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A magyar katonai lélek. Kedvező megállapítás a vármegye közellátási viszonyairól.
A Megváltó keresztjének és a í 

magyar kardnak örök egymásra- j 
utaltságáról beszélt Antal  István 
nemzetvédelmi propaganda minisz- i 
tér a nagyváradi Szent László-ün- 
nepen. Elmondotta, hogy a kereszt 
és kard összefonódásának e mélysé-1 
ges szimbólumának túl kell világi-j 
tania az elmúlt századok ködét és j 
ma is kell, hogy hatalmába tartsa J 
a magyar lelkeket. A kard és ke
reszt fogalma valóban egybeolvadj 
a magyar legendákban. Hiszen már 
Attila hun király Istentől kapta — I 
a monda szerint — hősi kardját,! 
Szent István királyunk előtt álmá
ban jelent meg az Ur angyala és | 
keresztet formált kardjából; a bűneit 
bánó, vezeklő Salamon keresztje be
tűzött kard volt a rengeteg mélyén. 
Zrinyi „Jézus!" kiáltással rohant ki 
várából, meghalni hazájáért és Isten
ért, s a magyar kard legtöbb csatá
ban a keresztet védte a keleti isten- 
telenség ellen.

Antal István szónoki dialektikája 
azért emlékezett meg az égi fűztől 
megszabadult kardról éppen ma, 
amikor ez a kard ismét hazáját és 
Istenét védi messze Keleten. Védi 
pedig a miniszter szavai szerint 
azért, mert a nemzet felismerte tör
ténelmi hivatását és ezért ez az 
ország sohasem lesz tárt kapu a 
Kelet felől fenyegető önkénnyel és 
elnyomással szemben, mert a ma
gyar történelmi küldetésként vállalja 
az őrtállók kötelességeit. Csak igy 
töltheti be a magyarság örök euró
pai szerepét, csak igy lehet Nyu
gat felé független, szabad, keresz
tény birodalom, amely a maga ha
talmas, erkölcsi és anyagi erőivel 
magasra tartja Krisztus keresztjét 
és saját testével védelmezi a kereszt 
égi sugaraival bearanyozott keresz
tény kultúrát és európai életformát.

Megrenditően mélységes igazsá
gok sorakoztak egymás mellé Antal 
István miniszter beszédében. Igaz
ságok, amelyekről soha nem sza
bad megfeledkeznünk. Mert ezek
ből következik a logika vastörvé
nyei alapján a miniszteri beszéd
nek az a másik megállapítása, hogy 
amint Szent László királyunk lelke 
elsősorban katonai lélek volt, úgy 
kétségtelen az is, hogy a magyar 
nemzet csak akkor volt nagy és 
hatalmas, amikor ez a katonai lélek 
teljes épségben tündöklőit. Ez törté
nelmi igazság is, s ha ennek tanul

ságait levonjuk, előttünk áll magyar 
sorsunk parancsa, hogy teljes tisz
taságban kell fenntartani, sőt még 
magasabbra kell fejleszteni ma is 
a katonai lelkűidet, különösen a 
fiatalságban. Ez egyúttal azt is je
lenti, hogy féltő gonddal kell őr
ködnünk a kereszt és kard közötti 
ősi összefüggésre. Mert ez tette 
azt, hogy — amint Antal István 
mondotta — a magyar katonai lé
lek nem materialista lélek, hanem 
erkölcsi lélek. Mert lényege az ön
zetlenség, a szolgálnitudás és ön- 
feláldozás. A magyar katonai lélek 
Szent László lelke, amely a Hunya
diakban, Zrínyiekben és Szondy 
Györgyökben élt. Ez az az elszánt, 
dacos és önfeláldozó katonai lélek, 
amelyre most és a jövőben múlha
tatlanul szüksége lesz a nemzetnek.

Nekünk most a kereszttel össze
forrott kard jegyében és ősi keresz
tény katonai lelki erővel kell elő
készülni a reánk váró nagy felada
tokra. Meg kell erősíteni a nemzet- 
fenntartó magyar népet, ki kell 
épiteni a magyar faj biztonsági 
hadállásait és felfokozni a magyar 
nép feszítőerejét azzal a szent el
határozással és öntudattal, hogy 
ezen az ősi földön a magyarság 
csak magyar életformát élhet egyé
ni életében épugy, mint nemzeti 
szerkezetében és államvezetési mód
szereiben.

Komoly időkben, nehéz időkben 
hangzottak el Antal István szavai, 
amelyek egyúttal kormányprogram
nak, Ká l l a y  Miklós miniszter- 
elnök kormánya magasabbrendü 
nemzetpolitikai célkitűzéseinek is 
tekintendők. A népi erőkre támasz
kodó magyar hatalom célkitűzései 
ezek. Nagyváradon, Szent László
nak nemrég visszatért szép magyar 
városában hangzottak el az igék, 
de be kell, hogy töltsék minden 
magyar lelkét.

A református és evangélikus ifjú
ság konfirmációja áldozócsütörtökön 
folyt le. Szerdán délután vizsga kereté
ben tettek bizonyságot a hitben való 
megerősödésükről, csütörtökön pedig 
először részesültek az Úrvacsora-osztás
ban. A ref. templomban tartott istentisz
teleten Varga Imre, az evangélikusban 
pedig vitéz Barálh Károly lelkészek 
mondottak szívhez szóló szép beszédet 
a fehérruhás leányokhoz és az ünnepi 
díszbe öltözött ifjakhoz.

Gömör és Kishont vármegye Köz- 
igazgatási Bizottsága május 12-én, 
kedden délben tartotta e havi ren
des ülését dr. runyai  ’S ó l d o s  
Béla kormánybiztos-főispán elnök
lete mellett. Az elnök bejelentette, 
hogy az elmúlt héten a vármegye 
alispánjával együtt részt vett a köz- 
eilátásügyi minisztériumban tartott 
országos értekezleten, amikor is be
ható megvitatásra kerültek az ösz- 
szes közellátással kapcsolatos kér
dések. Örömmel tolmácsolta a köz
ellátási kormánybiztos-főispán az 
értekezlet ama megállapítását, hogy 

vármegyénk közellátási viszo
nyai az országban a legjobbak 

közé tartoznak.
Bejelentette a főispán, hogy 

b c h a u e r  Gyula főerdőtanácsos, 
a rimaszombati m. kir. erdőhivatal 
vezetője nyugállományba vonult, 
helyette a Közigazgatási Bizottság 
ülésein a hivatal megbízott veze
tője, T h o m k a  László főerdőmér- 
nök vesz részt.

Az elnöki bejelentések után az 
egyes előadók tették meg jelenté

seiket. Ha l á s z  Sándor gazdasági 
felügyelő, a vm. gazdasági felügye
lőségének vezetője bejelentette, hogy 
az április második felének és má
jus első hetének rendkívül hideg 
időjárása a növényzet fejlődésében 
érzékeny károkat okozott. A nap
tári i d ő s z a k h o z  képest is meg
késett a növényzet fejlődése, s 
búzában, kukoricában az ezután vár
ható kedvezőbb időjárás ezt csak 
részben teheti jóvá.

Dr. E s z e n y i  Gyula m. kir. 
tisztifőorvos a vármegye közegész
ségügyi állapotának javulásáról szá
molt be, amennyiben a fertőző be
tegségek száma csökkent. Április
ban előfordultak: 19 vörheny, 10 
kanyaró, 6 bárányhimlö, 8 szamár
köhögés, 10 hastífusz, 2 járványos 
agyhártyalob, 1 kiütéses tifusz, 30 
nyilt tbc. (4 halálesettel) és 1 ma- 
láriás megbetegedés. A hónap vé
gén nyilvántartott tüdöbajosok szá
ma 151 volt. — A vármegye ter
mészetes szaporodása március hó
napban +51 volt, az előző hónap
hoz viszonyítva 13-al kevesebb.

A  belügyminiszter elrendelte 
a Bajtársi Szolgálat megszervezését.

A hivatalos lap múlt szombati 
száma belügyminiszteri rendeletet 
közölt a Bajtársi Szolgálat szerve
zéséről. A rendelet értelmében a 
Bajtársi Szolgálat feladatkörébe 
tartozik

a hadbavonuitak családtagjai
nak fokozottabb erkölcsi és a 
szükséghez képest anyagi tá
mogatásáról történő gondos
kodás.

Feladata továbbá a Bajtársi Szol
gálatnak a harctéren küzdő hon
védek és itthonmaradt családtagjai 
között az állandó kapcsolat meg
teremtése és fenntartása, a bevo
nultak hozzátartozói kérelmének és 
panaszainak meghallgatása és ki
vizsgálása s elintézése, a katonai 
szolgálatra bevonult egyének he
lyett a mezőgazdasági és ipari 
munkálatok elvégzésének biztosí
tása, végül pedig a nemzetvédelmi 
munkálatok támogatása.

A rendelet elöirja, hogy

a Bajtársi Szolgálatot minden 
községben meg kell szervezni, 
ezenkívül ki kell épiteni a já
rási és vármegyei szolgálatot is.

A Bajtársi Szolgálat vezetésével 
elsősorban az ONCSA szociális 
szervezetének községi és járási ve
zetőjét, ha ilyen nincs, az arra leg
alkalmasabb egyént kell megbízni,

elsősorban a keresztény hit- 
felekezetek lelkészeit, vagy 
más olyan egyéneket, akiket 
hivatalos és személyi teendőik 
nem foglalnak le túlságosan.

A Bajtársi Szolgálat kereté
ben biztosítani kell a hadba
vonuitak ügyes-bajos dolgai
ban való tanácsadást,

éppen ezért a munkába be kell 
vonni a vármegyei tiszti főügyészt, 
a városi tiszti főügyészt (ügyészt), 
vagy az arra vállalkozó ügyvéde
ket, akik aztán a hadbavonuitak 
hozzátartozóit jogi tanácsokkal lát
ják el.
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Hódolatteljes szü le te tte l ünnepelte a jubilá ló  X II. Pius pápát 
R im aszom bat katolikus társadalm a.

Május 10-én, vasárnap bensőséges és 
fényes ünnepnapja volt a róm. katolikus 
világegyháznak. Világszerte, ahol csak 
katolikusok élnek, megünnepelték ezen 
a napon a negyedik esztendeje dicső
ségesen uralkodó XII. Pius pápa püs
pökké szentelésének 25. évfordulóját. 
Az ünnepségekből méltóan vette ki ré
szét a magyar katolikus társadalom, de 
vele együtt az egész magyar nemzet is, 
amely az egyik legőszintébb barátját és 
igazi pártfogóját tisztelheti a katolikus 
Egyház fejében. Ennek a mélységes tisz
teletnek és a Szentséges Atya iránti 
őszinte lélekből fakadó hódolatnak adott 
kifejezést a rimaszombati róm. kát. egy
házközség is, amikor vasárnap délelőtt 
a plébániai templomban tartott vala
mennyi szentmisén megemlékezett az 
ima és az ének szárnyán a magasztos 
jubileumról.

A tulajdonképeni hálaadó szentmise d. e. 
fél 11 órakor folyt le, amelyet Radány 
Lajos esperes-plébános mondott. Az 
ünnepélyes „Te Deum“-on megjelentek 
a hatóságok képviselői, az élen ár. Hor
váth Árpád alispánnal. Radány Lajos 
esperes - plébános magasan szárnyaló 
beszédben méltatta a nap jelentőségét. 
A lelkekbe vésődően meggyőző erővel 
fejtette ki, hogy mit jelent a Örök Róma 
és benne Szent Péter utódja az egész 
világ és a magyarság számára. Megkapó 
színekkel tolmácsolta áhitatos hallgatói
nak azt a felejthetetlen élményét, amelyet 
benne a Szentatyánál tett látogatás egész 
életre szólóan kiváltott. Méltatta XII. 
Pius pápa nagy érdemeit, s további mű
ködésére és szent életére az Isten bő
séges áldását kérte. A szentmise végez
tével a megihletődött hívők ajkán fel
hangzott a pápai himnusz, buzgó imád
ságként esedezve az Egek Urához :

„Tartsd meg Isten Szentatyánkat,
Krisztusnak helytartóját!'

Az iskolák homokóráján ismét leper
gőben van egy esztendő. Az Egyesült 
Prof. Gimnázium Vili. o. tanulói május 
11-én fejezték be tanulmányaikat és 12- 
én, kedden délben az édes-bus „ballagás" 
keretében elbúcsúztak az iskolától, attól 
az iskolától, amely 8 éven keresztül — 
sorsdöntő nehéz időkben — nevelőany
juk volt, s amelynek minden terméhez, 
valamennyi zugához oly sok és kedves 
diákemlék fűződik, amiket nem lehet el
felejteni talán soha.

Hét leány és 29 ifjú szemei bizony 
könnyessé váltak akkor, amidőn a „Bal
lag már a vén diák..." örökszépségű 
diákdal melódiái mellett örök búcsút 
mondtak az egyes osztályoknak. Majd a 
gimnázium épülete elé sorakoztak a bú
csúzó ifjak. A lépcsőn foglalt helyet a 
tanárikar vitéz Fábián Vilmos tanügyi 
főtanácsos, igazgató vezetése mellett. Az 
udvarban ott állottak a szülők és az al
sóbb osztályos növendékek. Mintha az idő 
is örömét lelte volna a fiatalságban, 
mert az egész napon át borús ég hir
telen kiderült és a bensőséges, szép 
ünnepséget a nap sugaraival árasz
totta el.

Imrecze István VII. o. tanuló lélekből 
jött, keresetlen szép szavakkal mondott 
Isten-hozzádot a távozóknak, akikre az 
életbelépés nem pihenést, de a haza 
szolgálatában nagy és nemes feladato
kat hárít. Megfogadta, hogy méltó utódai 
lesznek a távozó kedves baráti osztály
nak, amelyre az Isten bőséges áldását 
kérte. A távozó ifjak nevében Gabonás 
Tibor György mondott érces hangon, 
szivekbe markoló szép beszédet. Meg
köszönte az Alma Maternek, hogy a szi
vükbe plántálta a hitnek, erkölcsnek s 
a tudománynak soha el nem rabolható 
örök kincseit. Forró hálával adózott vi
téz Fábián Vilmos igazgatónak, akinek 
hite, ereje által lettek a véres és igaz
ságtalan elnyomatás alatt büszkén hivő 
magyarokká. Megköszönte a tanári kar 
fáradozásait, sa gondolatok szárnyán el
küldte a hála szavait a Kárpátok alján

A katolikus férfiak Oltáregyesületének 
múlt pénteki ülésén Radány Lajos espe
res-plébános, elnök nagy hatást keltő 
s emelkedett hangú beszédben emléke
zett meg XII. Pius pápa 25 éves püs
pöki jubileumáról. Szavait a tisztelet, 
szeretet és megbecsülés érzésein át 
tolmácsolta a megértő hallgatóság lei
kéhez. Méltatta a szakadatlan érdem
szerzésben eltöltött negyedévszázados 
munkásságot, amellyel a Szentséges Atya 
a nagy Isten segítségével hivő családját 
megajándékozta. Majd kifejtette, hogy 
mivel tartozik a katolikus világ és a 
magyar nemzet a pápának, mint Szent 
Péter utódjának és mint embernek. El
sősorban hódolattal, mint az igazságnak 
sziklaszilárd magaslatán álló és az Isten
től nyert végtelen hatalommal rendel
kező tekintélynek. Hálával és köszönet
tel pedig Magyarország atyai jóbarátjá
nak, aki a nemzet legsúlyosabb idejé
ben ismerte és szerette meg a magyar
ságot. XII. Pius pápa a maga páratlan 
egyéniségével méltán kapcsolódott be 
abba az ezeréves láncolatba, amely a 
magyar népet a Szentszékkel első kirá
lyunk óta összefűzi. Ezért kell az egész 
nemzetnek felekezeti különbség nélkül 
hálás szeretettel feltekinteni az emléke
zés napján a Szentatya trónusára és 
annak az egyszerű magyar embernek a 
mondásával — aki a budapesti XII. 
Ince pápa-téren a maga őszinte leiké
vel dicsérte a magyar nép hasonlóan 
nagy barátjának emlékét — kérni:

„Adjon a jó Isten sok ilyen jó ha
tot szegény magyaroknak!"

Radány Lajos esperes-plébános hőn 
szerető fiúi szivéből eredő megnyilat
kozásai igazi kinyilatkoztatása volt annak 
a hűségnek és hódolatnak, amellyel 
Rimaszombat katolikus egyházközsége 
a legfőbb pásztor iránt nemcsak ezen 
méltóságteljes családi ünnepen, de min- j 
den időben viseltetik.

a haza épségére őrködő Kunos András 
osztályfőnökükhöz, aki lélekben ma bi
zonyára kedves ifjai között van. Közös 
imájuk pedig „találkozik a Kárpátok hó
fedte koszorúin, s igy összekapcsolódva 
szárnyal fel a Magyarok Istenéhez, aki
től újból dicsőséget kérünk a csorbitha- 
tatlan magyar acélra, s áldást katonáink 
életet mentő harcára." Köszönettel for
dult Káli Nagy István tavalyi és Smid 
Lehel jelenlegi osztályfőnökükhöz, majd 
a kötelességteljesitésre és szeretetre 
hívta fel a tovább munkálkodó diákokat, 
s bucsucsókra a távozókat. A hatásos 
beszéd után Lali Sándornak, a diákok 
kedvenc cigányának hegedűjén felhang
zott a „Fel bucsucsókra cimborák...!" 
Ezután Gabonás Tibor és Komjáthy Cs. 
Béla megkoszorúzták a diákhősök em
léktábláját. Majd Smid Lehel osztály
főnökhelyettes tanár válaszolt a diákok 
beszédeire.

„Bucsucsókot leheltetek az iskolára 
— mondotta — az Alma Materre, ahol 
a kisebbségi sors nagy kohójában ujarcu 
magyarokká edződtetek. Ti nem szájhő
sök, nem hitetők tábora, hanem a Tria
nonban életreszült, a magyar bánatokban 
magyar könnyekkel ujjászült magyarok 
vagytok". Megköszönte a deresedé fejű 
régi tanárok és a fiatal tanári kar ne
vében a megnyilvánult hála jeleit, majd 
megáldotta a távozó ifjakat: „Áldalak 
titeket és szivetekbe Írom a hűség pa
rancsát: hűség az iskolához, a magyar 
munka eszményéhez, a hivatáshoz, a 
zászlóhoz, amelyre felesküdtök és a ha
zához, amely titeket, mint uj magyar vá- 
teszeket vár". Végül a szeretet ápolására 
hívta fel az ifjakat és arra kérte őket, 
hogy ne szakadjanak el egymástól soha. 
A költői szépségű és belső átéléssel el
elmondott beszéd alatt mindenki szemé
ben könny ragyogott.

Ezután Smid Lehel vezetése mellett 
folyt le zene- és énekszóval a „ballagás" 
második része. A maturandusok zárt so
rokban a Losonci- és Kossuth-utcákon, a 
Horlhy-téren és a Deák Ferenc-utcán

át az Országzászlóhoz vonultak. Itt Kom
játhy Cs. Béla elmondta a Magyar 
Hiszekegyet és a cigányzenekar elját
szotta a Himnuszt. A menet ezután az 
Andrássy-utcán át az állomáshoz indult, 
ahol a diákok jelképesen elbúcsúztak 
egymástól. A „ballagás" Tompa Mihály 
szobra előtt ért véget. Smid Lehel tanár 
itt utalt arra, hogy a most távozó diá
kok a nagy költő szellemében élték az 
elnyomatás alatti életüket és arra kérte 
az ifjakat, hogy ezt a szellemet és a

Az első közellátási kísérleti kony
ha megnyitó ünnepségén Györffy- 
Bengyel Sándor miniszter is meg
jelent és azon többek között eze
ket mondotta beszédében:

„Ha termelünk, akkor az is fon
tos, hogy azt a termelt valamit 
tudjuk úgy elkészíteni, hogy az a 
legjobban izeljék mindenkinek, kü
lönösen pedig annak a dolgozó 
rétegnek, amelyiknek munkáján épül 
fel ez az örök haza a második 
ezer esztendőre. A többtermelés, 
ami mostan csak gyermekcipőkben 
indult meg, a jövőben legalább 
százszorta annyit fog termelni egy
ségekben is, mind eddig. Ezután

Az Egyesült Női Tábor keretén 
belül május 15-től október 31-ig 
terjedő időben az ország minden 
részében nyári gyermekotthonokat 
létesítenek. Ezek vezetésére önkén
tes jelentkezés alapján lelkes és 
áldozatkész asszonyokat és leányo
kat hívtak fel, akik e hivatásukat 
nemzeti munkaszolgálatként tölte
nék be. Gömör és Kishont várme
gyéből összesen 22 jelentkező vál
lalkozott a nyári gyermekotthonok
kal kapcsolatos teendők ellátására. 
Ezek számára

május hó 11 — 12-én és 13-án 
Rimaszombatban a vármegye- 
háza kistermében tájékoztató 
értekezletet tartottak, amelyen 
az Egyesült Női Tábor kép
viseletében K o v á c s  Dezsőné 
jelent meg.

Az értekezletet dr. Hor vá t h  
Árpád alispán nyitotta meg. Üd
vözlő beszédében rámutatott arra, 
hogy a mai időben — amikor a 
férfiak a keleti fronton küzdenek 
a haza épségéért — milyen fontos, 
hogy idehaza a nők álljanak a vár
tán és betöltsék azt a hivatást, ame
lyet a nemzet védelme tőlük is 
megkíván. A három napos értekez
leten azután hasznos és célszerű 
előadások folytak le. Az előadók 
voltak: dr. Szabolcs András vm. 
aljegyző, közjóléti előadó, dr. Esze- 
nyi Gyula vm. tisztifőorvos, Fuk- 
ker Bertalan számvevőségi taná
csos, a vm. számvevőség főnöke, 
dr. Deák Andorné vm. szociális 
előadónő, Szentistváni Aranka vm. 
közélelmezési előadónő, dr. Révész 
Menyhért járási és városi tiszti
orvos, Zemlényi Gyuláné és Deb- 
reczeny Károlyné állami óvónők, 
Lengyel Györgyi zöldkeresztes vé
dőnő, akik az általános közigazga
tási, egészségügyi és oktatói tárgy-!

„Gaudemus igitur“-ban rejlő jókedvet 
mindenkor őrizzék meg.

Fényképezéssel és vidám elvonulással 
fejeződött be a „ballagás", amelynek a 
a városban sok nézője akadt. A matu- 
rándusok számára a jövő héten érkezik 
el az első komoly teherpróba: az Írás
beli érettségi. Reméljük, hogy a derék 
ifjak ezt az akadályt is leküzdve, meg 
fogják állani helyüket az élet első fon
tos vizsgáján: a szóbeli érettségi vizs
gán is.

százszorta annyit kell tehát majd 
főzni is, s ezt fogja fogyasztani 
apraja-nagyja. így az az apró cse
mete is, amely eddig a vitamint 
nem ismerte, mert nem tudta meg
venni sem az apja, sem az anyja, 
egészségesebben tud fejlődni. Ha 
ez megvalósul, akkor nem lesz itten 
gond a gyermeknevelés terén, mert 
az a vitamin, ami a fejlődést elő
segíti, ilyen egyszerű, ilyen olcsó 
utón fog belekerüli abba a gyer
mekbe, amelyik a jövők generáció
ját alkotja, s amelyik egyszer talán 
itt fog állni ezen a helyen és vissza 
fog emlékezni arra, aki ezt a gon
dolatot megindította.

körből tájékoztatták a jelentkezőket. 
Három értékes előadást tartott az 
Egyesült Női Tábor kiküldöttje is. 
Az értekezletet szerdán délelőtt a 
városi óvodában gyakorlati bemu
tató fejezte be.

A megjelentek ismeretekkel gaz
dagon felruházva távoztak ottho
naikba, hogy ott megkezdhessék 
nemes munkájukat.

Az V. tö rv é n y h a tó sá g i  
tűzoltó altisztkópzö tan
folyam záróvizsgája.
Május 4 —13-ig folyt le Rimata- 

másfalván a Közjóléti Szövetkezet 
helyiségeiben az V. törvényhatósági 
tűzoltó altisztképző tanfolyam. Ve
zetője és az egyik előadója S o h 1 e r 
Béla vm. tűzrendészeti felügyelő, 
Rimaszombat megyei város tűzoltó- 
parancsnoka volt, mig a többi elő
adók voltak : dr. Bartáky János tb. 
főszolgabíró, ifj. dr. ’Sóldos Béla 
tb. főszolgabíró, járási tűzrendészed 
felügyelő, vitéz dr. Vereczkey Gyula 
városi tisztiorvos, Bodnár István 
m. kir. honvédszázados, Korányi 
Zoltán vizsgázott előadó és Smid 
Lehel gimn. tanár. Oktatókként öt 
rimaszombati hivatásos tűzoltó al
tiszt szerepeltek.

A 10 napos tanfolyam záróvizs
gája május 13-án, szerdán délben 
folyt le, melynek jelentőségét nö
velte, hogy annak elnöke Gl o s  
Károly, Miskolc város tűzoltópa
rancsnoka, VII. kerületi tűzrendé
szeti felügyelő volt. Rimaszombat 
megyei várost dr. G a b o n á s  János 
polgármester-helyettes, a vármegyei 
Tűzoltó Szövetséggel pedig Mak-  
ray László vm. számtanácsos, a 
szövetség pénztárosa képviselte. A 
Magyar Hiszekeggyel megnyitott el-

BALLAG MÁR A VÉNDIÁK.

---------------- ♦♦----------------

Tájékoztató értekezlet a nyári gyermekotthonok
vezetésére.

G yőrffy  B e n g y e l m in is z te r :

Ha többet termelünk, tudjuk 
ízletesen is elkészíteni.
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B etegek
többnyire székrekedésben is 
szoktak szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emésztésre 
Betegségben -  ■ VYW W k 
szükséges

méleti vizsgán a 25 hallgató okos 
feleletekkel tűnt ki. A jól sikerült 
gyakorlati vizsgára érkezett meg 
dr. Ho r v á t h  Árpád alispán, a 
vármegyei Tűzoltó Szövetség elnö
ke, aki a vizsga végén lelkes han
gú buzdító beszédben bajtársias- 
ságra és a haza hűséges szolgála
tára szólította fel a tűzoltókat. Cs o-  
bó Gyula pálfalvai tűzoltó megkö
szönte az előadók fáradozását, vé
gül Glos Károly kerületi felügyelő 
mondott köszönetét és adózott elis
meréssel a tanfolyam előadóinak 
és hallgatóinak dicséretes buzgal
mukért. A vizsgát fényképezés, 
majd közösebéd fejezte be.

A Rimaszombati 
Járási Hitelszövetkezet

E b i t t  Gtfmttr!

A lilds határ mord hegyekbe vesz,
S ott, ahol az ég öleli körül,
A harmat jeges ormokra szemez,
S a sas százados Jenyö törzsön ül.

A völgy zugában orvvadász lapul,
A hegy lankáján juhász tilinkóz.
S hol medve kémlel a bozót alul,
Tőrt állít sunyi erdei kalóz...

De délen, ahol a völgy széttárul,
S gólya kelepei méla boglyárul,
S pacsirta fészken szülét a nóta:

Árpád nemzete dacol a vártán:
Epit, szánt, termel völgybe’, domb hátán, 
Bajt vi és áldoz ezer év óta.

Telek A. Sándor.

— Esküvő. Koza Edith és Hesz Andor 
magyar kir. hadapródőrmester folyó évi 
május hó 24-én 6 órakor tartják eskü
vőjüket a rimaszombati róni. katolikus 
templomban.

— Eljegyzés. Murányi Éva és Lengyel 
László, Rimaszombat jegyesek. (M. k. é. h.)

folyó hó 11-én d. e. 11 órakor tartotta 
meg saját szék házában id. Szabó Ele
mér földbirtokos, igazg.- elnök elnöklete 
mellett XX. rendes évi közgyűlését, a 
tagok igen élénk érdeklődése mellett. A 
tárgysorozatot, igazgatósági jelentést, zár
számadásokat és javaslatokat Sichert 
Károly nyug. gyárigazgató, az ig. alelnöke 
ismertette, a felügyelöbizottság jelentését 
ijj. Derekas János nagykereskedő, a fel
ügyelőbizottság tagja olvasta fel. Az igaz
gatóság üzleti jelentéséből, a zárszáma
dásokból megállapítható, hogy a Hitel- 
szövetkezet állandó és fokozatos fejlődést 
mutat, tagjainak száma az 1941. év vé
gén 1002, akik 3391 üzletrészt jegyeztek. 
A hitelszövetkezet a múlt év végén 
1,008.025 P betétet kezelt és 1,423.799 
kölcsönt helyezett ki. A múlt évi tiszta 
nyereség 3401 P. Az igazgatóság feltéte
lezve azt, hogy az 1040/1942. M. E. ren
deletben korlátozott osztalék fizetést a 
pénzügyminiszter úrhoz beadott kérvénye 
folytán megjavíthatja, 5°/« osztalék fize
tésére tett javaslatot a közgyűlésének, 
ha ehhez nem kapja meg a pénzügyi 
kormány jóváhagyását, úgy ez évben is 
a már tavaly is fizetett 4°/0 osztalék fi
zetését fogja foganatositani. Az igazga
tóság ezért a közgyűlés elé 2 alternatív 
javaslatot terjesztett elő. A közgyűlés az 
összes előterjesztett javaslatokat, zár
számadásokat egyhangúlag elfogadta, s 
az igazgatóságnak és felügyelőbizottság
nak a felmentvényt megadta. Az igazga
tóságból sorrend szerint kiléptek : dr. 
Eszenyi Gyula, Sichert Károly, ifj. Szabó 
Elemér és Varga Imre, kiket a közgyű
lés 3 évre újra megválasztott, uj tagul 
pedig megválasztotta Mitske Gusztáv 
nyug. rimamurányi erdöigazgatót. A fel
ügyelő bizottság tagjaiul megválasztotta 
a közgyűlés Konkoly Thege István ref. 
lelkészt, Kovács Gyula nyug. ig.-tanitót 
és Tóth László téglagyáros és ital-nagy- 
kereskedőt.

A leventék ünnepi szentáldozása. A
leventeintézmény, melynek nevelési mun
kája felbecsülhetetlen értékű, mert a 
vallás és erkölcs sziklaszilárd talpaza
tára épült fel, áldozócsütörtökön ismét 
gyönyörű példáját mutatta be a vallásos 
nevelés tömegeket mozgató, nagy és 
maradandó hatású eszméjének. Az or
szágos legfőbb leventeparancsnokság 
rendeletére csütörtökön a katolikus le
venték az egész országban szentáldozá
son vettek részt. Az esős idő miatt el
maradt a tervbevett tábori mise, s Így 
a fél 10 órai szentmisén végezte el 75 
iskolánkivüli rimaszombati levente a 
közös szentáldozást. A szentmise-áldo
zatot Radány Lajos esperes-plébános 
mutatta be, aki az evangélium után 
szívhez szóló szentbeszédben arra kérte 
a leventéket: „a magyar jövő legifjabb 
katonái“-t, hogy kötelességteljesitésük 
mellett Egyenek Krisztus igazhivő le
ventéi is. A beszéd után a hivek ajkán 
felhangzott a Magyar Hiszekegy, mig a 
szentmise végén a levente zenekar el
játszotta a Himnuszt.

Putnokl Putnoky Móric ünneplése.
A Magyar Élet Pártja múlt csütörtökön 
tartott értekezletén meleg szeretettel ün
nepelte a párt legöregebb képviselőjét, 
az „aranymandátumos" putnoki Putnoky 
Móricot. A párt nevében vitéz Lukács 
Béla m. kir. miniszter, országos elnök 
üdvözölte a szép jubileumot megért Put
noky Móricot, akit méltán lehet a képvi
selők mintaképének tekinteni. Az érte
kezletet követő társasvacsorán Várady 
László képviselő mondott felköszöntőt 
a képviselőház érdemes háznagyára. — 
Borsod megye kisgyülésén vitéz Borbély- 
Maczky Emil főispán köszöntötte a vár
megye örökös megyebizottsági tagját 50 
éves képviselői és 10 éves háznagyi 
jubileuma alkalmából.

A vármegye kisgyülése dr. ’Sóldos Béla 
főispán elnöklete mellett május 13-án, 
szerdán délben tartotta e havi rendes 
ülését. A közgyűlés határozatairól a jövő 
számunkban adunk tudósítást.

Uj városi aljegyző Rozsnyón. A m.
kir. belügyminiszter dr. Géczy István 
pestszentlőrinci lakost Rozsnyó megyei 
városhoz aljegyzővé nevezte ki.

Áthelyezés. A m. kir. belügyminiszter 
Szokolay János OTI-felügyelőt hasonló 
minőségben Rimaszombatból az OTI 
budapesti kerületi pénztárához helyez
te át.

A férfiak Oltáregylete május 8 án, 
pénteken este a Széman Intézet kongre- 
gációs termében ülést tartott. Az elnöklő 
Radány Lajos esperes-plébános a beve
zető imádság után Kempis Tamás el
mélkedéseiből olvasott fel az áldozatos 
engedelmességről. A legutóbbi ülés jegy
zőkönyvének hitelesítése kapcsán az 
elnök örömmel emlékezett meg a nagy
böjti hitvédelmi előadások sikeréről, 
amelyeknek méltó koronája voltak a 
lelkigyakorlatok. Bejelentette, hogy Bub- 
nics Mihály megyéspüspököt m. kir. 
titkos tanácsossá való kinevezése alkal
mából az egyháztanács és a hivek ne
vében üdvözölte, amelyre a főpásztor 
levélben mondott köszönetét. Ezután az 
esperes-plébános megemlékezett XII. 
Pius pápa jubileumáról. Nagy tetszés
sel fogadott beszédét lapunk más helyén 
ismertetjük. Néhány folyóügy megbeszé
lése után elhatározták, hogy a legköze
lebbi taggyűlést junius 5-én, pénteken 
este 7 órakor tartják meg.

A Muzeum Egyesület választmánya
1942. évi május hó 7-én tartott ülésén 
a múzeumépületben létesítendő légoltal
mi-óvóhely tárgyában hozott határozatot, 
elfogadta a pénztáros bizottságilag felül
vizsgált 1941. évi számadásait és az 
1942. évre előterjesztett költségvetését, 
s a pénztárosnak bérleti ügyekben fel
hatalmazást adott.

Rádióelőadás Rimaszombatról. Dr.
Sárkány Oszkár volt rimaszombati állami 
gimn. tanár „Gömöri Árkádiák" címen 
május 12-én délután 20 perces érdek- 
feszitő előadást tartott Rimaszombatról.

Közellátási kihágások 
büntetése.

A m. kir rendőrség rimaszombati ka
pitányságának büntető birája a közellá
tás ellen elkövetett kihágásokért az el
múlt időszakban a következő Ítéleteket 
hozta:

Nemcsok Kálmán és Ruzsinszky Pál 
rimaszombati lakosokat gabonakészlet 
halmozása miatt 30—30 P-re, Krnács 
Jánost gabonakészlet jogtalan eladásáért 
50 P-re, Neumann Adolf péket pedig a 
megengedettnél súlyosabb zsemle készí
tése miatt 200 P-re büntette. Valamennyi 
Ítélet jogerős.

Seidner Márton gőzmalomtulajdonost 
gabona szabálytalan őrlése miatt 2000 
P-re, Derekas János fűszerkereskedőt 
200 P-re, Galló Pál fűszerkereskedőt 
pedig 150 P-re Ítélték lisztjegynek előbb 
történt beváltása miatt, Kovács Sándort 
gabonakészlet halmozása miatt 100 P 
pénzbírsággal sújtották. A fenti négy 
Ítélet — fellebbezés folytán — nem vált 
jogerőssé.

U z so r a b iró sá g i íté le t .
Dr. Palásthy Ágoston budapesti fa

kereskedő a rozsnyóvidéki községekben 
kidoboltatta, hogy nagyobb mennyiségű 
tűzifát vásárol mmázsaként 3’50 P-ért. 
A hírverésre 95 eladó jelentkezett, akik
kel az egyezséget a budapesti cég két 
alkalmazottja kötötte meg. A cseudőrség 
feljelentésére a rimaszombati kir. ügyész
ség dr. Palásthy Ágoston és két alkal
mazottja, valamint az eladók ellen ár
drágítás elleni visszaélés cimen eljárást 
indított. A nagyszabású ügyet dr. Brom- 
mer Andor kir. törvényszéki bíró, mint 
uzsoraügyi egyesbiró tárgyalta. A tár
gyaláson a jobbára kisbirtokosokból 
álló vádlottak jórésze megjelent, a fővád
lott azonban betegség címén kimentette 
magát. A bíróság 75 vádlottat ártullépés 
vétsége címén 10—60 P-ős pénzbírsá
gokra Ítélte jogerősen. Dr. Palásthy Ágos
ton és két alkalmazottjának ügyét pedig 
elkülönítette, s e célból külön tárgyalás 
megtartását határozta el.

Az összesen 2880 P-őt kitevő pénz- 
büntetéseknél a bíróság enyhitőkörül- 
ményként mérlegelte azt a tényt, hogy 
a vevő kínálta a magasabb árat. * 7

A Széman Intézet növendékei május
20—21-én, szerdán és csütörtökön este
7 órakor műsoros önképzőköri záróünne
pélyt rendeznek a Katolikus Körben.

Az első szentáldozást — az áldozó
csütörtökre tervbevett levente tábori 
mise miatt — május 17-én, vasárnap 
délelőtt fél 10 órakor tartják meg.

A nyári menetrendről múlt heti szá
munkban közölt tudósításunkban a Ri
maszombatból reggel 426 órakor induló 
vonat miskolci érkezését hibásan közöl
tük. A helyes időpont 7.40 óra.

Közgyűlés. Az Iparoskör VII. évi ren
des közgyűlését vasárnap délután 3 óra
kor tartja.

Ítéletek a levente kötelezettség el
mulasztása miatt. A rimaszombati m. 
kir. rendőrkapitányság, mint büntető
bíróság 50 leventeköteles ifjút, amiért a 
levente-foglalkozást elmulasztották, rész
ben kisebb-nagyobb pénzbüntetésre, 
részben pedig elzárásra Ítélte. A bün- 
tetőbiró egy munkaadót, amiért alkal
mazottját a leventekötelezettség teljesí
tésében megakadályozta, 200 P pénz
bírságra Ítélte.

A Magyar Élet Pártjának kerü
leti választmányi ülése ma, vasár
nap délelőtt ’/í 11 órakora „Három 
Rózsa" nagytermében lesz.

Elmaradt a „Gyermeknap". A Gyer
mekvédő Liga helyi csoportja közli, hogy
— miután a belügyminiszter gyűjtési 
engedélye egyelőre csak Budapestre és 
a törvényhatósági városokra vonatkozik
— az e hétre tervbevett „Gyermek- 
naplót későbbi időpontra halasztot
ták el.

— A „600 éves zenekar" szokott 
zeneestéit a Polgárikörben a jövőben 
kedd este tartja meg. Belépődíj 10 ciga
retta a harctéren küzdő honvédek ja
vára.

Csak születés, vagy halál esetén 
lehet tábori postára táviratozni. A
postavezérigazgatóság értesíti a közön
séget, hogy tábori postához címzett ma
gántáviratok tartalma csak születésre, 
vagy halálesetre vonatkozó közlemény 
lehet.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Kihirdetés és felmentés nélkül köt
hetnek házasságot a hadbavonultak.
A kormány rendelkezése értelmében a 
háború folytán ügyeik ellátásában aka
dályozott személyek, tehát a tényleges 
katonai szolgálatot, közérdekű munka- 
szolgálatot, honvédelmi munkát, stb. tel
jesítő személyek tervbevett házasságát 
nem kell kihirdetni. Az ilyen házasunk
nak tehát a kihirdetés alóli felmentésre 
nincs szükségük ahhoz, hogy házassá
got köthessenek. Megilleti ez a kedvez
mény azokat is, akik ily szolgálat tel
jesítésére már felhívást kaptak, tehát 
például katonai behívóval rendelkeznek. 
Ezek tehát közvetlenül a lakhelyük (tar
tózkodási helyük) szerint illetékes álla
mi anyakönyvvezetőséghez fordulhatnak, 
ahol házasságuk, — törvényszabta kellé
kek igazolása után — nyomban meg
köthető.

Képes katolikus havi folyóirat a ka
tolikus családok számára a „Világposta", 
mely a kőszegi Szent Imre Missziós 
Szeminárium kiadásában jelenik meg 
minden hónap 10-én. Érdeklődőknek 
készséggel küld ingyenes mutatványszá
mot a kiadó.

— 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  célú 
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 :

40.000 ar. P
főnyereményt, 

vagy :
20 000 P, 10.000 P, kétszer
5.000 P, négyszer 2.500 P, 
hatszor 2.000 P, harminc- 
háromszor 1.000 P, össze
sen 29.360 P. nyeremény
420.000 P. é r t é k b e n .  
Kapható osztálysorsjegy 
főárusitóknál és dohány-

tőzsdékben.
H ú zá s ju n in a  5-én .
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Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap egy nagysza

bású magyar énekes filmet, az „Utolsó 
dal“-t mutatja be a filmszínház. Ez a 
film bizonyára kárpótolni fogja azokat, 
akik a „Te vagy a dal“ című múlt hé
ten gyönge sikert aratott, ugyancsak 
énekesfilmben csalódtak. Ennek a fimnek 
is Sárdy János, az Operaház kiváló éne
kese a főszereplője, itt azonban nemcsak 
pompás hangját, de játéktudását is kitü
nően érvényesítheti. Ö helyettesíti a szí
nes, izgalmas történetben a hangját vesz
tett világhírű tenoristát, akinek drámai 
szerepét Jávor Pál alakítja mesterien. 
Az egyik női főszerepet a bájos Simor 
Erzsi játsza — kivételesen fekete hajjal. 
A másik főszerepben a nagyon szép és 
szőke Bárczy Katót feltűnő elismerés 
fogadta. Egy epizód szerepben Makláry 
Zoltán nyújt kitűnő alakítást. Nagyszerű 
külső felvételek, pompás zene és ügyes 
rendezés a legjobb magyar filmek sorá
ba helyezték az „Utolsó dal“-t. Kisérő 
a Magyar Világhiradó.

Május 18-án, hétfőn és 19-én, kedden 
az egyszer már hirdetett, de le nem ját
szott „7 évig nem lesz szerencsém" c. 
szenzációs sikert aratott német filmbo
hózat kerül műsorra. Az eltörött tükör 
következményeit a magyar Tabódy Klári, 
Ida Wüst, Olly Holzmann, Wolf Albach 
Retty, valamint a pompás humoru Hans 
Moser és Theo Lingen bonyolítják le 
két órás falrengető kacagás keretében. 
Kisérőműsor a legújabb háborús Ufa- 
hiradó.

Május 20-án, szerdán és 21-én csü
törtökön „A marokkói lány" cimen igazi 
francia szellemességgel és finom pikan
tériával megrendezett társadalmi dráma 
fut a mozgóképszínház vásznán. Egy 
„kétlelkű" afrikai leányról szól a törté
net, amelynek során látjuk az éjszakai 
Párist és a buja afrikai életet. Ramé 
Tahé a félvér lány szerepét vonzó ero
tikával személyesíti meg. Társai: Char
les Vanel pompás színész, Jules Berry 
pedig igazi párisi komédiás. Kisérő a 
Luce olasz híradó.

Pünkösd vasárnap a legbájosabb ma
gyar film, az „Elkésett levél" kerül be
mutatásra. Május utolsó vasárnapjára 
pedig a „Haláltánc" c. legújabb magyar 
slágert biztosította a filmszínház.

S P O R T .
A Törekvés évi kögylilése.

A Rimaszombati Törekvés SE május 
4-én este tartotta meg az Ipartársulati 
Székház nagytermében 1. évi rendes 
közgyűlését. Sajnos, az érdeklődés iránta 
ez alkalommal is meglepően csekély 
volt. A közgyűlés előtt a Törekvés el
nöksége beható megbeszélést folytatott 
a Levente Egyesület megjelent képvise
lőivel: dr. Mariányi Pál elnökkel és 
Molnár Sándor főoktatóval a pálya- és 
játékoskérdések ügyében. A két egyesü
let megbízottjai között elvi megegyezés 
létesült, amely a Levente Egyesület évi 
közgyűlése után kerül majd megvalósu
lásra.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Cséman István ügyvezető elnök 
üdvözölte a megjelenteket. Majd rövid 
beszédben vázolta a Törekvés egyéves 
működését. A kezdeti nehézségek elle
nére is bizakodással néz a jövő elé — 
mondotta. — Úgy az ügyvezető elnök, 
mint Kriskó László titkár dicsérettel 
emlékezett meg a Törekvés ásztali-te- 
niszcsapatának téli szerepléséről. A titkár 
részletes beszámolót adott a labdarugó
évadról, amely nem volt teljes mérték
ben kielégítő, azonban most már javuló 
irányzatot mutat. A Törekvés tagjainak 
száma 187. Kövér Pál pénztáros jelen
tése szerint a múlt évi bevételek 3469 
pengő 49 fillért, a kiadások 3396 P 26 
fillért tettek ki. A maradvány tehát 73 
pengő 20 fillér.

A közgyűlés a lelépő elnökségnek a 
felmentvényt megadta és Kövér Pál 
korelnök vezetése mellett a tisztujitást 
a következőképen ejtette meg:

Elnök újból Koncz And,ás intézeti 
számvizsgáló lett. Alelnökök : Gyulai

István, Éliás István, Füzy Rezső és Ru- 
nyay László (kereskedő). Ügyvezető el
nök: Cséman István, ügyvezető alelnök: 
Pohoczky László. Főtitkár: Kriskó László, 
titkár: Milos Lajos, jegyző: Nagy József, 
intéző: Szlovencsák János, helyettese: 
Katona Tibor, pénztárnok : Kövér Pál, 
ügyész: dr. Baráth László ügyvéd, egye
sületi és pályaorvosok: dr. Batta György 
és dr. Hizsnyan Béla, pénztári ellenőrök: 
Molnár Sándor, vitéz Vaskői Károly és 
Palecskó Barnabás, számvizsgálók: Ba
rabás Lajos, Hunvölgyi Emil és Stye- 
renka János, szertárfelügyelők: Rappa- 
port Tibor és Filo János. Választottak 
ezenkívül 6 pályapénztárnokot, 5 pálya
ellenőrt, 6 tagú intézőbizottságot és 28 
tagú választmányt. Az asztali-tennisz- 
szakosztály vezetője Katona Tibor, inté
zője Murányi Tibor, pénztárosa pedig 
Bútora László.

A választás eredményét a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel ejtette meg. A 
megválasztott tisztikar nevében Koncz 
András mondott köszönetét, a maga ré
széről is lelkes munkásságot Ígérvén, 
amelyhez nemcsak a tagok, de Rima
szombat egész sporttársadalmának jó- 
akaratu segítségét kérte.

A Törekvés egyévi működéséről szóló 
beszámolójával bebizonyította, hogy jó 
munkát végzett és minden tekintetben 
megérdemli sportéletünk újjáélesztési 
törekvéseihez a közönség támogató kész
ségét.

* * *
Levente sport.

A 21. könnyű hados. tály levente pa
rancsnoksága sportszerű levente mérkő
zések megtartását rendelte el. Ennek 
keretében lebonyolításra kerülnek lövész, 
kerékpáros, mezei futó, labdarugó, ököl
vívó és birkózó versenyek. Miután a 
könnyű hadosztály keretében igen sok 
levente csapat vesz részt, ezért a ver
senyeket selejtező mérkőzések formájá
ban rendezik és a hetenként megrende
zendő versenyek végső győztes csapata 
lesz a 21. könnyű hadosztály levente 
bajnoka.

Rimaszombat város levente csapata 
nagy buzgalommal kíván résztvenni 
ezeken a versenyeken és az eddig már 
megtartott versenyek eredményei azt 
mutatják, hogy Rimaszombat város le
vente csapata a végső küzdelmekben is 
helyet kiván magának.

A kiirt versenyszámok közül a leg
nagyobb érdeklődés a labdarugó csapat 
játékát kiséri figyelemmel, megérdemel
ten, mert első mérkőzésük alkalmával 
a helybeli Protestáns Gimnázium labda
rugó csapatát 'érték meg 3:1 arány
ban rendkívül kedvezőtlen időjárás mel
lett. Mint győztes csapat május 10-én 
Balassagyarmaton játszott az ottani vá
rosi válogatott levente csapata ellen. A 
mérkőzés városunk csapata részére igen 
nehéz volt, mert már előző nap kellett 
el indulniok, hogy a rossz összekötte
tések miatt kellő időben oda érjenek, 
fáradtak voltak, az ellenfél hazai pályán 
játszott és a nagyszámú szurkoló kö
zönség csak az ottani levente csapatot 
buzdította. Városunk csapata ennek elle
nére teljes szívvel és győzniakarással, 
minden erejét beleadva, leküzdve az 
idegen pálya hátrányát, gyönyörű küz
delemben, nagyszerű összjátékkal, végig 
lovagiasan játszva 3:1 (1:1) arányban 
győzött, bebizonyítva ezzel Rimaszom
bat város labdarugó játékának erősen 
emelkedő színvonalát. A játékosok mind 
nagyszert! játékot mutattak olyannyira, 
hogy játékuk az ottani közönség tetszé
sét is megnyerte. A mezőny legjobb 
emberei Juhász, Tóth, Molnár, Murányi 
és Barczi voltak. A gólokat Murányi (2) 
és Barczi lőtték.

Ugyancsak május 10-én tartották meg 
a mezei futóverseny selejtező mérkőzé
seket a losonci járás levente csapatai
val. Két versenyszámban indultak a ver
senyzők. Az egyik versenyszám a levente 
legények részére 4000 méteren volt 
megtartva, melyet a losonci járás csa
pata. nyert meg. A másik versenyszám 
1500 méteres távon a leventeifjak ré
szére volt kiírva, melyet a rimaszombati 
járás levente csapata nyert meg igen 
szép küzdelem után. A rimaszombati 
járás ezt a győzelmét főleg a helybeli 
Protestáns Gimnázium lelkes futógárdá
jának köszönheti, kik lelkes küzdeni 
akarásukkal és nagy felkészültségükkel

tűntek ki. így május 17-én a rimaszom
bati járás ifjúsági levente mezei futó 
csapata tovább mérkőzik a végső siker 
reményében.

Rimaszombat város sportkedvelő kö
zönsége bizalommal és reménykedve 
kiséri figyelemmel levente fiaink további 
küzdelmeit, mert meg van győződve 
arról, hogy a helybeli levente ifjúság 
minden erejével, teljes odaadással azon 
van, hogy városának minél több dicső
séget szerezzen.

* * *
Torna.

Az állami polgári fiú- és leányiskola 
tornalinnepélye május 21-én, csütörtökön 
délután 3 órakor folyik le a városkerti 
levente sporttelepen.

* **
Labdarúgás.

Ma, vasárnap délelőtt 11 órakor a
városkerti sportpályán : R. Törekvés— 
Salgótarjáni BTC II. bajnoki mérkőzés.

Irodalom.
Nyugtalan évek.

— Daphne Du Maurier uj regénye. —
Az uj Maurier-regény: a „Nyugtalan 

évek" aligha fog népszerűség tekinteté
ben a népszerű iró világsikert aratott 
„A Manderley-ház asszonya" alatt ma
radni. Hőse: Richard, a világhírű apának 
elnyomott, lelkileg elhagyott fia, aki 
hiába vágyódik szeretet, megértés, elis
merés után. Mikor Írói tehetségében is 
csalódik, összeroppan.

A „Nyugtalan évek" alapjában véve 
romantikus regény; a ma romantikája 
van a széles, nagyvonalú és szerteágazó 
cselekményben. Az iró izgalomra, érde
kességre, eredetiségre törekszik, — min
dig irodalmi eszközökkel,— s ez párat
lan népszerűségének titka. A legváratla
nabb fordulatokat is el tudja hitetni, s 
a Hugó Viktor vagy Jókai képzeletére 
emlékeztető alakok is megelevenednek 
tolla alatt.

Kosáryné Réz Lola fordította a köny
vet nagy gonddal, gördülékeny magyar
sággal. Az uj Du Maurier-regényt a 
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet adta 
ki nagyon szép köntösben. Ára fűzve 
6, kötve 850 P.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 640 P., egyes szám ára 50 fillér.

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

Az Éli Ujságoni-Tündérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/révre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

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

A „Párisi Divat" májusi száma a 
legújabb nyári ruha modellek gazdag
ságát tárta az olvasók elé. A célszerű 
délelőtti és sport ruhákon kívül Ízléses 
délutáni és estélyi mintákat közöl. Állan
dó jó tanácsai úgy a háztartás, mint a 
célszerű és divatos öltözködés terén Út
mutatóul szolgálnak. A kézimunkarészben 
fehér és színes hímzések, fiiék és hor
golt térítők mintái közül válogathatunk. 
Kézimunkatanfolyama a népi hímzések
nek készítési módját ismerteti. Irodalmi 
részében külföldi és hazai Írók munkáit 
olvashatjuk. Megjelenik minden hó 1-én. 
Ára 60 fillér.

A „Hid“ minden száma érdekes és 
taitalmns. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi

vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: */4-évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

„Magyar Föld" cimen 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 1 '30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

*A Palladis újdonságai. A Palladis 
most megindult Másfélpengős Regények 
sorozatának első kötetében, az üde köl
tészettel és bravúros meseszövéssel meg
irt „Utolsó kaland“-ban Zane Grey a 
vadnyugat titokzatos életébe vezet el. 
A. M. Low Félpengős Regénye : „Az 
idegen kisértet" egy különös laborató
riumban játszódik, ahol titkos erőkkel 
vívja meg harcát a szerelem. Külön fel 
kell hívni a figyelmet a Palladis regény
pályázatának díjnyertes munkájára, Kiss 
Péter Pál „Édesanyja szemefénye" című 
regényre, amely Jókai Mór csodás életét 
tárja fel a Háromnegyed Pengős kötet
ben. Április közepén jelent meg John 
Goodwin Pengős Regénye: „Lepecsételt 
parancs alatt", a meglepetések és izgal
mas kalandok könyve.

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

üzlet szervezö ,
akinek autóvezetői vizsgája is van, 
mielőbbi belépéssel állást nyer. Bővebb 
felvilágosítást ad

V a la sz k a y  R ezső
rum- és likőrgyéra 

Rimaszombat.

Eladó bútorok :
fehér veranda-bútor, szekrények, dí
vány, vas- és faágyak, fotelek, fegy
vertartó, csiilárok, sport-dolgok, rá
dió, konyha-bútor, stb. Losonci-u.
35. sz. alatt. 1—2

Prfpcifóe Ezúton is értesítem igen ti lUolluO. tisztelt vevőimet, hogy 
üzletemet, melyet tá

vollétem alatt feleségem áru hiá
nyában kénytelen voit zárvatartani,

ú j b ó l  m e g n y i t o t t a m
és azt továbbra is a Iegelőzéke- 
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: _  l • ■ j. i*Pohoczky László

mezőgazdasági-termény, 
burgonya, zöldség, hazai és 

déligyümölcs kereskedő 
Rimaszombat.

Értesítés.
A Deák Ferenc-utca 24. szám alatt levő

„C sem egeh.áz“
vezetését átvettem, miután ifj. Bálint 
Pál ur a cégből kilépett. A jövőben is 
minden igyekezetem oda fog irányulni, 
hogy igen tisztelt vevőimnek minden 
igényét kielégítsem.

Szives pártfogást kér:
Runyay László
csemegekereskedő.

Keresek
belvárosi keresztény családnál egy
kiilönbejáratu bútorozott utcai szobát,
fürdőszoba használattal, kiszolgá
lással. Cim a kiadóban. 3—3

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


