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A tavasz
még ugyan elkeseredett harcot foly
tat az uralmát csak nehezen átadni 
akaró tél ellen, mégis bár ha kissé 
hűvös is, de tavaszi fuvalmak vo
nulnak át a tájon, amelyek ereje 
megpezsditi a vérünket, felfrissíti 
érzéseinket és gondolatainkat. A 
tél fagyasztó hidege évtizedek óta 
nem feküdte meg ekkora súllyal a 
magyar Felföldet és a rónákat, mint 
az idén. A négy hónapig szakadat
lanul tartó dermesztő fagy emberre, 
állatra és növényre egyaránt elvi
selhetetlen súlyos csapás volt. A 
természet örök törvénye azonban, 
hogy a telet egyszer mégis csak a 
tavasz váltja fel: amikor is véget- 
érnek a téli szenvedések és minden 
megujhódik az éltető napsugár ereje 
alatt.

A nehezen várt tavasz azonban 
évszázadok óta nem állította olyan 
súlyos feladatok elé magyar fajun
kat és nemzetünket, mint a most 
eljövendőben lévő. Nehéz és ko
moly harcban állunk szövetsége
seink oldalán nemzeti létünk, ke
resztény hitünk és magyar fajunk 
fennmaradásáért a közös nagy el
lenség: a világ leghatalmasabb sö
tét erőitől támogatott keleti barba
rizmus, a mindent elpusztítani akaró 
bolsevizmus ellen.

A tavasz frissítő erejét és a ter
mészet éltető lendületét épp ezért 
minden magyarnak a lehető leg
nagyobb erőkifejtésre kell felhasz
nálnia. A földmives a termelés fo
kozását, az iparos az elsőrendű 
életszükségleti cikkek és fegyverek 
gyors előállítását kell, hogy mun
kálja a munkás tömegekkel kar
öltve: mert kenyér, ruha és fegyver 
nélkül megbénul a legbátrabb és 
legjobban képzett katona is. A tiszt
viselő és egyéb szellemi munkás 
pedig szolgáltasson igazságos, em
berséges és gyors közigazgatást, 
hogy megnyugvás és megelégedés 
kisérje munkájukat itthon és a harc
tereken egyaránt. Mert ezek szük
ségesek ahhoz, hogy a háború leg
első és legfontosabb tényezőinek, 
katonáinknak páratlan teljesítő ké
pessége minden kételyen felül álljon.

Ha igy minden magyar, félretéve 
a pártos viszálykodást, a főcélok
ban egyetértve maradéktalanul tel
jesíti kötelességét azon a poszton, 
ahová őt a sors állította, akkor 
nehéz tavaszunk vetése meghozza 
a jutalmazó aratást. Mert az Isten 
nem hagyja el a benne bizó és az 
ő nevében kitartó erővel dolgozó 
népét!

március hóban.
Gömör és Kishont vármegye Közigaz

gatási Bizottsága április 14-én, kedden 
délben tartotta e havi rendes ülését. Dr. 
’Sóldos Béla kormánybiztos-főispán meg
nyitó beszédében meleg szavakkal üd 
vözöite dr. Horváth Árpád alispánt ma
gas előlépése alkalmából, majd szívélye
sen köszöntötte a bizottság ülésén első 
Ízben megjelent dr. Fábián Jenő p(l. fő- 
tanácsos-pénzügyigazgatót és dr. Mészá
ros Gyula közellátási főfelügyelőt. Az 
üdvözlésekre dr. Horváth Árpád alispán 
és dr. Fábián Jenő pénzügyigazgató vá
laszoltak hálával telt szavakkal.

Ezután az egyes előadók tartották 
meg jelentéseiket. Halász Sándor gaz
dasági felügyelő, a vm. gazdasági fel
ügyelőségének vezetője az elmúlt hónap 
mezőgazdasági helyzetéről szóló jelenté
sét az alábbiakban terjesztette elő:

„A hótakaró rendkívül kedvező körül
mények közt olvadt el, árvizet, belvíz
károkat seholsem okozott. Az egyébként 
Ilyenkor vizáilásos helyeken is feltűnően 
kevés a viz. Az őszi vetések a rendkí
vüli tavaszi időjárás következtében elég 
jól fejlődnek. A tavaszi kalászosok el
vetése kevés hijján elvégeztetett. A ka
pások alá szánt földek munkálatai is 
nagyon szépen haladnak, s minden re
mény meg van arra, hogy a tavaszi me
zőgazdasági munkák idejében és jól el
végezhetők lesznek. Az állatállomány 
erőállapota némi nehézségek árán lesz 
fenntartható a legelőig, illetve uj takar
mányig. Az abraktakarmányok hiánya és 
a szálastakarmányok gyenge minősége 
következtében a haszonállatállomány ter
melőképessége is erősen gyengült. így 
például igen gyengék lesznek a nyírást 
eredmények, a tejtermelés a minimumra

csökkent, a sertéshizlaiás majdnem tel
jesen megszűnt. Egyedül a marhahizla
lás tartja még nagyjából régi ütemét, 
jóilehet a megye közellátása szempont
jából ezen termelési ágban felhasznált 
takarmányértékek hátráltatják az előbb 
említett többi termelési ágak életképes
ségét. A vármegyei állattenyésztési alap 
megkezdte a működését és a köztenyész
tés részére a hiányzó apaállatokat, szám
szerűit 60 bikát és 57 kant beszerzett.* 

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos 
j a vármegye közegészségügyi állapotáról 
! többek között a következőket jelentette: 

„Vármegyénk 1942. évi március havi 
közegészségügyi állapota az elmúlt hó
nap és az elmúlt év ugyanazon hónap
jához viszonyítva javult, mert a fertőző 

i betegek száma csökkent. A nem fertőző 
I betegségek közül rheumás megbetege

dések fordultak elő nagyobb számban. 
A fertőző betegségek előfordulási ■ kö
vetkező volt: dlftérla 4, vörheny 12, ka
nyaró 8, bárányhimlő 5, szamárköhögés 
3, hastífusz 10, kiütéses tífusz I, nyílt 
tuberkulózis 25 (egy halálesettel) fordult 
elő. A hónap végén nyilvántartott tbc- 
sek száma 19.

A február havi népmozgalmi adatok 
szerint a vármegyében élve 177, halva 
5, összesen 182 gyermek született; az 
összes halálozások száma 118 volt, igy 
a vármegye természetes szaporodása -j- 
64, amely szám az előző hónaphoz vi
szonyítva 5-e\ az elmúlt év hasonló hó
napjához viszonyítva pedig 43-al több. 
A bejelentett elvetélések száma 12, amely 
a születésekhez viszonyítva 6'6%-ot tett 
ki, a múlt havi 6'5*/o és a múlt évi 12'9%' 
kai szemben. Szülés alatt 2 anya halt 
meg. Nyomozás 12 elvetélés esetében 
megindult*.

---------------- ♦♦----------------

AZ ÖSM AGY ÁROK NYOMÁBAN.
Irta: Szepsy József.

Április 11-én, Körösi Csorna Sán
dor halálának 100 éves évfordulója 
alkalmával a tudományos és a tu
domány értékével törődő Magyar- 
ország bensőséges megemlékezés
sel áldozott az ázsiakutató nagy 
vándor örök érték ü szellemének. 
Utazásának végső célját, az ösma- 
gyarok felkutatását nem érhette el. 
Nem érhette el, mert csak sejtései 
után indult, nem állott rendelke 
zésére sem tudományos eredmény, 
sem anyagi alap. Az ősmagyarok 
felkutatásának egyetlen reális alapja 
van : a nyelvészet, ez pedig Csorna 
idejében meglehetősen gyerekcipő
ben járt.

A népek és nemzetek eredete, 
származása, legrégibb múltja köd- 
bevész. Ha a történelem kutatásá
ban messzebb és messzebb me
gyünk vissza a múlt időkbe, keve
sebb és kevesebb Írott emlékeket 
találunk. Végül eljutunk egy olyan

ponthoz, ahol Írott emlék egyálta
lában nem áll rendelkezésünkre. 
Ilyen esetben négy dolog segíti ki 
a történészt: a monda, az archeo
lógia (az ásatások eredménye), az 
arithropológia és a néplélektani bi
zonyságok, végül pedig a nyelvé
szet.

Minden népnek van mondája, re
géje, s minden mondának van tör
ténelmi magva. A színes elbeszé
lésből nagyon nehéz kihámozni a 
szürke valóságot. Az archeológia 
az ősi leletekből igyekszik megál
lapítani bizonyos igazságokat. A 
kiásott emlékek azonban nem be
szélnek, s a magyarság eredetének 
kérdésénél nem tudnak megbízható 
feleletet adni, sem pedig igazságot, 
legfeljebb színezetet. Az anthropo- 
lógia a csontalkatot, különösen a 
koponya összetételét vizsgálja.

Azonban az egész anthropológia nem 
sok eredményt tudott felmutatni. A 
legfontosabb és egyben legreálisabb 
alapunk az ősmagyarok kutatásánál 
egy hatalmas élő organizmus: a 
nye l v .  Az a nyelv, melyet mi ma
gyarok beszélünk, sok ősi titoknak 
a kulcsát rejti magában. A törté
nelemtudománynak ezt a mellékágát, 
amelyik az eredet kérdésének ku
tatása közben legnagyobb segítsé
günkre van: összehasonlító nyelvé
szetnek nevezzük.

Az összehasonlító nyelvészet leg
újabb eredménye az, hogy a ma
gyar nyelv alapja egy finn-ugor 
nyelv. (Á nyelv és faj nem mindig 
azonos.) Nyelvünk tanulsága szerint 
két fajkeveredés volt: az egyik igen 
közel állott a vogul néphez, a má
sik török fajta nép volt. Ehhez 
hozzávesszük a másik három segéd- 
tudomány eredményeit, s az ősma
gyarok eredetét és ma is felismer
hető rétegződését a következőkben 
állapíthatjuk meg:

A finn-ugor ősnép a Kr. e. III. 
évezredben a Közép-Volga és mel
lékfolyói, a Káma és Bjelája men
tén élt teljes nyelvegységben. A 
finn-ugor népek egyik törzsét ké
pezték a vogulok és magyarok. A 
mai finn és magyar nyelv össze
hasonlítása alapján a nyelvészek 
megállapították, hogy sok alapsza
vunk ebben az időben keletkezett; 
igy: a számnevek egy része, a test
részek nevei, a rokonságot és a 
természeti tüneményeket kifejező 
szavak, az állatnevek egy része, a 
halászattal foglalkozó szavak nagy 
része, stb. Ebben a legősibb hazá
ban a halászat és vadászat volt a fő- 
foglalkozás. A magyar törzs a finn
ugor nép legkeletibb ágához, az 
ugor ághoz tartozott, s igy ragadt 
rá az ugor név, amelyet ma Európa 
népei variálva használnak a ma
gyar nép megnevezésére (Hungá
ria, Ungheria, Ungria, stb).

Ez az ugor törzs lassú kelet felé 
való húzódással átjutott az Uralon, 
s a Tóból és az Irtis folyók vonala 
mellett telepedett meg. Itt a nép- 
vándorlás vihara a magyarságot 
elszakította rokonaitól, s egy altáji 
néphez, az ogur törzshöz szorította. 
Ez a török eredetű ogur törzs a 
magyar törzssel életközösségre lé
pett, s többszázéves együttélés után 
egybeolvadtak. Ez a török törzs a 
kultúra magasabb fokán állt, mint 
a magyarságnak életet adó finn
ugor néptörzs. Az eddig jobbára 
halász-vadász életmódot folytató 
magyar nép a harcias török törzs
től tanulta el a háború mesterségét, 
itt edződött katonanéppé. A török—
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magyar szóegyezések alapján meg 
lehet állapítani, hogy itt tanulta meg 
népünk az állattenyésztést, földmű
velést, stb. Itt két rétegre válik a 
magyarság: egy földművelő, állat- 
tenyésztő részre (ugoros magyar
ság) és egy harcias, uralkodó részre 
(oguros v. törökös magyarság). Ez 
a kettős rétegződés egész történel
münk folyamán végigkíséri népün
ket. A magyar nép végleges for
májában tehát két törzs keveredé
séből állt elő. A két törzs házas
ságra lépett, az anya szerepét ját
szotta a finn-ugor eredetű törzs, 
amely az életet, s az anyanyelv egy 
részét adta, s azután eltűnt; az apa 
szerepét pedig a török eredetű ogur 
törzs játszotta, mely a magyarság 
jellemét adta. A legrégibb kútfők, 
sőt még a honfoglalás utániak egy 
része is a magyarokat ezért emlí
tik turk (török) néven.

Az V. század derekán Ázsiában 
nagy arányú népmozgalom indult 
meg. Az előretörő népek nyomá
sára a fiatal magyar nép kénytelen 
uj hazát keresni, s a Kaukázustól 
északra elterülő vidéken, a Kubán 
alsó folyása mellett telepednek le. 
Itt a magyar nép kettévált, s a 
VII. század folyamán néhány törzs 
Baskiriába költözött. Ezekkel az 
ősmagyarokkal beszélt 1236. táján 
Julianus domokosrendi barát.

A hét törzsre oszló magyarság 
830. táján a Kubán-menti szálláso
kat elhagyva a Don-Dnyeper folyók 
torkolata környékén telepedett meg. 
Ezt a hazát nevezzük Lebédiának 
(v. Levédia), a régi kútfők szerint 
Dentumogeriának (Dontövi Magyar- 
ország). Lebédiában egy ideig ka
zár fennhatóság alá kerültek, de a 
kazár birodalom bomlásával vissza
nyerték függetlenségüket, s a hozzá
juk csatlakozó kabar törzssel a 
Búg—Dnyeszter—Prut—Szeret alsó 
folyása mentén, Etelközben teleped
tek le. Itt történik a vérszerződés 
és a hét törzs egyesülése egy néppé. 
Itt választják meg a Megyer-törzs 
fejét, Árpádot vezérré, itt készítik 
elő a honfoglalást. A vezetőszere
pet betöltő Megyer-törzs után kez
dik az egész népet magyaroknak 
nevezni.

A  parkok védelme 
a kutyák ellen.

A hatóságok a mai idők legfontosabb 
feladatai közé sorolták a kertek és a 
parkok hathatósabb eszközökkel való 
védelmét. Ezt az intézkedést úgy nem
zetgazdasági, mint pedig városszépitési 
szempontok indokolják, természetes te
hát, hogy városunk polgármestere is 
megfelelő intézkedéseket léptetett életbe 
a tavasz beálltával helyrehozandó vá
rosi terek és parkok éppségének és 
rendjének megőrzésére. Vonatkoznak 
ezek elsősorban

a kóborán csatangoló kutyák ellen. 
A jövőben a városi sintér kocsija gyak
rabban jelenik meg majd az utcákon és 
a gazdátlanul kóborló ebeket elfogják 
és kiirtják. Elhatározta a polgármester, 
hogy az ebek otthontartását a jövőben az 
ebtartóknái hatóságilag ellenőrizteti, aki
nek kutyáját otthon vagy pedig az ud
varban nem találják, azt szigorú rend
bírsággal sújtják. Minden ebtulajdonos
nak tehát saját érdeke, hogy kutyáját 
odahaza tartsa, ha pedig az utcára viszi, 
csakis pórázon vezesse. Hisszük, hogy 
a hatóságoknak ez idők-szabta intézke
dése mindenkinél, akiket illet, megértésre 
talál, annál is inkább, mert a kutyák ott
hontartása ügyében már a múlt évben 
is történt hivatalos felszólítás.

A R im aszom bati T a k a ré kp é n z tá r, várm e
gyénk leg rég ib b  pénz in téze te  BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfo gad  és azokból 
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A KÁLÓT agrárlfjusági mozgalom or- 
szágépitő munkáját ma már mindenki 
látja és aki csak felelősséget érez a ma
gyar nép iránt munkájában, segíti is. A 
népfőiskolák legkorszerűbb intézményét 
tömegével állította be a mozgalom a 
magyar nép szolgálatába. Ehhez a nagy 
munkájához csatlakozott az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap akkor, 
amikor a jánosi „Telepesképző Nép
főiskola" létesítéséhez nagyban hozzá
járult.

A múlt év november elseje óta Jáno
siban működő népfőiskola ma már nem
csak vármegyénkben, hanem ország
szerte ismert és szép munkájáért meg
becsült. Nagy elismerésben volt része a 
népfőiskolának e hó 10-én, amikor vár
megyénk alispánja, dr. Horváth Árpád 
személyes látogatásával tüntette ki, be
bizonyítva azt, hogy az országépités 
nagy munkájában dolgozó magyar nép 
fiaival teljesen együttérez és várme
gyénkben működő népfőiskola műveltebb 
falut, életerős népet, önérzetes magyart 
krisztusi alapokon kialakító működésé
vel tökéletesen egyetért. Az alispán 
kíséretében volt dr. Steller Mária kerü
leti szociális felügyelő és dr. Deák An- 
dorné vm. szociális gondozónő, kik szin
tén nagy örömmel látták azt a csalá
dias szellemet, ami a népfőiskolából ki
sugárzik.

Á népfőiskola előadói országos hlrü 
emberek, akik fáradságot nem ismerve 
jönnek az ország minden részéből, hogy 
tanilsák a magyar népet. E napon dr. 
Kerék Mihály szociális felügyelő, a ma
gyar földkérdés nagy ismerője Buda
pestről és Edvi Illés István igazgató, a 
telepítés és kishaszonbérletek gyakorlati 
nagy szakértője Debrecenből voltak az 
előadók. Edvi Illés István előadása köz
ben érkeztek meg a vendégek, akiket a 
hallgatók nagy lelkesedéssel fogadtak. 
Babólhy Ferenc népfőisk. hallgató a 
népföiskolások nevében üdvözölte a ven
dégeket és az iskola eddigi működését 
ismertette. Utána Gergely József Igazgató 
beszélt a népfőiskola jövő terveiről. Az 
egyéves telepesképző tanfolyam mellett 
április 1-től egy 5 hónapos kertészeti 
tanfolyam is működik, hogy a magyar 
nép minél szélesebb rétege megismerje

A vármegyei Közjóléti Szövetkezet igaz
gatósága folyó évi április hó 11-én dr. 
Horváth Árpád alispán elnöklete alatt 
ülést tartott. Az igazgatósági ülésen dr. 
Steller Mária kerületi szociális felügye
lőnő is megjelent.

Az igazgatóság örömmel vette tudo
másul, hogy az Országos Szociális Fel
ügyelőség a szövetkezet folyó évi üzlet
tervét közel 570.000 pengő szükséglettel 
és ugyanannyi fedezettel jóváhagyta.

Az igazgatóság elhatározta, hogy az 
Országos Háziipari Szövetkezetbe 300 
pengő értékű üzletrész jegyzésével tag
ként belép. Ezzel biztosítja a vármegyei 
háziiparosok termelvényeinek az ország 
határain belül és esetleg a külföldi pia
cokon való elhelyezését.

Könyvelőnek Antal János gicei lakost 
alkalmazták.

Elhatározta az igazgatóság, hogy a 
folyó évben Jolsva, Aggtelek, Hárskút, 
Almágy, Felsövály, Harkács, Korláti és 
Zádorfalva községek lakosai között fog 
teheneket kiosztani.

Az elmúlt évben megkezdett építke
zések* befejezéshez közeledvén, kijelölte 
a házjuttatásban részesítendő 30 csalá
dot. A kijelölt családokat rövidesen bir
tokba helyezik, hogy a házaknak 600 
négyszögöles telkét a juttatásban része
sített családok már a folyó évben meg
művelhessék. Amint már előzőleg közöl
tük, ezeken a telkeken konyhakertésze
tet létesít a szövetkezet és ennek a ho
zama már a juttatásban részesített csa
ládok tulajdonát képezi.

Az igazgatóság jóváhagyólag vette 
tudomásul, hogy a Rimaszécs és Dobóca 
községek határában elterülő telepes pusz
tákon lakó sokgyermekes családokat a

a nemzetgazdasági szempontból is nagy- 
fontosságú gyümölcs és bolgárkertészetet. 
Az iskola 15 kát. holdas kertészetében 
gyakorlatilag is tanulnak a kertészeti 
tanfolyamosok, akik az ország különböző 
részeiből jöttek ide.

A beszédek elhangzása után dr. Hor
váth Árpád alispán szólott a tanulókhoz: 
„A japán nép nagy életharcát vivja. A 
világtörténelem legfényesebb haditetteit 
mutatja, győzelemről győzelemre. Az az 
erő, amely a japán nép fegyverét ilyen 
félelmetessé teszi, az erő és összetartás. 
Minden japán katona és japán ember 
reggel, amikor fölkel, háromszor fejet 
hajt. Áz első főhajtás az Istennek, a má
sodik a Tennónak, a japán császárnak, 
a harmadik a japán népnek szól. Isten 
— császár — nép. Ez hazát jelent, erőt 
jelent, jövőt jelent. Vegyünk mi is pél
dát ettől a nagy jövőre hivatott néptől. 
Az első fohászunk Istenhez, a Mindenség 
Urához szálljon. A második gondolatunk 
ennek az országnak Kormányzójához, ki 
ebben a nehéz időben elszánt vasaka
rattal áll a helyén és a harmadik tisz
teletadásunk az országépitő magyar népé 
legyen. Hinni magunkban és dolgozni, 
harcolni magunkért: ezt kívánja az áldo- 
dozatos hazaszeretet tőletek is, fiatal ba
rátaim" — mondotta többek között az 
alispán.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után a vendégek még megtekintették a 
tanulók lakóhelyeit és a háziipari kiállí
tást. A látottak és hallottak fölött nagy 
örömüket és megelégedettségüket fejez
ték ki.

A magyar nép nagy élniakarásának 
elismerése volt ez a látogatás. A KÁLÓT 
népfőiskolák fontosságát napról napra 
jobban és jobban méltányolják olyan 
tényezők is, akik a magyar élet fontos 
őrhelyein állnak, mert tudatában vannak, 
hogy a mozgalom minden népfőiskolája 
fellegvára és bástyája az eljövendő ma
gyar újjászületésnek. Ez a fellegvár nem 
üres termekkel és ósdi kihasználatlan 
szegletekkel van tele, hanem erkölcsi 
tartalommal, a tanulás erejével, a munka 
lüktető gépezetével alakítja az uj Euró
pa számára a lelkileg megújuló és gaz
daságilag megalapozott magyar em
bert. (g—f )

szövetkezet a szükséges élő és holt gaz
dasági felszereléssel ellátja.

Az Országos Szcciális Felügyelő
ség az Országos Nép- és Család- 
védelmi Alap részére állami elő
vásárlás utján megvásárolta a báró 
Luzsénszky-család tulajdonában 
volt osgyáni kastélyt és a hozzá 
tartozó 31 k.-hold kiterjedésű in
gatlant és azon sokgyermekes anyák 
részére üdülő otthont létesít. Az 
üdülő otthonban nyáron ipari, télen 
pedig mezőgazdasági foglalkozású 
sokgyermekes anyák fognak üdülni 
gyermekeikkel együtt.

A tornaijai háziipari feldolgozó tele
pet az Igazgatóság Barabás Lajos bank- 
igazgató, igazgatósági tag és Horváth 
Elemér szövetkezeti ügyvezető-igazgató 
javaslatai alapján átszervezi.

A Budapesti Közlöny április 11. 
száma közli a m. kir. minisztérium 
2250—1942. M E. számú rendeletét 
a nyilvános helyiségek zárórájának 
újabb szabályozása tárgyában.

A rendelet értelmében nyilvános 
étkezőhelyiséget, színházat, mozgó- 
fényképüzemet, szórakozóhelyet, 
tánctermet, tánciskolát, továbbá 
hangverseny- és előadótermet, más 
hasonló helyiséget, egyesületeknek

Elhatározta az igazgatóság, hogy a 
megyei városokban felépítendő város
széli munkásház-telepek telkeinek vásár
lásához szükséges összegeket a megyei 
városok nép- és családvédelmi alapjá
nak egy évre kölcsön adja a szövet
kezet.

A szövetkezet Rimatamásfalván és Tor
naiján lévő háziipari telepein egy-egy 
olajütőt állít fel, hogy a vármegye terü
letén lakó kisgazdák ne legyenek kény
telenek olajmag-termésüket távolabb 
fekvő üzemekbe küldeni. A szövetkezeti 
olajütök felállításával az olajmagterme
lés rentábillssabbá válik és az úgyneve
zett olajpogácsa, ami nagyon értékes 
takarmány, a termelők tulajdonában 
marad.

Városszéli munkáslakóházakat épít 
Rimaszombatban és Rozsnyón a 

Közjóléti Szövetkezet.
A megyei városi nép- és családvé

delmi alapok folyó évi költségvetésében 
városszéli munkáslakások építésére a 
m. kir. belügyminiszter az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alapból nagyobb 
összegű segélyt nyújt. A város polgár- 
mestere RImaszaszombatban 7, Rozsnyón 
pedig 6 városszéli munkás Ikerház épít
kezését vette tervbe, s az építkezés le
bonyolításával a vármegyei Közjóléil 
Szövetkezetei bízta meg. Áz előkészítő 
munkálatokat a szövetkezet már folya
matba tette, az építkezésre alkalmas tel
keket már mindkét városban kiszemel
ték. A szövetkezet ebben az évben nem
csak a most felépítendő házak részére 
szükséges telkeket vásárolja meg, ha
nem a szükséges telkeket egy több évre 
terjedő munkaterv alapján mind meg
vásárolja.

így Rimaszombatban 50 lakóház 
részére,

Rozsnyón 30 lakóház részére vásárol 
telket.

A városszéli munkás ikerházak két- 
két lakásból állanak, lakásonként egy 
szoba, konyha, kamra és fürdőszoba van 
bennük és 200—300 négyszögöles tel
ken épülnek.

Ebben az évben tehát Rimaszom
batban 14, és Rozsnyón 12 ilyen 
munkáslakás készül el.

Ezeket a lakásokat olyan sokgyerme
kes munkáscsaládok igényelhetik, me
lyekben a családfő eltartásában négy, 
vagy ennél több 18 éven aluli gyermek 
van. A lakások építési költségeit 30 év 
alatt kell kamatmentesen visszafizetni, 
a negyedik és minden további gyermek 
után azonban az állam a vételár 10— 
10%-át engedi el, a tulajdonba adás 
után született gyermekek után, amennyi
ben a családban már négy 18 éven aluli 
élő gyermek van, a hátlálékos tartozás
nak ugyancsak 10 százalékát kell elen
gedni. Ez a gyermek-kedvezmény azon
ban csak az építési költségek 70 
terjedhet.

A juttatás iránti kérelmeket a megyei 
városok polgármestereihez kell benyúj
tani.

Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, 
hogy a szövetkezet ugyanilyen feltételek 
mellett adja birtokba a vármegye terü
letén felépített falusi sokgyermekes csa
ládi lakóházakat is. Ezek a házak csak 
annyiban különböznek a városszéli mun
káslakásoktól, hogy minden házban csak 
egy lakás van és a telek 600 négyzetöl 
kiterjedésű. A különbség a falusi és 
városi életforma következménye és be
folyást gyakorol rá a városokban tapasz
talható nagy telekinség is.

(szövetségnek, klubnak, kaszinónak, 
társaskörnek) mindazokat a helyi
ségeit, amelyek a tagok és vendé
geik összejövetelére szolgálnak,

ha ránézve korábbi záróra nincs 
megállapítva, éjjeli 1 óránál to
vább, 1942. évi október 1 napja 
után pedig éjjeli 12 óra után 

nyitvatartani nem szabad.
A felsorolt helyiségeket nem sza

bad reggel 5 óra előtt kinyitni. Nem

♦♦ —

Nép- és családvédelmi munka a vármegyében.
A Gömör és Kishont Vármegyei Közjóléti Szövetkezet 

igazgatóságának ülése.

Általános zárára ájjel 1 árakor, oktábertOl éjfélkor.
Az uj zárórarend nem egedélyez kivételt.
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V i g y á z a t  /
A Oarmol hashajtót ctánas- 
zék. Ügyelj#*, mert mfodan 
tablMtán a „DARM OL" 
siónak ét T alakú bevágás
nak k#M tenni. Kimondo&ae 
eredeti eeomagbae hárfa

Vh^V iA’t v

vonatkozik a rendelkezés a vasúti 
vendéglőkre; ezeknek záróráját és 
nyitásuk időpontját az I. fokú rend
őrhatóság állapítja meg.

Az említett időpont után ma
gánlakásokban sem szabad a 
rendelkezések kijátszása céljá
ból vendégül látni olyan sze
mélyt, akinek ott tartózkodása

a család körében szokásos 
vendéglátáson kivül esik.

E rendelet hatályon kivül helyezi 
a záróra szabályozásáról szóló, a 
múlt év augusztusában megjelent 
rendeletet. E szerint hatályát vesz
tette az a rendelkezés, amely haj
nali 3 órában állapította meg az 
este 10 órakor vagy később nyitó 
helyiségek záróráját.

önként értetődik, hogy ezek a 
nyilvános helyiségek ezután 10 óra 
előtt nyithatnak ki. A korábbi ren
delet hatályvesztéséből következik, 
hogy ezután rendőri vagy közigaz
gatási hatóság nem engedélyezhet 
kivételt a zárórakorlátozás alól.

---------------- ♦♦----------------

A parlagon heverű kertek hasznosítása.
Ismeretes, hogy a közellátási minisz

ter széleskörű akciót indított a
parlagon heverő telkek, közterüle
tek és más területek megnövelé
sére.

Ennek az akciónak a sikerétől sok 
függ, mert a ki nem használt területek 
megnövelése jelentős mértékben ellen
súlyozhatja a háborús élelmiszerellátási 
gondokat. Magyarországon többszázezer 
holdra tehető még a hasznosítható terü
letek nagysága, de természetesen a le
hetőségek korlátoltak, s Így csak e te
rület töredékének megmiveléséről lehet 
sző. Azonban ez is óriási lehetőségeket 
jelent, hiszen

helyes mivelés esetén egy hold te 
rületen nyolc-tiz család szükség
letét is biztosítani lehet konyha
kerti növényekből. Végtelenül fon
tos tehát, hogy lehetőleg mindenki 
létesítsen házi kertet, s 

Így könnyítse meg a közellátásnak ma

valóban nyomasztó gondjait.
A háborús viszonyok következtében 

nemcsak a többfogyasztás, hanem a sok
féle közlekedési akadály is megnehezíti 
a feleslegek és hiányok kiegyenlítését, 
tehát a fogyasztóközönség szükségletei
nek folyamatos kielégítését. Ezért

nemzeti érdek, hogy mindenki 
amennyire csak tud, önellátó legyen 
Ezt a célt szolgálja a belügymi
niszternek a közterületek mezőgaz
dasági megmiveléséről szóló ren
deleté,

amely felhívja a törvényhatóságok első 
tisztviselőit, hogy mozdítsák elő a kiter
jedt és eredményes mezőgazdasági ter
melést. A belügyminiszter példátadó ma
gatartást vár az önkormányzatoktól ate- 
kintetben, hogy a szükséges munkálato
kat a saját ingatlanaikon kellő időben 
elvégeztetik, másrészt belterületeken 
fekvő telkeiket, közterületeiket, beleértve 
a városi és községi parkokat Is művelés 
alá vonják.

Barátom emlékkönyvébe.
Te mondtad egyszer, amikor még nem is 

[jutott eszünkbe,
hogy egymás mellett folyó életünkbe 
szakadás is jöhet: „A hárfáról mondják, 
hogy önmagától megszólal, ha sok a 

[mondani valója
A szív Is hárfa,
csak akkor hallgat a legjobban,
ha sok mondanivalója van.

Egy néma kézfogás hál a búcsúm,
de túl időn és téren át
örömünkben és bánatunkban
összeköt ez a némaság —
és nem engeái el a kezünk
csak akkor, ha már minden kihull belőle.

(T. M. dr.)

A Kormányzó Ur magas külföldi 
kitüntetései. A Kormányzó Ur Őfőmél- 
tósága az elmúlt hét péntekjén fogadta 
Gay Ivó horvát követet, aki az önálló 
Horvátország első évfordulója alkalmá
ból néki a „Zvonimir király koronájának 
nagyrendjét" a csillaggal és kardokkal 
nyújtotta át. — Április 12-én Dőrnberg 
báró rendkívüli nagykövet, a Führer 
megbízottja Budapestre érkezett és vitéz 
nagybányai Horthy Miklós Kormányzó
nak a német „Sasrend" aranykeresztjét 
ünnepélyes kihallgatáson adta át.

Kormányzóhelyettesi kihallgatás.
Magyarország Főméltóságu Kormányzó
helyettese az elmúlt hét péntekjén dr. 
runyai ’Sóldos Bélát, vármegyénk kor
mánybiztos-főispánját kihallgatáson fo
gadta.

Bubnlcs Mihály püspök — m. kir. 
titkos tanácsos. Magyarország Főmél- 
tóságu Kormányzója Bubnics Mihály 
felsőházi tagot, a rozsnyói egyházmegye 
püspökét a haza szolgálatában szerzett 
kiváló érdemeiért magyar kir. titkos ta
nácsossá nevezte ki. A magas kitünte
tés Gömör megye társadalmában őszinte 
örömöt keltett.

Vitéz Lukács Béla m. kir. titkos ta
nácsost — mint lapzártakor örömmel 
értesülünk — Magyarország Kormány
zója m. kir. tárcanélküli miniszterré ne
vezte ki.

— Eljegyzés. Lengyel Ancit eljegyezte 
Krausz Nándor forg. adóhiv. ellenőr. 
(M. k. é. h.)

Katonai előléptetések. Magyarország 
Kormányzója Fábry Zoltán m. kir. hon
védhuszár főhadnagyot századossá, dr. 
Szabolcs András és Oltvai Ferenc tart. 
tüzérzászlósokat pedig hadnagyokká ne
vezte ki. A honvédség tartalékában dr. 
Vietórisz Gyula (Kassa) és Derekas Jó
zsef (Rimaszombat) hadapródőrmesterek 
zászlósokká léptek elő.

A vármegye közgyűlése. Gömör és 
Kishont vármegye törvényhatósági bi
zottsága április 30-án, csütörtökön dél
ben Rimaszombatban rendes közgyűlést 
tart. A tárgysorozaton az alispán idő
szaki jelentése és folyó ügyek szere
pelnek.

Tanügyi áthelyezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Zachár 
László tanügyi gyakornokot Rimaszom
batból a nyíregyházai kir. (anfelügyelő- 
séghez, Hullay Sarolta antallpusztai áll. 
r. tanítónőt saját kérésére a Budapest 
melletti Csillaghegy—Békásmegyer köz
ség állami német tanítási nyelvű elemi 
iskolájához helyezte át. A miniszter 
Császár Ilona állami h. tanítónőt pedig 
az Osgyán—antalipusztai állami elemi 
iskolához kinevezte.

Közgyűlés. A Rimaszombati Katolikus 
Kör 49. évi rendes közgyűlését április 
26-án, vasárnap d. u. 4 órakor tartja 
meg székházának nagytermében.

Bizonyitványosztá8Í ünnepség. Ked
ves házi ünnepség keretében folyt le 
kedden a helybeli állami polgári leány
iskola 100 kis önkéntes betegápolónőjé
nek bizonyitványkiosztása. Dr. jékei Ba
logh Ádámné vármegyei föápolónőt a 
leányiskola tanári testületé élén dr. 
Szeifarth Vilmos Igazgató üdvözölte az 
iskola rajztermében. Brózmann Edit, az 
ifjúság szónoka Ígéretet tett arra, hogy 
e sorsdöntő órákban ők is segítségére 
akarnak lenni mindenben a Magyar Vö
röskereszt vezetőségének.

E lő fiz e té s i fe lh ív á s i
Mai számunkhoz postai befizetőlapot 

mellékeltünk. Tisztelettel kérjük t. vidéki 
Előfizetőinket, hogy az előfizetési dijat 
és hátrálékalkat ezen kiegyenlíteni szíves
kedjenek.

A „Gömör" kiadóhivatala.

Iskolalátogatás. A miskolci tanker. 
kir. főigazgató a Széman Endre Róm. 
Kát. Kereskedelmi Szaktanfolyam álta
lános tanulmányi felügyeletével dr. Lé- 
ndrt János egri kereskedelmi középis
kolai tanárt, tanulmányi felügyelőt bízta 
meg. Dr. Lénárt János e minőségében 
folyó hó 13-án és 14-én látogatta meg 
az intézetet, végig hallgatta az egyes 
órákat, megtekintette az intézetet, meg
vizsgálta az iskola ügyrendjét. A befejező 
konferencián különös örömének adott 
kifejezést, hogy már másodízben láto
gathatta meg az intézetet, s alkalma van 
szemlélni az iskola áldozatos és nagyér- 
tékü nevelő munkáját, örül, hogy köz
vetlen tanúja lehet annak a szép fejlő
désnek, amit az iskola megnyitása óta 
saját erejéből, minden anyagi segítséget 
nélkülözve elért. Általános megelégedé
sét fejezte ki a látottak és tapasztaltak 
felett, továbbra Is ilyen lelkiismeretes 
és áldozatkész, fáradságot nem ismerő 
munkára buzdította a tanárokat, s Isten 
áldását kérte az intézet további műkő 
désére.

Közszemlére tették ki a választók 
névjegyzékét. A rimaszombati ország
gyűlési képviselőválasztókről készült és 
az 1943. évre érvényes névjegyzékter
vezetet a városházán és a kir. járásbí
róságnál közszemlére tették ki. A név
jegyzéket április 30-ig bárki megtekint
heti és ellene Írásban a vármegyei köz
ponti választmányhoz Írásban felszóla
lással élhet.

Részvétköszönet.
M indazoknak, ak ik  Istenben bo ldogu lt 

fe le jthe te tlen  jó  fé rjem  elhunyta a tká i
méval bárm ely form ában meleg részvétü
ket fe jezték k i és azoknak, ak ik  a vég- 
tisztességtéte len m egjelentek, ezúton m on
dok hálás köszönetét.

R imaszombat, 1942. á p r ilis  hó.
Özv. Hinora Istvánné 

Paál Emma.

Részvétköszönet.
M indazoknak, k ik  fo rró n  szerete tt fé r 

jem , ille tve  édesapánk elhalálozása a lka l
mából m ély fá jd a lm un ka t részvétükke l 
igyekeztek enyhíten i, s azoknak, k ik a v é g - 
tlsztességtételen m egjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, á p r ilis  hó.
özv. Bárdos Istvánné 

és gyerm ekei.

Május 1. „leventenap". A rimaszom
bati járási leventeparancsnokság május 
1-én, pénteken egész napos ünnepsége
ket rendez.

Rimatamásfalva legelő-igénylésének 
ügye. Rimatamásfalva szorgalmas föld 
míves és állattartó lakosai kéréssel for
dultak a földmlvelésügyi minisztérium
hoz, melyben az Osgyán község határá
ban fekvő, de Rimatamásfalvával köz
vetlen határos Schwartz-féle zsidóbirtok
ból megfelelő területet kértek közös le
gelő céljára. A község lakosainak a ké
relme annál is inkább indokolt, mert a 
község aránylag fejlett szarvasmarha- 
állománnyal rendelkezik (a községben 
törzskönyvezett tenyésztés folyik), de a 
kb. 200 drb. szarvasmarha részére szám- 
bavehető. saját legelő-terület nincs és a 
sertések részére sincs legelő. Úgy a 
község, de Rimaszombat városának tej
tejtermékek és hússal való ellátása szem

pontjából is elsőrangú érdek az, hogy 
a tamásfalvai igénylők kérése mielőbb 
teljesítést nyerjen, hogy a magyarságuk
hoz és a magyar földhöz ragaszkodó, 
törekvő tamásfalvai igénylők a kért 
legelőt megkapják. Remény van arra, 
hogy a zsidóbirtokok felhasználása te
kintetében teendő legközelebbi törvé
nyes intézkedés, az eddigi késedelmes 
eljárás helyett uj rendelkezéseket léptet 
életbe és a tamásfalvai igénylők indo
kolt kérését illetékes helyen teljesítik, s 
akkor a tamásfalvai állattenyésztőknek 
már csak az a legfontosabb kötelessé
gük lesz, hogy szorgalmas, céltudatos 
munkájukkal bebizonyítsák azt, hogy a 
juttatásra érdemesek voltak.

A vöröskeresztes hadi ápolónői 
tanfolyam a helybeti állami kórházban 
befejeződött. A csütörtök délben lefolyt 
vizsgáról jövő számunkban adunk rész
letes tudósítást.

Nagymennyiségű facipőt gyártanak 
a nyári hónapokra. A Lábbeli Köz
pontból kapott értesülések szerint a 
nyári hónapokra bevezetik a facipőket. 
A Központ máris gondoskodik arról, 
hogy hajlékony fatalppal ellátott Ízléses, 
könnyű és kellemes viseletét biztositó 
női szandálok álljanak a nyári időre ren
delkezésre, valamint gondoskodás tör
tént arra vonatkozólag is, hogy a facipő
gyártás a legszélesebb keretek között 
meginduljon.

Mennyi a gyümölcsök vitamintar
talma? Nemrég került nyilvánosságra 
azoknak a vizsgálatoknak az eredménye, 
amelyeket még az 1939. évben termelt 
magyar gyümölcsökkel és főzelékekkel 
végeztek a magyar kutatók. Száz köb- 
centiméter lében a következő C vitamin 
tartalmakat állapították meg: Érett eper 
95, málna 22, meggy 15, fekete cseresz
nye 18, rózsaszínű cseresznye 3—5, vörös 
ribizke 32, egres 33, kajszinbarack 10, 
körte 8, őszibarack 12, szilva 10, görög
dinnye 6, sárgadinnye 22, paradicsom 
24, ugorka 2, sárgarépa 1, édes zöld 
étkezési parika 22, csípős zöld paprika 
10, burgonya 12, zöldbab 4, sóska 16, 
kalarábé 26, paraj 16, tök 2, hagyma 
6—10, zöldborsó 50, kel 17, káposzta 4, 
és kelvirág 15. összehasonlításul érde
mes megjegyezni, hogy az olasz narancs 
levében 58, a citroméban 69 és a man
darinéban 27 miligramm C-vItamint ta
láltak a kutatók.

H A R I S N Y A

M & 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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Termeljünk konyhakerti növénye
ket I Közellátásunk szempontjából igen 
fontos, hogy minden házikertben meg
termeljük a nélkülözhetetlen konyhakerti 
növényeket a család szükségletének biz
tosítására. 150 négyzetöl nagyságú te
rületen egy négytagú család szükséglete 
biztosítható minden nagyobb költség 
nélkül. A földmivelésügyi minisztérium 
kertészeti ügyosztálya Útmutatót bocsá
tott ki arról, hogy miképpen kell a házi- 
kertet berendezni, illetőleg a konyha
kerti növényeket megtermelni. Ez a 
hasznos gyakorlati tanácsokat tartal- 
mazóutmutató ingyen kapható az állami 
kertészeti felügyelőségeknél és más ker
tészeti intézményeknél, valamint a Gyü
mölcstermelők Országos Egyesületének 
megyei tagegyesületénél is.

Elítélték a gyermekgyilkos leány
anyát. Az elmúlt évi december 28-án 
éjjel K. Anna 27 éves rimaszombati 
gyári munkásnő kegyetlen körülmények 
között megölte házasságon kívül szüle
tett fiúgyermekét. Tettét csak néhány 
nap múlva vették észre, miután K. Anna 
a megölt gyermek megcsonkított testét 
elrejtette. A rimaszombati kir. törvény
szék február 18-án és április 15-én zárt 
tárgyaláson foglalkozott a városban an
nak idején nagy megdöbbenést előidéző 
bűnpörrel. A bíróság Ítéletét dr. Böször 
menyi Nagy Béla tanácselnök szerdán 
délben hirdette ki. A kir. törvényszék 
K. Annát a Bik. 284. §-ába ütköző gyer
mekülés büntette címén 2 évi és 9 hó
napi börtönre, s 5 évi hivatalvesztésre 
ite 1 te az enyhitőkörülmények figyelembe
vételével. A büntetésbő! 3 hónapi vizs
gálati fogságot letöitöttnek vettek. Az 
ügyész az Ítéletben megnyugodott, mi
után azonban a vádlott és védője felleb
beztek, a bűnpör a felsőbíróságot is 
foglalkoztatni fogja. Az ügyész indítvá
nyára a vádlott továbbra is vizsgálati 
fogságban maradt.

S Z Í N H Á Z .
Kiss Ferenc és Sándor Iza 
rimaszombati vendégjátéka.
Az elmúlt hétfőn a rimaszombati szín

háznak előkelő vendégei voltak. A fiatal 
és agilis színigazgató Hlatky Lászlónak 
ugyanis sikerült vendégszereplésre meg
nyerni Kiss Ferencet, a Nemzeti Szinház 
örökös tagját és Sándor Izát, a Vígszín
ház uj felfedezettjét. A nagynevű vendég 
színészek Begovic Milán bolgár iró „Ki I 
a harmadik?" cimü világsikert elért 
darabjában léptek fel.

A rimaszombati szinház erre az ünne
pélyes alkalomra valóban ünnepi lélek
kel és ünnepi külsővel készült fel. Nem
csak a kivételes fényhatások és színek, 
de különösen városunk közönségének 
ünnepi megmozdulása mutatta a forró 
est igazi jelentőségét. A zsúfolásig meg
töltött nézőtér feszült és izgalmas vára
kozással figyelt a színpad felé, amelynek 
függönye félkiienc után néhány perccel 
nyílott szét, hogy Kiss Ferencen és Sán
dor Izán keresztül, közel három órás 
előadásban gyönyörködhessék a közön
ség a magyar színjátszás legmagasabb 
teljesítményében. Jól tudta ezt előre a 
hálás hallgatóság, mert a színpadra lépő 
Kiss Ferencet, majd Sándor Izát olyan 
lelkesedéssel és annyi bensőséges sze
retettel fogadta, hogy ez a szivek leg
mélyéről jött ünneplés még az ünnepei
teket is láthatóan meglepte.

Az első ünneplések bensőséges kap
csolata a darab folyamán még csak fo
kozódott színész és közönség között. A 
darabban szereplő két ember tragédiá
jának minden szavára mint egyetlen 
szem és fül úgy tapadt a nézőtér több
száz hallgatója.

Pedig nehéz darab Begovic Milán 
darabja. Mert nehéz dolog három felvo
nást csak két embernek úgy végigját
szani, mintha állandóan tömegek mozog
nának a színpadon. Szinte megoldhatat
lan teljesítmény két embernek betölteni 
az egész estét és az egész színpadot 
úgy, hogy a közönség egy pillanatra se 
ocsúdjék fel, s az érdeklődése egy pilla
natig se szűnjön meg a szereplők és a 
darab iránt. Ezt a megoldhatatlannak 
látszó feladatot oldották meg a legtöké
letesebben Kiss Ferenc és Sándor Iza. 
De ehhez valóban Kiss Ferenc és Sán

dor Iza kellett. Hlatky László, amikor 
lehozta őket bizott bennük és bízott a 
rimaszombati közönségben is. Egyik
ben sem csalódott, mert erkölcsiekben 
és anyagiakban olyan nagy volt a siker, 
amilyen rimaszombati színpadon csak 
kevésnek jutott osztályrészül. A darab 
levegőjébe pár szavas jelenésével Kiss 
Tóth Kata jól illeszkedett bele.

A vendégművészek is egy bensőséges 
est emlékével távoztak el Rimaszombat
ból. Az előadás után Hlatky László igaz
gató és felesége társaságában a „Tompa"- 
vendéglőben vacsoráztak és itt cigány
zene mellett záróráig kedélyesen elszó
rakoztak.

Rétalapi Hlatky László színtársulatá
nak negyedik heti itteni szereplése a 
közönség váltakozó erejű érdeklődése 
mellett a legjobb teljesítmények jegyé
ben folyt le. Reméljük, hogy az elkövet
kezendő bucsuhéten városunk társadal
ma felfokozott támogatásával jutalmazza 
a derék színészek odaadó, lelkes mun
káját, amelyet a magyar kultúra ápolása 
és a közönség szórakoztatása érdekében 
olyan dicséretreméltó módon kifejtenek.

Az elmúlt héten „A tizedik kérő", a 
„Fityfirity", a „Zimberi-zombori szép 
asszony" és a „Becskereki menyecske" 
operetteket, a „Három a kislány" dal
játékot és a rendkívül mulatságos és 
falrengeíő kacagásokat előidéző „Bol
doggá teszlek!" bohózatot láttuk a Kiss 
Ferenc és Sándor Iza est fényével öve
zettem A társulat valamennyi tagja tel
jes tudásával szerepelt, a főszerepekben 
Sándor Annával, Hlatky László igazgató
val, Elek Pirivel, Zelenay Józseffel és 
Hídvégi Lajossal.

A társulat utolsó heti műsora:
Szombaton és vasárnap este csak 

felnőttek számára az „Ilyenek a férfiak" 
c. zenés bohózat kerül színre. Vasárnap 
délután a „Fityfirity", hétfőn este „A 
gyergyói bál", kedden a „Boldoggá tesz
lek", szerdán az „Elment a rózsám Ame
rikába" és csütörtökön a „2000 pengős 
férfi" áll a műsoron. Pénteken este nagy 
„Kacagtató est*-et rendeznek, mig az 
utolsó három előadáson: április25-én és 
26-án, szombaton este, vasárnap délután 
és este a „Boronkay lányok" pompás 
operettel búcsúzik a színtársulat Rima
szombattól.

Háztartási, gazdasági, 
tanfoljamot rendez

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
a rimaszombati gazdasági iskolában má
jus hó 4-től junius hó 14-ig. Felvételt 
nyerhetnek 15 évet betöltött leányok és 
asszonyok. Gazdasági tanárnők tanítják 
a legfontosabb háztartási, gazdasági is
mereteket, a takarékos főzést, szabást, 
varrást, kézimunkát, egészségtant, stb. 
Részletes felvilágosítást ad a Téli Gaz
dasági Iskola igazgatósága. Telefon : 38. 
Tandíj nincs, a beiratáskor, de legkésőbb 
április hó 27-ig anyagfelhasználásra 
személyenkint 10 pengő fizetendő. Vidé
kiek az iskola tanulóotthonában nyernek 
ingyenes elhelyezést, ellátásukról önma
guk gondoskodnak. Tekintve, hogy a 
tanfolyamra csak korlátolt számban vesz 
fel hallgatókat az iskola igazgatósága, 
hely biztosítás? a jelentkezés sorrend
jében történik, kívánatos a mielőbbi je
lentkezés és beiratkozás.

* lp a rtá r$ u la ti közlem ények.
Az OTI helybeli kerületi pénztára 

nagyobbszámu iparos tanuló nyári üdü
lését tette lehetővé a folyó évben is. Az 
Ipartársulat felhívja tanonctartó tagjait 
és ezúton is felkéri őket, hogy tegyék 
lehetővé tanulóik részére, miszerint ezen 
üdülésen részt vehessenek. Kérjük tag
jainkat, jelentsék be irodánkban, hogy 
tanulóikat az üdülésre elengedik, egyéb
ként a bejelentés az OTI helybeli kerü 
let! pénztáránál is megtörténhetik, ahol 
a megfelelő nyomtatvány is beszerezhető 
az üdülés igénybevételére vonatkozólag. 
A tanulónak egyébként is jár évenként 
két heti szabadság, töltsék tehát e két 
hetet kellemes üdülésen.

S F  O R  T.
Labdarúgás.

A Törekvés az elmúlt vasárnap Hat
vanban játszotta le a tavaszi évad első 
bajnoki mérkőzését. A saját pálya elő
nyeit élvező HVSE 2:0 (1:0) arányban 
győzött ellene. Ma, vasárnap a RTSE 
Salgóbányán mérkőzik.

„A virrasztó“-t a Singer és Wolfner 
Irodalmi Intézet adta ki Ízléses* kötés
ben. Ára'füzve|8, kötve 10’50 P.

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 '/4-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 : >/4-évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24’— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára */4-ed évre 1’30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapes*, 
VII. Erzsébet-körut 7.

I?  1 <1 rl Ír  különféle házi 
L é l d U U K  b ú t o r o k .  

Cim : a kiadóhivatalban.

Eladó
Nemzeti filmszínház kft.

Szombaton és vasárnap a német film
művészet ragyogó teljesítményét, a ve
lencei kiállításon serleget nyert „Az ősi 
rög" cimü filmóriást mutatja be a moz
góképszínház. A „nemzet filmje" jelzőt 
érdemelte ki ez a fllmremek, amely a 
kisebbségi sors megrázó történetét tárja 
eiénk izgalmas, színes és megható képek 
hosszú sorában. Főszereplői a legjobb 
német művészek, az élen a nagyszerű 
Paula Wesselyvel, aki egy lengyel falu 
német tanítónőjét személyesíti meg a 
legtisztább művészi eszközökkel. Társai: 
Attila Hörbiger, Peters Petersen, a nép
szerű Cári Raddatz és a diadalmas né
met hadsereg. Kísérő a Magyar Világ- 
híradó.

Április 20-án, hétfőn és 21-én, kedden 
„Enyhítő körülmény* címen egy valódi 
párisi szatirikus vígjáték kerül műsorra. 
A Jean Boyer által mesterien megrende
zett történet egy híres párisi ügyvédnek 
és feleségének az apacsok világában 
lezajlott kalandjait viszi a vászonra igazi 
francia szellemességgel és finom pikan
tériával. Főszereplői az elragadó Árletty 
és Michel Simon, a furcsa arcú, de 
pompás humoru komikus. Kisérő az Ufa 
háborús híradója és egy érdekes kul- 
lurfiim.

Április 22 én, szerdán és 23-án, csü
törtökön az „Érett lányok" címen a leg
újabb bécsi vígjáték, Bolváry Géza mes
terműve fut a vásznon. Négy érettségi
zett leány sorsa körül fonódik a film 
romantikus és mulattató meséje. Fősze
replői Nagy Kató, Ilse Werner, Lucie 
Englisch, Elfi Gerhardt a „négyek" sze
repeiben, mig a humorról Hans Moser 
és Theo Lingen gondoskodnak. Kísérő 
a Luce olasz híradó.

A jövő hét végén „Miért?" cimen 
Muráti Lili és Páger Antal uj filmje ke
rül bemntatóra.

Közgyűlési meghívó. A Rimaszom
bati Törekvés Sport Egylet április 26 án, 
vasárnap d. e. fél 11 órai kezdettel 
tartja évi rendes tisztújító közgyűlését 
az Iparoskör helyiségében, melyre a ta
gokat ezúton is meghívja.

Irodalom,
A virrasztó.

— Iványi Ferenc életregénye —
A magyar szabadság és kálvinizmus 

hőse volt a székely Bőd Péter, aki két
százharminc év előtt született. A „Ma
gyar Athenas" és sok más kiváló mun
ka Írója valahogy kiesett a magyarság 
köztudatából pedig a „magyarigeni Ta
citus" küzdelme a vallásszabadságért s 
az osztrák elnyomás ellen történelmünk 
egyik fényes lapja és élete lelkesítő 
példa volt. Bőd Péternek, a székely-ku- 
ruc vérü szabadsághősnek alakját kelti 
most életre egy fiatal erdélyi iró, Iványi 
Ferenc „A virrasztó" című regényében.

„A virrasztó"-bán egy uj, de teljesen 
kiforrott, nagy Írói tehetség mutatkozik 
be a magyar olvasóközönségnek. Iványi 
nagy koncepciójú iró, aki nemcsak hő
sének alakját és küzdelmeit rajzolja 
meg érdekesen, hanem megfesti a XV11I. 
század politikai és vallási elnyomatásá
nak hatalmas freskóját is.

Ez a regény elsősorban a protestan
tizmus hőskölteménye, de az egyetemes 
magyarság örök érzéseinek is hű ki 
fejezője, hiszen a vallásszabadságért 
folytatott küzdelem egyértelmű volt a 
nemzetnek a politikai szabadságért és 
függetlenségért s az osztrák elnyomatás 
ellen vívott harcaival. Iványi Ferenc 
nevét kétségtelenül már ez az „első re
génye" ismertté fogja tenni a művelt 
magyar közönség körében.

Rimaszombat területén házhely, 
föld és gyümölcsös.

Cim a kiadóban. 2-3

Két vagy 3 szobás kertes

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

Gömör és Kishont vármegye Közigazga- 
__________ tási Bizottsága.
440/1942. kb. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszük, hogy Balogfala köz

ségben az u. n. Guda tetőn lévő birto
kok megközelítése céljából létesítendő 
mezei közös dülőut céljára szükséges 
területrészek kisajátítása ügyében Juhász 
István oki. mérnök volt rimaszombati, 
jelenleg zombori lakos által elkészített 
kisajátítási tervrajznak és összeírásnak 
1942. évi április hó 16-tól kezdődően 
1942. évi április hó 30. napjáig bezáró
lag a balogfalai községházánál közszem- 
léretételét elrendeljük és az 1881 :XLI. 
t. c. 33—35 §§-ai alapján a helyszíni 
tárgyalást 1942. évi május hó 1. napjá
nak d. e. 11 órájára kitűztük. Az össze
jövetel helyéül a balogfalai községházát 
jelöltük ki.

Felhívjuk az összes érdekelteket, hogy 
a kisajátítás elleni észrevételeiket és ki
fogásaikat akár a közszemléretétel ideje 
alatt Írásban, akár pedig a helyszíni 
tárgyaláson élőszóval annál is inkább
adják elő, mivel a bizottság a kisajátí
tási terv megállapítása felett akkor is 
érdemileg fog határozni, ha az érdekel
tek közül senki sem jelenik meg.

Rimaszombat, 1942. április 13.
Dr. ’Sóldos Béla s. k.

1—3 főispán, elnök.

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


