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Bensőséges társadalmi és fényes katonai ünnepségek 
Rimaszombat f e l szabadulásának 3-ik évfordulóján.

A hódolat és hála őszinte megnyilvánulásai az Országgyarapitó Kormányzó Ur és a dicső magyar honvédség iránt.

Ünnepi díszbe öltözve, a törté-1 
nelmi időkhöz mért bensőséges 
komolysággal ünnepelte meg Rima
szombat városa a cseh-szlovák ura-! 
lom alól történt felszabadulásának j 
harmadik évfordulóját. A megem-! 
lékezések ezúttal az Istenházában, 
társadalmi köreinkben és az isko
lákban folytak le, mindenütt nagy
számú ünneplő közönség részvéte
lével. Valamennyi megnyilvánulás-j 
bó! kicsendült a véghetetlen öröm! 
és boldogság érzete, amely a huszj 
esztendő alatt oly sokat szenvedett 
várost és lakosságát az emlékezési 
szent napján eltöltötte. Az ünnepi 
szónokok beszédéből kisugárzott j 
a tiszteletteljes hódolat a bennün
ket felszabadító nagy Urunk, vitéz! 
nagybányai H o r t h y  Miklós kor
mányzó magas személye iránt, 
egyben a hála és köszönet is a 
Legfelsőbb Hadúrnak és dicső ka
tonáinak, amiért három esztendővel 
ezelőtt számunkra is valóra váltot
ták a Feltámadás Ígéretét. A rima- 
szombati ünnepségek fénypontját 
éppen ezért az a magasztos ün
nepség képezte, amit az itteni hely
őrség rendezett az újoncok eskü
tételével kapcsolatban. Rövid ittlé-j 
tűk alatt is már kedves fiainak | 
fogadta és szivébe zárta Rimaszom
bat városa az uj helyőrséget és 
hisszük, hogy ez a szeretetteljes 
kapcsolat a jövőben mindinkábbj 
fokozódni fog.

A fényes katonai ünnepségen 
megjelent Rimaszombat egész tár
sadalma dr. ’Sóldos Béla főispán-! 
nal, dr. Horváth Árpád alispánnal, 
Éva László polgármesterrel, s az 
egyházi és világi hatóságok veze
tőivel az élen. Valamennyiükben le
nyűgöző hatást váltott ki az eskü
tétel magasztos fensége és kato
náink nagyszerű fegyelmezettsége.

Az egyes ünnepségekről az alábbi! 
tudósításaink szólnak :

Ü nn ep i is te n tisz te le te k .
Hétfőn délelőtt 9 órakor az összes fe

lekezetek templomaiban hálaadó isten
tiszteletet tartottak. A katolikus temp
lomban Raddny Lajos esperes plébános 
fényes segédlettel mondott ünnepi szent
misét. Nagyhatású szentbeszédében mél
tatta a nap jelentőségét és az ujonceskü 
értelmét. A beszéd után az orgonán, 
amelyet Lackner László zenetanár ke
zelt, felhangzott a Magyar Hiszekegy, 
amit a hivek áhítattal énekeltek el.

A református templomban Varsa Imre, 
az evangélikus templomban pedig Ba- 
ráth Károly lelkészek mélyenszántó be
szédben emlékezlek meg a felszabadu 
lásról. Az istentiszteleteken kíildöttségi- 
leg jelentek meg a polgári és katonai 
hatóságok, intézmények, egyesületek, va
lamint az iskolák növendékei teljes 
számban.

A R im aszom b ati K a to lik u s  
K örben

november 8-án, szombaton este folyt le 
a hálaadó ünnepség szépszámú közön
ség jelenlétében. Ott láttuk Raddny La
jos esperes plébánost és vitéz Rajháthx 
Sándor m. kir. alezredest a megjelent 
polgári és katonai személyiségek élén. 
A Magyar Hiszekegy elimádkozása után ; 
dr. Gabonás János helyettes-polgármes-[ 
tér, a Kör világi elnöke üdvözölte me- j 
lég szeretettel a vendégeket, majd gon- j 
dolatokkal telt rövid beszédben idézte! 
a nemzet történelmében kiemelkedő 
sorsfordulókat, melyek között az öröm
ünnepek közé tartoznak az 1938. év no
vemberének nagy és bennünket is kö
zelről érdeklő eseményei. Hődolatos lé
lekkel köszöntötte a Főméltóságu Kor
mányzó Urat és vitéz hadseregét, s sza
vait a megjelentek lelkes tapsokkal fo
gadták. Ezután Sebő Erzsiké mély át- 
érzéssel és színes előadással szavalta 
el Kiss Menyhért „A megtiltott dal" c. 
hazafias költeményét. Megérdemelt si
kert aratott. Majd Tóth Sándor róm. kát. 
hitoktató-lelkész mondott ünnepi beszé
det. A fiatal lelkésznek a társadalmi 
éleiben történő első bemutatkozása egy 
józanon és nemesen gondolkodó, vallá
sos és hazafias érzésekkel telt lélek 
ékes szavú megnyilatkozása volt. Mé
lyenszántó beszédében felvetette azt a 
kérdési, hogy a bennünket ért örven
detes változásokban mennyi rtsze van 
a nemzetnek és mennyi a Gondviselés
nek? Magunk kell, hogy irányítsuk 
sorsunkat, — mondotta — függetlení
teni kell magunkat úgy a pesszimizmus, 
mint az optimizmus káros hatásaitól, 
mert mindkettő: egyformán menekülés 
a valóság és a munka elől. A mai fel
adat : teljes erővel bekapcsolódni az
országépités munkájába. Ezért küzdeni 
kell mindazon kórokozók ellen, amelyek 
23 évvel ezelőtt Trianont előidézték. 
Meg kell tehát ismerni az ország szel
lemi, erkölcsi és mozgalmi értékeit, hogy 
ezekkel szövetkezve a lemondás és csüg- 
gedés helyett mielőbb létrejöhessen a 
közös országépitő egységes front. A jövő 
Európa sorsának intézésében — hang
súlyozta a szónok — azok az államok 
jutnak vezetőszerephez, amelyek az egész 
nemzet egységes akaratának teljes súlyá
val léphetnek ; l európai szintér po
rondjára. Nagy tetszéssel fogadott be
szédéi így fejezte he :

„Akiket a 20 esztendei kisebbségi sors 
fűzött egymáshoz mindennél szorosab
ban, s akik most határsorompók nélkül 
kezet szoríthatunk, örvendezzünk ! De

mielőtt örvendeznénk, hálatell szívvé' 
gondoljunk mindazokra a bel- és kül- 
’öldi politikai és más személyekre, akik 
a természetkövetelte visszatérést elő
mozdították, s lehetővé tették. Hálatelt 
szívvel boruljunk le a népek történetét 
irányító isteni Gondviselés előtt, hogy 
mint legelső irányitó, úgy irányította a 
világpolitikai helyzetet, hogy városunk
nak visszatérése az édes hazához valóra 
is váljék. Ezért most, a 20 esztendős 
együvétartozás összhangoltságával kö
zösen kérjük az Urat, hogy amiként át
mentett a múlt váltságain, segítsen meg 
az előttünk meredezö veszélyek elhárí
tásának munkájában is. Oltsa belénk 
szeretetének jövőt építő erejét, amely 
erősebb a halálnál, s vésztálló hajlékot 
épit kicsiny magyar nemzetünknek a 
viharban".

Kriska Irén, Thurzó Ildikó, Bruckner 
Annus, Derecskey Mária, Virók Erzsi 
és Hajdú Ági nagyszerű és temperamen
tumos magyar táncot adtak elő viharos 
tetszés mellett. Betanításuk Pásztor Má
ria állami tanítónő érdeme volt.

Majd a Széman Intézet bentlakó nö
vendékei Tóth Sándor lelkész vezetése 
mellett Sinkó Ferenc „Éjféli kórus-“át 
szavalták el összhangzatos, szép telje
sítménnyel.

Végül dr. Gabonás János elnök kéré
sére a közönség elénekelte a Himnuszt 
és ezzel a bensőséges ünnepség végét
ért.

A R im aszom b ati P o lg á r i-  
körben

vasárnap este gyűlt össze az ünneplő 
közönség, melynek soraiban megjelentek 
az egyházi katonai és polgári társadalom 
vezetői nagyszámban Révhepyi Ferenc 
m. kir. ezredes, dr. Horváth Árpád alis 
pán és Éva László polgármesterrel az 
élen. Díszes magyar ruhákban tündö
költek az asszonyok és leányok. Smid 
Lehel gimn. tanár, a Kör kulturbizott- 
ságának elnöke szives szavakkal kö
szöntötte a megjelenteket, majd Isten 
áldását kérte az országalapitó Kormány
zó Urra, mire a közönség felállva elé
nekelte a magyar Himnuszt. Utána Sán
dor Jenő gimn. tanár tartotta meg em
lékbeszédét. Az alapos felkészültséggel 
megirt tanulmány mély hatást gyakorolt. 
Sándor Jenő a felszabadítás idejében a 
magyar honvédség tagja volt, s igy a 
legilletékesebb helyen látta és tapasz
talta azokat az eseményeket, amelyek a 
Felvidék visszatéréséhez vezettek. Hang
súlyozta, hogy „a megcsonkított Magyar- 
országon is tudták, hogy mily nehéz, 
milyen fárasztó és mennyire rögös volt 
az az ut, amelyet a felvidéki magyar
ságnak meg kellett tennie, amíg a fel- 
szabadulásig eljutott. Mennyi harcban 
és küzdelemben volt része ennek a 
magyarságnak, mennyi akadály állott 
boldogulásának útjában, melyeknek vég
ső forrása a cseh imperalista törekvések
ben volt keresendő, amelyeknek két célja 
volt: a felvidéki magyarságot szegénnyé

tenni és azután elcsehesiteni."... „Nagy 
és emberformáló volt ez a húsz év a 
felvidéki magyarság számára; iskola 
amely a harcban és küzdelemben meg
edzette a lelkeket..." „Küzdelem, harc, 
bizakodás, csüggedés, reménykedés és 
elkeseredés volt az a kohó, amelyben a 
felvidéki magyarság a maga életét élte, 
s a húsz év igazi és nagy eredménye 
az volt, hogy megtanult igazán magyar
nak lenni." „De ez a harc, — mondotta 
végül — meghozta a maga gyümölcsét. 
1938. novemberében Bécsben a két ba
ráti nemzet segítségévei eloszlottak a 
sötét felhők az igazság napja elől, ame
lyek már vészesen tornyosodtak felénk 
és a Felvidék az örömmámoros, virág
esős őszi napokon visszatért az édes 
Hazához." Ezután a szónok büszkeséggel 
emlékezett meg a fiatal és máris dicső
ségteljes magyar honvédségről, amely 
akkor is, és most is a szebb és jobb 
magyar életért küzd diadalt diadalra 
aratva. Majd megható szavakkal emlé
kezett meg a még most is rabigában 
szenvedő magyar testvéreikről, akiknek 
felszabadulásában is bizva bizhatunk. 
Végül annak a meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy a külső felszabadulással 
egyetemben a magyar életben az össze
fogásnak, a tisztaságnak, egyszerűség
nek szellemét kell elültetni, hogy elkö
vetkezzék az igazi nagy magyar Fel
támadás.

A költői idézetekkel is hatásosan alá
támasztott szép beszéd nagy tetszést 
aratott. Utána Makray László gimn. VII. 
o. tanuló szavalta el Somogyváry Gyula 
„Kassa énekel..." cimü gyönyörű irre
denta költeményét. A szavaló nemcsak 
teljesen átélte, de kitünően meg is ta
nulta a döbbenetes erejű költöi sorokat 
és azokat kifejlett előadói készséggel lé
lekbe markolóan tolmácsolta. A közönség 
nagy tapsaira Makray László Kulifay Ede 
„Alföld és Felföld" cimü, az est hangu
latához illő versét szavalta el ráadás
ként.

A nagy tradícióval bíró és minden 
magyar mozgalomból tevékeny részt 
kivevő társadalmi egyesületünk emel
kedett hangú ünnepsége a Szózattal ért 
véget.

A R im aszom b ati 
Iparoskörben

tartott ünnepség zárta le hétfőn este az 
emléknapi felejthetetlen eseményeket. 
Ezen az ünnepélyen is képviseltette ma
gát a város társadalmának minden ré
tege. Megjelentek a keresztény egyházak 
lelkészei, özv. Samarjay Jánosné, a Nő
egylet elnöke, vitéz Dede Lajos minisz
teri tanácsos, pénzügyigazgató helyettes, 
vitéz Rajhdtliy Sándor in. kir. alezredes, 
vm. vitézi székkapitány, vitéz Keresztes 
László ny. százados, vm. vitézi széktartó, 
Valaszkay Rezső, az Ipartársulat elnöke, 
stb. Gabonás István üdvözlő szavai után 
a közönség elmondta a Magyar Hiszek
egyet. Majd Vondra Jánosné, az Iparos 
Asszonykör elnöknője üdvözölte a meg
jelenteket és arra kérte az Egek Urát, 
hogy Kormányzó Urunk egészségét mi
hamarabb adja vissza. A közönség me
legen ünnepelte a tiszteletreméltó elnök
nő lelkes szavai nyomán a legelső ma
gyar embert. Utána Krdlik  János, az 
Iparoskör elnöke mondott emlékbeszé
det, amely az események sodrán átment, 
tiszta gondolkodású és természetes ész-
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S zerén y  a j á n d é k n a k  látszana — mégis kevés 
hasznosabb akad. Melyik háztartási cikk takarítja 
meg sajái árát használat közben ? A Tungsram Krypíon 
lámpa bizony megtakarítja! Amellett ragyogó a lénye.

j á r á s ú  egyéniség megnyilatkozása volt. 
Visszaemlékezett a boldog felszabadulás 
nagy eseményeire, megjegyezvén, hogy 
Rimaszombat magyarsága és elsősorban 
öntudatos iparos társadalma mindig bí
zott az igazság győzelmében. Hódolattal 
emlékezett meg a Legfelsőbb Hadúrról, 
nagy szövetségeseinkről és a dicsőséges 
magyar hadseregről. Az általános hely
zetről szólva, türelemre és zúgolódás 
nélküli munkásságra hivta fel Králik Já
nos a rimaszombati iparostársadalmat. 
Beszédét a zsúfolásig megtelt terem kö
zönsége élénk tetszéssel fogadta.

Ezután rövid, de jól megválogatott 
magyaros műsor folyt le. Durda Dezső 
mondotta el a rimaszombati származású 
Takács István „Gyújtsátok fel...” cimü i 
hazafias lendületű költeményét, úgy ma-1 
gának, mint a jelenlévő szerzőnek nagy 
sikert aratva. Nagy tehetségének mü- i 
vészi készségével hegedült Gabonás Ti
bor gimn. VIII. o. tanuló. Elmélyülő és 
színes játékával kifejezően tolmácsolta 
Rubinstein Melódiáját és Brahms V. Ma
gyar Táncának stílusos- és lendületbeli 
különbségeit. Nagy Ica kisérte zongorán 
finom alkalmazkodókészséggel kiváló 
hegedűsünk újabb mesteri szereplését. 
Sebő Erzsiké mély átérzéssel és kiforrott 
szavalókézséggel adta elő a „Fiammal 
beszélek' cimü megható hazafias verset. 
Végül Lali Sándor zenekarának kísérete 
mellett Oskó Józsefné énekelt szebbnél- 
szebb magyar nótákat. Terjedelmes és 
zengzetes hangja pompás hangulatot kel
tett és nagy tapsokat aratott. A Him
nusz hangjai fejezték be az Iparos Asz- 
szonykör által rendezett szép műsort, 
melynek hatását bizonyítja az, hogy Ra- 
dány Lajos róm. kát. esperes-plébános 
szólásra emelkedett és elismerését, kö
szönetét fejezte ki az Iparoskör lelkes 
és nemesszivü női gárdájának céltuda
tos munkásságáért. A közönség a plé
bános szavaira szívből ünnepelte Vondra 
Jánosnét és derék munkatársait. Gabo
nás Istvánnak talpraesett indítványára 
gyűjtés indult meg a harcoló honvédség 
számára szeretetadomány-alap javára. 
A gyűjtés első összege azt bizonyítja, 
hogy Rimaszombat egész társadalma 
csatlakozik majd a Gabonás István által 
felvetett javaslathoz, hogy

mindenki áldozzon egy „füsttelen
napot" a Főméltóságu Asszony téli
Ínség-akciója javára.

így hálálhatjuk meg felszabadulásunk 
3-ik évfordulója kapcsán a legjobb aka
rattal azokat az elévülhetetlen érdeme
ket, amelyeket a magyar honvédség a 
mi visszatérésünk érdekében is tett.

( - )

Isk o la i ünnepségek.

Rimaszombat emléknapját valamennyi 
iskolánk megünnepelte. Az ünnepségek 
sorából ezúttal kiemelkedett az állami 
elemi leányiskola hazafias előadása, amely 
november 10 én, hétfőn délután 5 óra
kor folyt le a Polgárikör nagytermében 
nagyszámú közönség jelenlétében. A ní
vósán összeállított műsor híven fejezte 
ki azokat a tiszta érzéseket, amelyek a 
felszabadulás által az ártatlan gyermeki 
lelkeket betöltötték. Szivet és lelket 
íiditö látvány és páratlanul kedves él
mény volt a kis elemista lánykák sze
replése, akik szinpompás magyar ru
hácskáikban mint pompázó virágcsokrok 
gyönyörködtették a nézők szemét. Az if
júsági előadás méltó sikert aratott, amiért 
a Szakáll Lenke megbízott igazgatónő 
vezetése alatt álló, gondos és lelkes ta
nítónői kar a legteljesebb elismerést 
érdemelte ki. A műsort bájos üdvözlő 
vers nyitotta meg, amelyet Varga Csilla 
szavalt el édesen és ugyancsak ő imád 
kozta el a Magyar Hiszekegyet. Majd 
Csepel Rózsi mondotta el ügyesen a tan
testület által szépen kidolgozott és a nap 
jelentőségét híven visszatükröző ünnepi 
beszédet. Ezután sor került a „A hős 
pékinas" c. kis színműre, amely egy 
valóban megtörtént eseményt vitt színre 
két hatásos képben. Valamennyi kis 
szereplő teljes igyekezettel játszotta meg 
szerepét, egyforma dicséretet is érde
melnek. A címszerepet Szabó Kató ala
kította máris kifejlett színjátszó tehet
séggel. A kis Jézus alakját Bajkai Nel- 
like személyesítette meg, úgy ő, mint a 
hófehér angyalkák serege üdítő képet 
nyújtottak. Szinpompás és jól betanított 
magyar tánc, majd a Himnusz fejezte 
be a nagy tetszéssel fogadott előadást, 
amelynek jövedelmét a szegénysorsu 
növendékek karácsonyi felruházására 
használják fel, egyesítvén Így a nemzeti 
érzést a szociális szellemmel.

Az egyesült prot. gimnáziumban hétfőn 
reggel a tornateremben tartottak rövid 
ünnepséget, amelyen a nap jelentőségét 
Sándor Jenő tanár méltatta, Makray 
László VII. o. tanuló pedig hazafias ver
set szavalt. — Az Országzászlónál nov. 
10-én a diákcserkészek állottak őrséget.

Az állami polgári fiú - és leányisko
lában kedves és közvetlen házi ünnep
ség folyt le. A nap jelentőségét Kontra- 
tovich Jolán helyettes-igazgató méltatta, 
visszapillantást vetve a cseh-szlovák 
megszállás nehéz éveire. Majd Szabó 
Borbála III. és Gábor Valéria IV. o. ta
nulók szavalták el ez alkalomra szerzett 
saját verseiket, nagy tetszést aratva. 
Hatásos szavalatokkal működtek közre 
Sarinay Ferenc IV. és Hupka Ilonka III. 
o. tanulók. Az ünnepély dr. Szeijartli

Vilmos igazgató zárószavaival ért véget, 
aki megfogadtatta tanítványaival, hogy 
Magyarország teljes felszabadításának 
befejezésében valamennyien résztvesz- 
nek.

Kisebb ünnepség folyt le 
Intézetben és az állami elemi 
bán is.

a Szérnan 
fiuiskolá-

Rimaszembat m. város 1940. évi zárszámadásának fontosabb adatai.
Rimaszombat megyei város leg

utóbbi közgyűlésén terjesztette be 
T ö r ö s  Pál számvevőségi főtaná
csos a város 1940. évi zárszáma
dását, amelyet a képviselőtestület 
egyhangúlag elfogadott.

Az 1940. évi városi gazdálkodás 
567.799 P 45 fill. bevételt ered
ményezett és a 473.274 P 01 fill. 
kiadások levonása után

94.525 P 44 fill. megtakarítás
sal zárult.

Az 1940. évi költségvetésben 
előirt feladatok szerint a kiadások 
8 csoportra oszlottak.

Az első csoportban az általános 
közigazgatás (közrendészet, katona- 
és adóügyek, stb.) az összkiadás 
30'6 ‘/.-át emésztették fel. — A 
második csoportban a köz- és ál
lategészségügy 4'2 «/0-ot igényelt. 
— A harmadik csoportban vannak 
elszámolva a közművelődési, tan- és 
vallásügyi kiadások 9'9 %-kaI. — 
A negyedik csoportnak, a szegény
ügynek összes kiadásai 18 %-ot 
tettek ki. — Inségjárulék címen 
1940-ben 32.125 P volt a kivetés, 
mig önkéntes adományok formájá
ban 6.668 P folyt be a város kö
zönsége részéről. — Az ötödik cso
port magában foglalta a vágóhidra 
és a piacterekre fordított kiadásokat, 
amik az összkiadás 1 '8 «/„- át tették ki. 
A vágóhíd már egyáltalában nem 
felel meg hivatásának, a jövő fe
ladata teljesen uj és modern vágó
híd építése lesz. — A hatodik 
csoport kiadása 105.978 P, azaz 
az összkiadás 22’3 ”/<>• Ez a cso
port magában foglalja a városépí
tés miden ágát. Ebből a vízmű 
maga 65.000 P-őt felülmúló összeget 
igényelt, úgyhogy a városi egyéb 
építkezésekre, s a város tereinek

és utcáinak szépítésére kerek
40.000 P maradt. — A hetedik 
csoportban vannak elszámolva a 
város vagyonának kezeléséből adó
dott kiadások 19'5 %-kal. — Vé
gül a nyolcadik csoport tartalmazta 
a hitelügyi kiadásokat, amelyek 
9'9 °/c-ot tettek ki.

A bevételeket két főcsoportba 
osztották. A különféle adókból 
274.477 P folyt be, amelyből a 
város minden egyes lakójára kb. 
40 P esik. A város vagyonának 
jövedelme összesen 147.114 P volt.

1942. évi költségvetése 
már elkészült. A 2 vastag füzetben 
lefektetett adatokat a képviselőtes
tületi tagok már kézhez kapták 
és azokat a város legközelebbi 
közgyűlése tárgyalja le.

— I G A Z —
ami igaz, egy főnyeremény 
nagy szerencse ! De hogy 
módunkban legyen nyerni, 
vegyünk idejében 3 P-ért 
egy egész, vagy 150 ért 
egy fél j ó t é k o n y c él u 
állami sorsjegyet, mellyel 
a következő ö s s z e g e k e t  

n y e r h e t j ü k :

4 0 .0 0 0  ar. P
főnyereményt, 

vagy :
20.000 P, 10.000 P, kétszer
5.000 P, négyszer 2.500 P, 
hatszor 2.000 P, huszon
kilencszer 1.000 P, össze
sen 24.000 P. nyereményt
348.000 P. é r t é k b e n .  
Kapható osztálysorsjegy 
főárusitóknál és dohány

tőzsdékben.
Húzás december 4-én

T KATONAI ROVAT.__ |
Ünnepélyes eskütétel.

November 10-én, hétfőn enyhén csí
pős télelői hidegben 9 órakor kezdő
dött meg a lélekemelő ünnepség azzal, 
hogy a csapatok tisztjeik vezetése alatt 
vallásfelekezetek szerint megtartott is
tentiszteleteken vettek részt. Az isten
tiszteletek alatt a lelkészek az eskü 
szentségét és a nap jelentőségét mél
tatták. Ezt követően felvonultak a hely
őrség csapatai a Horthy Miklós-térre, 
hova a csapatzászlót egy harckocsi disz- 
szakasz kisérte. Harangzúgás, motor- 
berregés és kürtök harsogása között vet
ték fel a diszfelállitást a csapatok. A 
polgári és katonai előkelőségek, tűzhar
cosok, leventék, iskolák és nagy közön
ség tömött sorokban vonultak fel az 
ünnepségre. Pontban 10 óra 30 perckor 
felharsantak a kürtök, felhangzott a disz- 
jel és a kivonult csapatok parancsnoká
nak jelentését fogadta az 1. honvéd harc
kocsiezred parancsnoka Rimaszombat 
honvéd állomásparancsnoka : Révhegyi 
Ferenc ezredes. Miután ellépett a kivo
nult csapatok arcéle előtt engedélyt 
adott a visszakozáshoz és megkezdődött 
a lélekemelő ünnepség.

A csapatzászlót a zászlóstiszt kísére
tében a szónoki emelvény elé vitte az 
ezredkürtös, miután az ezred első segéd
tisztje az alábbi magasröptű beszédet 
intézte a felesketendő legénységhez :

„Bajtársak ! Magyar Honvédek ! Ha
rangzúgás, kürtöknek harsogása és mo
torok bugása között vonultatok fel ma, 
büszke honvédségünk legfiatalabb ka
tonái, hogy eleget téve becsületnek és

törvénynek, az 1. harckocsiezred pa
rancsnoka kezébe letegyétek az ünne
pélyes esküt.

Nekünk ünnep ez a nap, de ünnepe 
e nap az egész országnak. Ma három 
éve, 1938. november hó 10-én fejeződött 
be az ősi rög egy darabjának, a magyar 
Felvidéknek visszatérése a magyar ha
zához.

Ezt az ünnepet választották ki elöl
járóitok arra, hogy e szép város főterén, 
Isten szabad ege alatt, ország világ előtt 
fennen hirdetve a magyar katona évez
redes hűségét, s z í v ó s  élniakarását és ha 
kell halnitudását, — tegyetek eleget a 
Szolgálati Szabályzat bölcs határozvá- 
nyainak letéve az ünnepélyes honvéd
esküt.

A történelem ezer esztendejének min
den lapja egy-egy ragyogó példája a 
magyar katona szótartó hűségének és 
virtusos becsületimádatának.

A magyar vitéz becsülettel állta adott 
szavát, esküjét mindvégig, a vérszerző
dés idejétől napjainkig.

A véres világháború és a ma szörnyű 
világégésének titáni harcaiban a magyar 
katona mindig és mindenütt ott volt, ott 
van és ott lesz,— ahol harcolni— ahol 
győzni és ahol halni kell. Hiven eskü
jéhez, — szilárdan mint a szikla, ott áll 
ma is a távoli Keleten, a magyar őshaza 
földjén, szörnyű vérözönben, egeket ost
romló tűz és lángtengerben. Az apoka
lipszis behemót vas szörnyei, vasatontó 
csatagépeink pokoli zenebonájában. A 
magyar faj nyugodt büszke öntudatával
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keményen állja ágyuk bömbölését, láng
ostorok pattogását, égi szörnyetegek 
ádáz vijjogását, Illés próféta földreszállt 
tüzes szekereinek mindent szétzúzó ro
hamát. Meg nem torpan, de rohamra
megy és ...... győz, mert győznie kell.
Mert magyar, mert hős, mert katona, 
akit fűt az ősi virtus és az adott szó, 
az eskü megtartásának szent akarata. 
Szivében ég az örök tűz, szemében egy 
ezerszer megtiport, de soha meg nem 
tört, milliószor megtépett, de soha le nem 
győzött, borzasztó szenvedésre, de örök 
hősiességre termett fajta büszke öntu
datának égi fénye lobog; egy olyan faj
tájé, mely csak győzni tud, vagy meg
halni, de meghajolni soha !

És most álljunk meg egy röpke pil
lanatra.

Szálljon vissza gondolatunk ahhoz a 
sok százezer csendes halotthoz, ahhoz 
a sok százezer hős katonához, kik a 
Kárpátok ormain, orosz hómezőkön, olasz 
tájakon, messze idegenben hajtották le 
fáradt fejüket az. utolsó nagy pihenőre, 
örök nyugalomra. Ök voltak az eskü 
szentségének szent fanatikusai, az adott 
szó örök tanuságtevői. Az idők végte
lenségéig áldott legyen emlékük.

De nektek bajtársak, nektek még él
netek kell. Uj feladatok, uj parancsok 
várnak reátok. És az uj feladat nem lesz 
könnyebb mint volt apáitoké, kik vé
rükkel pecsételték meg szent esküjüket.

Már érik az uj vetés, melyet ti fogtok 
learatni, élesítik már a fegyvert, melyet 
ti fogtok forgatni és készülnek már az

uj gépek, melyeket ti fogtok győzelemre 
vezetni.

Tegyünk azért most mindnyájan erős 
fogadást, hogy mindenkor méltóak le
szünk hős elődeinkhez és szent zász
lóinkat, melyre most felesküszünk —- 
küzdelemben most soha el nem hagyva, 
hazáért férfiak módjára végsőkig har
colva, becsülettel élünk és halunk !“

A beszéd után újból harsány vezény
szavak hangzottak el és eskühöz emelt 
kézzel mondotta el sok száz fiatal ka
tona az ünnepélyes honvédesküt. A 
zászló a zászlós-tiszt kíséretében újra 
visszatért a harckocsi diszszakaszhoz 
és a kivonult csapatok parancsnoka to
vábbi parancsot kért a jelenlevő legma
gasabb elöljárótól. — Miután az ezredes 
a diszmenetre kiadta a parancsot, meg
alakultak a csapatok a diszmenethez. 
Kakastollas határvadászok, délceg hu
szárok kifeszitett mellel, kemény lépé
sekkel meneteltek el előjárójuk előtt és 
Rimaszombat közönsége először látta 
maga előtt elvonulni diszmenetben a 
csataterek rettegett acélszörnyetegeit : a 
csatadöntő harckocsikat. A felvonulást a 
leventeszázad katonás diszmenete zárta 
be.

Szép volt az ünnepség, lélekemelő volt 
és mindnyájan azzal a büszke megnyug
vással távoztunk el onnan, hogy jó ke
zekbe fektettük le sorsunkat, a magyar 
királyi honvédség biztosan őrködik fö
löttünk és ütőképes harckész csapatai 
készen állanak minden eshetőségre.

A k ö zé le lm e zésse l foglalkozott a várm egye K ö zigazgatási
B izo ttsá g a .

Gömör és Kishont vármegye 
Közigazgatási Bizottsága november 
11-én, kedden tartotta meg e havi 
rendes ülését dr. ’Sóldos Béla kor
mánybiztos-főispán elnöklete mel
lett. Dr. Horváth Árpád alispán és 
Halász Sándor gazdasági felügyelő 
jelentései kapcsán a bizottság be
hatóan megtárgyalta a közellátási: 
kérdésekkel kapcsolatos helyzetet. 
Varga Imre ref. lelkész és dr.Eszenyi 
Gyula vm. tiszti főorvos felszóla
lásaira az elnöklő főispán kijelen
tette, hogy

minden erejével azon lesz, hogy]

Rimaszombatban megszűnjenek 
a zsirellátásra vonatkozó pa
naszok és mindenki, sorbaál
lás nélkül megkapja a maga 
fejadagját.

Fodor Jenő felsőházi tag a mező- 
gazdasági cselédek talpellátása és 
a takarmányellátás érdekében szó
lalt fel, majd az egyes előadók tet
ték meg jelentéseiket.

Gömör és Kishont vármegye 
kisgyülése november 12-én dr. 
’Sóldos Béla kormánybiztos-főispán 
elnökletével rendes ülést tartott, 
amelyen folyó ügyeket tárgyalt.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony Nőegylet 
hős katonáinkért és a város szegényeiért.

Az elmúlt szombaton a Rima
szombat és Vidéke Jótékony Nő
egylet özv. Samarjay Jánosné el
nöklésével a Rimaszombati Taka
rékpénztár tanácstermében a sze
gények karácsonyi felruházási ak
ciójának megbeszélése végett vá
lasztmányi ülésre gyűlt egybe.

A szép számban megjelent tago
kat özv. Samarjay Jánosné meleg 
szavakkal köszöntötte. Ismertette az 
Országos Egészségvédelmi Szövet
ség rimaszombati fiókjának a Nő
egylethez tagságvállalás ügyében 
intézett felkérését, majd felkérte dr. 
Révész Menyhért városi és járási 
tiszti orvost a fiókszövetség nemes 
célkitűzéseinek ismertetésére.

Dr. Révész Menyhért felszóla
lása és özv. Samarjay Jánosné pár
toló szavai után a választmány egy
hangúlag elhatározta, hogy az 
egészségvédelmi fiókszövetségben 
aiapitó tagságot vállal, s egyben 
a jelenlevő választmányi tagok, 
számszerint 28-an, egyénenként is 
beléptek a tagok sorába.

Áldozatoslelkü hölgyeink ezzel a 
nagylelkű felajánlkozással egy köz
érdekű és nemes hivatást betöltő 
egyesület áldásos munkájának ered
ményét már előre biztosították.

özv. Samarjay Jánosné ismer

tette a Föniéltóságu Asszony felhí
vására a Nőegylet részéről megin
dított és hős katonáinknak készült 
érmelegitő akció eredményét. Esze
rint elkészült 290 pár érmelegitő 
és egy szvetter.

Saját pamutból kötöttek : Dobis 
Károlyné, Fülöp-testvérek, dr. Hor
váth Arpádné, dr. Hizsnyan Béláné, 
özv. Istók Józsefné, Koskó Sári, 
özv. Ragályi Istvánné, Lengyel Róza, 
Zemandel Ernőné, id. Szabó Ele
mérné, ifj. Szabó Elemérné, özv. 
Széplaky Lajosné, özv. Tóth Béláné, 
Tóth Ernőné, Teleszniczky Fe- 
rencné, Weizer Károlyné, összesen 
47 pár érmelegitőt és egy szvettert. 
A vett pamutot megváltották ; id. 
Baráth Károlyné, dr. Baráth László- 
né, Fazekas Istvánné, dr. Kovács 
Lászlóné, özv. Samarjay Jánosné, 
dr. Zehery Istvánné. Vett pamutból 
kötött 66 nőegyleti tag.

Bejelentette az elnöknő, hogy az 
értékes szállítmányt már október 
hó 27-én rendeltetési helyére jut
tatta. Az áldozatos lelkű nőegyleti 
tagoknak az elnökség nevében dr. 
Tóth Mátyás egyesületi főtitkár 
mondott őszinte szívből jövő hálás 
köszönetét.

özv. Samarjay Jánosné előterjesz
tésére elhatározta a választmány,

hogy december hó 14-én a „Há
rom Rózsa“ nagytermében a rima- 
szombati szegények karácsonyi fel
segélyezésére műsorral egybekötött 
jótékonycélu teadélutánt rendez és 
— miután a Nőegylet semmiféle más 
gyűjtést nem tervez — számit a 
város polgárságának áldozatos rész
vételére.

H Í R E K

A Korm ányzó U r m eggyógyult,
Az elmúlt héten az egész Ma

gyarország féltő aggodalommal 
és szeretettel kisérte és várta a 
Kormányzó Ur betegségéről szóló 
híreket. Mint ma hivatalosan je 
lentették-. „A Főméltóságu Ur 
állapotában a javulás zavartala
nul halad, csak még pár napi 
nyugalomra van szüksége. Több 
jelentés kiadására ok nincs. “ 
Minden igaz magyar őszinte 
örömmel fogadta a legelső ma
gyar ember meggyógyulásának 
hírét.

— Vendégszónoklat a ref. templom 
bán. Vasárnap, 16-án d. e. 10 órakor 
dr. Enyedy Andor püspök helyettes pré
dikál a ref. templomban.

Vitézi értekezlet és eskütétel. A Gö
mör és Kishont vármegyei Vitézi Szék 
feledi járásának vitézei november 16-án, 
vasárnap délelőtt 9 órakor értekezletet 
tartanak Rimaszombatban. Az értekez
let után, amelyen megjelenik vitéz nemes 
Szinay Béla ny. altábornagy, vitézi törzs- 
székkapitány is, 11 órakor hat legény
ségi és altiszti vitézjelölt teszi le az esküt.

A vármegye adománya a téli ínség- 
akcióra. Gömör és Kishont vármegye 
Közönsége a hadbavonultak hozzátar
tozói és az Ínségesek támogatására a 
Főméltóságu Asszony által megindított 
akció javára 1000 P hozzájárulást aján
lott fel.

A műsorról, amely igen kedves
nek ígérkezik, legközelebbi szá
mainkban emlékezünk meg.

Egy rövid választmányi ülés 
tükrében is igy ragyog fel a nem
zet szebb jövője érdekében végzett 
nemes és szeretetteljes munka, és 
rajta keresztül áldozatoslelkü asz- 
szonyaink jóságos szive.

Meghalt Farkas István ref. püspök.
Nagy gyász érte a magyarországi refor
mátus társadalmat. November 9 én Mis
kolcon 62 éves korában meghalt Farkas 
István miskolci ref. lelkész, felsőházi tag, 
a tiszáninneni ref. egyházkerület püs
pöke. Hosszú és súlyos betegség kínozta, 
amely lehetetlenné tette leghőbb vágyát, 
hogy az eredetileg Rimaszombatba ki
tűzött ezidei kerületi közgyűlésen— mint 
mondotta — „magához ölelje* a vissza
tért egyházközségeket. A halál hírére a 
rimaszombati ref. templomra és az egye
sült prot. gimnázium épületére kitűzték 
a gyászlobogót. Temetésén pedig, amely 
szerdán délben folyt le óriási részvét 
mellett Miskolcon, a helybeli ref. egyház 
és az egyesült prot. gimnázium vezető
ségével képviseltette magát. Dr. runyai 
’Sóldos Béla főispán a gyászbaborult 
özvegyhez meleghangú részvéttáviratot 
intézett. A gimnázium ifjúsága előtt 
Papp József vallástanár méltatta Farkas 
István 10 éves püspöki működését, majd 
a temetés ideje alatt, amikor az itteni 
ref. templom harangjai is megszólaltak, 
a gyász jeléül szünetelt a tanítás.

A kát. férfiak Oltáregyesülete nov. 
21-én, pénteken este 8 órakor taggyű
lést tart.

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

Áthelyezés. Gömör és Kishont vár
megye alispánja dr. Hizsnyay-Heinzel- 
mann Imre tb. szolgabiró, vm. díjas 
közig, gyakornok, tornaijai lakost a szol
gálat érdekében a putnoki járásba 
helyezte át.

Az adófelszólamlási bizottság ülé
seit dr. Löcherer Géza kir. közjegyző 
elnöklete mellett a vármegyeházán meg
kezdte.
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— Meghívó. A rimaszombati Ref. 
Asszony- es Leánykör 1941. november 
hó 16 án d. u. 5 órai kezdettel az Ipar- 
társulati-székház nagytermében műsoros 
szeretetvendégséget rendez az alábbi 
műsorral : 1. Gyülekezeti ének. CV. zs. 
Adjatok hálát az Istennek. 2. Imádkozik 
Szűcs István lelkipásztor. 3. A megjelen
teket köszönti özv. Samarjay Jánosné, a 
Ref. Asszonykör elnöke. 4. Dicsőség a 
magasban. Oláh Károly—Varga Józseftől. 
Énekli a Ref. Férfikar. 5. Előadást tart 
dr. Etiyedy Andor miskolci lelkipásztor, 
egyházkerületi püspök helyettes-főjegyző. 
6. Baja Mihály: Ének a szeretetről. Sza
valja Szurek Lenke. 7. Karácsony-est. 
Szügyi Józseftől. Énekli a Ref. Vegyeskar. 
8. Bezárót mond Varga Imre lelkipász
tor. Gyülekezeti ének. LXXX1X. zs. Az 
Urnák irgalmát örökké éneklem. Az éne
keket vezeti és harmóniumon kiséri Szűcs 
György ref. kántor. Műsor után teát 
szolgálnak fel. — A kész kiadások meg
térítésére, valamint a nélkülözők felse
gélyezésére adományokat köszönettel 
fogadnak.

A polgári iskola jótékonycélu elő
adása. A rimaszombati állami polgári 
fiú- és leányiskola „Blaha Lujza“-Ieány- 
cserkészcsapata december 7-én, vasár
nap d. u. 5 órakor a Polgárikörben jó
tékonycélu műsoros előadást rendez.

— Köszönetnyilvánítás. Az áll. elemi 
leányiskola i azgatósága ezúton is hálás 
köszönetét fejezi ki Mátrai- Makovits 
Jenő cserkészparancsnoknak, a diák- és 
iparos-cserkészeknek, akik önzetlen se
gítségükkel hozzájárultak a jótékonycélu 
előadás sikeréhez.

A rimaszombati középiskolákban
főigazgatói rendeletre a téli időszak alatt 
a tanítás november 15-től kezdve reg
gel fél 9 órakor kezdődik.

A „STOSz" rimaszombati helyi cso
portja rendes havi értekezletét most 
tartotta meg a Katolikus Olvasókör kis
termében M ajor Sándor vm. irodatiszt 
elnökletével. A tárgysorozatban első sor
ban Buckó Viktor pénztárosnak szavaz
tak köszönetét a pénztárosi munkák kö
rül elért sikerekért, majd Vavrovics 
István főtitkár a múlt havi ülés jegyző
könyvének ismertetése után több, a 
segédhivatali tisztviselőket érintő sérel
mekről számolt be. Holik Károly a va
súti féláru jegyek, Vadady Zoltán a 
szénnek kedvezményes áron való be
szerzése ügyében tett lépésekről adott 
jelentést, végül elhatározta a vezetőség, 
hogy a közeljövőben tea-estet fognak 
rendezni a tagok egymás közötti barát
ságának elmélyítése céljából.

— A Magántisztviselők Rimaszom
bati Szervező Bizottsága értesíti a 
Szövetség tagjait, hogy 300.300/1941. B. 
M. rendelet alapján a járadéktörzs pótlék 
és a 15 Vo-os rendkívüli pótlék folyósí
tásával kapcsolatos munkálatok a MABI- 
nál folyamatban vannak. A pótlék folyó
sítása a járadékosok törzsszamának sor 
rendje szerint történik. A visszacsatolt 
területek járadékosai a pótlékokat nov. 
20-ig megkapják.

Tenyészbikavásár Feleden. A Gö-
mör és Kishont-vármegyei Gazdasági 
Egyesület 1941. november 30-án, vasár
nap délelőtt 10 órakor Feleden, a vásár
téren tenyészbikavásárt rendez.

Újból elfogtak egy besurranó tol
vajt. Palkovics János 34 éves, napszá
mos, kisnémeti lakos az elmúlt hét egyik 
estéjén besurrant özv. Schreiber Józsefné 
Hunyadi-utcai lakásába és onnét két ér
tékes női kabátot ellopott. Tettét a rend 
őrség egy félórán belül felfedezte és 
Palkovicsot elfogta. A rovottniultu ember 
eddig 12 betörésért és lopásért csaknem 
10 esztendőt töltött a börtönben. Kihall
gatása után az ügyészségnek adták át.

J ó l  s ike rült a rim aszom bati
Számottevő eseménye volt Gömör 

társadalmi életének a rimaszombati hu
szárok nagysikerű Hubertus-vadászlo- 
vaglása, amely november 5-én, szerdán 
zajlott le élénk érdeklődés kíséretében.

A találkozó fél 11 órakor volt a hu
szárlaktanyában. A természet már magá
ra öltötte rőt kaftánját és a sejtelmes 
őszi borongásban egymásután érkeznek 
a résztvevők, vendégek kocsin, autón, 
lóháton. Nemsokára tarka képpel bon
takozik ki a népes mezőny, a tiszti 
egyenruhák tónusában élénk sziliekkel 
vegyülnek el a falkakabátos urlovasok, 
amott a tiszthelyettesek mezőnye gyüle
kezik, távolabb pedig a legénység cso
portja jártatja kipirult arcokkal lovait. 
Kis bemelegítő következik még, a karcsú 
paripák táguló orrcimpákkal, horkantva 
szívják a levegőt, fényes testükön ideges 
remegés fut végig, mintha előre éreznék 
a vadászat vérpezsdítő gyönyöreit, 
mondhatatlan izgalmát.

De sok idő már nincs... A vadász- 
mester — Czupy Jenő alezredes — jelt 
ad a vadászat megkezdésére és a tarka 
mezőny Csabacsiicii Dókus István szá
zados, a vadászat vezetője nyomában 
vad irammal nekiindul árkon, bokron, 
vizen keresztül...

A vadászlovaglás egyike a legszebb 
és legnehezebb sportoknak. A többnapos 
esőzés, amely szerencsére a vadászat 
idejére elállt, alaposan feláztatta a ta
lajt, ugyannyira, hogy a változatos nehéz 
terep, széles vizesárkok, a merész má- 
szatők, akadályok mellett a mostani 
rendkívül mély talaj, úgy a lovat, mint 
lovasát, a szokottnál is nagyobb feladat 
elé állította. De annál nagyobb élveze
tet és igazi sportot jelentett minden 
résztvevő számára.

Fél 9 órakor nyitnak a gyógyszer 
tárak. A vm. tiszti főorvosi hivatal 
közli, hogy a téli időszak alatt a rima 
szombati gyógyszertárak reggel fél 9 
órakor nyitnak. A nyitásig az éjjeli 
szolgálatot tartó patika áll a közönség 
rendelkezésére.

Átlyukasztott acél 20 filléreseket 
vernek. A pénzügyminiszter elrendelte, 
hogy a 20 filléres acélérmékből 90 
millió darabot, a 10 filléresekből pedig 
még 30 millió darabot verjenek. Az 
acél 20 filléres érmék közepét kilyu
kasztják.

H ú szé ve s a le ve ntein té zm én y.
A leventeintézmény ebben az évben | 

tölti be huszadik esztendejét. A husza
dik esztendő határkövet jelent. Uj fel-1 
adatok várnak ifjúságunkra és uj utakra I 
indult a leventeintézmény is.

A leventeintézmény abban az időben 
született, amikor nemzetünk a sir szé
lén állott. A világháborút követő össze
omlás, a kommunizmus négyhónapos 
uralma, az ország megcsonkítása csak-J 
nem mindent elpusztított ebben az or- j 
szágban, ami értékes, szép és jó volt. | 
Honvédségünket lefegyverezték és csu- i 
pán a harmincezer főnyi zsoldoshadse- 
reg tartását engedélyezték. Nemzetünk j 
teljesen ki volt szolgáltatva ellenségei
nek, mert háború esetére nem lett volna 
fegyverforgatásban kiképzett elegendő 
harcosa.

Ebben a szomorú és megalázó hely-1 
zetben

a nemzet reménysége és bizalma j 
a magyar ifjúság felé fordult.

A leventeintézmény, amelynek az 1921. 
évi Lili. t.-c. szerint eredeti feladata 
csupán ifjúságunk testnevelése volt, 
magára vállalta azokat a feladatokat,! 
amelyeket a bilincsekbe vert honvéd
ség nem oldhatott meg. Leventeintéz
ményünk kiállotta a próbát. Elég, ha a 
Kárpátalja visszafoglalására hivatkozunk, 
ahol honvédségünk alig hathetes kikép
zésen átesett ujonclegénységgel indult 
harcba, akik honvédesküiket a vitézül 
kiállott tűzkeresztség után tették le.

Az 1939. II. te. uj alapokra fektette a 
leventeintézményt, amely a nemzet min
den egyes tagjának tiszteletét érdemli 
meg két évtizedes nemzetépitő munkás
ságának jutalmaként.

niszárok H u b e rtu s -lo va g lú sa .
A kifutó a Horthy Miklós-laktanya 

mögötti gyakorlótéren volt. Fél 1 táján 
érkezett ide a vadásztársaság. A célnál 
a zsűri és a kiállított tiszteletdijak kö
rül már ott zsibongott az előkelő ven
dégsereg, közöttük dr. runyai ’Sóldos 
Béla főispán, Révhegyi Ferenc ezredes, 
honvéd állomásparancsnok, dr. Horváth 
Árpád alispán, Szabady Vilmos alezre
des és még sokan mások.

A kifutót három csoportban bonyolí
tották le. A nyertesek a következők :

Tiszti csoport: 1. Csabacsiidi Dókus 
István szds. (Tábor lován). 2. Kizák 
László hdgy. (Táncosnő). 3. Szentgróthy 
Dániel szds. (Szánalmas). 4. Tolnay- 
Knefély Tibor hdgy. (Anci). 5. Falcione 
Kálmán hdgy. (Üvegház). Indultak még 
Szigetváry József őrgy., farkasfalvi Far
kas Ábrahám földbirtokos, agarászbiró, 
Marzsó Lóránd szds., Mérey István fhdgy. 
és Benkovich Béla hdgy.

Tiszthelyettesi csoport: 1. Szabó Ist
ván őrm. (Uccasor), 2. Gyöngy Ferenc 
örm. (Bát), 3. Tóth Vince főtörm. (Te
réz), 4. Hajdú István tőrm. (Torda), 5. 
báró Podmaniczky Frigyes hdp. őrm. 
(Takaros). Tizenkét induló.

Legénységi csoport: 1. Német József 
szkv.(Baha),2. Horváth Ferenc szkv. (Ta
bán), 3. Szobonya Gyula szkv. (Adél),
4. Kacsenyák Sándor örv. (Ünnepélyes),
5. Gajdosi Jenő karp. tiz. (Pergetyü). 
Tizenhárom induló.

Az értékes dijakat Csabacsiidi Dókus 
Istvánná osztotta ki a nyertesek között.

Este a Tompa-vendéglőben Hubertus- 
vacsorát rendeztek, amelyen az első po
hárköszöntőt Révhegyi Ferenc ezredes 
mondotta a Kormányzó Urra, inig dr. 
Horváth Árpád alispán a bajtársiasságra 
emelte poharát.

A  délelőtti postavonat ügye,
A Magyar Királyi Államvasutak 

a következő levelet intézte Szer
kesztőségünkhöz:

„A „Gömör“ cimü hetilap f. évi 
október hó 19-iki számában cikk 
jelent meg, amely a budapesti reg
geli napilapoknak Rimaszombatba 
való késői megérkezését teszi pa
nasz tárgyává.

A cikkel kapcsolatban van sze
rencsénk értesíteni, hogy igazgató
ságunknál f. évi október hó 3-án 
tartott értekezleten, — amelyen a 
Sajtókamara és az összes buda
pesti napilapok képviselői jelen 
voltak, — az érdekeltek kívánságára 
a nagy költségek miatt a Hatvan— 
Rimaszombat között október hó 6-ig 
közlekedett ujságszállitó sinautó 
közlekedését beszüntettük.

A jelenlegi menetrendben nincs 
más közlekedő vonat, amely Fü
lekről a Rimaszombatba rendelt 
ujságcsomagokat korábban elszál
líthatná, mint a Fülekről 1424 p- 
kor induló és Rimaszombatba 17 03 
perckor érkező személyvonat és a 
jelenlegi, különösen nehéz körül
mények között ezen egyelőre nem 
áll módunkban változtatni."

A n tib o lse vista  k iá llítá s  
Budapesten.

Féláru jegyei Lapnak a vidéki 
látogatók.

A bolsevista pusztítás ellen Magyar- 
ország lépett fel elsőnek, amikor 1919- 
ben határain belül gátat vetett a vörös 
veszedelem terjedésének. Most a ma
gyar honvédség hősi harcával egyidő 
ben megmozdult a társadalom is. A 
MOVE országos elnöksége hatalmas 
mozgalmat indított a kommunizmus el
len. Ennek első állomása az a
nagyszabású antibolsevista kiállítás,
amely december 4—20. között lesz a 
Pesti Vigadóban. A kiállítás rendkívül 
érdekes anyaga bemutatja több európai

nemzet küzdelmét a bolsevizmus ellen. 
A vidéki közönség december 1-—15. kö
zött féláru vasúti jeggyel utazhat a ki
állításra.

Nemzeti fflmszinliáz kft.
Szombaton és vasárnap kacagtató 

nagy magyar filmre kerül sor „Férjet 
keresek!" címen. Kató, a pajkos Turay 
Ida férjet keres két nővérének, s ebből 
keletkezik az a sok furcsa bonyodalom, 
amely két órán át állandó kacagásban 
tartja a nézőt. A pompás ötletekkel meg
rendezett filmben Turay Ida partnerei : 
Halassy Mariska, Rózsahegyi Kálmán, 
Bilicsi Tivadar, ifj. Latabár, a két Pet- 
hes. Tompa Pufi, stb. Kisérőműsor a 
színes rajzfilm és a Magyar Híradó.

Ezentúl minden szombaton a filmszín
ház este fél 6 órakor is tart előadást.

November 17-én, hétfőn és 18 án, 
kedden hatalmas és izgalmas kalandor 
dráma fut a vásznon „Congo Maisie" 
címen. Egy fiatal színésznő és egy af
rikai orvos kalandjait a dzsungelben 
tárgyalja az érdekfeszitő amerikai tör
ténet, amelyet forró szerelem sző át. 
Főszereplők : Rita Johnson, Ann Sothern 
és John Caroll. Hétfőn is Ufa-hiradó 
a legújabb háborús képekkel.

November 19-én, szerdán és 20-án, 
csütörtökön a francia filmgyártás újabb 
remekművét adja a filmszínház. „Nápoly 
a csókok tüzében" cime ennek az izzó 
olasz levegővel telt társadalmi filmnek, 
amelyben Viviane Románcé, a franciák 
nagy művésznője élete legnagyobb ala
kítását nyújtja. Vértpezsditö dalok és 
táncok, gyönyörű felvételek és Tinó 
Rossinak, a kiváló tenoristának első film- 
szereplése avatja ezt a filmet a legna
gyobb élmények közé. A filmet csak 
felnőttek nézhetik meg.

A jövő hét végére újabb kitűnő ma
gyar filmmel, Muráti Lili legújabb ala
kításával, a „Végre !“-vei kedveskedik 
közönségének a filmszínház igazgató
sága.

Irodalom.
A Tolnai Világlapjának uj száma

a pompás riportokon, a legjobb magyar 
Írók novelláin, a szórakoztató és isme
retterjesztő cikkek dús során és a köz
kedvelt rovatokon kívül közel száz ér
dekfeszitő magyar és külföldi képet kö
zöl. Egyes száma 20 fillér.

A színházi világ minden újdonságá
ról Írásban és képben pontosan beszá
mol a Délibáb színházi hetilap legújabb 
száma. Ára csak 14 fillér.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

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

A „Hid“ minden száma érdekes és 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : '/.-évre 6 pengő, 
félévre 12’— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Zongora- és énektanítást
vállal végzett zongora- és énekta- 
nárnő, Rózsa u. 6. szám. * 1

E l n  <1 A  antik bútorok és egy
1 d U U ebédlő, továbbá csillárok 

és lámpák. Cim: Horthy Miklós-tér 9.1.8.

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


