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SZÁRNYAKRA MAGYAR!
Nyissa ki a fülét az ország fia

talsága és hallja meg a Kormányzó
helyettes Ur szózatát. A repülői 
pályára hívja Kormányzóhelyet
tes Urunk a magyar ifjúságot, olyan 
pályára, amelynek sajátságos szép
sége, akarat- és jellemképző ereje, 
változatos és sportszerű jellege van. 
A mi korunk fiatalsága meg kell, 
hogy értse a Kormányzóhelyettes Ur 
szózatát, hiszen ez az ifjúság már 
a repülés jegyében nőtt fel, éppen 
abban a korszakban, amikor a re
pülés a szerény kezdetektől elin
dulva csodálatos fejlődés határáig 
érkezett. S különösen a magyar 
ifjúságnak kell megérteni ezt a szó
zatot, hiszen a mi népünk mindig 
a vitézi életre vágyott, s a repülő
szolgálat a haza jövője szempont
jából talán a legfontosabb. A Kor
mányzóhelyettes Ur mondotta, hogy 
a szárnyas magyar honvéd a lég
védelmi tüzérrel együtt az otthont 
védi az ellenség romboló légitá
madásaival szemben, de ugyanak
kor a légierő honvédségünk leg
gyorsabban és legmesszebbre sújtó 
kardja is. A hazát szolgálja a re
pülő és szolgálja a leghatásosabb 
módon. Védelem és támadás, a 
helyzet szüksége szerint, ősi ma
gyar foglalkozás, hiszen a múltban 
is ezt tették őseink, csak más fegy
verekkel és más módszerekkel. A 
magyar repülő tehát a magyar harci 
hagyományt őrzi és folytatja, s leg
feljebb a fegyvernem uj, de a szel
lem régi.

Éppen ez a szellemi adottság ad 
reményt arra, hogy a Kormányzó 
helyettes Ur szózatát meghallja a 
a magyar ifjúság, hiszen nemcsak 
a hivatás szép, amelyre felszólítja, 
de az előnyök is igen nagyok, ame
lyekkel ez a hivatás jár.

Aki a hivatásos repülőtiszti, re 
pülőmérnöki vagy tiszthelyettesi 
szolgálatot vállalja, az hároméves 
akadémikus és párhuzamos katonai 
repülőkiképzés után lesz a magyar 
légierő tagja. Az állam a siker ér
dekében jelentős áldozatokat hoz, 
hiszen amig egy újoncot kész hadi
pilótává nevelnek, ez az államnak 
mintegy ötvenezer pengőjébe kerül. 
Olyan összeg ez, amelyet nem min
denki nyújthat a gyermekének és 
az is komolyan esik latba, hogy 
a repülőtiszti tanfolyamot elvégző 
ifjú azonnal biztos kenyérhez jut.

A Kormányzóhelyettes Ur a szü
lőkhöz is fordult ebben a szózatá
ban, akik az öregebb nemzedékhez 
tartozván a repülői pályát túlságo

san veszélyesnek tartják. Az igaz
ság ezzel szemben az, hogy a re
pülés biztonsága az utóbbi tiz év
ben nagyot fejlődött, a gépek, a 
motorok és műszerek tökéletese
dése, a kiképzés biztonsága óriásit 
haladt. Azt a kis kockázatot pedig, 
ami a technikai tökéletesedés el
lenére is együttjár a repülő foglal

kozásával, vállalnunk kell a haza 
érdekében, mert honvédségünknek 
mindenképpen erős, ütőképes re
pülőerőre és legelsősorban sok, 
bátor és fegyelmezett repülőre van 
szüksége.

A bátrakat segíti a szerencse — 
mondotta a Kormányzóhelyettes Ur 
— és a rómaiak emlékét idézte, 
akiknek egyik nagy államférfia mon
dotta a Karthágó ellen vívott há
ború idején a világhírűvé lett mon

dást: „hajózni szükséges, élni nem.“ 
Ez a szállóige klasszikus tömör
séggel foglalja össze a haza iránti 
kötelességeket. Ha kell, kockázatot 
vállalunk a haza jövője érdekében 
és ott szolgáljuk a hazát, ahol ez 
a legszükségesebb. Ma a repülés 
a korszerű követelmény, s a hazá
nak jó repülők kellenek. A magyar 
ifjúság bizonyára megérti, hogy 
miről van szó és követi a Kor
mányzóhelyettes Ur felhívását.

Vitéz Lukács Béla minisztert
a had igondozás legfőbb irányításával bízták meg.
Mint már múlt heti számunkban 

nagy örömmel jelentettük, Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzója 
április 17-én kelt legfelsőbb kézi
ratával

vitéz kövecsesi Lukács Béla 
m. kir. titkos tanácsos, ország- 
gyűlési képviselőt, a Magyar 
Élet Pártjának országos elnö
két tárcanélküli miniszterré ne

vezte ki.

Ugyanakkor a Kormányzó Ur 
tárcanélküli miniszterré kinevezte dr. 
Ant a l  István igazságügyi állam
titkár, országgyűlési képviselőt is. 
Mindkét kinevezés az ország tár
sadalmában nagy megelégedést és 
igazi örömet keltett. Rimaszombatot 
és az egész Gömör és Kishont vár
megyét azonban vitéz Lukács Béla 
miniszteri kinevezése egészen kö
zelről érdekli és méltó büszkeség
gel tölti el. Mert vitéz Lu k á c s  
Béla az első magas politikai élet
pályát befutott rimaszombati szár
mazású férfiú, aki a miniszteri bár
sonyszékig jutott el. Vitéz Lukács 
Bélát joggal tartja magáénak Ri
maszombat városa, aminthogy ő 
maga is születése óta mindenkor 
magáénak vallotta ezt a földet, ahol 
felnevelkedett és ahová őt a szü
lőföld varázsa és az a rög tartja, 
amely örökre ideköt. A „mi fiunk" 
maradt ő akkor is, amikor a tria
noni balsors elszakította szülőföld
jétől és szeretett családjától; s ami
dőn politikai pályája egyre nagyobb 
és fényesebb lett, sohasem felej
tette el azt, hogy mit köszönhet a 
családi tradíciónak és annak az 
igazi magyar élettel teljes szülőföldi 
levegőnek, amely elkísérte a harc
tereken és a politikai küzdelmeken 
át azon legfelsőbb helyig, ahová 
őt most a legelső magyar ember

bizalma állította. Amidőn a szülő
föld nevében működéséhez az Is
ten áldását kérjük, féltő szeretettel 
kívánjuk, hogy miniszteri működése 
minél eredményesebb, s nehéz fel
adatkörének ellátása népünkre, fa
junkra és az országra hasznos és 
üdvös legyen.

** *
A magyar közvélemény osztatlanul 

nagy rokonszenvvel fogadta vitéz Lukács 
Béla és dr. Antal István tárcanélküli mi
niszterré való kinevezését. Mindkettőjük
kel a fiatal magyar politikusgeneráció 
két, a keresztény, nemzeti és szociális 
eszmék megvalósításáért kezdettől fogva 
harcos, kimagasló egyénisége került az 
ország e nehéz időkben különösen fele
lősségteljes kormányzásának élvonalába.

Vitéz Lukács Béla, aki már miskolci 
főispánsága idején megalkuvást nem is
merő, elszánt akarattal képviselte az uj 
szociális Magyarország felépítésének esz
méit, azóta is minél inkább belekap
csolódott az aktív politika első vonalaiba, 
mindenkor maradéktalanul kifejezésre 
juttatta erős jobboldali politikai beállí
tottságát. Most, hogy széleskörű tapasz
talatait a minisztertanács rendelkezésére 
fogja bocsátani, különösen értékes hang
súlyt nyer az a szoros bizalmi kapcso
lat, amelynek megerősítésén közéleti mű
ködésében kezdettől fogva törekedett: 
nemcsak a vezető férfiakkal tartotta fenn 
politikai összeköttetéseit, hanem min
denkor nagy figyelemmel fordult a nem
zeti közvélemény alakulása felé is és 
szinte rajta tartotta kezét a magyar po
litikai és kulturális élet ütőerén. Lukács 
Béla részvétele a kormányban egyúttal 
kifejezése annak is, hogy a kormány és 
a közvélemény túlnyomó többségének 
gondolkodása teljesen megegyezik. Lu
kács Bélának egyébként külön feladat
körét fogja képezni, hogy a képviselők
kel és a szervezetekkel való összeköt
tetésénél fogva tájékoztassa a miniszter- 
tanácsot a háborúba vonultak, a hábo
rúból visszatérők és hozzátartozóik ügyei
ben, s egyáltalán figyelemmel kisérje az 
állami közületi és társadalmi szerveze
tek ezirányu tevékenységét.

*

Vitéz Lukács Béla 1892-ben született 
Rimaszombatban régi nemesgömörmegyei

szülőktől. Édesapja néhai kövecsesi Lu
kács Géza ny. főispán és néhai Marton 
Lenke voltak. Elemi és középiskoláit Ri
maszombatban végezte végi^ jeles ered
ménnyel. Már mint diák rendkívül köz
vetlen egyéniségével nagy népszerűség
nek örvendett és az akkor még gyer
mekcipőben járó tenniszsportban az el
sők között szerepelt, sőt ifjúsági baj
nokságot is nyert. Felső iskoláit Buda
pesten és Eperjesen végezte. Mint tü
zértiszt három évig teljesített harctéri 
szolgálatot az orosz fronton és itt több 
kitüntetést szerzett. Mint főhadnagy sze
relt le 1918-ban, amikor Gömör és Kis
hont vármegye szolgálatába lépett. A 
cseh szlovák megszállás után azonban 
a régi vármegyei közigazgatással Ma
gyarországra távozott, s később bekap
csolódott az ellenforradalmi mozgalmakba 
és Szegeden, Siófokon a nemzeti had
seregben, majd Budapesten a fővezérség 
kötelékében teljesített testőrtiszti szol
gálatot. Már akkor megszerezte vitéz 
Horthy Miklós Kormányzó teljes bizal
mát, aki öt 1938-ban vitézzé is avatta.

Mint emléklapos százados szerelt le 
újra és ismét a vármegyei közigazgatás 
szolgálatába lépett. Meglepő gyorsaság
gal emelkedett a politikai ranglétrán. 
1931-ben az ónodi kerület képviselője 
lett. Tevékeny részt vett a törvényho
zásban és főleg agrárpolitikai kérdések
kel foglalkozott. 1933-ban a Tiszajobb- 
parti Mezőgazdasági Kamara elnökévé 
választotta. 1935-ben Miskolc város fő
ispánjává nevezték ki és ebben a minő
ségben megnyerte Miskolc város egész 
társadalmának nagy szeretetét és meg
becsülését, oly annyira, hogy Miskolc 
városa szinte második hazájává vált. 
1938 bán a Kormányzó Ur földmivelés- 
ügyi államtitkárrá nevezte ki. Ebben a 
minőségben nagy munkakészségével ér
vényesítette hatalmas — a külföldi uta
zásokon is gyarapitott — gazdasági tu
dását. Nagy elfoglaltsága ellenére is a 
Magyar Élet Pártjának minden országos 
megmozdulásában résztvett, s kiváló szó
noki erejével, erőteljes és harcos jobb
oldali felfogásával hirdette a keresztény, 
nemzeti és szociális politika irányelveit. 
Az 1939. országos választásokon három 
helyen is megválasztották képviselővé, 
de ő hü maradt Miskolc városához. 1940. 
novembere óta a Magyar Élet Pártjának 
országos elnöke. Kiváló érdemeinek el-
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A TUNGSRAM KRYPTON lámpa 
nemesgáztó'lfése é r t é k  —  
ne hagyjuk kárba veszni ! . .

ismeréséül a Kormányzó Ur Őfőméltó- 
sága 1941. április 28-án néki a magyar 
kir. titkos tanácsosi méltóságot adomá
nyozta.

Vitéz Lukács Béla a református egy
ház hü fia. Világi tanácsbirája a tiszán- 
inneni ref. egyházkerületnek. Tagja és 
tisztségviselőié több társadalmi egyesü
letnek, diszelnöke a Rimaszombati Volt 
Diákok Szövetségének és vezetőségi 
tagja a budapesti Gömör- Kishont - vár
megyei Egyesületnek is. Szülővárosát, 
amikor csak teheti felkeresi. Mindenki 
kérő szavának — ha csak lehet — ele
get tesz. Rimaszombati honfilársai szá
mára nemcsak hivatali ajtaja, de szive 
is mindenkor nyitva áll és városunkban 
nagyon sokan vannak olyanok, akiknek 
ügyében sikerrel járt el. Éppen ezért vi
téz kövecsesi Lukács Bélának magas
rangra való emelkedését csak a kivéte
leseknek járó egyhangú öröm és meg
elégedés fogadta.

Háztartási, gazdasági 
tanfoiyamot rendez

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
a rimaszombati gazdasági iskolában má
jus hő 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 biztosítása a jelentkezés sorrend
jében történik, kívánatos a mielőbbi je
lentkezés és beiratkozás.

Nagyszerű eredménnyel zárult a vöröskeresztes  
hadiápolénüi tanfolyam.

Az elmúlt hét csütörtökjén, április 
16-án d. e. 10 órakor az állami kór
ház belgyógyászati pavilonjának tágas 
imatermét ragyogó fehérbe öltözött, csil
logó szemű és izgalomtól kipirult asz- 
szony- és leánysereg töltötte meg. A kö
zéjük pottyant riporter úgy érezte, mint
ha régmúltjának egy kedves emléke 
elevenedett volna meg : amikor az or
vosi egyetemen a vizsgára váró medikák 
sorában ő maga is végigélte az eljövendő 
„nagy esemény" minden drukkolását. A 
fehér mezes hölgyek is kezükbe szoron
gatták könyveiket és jegyzeteiket, sietve 
pótolták még, amit esetleg ismételni el
mulasztottak és egymást biztatva, egy
másnak segítséget Ígérve várták, hogy 
megkezdődjék —

a vöröskeresztes önkéntes hadi
ápolónői tanfolyam záróvizsgája.
Közel három hónapon keresztül 31 

lelkes rimaszombati asszony és leány a 
rimaszombati állami kórházban szak
szerű gyakorlati és elméleti kiképzést 
kapott a hadiápolás teendőiből. Vala
mennyien előzőleg elvégezték az önkén
tes házi betegápolási tanfolyamot is. A 
hallgatók a rimaszombati társadalom 
minden rétegéből kerültek ki és egyfor
ma szorgalommal, lelkes buzgósággal és 
nem kevés fáradtsággal vettek részt a 
Magyar Vöröskereszt rimaszombati fiókja 
által rendezett tanfolyamon. A mintegy 
5 órán át tartó vizsga eredménye bizo
nyította, hogy úgy a tanfolyam előadói, 
mint résztvevői becsületes munkát vé
geztek és nagyszerű eredményt értek el.

Az elméleti vizsgát báró Apor Gizella, 
a Magyar Vöröskereszt országos főápo
lónője megbízásából dr. jékei Balogh 
Ádámné, Gömör és Kishont vármegye 
önkéntes főápolónője vezette. Hivatalo
san jelent meg a vizsgán Éva László 
polgármester, mint a Vöröskereszt rima- 
szombati fiókjának és a vizsgabizottság
nak elnöke. A vendégek sorában ott 
láttuk özv. Samarjay Jánosnét, a Jótékony 
Nőegylet elnöknőjét, vitéz dr. Bükky 
Jenőnét és Tomcsányi Piroskát, a Vörös- 
kereszt helyi fiókjának választmányi 
tagjait is. A vizsgázóbizottság tagjai 
dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos, 
dr. jékei Balogh Ádám kórházi igazgató- 
főorvos és dr. Radvdnyi Géza kórházi 
főorvos voltak. Mindhárman részletes 
módon kérdezték ki a tanfolyamot el
végzetteket a járványtanból, az anatómiá
ból, sebészetből és belgyógyászatból. 
Valamennyi jelölt meglepően biztos és 
talpraesett feleleteket adott, sokaknak 
tudása bármely orvostanhallgató becsü
letére is vált volna. A vizsga azt is 
bebizonyította, hogy az uj hadiápolónők 
minden körülmények között meg fognak 
felelni nehéz és felelősségteljes hivatá
suknak.

A megjelentek által nagy é'vezettel 
hallgatott, s a vizsgálóbizottság dicsére
tét és elismerését is méltán kiérdemelt 
vizsga után a tanfolyam legifjabb részt
vevői : Halász Anna és Nagy Ilona gyö
nyörű virágcsokrot nyújtottak át dr. jékei 
Balogh Ádámnénak, akinek rendkívüli 
ügybuzgósága a magyar önkéntes ápoló
nőképzés terén már országszerte közis
mert. Majd dr. Balogh Ádám igazgató 
vette ki a fogadalmat az uj ápolónőktől, 
akikhez viszont dr. Balogh Ádámné inté
zett lelkes hangú buzdító beszédet. A 
nagy tetszéssel fogadott szép szavakra 
a tanfolyamot végzettek nevében Zólyomi 
Pálné állami tanítónő válaszolt szivhez 
szóló kis beszéddel:

„A mai nehéz idők azt kívánják min
den igaz magyartól — mondotta —, 
hogy készen álljon a tettek idejére. 
Mindnyájunkat szólít szerencsétlen Édes
anyánk : a még mindig csonka Magyar- 
ország. Ez a hivószó ösztönzött benőn
ket, akik itt együtt vagyunk arra, hogy 
átlépjük ennek, az Isten imádására szen
telt teremnek a küszöbét. Jöttünk, mert 
éreztük, hogy értünk küzdő s megsebe
sült katonáink ápolására nem elég a mi 
lelkesedésünk s önfeláldozásunk, hanem 
ehhez tudásra is van szükségünk. Ezt a 
tudást, útbaigazítást, sok-sok jó tanácsot 
kaptuk meg e csendes hajlékban a 
Főorvos uraktól, s sok biztatást, bátorí
tást a mi kedves ügybuzgó Főápolónő 
testvérünktől." Zólyomi Pálné ezután há
lás köszönetét fejezte ki a tanfolyam 
előadóinak, majd igy végezte : „Minden 
erőnkkel, asszonyi szivünk forró szere- 
tetével és gyöngédségével fogjuk az itt 
kapott tudást sebesült katonáink ápolá
sára és szenvedéseik enyhítésére for
dítani."

A mély hatást keltett szép szavakat dr. 
Balogh Ádámné meghatva köszönte meg, 
majd kiosztotta az indexszerü bizonyít
ványokat és a hivatalos jelvényeket. A 
kitűnő eredménnyel lefolyt vizsga, ame
lyet a Magyar Hiszekegy elimádkozása 
nyitott meg, az előadók és résztvevők 
fényképen való megörökítésével ért 
véget.

Á vizsgát tett asszonyok és leányok 
névsora a következő volt: Bodor Kata
lin, Böjthe Györgyné, Fényes Ilona, 
Gazda Marianne, Gombár Erzsébet, özv. 
Gulyás Jánosné, Haász Jolán, Habanek 
Mária, dr. Halász Istvánná, Halász Anna 
Igaz Lajosné, vitéz Keresztes Lászlóné, 
Koskó Sári, vitéz Marzsó Lorántné, Mol
nár Lajosné, Nagy Ilona, Palecsko Bar- 
náné, Pál Ernőné, Pazár Marianne, Pá
zsitka Mária, Pesti Istvánná, Pokorágyi 
Jolán, vitéz Rajháthy Sándorné, özv. 
Sebessy Lajosné, Széplaky Pálné, Szűcs 
Mihályné, Tanzula Anna, Vaskó Gyuláné, 
Zagyi Jolán, Zdurnyi Lászlóné és Zólyo
mi Pálné. .

Vízvezetékünk 3 0  éves.
1942. évi április hó 29-én lesz 30 éve 

annak — a Rimaszombat volt r. t. vá
ros, most megyei város életében párat
lanul álló nagy eseménynek, — hogy a 
felső-szikiási „Vivierecska" forrás vize 
megérkezett a városi vízvezetéki háló
zatba, s kicsordult a drága, Uditő ital a 
készen állott rézcsapokból.

Ma, mikor dr. Vendl Aladár műegye
temi ny. r. tanár, mint a 25 évvel eze
lőtt megalakult „Magyarhoni Földtani 
Társulat" kebelében létrejött hidrológiai 
szakosztály nagyérdemű elnöke a nagy 
nyilvánosság előtt a szakosztály ülésén 
kénytelen volt beismerni, hogy ivóvíz 
ellátás tekintetében Magyarország visz- 
szamaradt a többi müveit nemzet mel
lett, — mikor elismerte s kijelentette, 
hogy Magyarország ivóvíz ellátásának 
ügyét közérdeknek kell tekinteni, s a 
kérdés előbbrevitelére külön országos 
intézményt kell felállítani, — mikor meg
állapítja, hogy ennek a nagy elmaradott
ságnak legfőbb oka a tőke hiány, — 
mikor a napi- és szaklapok a nagy 
nyilvánosság előtt állapítják meg, hogy 
Magyarország s egynéhány városa közül 
a felének sincs általános vízvezetéke s 
csatornázása,— akkor ez a mi kis törpe 
városkánk büszkén s emelt fővel állhat 
az ország közvéleménye előtt, hogy már

30 évvel ezelőtt meg tudta csinálni az 
emberi egészségre legfontosabb kihatású 
közmüveit, a vízvezetéket s az általános 
csatornázást.

S hozzá még milyen körülmények kö
zött ? A bevezetésre alkalmas viz 11 ki
lométerre volt a várostól idegen köz
ségben, melyhez csak még 3 más ide
gen község határán keresztül lehetett 
eljutni. A pénzpiacon már teljes mérték
ben érezhető volt a közeledő első világ
háború szele, s a pénz napról-napra 
drágult, — fontolgatásra, késedelmeske- 
désre tehát nem volt idő. Kis városunk
nak semmi, e célra felhasználható tőkéje 
nem volt. Kizárólag a hitelre kellett 
mindent alapozni, mégis az 1908-ik évben 
kezdeményezett nagy müvekben 1911. 
julius 10-ikén megtettük az első kapa
vágást, s 1912. április 29-ikén mára 11 
kilométer távolságból érkezett üditő, 
tiszta s szakértői megállapítás szerint 
ideális jóságu ivóvízzel telt poharat emel
hettük ajkunkhoz.

A jóságos Isten mindenható kegyelme 
átsegített bennünket minden akadályon!

Ebből pedig volt fölösen...
Mert a vizforrás nagy távolsága s a 

pénzpiac elnehezedő állapotban léte 
mellé felsorakoztak aztán az apróbb, de 
nem csekélyebb jelentőségű akadályok.

Akkor még nem volt hazánkban Föld
tani Társulat kebelében létesült hidro
lógiai szakosztály I Bátran mondhatom, 
hogy minden vízvezetéki s csatornázási

kezdeményezés csaknem sötétben tapo- 
gatódzás volt. Alig volt az országban 
1—2 szakember, kik ezekkel a kérdé
sekkel foglalkoztak. Mi ebben is olyan 
szerencsések voltunk; illetve e tekin
tetben is annyira a jó Isten segítsége 
vezetett bennünket, hogy sikerült a ke
vés közül is a legkitűnőbb, a leglelki
ismeretesebb szakembereket megtalálni, 
kik igazán mindenben a legjobbat, a 
legolcsóbbat s a leggyorsabban nyújtot
ták, ami emberileg csak lehetséges volt. 
Olyan kapós, óhajtott közmunkák vol
tak ezek a mi kezdeményezéseink ab
ban az időben úgy a tervező szakem
berek, mint a vállalkozók körében, mert 
ritkaságuk miatt mindenki szeretett volna 
kitenni magáért, hogy a mienk nyomán 
esetleg másütt is meginduló közmun
kákra pályázásnál valami jól végzett 
munkára hivatkozhassanak. Ilyen érdek
lődés az 1914-ik évben már kezdetét is 
vette, de a kitört világháború megakasz
tott mindent.

Hogy mennyire csak a kísérleti álla
potnál tartott a legfőbb kormányzat is 
például a csatornázás kérdésében, elég 
csak arra hivatkozni, hogy nem tudtunk 
eligazítást kapni a szenyviz tisztítás kér 
désében, de éppen ezért megkövetelték 
tőlünk, hogy szenyviz tisztító-telepet 
okvetlenül csináltassunk, másként nem 
voltak hajlandók a terveket jóváhagyni, 
— mindezt pedig csak azért, hogy le
gyen tapasztalati adat. Hiába érvelt de

rék, lelkiismeretes szakértőnk, hogy a 
szenyviz olyan hígítással fog a Rimába 
kerülni, hogy teljesen fertőzés mentes 
lesz, nem, a szenyviz derítőt meg kellett 
csináltatnunk, belekerült 300.000 arany
koronába, s ott áll ma is, többé-kevésbbé 
szétrongálva, — egy percig sem volt 
használatban, mert kipróbálva még se
hol sem volt, csak mikor készen lett, 
akkor tűnt ki, hogy hasznavehetetlen. 
Szakértőnk ezt előre megmondta, de hát 
mit tehettünk a felsőbb parancs ellen? 
Mikor a közmüvek elkészültek, olyan 
nagy volt az öröm a közönség körében, 
hogy mihamar elfelejtette ezt a hiába 
való kiadást, s kimondotta, hogy ha a viz 
jó, - -  akkor minden jó!

Hogy a forrás kisajátítás, s a szük
séges területek megszerzése körül még 
mi minden nehézségeket kellett kis vá
rosunknak ieküzdenie, azok bőségesen 
le vannak Írva az illető évek polgármes
teri jelentéseiben.

Ebben a kis jubileumi megemlékezés
ben azokkal már nem untatom az ol
vasó közönséget, csak arra térek még 
ki röviden, hogy ez a mi vízvezetékünk 
élő forrás által táplált gravitációs vízve
zeték, vagyis olyan, melynél a vizmeny- 
nyiség mindenkor adva van, az se több, 
se kevesebb nem lehet. Pontos mérések 
alapján szakszerűen meg lett annak ide
jén állapítva, hogy szabályszerű haszná
lat, tehát ivás, főzés, mosás, fürdés cél
jaira elegendő egy 18.000 lakosú város-
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A múlt héten levizsgázott hadiápoló- 
nökkel együtt Rimaszombatban összesen 
41, Rozsnyón pedig 10 szakképzett ápoló
nő áll a Magyar Vöröskereszt rendelke
zésére. A Vöröskereszt vármegyei szer
vezete a napokban Tornaiján és Putno- 
kon a Gazdasági Leányképzöintézetben 
fejezett be egy-egy kéthetes betegápoló
női tanfolyamot, felbecsülhetetlen ered
ményt érvén el ezáltal az igazi ember
szeretet és az egymás megbecsülés je
gyében működő jótékony szervezet itteni 
működésében. A legfőbb dicséret ezért 
az egyesület nemeslelkü vezetőségét: dr. 
Horváth Árpád alispánt, dr.jékei Balogh 
Ádámné főápoiónőt, Éva László polgár- 
mestert és dr. Kriesch Lajos főorvost s 
lelkes munkatársait illeti meg.

A Magyar Vöröskereszt Egylet 
tornaijai fiókja

szép eredménnyel rendezte meg házi
♦

betegápolási és ifjúsági vöröskeresztes 
tanfolyamát, amelyen 25 felnőtt és 61 
polgári és elemi iskolai növendék vett 
részt. A tanfolyamot a vöröskeresztes fiók- 
egyesület elnöke, Tornallyay Zoltán ref. 
egyházkerületi főgondnok szervezte meg 
nagy ügybuzgósággal és lelkesedéssel. 
A vizsga április 18-án, szombaton folyt 
le dr. jékei Balogh Ádámné vármegyei 
önkéntes főápolónő vezetése mellett. A 
tanfolyamot végzett és kitűnő eredmény
nyel vizsgázott hölgyek névsora :

Antal Borbála, Ádám Margit, Balázs 
Mária, Basa Ibolya, Beke Istvánná, Ha
jós Éva, dr. Hámos Lászlóné, Hegedűs 
Jolán, Jendruszák Jánosné, Kabla Irén, 
Konkoly Mária, dr. Korisántszky Már
tonná, Lalik Erzsébet, Molnár Mária, 
Nagy Lajosné, Neiser Jenőné, Punka 
Ilona, Remenyik Ottilia, Rendek Erzsé
bet, Ruzsinszky Rózsi, ifj. dr. ’Sóldos 
Béláné, Stefanits Aladárné, dr. Szabó 
Andorné, Tornallyay Zoltánná és Vargha 
Mária.

A nagy körültekintést és fáradtságot 
igénylő oktató munkát Heinemann Ala
dárné főoktatónő végezte, a tőle már Ri
maszombatban is tapasztalt nagy szak
értelemmel és szeretettel.

A  Magyar Élet Pártjának 
nagytanácsi ülése.

A Magyar Elet Pártja április hó 
20-án, hétfőn a budapesti Nemzeti 
Lovárdában tartotta III. nagytanácsi 
ülését, amelyen a párt törvényhozó 
tagjain és a vármegyék főispánjain 
kívül megjelentek a pártszerveze
tek vezetői az ország minden ré
széből, körülbelül ezren. Gömör és 
Kishont vármegyét dr. tunyai ’Sól
dos Béla főispán, Putnoky Móric 
és Fodor Jenő országgyűlési kép- J 
viselőkön kívül a MÉP szerveze
tei nevében dr. Hizsnyay-Heinzel- 
mann Béla vármegyei elnök, dr. [ 
Seress István (Putnok), dr. Csák 
Géza (Feled), Rábely Miklós (Ri- í 
maszombat) kerületi és városi el
nökök, Almássy László (Putnok), 
Noviczky Béla (Korláti) és A. De
meter István (Tornaija) kér. helyet
tes elnökök, vitéz Árvay Ferenc 
vm. központi főtitkár, Kuchta Fe
renc rozsnyói kér. párttitkár, Schopp 
Béla (Rozsnyó) és Neiser Jenő (Tor
naija) kér. szervezőtitkárok képvi
selték.

A nagytanácsi ülésen Kállay Mik- * 
lós miniszterelnökkel az élén meg
jelent a kormány valamennyi tagja, j

nak is. Hogy aztán a viz olykor mégis 
kevésnek bizonyul, annak oka nem a 
vízvezeték, hanem a szertelen használat. 
Szivattyús vízvezetéknél a víztermelést 
addig lehet fokozni, ameddig a szükség
let megkívánja, de egy forrás táplálta 
gravitációs vízvezetéknél a vízmennyisé
get fokozni nem lehet. Ez a körülmény 
nálunk is indokolja a már előbb emlí
tett dr. Vendl Aladár, valamint Pap Fe
renc, a budapesti vízmüvek vezérigaz
gatójának azon fontos kijelentését, illetve 
intelmét, hogy a jó vízkészlettel takaré
koskodni kell! Autómosásra, parkok ön
tözésére ott a jó öreg Rima, adja ez 
szivesen és bőségesen a fenti célokra, s 
a jó vizzel való takarékoskodás szüksé
ges volta minden költséget megindokol, 
amit az ilyen célú vizeknek a Rimából 
való kiemelése, s a jelzett célokra való 
elszállítása igényel. Bécsnek is magas 
forrásvíz táplálta vízvezetéke van (Hoch- 
quellenwasser), de aki ott járt, láthatta, 
hogy a parkokat s utcákat kocsikra sze
relt hordókból öntözik. Vájjon miért? 
Mert a jó vizzel takarékoskodni kell!

E kis jubileumi megemlékezést azzal 
végzem, hogy a jóságos Isten óvja ked
ves vízvezetékünket minden természeti 
s emberi csapástól, hogy az évek vég
telenjéig szolgálja az e földön lakók 
egészségét I

Dr. Kovács László
ny. polgármester.

Vitéz Lukács Béla országos elnök, 
tárcanélküli m. kir. miniszter meg
nyitó beszédében üdvözölte a meg
jelenteket, mindenekelőtt a pártve
zért, Kállay Miklós miniszterelnö
köt. A MÉP nagytanácsának ülése 
— mondotta vitéz Lukács Béla — 
„arra az időre esik, amidőn erőn
ket megfeszítve vér- és erőteljes 
munkaáldozattal kell kiküzdenünk 
az újjáépülő Európában a minket 
jogosan megillető helyet". A párt
elnök a megjelentek viharos éljen
zése közben beszélt a magyar hon
védség hősiességéről, végül felhívta 
a nagytanács tagjait, hogy az or
szágban hirdessék a lemondást és 
az áldozatot. Mindenkinek meg kell 
érteni ebben az országban, hogy a 
megszorító intézkedésekre a ma
gyar jövő és a győzelem miatt 
szükség van.

A nagytanácson elhangzott fel
szólalásokra Kállay Miklós minisz
terelnök két órás hatalmas beszéd
ben válaszolt, amelyet a rádió és 
a napi sajtó részletesen ismertetett. 
Elsősorban hangsúlyozta a szoros 
együttműködést és a baráti együtt- 
munkálkodást nagy szövetsége
seinkkel. Kijelentette, hogy a há
borúba tudatosan, senki által nem 
kényszerítve megyünk. Flonvédeink 
a legújabb és legjobb felszereléssel 
indulnak Kelet felé, azonban hatá
rainkon is annyi katona áll, amenyi 
minden veszély ellen meg tudja vé
deni az országot. A belpolitika két 
legsürgősebb feladata a zsidó bir
tokok teljes állami tulajdonba vé
tele és a közélet tisztaságának biz
tosítása lesz. Részletesen fejtegette 
a miniszterelnök a közellátási kér
déseket és erélyesen felemelte sza
vát az árdrágítók és rémhirterjesz- 
tők ellen. A miniszterelnököt a meg
jelentek lelkesen ünnepelték.

A nagytanács ülését a MÉP szék
házában közebéd követte, amelyen 
vitéz Lukács Béla Magyarország 
Kormányzóját köszöntötte fel, majd 
Kállay Miklós miniszterelnök a két 
uj tárcanélküli miniszter érdemeit 
méltatta.

Vitéz Lukács Béla tárcanélküli 
m. kir. minisztert az ebéd alatt és 
később az Akadémia-utcai hivata
los helyiségében dr. ’Sóldos Béla 
főispán vezetésével felkereste a gö- 
mörmegyei szervezetek küldöttsége,

hogy őt kinevezése alkalmából üd
vözölje és munkásságára Isten ál
dását kérje. Az üdvözlésre vitéz 
Lukács Béla meghatóban és meleg 
szavakkal válaszolt, biztosítván a 
megjelenteket, hogy szülőföldjét vál
tozatlanul megtartja abban a sze- 
retetben, amellyel eddig is viselte
tett iránta.

A z á p r ilis
az elmúlt héten mutatta ki igazi 
arculatát. Egy napon elhozta né- 
künk a várva-várt tavaszt, utána 
rögtön elborult a képe, majd 
csípős szellőt támasztott fel, hogy 
nemsokára rá nyári zivatarral 
lepjen meg bennünket. Reméljük 
azonban, hogy a Szent György- 
nap előtti égzengés ezúttal tény
leg a bőséges aratás előjele volt. 
Mert akkor nem haragszunk rád 
sem, te valóban Janus-arcu, sze
szélyes április.

— Eljegyzés. Szőllősy Gizella, Rima
szombat és Mezey János ni. kir. honvéd- 
főhadnagy (valahol Oroszországban) je
gyesek. (M. k. é. h.)

Buzaszentelési körmenet. A róni. kar 
plébániai hivatal közli, hogy április 
26-án, vasárnap délelőtt a 10 órakor 
kezdődő szentmise után buzaszentelési 
körmenet indul a plébániai templomból. 
E nap az istentiszteletek sorrendje annyi
ban változik, hogy a 9.30 órás diákmise 
elmarad, a nagymise pedig egy félórával 
előbb kezdődik

Váry János meghalt. Mint lapunk 
zártakor mély részvéttel értesülünk, áp
rilis 23 án este, 88 éves korában meg
halt Vdry János nyug. elemi iskolai 
igazgató, a Katolikus Kör diszelnöke és 
számos kulturális intézmény vezetőségi 
tagja. Temetése április 25-én, szombaton 
délután 4 órakor folyik le a kát. egyház 
szertartartása szerint a Kossuth-utcai 
gyászházból. Rimaszombat társadalmá
ban vezető szerepet betöltött nagy ha
lott életének méltatására jövő számunk
ban visszatérünk. — Váry János elhuny
téról a Katolikus Kör külön gyászjelen
tést adott ki.

A vármegye kisgyülése április 29 én, 
szerdán délben tartja e havi rendes 
ülését, amelyen a másnapi th. közgyű
lésre kitűzött tárgysorozat felett is ha
tározni fog.

Kinevezések. A magyar kir. pénzügy- 
miniszter Kontra József balassagyarmati 
pü. főtanácsost, aki hosszú éveken át 
teljesített a rimaszombati pénzügyigaz
gatóságon is szolgálatot és városunk 
társadalmának közkedvelt tagja volt, a 
balassagyarmati pénzügyigazgató helyet
tesévé nevezte ki. — A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Frenyó Lajos 
volt rimaszombati, jelenleg budapesti 
állami gimn. tanárt a középiskolai taná
rok számára létesitett és VI. fizetési 
osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fize
tési csoportba kinevezte. — A m. kir. 
honvédelmi miniszter dr. Smid László 
rimaszombati pü. titkár, hadapródőrmes- 
tert a m. kir. honvédség tartalékában 
zászlóssá léptette elő.

A „Ferenczy István“-cserkészcsapat 
kitüntetése. A városunkban működő 
274. számú „Ferenczy István“-cserkész- 
csapat Rimaszombat Országzászlójánál 
több alkalommal teljesített őrszolgálatot 
és csapatzenekarával számos hazafias 
ünnepélyen tevékenykedett. „Szolgálatát 
mindenkor fegyelmezett készséggel és 
példás buzgalommal végezte, tanúságot 
téve igaz magyar szelleméről". Ennek 
elismeréseképen az Ereklyés Ország
zászló Nagybizottsága, az itteni Ország
zászló Bizottság javaslatára, a csapatnak 
az Országzászló-zászlóérmét adományoz
ta s azt, valamint a kitüntetésről szóló 
díszes okmányt e héten Márkus László 
országzászló bizottsági elnök kezéhez 
— azoknak ünnepélyes átadása végett — 
már meg is küldötte. Az ünnepélyes át
adás a cserkésznapon történik meg.

A  Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Halálozások. Péter Lajos, az újvidéki 
áll. kereskedelmi és a középiskolai fiu- 
intézet igazgatója, a székesfehérvári tan
kerület tanulmányi felügyelője, számos 
kulturális intézet tagja 42 éves korában, 
április 18 án Újvidéken meghalt. Az el
hunyt kiváló pedagógust özvegye, sz. 
Komáromy Irén és egyetlen fia: Péter 
Olivér gyászolja a kiterjedt rokonság 
élén. A nagy jövő előtt állott, élete de
rekán sírba szállt tanférfiut az elmúlt 
év elején Győrből helyezték át Újvidékre, 
amikor is a visszakerült délvidéki ke
reskedelmi iskolák megszervezésével, s 
később az újvidéki iskolák igazgatói 
teendővel bízták meg. Temetése óriási 
részvét meilett 20-án ment végbe.

Galamb Margit bakii gazdálkodó 20 
éves leánya a helybeli állami kórházban 
április 20 án meghalt. Rimaszombatban 
temették el nagy részvét mellett.

— Rimaszombat megyei városban 
a fősorozások április hó 30 án, a „Há
rom Rózsa“-szá!ló nagytermében reggel 
8 órai kezdettel lesznek megtartva. Ezen 
fősorozáson kötelesek megjelenni az 
összes Rimaszombatban és az ide tarto
zó pusztákon lakó 1919. 1920. és 1921. 
évben született állitáskötelesek, valamint 
az 1900—1918. évben született mindazon 
állitáskötelesek, akik eddig bármely ok
nál fogva nem tettek eleget sorozási 
kötelezettségüknek. A sorozáson való 
meg nem jelenés, a honvédelemről szóló 
törvény értelmében szigorúan büntet- 
tetik.

H A R I S N Y A

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

N O R-C 0  C
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A leventenap műsora. Mint már je
lentettük, a rimaszombati levente körzet 
május 1 én, pénteken leventeünnepsége
ket rendez. Délután 3 órakor a város
kerti levente-sporttelepen folyik le a 
sportünnepély gazdag programmal. Elő
zőleg a leventecsapatok zeneszóval a 
városon keresztül felvonulnak a sport
telepre, ahol a járási leventeparancsnok 
beszédben méltatja a leventefogadalom 
jelentőségét. A fogadalom után kezdődik 
meg a sportünnepség, amelyen a gim
náziumi és polgári iskolai leventecsa
patok is részvesznek. A hat számból álló 
gyakorlatokat a díjkiosztás fejezi be. Az 
ünnepség alatt a zenekar szórakoztatja 
a közönséget. Belépődíj 30 fillér. Este 9 
órai kezdettel a sportpálya melletti te
rületen műsoros tábortűz folyik le, mely
re a belépés díjtalan. A műsoron éne
kek, tréfák és cigányzene szerepel. A 
tábortűz után a „Három Rózsa" nagy
termében levente-táncmulatság kezdődik. 
A leventeünnepségekre a város társa
dalmának figyelmét nemzeti szinü meg
hívók hjvják fel.

Közellátási hírek. A közellátási mi
niszter a vármegye április havi bőr el

látmányát 2017 kg talpbőrben és 2412 
□  felsőbőrben állapította meg. A kiutal
ható készcipők mennyisége 1458 pár. 
— A közellátási miniszter megengedte, 
hogy a pékek a jövőben fehér lisztből 
is süthetnek sósperecet. Az igy készült 
sósperec ára az eddigi 6 fill. helyett 
utcán és üzletben 8 fill., vendéglőkben 
pedig 12 fillér. — Vásárlási könyvre a 
jövőben egy év alatt csak 3 pár fa
vagy gumitalpú cipő szolgáltatható ki.

Veszedelmes játékszer. Megdöbbentő 
szerencsétlenség történt kedden Runya 
községben. Játszadozó gyermekek kezé
ben felrobbant egy katonai töltény, 
amely Konkoly Lajos 11 éves fiú balke
zének fejét tőből leszakította. Két másik 
fiút a szilánkok arcukon sebesitették 
meg. A baleset áldozatait a vármegyei 
mentők a helybeli állami kórházba szál
lították. Itt Konkoly Lajos kezefejét am
putálni kellett. A felelősség kérdésében 
a vizsgálat megindult. Az eset azonban 
intő például szolgálhat arra, hogy a ta
lált lövedékekhez ne nyúljon senki, ha
nem arra a hatóságok figyelmét kell 
felhívni.

Felhívás a női nemzetvédelmi munkaszolgálatra.
Az Egyesült Női Tábor vezetősége 

felhívja mindazoknak a lelkes, áldozatos 
munkára kész asszonynak és leányok
nak a figyelmét, akik a nyár folyamán 
— május 15 töl október 31-ig terjedő 
időben — a nyári gyermekotthonok ve
zetését nemzetvédelmi munkaszolgá
latként vállalják, mielőbb jelentkezzenek 
központi irodánkban (Budapest, IV., Eskii- 
ut 6.) személyesen, szombat kivételével 
minden hétköznap 10—5 óráig, vagy 
írásban és kérjenek jelentkezési lapot, 
amelynek pontos kitöltése alapján sze
mélyi adataikat nyilvántarthatják.

Jelentkezési ivet a m. kir. tiszti
főorvosi hivatalban Rimaszombat
ban is kaphatnak.

A jelentkezés feltételei: Óvónői vagy 
tanítónői képesítés. Jelentkezhetnek még 
negyed- és ötödéves óvónő- és tanitónő- 
jelöltek, gimnáziumi és kereskedelmi 
érettségivel, nőipariskolai végzettséggel, 
de legalább négy középiskolai végzett
séggel biró nők, akik keresztény szár
mazásukat igazolni tudják. A korhatár 
18—50 év. A kiskorúaktól szülői bele
egyezést kérünk. Mindazok a jelentkezők, 
akik iskolán kívül egyénenként jelent
keznek, a jelentkezési lapot hatóságilag 
(községi jegyző, polgármester) láttamoz
tassák és szerezzenek be erkölcsi és 
tisztiorvosi bizonyítványt arról, hogy 
nyári gyermekotthon vezetésére alkalma
sak. Az iskolák kötelékéből jelentkezők 
jelentkezési lapjukat az iskola igazgató
ságával láttamoztassák és az orvosi bi
zonyítványt az iskola vezetőségén ke
resztül szerezzék be.

A jelentkezők számára lakásukhoz, 
vagy munkahelyükhöz legközelebb eső 
körzetben, lehetőleg minden törvényha
tóság székhelyén tájékoztató értekezletet 
tartunk.

A háromnapos tájékoztató értekez
letet Rimaszombatban a vármegye- 
házán 1942. évi május hó 11—12— 
13-án reggel 8 órától rendezzük 
meg.

A tájékoztató értekezlet ideje alatt 
mindenki saját maga gondoskodik úti
költségéről, szállásáról és étkezéséről.

Azok a vidéki résztvevők, akik a tájé
koztató értezleten eredményes érdeklő
dést tanúsítottak, korlátolt számban, 
amennyiben munkahelyüket elfoglalták, 
ösztöndíjban részesülnek.

A tájékoztató értekezleten délelőtt-dél
után névsorolvasást tartunk és a mu
lasztót az értekezlet befejezése előtt 
eltanácsoljuk. A hallgatók minősítés sze
rint kapják beosztásukat. Megbízóleve
lük értelmében a feladatot nemzetvédel
mi szolgálatként végzik, köznapokon 
reggel 7 órától este hétig testi, lelki és 
szellemi gondozásban részesítik a gyer
mekeket.

Ezért útiköltséget (lakóhelyüktől a 
beosztás helyéig és vissza) lakást, 
ellátást és tiszteletdijat kapnak, 
Az illetmény egységesen havi 60 
P készpénz, amennyiben a nyári 
gyermekotthonban étkezés nincs, 
úgy 70 P étkezési pótlék.

Azokban a nyári gyermekotthonokban, 
ahol étkeztetés van, a vacsora és va
sárnapi ebédpótdij 20 P, amennyiben a 
helybeli pártfogó bizottság nem gondos
kodik erről.

Olyan óvodákkal kapcsolatos nyári 
gyermekotthonokban, ahol a nyári gyer
mekotthon vezetői hivatalból kapják az 
óvónői fizetést, a fenti tiszteletdijtól el
esnek. Továbbá nem kapnak 70 P étke
zési pótlékot, vacsora és vasárnapi ebéd- 
pótdijat azok a vezetők, akik állandó 
lakhelyükön végzik a nyári gyermekgon
dozást. Az Egyesült Élői Tábor.

S Z Í N H Á Z .
Rétalapi Hlatky László színtársulatá

nak itteni szereplése az utolsó előadá- j 
sokhoz érkezett el. Szombaton már „bu- I 
csuzott a szinlaposztó" és vasárnap este 
kialszik a rivaldák fénye is, amely 42 
estén keresztül világította be a magyar 
színészet vándorutját járó derék és lel- I 
kés kulturmunkásainak szivet és lelket | 
gyönyörködtető fáradozásait. Bizonyára 
az egész város társadalmának nevében 
szólunk akkor, amidőn a sok kedves, 
derűs, hasznos és szórakoztató percekért 
Hlatky László színtársulatának hálás kö- 
szönetünket fejezzük ki, s igaz szeretet
tel kívánjuk, hogy őket további Útjukon 
megértés, öröm és siker kisérje — a 
jövő évi viszontlátásig !

A múlt hét szombatján és vasárnap 
az „Ilyenek a férfiak" c. zenés-vigjátékot 
láttuk. Mindkét este zsúfolt ház kacagta 
végig a kissé könnyű fajsúlyú, de mu
lattató tárgyú darabot. A szereplők élén 
Sándor Anna, Elek Piri és Zelenay Jó
zsef pompás játéka emelkedett ki. Kü j 
lön dicséretet érdemel a fiatal Agárdy! 
György, aki ifj. Szabó István „hűtlen el-1

távozása* miatt nagyobb teljesítmény 
kifejtésére kényszerült, teljesen elisme
résre méltó sikerrel. Fehér Györgyi 
„testhez álló" szerepében két Ízben is 
nyiltszini tapsot érdemelt ki.

Vasárnap délután a „Fityfirity“-et, 
hétfőn este pedig a „Gyergyói bál*-1 
ismételték meg, mig kedden a „Boldoggá 
teszlek" vígjátékot adták újra. E utóbbi
ban igazi élvezetet nyújtott Hlatky László 
nagyszerű kabinet alakítása és Aszalay 
Erzsébet jól megrajzolt zsáner figurája. 
Sándor Anna és Hídvégi Lajos, mint 
vígjáték; színészek is a legjobbat nyúj
tották. Üdítő jelenségként halott és ki
fejező erővel játszott Bikás Mária.

Szerdán Kőrössy Zoltán „Elment a 
rózsám Ameriká'-ba c. magyaros ope
rettjében, csütörtökön pedig a „2000 
pengős férfi" vígjátékban aratott sikert 
a társulat.

Pénteken este ötletekben és pompás 
tréfákban gazdag kabarét rendezett az 
egész társulat.

Szombaton este, vasárnap délután és 
a vasárnap esti bucsuelőadáson — bi
zonyára telt házak előtt — Pusztaszery 
Margit slágeroperettje: a „Boronkay lá
nyok" kerül színre.

A szintársulat Rimaszombatból két 
heti szereplésre Jolsvára, onnét pedig 
hosszabb Időre Balassagyarmatra távozik.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a legújabb 

és legmulattatóbb és nagysikerű ma
gyar filmvigjáték kerül . bemutatóra 
„Miért?" címen. A rendkívül szellemes 
és kacagtató helyzetkomikumokra épített 
szövegkönyvet Vaszary János szerezte. 
Egy titokzatos hölgylátogató és az elve
szett ékszerek körül fonódik az ultra
modern festőművész (Páger Antal) és a 
szélcsap fiatal leány (Murátl Lili) bo
nyodalmakkal teljes szerelmi története. 
A kitűnő főszereplőkön kívül még Vasza
ry Piri, Hajmássy Miklós, Mihályffy Béla, 
Greguss Zoltán és még sokan mások 
jeleskednek. Buday Dénes szép zenéje 
és Daróczy József ötletes rendezése kö
ritik ezt az igazi filmcsemegét. Kisérő a 
Magyar Világhiradó.

Április 27-én, hétfőn és 28-án, kedden 
a szenzációs sikert aratott „7 évig nem 
lesz szerencsém" c. német filmbohózat, 
amelyben a legjobb német komikusok 
esküdnek össze a közönség nevető ide
gei ellen, fut a mozgóképszínház vásznán. 
Az eltörött tükör következményeit a ma
gyar Tabódy Klári, Ida Wiist, Olly Holz- 
mann, Wolf Albach Retty, Hans Moser 
és Teo Lingen bonyolítják le két órás 
kacagás keretében. Kisérőműsor a leg
újabb háborús Ufa-hiradó.

Április 29-én, szerdán és 30-án, csü
törtökön egy lenyűgöző erejű, fojtott 
levegőjű francia filmdráma, az utóbbi 
évek legszebb, legművésziebb és mélyen 
emberi filmalkotása kerül műsorra „Mire 
megvirrad" címen. Egy szörnyűséges éj
szaka története lángol fel a filmkockák
ban, tele vággyal, szerelemmel és nagy
szerű művészek pompás emberábrázolá
sával. Két férfi (Jean Gabin és Jules 
Berry) és két nő (Arletty és Jacqueline 
Laurent) állnak szembe egymással, s 
amit nyújtanak, az a legtökéletesebb 
művészet. Az izgalmas filmdrámát Mar- 
cel Carné, a díjnyertes francia rendező 
avatta az elmúlt évad legművésziebb és 
legértékesebb filmjévé. Kisérőműsor az 
olasz Luce-hiradó.

Május 2-án és 3-án a „Kölcsönkért 
férjek" cimii magyar vígjáték Simor 
Erzsi legújabb bájos alakítását hozza.

17 1 4 fi fi 1? különféle házi 
L l d l l U K  b ú t o r o k .  

Cint: a kiadóhivatalban.

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 zontbori lakos által elkészített 
kisajátítási tervrajznak és összeírásnak 
1942. évi április hó 16-tól kezdődően 
1942. évi április hó 30. napjáig bezáró
lag a halogfalai községházánál közszem- 
léretételét elrendeljük és az 1881 :XLI. 
t. c. 33—35 §§-ai alapján a helyszíni 
tárgyalást 1942. évi május hó 1. napjá
nak á. 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.

2—3 főispán, elnök.

Vennék
h aszn á lt  já r g á n y t .
Cim : a kiadóhivatalban.

Eladó
Rimaszombat területén házhely, 
föld és gyümölcsös.

Cim a kiadóban. 3-3

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

1301/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mihályi Gusztáv zsiga, balogfalai lakos 

végrehajtatónak Kovács Istvánná sz. Mi
hályi Anna salgótarjáni lakos végrehaj
tást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb 
végrehajtási árverést 200'— P tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett a 
Balogfala községben fekvő s

1. a balogfalai 54. sz. telekjegyző
könyvben A 11 — 14, 16—18, 20-25, 
27—30. sorsz. alatti jószágtestből B. 18/ 
b. szerint végrehajtást szenvedő nevén 
álló 1/12-ed részre 822 P kikiálltási ár
ban ;

2. a balogfalai 96. sz. telekjegyző
könyvben A. 2—16. sor alatti jószágtest
ből B. 6/b. szerint végrehajtást szenvedő 
nevén álló 1/8-ad részre 68'— P kikiál
tási árban ;

3. a balogfalai 139. sz. telekjegyző
könyvben A.+  1. sor és 1483. hrsz. 
szőlőből B. 6/b. szerint a végrehajtást 
szenvedő nevén álló 1/12 ed részre 2 P  
kikiáltási árban;

4. a balogfalai 220. sz. telekjegyző
könyvben A. I, 2, 3, 5. sorsz. jószégtest- 
ből B. 10/b. szerint a végrehajtást szen
vedő nevén álló 1/24-ed részre 41 P ki
kiáltási árban;

5. a balogfalai 232. sz. telekjegyző
könyvben A 1. sor és 1198/c. hrsz. szán
tóból B. 3/b. szerint a végrehajtást szen
vedő nevén álló 1/8-ad részre 8 P kikiál
tási árban ;

6. a balogfalai 233. sz. telekjegyző
könyvben A. 1. 1. sor és 1198/b. hrsz. 
szántóból B. 3/b. szerint végrehajtást 
szenvedő nevén álló 1/8-ad részre 7 P 
kikiáltási árban ;

7. a balogfalai 234. sz. telekjegyző
könyvben A. I. 1. sor és 1198/d. hrsz. 
szántóból B. 3/b. szerint végrehajtást 
szenvedő nevén álló 1/8 ad részre 7 P 
kikiáltási árban ;

8. a balogfalai 382. sz. telekjegyző
könyvben A. -j- l.sor és 1319. hrsz. rét
ből B. 4/b. szerint végrehajtást szenvedő 
nevén álló 3/144 ed részre 72 P kikiál
tási árban;

9. a balogfalai 454. sz. telekjegyző
könyvben A. -|- 1. sor és 124. hrsz. ház 
és udvarból B. 2/b. szerint a végrehaj
tást szenvedő nevén álló 1/8-ad részre 
250'— P kikiáltási árban;

10. a balogfalai 519. sz. telekjegyző
könyvben A. I. 1. sor és 1198 a./l/b. 
hrsz. szántó s rétbői B. 1/5. szerint a 
végrehajtást szenvedő nevén álló 2/24 ed 
részre 517 P kikiáltási árban;

11. a balogfalai 520. sz. telekjegyző
könyvben A. I. 1. sor és 1014. hrsz. 
szántóból B. 1/5. szerint végrehajtást 
szenvedő nevén álló 1/24-ed részre 116 
P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1942. évi julius hó 2. nap
jának délutáni 15 órakor Balogfala köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat, ha 
az árverés megtartását a végrehajtatók 
közül Mihály Gusztáv zsiga kéri a ki
kiáltási árnál, ha a Gazdasági Hitelbank 
rimaszombati fiókja, vagy Székely Imre 
kéri a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-3, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi •/,- 
ára kell kiegészíteni.

Feled, 1942. évi április hó 14-én.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

vezető kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Kelemen s. k.

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


