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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZF.RKF.SZl ŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 56. 

Lapzá r t a  csü tör tökön  este.  Kézi ra toka t  vissza nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

R Á B E L Y  K Á R O L Y .
E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes széin á ra  20 fillér.
Külföldre : Egy évre 12 pengő.

A közellátás zavartalansága.
Hogy Magyarország közellátása megvan a lehetősége annak, hogy 

zavartalanul nyugodt és biztos ala- visszaélés esetén megvonják az 
pokon nyugszik, az elsősorban iparengedélyt is. Minden remény 
annak a gondosságnak köszönhető, megvan azonban arra, hogy e su- 
amellyei illetékes hatóságaink a lyos büntetésre legfeljebb elvétve
készleteket számbavették és elosz- __________ <
tották. Ebben a vonatkozásban ép
pen a közelmúltban jelent meg né
hány nagyfontosságu rendelet. Be
vezették országos viszonylatban a 
kenyérjegyrendszert, ismét szabá
lyozták a hústalan napokat és pon-

kerül a sor, mert a fegyelmezett! cégbíróság Cg. 1/1942. szám alatt hozott 
magyar társadalom megérti az idő' végzésével elrendelte a vármegyei köz
szavát, s iparos, kereskedő és fo- £ re‘* 8fzí ’v.e'k'ez' ,r csenek bejegyzeset a r- > ... , kereskedelmi tarsas cegek egyzékebe.
gyasztó egyaránt teljesíti hazafiasj a cég szószerinti szövege: Gömör és 
kötelességét, amelynek ma egyik j  Kishont vármegyei Közjóléti Szövetkezet, 
első parancsa a takarékosság és a ! A szövetkezet székhelye: Rimaszombat, 
közellátási rendelkezések lelkiisme
retes betartása. Második évfolyamába lépett a Nép- 

és Családvédelem című folyóirat.
A Nép- és Családvédelem cimii tár

sadalompolitikai és szociális folyóirat, 
az Országos Szociális Felügyelőség ki
adásában minden hónap 10. napján je
lenik meg. Szerkesztője dr. Steller Mária 
kerületi szociális felügyelő. A szerkesztő- 
bizottság tagjai: dr. Cser János, dr. Ke-

A szigorú tél következttben a vár-; delt nagyobb mennyiségű csipkeizt a| fék Mihály, Radnóti István és dr. Teg- 
tosan megszabták a vendéglátó megye mezőgazdasággal foglalkozó la- | Gömör és Kishont Vármegyei Közjóléti ! zes László kerületi szociális felügyelők. 
Üzemekben kiszolgáltatható ételek kossága, de az ipari munkások is olyan I Szövetkezet erdei gyümölcsfeldolgozói Az igen magas nívón szerkesztett folyó- 
számát, minőségét, mennyiségét. A nehéz anyagi helyzetbe kerültek, hogy' " "  " ' ............ ,il

Nép- és családvédelmi munka a vármegyében.
A z ö ld k e re sz te s  t é l i  é tk e z te té s i  a k c ió  m eg in d u lá sa .

kenyér, illetve zsirjegy országos f |"u,t évekh"  hasonlóan gondoskodni 
, J vt „ i kell a gyermekek teli étkeztetéséről. Abevezetése megszüntette a kettős m |<jr belügyminiszter a vármegye alis-
e 1 látás lehetőségét, s a kenyér és pánjának erre a célra 11.000 pengő 
zsirváltőjegyek rendszeresítése igen | államsegélyt utalt ki. Ezen összegen ki
tekintélyes megtakarítást eredmé- vül azok a községek, ahol az étkeztetést

megszervezték, még külön ellátmányt 
kaptak tej és cukor beszerzésére. Ter
mészetben bocsájtják ezenkívül az ét-

nyezett.
Közellátásunk nyugalma érdeké

ben feltétlenül szükség van az ál- keztetésben résztvevő községek rendel- 
talános és Öntudatos takarékosságra.! kezésére a szükséges mennyiségű gyíl-
A takarékosság szabályainak be
tartása nemcsak az illetékes ható
ságok kötelessége, hanem az élel
miszereket forgalombahozó ipar- 
űzőké és a fogyasztóké is. Becsü
letes szándék és hazafias önmér
séklet biztosítja a közellátás nyu
godt menetét, s a nemzet szem
pontjából olyannyira döntő jelentő
ségű takarékosság elve igazán csak 
akkor érvényesülhet, ha eladó és 
fogyasztó egyaránt szigorúan be
tartja a köz érdekében hozott köz
ellátási rendelkezéseket. Az eladó
nak szigorúan ragaszkodnia kell a 
rendelkezésekhez, de maga a kö
zönség is köteles megakadályozni 
az esetleges visszaéléseket. És a 
fogyasztóközönség külön kötelessé
ge, hogy ahol visszaélést, vagy 
mulasztást tapasztal, ott közbelép 
és észleleteit nyomban közli az ille
tékes hatóságokkal.

Az életbeléptetett rendelkezések 
alkalmasak arra, hogy elérjék a 
mindannyiunk érdekében kivánatos 
célt, éppen ezért a közellátási mi
niszter a jövőben hatékonyabban 
fogja ellenőriztetni, hogy intézkedé
seit megfelelően hajtják-e végre, 
rendelkezéseit pontosan tartják-e 
be. Ez az ellenőrzés éppen a köz 
érdekében egészen szigorú lesz, a 
megtorlás az eddigieknél jelentéke-

üzetnéből Fanni Luukonnen tábornok-1 >ra* irányi mutat a mai magyar szoclál- 
asszony, a finn Lotlák parancsnokának i  politikával elméletileg foglalkozóknak, 
részére. A Közjóléti Szövetkezet már ele- de nélkülözhetetlen segédeszköze mind- 
get is tett a megtisztelő megrendelésnek '• azoknak, akik gyakorlati szociális mun- 
és a megrendelt csipkeizt Ízléses cső- kát végeznek. Munkatársai között meg- 
magolásban küldötte el. I 'akijük a magyar szociális igazgatás él-

i gárdáját, élükön Bonczos Miklós áliam- 
A rimaszombati kir. törvényszék, mint dtkárral, az Országos Nép- és Család- 
cégbiróság elrendelte a „Gömör és ^édeJmi Alap ügyvezető elnökevei. A 
Kishont Varmegyei Közjóléti Szövet fo|yó,ra‘ ,közl1 az,ö*szes törvényeke es 

kezel" népének beiepvzését rendeleteket, amelyek a nép- es család-ctgeneK oejegyzesei. véde|mj munkára vonatkozólag rneg-
A rimaszombati kir. törvényszék, mint | jelentek.mölcsizt. Ily módon a vármegye 28 köz 

ségében mintegy 500 gyermeknek 100 . -
napon át tartó étkeztetését sikerült biz
tosítani.

Az étkeztetési akció megszervezésénél
tevékeny részt vettek a vármegyei és a L. , . . ... ■■ r .. . .járási szociális gondozónők is és az ő birtok keiül Goinorben atadasra.
munkájuknak eredményeként a legtöbb 
községben sikerült a társadalom áldozat-

2 9 1 4  ka ta sztrá lis  hold zsid ó -

készségét is megszervezni oly módon, 
hogy a község módosabb gazdáinak 
feleségei vállalkoztak arra, hogy az ét
keztetésben résztvevő szegény gyerme
keket egy-egy ebédre maguk látják ven
dégül.

Az étkeztetési akcióba a vármegye 
alispánja bekapcsolta a megyei városo
kat is. Rimaszombat étkeztetési akciója

A „Magyar Élet Pártértesitőjének 
1942. évi Naptára" hosszabb cikk
ben és statisztikai adatokban közli 
a zsidótörvény értelmében átenge
désre kötelezett, 100 kát. holdnál 
nagyobb terjedelmű zsidó földbir
tokosok neveit és birtokaik nagy
ságát. Az adatok szerint e földbir-

részére 800, Rozsnyó étkeztetési akciója | tokosok száma az egész országban 
részére közel 700 pengő ellátmányt g93, az átengedésre kötelezett te 
utalt ki. 1 - --------

Kivánatos volna, ha városunk módo
sabb polgárai is megértenék a mai ne
héz időknek parancsait és a falu ősrégi 
vendégszeretetéből fakadt gesztusát kö
vetve, maguk is felajánlanának egy-egy 
ebédet az éhező gyermekek részére. 
Nem kerülne ez semmi nagyobb meg
terhelésbe, csupán a névnapi vacsorához 
egy vendéggel kevesebbet kell hívni, 
vagy egy szombat estét otthon kell töl

rület nagysága pedig 367.034 kát. 
hold.

Ebből Gömör és Kishont vár
megyére 2628 kát. hold és 
1200 tU-öl esik.

Az átengedésre kötelezett gömöri 
birtokok a következők :

Gömöri Márton és tsai Ajnács

nyen súlyosabb lehet, amennyiben belügyminiszter felesége táviratilag ren-

teni és máris két gyermeknek juttatha- g ^ 5 qq n Lusztig
tünk meleg, tápláló ebedet. László, Bátka 400 k. h. és 300 n.

ö., Grünfeld Sámuel, Jeszte 211 k. 
h. és 1500 n. ö., Bánó Ferencné, Os- 
gyán 292 k. h. 1300 n. ö., dr. Schrei- 
ber Ferenc és neje, Osgyán 721 k. 
h. és 600 n. ö., Schwarcz Ferenc, 
Osgyán 169 k. h. és 100 n. ö.,

Gömöri csipkeizt visz magával a harc
téren harcoló finn testvérbajtársaink- 
nak F a n n i  L u u k o n n e n  tábornok 
asszony, a finn Lották parancsnoka.

Vitéz Keresztes-Fischer Ferencné, a

Rabin Árpád és neje, Sajókirályi 
182 k. h. és 900 n. ö., Rabin Ár
pád és tsai, Sőreg 284 k. h. és 
300 n. ö., végül özv. Buckné és 
tsai, Tornaija 207 k. h. és 500 
négyzet-öl.

Ezeken kivül Rabin Árpád és 
tsai sőregi birtokának 284 kát. 
hold és 266 négyzet-öl részének 
átadása már folyamatban van, úgy
hogy Gömör és Kishont várrtregyé- 
ben összesen 2914 kát. hold kerül 
majd keresztény kezekbe.

F ü stte le n  nap!
Gömör és Kishont vármegye ön

kéntes vörökeresztes főápolónője 
ezúton is felkéri Rimaszombat és 
Rimatamásfalva áldozatkész közön
ségét, hogy egy napi cigaretta, 
szivar, vagy dohány adagját ado
mányozza a harctéren küzdő vagy 
megsebesült hős honvédeink szá
mára.

E célból már a jövő hét folya
mán minden dohánytőzsdében egy 
hiteles iv lesz felfektetve, amelyre 
minden adakozó beírja a nevét és 
azt a cigaretta, szivar vagy dohány 
mennyiséget, amelyet erre a célra

Az IP A R O S A SSZ O N Y K Ö R
fe b r u á r  8-án e s te  8 órakor  az I p a r o s k ö r b e n  a g im n á z iu m i  s e g é ly a l a p  ja v á r a

k u l t u r e l ö  a d á s t  rendez.
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Mezőgazdasági gépsziikségletét 
fedezze idejekorán:

Bacher-Melichárnál
B u d a p est, V . V ilm o s  csá szá r  u t  52

letétbe helyezett a dohánytőzsde A nemes cél érdekében a kö- 
tulajdonosánál. zönség megértő támogatását kérjük.

Dr. K essler H u bert előadása 
az aggteleki barlang csodáiról.

A Polgárikor kulturális rendezéseinek 
sorában kimagasló értékű eseménynek 
könyvelhető el a Kárpát Egyesület rima
völgyi osztálya által az ez év január 22-én, 
csütörtökön este rendezett előadás, ame
lyet dr. Kessler Hubert barlangigazgató, 
a neves magyar tudós tartott az agg
teleki cseppkőbarlangról. A nagytermet 
z s ú f o l á s i g  me g t ö l t ő  k ö z ö n s é g  
soraiban ott láttuk Éva László polgár- 
mester vezetése mellett az egyházak és 
hivatalok vezetőit, Szigetvdry József és 
Résed Rudolf m. kir. honvédörnagyok- 
kal az élén a helyőrség tisztikarát és 
tisztjelöltjeit, az iskolák tanári és tanítói 
karát, valamint mindkét nembeli nagy- j 
számú érdeklődőt.

Smid Lehel gimn. tanár, a Polgárikör 
kulturális bizottságának elnöke szives 
szavakkal köszöntötte dr. Kessler Hu 
bertet, Gömör és Kishont vármegye 
büszkeségének, az aggteleki cseppkő- 
barlangnak „hűséges őrét és buvárlóját," 
a Magyar Kárpát Egyesület megalakító- i 
ját és megszervezőjét. Előadása — mon- 
dotia — bizonyára be fogja bizonyítani, 
hogy „Magyarország a legszebb ország 
a világon", amiért is „itt élnünk és 
halnunk kell." A megjelentek meleg 
szeretettel ünnepelték dr. Kessler Hu- i 
bertet, aki keresetlen szavakkal köszönte 
meg a meghívást és az üdvözlést, majd 
feszült érdeklődés közepette megkezdte 
az aggteleki barlang csodáiról szóló 
előadását. Rendkívül közvetlen és le
nyűgöző formában adta elő mondani
valóit, amelyek bői a hallgatóság sok szépet 
és hasznosat sajátított el. Bevezetőben 
elmondotta a barlangok keletkezésének 
módját és a barlangkutatás sokbldalu 
jelentőségét. Majd rátért az. aggteleki 
barlang történetére, annak felfedezése 
óta napjainkig. Igen 'érdekesen és új
szerűséggel hatottak azok a adatok,! 
amelyeket a kiváló előadó a világhábo- | 
rut megelőző és azt követő időszakról 
mondott el. A kulisszatitkokból szerez
tünk tudomást arról a testvérharcról is, 
amit a barlangért Gömör és Abauj vár
megyék egymással vívtak. Örömmel 
értesültünk, hogy akkor a békét köz- 
megelégedésre dr. ’Sóldos Béla főispán 
állította helyre. Majd arról a 20 eszten
dőről beszélt dr. Kessler Hubert, amikor 
a cseh-szlovákok tartották megszállva 
Gömör megyét és a hosszuszói barlang 
felfedezésével az aggteleki barlangnak 
minden áron ártani akartak. A közönség 
éiénk tetszése közöli adta elő azokat a 
kísérleteket, amelyeket a magyar kuta
tók a két barlang összefüggésének ki
derítése céljából — életük és egészsé
gük veszélyeztetésével — végeztek, míg 
végre sikerült bebizonyítani, hogy a 
hosszuszói barlang tulajdonképen foly
tatása az aggteleki barlangnak, amely 
igy a maga 26 km es távolságával a 
világ legnagyobb cseppkőbarlangja. Az 
előadás további folyamán dr. Kessler 
Hubert elmesélte a földalatti „határ
villongásokat" és az első határkiigazitást, 
amely az aggteleki barlang alatt történt 
meg. Végül a barlang mostani fejlődését 
tárta elő, amit már vetitettképekkel ki
sért. A közel száz diapozitivből álló 
képsorozat külön élményt nyújtott. A 
nagy nehézségek között is a fényképé
szeti technika tökéletességével felvett 
s pompásan színezett képek a legtelje
sebb illúziót keltették, úgyhogy, aki

már látta is az aggteleki barlang cso
dáit, újból gyönyörködhetett azokban. 
Aki pedig csak most látta először a 
nagyszerű képekben, olthatatlan vágyat 
kapott annak természetben való meg
csodálására. Erre különben a képeket 
szakszerű magyarázatokkal kísérő illusz
tris előadás külön is meghívta Rima
szombat városának közönségét.

A közönség lelkes tapsokkal köszön
te meg az értékes előadást, amelynek 
megrendezéséért a Kárpát Egyesületet 
méltán illeti köszönet. — Az előadást 
kisérő vetítés munkáját Kertsik László 
végezte nagy szakértelemmel.

A katolikus férfiak  
Oltáregyesiilete

január 23-án, pénteken este tartotta ez 
évi első taggyűlését Raddny Lajos es
peres-plébános elnökletével. Ima után 
az elnök Kempis Tamás elmélkedéseiből 
olvasott fel újabb mélyértelmü fejezetet, 
amely az emberiséget Krisztus tiszta és 
igaz szeretetére inti. A legutóbbi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítése után Ra- 
dány Lajos tartott „A vallás és naciona
lizmus" címen rendkívül időszerű és 
megragadó erejű előadást, Feszült figye
lem közepette bizonyította be, hogy a 
katolikus Egyház minden országban 
szoros kapcsolatban áll a nemzeti ér
zéssel. Hangsúlyozta az espetes-plébános, 
hogy mennyire helytelen az a felfogás, 

| amely a katolikus egyházat a szószoros 
értelmében tartja „internacionalis“-nak. 

j Ezzel szemben a katolicizmus ténylege
sen minden nép felett álló („szuper- 
nacionális"). Egyetemes közössége az egy 
Istenben, az örökkévalóságban, az Istentől 
eredő lélekben, amely a fajok felett áll 
és az egyháznak az egész világ számára 
látható szervezetében nyilvánul meg. A 
magyar nemzeti ideálokra hivatkozva 
igazolta, hogy az igazi magyar naciona
lizmus egy évezred óta az igazi krisztusi 
szeretetből táplálkozott.

A nagy tetszéssel fogadott szép elő
adáshoz dr. Valló Tivadar, dr. SlumpJ 
Pál és dr. Gabonás János szóllak hozzá, 
valamennyien egyetértve annak tökéle
tesen meggyőző és a krisztusi tanokkal 
is alátámaszthaló érveléseivel. Majd a 
taggyűlés aktuális katolikus kérdésekkel 
foglalkozott. Dr. Gabonás János a hitélet 
elmélyítésére és szorosabb összefogásra 
hivta fel a katolikus társadalmat. Végül 
az elnöklő plébános bejelentette, hogy a 
Katolikus Akció keretében a nagyböjt
ben ezúttal is megrendezik a hitvédelmi 
előadásokat, amelyek megtartására ne
ves magyar katolikus hitszónokokat 
kérnek majd fel. A záróimádság után 
Radány Lajos esperes-plébános a tag
gyűlést bezárta.

Rimaszombati népmozgalmi ada
tok. Az elmúlt esztendőben Rimaszom
batban a születések száma 246 ot, a 
a halálozások pedig 208 at tett ki. 
Egy éven alul 45 gyermek hunyt el. 
1941 ben Rimaszombatban 67 pár kötött 
házasságot.

V issza em léke zé sek a m ihélyfalvai tem plom ról és Iw e k rö l.
Midőn a mihályfalvai templom újjá

építéséről olvastam, felujultak lelkem
ben a réges-régi, több mint félszázados 
emlékek, mert boldogult apám, ki felső 
vályi pap lévén, 28 éven át hirdette az 
igét ebben a templomban, mint fiijában, 
s igy én gyakran megfordultam ott.

A sok régi emlékek közül eszembe 
jutott az, hogy Dobozy István mihály 
falvai földbirtokos és főgondnok egyszer 
azzal a hírrel jött: „Szentatyám, az ör
dög incselkedik velünk ; minden este 
kavicsok és ködarabkák hullanak a ház 
tetőmre, sőt néha hallok koppanásokat 
a templomtetön is és nem tudunk rá
jönni, honnan jön a dobálás." Heteken 
át tartott ez és örök titok maradt, hogy 
ki követte el ezt a gonosz csinykedést. 
Lehet, hogy már az akkor hullott 
kődarabok is hozzájárultak a teinplom- 
tetö megrongálásához.

Lelki szemeim előtt ismét feltűnik a 
megdobált régi kúria is, mely hajdan 
Bodon Ábrahám alispáné volt, ki mint 
tudós ember és mint fögondnok megírta 
a vályi egyház történetét is.

A mi időnkben már csak az özvegye 
élt, kit nemes jószívűségéért „Ábrahám 
né nagyasszonyának hívtak. Az ő foga
dott leányát, Darvas Franciskát vette ei 
Dobozy Iscván fögondnok, akik együtt 
is laktak az özveggyel. így ebben a 
kúriában zajlott le minden ünnep má
sodnapján az áldozás utáni főgondnoki 
ebéd, melyen a papon, tanítón, algond- 

| nokon és egyházfiakon kiviil résztvettek 
| a helybeli intelligencia tagjai is, a 
| Czékusok, Forgonok, Bodonok, stb.

Az ilyen ebédeken nemcsak az egy- 
! ház ügyeit tárgyalták meg, de a helyi 

szokásokat is ; igy az egyik vendég 
mesélte, hogy régente még a legszíve
sebben látott kérőnek sem mondtak 
rögtön igent. Sokszor meg kellett a ké
rést ismételni és hogy bizony ő is 
32-szer kérte meg a feleségét, mig végre 
elhangzott a boldogító igen! Régente 
ilyen rátartiak, kényesek voltak a mi
hályfalvai lányok, még a legszerelme- 
sebbek is, mert ez akkor úgy illett.

Az ünnepi ebédek befejező aktusa 
rendszerint a késő délutáni órákban az 
volt, hogy elénekeltek néhány régi haza

fias éneket, nótát a jó hangú Göőz Fe
renc és Csizy Béla tanítók vezetésével.

Ezek az ebédek nagyban hozzájárul
tak a hívek összetartozásához, mert sok 
függő kérdés intéződött itt el simán a 
fehérasztalnál.

Fel-feltűnik képzeletemben egy egy 
régi kedves arc is a hívek közül, a ko- 
paszfejü Tamás bácsi, kiről az a rigmus 
járta : „Forgon Tamás, nem olyan ember 
mint más", mivel egyes dolgokban más 
véleménye volt, mint a többinek. Forgon 
Antal bácsi ép az ellenkezője volt, ö 
kerülte az ellentmondást. Egyik képvi
selőválasztáson is felrehuzódott a vilat- 
kozó politizálóktól, s midőn aztán valaki 
megkérdezte tőle, hogy hová tartozik, 
az ujjával a vályvölgyiek csoportja felé 
bökve felelte: „Én is azok közé a „zsi- 
vajgók" közé tartoznék." Ettől kezdve 
aztán elnevezték a politizálást „zsivaj- 
gás“-nak.

A falu régi jólétére vall az, hogy 
Mihályfalvát tréfásan Kalácsfalvának is 
hívták, mert a fáma szerint több kalá
csot fogyasztottak a régiek, mint kenye
ret. Viszont elhanyagolt, kövezetlen volt 
az utcája, igy az esős idők beálltával 
olyan feneketlen sár volt a faluban, 
hogy midőn a fögondnok elköltözött 
onnan Kazára, ezekkel a szavakkal bú
csúzott: „Nagyon fáj a kies Vályvölgyé- 
töl és kedves barátaimtól megválni, de 
nagyban vigasztal az a tudat, hogy meg
szabadulok az itteni feneketlen sártól". 
Azóta már bizonyára rég megjavultak 
ezek a félszázad előtti maradi állapotok.

Visszaemlékezéseimet azzal az óhajjal 
fejezem be, de úgy érzem, hogy ebben 
egyszersmind bennfoglaitatik a mihály- 
falvaiak hő óhaja is, hogy legyen á'dott 
az a kéz, mely mint a megye legfőbb 
irányitója és mint a vályi egyház szü
lötte, olyan nagylelkűen karolta fel az 
öt év óta bezárt omladozó templom 
ügyét, hogy buzgó felhívására és párt
fogására hamarosan meg fognak ismét 
szólalni a megszállás alatt elnémult 
harangok, melyeknek megkondulása há
lás visszhangot fog ébreszteni nemcsak 
a mihályfalviak, de mindannyiunk szi
vében is.

P. Kálniczky Várna

Felhivás
a Szlovák Biztositó Részvénytársaság 

életbiztosítási ügyfeleihez.
A Budapesti Közlöny 1941. december 

16 iki 283. számában megjelent 8830/ 
1941. M. E. számú kormányrendelet töb
bek közt a következőket tartalmazza: 

„Az egyszeri díjas és díjmentes biz
tosításokat az esetben kell a magyar 
állományba sorozni, ha a szerződőnek 
a vállalat által ismert utolsó lakhelye 
Magyarország mai területén van. Az ily 
biztosításokkal rendelkező és Magyar- 
ország mai területén lakó felek pontos 
lakcímüket 1942. évi február hó 25 ig 
kötelesek az illető biztositó magánválla 
lat felvidéki képviselőjénél írásban 
bejelenteni."

Ennélfogva felkérem a Szlovák Bizto
sítónak mindazokat a magyarországi 
biztosított feleit, akiknek a pozsonyi 
SZLOVÁK BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY- 
TÁRSASÁG-nál egyszeri díjas, vagy 
bármely oknál fogva díjmentes, illetve 
tőkésített ÉLET biztosítása áll fenn, 
hogy közöljek velem írásban a kötvény
számot, nevüket és lakhelyüket. Ennek 
a közlésnek az elmulasztása az emlí
tett kormányrendelet szerint azzal a 
következménnyel járhat, hogy a mu 
lasztó fél biztosítása nem fog a ma 
gyár állományba besoroztatok 

A Szlovák Biztosítónak azokat az élet 
biztosítási kötvényeit, amelyekre nézve 
az ügyfél jelenleg is teljesít díjfizetést, 
nem kell bejelenteni.

Fancsali J O Ó B  BÉLA,  
a Szlovák Biztositó 

Részvénytársaság 
felvidéki képviselője 

Kassa, Fő utca 4. szám.

Voröskeresztes te ae sté ly ,
A iiiost folyó nagy háború, mely

ben hős magyar honvédeink is 
küzdenek a szebb jövőért, Nagy- 
magyarországért, kétszeres köteles- 
ségteljesitést követel az itthon ma
radottaktól. Megmozdultak Rima
szombat tettrekész honleányai is, s 
időt, fáradtságot nem kiméivé, mint 
önkéntes vöröskeresztes ápolónők 
ajánlották fel munkájukat a hazá
nak.

Ez a lelkes tábor, hogy a műkö
déséhez szükséges anyagi alapot 
megteremtse, felsőbb utasításra egy, 
a mai nehéz idők kereteibe be
illeszthető vöröskeresztes tea-estélyt 
rendez. A befolyt jövedelem kizá
rólag a harctéren küzdő és meg
sebesült katonák javára szolgál. A 
teaestély február hó 7-én, szomba
ton este 8 órakor kezdődik a „Há
rom Rózsa,, termeiben.

Mivel ez a megmozdulás egész 
Rimaszombat társadalmának az el
jövendő nagy feladatokra való ösz- 
szefogása lesz, a rendezőség ez
úton is felkéri a hatóságok vezetőit, 
valamint a hazafias közönséget a 
leghathatósabb támogatásra. Fel
világosítással szolgál Gömör és 
Kishont vármegye önkéntes vörös
keresztes főápoiónöje: Andrássy-u.
6. szám alatt.

A  rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium m ű s o r o s  e s t é l y e
1942. január 31-én a „Három Rózsá-“ban.
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Betegek
többnyire székrekedésben i . 
szoktak szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emésztésre 
Betegségben g 
' zúkséges

A in. kir. honvédelmi miniszter elren
delte a l é g i e r ő  részére szükséges 
hajózó személyzet biztosítását. Eddig a 
légierőkhöz törekvők, pénzügyi helyze
tük miatt, a felmerülő elég jelentős költ
ségeket nem tudták vállalti'. A légierők 
kiegészítése ma megköveteli, hogy mi
nél szélesebb körből lehessen kiválo
gatni a repülőknek alkalmasakat. Ezt a 
célt akkor szolgáljuk, ha a jelentkezést 
lehetővő tesszük a társadalom ama ré
tegei szántára is, melyek a kb. 100 — 
120.— P-be kerülő felvételi költs g vál
lalására nem képesek. A légierőkhöz 
ö n k é n t  jelentkező repülőgépvezetők 
anyagi megterhelése végett — ami az 
önkéntes jelentkezés rovására ment — 
a honvédelmi miniszter a felvételi eljá
rással kapcsolatos teendőket nagy mér
tekben megkönnyítette.

A légierőkhöz önként jelentkező ha- 
józók, repülőgépvezetők, megfigyelők, 
stb. előzetes orvosi vizsgálata a jelent
kező lakhelyéhez legközelebb eső hon
védorvos által végzendő. A Budapesten 
tartandó központi repülői orvosi vizsgá- ! 
latra az előzetes orvosi vizsgálaton meg-1 
feleltek behívása „behivöjeggyel" törté- j 
nik.

Rimaszombat város polgármestere ez- J 
utón is felhívja mindazokat, akik a légi- i 
erőkhöz önként jelentkeznek, hogy eb-! 
beli szándékukat a városháza 11. számú 
szobájában a hivatalos órák alatt jelent
sék be, ahol a közelebbi felvilágosításo
kat is megkapják.

Is k o lá n k iv iili  
n é p m ű ve lé si e lőadásük.

A „Honleánycsoport" számára rend 
szeresitett iskolánkivüli népművelési elő
adásokat minden hét szerdáján délután 
6 órakor tartják meg a polgári iskola 
egyik tantermében.

A január 28 án tartott összejövetelen, 
amelyen az érdeklődök sajnálatosan cse
kély számban jelentek meg, a Magyar 
Hiszekegy eléneklése és Szakáll Lenke 
áll. el. leányiskolái igazgató-helyettes 
bevezető szavai után először Golda Irén 
tanítónő tartott alapos felkészültségről 
és a tárgy iránti lelkes szeretetéről ta
núskodó értékes előadást gr. Széchenyi 
Istvánról. Majd Gazda Mariane tanítónő 
a nagy magyar asszonyok életét és cse
lekedeteit állította követendő például a 
leányifjuságnak érdekes és tanulságos 
előadásában. Az előadás keretében Tú
rós Kató elemi iskolai tanuló szavalta 
el ügyesen Arany János: „Mátyás anyja" 
c. versét. A két, nagy tetszéssel fogadott 
előadás után Szakai! Lenke az előadá
sok fokozottabb látogatására hívta fel a 
város honleányait, majd az összejövetel 
a Himnusz eléneklésével véget ért.

Február 4 én, szerdán dr. Szdussy 
István kir. törvényszéki titkár tart elő
adást „A rendkívüli idők rendkívüli ha
tósági intézkedéseket kívánnak" cinten.

A levente- és tanoncifjuság számára 
minden pénteken d. u. 5 órakor a fiú
iskolában tartják meg az előadásokat.

A kassai ötös-tanács
rimaszombati Ítéletei.

A kassai kir. törvényszék ötös-ta
nácsa dr. T i m c s á k  Aladár ta
nácselnök vezetésével január 24-én 
Rimaszombatban tárgyalt. Szakács 
Sándort izgatásért és nemzetgya- 
lázásért jogerősen hat hónapi fog
házra ítélte. Finkey Dániel izgatá
sért ugyancsak jogerősen három

havi fogházat kapott. — Gergely 
Jánost felmentették az izgatás vádja 
alól, mert az általa tett kijelentések 
alapján nem volt megállapítható a 
bűncselekmény elkövetése. Dr. Csa
pó Ödön kir. ügyész semmiségi 
panaszt jelentett be. A törvényszék 
Simkó Gyulát izgatásért három hó
napi fogházra Ítélte, a vádlott fel
lebbezett. Pikszer Samu nemzet- 
gyalázásért jogerősen háromszáz 
pengő pénzbüntetést kapott. Az iz
gatásért két hónapi fogházra Ítélt 
Istók Béla fellebbezett, Asztalos 
Istvánt nemzetgyalázásért két havi 
fogházra Ítélték, azonban az Ítélet 
végrehajtását három évi próbaidőre 
felfüggesztették. Két ügyben, mivel 
a vádlottak és tanuk nem jelentek 
meg, elhalasztották a tárgyalást.

Level a Szerkesztőseihez  
a „Telep ítés a mai Szlovenszkón“ 

c. cikk ügyében.
Lapunk múlt évi augusztus 31 i szá

mában „Telepítés a mai Szlovenszkón" 
címen közöltük Medzihradszky Péter ny. 
középiskolai tanárnak a Kassai Rádió
ban leadott történelmi előadását. Ebben 
a szerző töbhek között azt állította, hogy]

„Szlovenszkő egyrészében a XIII. szá
zadban oláh pásztorok telepedtek 
le, többek között Gömör megyében is,

különösen Murány vidékén, Krasznahor- j 
kán, Oláhpatakán és Polomkán". „Bi- j 
zonyitják ezt — irta a továbbiak során [ 
-  a ma is itt élő családok nevei, u. m. 

Balcso, Brendzár, Botto, Gyurián, Filo, j 
Valach, Likó, Maxi, Vaskó stb."

A cikknek Gömör megyét illető eme 
kitételei természetszerű visszhangot kel- i 
tettek, s ennek folyománya az a levél, 
amit Szerkesztőségünk most Vaskó Gyula 
rimaszombati MÁV műszaki segédtiszt
től kapott. Vaskó Gyula, amint a levél-1 
ben Írja, utána kutatott a tényeknek és j 
megállapította hogy „a Lengyel Zoltán 
féle Magyar Évkönyv 163. lapja sze
rint a „Vaskó" név magyar név, bár a 
Magyar Tudományos Akadémia szerint 
a ruszin, legyei és orosz települések 
között is van hasonló név".

De a Magyar Tudományos Aka 
démiának Vaskó Gyulához intézett, 
1941. év október 7-ről kelt levele 
szerint is „nem helyt álló az az állítás, 
hogy a vlachok (pásztorcsaládok) 
Gömörben, Sárosban vagy akárcsak 
Árvában is az oláhokhoz tartozó 

népcsoport lettek volna".
A levelet iró dr. Lukinich Imre főtitkár 
levéltári kutatásai során arra vonatko
zólag, hogy „Gömörben a vlachok között, 
vagy általában a telepesek között valaha 
oláhok, vagy románok is lettek volna, a 
legkisebb nyomát sem találta", s sze
rinte bizonyos, hogy sem Gömörben, 
sem pedig Sárosban ezek nem is voltak.

A Tudományos Akadémia eme érve
lése mellett Vaskó Gyula hivatkozik 
arra is, hogy a magyar nyelvben előfor
dul a „vaskó" szó, ami vasszerszámot 
jelent. Idézi Arany János : „Az Isten 
kardja" cimü költeményének egyik vers
szakát, amely igy szól :
„lm’ vasat a ftiben végtére találta,
Mint hadi szerszámnak érchegye kiállva. 
Ott hagyja először, térül egyet, fordul, 
Fölvenni szegénység jele vaskót porbul".

„Mindezek, — fejezte be levelét Vaskó 
Gyula — azt bizonyítják, hogy az a meg
állapítás, mely szerint a Vaskó név oláh 
eredetű — csak téves lehet. De, hogy 
még vitás se legyen — mert azt tartom, 
hogy aki magyar, annak magyar legyen 
a neve is — nevemet meg fogom vál
toztatni".

A „hallgattasék meg a másik fél" elve 
alapján készséggel adtunk helyet Vaskó 
Gyula érdekes hozzászólásának, amint 
hogy Medzihradszky Péter tanár rádió
előadását is kizárólag annak gömöri 
vonatkozása miatt regisztráltuk.

H ÍR E K
A m ed ve e lé b e . .

Az idén újból kemény telet zú
dított ránk a természet. Rimaszom
batban az elmúlt hét végén — 30 
fokot mértek már a hőmérők. Pál- 
forduló napján kissé enyhült a hi
deg, vasárnap újból hó esett, de a 
hét elején ismét csípősre fordult 
az időjárás. Hétfőn köszönt ránk 
Gyertyaszentelő - ünnepe, amelyhez 
a közhit azt a babonát fűzi, hogy 
a medve, amely Pál-fordulókoi a 
másik oldalára fordult, kijön a bar
langjából és ha nagy hideget, téli 
időt lát, már vissza sem fekszik. 
A medve ugyanis ilyenkor már 
tudja, hogy vége van a télnek, elég 
volt tehát az alvásból...

Bizonyára mindnyájunk jókíván
ságait tolmácsoljuk az erdők tá
nyértalpas komájának tavaszraébre- 
dése alkalmából, abban a biztos 
reményben, hogy számunkra is mi
hamarabb elérkezik a kemény tél 
után a felszabadító, boldog tavasz. 
Éppen ezért már megadással és ha 
kell lemondások árán is viseljük 
még el azt a megpróbáltatást, amit 
még a hátralévő lél jelent. Valahol 
a keményre fagyott föld mélyében 
már fakadnak a nedvek, amelyek 
megolvasztják a fö ld  fagyát, meg
újítják az élet képét, amikor a hi
tünk szerint nemcsak a nap lesz 
melegebben sugárzó, hanem minden 
szempontból szebb és derűsebb vi- \ 
lág virrad ránk a zord idők után.

Kinevezés. A magyar kir. belügy
miniszter a rimaszombati állami kórház
nál Tiejenthaler Gyula szertárost kórházi 
ellenőrré nevezte ki.

Felhívás. Rimaszombat keresztény ke
reskedői február 7-ikéti este 8 órakor 
feltétlen jelenjenek meg az Ipartestület 
emeleti helyiségében tartandó szervezési 
értekezleten, akár kaptak meghívót, akár 
nem.

Halálozás. Szilárdy István salgótar
jáni földbirtokos, Nógrád vármegye tör
vényhatósági bizottságának tagja január 
27-én, 78 éves korában Salgótarjánban 
meghalt. Hült tetemét a gömörmegyei 
Sajólenkére szállították, ahol január hó 
30 án temették el nagy részvét mellett 
a családi sírboltban. Az elhunytban 
Szilárdy Béla sajószentkirályi földbirto
kos bátyját gyászolja a kiterjedt család 
élén.

Kelen (Reisz) József volt rimaszombati 
ismert divatáru-kereskedő Budapesten 
79 éves korában villamosbaleset áldó 
zata lett.

Szénszünet az elemi iskolákban. A
helybeli állami elemi iskolák gondnok
sága — tekintettel a hideg időjárásra és 
a vasúti közlekedés korlátozására — 
január 26 tói február 3-ig tartó szünetet 
rendelt el. Ezen idő alatt a Széman 
Intézet iskoláiban is szünetelt a tanítás.

— Meghívó. A mai viszonyok által 
megengedett keretekhez alkalmazkodva, 
rendezi meg a egyesült protestáns gim
názium ifjúsága január 31 én, szombaton 
este 7 órai kezdettel a „Három Rózsa" 
dísztermében hagyományos műsoros est
jét, amelyre az érdeklődőket ezúton is 
meghívja és szeretettel várja a rendező 
VIII. osztály. Jegyek az esti pénztárnál.
A jövedelmet a gimnáziumi segitőalap 
javára fordítják.

A város zsirellátása. Rimaszombat 
város közélelmezési hivatala e héten 
adta ki az ujrendszerii zsirellátási lapo
kat. A város vezetősége 83 darab jól 
hízott (átlag 150 kg os) tolnai zsirser- 
tést vásárolt, minek következtében a 
város lakosságának zsirellátása hosszú 
időre biztosítva van, annál is inkább, 
mert a bejelentési kötelezettség óta az 
önellátó háztartások mintegy 570 darab 
sertést vágtak le. A zsir viszonyok javu
lása folytán a havi zsirfejadagot 50 
dekáról 60 dekára emelték fel.

Kulturális rendezések. Az idei far
sangban a bálokat a jótékonycélu kul- 
lurelőadások váltják fel. Így február hő 
7-én este a Polgárikörben a helybeli 
tartalékos tiszti iskola növendékei, feb
ruár 8 án, vasárnap az Iparoskörben az 
Iparos Asszonykör Gabonás Tibor szer
zői estjével kapcsolatban és február hó 
14 én, szombaton este a Polgárikörben 
a „600 éves zenekar" rendez műsoros 
estet.

A Kiniaszontbati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Tovább korlátozták a személyvona
tok forgalmát. A hosszú időn át tartó 
rendkívüli zord időjárás okozta üzemi 
nehézségek miatt a MÁV igazgatósága 
január 26 án, hétfőn a személyforgalom
ban újabb korlátozásokat léptetett életbe. 
További intézkedésig a távolsági forga
lomban, néhány fontos nemzetközi gyors
vonattól eltekintve, vonalanként általá
ban csak egy-egy személyvonatpár ma
radt forgalomban. így Rimaszombatból 
Budapestre csak este 2006 órakor, 
Miskolcra pedig délután 14.40 órakor 
lehet elindulni. Budapestről éjjel 2350 
órakor, Miskolcról pedig délután 12.10 
órakor lehet Rimaszombatba utazni. Az 
előbbi Rimaszombatba reggel 8 óra felé, 
az utóbbi pedig este 22.33 órakor érke
zik meg.

Közérdekű felhívás. A m. kir. állam- 
rendőrség rimaszombati rendőrkapitány
ságának vezetője az alábbi felhívást 
közli a város társadalmával: A m. kir. 
belügyminiszter 118125/1932. számú ren
deleté értelmében felhívom az érdekeltek 
figyelmét arra, hogy zenés előadások és 
ezzel egybekötött táncmulatságok elő
adására csak abban az esetben adok 
engedélyt, ha a zenemüvek előadási 
nyilvános előadási jogának megváltását 
előzetesen igazolják. Áz érdekeltek min
den ilyen engedély ügyben forduljanak 
közvetlenül a „Magyar Szövegírók, Ze
neszerzők és Zeneműkiadók körzetéihez 
(Miskolc, Rácz György-utca 5. sz. I. em.), 
ahonnan a szükséges felvilágosításokat 
postafordultával megkapják.

Találtatott 1 darab női fejkendő. 
Igazolt tulajdonosa a m. kir. rendőr- 
kapitányságon a hivatalos órák alatt
átveheti.

Az 1. harckocsi ezred tartalékos tiszti iskola növendékei 1942. február hé 7-én este 8 érái kezdettel
a Polgárikörben műsoros estélyt tartanak.
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Bábszínház a kaszárnyában. A ri-
matamásfalvai határvadász-kaszárnyában 
mutatkozott be hétfőn este a Bodnár 
István főhadnagy által tervezett és ki
tünően megrendezett bábszínház, amely 
a katonák és a megjelent polgári közön
ség soraiban nagy tetszést aratott. Az 
irodalmi sikereket is elért és katonái 
lelkét kiválóan ismerő Bodnár István 
főhadnagy a „Határvadász Bábszínház" 
megalkotásával kedves és kellemes szó
rakozást szerzett a napi kötelességtelje- 
sités után kifáradt derék honvédeknek.

A HONSz helyi csoportja értesíti 
tagjait, hogy a féláru vasutijegy váltá
sára jogosító igazolványokat a MÁV mis
kolci üzletvezetőségétől kell kérelmezni. 
A kérelemhez csatolni kell a hadigon
dozási igazolványt, s annak hátlapján a 
nyilvántartó hatósággal igazolandó, hogy 
a kérelmező a folyó évben igénybevette-e 
már a kedvezményt.

Seperjük le a havat a házunk előtt!
A rimaszombati m. kir. államrendőrség 
büntető bírája az elmúlt héten több ház- 
tulajdonost kisebb-nagyobb pénzbünte
tésekkel sújtott, amiért a járdát a hótól 
nem tisztították meg. A hónak el nem 
takarítása nemcsak rendőri beavatkozást 
von maga után, hanem büntetőjogi kö
vetkezményekkel is járhat, amennyiben 
az esetleges balesetekért minden felelős
ség a háztulajdonost illeti. Ezért hava
zás esetén a járdákat tisztára söpörni 
minden háztulajdonosnak saját érdeke.

Elíté lté k  az árdrágító jo lsvaí 
csizm ad iák at.

Koós Lászlóné baracai lakos a tornai
jai vásárban Török János jolsvai csiz
madiamestert arra kérte, hogy férje 
számára szerezzen bocskor- és szattyán
bőrt. Miután ezt Török meg is Ígérte, 
Koósné 30 P előleget adott a vétel cél
jára. Néhány nap múlva Török értesí
tette Koós László baracai cipészt, hogy 
a bőröket megszerezte és azokat rendel
kezésére bocsájtja. A vásárról azonban 
a hatóságok tudomást szereztek és a 
nyomozás folyamán érdekes lánckeres
kedésre jöttek rá. Török János a bőrö
ket Kristófik Imre és Kiszely János jols
vai tímároktól szerezte zárolt áruból, a 
hatóságilag megállapított árnál drágáb
ban. A bőröket Török Koósnénak ugyan
csak drágábban adta el, amennyiben a 
bocskorbör kg.-jáért 30, a szattyánbörért 
pedig 10 P-őt kért, azaz a hatósági ár
nak csaknem háromszorosát. A rima- 
szombati kir. törvényszék Koós Lászlóné 
és a jolsvai tímárok ellen kettős vádat 
emelt, és pedig árdrágítás és a zárolt 
áruval vaió visszaélés miatt. Az árdrági- 
tási ügyet az elmúlt héten dr. Brommer 
Andor kir. törvényszéki biró tárgyalta. 
Az ügyészség Koósné ellen a vádat meg
szüntette, miután bebizonyosodott, hogy 
a bőrt nem tovább eladás céljából, ha
nem annak csizmává való feldolgozása 
végett vásárolta. A kir. törvényszék Tö
rök Jánost 8 havi fogházra, 100 pengő 
mellékbüntetésre, 120 pengő kártérítésre 
és politikai jogainak 3 évre való fel
függesztésére, Kristófik Imrét 6 havi 
fogházra, 50 pengő mellékbüntetésre, 
8750 pengő kártérítésre és politikai 
jogainak 3 évre való felfüggesztésére, 
Kiszely Jánost pedig 15 napi fogházra, 
10 pengő mellékbüntetésre és 3263 P 
kártérítésre Ítélte. Miután a védők az 
ítéletek ellen semmiségi panaszokkal 
éltek, azok nem váltak jogerőssé.

Elítélték a konzervgyár szarkáit.
T. Gy. és St. B. 20 éves kisegítő alkal
mazottak a rimaszombati konzervgyár
ból I mim. cukrot tulajdonítottak el és 
azt a városban 2 kg-os csomagokban 
áruba bocsájtották. A rimaszombati kir. 
törvényszék T. Gy-át lopás büntette 
miatt 6 havi börtönre és politikai jogai
nak 5 évre való felfüggesztésére, St. B.-át 
pedig lopás vétsége miatt 3 havi fog
házra és politikai jogainak 3 évre való 
felfüggesztésére Ítélte jogerősen. A cuk
rot vásároló asszonyok ellen a bíróság 
az eljárást — egy kivételével — meg
szüntette, egy asszonyt pedig 30 P 
pénzbüntetéssel sújtott orgazdaság vét
sége címén.

Irodalom.
Szép  k ö zé le t.

Makkai János könyve.

Az uj magyar publicisztika kiválósága, 
Makkai János ebben a könyvben tanul- 
mányszerü cikkeit, formás jellemrajzait 
gyűjtötte össze. Amiről az Írások szól
nak : a magyar közélet. Különböző típu
sok, figurák, jelenségek és szokások a 
nyilvánosság reflektorában folyó politi
kai és társadalmi élet nagy, szines és 
zajos színpadán. Aki a leplet félrevonja 
róluk, annak, mint közéleti munkásnak, 
már hivatásánál fogva is alkalma volt, 
hogy közelről lássa, megismerje és mér
legelje a dolgokat és embereket. A zsur
naliszta, a szerkesztő Makkai János 
ugyanis tizennyolc évet töltött az újság
írás műhelyében, a képviselő Makkai 
hat éve tagja a parlamentnek. Ezeknek 
az éveknek szemléletéből, leszűrt tapasz
talataiból születtek ezek a vallomás- 
szerű Írások. Makkai könnyed, elegáns, 
de a lényegbe vágó tollal mutat rá köz
életi furcsaságokra, fonákságokra, ki
rívó gyengeségekre. Nem titkolja véle
ményét. De a finom irónián, az elmés- 
ségen túl, könnyű észrevenni Makkai 
Írásaiban a tanító szándékot, könnyű 
észrevenni, hogy céljukkal a közéleti 
megújhodást szolgálják. A szép kiállítású 
könyvet a Singer és Wolfner-cég adta ki. 
Ára fűzve 6, kötve 8 P.

* lp a rtá is u la ti közlem ény,
Az Ipartársulat értesíti cérnáthasználó 

tagjait, hogy a textilhulladékokat ren
desen gyűjtsék össze (a szemétbe ki
dobni nem szabad), amely azután csakis 
a kijelölt textilhulladék gyűjtőnek lesz 
átadható megfelelő ellenértékért. Ezzel 
a kérdéssel kapcsolatban a jövőben az a 
rendszer lesz bevezetve, hogy a cérna a 
beszolgáltatott textilhulladék mennyisé
gének arányában lesz kiszolgáltatva.

S P O R T .

A Törekvés asztalt teniszcsapata az
elmúlt vasárnap Füleken 8:2 arányban 
győzött. Február 1 én, vasárnap délután 
1 órai kezdettel folyik le a „Három 
Rózsa" nagytermében a Salgótarján— 
Putnok—Rimaszombat három város kö
zötti mérkőzés.

A füleki versenyen a fölényes csapat 
győzelem után egyéni bajnokság volt a 
két csapat között, ahol a döntőbe 3 ri
maszombati került, névszerint: Murányi, 
Bútora és Molnár. Végül Murányi első, 
Molnár második és Bútora harmadik 
helyen végzett. A Törekvés magas szín
vonalú játékával nagyban kiérdemelte a 
győzelmet és reménnyel nézhet a vasár
napi Salgótarján elleni nagy mérkőzésre, 
amit ha szerencsésen megnyerne, úgy 
csapata Északmagyarország csapatai 
között az első helyet foglalná el.

Korcsolya versenyek a jégpályán.
A városi jégpályát ez idén nagy siker
rel kezelő „Ferenczy István“-cserkész- 
csapat a hétvégi kettős ünnepen, vasár
nap és hétfőn délután 2'30—5 óráig 
korcsolyázó-versenyeket rendez. Február 
1-én a honleányok, gyermekek és az 
ifjúság számára 50, 100, 200 és 400 
méteren lesznek versenyek. Utánok ke
rül sor Rimaszombat bajnokságára, ame
lyek 100, 400 és 1000 méteres lávokon 
folynak le. A győzteseket érmekkel ju
talmazzák. A programmon még staféták, 
vegyespáros mükorcsolyázás és akadály- 
versenyek szerepelnek.

Február 2-án Rimaszombat cserkész- 
csapatai között lesz gyorskorcsolyázó-, 
staféta- és akadályverseny.

Február 8-án, vasárnap jelmezes jég
ünnepély folyik le a jégpályán, mig 
február 15-én, vasárnap a cserkészek a 
jégen hadijátékot mutatnak be.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap szenzációs 

sikert aratott magyar filmujdonság, az 
„Életre Ítéltek 1" cimü dráma fut a moz
góképszínház vásznán. Egy uj magyar 
Írónő, B. Nagy Mária alkotta a szöveg
könyvet, amely meglepő újszerűségével, 
lélekbemarkoló izgalmasságával és az 
emberi gyötrődések mélyre hatoló ábrá
zolásával az első pillanattól az utolsó 
kockáig fogva tartja a nézőt. Ákom La
jos művészi zenéje festi alá a nagysze
rűen megrendezett filmremeket, melynek 
főszerepét, a gyilkosságért megbünhő- 
dött, a társadalom által mégis kitaszí
tott mérnököt Jávor Pál játsza igazi mű
vészettel. Társai: a sikere tetőpontján 
fiatalon elhunyt Zádor Gyöngyi, vala 
mint Hidvéghy Valéria, Peéry Piri, Som- 
lay Artúr, Petrovich Szvetiszláv és Mak- 
láry Zoltán. Kisérőa Magyar Világhiradó.

Február 2-án, hétfőn és 3-án, kedden 
hatalmas amerikai film kerül sorra „Az 
aranyváros" címen. Lé lek zetelállitóan 
izgalmas kalandor történet ez az ame
rikai polgárháborúból a szépséges Mi- 
riam Hopkins, Erről Flynn és Randolph 
Scott főszereplésével.— Kisérőmíisor az 
UFA háborús híradó. Hétfőn — tekin
tettel a film hosszúságára — az előadá
sok d. u. 3 és 6, valamint este 9 órakor 
kezdődnek.

Február 4-én, szerdán és 5-én, csü
törtökön az UFÁ újabb mestermüve, a 
„Stukák" testvérfilmje, a „Buvárhajók 
nyugatra" a filmszínház bizonyára óriási 
érdeklődést kiváltó müsorszáma. A né
met haditengerészet diadalmas harcait 
örökíti meg az elrag< dó romantikába 
ágyazott, nagyszerű külső felvételekkel 
pompázó háborús film főszereplői: Ilse 
Werner, Carsta Löck, Josef Siebert és 
Heinz Engelmann a hős német tenge
részek élén.

A jövő hét végén kacagtató magyar 
vígjáték, a „Három csengő" a filmszín
ház beígért műsora Tolnay Klárival és 
Jávor Pállal a főszerepekben.

Ezúton hívom fel a város közönségé
nek figyelmét a m. kir. honvédelmi mi
niszter rendelete alapján, hogy a légol
talmi házcsoportok felszerelésének be
szerzési időpontja már régen lejárt — 
s ha annak beszerzése még nem történt 
volna meg — úgy mindenki haladék
talanul gondoskodjék az anyagok be
szerzéséről, mert a folyó évi február hó
ban megtartandó ellenőrző felülvizsgálat 
alkalmával mutatkozó hiányok megálla
pítása kihágási eljárást von maga után.

Éva László s. k. polgármester. 
* * *

A Légoltalmi Liga helyi csoportjának 
elnöksége felhívja a város közönségének 
figyelmét, hogy mindennemű légoltalmi 
ügyben felvilágosításokat a tűzoltólak
tanyában elhelyezett hivatalos helyisé
gében (Rákóczi-utca 60. szám) minden 
héten szerdán 3—6 óráig és vasárnap 
9— 12 óráig nyújt.

Dr. Róth Pál s. k. elnök.

A személyes bejelentési kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó szabályok tárgyá
ban kiadott 380000/1941. B. M. számú 
rendelet 1. § a és 10 § a (I) bek. a.) 
pontja értelmében felhívom az érdekelt 
törvényes képviselőket: szülőket és gyá
mokat, illetőleg szállás, munka vagy 
szolgálatadókal, hogy a háztartásukban 
élő, gondozásuk vaiy felügyeletük alatt 
álló azokat a fiúgyermekeket, akik az 
1942. évben a 12., továbbá azokat a 
leányokat, akik az 1942. évben a 16. 
életévüket elérik, a rimaszombati ni. kir. 
rendőrkapitányság bejelentöhivatalánál 
haladéktalanul jelentsék be.

A bejelentési kötelezettség a magyar 
állampolgárokra, továbbá mindazokra 
vonatkozik, akiknek állampolgársága 
meg nem állapítható és teljesítése külön 
e célra szolgáló, az összes dohánytözs- 
dékben 2 fillérért kapható bejelentő
lapokkal történik.

A bejelentési kötelezettség elmulasz
tása kihágást képez és törvényesen bűn
tetteik.

Rimaszombat, 1942. január 27.
Éva László s. k. polgármester.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67.

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 */t-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujsógom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/révre 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. Mu'at- 
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: '/révre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára '/,-ed évre 130 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

Két vagy 3 szobás kertes

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

Irodaáthelyezés.
A Fonciére Általános Biztositó 
Intézet rimaszombati főügynök
sége irodáját a Deák Ferenc- 
utca 17. szám alá, a Nemzeti 
Hitelintézet házába helyezte át.

A feledi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

3106/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Rozsnyói Kegyesalapitványi Pénztár 

végrehajtatónak Csaba József végrehaj
tást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 3.209 P 45 f tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett a 
Csomatelke községben fekvő, s a

csomatelkei 4. sz. telekjegyzőkönyv
ben A. I. 1 —14. sor és 89/b., 102., 213., 
233., 327., 407., 438., 517., 567., 660., 
682, 788., 863., 894. helyrajzi szám alatt 
foglalt, s B. 6. szerint végrehajtást szen
vedő nevén álló ház, udvar, kert, szántó
földek és rétekből álló ingatlanokra és 
az ehhez tartozó urb. erdő és legelő il
letőségre 4.152 P kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést 1942. évi március hó 3. 
napjának délután 13. órakor Csomatelke 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő i n g a t l a n o k  a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 ‘/,-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
0/o-ára kel! kiegészíteni.

Feled, 1941. évi november hó 8 án.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

vezető kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül : 

Lithay s. k.

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


