesteri hivatal a 
bejelentéstől számított 8 nap alatt az 
igénybevételt illetőleg nem nyilatkozik, 
vagy azt közli, hogy a lakást nem kí
vánja igénybevenni, csak ebben az eset
ben rendelkezik a tulajdonos vagy fe
lelős házkezelö a lakás további haszno
sítása felől. E rendelkezés ellenére kö
tött lakbérleti szerződés érvénytelen és 
az igénybevételt nem akadályozza. E 
rendelkezések megszegői ellen büntető 
rendelkezéseket is tartalmaz a rendelet, 
mely sztrint 2 hónapig, háború esetén 
pedig hat hónapig terjedhető elzárást 
állapit meg.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme

gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 

kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Rendelet a légvédelmi eszközök 
felszereléséről. A Budapesti Közlöny 
vasárnapi száma közölte a honvédelmi 
miniszter rendeletét, amely szerint az 
ingatlantulajdonosok külön díjazás nél
kül kötelesek megengedni, hogy, — ha 
szükségesnek mutatkoznék — légvédelmi 
eszközöket szereljenek fel, illetve, hogy 
az ingatlanokat a légvédelem céljából 
felhasználják. Ha azonban ilyen célból 
az ingatlanokon bizonyos átalakításokat 
végeznek, annak idején az igatlanokat 
régi állapotukba vissza kell állítani.

— Felvétel a kőszegi és budaté- 
tényi missziósházakba. Az Isteni Ige 
Társasága missziós szerzetesrend ezen 
két missziósházába felvételt nyerhetnek 
a gimnáziumnak mind a nyolc osztá
lyára olyan jó magaviseietü, jól tanuló 
és egészséges fiuk, akik az Isteni Ige 
Társaságban hithlrdető papok akarnak 
lenni. Érettségi bizonyítvánnyal jelent
kezők azonnal a rend noviciátusába 
nyerhetnek felvételt. A felvételre vonat
kozólag bővebb felvilágosítást nyújt a 
Szent Imre Missziós Szeminárium ház- 
főnöksége, Kőszeg.

Az 5. iskolánkivüli népművelési összejö
vetelen, a termet teljesen megtöltő hall
gatóság előtt dr. Fiedler Kálmán pénz
ügyi segédtitkár tartott, különösen az 
iparosokat és kereskedőket, de egyéb
ként mindenkit érdeklő előadást az „Ok
irati és a közigazgatási illetékekéről. 
Az előadáson kimerítően fejtegette az 
előadó, hogy az egyes okiratokra (szám
lák, nyugták, ajánlatok stb.) milyen bé
lyeg illetéket kell leróni és számtalan 
kérdésre adott tanulságos válaszokat.

A legközelebb tartandó iskolánkivüli 
népművelési előadásról külön fogjuk ér
tesíteni az érdeklődőket.

H A R I S N Y A

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

N O R - C O C
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Képes katolikus havi folyóirat a ka
tolikus családok számára a „Világposta", 
mely a kőszegi Szent Imre Missziós 
Szeminárium kiadásában jelenik meg 
minden hónap 10-én. Érdeklődőknek 
készséggel küld ingyenes mutatványszá
mot a kiadó.

S Z Í N H Á Z .
A húsvéti ünnepek alatt és részben az 

ünnepek után is a közönség fokozottabb 
érdeklődése mellett folytak le a szín
társulat előadásai. Gyöngébb látogatott
ság inkább csak az itt már előadott da
rabok iránt nyilvánult meg. Hisszük, 
hogy városunk lakosságának pártfo
gása most már állandó marad és színé
szeink a jól végzett munka érzetével 
távozhatnak majd el tőlünk. A közönség 
dicsérete mellett teljes elismerés illeti 
meg a színtársulat tagjait az elmúlt heti 
szereplésükért. A jól összeválogatott mű
sor mindenkinek alkalmat adott arra, 
hogy tudását és lelkesedését kimutat
hassa.

Nagycsütörtökön este a „Hajnalodik" 
cimü irredenta színműben a mi elmúlt 
húsz esztendős sorsunk is megelevene
dett erdélyi nemzettestvéreink lelki szen
vedésein át. Farkas István súlyos veretű 
szavait kiválóan adták vissza a szerep
lők, akik közül ifj. Szabó István, Zele- 
nay József és Tóth Erzsébet erősen drá
mai hangot ütöttek meg. Mellettük Jáki 
Elvira, Elek Piri, Fehér Györgyi, Bakos 
László, Agárdi István, Szedő Lajos és 
Hídvégi Lajos illeszkedtek be átérzett 
szereplésükkel a nagyhatást keltő elő
adásba. Külön felemlitést érdemeinek 
megható alakításukért Aszalay Erzsébet 
és Bikás Mária, akit először iáttunk 
drámai szerepben.

Szombaton és vasárnap három elő
adásban került színre az országos sikert 
aratott „Becskeresi menyecske" igazán 
jó! sikerült és forró előadások keretében. 
A siker hőse Sándor Anna volt, aki csak 
előzőleg épült fel egyhetes lázas beteg
ségéből. Nagyszerű egyénisége pompá
san érvényesült a címszerepben, kifo
gástalan énekei, Ízléses táncai és elra
gadó játéka a régi diadalmas színházi 
esték izzó hangulatát hozta vissza. Min
den tekintetben méltó társa volt Hídvégi 
Lajos, mig a tréfacsinálásból és boszor
kányos táncokból Elek Piri, Zelenay Jó
zsef, Szedő Lajos, Jáki Elvira és Fehér 
Györgyi vették ki a részüket. Vasárnap 
délután Sándor Anna helyettesítésében 
Tóth Kiss Kata csillogtatta figyelemre
méltó tehetségét,amelyet hétfőn a „Dankó 
Pista nótafája" cimü kedves operettben 
is sikerrel érvényesített. Ebben a darab
ban a társulat minden tagja szívvel és 
lélekkel működött közre. Dankó Pista 
alakját a kis Barna Lívia és Hídvégi 
Lajos személyesítették meg. Az előbbi 
bájos megjelenésével és ügyes táncával, 
az utóbbi pedig nagyszerű énekkészsé
gével, találó maszkjával és megható já
tékával találta meg az utat a közönség 
szivéhez, amely a többi szereplők játé
kát is nagy elismeréssel jutalmazta. Kü
lön élményt nyújtottak Fehér Györgyi 
kellemes hangján előadott és nékünk 
olyan kedves Pósa-Dankó nóták. Úgy a 
„Becskereki menyecske", mint a „Dankó 
Pista nótafájá“-nak hibátlan zenei ki
dolgozása Pados Rezső karnagy érde
mét jelentette.

Kedden este kevés számú közönség 
előtt a „Sárgarigófészek" mulattató és 
fülbemászó zenéjü operett került színre, 
amelyet a társulat Sándor Annával az 
élen kifogástalanul adott elő. Sándor 
Anna gyönyörű ruhái és egy bravúros 
tánca, amelyet az ördöngős lábú Zele
nay Józseffel járt el, külön is emlitésre- 
méltók. Zelenay József, Elek Piri, Szedő 
Lajos és Fehér Györgyi tréfacsinálásuk- 
kal valóságos nevető- és tapsorkánt ér
tek el, még ifj. Szabó István, Jáki Elvira 
és Bakos László, kitől két szép éneket 
is hallottunk, az érzelmesség síkján ér
tek el nagy hatást.

Szerdán a „Bombaüzlet" c. kissé vér
szegény tartalmú zenés-vigjátékban a 
szereplők mindent megtettek, hogy a 
darab hiányosságát lelkes játékukkal ki- 
töltsék. Főleg Zelenay József, aki min
den szerepében egyéni tud lenni, járt 
elől a mulatságos hangulat megteremté
sében. Sikerrel járultak ehhez Elek Piri, 
Szedő Lajos, Jáki Elvira, Hídvégi Lajos, 
Bakos László, Csonka Antal, Tiszai Imre 
és Aszalay Erzsébet.

Cütörtökön este Kálmán Imre örök
szép operettjének, a „Marica grófnő"- 
nek felújításával aratott az operettegyüt
tes teljes sikert. Pénteken „A tizedik 
kérő" Hunyady—Harsányi operett sze
repelt a műsoron.

Szombaton este került bemutatásra 
Sándor Anna felléptével a „Fityfirity" 
c. nagy zenésoperett, amelyet vasárnap 
este Is megismételnek. Vasárnap d. u. 
a „Dankó Pista nótafája" kerül színre,

Hétfőn este kerül sor a sziniévad ki
emelkedő eseményére : Kiss Ferenc és 
Sándor Iza vendégjátékára. A „Ki a har
madik ?“ előadása bizonyára ünnepi es
tet fog hozni.

Kedden a „Zimberi-zombori szép’ asz- 
szony", szerdán pedig a „Három a kis
lány" operettek kerülnek sorra Sándor 
Anna felléptével.

Csütörtökön Sándor Anna és Hlatky 
László felléptével a „Boldoggá teszlek" 
c. kacagtató vígjáték lesz műsoron. — 
Pénteken a „Becskereki menyecskéit 
ismétlik meg. A jövő szombatra az 
„Ilyenek a férfiak" nagy sikert elért ze
nés bohózat bemutatóját Ígéri az igaz
gatóság.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a legújabb ka

cagtató magyar vígjáték kerül a mozgó
képszínház műsorára : „Kádár Kontra
Kerekes" címen. Egy szép és fiatal 
ügyvédkisasszony (Tolnay Klári) körül 
a pénz és szerelem eszeveszett táncot 
kezd és a mulattató történet lebonyo
lításában a magyar szinészgárda legjava 
veszi ki a részét. Tolnay Klári és ellen
fele: Szilassy László mellett a komikusok 
élcsapata : Vaszary Piri, Mály Gerő, id. 
Latabár Kálmán, Köpeczy-Boócz Lajos, 
Misoga László és a két Pethes szerepel. 
Dr. Asztalos Miklós fordulatokban gaz
dag szövegkönyvét Ráthonyi Ákos ren
dezte meg pompás ötletességgel. Kisérő- 
rnűsor: a Magyar Világhiradó.

Április 13-án, hétfőn és 14-én, kedden 
„Mindenkit érhet szerencse" cimen ki
váló amerikai társadalmi vígjáték pereg 
le a vásznon. Egy szélhámos, dolgozni 
nem szerető család életét és megjavu- 
lását tárja elénk az érdekfeszitő történet 
szellemes vonalvezetésben, nagyszerű 
rendezésben és kiváló színészek tolmá
csolásában. Főszereplők a bájos Janet 
Gaynor, az érdekes szépségű Paulette 
Godard és a fiatal Douglas Faiibanks. 
Kiséiő az Ufa háborús híradó.

Április 15-én, szerdán és 16-án, csü
törtökön általánosan megnyilvánult óhaj
ra az igazgatóság az „Áll a bál" c. nagy
sikerű magyar filmoperett másodbemu
tatóját tűzte ki filléres helyárak mellett. 
Az elragadó története és fülbemászó 
melódiái révén óriási népszerűségre 
szert tett magyar filmremeket bizonyára 
azok is megnézik újra, akik már egy
szer gyönyörködtek Szeieczky Zita, Si- 
mor Erzsi, Bilicsi Tivadar, Csortos 
Gyula, Pataky László és Mihályffy Béla 
nagyszerű játékában. Kiséröműsor az 
olasz Luce-hiradó.

Április 18-án és 19-én kerül sor a 
velencei kiállításon első dijat nyert nagy 
német filmujdonságra „A ősi rög" cimen, 
melynek főszerepét Paula Wessely 
játsza.

S P O R  T.
T u r isz tik a .

Közeledik már...!*
Még néhány hét! Vagy mondjuk : egy 

hónap és felhangzik újból a turisták 
hivó szava : „Szabadba ki, hegyekbe 
fel !“ De mi, a türelmetlenebbek, bár 
csak gondolatban is máris vándorlunk. 
Igen, mert már a vándorlás elképzelése is 
édes vágyó érzéssel tölti el szivünket.

Tekintetünk sok viharlátott turista
felszerelésünket simogatja. Szinte büsz
kén vizsgálgatjuk az észlelt „defektus"- 
okat, hogy ehhez itten, vagy ottan jutot
tunk. Talán a Ragács—Pogányvár, So
moskő—salgóvári utunkon, vagy a Fa- 
bova—Murány— gyömbér! kirándulá
sainkon szereztük őket?... Az is lehet, 
hogy a Magas-Tálra gerinceinek, csú
csainak és szakadékainak autogrammjait 
viselik magukon. Ez a csipetnyi széna

törmelék, mely hátizsákunk zugában 
meghúzódott, nyilván ama trsztjei éj
szakai tanyázó helyünkről jött velünk?...

Kedves képekkel telik meg keblünk, 
s egész valónk. Megzendül képzeletünk
ben a lágyan surranó csermelyek cse
vegése, a lombos erdők, mezők illatos 
lehellet-szózata. A szilaj hegyi-patakok 
tomboló zúgása, a fenyvesek balzsamos 
illatú lágy sóhajtása. Feltűnnek lelkűnk
ben az álmodozó nagy hegyek bűbájos 
képei. A zergejárta zordon sziklaóriások 
vágyva szemlélt merész körvonalai...

Igen, — igy volt ez nem is oly ré
gen !... És épen ezekért és hasonlókért 
a szépséges szabadtermészetet csak sze
retni és szeretni lehet. Csakis hálával 
és szeretettel gondolhatunk rá életünk 
bármely órájában. Es a kellemes, vigasz
taló édes emlékezések színes képei, lágy 
akkordjai gyönyörködtetnek és zengnek 
körülöttünk, ha rájuk gondolunk.

Kedves túratársaink meghitt körében 
érezzük magunkat újra és látjuk s hall
juk őket újra. Vándorolunk örömteli vá
gyódással, gondtalanul, boldogan az is
meretlen, vagy jólismert tájak felé...

Szép, kedves O, a gyönyörűséges sza
badtermészet az év minden szakában. 
Szép tavasszal, midőn boldog Ígéretként 
zsendülő illattárjában füröszt bennün
ket. Szép nyáron kifejlett bájában. Szép 
ősszel, midőn a komoly életkor boldog 
családi körét szemlélteti. Szép télen, 
amint álombamerült szerettünk kedves 
képében pihen patyolatfehér hótakarója 
alatt. És körülötte királyi diszt megszé
gyenítő pompa ékesiti hálótermét.

De ezek mind csak részletei az 0  
abszolút szépségének ! Hát még milyen 
az valódi teljességében!... Mely nyelv, 
toll vagy ecset tudná, bírná öt méltóan 
hiven érzékeltetni ?...

És nemcsak szépet hanem hasznosat 
és csodásán jót is nyújt O minékünk 
pazar bőkezűséggel. Nyájas vendégsze
retettel fogadja személyválogatás nélkül 
a hozzá sereglőket. Feledteti gondjaikat, 
letörli könnyeiket, uj életkedvet önt a 
csüggedőkbe. S nem kér, nem vár tőlük 
érte semmit, legfeljebb kíméletet I...

Megnyugtatja szivünket. Szeretetre 
buzdít Alkotója iránt. Szeretetre minden 
felebarátunkhoz, hogy igy betöltvén az 
isteni legfőbb parancsolatot, vezet az 0  
országa felé...

Mi pedig szerény munkásai az Esz
mének, boldogan követjük hivó szavát. 
De egyben vágyva hívjuk és várjuk a 
nehéz testi, vagy szellemi munkától és 
gondoktól görnyedező embertársainkat, 
hogy álljanak közénk, vándoroljanak ve
lünk. Részesüljenek mindama jóban és 
szépben !... Hiszen a természet szere
tjéhez nem kell semmi különös tudo
mány, csak jóindulatú, megértő s z ív  és 
nyitott szem. Foglalkozás, kor, nem, stb. 
ezen a téren mellékes. A család apraja, 
nagyja együtt vándorolhat a szépséges 
szabadtermészet ölén. S a megosztott 
öröm megsokszorosodva derül ott rájuk. 
Részük lesz nagyértékü ártatlan örömök
ben. Azoknak pedig nincsen kellemetlen 
„másnapijuk !...

Tehát: Turista üdv! A viszontlátásra!
Egy öreg vándor (R. D.)

♦Alkalmi szemelvény a szerző sajtó 
alá kerülő „Turista karcolatok" című 
könyvéből.

Labdarúgás.
Hatvani VSE-R. Törekvés 6:2 (2:0).

Az őszi bajnoki évadról elmaradt mér
kőzését játszotta le husvétvasárnap dél
után a R. Törekvés a Hatvani Vasutas 
SE ellen. A súlyos vereség megfelel 
ugyan a látott játéknak, nem azonban az 
erőviszonyoknak, miután a vendégcsapat 
a helyi együtteshez hasonlóan gyönge 
formában szerepelt. A Törekvésnek, hogy 
a tavaszi évadban a helyét méltóképen 
megállhassa, okvetlen szüksége van arra, 
hogy a csapatát átalakítsa és megerő
sítse. Főleg a fiatalok erőlétének eme
lésére és technikai készségüknek szak
szerű fokozására kell nagyobb gondot 
fordítani. Vasárnap is azt láttuk, hogy 
szívvel és lélekkel csak a csapat 
„öregjei", igy elsősorban Riz és Kocsis 
játszottak. Mellettük még Kiincsák já
téka emelhető ki. A becsületgólokat 
Barczi és Vályi szerezték. — Ma, va
sárnap a tavaszi évad első bajnoki mér
kőzését a Törekvés Hatvanban játsza 
le ugyancsak a HVSE ellen.

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 ’/»-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

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

A „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 : ’/z'évre 6 pengő, 
félévre 12’— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

H Á Z A S T Á R S A T  k e r e s e k :
17—32 éves korig, némi hozománnyal. Közepes, 
barna, 28 éves fiatalember vagyok, üzletszerzés
sel foglalkozom, jövedelmem havi 400 — Pengő. 
Leveleket „Házasság" jeligére a kiadóba kérek.

Eladó
Rimaszombat területén házhely, 
föld és gyümölcsös.

Cim a kiadóban. 1 -3

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. Ci m a kiadóban.

3 - 3

Két vagy 3 szobás kertes

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

81/1942. vght. szám.
Á r v e r é s i h ird etm én y .

Ifj. dr. Karafiáth Jenő budapesti ügy
véd által képviselt Foinciere Általános 
Biztositó Intézet javára 76 P 06 f töke 
és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámitásá- 
sávai, a feledi kir. járásbíróság 1939. 
évi Pk. 1324 sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1939. évi julius hó 13-án 
lefoglalt 1.200 pengőre becsült ingósá
gokra a fenti kir. jbiróság Pk. 1324/39 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. t. c. 20. §-a 
alapján, továbbá a foglalási jkönyvből 
ki nem tűnő más foglaltatók javára is 
az árverés megtartását elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégítési jo
guk ma is fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatban nincs,
— végrehajtást szenvedő lakásán, Feled 
községben Fő-u. Rima melletti házban 
leendő megtartására határidőül 1942. évi 
április hó 23. napjának délelőtti 10'30 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok, valamint Röntgen gép, s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek,
— de legalább a becsár s/s’részéért — 
készpénzfizetés mellett el fogom adni, 
még akkor is, ha a bejelentő fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít

Feled, 1942. évi március hó 31.
Kitűzési dij: 2 P 52 f.

Bajkai Gyula s. k.
rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. jb rósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. VIII. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

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


