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ORSZÁGFEJLESZTÖ PÜNKÖSD.
Mindnyájan, kik Istenben hiszünk, j bán lesz. Azért a Szentlélek, ki az 

s „erőt felülről" várunk, egyesek egyest formálni akarja, azt az em- 
ugy, mint nemzetek, igazi pünkös- bért alakitó s nevelő közületekben 
döt szeretnénk ülni ; pünkösdöt, teszi — teszi azt a keresztény csa- 
vagyis a Szentlélek-ünnepét! j  Iádban és az államban.

Erről a Lélekről tudjuk, hogy Ez a pünkösdi Lélek soha nem 
teremtő lélek, akire épen most, s látott törhetetlen közösséget s test
épen nekünk, letaposott, de feltá- vériséget állított fel az első száza- 
madásnak indult magyaroknak nagy 1 dók keresztényeiben. Volt-e közös- j í ® UJ társadalmi irányok le- 
szükségünk van. Mert ugyan hol; ség, összetartás és hűség, testvéri- hetőségének megsejtésére, ŝ  a meg

akkor régen állított ily csodákat a 
világba, hanem megújítja s megis
métli azokat. Mikor a világ szakad, 
mikor a társadalmi kapcsok la
zulnak, mikor züllik a társadalom, 
s tévedésbe esik s megzavarodik 
a nemzeti s a faji érzésnek a lelke 
i s : akkor tör ki a szenvedések 
viharában, s rázza az érzéketlen s 
fásult nemzedékeket. Akkor kész
teti őket uj alakulások megsóhaj-

kellene inkább ez a teremtő lélek, 
ha nem ott, ahol rombadőlt az or

indítja legjobbjaikat, kiket ismét 
megkeresztel tűzzel és lélekkel az 
ilyen szervező akcióra.

Erre a szervező, társitó s testvé- 
resitő Szentiélekre manapság rend

lódásukban elvesztik lelki egyen
súlyukat, s tán a bukásnak indult 
demokráciáktól remélik elbusult 
pillanataikban életszínvonaluk javí
tását, s lássák meg miként irtja a 
demokrácia a népet, s miként vál
toztatja az országot hisztérikus el
fogultságok, vadságok arénájává, s 
teszi örök szégyenévé az emberi
ségnek. De ez a szégyenpir nem 
pünkösdi tűz, hanem a gyujtogatók 
zsarátnokainak visszfénye. Ebből 
ne kérjünk, s józanodjanak ki az 
őrületből mindazok, kiknek még a 
keresztény nemzeti kultúra áldásá
ból otthonuk, családjuk s kenyerük 
van. Sok a kin körülöttünk s ben
nünk, de ne felejtsük e l : háború
ban vagyunk. Fogjunk össze kín
jaink s keserveink csökkentésére. 
Ez a lelkűiét szent is, nemzeti is 
és sugallatainak engedve, bizonyára 
közelebb érünk a kibontakozás és

Időszerű kérdéseket tárgyalt a Magyar Élet Pártjának
körzeti választmányi ülése.

ség s áldozatkészség, melyet az 
apostoli kereszténységgel csak ösz- 

szág ? S mikor lenne szükség arra szehasonlitani is lehetne? Mily be- 
a nagy Megszentelőre inkább, mint folyást s mily téritő, hóditó hatást 
a harc s az építés korszakában? gyakorolt a közös nagy hit s lán-
Igen, ennek a Léleknek kell az egye- goló testvériség a római pogány kívül szükség van, mert most bom- 
sekre bocsátkoznia, s általuk, kik tömegekre?! Szóval, ez a Lélek a lik a világ, s veszély fenyegeti a 
bizonyára sokan lesznek, kell a testvéri összefogásnak, a szervez- keresztény kultúrát. Akik pedig eb
népnek bátor, bizó, a nemzetet s kedésnek és áldozatkészségnek is ben kételkednek, fordítsák tekinte-
hazát ujjáteremtő leikévé lennie. a lelke. tűket Nyugat, illetve Kelet felé, „

A Lelket először nekünk, az egye- De ez a Lélek nemcsak egyszer, azok is, kik szenvedésükben s kin-' a gyüzelem telé-__ ■is
seknek kell vennünk ; be kell fo
gadnunk a hit, a tiszta erkölcs, a 
bizalom s a törhetetlen hűség lel
két — ezt kell mindnyájunknak 
vennünk, s tőle meglelkesednünk.
Az egyeseknek azért, mert a nem
zetnek s a társadalomnak ők az 
alkotó s dolgozó sejtjei, s ezek az 
egyesek azok, akiknek van életük 
vagy nyavalygásuk ; van világné
zetük, mely vagy igazság vagy őrü
let ; van faji s nemzeti érzékük 
vagy érzéktelenségük. Hasonlóké
pen, ha a nemzetet s társadalmat 
védeni s menteni akarjuk, akkor 
ezeknek az egyeseknek kell a zül
lés s a romlottság ellen védekez
niük. Ezeknek az egyeseknek kell 
óvakodniok, hogy a hitetlenség, az 
erkölcstelenség s az embertelenség 
bacillusai ne oltódjanak beléjük.

íme, erre kell a Szentlélek és a 
bensőséges s meleg vallásosság, 
melynek latin neve, a religio is 
köteléket jelent. Kötelék az, mely 
Istenhez s az eszményekhez, az er
kölcshöz s minden jóhoz fűz; kö
telék, mely embert emberhez, test
vért testvérhez, magyart magyarhoz 
fűz, s nemcsak kötelék a szétesés, 
a széthullás s a züllés ellen.

De a Szentlélek nemcsak az 
egyesek megszentelésére, hanem a 
szükséges emberi közületeknek — 
milyen a család, a nemzet, az ál
lam — alakítására, izmositására s 
meglelkesitésére is jön. Hiszen a 
közületek s szervezetek nélkül nincs 
emberiség, s az egyes ember is 
igazán emberré csak a társadalom-

A Magyar Élet Pártja Rimaszombat— 
jeledi körzete május hó 17-én, vasárnap 
délelőtt 11 órai kezdettel Rimaszombat
ban, a „Három Rózsa" nagytermében 
választmányi ülést tartott. Az összejöve
tel iránt hatalmas érdeklődés nyilvánult 
meg és a nagytermet zsúfolásig megtöl
tötték a választmányi tagok, kiknek so
raiban a rimaszombati közélet számos 
vezetőegyéniségét is ott láthattuk.

A nemzeti színekkel feidiszitett szín
padon elhelyezett elnöki asztalnál he
lyet foglaltak : ár. runyai ’Sóldos Béla, 
Gömör és Kishont vármegye kormány
biztos-főispánja, vitéz Molnár Géza mi
niszteri osztályfőnök, Papp Sándor, a 
MÉP-nak országos központi igazgatója, 
m. kir. kormányfőtanácsos, dr. Nádas 
János központi titkár, budapesti kikül
döttek, valamint Fodor Jenő országgyű
lési képviselő, dr. Hizsnyay-Heinzelmann 
Béla, a MÉP gömörmegyei szervezeté
nek elnöke, dr. Csák Géza, a feledi kör
zet elnöke, Rábely Miklós rimaszombati 
pártelnök, vitéz Árvay Ferenc vm. főtit
kár, Noviczky Béla kerületi titkár, Schopp 
Béla és Neiser Jenő kerületi szervező 
titkárok.

A Magyar Hiszekegy elmondása után 
Rábely Miklós bejelentette, hogy a ma
gyar kir. miniszterelnök őt a MÉP ri
maszombati szervezetének elnökévé ne
vezte ki. Végtelen örömének adott ki
fejezést, hogy itt szemtől-szembe lát
hatja és szive meleg szeretetével ö üd
vözölheti a Szent Korona ősi területén 
élő magyar testvéreit, abban az egyetlen 
gondolatban összeforrva, hogy szolgála

tot tehessenek annak a legmagasabb kö
zösségnek, amelynek n e m z e t  a neve. 
Majd igy folytatta;

„A nagy idők jegyében hívtuk össze 
körzeti pártválasztmányunk tagjait, hogy 
a ránk nézve olyan nagy és sorsdöntő 
kérdésekről tájékozódást és felvilágosí
tást nyerjenek pártvezetőinktől, az itt 
megjelent nagyrabecsült vendégeinktől, 
akik szellemük erejével nemcsak pár
tunk,de nemzetünk ujjáépitésébenisrészt- 
vesznek. ök a magyar ember teljes őszinte
ségével és nyíltságával fogják ismertetni 
hazánk politikai, gazdasági és szociális 
helyzetét." Rábely Miklós hangsúlyozta 
azt a nehéz és tiszteletet parancsoló 
szolgálatot, amelyet a Magyar Élet Párt
jának vezérei a nemzet érdekében vál
laltak. Célkitűzésük egyik sarkalatos 
pontja, hogy

megteremtsék a sokmillió magyar 
akarat egybefonódásának feltételét: 
az egységes nemzeti közvéleményt, 
a testvéri összefogást.

Erre a testvéri összefogásra és a tár
sadalmi összhang megteremtésére hivta 
fel Rábely Miklós Rimaszombat lakos
ságát is. „Országos érdek és kötelesség 
— mondotta, — hogy a különféle poli
tikai pártok egyszer már ráeszméljenek 
arra az igazságra:

boldogulásunk egyedüli alapja a teljes 
nemzeti és politikai egység."

E n n e k  az e g y s é g n e k  a 
megteremtésére kéri tehát a legfőbb po
litikai tényezőket, mert ezt követeli tő

lük az egyetemes nemzeti érdek. Végül 
felhívta a megjelentek figyelmét, hogy 
az elkövetkezendő előadásokat hallgas
sák meg teljes figyelemmel. Az előadók 
lelkében, mint mondotta, ott él a nemzet 
célja s hivatástudata, ök érzik a fele
lősséget a nemzet sorskérdéseiben, s 
ennek a felelősségnek és hazaszeretetnek 
fenséges kényszere alatt szolgálják nem
zetüket. Ismételten üdvözölvén a meg
jelent vendégeket és az értekezlet tag
jait, az ülést megnyitottnak jelentette ki.

Rábely Miklós szónoki lendülettel elő
adott beszédét többször kisérte a tetszés 
zaja, majd annak befejezését zugó taps
vihar fogadta. Ezután dr. Hizsnyay-Hein
zelmann Béla emelkedett szólásra. „A 
mostani idők ellenére is szükségesnek 
tartottuk e pártértekezlet összehívását" 
— mondotta. — „Szükség volt arra, 
hogy kézszoritással megpecsételjük a 
régi fegyverbarátságot és irányítást nyer
jünk a további küzdelemre, amelynek 
végső célja csak egy lehet: a győzelem. 
Ennek a célnak az érdekében

szükséges a magyar erők összefo
gása és a diadalmasan küzdő hon
védség támogatása a hátsó front 
részéről is. Aki pedig ennek a mun
kának akadályozója, annak pusztul
nia kell,"

jelentette ki nagy helyeslés közepette. 
Emlékeztetett az 1918. szomorú esemé
nyeire, amelyeknek megismétlődniök nem 
szabad. Ezt a veszélyt egyébként már 
régóta megszüntették a nemzeti és ke
resztény alapon álló kormányok szociális
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intézkedései, úgyhogy országunkban a 
rend és a béke most biztosítva van. A 
vármegyei szervezet nevében üdvözölte 
végül dr.’Sóldos Béla főispánt és a buda
pesti kiküldötteket.

Majd feszült érdeklődés közepette a 
budapesti kiküldöttek tartották meg 
30—45 percre terjedő előadásaikat. Mind
hárman alapos felkészültséggel, minden 
politikától mentes nagy szakértelemmel 
és népszerűén vonzó előadásmódban 
tárták elő a ma legfontosabbb kérdések
ről szóló mondanivalóikat. Rimaszombat
ban régóta hallottunk Ilyen komoly szín
vonalon mozgó és elfogulatlan témákat 
tárgyaló pártgyülést, amelynek megren
dezése vitéz Árvay Ferenc főtitkár ér
deme.

Elsőnek vitéz Molnár Géza miniszteri 
osztályfőnök beszélt. Tolmácsolta a meg
jelenteknek Győrffy Bengyel Sándor 
közélelmezési miniszter üdvözletét. Majd 
utalt arra, hogy a totális háborúban a 
belső frontra talán fontosabb feladatok 
hárulnak, mint a határainktól távol eső 
harcvonalra. A belső front is harcot viv 
akkor, amikor termelő munkát végez. 
Majd a közellátás néhány kulisszatitkaira 
mutatott rá és szemléltető grafikonokon 
tárta a hallgatóság elé, hogy miképpen 
történik az egyes készletek igazságos 
elosztása. Rendkívül érdekes magyará
zatai meggyőző erővel hatottak, amelyek 
során hangsúlyozta, hogy

ma mindenki ígyformán katonája a 
közellátás szellemét megjavitó küz
delemnek.

Ebben a harcban a legerősebb ellenfél 
az a belső „láthatatlan front", amelynek 
leküzdésére a kormány és a rendőrható
ságok a legerélyesebb intézkedéseket 
tették meg. A mai idők áldozatot és le
mondást követelnek mindnyájunktól.

A nagy tetszéssel fogadott magyará
zatok után Papp Sándor kormányfőta
nácsos elsősorban vitéz Lukács Béla
m. kir. miniszter, országos pártelnök 
üdvözletét adta át a közgyűlésnek. Majd 
költői lendületű beszédében, alapos tör
ténelmi tudással fejtegette, hogy milyen 
fontos ma a kellő külpolitikai értesült- 
ség. Előadása során megvilágította azo
kat az okokat, amelyek az 1914—18. 
évi és a mostani világháborúhoz vezet
tek, amelyeknek hátterében minden idő
ben a nagy szláv uralmi és az angol
szász világhatalmi törekvések állottak. 
Kegyelettel emlékezett meg néhai Göm
bös Gyula miniszterelnökről, aki első
nek ismerte fel, hogy a magyarság helye 
mostani szövetségesei oldalán van. Az 
őt követő kormányoknak adhatunk örök 
hálát, hogy a most dúló háború nem a 
mi földjeinken folyik. Trianont a szem
benállás hiánya és a destrukció idézte 
elő, amit ma minden erővel le kell tör
ni. A kiváló szónok beszéde végén, 
amikor Nagymagyarország feltámadásába 
vetett hitét fejezte ki, könnyekig elérzé- 
kenyült és mélyen meghatotta hallgató
ságát egy kifejezően szép irredenta-vers 
elszavalásával.

Dr. Nádas Sándor központi párttitkár 
időszerű politikai kérdéseket fejtegetett. 
Beszéde során a megjelentek

viharosan ünnepelték Magyarország 
Főméltóságu Kormányzóját és Kor
mányzóhelyettesét és a vitézül har
coló magyar honvédséget.

Hangsúlyozta hasonló értekezletek rend
szeresítésének fontosságát, mint amelyek 
tanácsokkal látnak el és amelyekből 
erőt merithetünk a további küzdelemre. 
Vázolta azokat az intézkedéseket, ame
lyeket a magyar kormányok az elmúlt 
esztendőkben a honvédelem és a szociális 
téren megtettek. Hangsúlyozta, hogy 
mennyire fontos, hogy az őrségváltás 
kapcsán keresztény és nemzeti szellemet 
ültessünk el mindenhová. A főelv az le
gyen, hogy

támogassuk mindazt, ami magyar 
és erősítsünk meg mindent, ami 
magyar.

Hulljanak le a válaszfalak magyar és 
magyar között, s mindenki becsületesen 
teljesítse kötelességét, hogy nagy nem
zeti kívánságaink valóra válhassanak.

A nagy tetszéssel fogadott előadáso
kat dr. Csák Géza kerületi elnök kö
szönte meg. „Az előadásokból hasznos 
tanulságokat vonhattak le, akik azokat 
elmélyedve hallgatták. Ezeknek az idők
nek főkérdései a közellátás és a kül
politika. Jólesett éppen ezért legutóbb 
hallani, hogy a kormányzat a dr.’Sóldos 
Béla közellátási kormánybiztos vezetése

alatt álló gömörmegyei közellátást a leg
jobbak közé sorolta*. Örömmel látja a 
kormány gondoskodásait és a ma leg
fontosabb feladatának tartja még a had- 
bavonultak és hadiárvák megfelelő gon
dozását. Zárószavai során indítványozta, 
hogy a gyűlés résztvevői

dr. Kállay Miklós miniszterelnök- 
pártvezérnek és vitéz kövecsesi Lu
kács Béla m. kir. miniszter, országos 
elnöknek táviratot küldjenek, amely
ben mindkettőjüket a gömörmegyei 
szervezet hűségéről és ragaszkodá
sáról biztosítsák.

Az Üllői-uti Iparművészeti Mú
zeumban május 17-ike óta nagy 
tetszést keltő kiállítást láthat az 
érdeklődő. Szegedy-Maszák Görgy- 
né szül. Holló Valéria és Szegedy- 
Maszák György itt tették közzé 
roppant értékes népművészeti gyűj
teményüket a matyó és keleti pa
lóc vidékek részéről. A kiállított 
tárgyak között az első helyeket 
foglalják el és általános sikert értek 
el a gömöri vonatkozású tárgyak. 
Ennek főmagyarázata, hogy az 
egyik kiállító: Szegedyné Holló
Valéria gömörmegyei származású, 
amennyiben Harmacon született. 
Amint a kiállítás katalógusában 
Írja: „szülőfalum segített a gyűj
tésben, s bár két éves voltam, ami
kor onnét elkerültem, ma is nagyon

A rimaszombati női Oltáregyesület 
áldozócsütörtökön délután a Katolikus 
Kör nagytermében az anyák tiszteletére 
disztaggyülést tartott, amelyen Rima
szombat társadalma felekezeti különb
ség nélkül nagyszámban képviseltette 
magát. A megjelentek sorában ott láttuk 
dr. Horváth Árpád alispánt, a róni. kát. 
egyházközség világi elnökét is.

Radány Lajos esperes-plébános meleg 
szavakkal üdvözölte azokat, akik a sze
retet lángjával a szivükben jöttek el, 
hogy hódolatukat és tiszteletüket nyil
vánítsák az édesanyai méltóság előtt. 
„Mindannyiunk leghatalmasabb őrző
angyala a jóságos édesanya" — mon
dotta, — majd emlékeztetett az édes
anyák örök példaképére: a Boldogságos 
Szűz Máriára, a „fájdalmas anyá“-ra, 
akit minden érző ember részéről tisz
telet és hódolat illet. A nagy tetszéssel 
fogadott megnyitó beszéd után került 
sor a disztaggyülésnek válogatott Ízlés
sel összeállított műsorára. Először a 
Széman Intézet növendékeiből alakult 
szavalókórus Tóth Sándor hitoktató-lel
kész vezetése mellett összhangzatosan 
és nagy hatást keltőén adta elő Mécs 
László “A királyfi három bánata" cimü, 
az anyai hivatást méltóképen dicsőítő 
gyönyörű költeményét. Ezután Tariska 
Lajosné, az Oltáregyesület elnöknője 
tartotta meg ünnepi beszédét. Mélyen 
érző, nemes asszony! szivéből fakadt 
mondanivalóit díszes külsőbe öltöztette 
és szavaival a hallgatók lelkének belse
jébe férkőzött. „A legmelegebb ünnep 
az Anyák-napja" — mondotta. — Az 
anyákon keresztül tanuljuk meg, hogy 
mi a szeretet és érezhetjük azokat a 
csodákat, amikkel lépten-nyomon talál
kozunk, ha anyákkal és gyermekekkel 
jövünk össze. Idézte Jézus szent anyjának 
emlékezetét, majd gróf Széchenyi István 
híres mondását, aki a magyar anyát a 
„nemzet védőangyalá“-nak nevezte el. 
Most újra aktuális a legnagyobb magyar 
elnevezése, mert a mai sorsdöntő idők
ben és a magyar jövendő szebb és bol- 
dogá való kialakításában a legnagyobb 
és a legnemesebb feladat a magyar 
anyákra vár. Nagy hatást keltett szép 
beszédét Tariska Lajosné az immár

A gyűlés az indítványt nagy lelkesedés
sel fogadta el, majd a Himnusz elének- 
lése után rendben feloszlott.

A két órán át tartó értekezlet után a 
„Három Rózsa" éttermében több száz 
személyre szóló egyszerű lársasebéd 
volt. Ennek során dr. ’Sóldos Béla főis
pán emelkedett hangú felköszöntőjében 
emlékezett meg a legvitézebb magyar 
katona, az otrantói hős most negyed
évszázados évfordulóhoz elérkezett hadi- 
tettéről. Az ebéd résztvevői felállva és 
lelkesen ünnepelték Magyarország Kor
mányzóját, vitéz nagybányai Horthy 
Miklóst.

ragaszkodnak ott hozzám. Az innen 
került tárgyak nagyrésze ajándék". 
Ezek közül kiválnak a festett lá
dák, szőttesek, palóc (áttört) fafara
gások, ólombaöntéses díszítések, 
régi nemzeti viseletek megmaradt 
töredékei, mint például a rókamá- 
los női mente, structollas fejdiszek 
és a híres sajógömöri s balogi ruha, 
valamint a cserép- és üveg külön
legességek, stb.

A kiállítás egyéb részeiben is jó 
szolgálatot tett a magyar kultúrá
nak, amelynek a kiállítók nagy 
szolgálatot tettek azzal is, hogy eze
ket az anyagokat az elkallódástól 
megmentették. A megtekintésre ér
demes kiállítás még junius hó 7-ig 
tekinthető meg, arra a Budapestre 
utazók figyelmét ezúton is felhívjuk.

szállóigévé vált ismert verssorokkal fe
jezte be:

„Ki nehéz időben, szent, komoly munkával,
Rendületlen hittel, nem roskadó vállal
Fiaival együtt szolgálja a hazát,
Köszönti a nemzet —
A hős magyar anyát I"

A „Szív rugója" címen könnyekig 
megható páros jelenet következett ezu
tán, amelyet ifj. Durda Jánosné és a 
kis Dávid Jolika adtak elő. Bulla Kató 
gimn. tanuló Lali Sándor cigányzeneka
rának kísérete mellett temperamentumos 
magyar szólót táncolt el nagy ügyes
séggel, zajos tapsokat kiérdemelve. A 
táncot Pásztor Mária állami tanítónő 
tanította be a tőle megszokott pontos
sággal. Csorba Edit, a Széman Intézet 
kereskedelmi tanfolyamának II. éves 
növendéke, akinek eddigi szerepléseit 
már sok siker kisérte, uj oldaláról mu
tatkozott be. Ugyancsak cigányzene ki
séret mellett két népszerű komoly dalt 
énekelt el kellemesen csengő és isko
láztatásra méltó hangján. A „Becskereki 
menyecskédből ismert „Az én anyám*
c. dalt meg is kellett ismételnie. Majd 
hatásos beállításban dr. Stumpj Pálné 
szavalta el Gyulai Pál: „Éji látogatás" 
cimü versét, amely a háttérben elmon
dott, mélyen átérzett előadás közben a 
színpadon megelevenitést nyert. Az új
szerű rendezés megérdemelt sikert ara
tott. Végül a Széman Intézet leánykara 
énekelt kedvesen és lendületesen. Az 
összhangzatos teljesítményből kiemelke
dett Gál Gabriella polgári iskolai nö
vendék kedves szóló-éneke. A Himnusz 
hangjaival fejeződött be a minden tekin
tetben jól sikerült ünnepség, amelynek 
hibátlan megrendezése Tóth Sándor 
segédlelkész érdemét képezte. Az elő
adás tiszta jövedelmét a szegénysorsu 
első áldozók felsegélyezésére fordították.

Az anyák tiszteletére rendezte meg a 
polgári leányiskola „Zrínyi llona“-Ön
képzőköre május 17 iki műsoros délu
tánját is, amely a Polgárikör nagytermé
ben folyt le szépszámú közönség előtt. 
Az iskola növendékei ezúttal is szivük 
egész melegével áldoztak a szeretet ol

tárán, s dalban, versben, zenében és 
színdarabon át adtak kifejezést az anyák 
iránti hódolatos tiszteletüknek. A mély
séges hála hangja csendült ki Brózman 
Edit IV. oszt. tanuló ügyesen elmondott 
prológjából. Ercseyné Nagy Ilona tanárnő 
az élet legszebb és legdrágább ajándé
kának: az édesanyának ünnepi mélta
tásában az öntudatos jóság megtestesü
léséről, majd a magyar anya hivatásáról 
beszélt szívhez szólóan. Hangsúlyozta, 
hogy ma a magyar anyákra idehaza 
is nagy feladat vár, mert tőlük függ az, 
hogy megálljuk a helyünket a közös 
édesanya: a Haza szolgálatában nem
csak odakünn a messze harctereken, de 
a belső fronton is. A nagy tetszést ara
tott beszéd előtt és után Bartáky Vero
nika III. o. t. ügyesen előadott zongora- 
játékával, Hettmann Piroska, Lászka Éva 
és Spangel Anna III., valamint Kovács 
Teréz I. o. tanulók átérzett szavalataik
kal hódoltak az anyák dicsőítésében. 
Különleges élvezetet nyújtott a leány
iskola énekkarának szereplése. A kitűnő 
hanganyagot Lackner László énektanár 
művészi keze már elsőrangú együttessé 
fejlesztette ki. A közönség alig tudott 
betelni a szebbnél-szebb magyar nóták
kal, melyek közül főleg a gömöri nép
dalok előadása emelkedett magas fokra. 
A műsort befejező népdalegyveleg stílu
sos összeállítása és az összekötő szöveg 
is Lackner László lelkes ötletéből fakadt.

A műsoros délután középpontja Pász
tor Miklós: „Anyák napjára" cimü han
gulatos ifjúsági színmüvének nagyszerűen 
sikerült előadása volt. A kedves szerep
lők nagy lelkesedéssel játszottak. A fő
szerepekben Zeithammel Erika, Haynik 
Adrienna, Gábor Vali és Zachar Erzsé
bet tűntek ki. Mellettük Durda Éva, 
Maridnyi Erzsébet, Ivanyik Margit és 
Suhajik Margit alakították jól, az utóbbi 
szép szavalatával is kitűnt. Bájos angya
lok voltak : Szvejkovszky Mária, Valló 
Zita, Wertik Erzsébet és Széplaki Ilona. 
Az anyai eszményt felmagasitó színda
rab végén a leányok fogadalmat tettek 
és virágokkal kedveskedtek a nézőtéren 
jelenlévő édesanyjuknak.

A minden tekintetben sikeres előadás 
megrendezése Nagy Olivia tanárelnök 
dicséretét képezi.

Az állami elemi leányiskola az Anyák- 
napját junius hó 4-én, Űrnapján délután 
ünnepli meg.

N em zetpo litika i előadások,
A Katolikus Kör nagytermében 

május 15-én délután meghívott kö
zönség előtt a m. kir. miniszter- 
elnökség Nemzetpolitikai Szolgála
tának két kiküldött előadója tartott 
előadást. A megjelent vendégeket 
dr. G a b o n á s  János helyettes pol
gármester üdvözölte. Dr. Sz vo -  
b o d a  Béla a Nemzetpolitikai Szol
gálat célkitűzéseit fejtegette. Ennek 
a most már vitéz Lukács Béla m. 
kir. miniszter hatáskörébe tartozó 
szervezetnek a feladata a társadalmi 
egységnek, a nemzeti összefogás
nak megteremtése. Te l e gd i  Roth 
Lajos, az „Országépités" c. hetilap 
szerkesztője vázolta azokat az esz
közöket, amelyek a fenti célkitűzés
nek a szolgálatában állanak. Ilye
nek az „Országépités“-ben közölt 
cikkek, felvilágosító könyvek, hir
detmények, színdarabok és előadá
sok. Az előadó főleg a társadalmi 
egyesületek megjelent vezetőit kérte 
arra, hogy álljanak a Nemzetpoli
tikai Szolgálat célkitűzései mellé, a 
hatóságok vezetőt pedig arra, hogy 
minden eszközzel lépjenek fel a 
suttogók, rémhír- és kedvezőtlen 
hangulat terjesztők ellen. A megér
téssel fogadott előadásokhoz d r. 
runyai  ’Só 1 dó s  Béla főispán szó
lott elsőnek, aki a Szolgálat mun
kásságába a vidéken az arany- és 
ezüstkalászos gazdák bekapcsolását 
is szükségesnek tartja. Az előadá
sokért dr. Gabonás János mondott 
köszönetét.

M ----------------

A gömöri népművészet sikere 
egy budapesti kiállításon.

---------------- ♦♦----------------

Asszonyok és leányok  
köszöntése a magyar anya előtt.
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émelygés, tisztátalan Mái 
gyakran csak az emésztéei 
zavaroknak következménye.
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posta figyelmeztetése 
a közönséghez.

becsületes munkásságra hívta fel a kör 
vezetőségét és tagjait, s a tisztes Iparra 
az Isten áldását kérte.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki be
számoló után Siposs József fejezte ki 
elismerését a feladatát a kör javára 
végző elnöknek és ügybuzgó munka
társainak. Indítványára a közgyűlés a 
vezetőségnek jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott.

Érdemleges indítványok nem lévén, a 
teljes rendben lefolyt közgyűlés a Him
nusz eléneklésével ért véget.

A kereskedelem- és közlekedés
ügyi miniszter utasította a posta- 
hivatalokat, hogy a nagy csomag
forgalomra és az utak hosszúságára 
való tekintettel a jövőben

Ta n d íjf ize té s i könnyítés a 
hadbavonultak gyerm ekeinek.

a csomagokat lehetőleg erős 
dobozban, ládában csomagolva 
fogadják el a postai szállí
tásra.

Az átkötő zsinegek végeit minden 
esetben pecsételni, ólomzárral le
zárni, vagy vignettázni szükséges. 
Másképpen a posta nem fogadja 
el a csomagokat szállításra.

Leventeköteles ifjú nem lehet 
politikai pártnak ta gja .

A hivatalos lap csütörtöki száma kor
mányrendeletet közölt a leventeköteles 
ifjak politikai tevékenységének megtiltá
sáról. A rendelet értelmében a levente
köteles ifjú politikai pártba, vagy bár
mely más megjelölésű politikai szerve
zetbe nem léphet be tagként, illetőleg 
annak tagja nem maradhat. Politikai 
pártnak, vagy bármely más politikai 
szervezetnek működésében részt nem 
vehet, gyűlésein vagy összejövetelein 
nem jelenhet meg, jelvényét nem visel
heti és politikai pártot anyagilag semmi
féle módon nem támogathat.

Az Iparoskör VII. övi 
közgyűlése.

A Rimaszombati Iparoskör május hó 
17-én, vasárnap délután tartotta VII. évi 
rendes közgyűlését az Ipartársulati Szék
ház nagytermében. A Magyar Hiszekegy 
elmondása után Urálik János elnök szí
vélyes szavakkal üdvözölte a nagyszám
ban megjelent tagokat. Felszólítására a 
közgyűlés felállással és egy perces né
ma csönddel áldozott a kör elhunyt tag
jainak és a hősi halottak emlékének. A 
kegyeletes aktus után Szöllösy István fő
titkár olvasta fel a múlt évi közgyűlés 
jegyzőkönyvét, amelyet egyhangúlag hi
telesítettek. Majd Udvardy Kálmán pénz
táros terjesztette be az 1941. évi zár
számadásokat. Ezek szerint a bevételek 
34,945 P 83 fillért, a kiadások pedig 
27,164 P 85 fillért tettek ki, Így a kész
pénz maradvány 7,781 P 72 fillér. A 
közgyűlés a pénztárosnak a felmentvényt 
megadta és néki buzgó munkásságáért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott meg. 
Az 1942. évi költségvetési előirányzatot 
28,664 P szükséglettel és 32,690 pengő 
fedezettel szavazták meg, mely szerint 
a várható felesleg 3,426 P.

A közgyűlés a számvizsgálóbizottság
ba az eddigi tagokat újra megválasz
totta. A választmány megüresedett pót
tagságát Moravcsik Istvánnal, a játék
felügyelői tisztséget pedig Jdrossy Pállal 
töltötték be. Ezután nagy érdeklődés 
közepette Králik János tartotta meg el
nöki jelentését.

Elsősorban is beszámolt a kör anyagi 
helyzetéről, amely kielégítőnek mondható. 
A hozzávetőleges vagyon kb. 20,000 P. 
Az egyesületnek 439 tagja van, akik 
közül eddig mintegy 40-en katonai szol
gálatot teljesítenek, ezeket a tagsági dij 
fizetése alól mentesítették. Az Iparoskör 
felépítette a város legmodernebb teke
pályáját, s minden törekvése, hogy tag
jai szórakozási lehetőségeit növelje. Majd 
hazafias lelkesedéssel hódolt vitéz nagy
bányai Horthy Miklós kormányzónak, 
az otrantói-hősnek. Szavait a közgyűlés 
felállva hallgatta végig és lelkes tapsok
kal fogadta. Végül további odaadó és

A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter utasította a közép-, közép
fokú és szakiskolák igazgatóit, hogy 
azoknak a tanulóknak, akiknek va
gyoni helyzete atyjuk hadbavonulása 
következtében rosszabbodott, s 
emiatt tandíjfizetési kötelezettségük
nek nem tudnak késedelem nélkül 
eleget tenni, az esedékes vagy hát
ralékos tandíj befizetésére minden 
lehető könnyítést a legnagyobb 
méltányossággal adjanak meg. Az 
ilyen kéréseket az intézet igazgató
jánál lehet előterjeszteni.

B ú csú  a  távozó  d iá k o k tó l.
Mint már oly sok éve, a múlt hé

ten is felcsendült, s ablakomon mind
inkább erősödve beszűrődött hoz
zám az örökszép diákének-. „Ballag 
már a vén diák..." Nem tudtam 
ellenállni, odamentem az ablakhoz, 
s kinéztem... Ott haladtatok el 
előttem, s ahogyan elmélázva néz
telek Titeket, eszembejutott az én, 
a mi ballagásunk, amikor oly ve
gyes érzelmekkel és meg-megreb- 
benö tekintettel néztünk a bizony
talan jövendő felé.

Kedves Barátaim ! Most még 
együtt vagytok valamennyien, utol
jára még összefonódnak kezeitek, 
s mint a gyöngysor szemei bé
késen egymás melleit állva, boldo
gan tükrözi vissza arcotok egymás 
mosolyát és fá j arra gondolnom, 
hogy a gyöngyszemeket egymáshoz 
kapcsoló fonal már oly hamarosan 
elszakad és minden gyöngyszem  
önállóan gurul a maga utján to
vább. Feltűnik előttem az a hosszú, 
göröngyös tövisekkel teli ut, me
lyen sokszor járnotok kell majd és 
amelyet most a bizonytalanságnak 
oly különösképen sürü köde takai, 
nem csoda, ha elszorul a szivem, s 
szeretném megragadni valamennyi
tek kezét s odakiáltani: „Ne — ne 
hagyjátok még el az iskola védő
szárnyait...!“ De a természet rendje 
erősebb, s amint ősszel elfujja a 
sárguló testvér-leveleket egymástól 
a szél, úgy a sok munkával, druk
kal s örömmel teli nyolc hosszú 
év után Ti is elhagytátok az iskola 
padjait, s mindegynek megindul a 
maga életutján. Tudom, nehéz mun
ka vár Rátok, de mint eddig még 
mindig és mindenütt a rimaszom
bati öregdiák megállta a helyét, 
hiszem, hogy törhetetlen hittel, eiős 
akarattal és lankadatlan kitartással 
Ti is meg fogjátok állni azt a he
lyet, ahová a sors szeszélye állít 
majd Benneteket.

Csak ballagjatok, s én könnyes 
s féltő szívvel búcsút intek Felétek...

Csontos Árpád.

Jótékony adomány. Huszanyik Jó- 
zsefné az első áldczók reggelijéhez 20 
liter tejjel és 10 kg. liszttel járult hozzá.

Isten .
Mily sokszor töprengtem már a Léten, 
Bennem kérdések halma tornyosult. 
Tudást szomjazott kutató agyam,
Az érvek hada elém felvonult.

Kerestem az utat, választ a Miértre, 
Kinek a műve a nagy Végtelen?
Ki az, aki célt szabott elém is?
Kinek szavára uj világ terem?

Hiszem az Istent, de nem úgy mint mások 
Meggyőződés nélkül gyáván, vakon,
Az én hitem más, úgy érzem, szentebb, 
Mert én az Isten létét kutatom.

Lelkemhez néha elér a Kétség, 
Bizonyítékot, okot keresek,
Találok százat, találok ezret,
Bármerre lépek, Isten-jelt lelek I

És a bensőmbe mély csend költözik, 
Lelkemben a Hit mindent átitat,
Még nem ismert boldogságot érzek 
S szivemben nincsen más: csak Áhitat!

Tomay A. Béla.

Kedves Olvasóinak, Előfizetőinek 
és Hirdetőinek kellemes pünkösdi 
ünnepeket kivárt

a „Gömör“.

A Hősök-napját május 31-én, vasár
nap délelőtt közös ünnepséggel iili meg 
a helybeli katonaság és a város lakos
sága. Az ünnepi beszédet Éva László 
polgármester mondja. Részletes prog
ramot a jövő számunkban adunk.

A bérmálást a vármegye területén 
május 19-én kezdte meg Bubnics Mihály 
rozsnyói megyéspüspök, m. kir. titkos 
tanácsos. A keddi abafalai és méhi bér
máláson megjelent Radány Lajos rima- 
szombati esperes-plébános, a szerdai 
harkácsi bérmáláson pedig résztvett dr. 
Horváth Árpád alispán. Rimaszombat
ban a bérmálást szeptember hónapban 
tartják meg.

Személyi hir. Vitéz dr. Bükky Jenő 
m. kir. rendőrkapitányon az elmúlt hé
ten az állami kórházban dr. jékei Balogh 
Ádám igazgató-főorvos sikeres epemü- 
tétet hajtott végre. Mint Rimaszombat 
társadalma őszinte örömmel értesült, 
rendőrségünk köztiszteletben álló veze
tőjének egészségi állapotában teljes ja
vulás állott be.

A Rimaszombati Gimnázium Volt 
Diákjainak Szövetsége évi rendes (tiszt
újító) közgyűlését május 27-én este fél 
8 órakor tartja Budapesten a Magyar 
Orsz. Orvosszövetség tanácstermében 
(IV. Városháza u. 10. félemelet). A köz
gyűlés után a Kárpátia-étteremben (IV. 
Ferenciek-tere 7) társasösszejövetel lesz.

Az érettségi vizsgák. A rimaszombati 
Egy. Prot. Gimnáziumban az Írásbeli 
érettségi vizsgák május 18—20 ig foly
tak le. A szóbeli érettségi vizsgálatok 
junius 8-án kezdődnek. A vizsga elnöke 
Varga Imre ref. lelkész lesz, mig a kul
tuszkormányt mezöbándi Csetri Károly 
tan. főtanácsos, ny. gimn. igazgató (Buda
pest) képviseli.

Jubiláris közgyűlés. A Rimaszombati 
Takarékpénztár, a Magyar Nemzeti Bank 
mellékhelye május 26-án, kedden d. e. 
11 órakor tartja az intézet helyiségében 
80-ik évi rendes közgyűlését.

Az első szentáldozás immár hagyo
mányossá vált külsőségek között május 
17-én, vasárnap délelőtt folyt le a kato
likus templomban a fél 10 órás szent
mise keretében. A mintegy negyven 
fehérruhában díszelgő, fátyolos leányká
kat és az ugyanannyi kisfiút két angyal
nak öltözött kedves szivgárdista-lány 
(Bányai Nellike és Huszanyik Olga) ve
zették át a Széman Intézetből az Isten
házába. Itt az evangélium után a misét 
cél ‘bráló Radány Lajos esperes-plébános 
mondott megható beszédet a szülőkhöz 
és az első áldozókhoz. Ugyancsak ő ré
szesítette azután a tiszta lélekkel az ol
tárhoz járulókat első Ízben a legfelsége
sebb Oltáriszentség kegyelmeiben. Az 
istentisztelet után a gyermekek égő 
gyertyával és énekszóval újra a Széman 
Intézetbe vonultak, ahol az udvaron bő
ségesen megteritett asztalok mellett a 
női kát. egyesületek nemes lelkű tagjai 
reggelivel várták a csillogószemű és ki
pirult arcú gyermekeket. Itt Radány 
Lajos esperes-plébános szép példabe
széddel, a gyermekek maguk pedig sza
valatokkal méltatták a nagy és szent 
nap jelentőségét. Az első áldozók lelki 
előkészítését M. Laurentia hitoktató irg.- 
nővér és Tóth Sándor hitoktató-lelkész 
végezték heteken át nagy szeretettel és 
ügybuzgósággal.

A N G Ó R A  T E N Y É S Z Á L L A T O K
Importált tenyészanyagok kiváló ivadékai 

l e g j o b b a n  v á s á r o l h a t ó k  
Magyarország legrégibb és legnagyobb arany

éremmel k i t ü n t e t e t t  agóranyultelepén
GRÓF  KÁROLYI  JÓZSEFNÉ

Angóratenyészeténél,
<>____FehénrárcsurgóiiJ ^ e jé r jn e g £ e ^ ^ ^ ^ ^

Vöröskeresztes hivatásos ápolónői 
iskola. A Magyar Vöröskereszt hivatá
sos ápolónőképző iskolája f. évi szep
tember hó 1-én kezdődik. A 2 éves tan
folyamra felvehető legalább 4 középis
kolával rendelkező minden 18—30 éves 
nő, aki a pályázati feltételeknek meg
felel és aki az ápolónői hivatáshoz ked
vet és rátermettséget érez. Részletes fel
világosítással szolgál dr. jékei Balogh 
Ádámné, Gömör és Kishont vármegye 
önkéntes vöröskeresztes főápolónője 
Andrássy-u. 6. szám alatt.
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Pünkösdkor: cserkészmajális és tá
borozás. Ügyes rajzolók plakátjai és
ízlésesen kiállított, verses meghívó hir
detik piros pünkösd nagy eseményét: 
a rimaszombati cserkészcsapatok bemu
tató táborozását és majálisát. Vasárnap 
az istentiszteletek után az Országzászló
nál éremátadó ünnepség folyik le. Dél
után a csapatok a szabatkal erdőbe 
vonulnak, ahol a tábor ünnepélyes meg
nyitása után különféle versenyek foly
nak le. Húsvéthétfőn az erdőben tábori 
istentiszteletek lesznek, majd egész na
pon át a cserkészek bemutatják minden 
rendű és rangú tudományukat. Délután 
6 órakor táncmulatság kezdődik. Belépő
díj a táborozásra nincs, de három hadi
árva felsegélyezésére adományokat kö
szönettel fogadnak.

A R im aszom bati T a ka ré kpénz tá r, várm e
gyénk leg rég ib b  pénzin téze te BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfo gad  és azokból 
v issza fize téseket m indenko r azonnal te lje s ít.

A vármegye kisgyDIése legutóbbi 
ülésén a rimaszombati Téli Gazdasági 
Iskolának 2000 P rendkívüli segélyt sza
vazott meg és határozott több község
házának és körjegyzői épületeknek épi- 
téréről. így megépítésre kerülnek a fe
ledi és rimatamásfalvai uj községházák is.

Gyermekjátszótér felügyelőnői tan
folyam. Értesítjük Rimaszombat hölgy
közönségét, hogy a gyermekjátszótér 
felügyelőnöi tanfolyam május 27., 28. és
29-én délelőtti és délutáni előadásokkal 
kapcsolatban lesz megtartva a rimaszom
bati állami kórházban. Május hó 30-án, 
szombaton gyakorlati bemutató is lesz 
a gyermekjátszótéren. Felkérjük a tan
folyamra jelentkezett hölgyeket, hogy 
május hó 27-én, szerdán délelőtt az 
általunk postán küldött értesítőben meg
jelölt időpontban az állami kórház bel
gyógyászati osztályán megjelenni szíves
kedjenek. Rimaszombat és Vidéke

Nőegylet Elnöksége.
Csak május végéig marad forga

lomban a nikkel pénz. Az állami és 
egyéb közpénztárak, tehát a postahiva
talok is az 50, 20 és 10 filléres nikkel 
érméket ez év május 30-ig fogadják el.

Ne utazzunk feleslegesen! A Magyar 
Államvasutak igazgatósága a nyári teher
forgalom megnövekedése folytán május
19-től előreláthatólag junius hó 30-ig a 
vasúti kedvezmények felfüggesztése ré
vén az utasforgalom csökkentése céljá
ból a kedvezményes utazások korláto
zását rendelte el. A kedvezmények kor
látozása főleg a hét végére és elejére 
vonatkozik, amikor a forgalom a leg
erősebb. Á MÁV igazgatósága felhívta 
az utazóközönség figyelmét arra, hogy 
nagyobb szemálypodgyászait ne vigye 
a fülkékbe, hanem azokat adja fel. Fi
gyelmezteti a közönséget arra is, hogy 
mindenki csak a legnagyobb szükség 
esetében utazzék. Ha méltányos intéz
kedéseknek kellő foganatja nem lesz és 
a vasút nem tudja hibáján kívül álló 
okokból az utasforgalom rendjét fenn
tartani, úgy elkerülhetetlen lesz a for
galomnak erősebb csökkentése, vagy az 
utazásoknak csak indokolt esetekre 
szóló engedélyhez kötése.___________

Közérdekű felhívás.
A m. kir. pénzügyminiszter a 

selyemhernyó gubójának árát kilo- 
gramonként 3 pengő 50 fillérre fel
emelte. Felhívom a város lakossá
gát, hogy minél nagyobb mérték
ben lásson hozzá a selyemhernyó 
tenyésztésnek, amely szép mellék- 
jövedelmet biztosit, különösen a 
többgyermekes családoknak. Egy
ben figyelmeztetem a város közön
ségét, hogy a meglévő eperfákat 
vagy eperfát akár saját kertjében, 
udvarában, akár dűlő vagy más 
közút mentén kivágni, kiirtani a 
legszigorúbb büntetés terhe mellett 
tilos.

Selyemhernyó petét, illetőleg eper
fát a m. kir. selyemtenyésztési fel
ügyelőség Miskolc, Postafiók 52. 
cim alatt mindenkinek ingyen bo
csát rendelkezésre. Bővebb felvilá
gosítással a városi erdőhivatal szol
gál. Polgármester.

Irodalom.
Takács István ny. MÁV-tanácsos, Mis

kolcon élő földinket, a budapesti „Gyóni 
Géza* irodalmi társaság és a miskolci 
„Turul* Szépmives Céh tagját nagy ki
tüntetés érte. Budapesten rendezett ka
tona nóta dalpályázaton többszáz pá
lyázó közül a legelső dijat — gyémánt 
oklevelet és aranyozott babérkoszorút 
nyert. — Pályadíjnyertes müvét Buda
pesten május 16-án a fővárosi Vigadó 
nagytermében adták elő megzenésítve.

A „BÚVÁR* májusi száma gazdag 
cikksorozatán és a Tudománymühelye 
cimü érdekes apróságain kivül pálya- 
választó tanácsadó cikket is közöl. A 
számos fényképpel és rajzzal diszitett 
folyóirat a Franklin Társulat kiadásá
ban, dr. Cavallier József szerkesztésében 
jelenik meg.

Népművelési
vezetőképző tanfolyamok.

Budapest Székesfőváros Népmű
velési Bizottsága a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium megbízá
sából 1942. nyarán két népművelési 
tanfolyamot rendez tanítók, tanárok, 
illetve tanítónők, tanárnők, papok, 
jegyzők, egyesületi vezetők s szo
ciális téren dolgozók számára.

Az első tanfolyam kizárólag 
nők számára lesz junius 17-től 
27-ig. — A második tanfo
lyamot férfiak részére rendezi 
a Bizottság junius 29-től jú

lius 9-ig.
A tanfolyamok részvételi dija 80 
pengő, amiért a hallgatók a taní
tási órákon kivül teljes ellátását, 
két-háromágyas szobákban lakást 
kapnak és ingyenesen vesznek 
részt egy tanulmányi kiránduláson. 
A hallgatók üdülőhelyi dijat nem 
fizetnek és ingyen fürödhetnek a 
Balatonban. Az útiköltséget Balaton- 
lellére és vissza mindenki maga 
fedezi.

A tanfolyamra való felvételt az 
összeg beküldése mellett Budapest 
Székesfőváros Népművelési Bizott
ságától legkésőbb junius 1-ig Írás
ban kell kérni a név és lakcím 
közlésével. Junius 1. után történő 
jelentkezést nem vesznek figyelembe.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és pünkösdvasárnap a leg- 

romantikusabb magyar filmjáték, az 
„Elkésett levél* fut a mozgóképszínház 
vásznán. Pünkösdi Andor szellemes és 
uj vágányokon haladó szövegkönyve 
arról szól, hogy milyen bonyodalmakat 
idéz elő egy 25 évvel ezelőtt megirt és 
elkésve érkezett levél egy szerelmes nő 
életében. A mindenütt hatalmas sikert 
aratott magyar filmremek főbb szerepeit 
a legjobb magyar színészek alakítják. 
Igen hálás szerephez jutottak a kitűnő 
Szörényi Éva és Uray Tivadar. Mellettük 
P. Füzess Anna, Feleky Sári, Kiszely 
Ilona, Kamarás Gyula, Makláry Zoltán, 
Dénes György bonyolítják az érdekfe- 
szitő és izgalmas történet fonalát. Remek 
külső felvételek, Buday Dénes fülbemá
szó zenéje és Rodriguez Endre ötletes 
rendezése felejthetetlen élménnyé avat
ják ezt a valóban ünnepi filmet. Kisérő- 
műsor a Magyar Világhiradó.

Pünkösdhétfőn és május 26-án, ked
den az „Ördögtorony* címen Dumas 
Sándor regényéből készült ragyogó fran
cia film kerül műsorra. Daliás lovagok 
és álarcos nők szerelmi vetélkedése 
folyik két ikertestvér körül. A monumen
tális filmalkotás méltó párja a sokat 
emlegetett „Monté Christo* világfilmnek. 
Főszereplők Tanja Fedor és Jean We- 
ber. Kisérő az Ufa háborús híradója.

Május 27-én, szerdán és 28-án, csü
törtökön „Ónagysága titkárja* címen

nagyszerű német társadalmi vígjáték a 
mozgóképszínház vonzóerejü műsorszá
ma. Egy nagyravágyó uriasszony körül, 
aki szélhámosok hálójába kerül, folyik 
a kacagtató bonyodalmakkal átszőtt ér
dekes történet. Főszereplők a moziláto
gatók régi kedvence: Gustav Frőhlich, a 
nagyszerű humoru Theo Lingen és a 
bájos Maria Andergast. Kiséröműsor az 
olasz Luce-híradó.

Május utolsó vasárnapján a „Halál
tánc* című magyar filmujdonság Goll 
Beával a főszerepben kerül bemutatásra.

S P O R T .
Labdarúgás.

Salgótarjáni BTC I I—R. Törekvés 
1:0 (0:0). A kerület legerősebb csapata 
ellen a helyi együttes, ha a második fél
időben vissza nem esik, eldöntetlen ered
ményt is elérhetett volna. Az első fél
időben a Törekvés teljes fölényben volt, 
csatárai azonban a gólalkalmakat elhi
bázták. A győztes gól a befejezés előtt 
10 perccel esett az SBTC javára. Pün
kösdhétfőn a Törekvés Kisterenye 
csapatát fogadja vendégként Rimaszom
batban.

Torna.
A polgári iskola tornaiinnepélye

csütörtökön délután folyt le. Róla szóló 
beszámolónkat a jövő számunkban kö
zöljük.

Az Egyesült. Prot. Gimnázium év
záró tornaakadémiáját junius hó első 
vagy második vasárnapján a gimnázium 
udvarán tartják meg.

f? p f  O C Í f  d e  Ezuton is értesítem igen 
D l  l u O l l u o .  tisztelt vevőimet, hogy 

üzletemet, melyet tá
vollétem alatt feleségem áru hiá
nyában kénytelen volt zárvatartani,

ú j b ó l  m e g n y i t o t t a m
és azt továbbra is a legelőzéke- 
nyebb kiszolgálással magam ve
zetem.

Kérem az igen tisztelt vevőimet, 
szíveskedjenek továbbra is meg
tisztelő bizalmukkal támogatni és 
előre is biztos vagyok, hogy minden 
tekintetben meg lesznek elégedve. 

Kitüntető megbízásukat kérem és szol
gálataimat felajánlva, vagyok kiváló 
tisztelettel: Pohoczky László

mezőgazdasági-termény, 
burgonya, zöldség, hazai és 

déligyümölcs kereskedő 
Rimaszombat.

E lvá lla lok  sa já t írógépemen m i n d e n f é l e

g é p ir á s i m u n k át.
M in t könyvelő, gyo rs- és gép irónő k iseg í
ten i is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok).

E l a d ó  ház .
Losonci-u. 41. számú földszin
tes ház eladó.

Érdeklődni lehet: dr. D oh n án y i 
D ezső  ügyvédi irodájában, Rima
szombat.

Ó vadékképes, m e g b í z h a t ó  
k e r e s z t é n y  j u t a l é k o s

ü z l e t s z e r z ő ,
akinek autóvezetői vizsgája is van, 
mielőbbi belépéssel állást nyer. Bővebb 
felvilágosítást ad

V a la s z k a y  R e z ső  
rum- és likörgyára 

Rimaszombat.

Eladó bútorok :
fehér veranda-bútor, szekrények, dí
vány, vas- és faágyak, fotelek, fegy
vertartó, csillárok, sport-dolgok, rá
dió, konyha-bútor, sfb. Losonci-u.
35. sz. alatt. 2—2

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

279/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Tátra Bank rimaszombati fiókja 

végrehajlatónak az ismeretlen helyen 
tartózkodó Wichner Olga végrehajtást 
szenvedő ellen indítóit végrehajtási ügyé
ben a telekkkönyvi hatóság a végre
hajtató kérelme következtében az 1881: 
LX. t. c. 144, 146. és 147. §.-ai értelmé
ben a végrehajtási árverést 1959 P 88 
fillér, tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a Rimaszombat községben 
fekvő, a rimaszombati 1366. számú telek
jegyzőkönyvben A. +  1, 2. sorszám és 
963, 967/b, helyrajzi szám alatt felvett 
és B:4 sorszám szerint egészben Wichner 
Olga nevén álló kert-belsőséget képező 
ingatlanra 3680 P azaz háromezerhat- 
száznyolcvan pengő kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1942. évi junius hó 24. 
napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Iparos-utca 3. sz.
I. em. 5. ajtó) fogják megtartáni.

Az árverésre kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/o*a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára keli kiegészíteni.

Rimaszombat, 1942. évi február hó 
16. napján.

Dr. Túrós Dezső s. k.
____________________ kir. jhiró.____

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

Dr. Tardos Henrik berettyóújfalui ügy
véd által képviselt özv. Küchler Ferencné 
újirázi lakos javára 93 P 77 f tőke és 
több követelés járulékai erejéig, ameny- 
nyiben a követelésre időközben részlet- 
fizetés történt, annak beszámításával, a 
rimaszombati kir. járásbíróság 1941. évi 
Pk. 5913/8. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1942. évi március hó 
14-én lefoglalt 3.330 pengőre becsült 
ingóságokra a fenti kir. jbiróság fenti 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
továbbá a foglalási jkönyvből ki nem 
tűnő más foglalUtók javára is az árve
rés megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs. Végre
hajtást szenvedő lakásán, Rimaszombat, 
Siiteő-pusztán leendő megtartására határ
időül 1942. évi május hó 26. napjának 
délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt tehenek és sertés s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
de legalább a becsár */»-részéért, kész- 
pénzfizetés mellett el togom adni még 
akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí
nen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1942. május hó 4. 
Kitűzési dij: 2 P 67 f.

Bajkai Gyula s. k.
_____________ kir. birósági végrehajtó,

434/1942. vght. szám.
Á r v e r é s i h ird etm én y .

Dr. Almásy György budapesti ügyvéd 
által képviselt Udvardy Etel budapesti 
lakos javára 2000 pengő tőke és több 
követelés és járulékai e. éjéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával a rima- 
szombati kir. járásbíróság 1941. évi 852 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1942. évi január hó 5-én lefoglalt 2220 
pengőre becsült ingóságokra a rima- 
szombati kir. jbiróság Pk. 6071/41. sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, az 
árverés megtartását elrendelem, végre
hajtást szenvedő lakásán Rimaszombat, 
Hajnal-u. 1. sz. alatt leendő megtartására 
határidőül 1942. évi junius hó 2. napjá
nak délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, faanyag, s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett el fogom adni.

Rimaszombat, 1942. évi május 5.
Bajkai Gyula s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

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


