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A  magyar föld 
keresztény kézben.

A képviselőház a magyar gaz
dasági és nemzeti életre fontos ja
vaslat tárgyalását kezdte meg. Az 
elmúlt héten báró Bá n f f y  Dénes 
földmivelésiigyi miniszter terjesz
tette be a törvényhozás elé a zsidó
kézen lévő birtokok azonnali ki
sajátításáról és keresztény kezekbe 
való juttatásáról szóló, régen várt 
törvénytervezetet. Egymillió 200.000 
hold zsidóbirtok sorsáról esik dön
tés ezúttal. Általában tudott dolog, 
hogy a magyar törvények szerint 
Szent István idejétől kezdve egé
szen 1848-ig zsidó semmiféle for
mában nem szerezhetett földet Ma
gyarországon. 1848-tól 1938-ig, azaz 
egészen pontosan 90 év alatt több 
mint két és félmillió hold került 
különböző formában a zsidóság, 
vagy a zsidóságból leszármazottak 
kezére. Az első zsidótörvény óta 
több törvényes intézkedés történt 
arra vonatkozóan, hogy ezek a bir
tokok újra keresztény s magyar 
kezekbe jussanak. A teljes, végle
ges — főképpen gyors — rende
zést azonban sok körülmény hátrál
tatta. Elsősorban eddig lassú volt 
a földbirtokok kisajátítási módja; 
azután a földek megvételének is 
anyagi nehézségei voltak és egyéb 
más megkötések nehezítették meg 
a magyar föld teljes zsidótlanitását.

Az uj törvény ezen a helyzeten 
alapvetően változtat. Mindenekelőtt 
határozottan megállapítja a zsidó
fogalmat, megszünteti az eddigi ki
vételeket. A második nevezetes újí
tása az uj törvényjavaslatnak, hogy 
a zsidóbirtokok kisajátítása sokkal 
gyorsabb lesz, mint eddig volt. 
Megszűnik a sok formaság, ameny- 
nyiben egyszerű kártalanítási mód
szert mond ki a törvény, aminek 
folytán az átvételi eljárás rövid le
folyású lesz. A harmadik újszerű 
rendelkezése a most tárgyalás alá 
került törvénynek az, hogy a zsidó 
tulajdonosok nem pénzt kapnak 
földjükért, hanem a térítés össze
gének megfelelő állami kötvénye
ket. így az államnak nem kerül 
pénzébe a zsidóbirtokok átvétele, 
s igy ő is készpénz nélkül adhatja 
tovább azt uj tulajdonosainak, a 
keresztény magyar kisbirtokosok
nak.

A magyar földnek keresztény 
magyar kézbe való juttatásával 
Ká l l a y  Miklós kormánya adott 
programjának legfontosabb pontját 
valósítja meg.

Az elmúlt es a mai világháború hősei emlékezetének
áldozott Rimaszombat lakossága a Hősök-vasárnapján.
A magyar nép kegyelete május 

utolsó vasárnapját már évek óta 
a világháborúban hősi halált halt 
magyar katonák emlékezetének 
szenteli. Ez a kettősen pirosbetüs 
ünnepnap most fokozatosabban a 
szivünkhöz szólt, mert hiszen alig 
múlt el egy negyedévszázad az 
akkor oly szörnyűnek vélt világ
égés után, újra „háború van most 
a nagyvilágban11, amelynek borzal
mas füzében ismét ott áll a magyar 
katona, a dicsőséges magyar hon
védség, amely nagy szövetségesei 
oldalán élet-halálharcot viv a szebb 
és boldogabb magyar jövendőért.

Ma, amikor a hadbavonult fiú az 
apák dicsteljes küzdelmére emlé
kezik vissza, megsokszorozódott a 
kegyelet érzése a halhatatlanná vált 
világháborús hősökért azoknak az 
emlékezetével, akik már ebben az 
uj és döntőjelentőségü harcban ál
dozták fel a Haza oltárán legdrá 
gább kincsüket: fiatal életüket! Ez 
zel a felfokozott érzésekkel emlé
kezett a lobogódiszbe öltözött Ri
maszombat város lakossága is az 
ezidei Hősök-napján, május 31-én, 
szívből jött bensőséges ünnepségek 
keretében.

H iva ta lo s  ünnepség a Horthy M ik ló s -té re n .
Rimaszombat megyei város közönsége 

a helybeli helyőrséggel karöltve rendezte 
meg a hősök emlékezetére a hivatalos 
jellegű ünnepséget. Délelőtt tO órakor 
a keresztény felekezetek templomaiban 
az ima szárnyán szállott a buzgó fo
hász az Egek Urához, hogy adjon a I 
sokat szenvedett magyar Hazának a hő- ■ 
sök véráldozatán át teljes és dicsősé
ges feltámadást. A róm. kát. templőm- 
ban mondott szentmisén Radány Lajos 
esperes-plébános, a református templom
ban tartott istentiszteleten Szűcs Ist
ván hitoktató-lelkész, az evangélikus 
templomban pedig vitéz Baráth Károly 
emlékeztek meg magasan szárnyaló be
szédükben azokról a hősökről, akik ér
tünk, a mi boldogulásunkért áldozták 
fel az életüket. Az istentiszteleteken, va
lamint az azt követő hivatalos ünnep
ségen megjelentek a katonai és polgári 
hatóságok vezetői és képviselői, a kü
lönböző egyesületek kiküldöttei, a leven
ték, cserkészek és az iskolák ifjúsága, 
valamint a város lakossága társadalmi 
különbség nélkül nagyszámban. Az ün
nepségre két harckocsival és diszszázad- 
dal vonult fel a helyőrség, amely a zász
lókkal diszitett tér közepén foglalt he
lyet. Itt, a Hősök Emlékművének nem
zeti színekkel és a Kormányzó Ur Őfö- 
méltóságának képével feldiszitett emel
vénye elé vonultak fel zenével és zász- 
laik alatt a leventék, cserkészek, hadi
rokkantak és tűzharcosok, valamint az 
ünneplő közönség. A napsugaras idő
ben a felvonulás és elhelyezkedés im
pozáns képet mutatott, s főleg kedves 
látványt nyújtottak a magyar ruhába öl
tözött bájos kis iskolásleányok. Az eme- 
vényen helyet foglaltak:dr. ’Sóldos Béla 
főispán, lovag Czaykowski Emánuel ve
zérkari ezredes, dr. Horváth Árpád alis
pán, Éva László polgármester és Papp 
Ferenc főhadnagy, zászlóaljsegédtiszt. A 
helyőrség tisztikarát vitéz Rajhdthy Sán
dor alezredesem, vitézi székkapitány ve
zette. Pontban fél 12 órakor a levente
zenekar Kardos József leventeoktató ve
zetése mellett eljátszotta a Magyar Hi
szekegyet. Ezután Éva László polgár- 
mester állott szólásra és az alábbi nagy

hatást kiváltott, hazafias tiiztől hevitet, 
és lendületes erejű beszédet mondotta

Éva László  polgárm ester 
ünnepi beszéde.

„Magyar Testvéreim !
Az egyik európai ország egykor kö

veteket küldött a pápához és ereklyéket 
kért tőle templomai számára. A pápa 
azt válaszolta kérésükre: „Miért jöttetek 
hozzám, ássátok fel földjeiteket bárhol 
és ereklyékre találtok benne". Ez illik, 
százszor jobban illik a magyar földre is. 
Ássuk fel bárhol és ereklyékre találunk 
benne! Hiszen egy ezredév óta annyi
szor újultak meg sebei; annyi vértanút 
ölelt magához! Vér itatta minden rögét, 
vérrózsák hímezték minden mezejét. 
Történelmünk több mint ezer esztendő
nek véres történetéről beszél nekünk : 
régi dicsőségről, uj diadalokról, vérbe 
fojtott szabadságról, vérben fogant re
ménységről és arról, hogy a népek 
Istene különös célt tűzött elénk : szent 
hivatást, mert ennyi vértanúja, ennyi 
áldozata csak nagyszerű eszmének, 
csak nagyrahivatott nemzetnek lehet !... 
A magyar nemzet hivatása valóban 
nagyszerű!... A történelem titokzatosan 
működő ereje itt helyezett el bennünket 
Európa közepén és a Gondviselés ki
fürkészhetetlen akarata Európa szivévé 
tett bennünket!

Dobogó, lüktető, eleven szívvé, mely
nek hivatása, kötelessége, hogy vért 
adjon, vért áraszon a szervezetbe, ebbe 
az óceánoktól körülvett szervezetbe, 
melybe minket beleillesztett, s melyet úgy 
hívunk : Európa ! Ebbe a vérszegény 
világrészbe ezer évvel ezelőtt mi hoztuk 
azt a szent folyamot, azt a csodatevő 
piros vért, melynek zápora felfrissítette 
ellankadt idegeit, s azóta 10 évszázadon 
keresztül a mi vérünk táplálta, olajozta 
történelmének motorjait! Tanú rá Mohi
puszta, ahol holttesteink ezrei tartóztat
ták fel a Nyugatra zuduló tatár vesze

delmet, tanú Mohács, melynek gyász
tere a mi hősi vérünktől pirosult, tanú 
az elfogulatlan história, mely látott ben
nünket Eger ostrománál vérezni, Drégely 
vívásánál és Szigetvár zsarátnokainál 
vértanúhalált halni, látott a napóleoni 
harcokban, látott a világháború borzal
maiban és lát ma, amidőn a keresztény 
Európa elkeseredett végső megsemmi
sítő csatáját vívja a zsidó-bolsevista 
vörös rém és szövetségesei ellen.

Trencsén és Isaszeg, Esztergom és 
Nagyszeben a mi vérünk gazdag árada
tától lett iszamós. Nagymajtény letörött 
zászlója, Arad bitófáinak ránkboruló 
árnyéka, Trianon bilincseinek mélabus 
csörgése a magyar vér elapadásáról sir 
fájó elégiát! A népek országutján vér
folyamok, vérzuhatagok mutatják, hogy 
híven, becsülettel teljesítettük fátumos 
kötelességünket !

De a szívnek nemcsak kötelessége 
van, hanem joga i s ! Joga van ahhoz, 
hogy büszke legyen ! De lehet-e büsz
kének, önérzetesnek lenni a még min
dig csonkaság honában? Lehet-e önér
zethez szokott, dacos homlokunkat a 
magasba vágni ott, ahol még mindig 
földönkuszó alázat és gyámoltalan le
mondás a ránk kényszeritett kötelesség! 
Járhatunk-e felemelt fővel mi akkor, 
amikor alamizsnaként kell visszakönyö
rögnünk elrabolt hazánkat? Igen is, fel 
a fejjel, magasba a homlokkal! Jogot ad 
hozzá a múlt, ezer esztendőnek karddal 
és ekével, tollal és kereszttel végzett 
munkája a Kárpátok tövében, Európa 
életében ! Jogot ad hozzá a hősöknek, 
vértanuknak szakadatlan láncolata, aki
ket mi adtunk a történelemnek és akik 
vérben, viharban, poklokon keresztül 
férfiak voltak; férfiak a halálig, sőt azon 
túl is, egészen a halhatatlanságig!

Itt állunk mély megindulással és fájó 
kegyelettel a hősök emlékművének ta
lapzatánál ! Az emlékmű Szlovákiában 
szállításra készen áll és hamarosan le
leplezésre kerül. Azoknak alakja, kiknek 
neveit odavéstük rideg márványfalba, 
még nem mosódott el. Azokra még fáj 
a visszaemlékezés! Elmentek... felvirá
gozva, dalos ajakkal, derült, bizakodó 
lélekkel, hogy a fényt, a dalt, a színes 
virágot, az elírandó édes ifjúságot soha- 
többé vissza ne hozzák, hanem odadob
ják pazar kézzel, boldogan azért a föl
dért, mely még pihenőt sem adhatott 
nekik!... Nem jöttek többé vissza!... A 
virág lehervadt a csákókról, sirvirágnak 
korhadt fakeresztre, az ajkakon elnémult 
a dal, de nem némult el a szó! Ezek a 
halott ajkak még ma is beszélnek! Sza
vuk végigzizeg a magyar föld kalász
tengerének hullámzásában, zug az elra
bolt fenyvesek suttogásába, viharzik az 
Adria háborgásában: ha tudtok bízni 
önmagatokban, bízzatok a mi halhatat
lan erőnkben, amely lefoglalta számo
tokra ezt a földet örökre !

Magyar Testvéreim ! Hős katonák ! 
Látjátok, a hadak utján mint menetelnek 
tömött sorban újra a magyar hősök. Az 
elnémult ajkakról ismét felhangzik a 
magyar nóta. Halljátok Lehel kürtjét, 
mint fújja a Kárpátokon túl a riadót a
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vörös rém megsemmisítésére. Nem lát
játok, hogy a zsidó-bolsevista vörös rém 
ördögi pofája mint vigyorog minden sa
rokból felénk : ugrásra, gyilkolásra ké
szen, hogy kiszívja utolsó csepp vérün
ket, hogy belénk fojtsa utolsó lehele
tünket?... Katonák ! Testvérek ! A haza 
hiv ! A haza uj hősöket követel! Bosz- 
szuért kiállt a zsidó-bolsevista uralom 
alatt ártatlanul kiirtott sok ezer keresz
tény testvéreink életéért! A Ti felada
totok azt megtorolni, de egyszersmind a 
Ti kötelességtek is! Esküdjetek itt, a 
hösök emlékműve talapzatánál apáitok, 
nagyapáitok, testvéreitek szent emlékére, 
hogy azt hűen, magyar gerincességgel 
teljesítitek !

A vérözön, mely leggazdagabban a mi 
szivünkből patakzott, nekünk csak jel
telen sírokat hozott 1 Sírokat, melyek 
száz- és százezernyi számra domborod
nak itthon és künn Szibéria hómezőiben, 
a Piave mocsaraiban, a Karsztok szikla
repedéseiben, az Ural katlanaiban és 
mindenütt, mindenütt, ahol csak térdre- 
hull a magyar emlékezés !

Emlékezetünk busongó üzenetét rá
bízzuk a költöző madárra, rábízzuk a 
vándor fellegekre. Szállj, szállj kicsiny 
madár aranykalászos vetések felett, el
keresztelt hegyeken túl, idegen országba! 
Idegen országban, magyar sírok felett 
dalolj szebben, dalolj bánatosan: a ma
gyar föld szeretete, hálája, fájdalma, soha 
nem felejtése, örök virrasztása zengjen 
nótádban!... Szállj, szállj vándor felhő, 
rablott mezők felett, idegen országba 1 
Idegen országban sötétre tömörülj, s 
ejts egy-két könnycsepet azokra a sí
rokra, melyek ott domborodnak a do- 
berdói magaslatokon, a flandriai lágy 
mezőkön, az orosz puszták szomorú 
messzeségében, a szerb mélységekben, 
a Kárpátok idegen visszhangot tanuló 
bércein, s mindenütt, amerre csak ma
gyar fiuk jártak!... Amerre jártak, s ahol 
utólérte őket a magyar sors, a magyar i 
végzet, a magyar örökség: a hősi halál!)

A magyar Golgota áll még 1 De mö- j 
götte ott a Feltámadás 1 Vértanuk unó- j 
kái, hősök fiai, hős katonák 1 A meg
rugdosott, széttépett magyar föld a hol
tak ajkán keresztül belétek csókolja a 
bosszú erejét, a szivetekbe súgja a hol
tak parancsszavát: „Készen legyetek, ha 
megmozdul a Kárpát 1“

Testvéreim! Én hiszem, hogy az, aki 
vérét ontotta a világ megváltásáért, meg
hallgatja ennek a rabhazának könnytől, 
vérből szövődött imádságát is. Érzem J 
és hiszem, hogy eljön az az idő, mikor 
feloldódnak a láncravert magyar remé
nyek, felszabadul a guzsbakötött magyar 
akarat és szétroppannak a gálád módon 
ránk erőszakolt rabbilincsek !

Áldás azok emlékére, akik hazánkért 
hősi halált haltak és áldani fogjuk azok 
emlékét, akik azért, meg fognak halni 1“

A zajos tapsokkal fogadott beszéd 
által keltett hangulatba nagyszerűen 
illett bele Gyóni Gézának, a világháború 
próféta-lelkű és még most is idegen 
országban és ellenséges földben fekvő, de 
sírjában bizonyára ma sem nyugovó 
nagy költőnek: „Csak egy éjszakára 
küldjétek el őket..." cimü és kezdetű 
versét. A jelenben is megdöbbentően 
aktuális sorokat Kiss Ernő gimn. V. o. 
tanuló tolmácsolta az ifjú lélek megértő 
átérzésével, jól kihangsúlyozott és mesz- 
szire ható szavalókészséggel. Bátor és 
öntudatos szereplése nagy tetszést ara
tott. Majd a leventezenekar eljátszotta 
a Himnuszt, melynek hangjai mellett az 
egyes küldöttségek megkoszorúzták az 
emlékmű talapzatát, mintegy szimbólu
mát a hősök iránti soha el nem múl
ható emlékezetnek. Elsőnek lovag Czay- 
kowski Emánuel ezredes tette le a 
harckocsi zászlóalj babérkoszorúját. Utá
na vitéz Rajháihy Sándor a Vitézi Szék, 
ár. Gabonás János Rimaszombat városa 
és ár. Mariányi Pál a Levente Egyesü
let koszorúját helyezte el. Mütrai-Mako- 
vits Jenő a rimaszombati cserkészek 
nevében koszorumegváltásként takarék- 
pénztári betétkönyvet nyújtott át Éva 
László polgármesternek a hadigondozás 
céljaira. Szabó István áll. tanító a Ka
tolikus Kör megbízásából ugyanerre a 
célra pénzösszeget adott át, hasonlóké
pen koszorumegváltásként. Özv. dt. Wal- 
lentinyi Dezsőné a Rimaszombat és Vi
déke Jótékony Nőegylet koszorúját he
lyezte el, végül Kopecz Ica és Héthelyi 
Iván elemi iskolai tanulók az állami 
elemi leány- és fiúiskola egy-egy égő

piros virágokból font koszorúival és ked
ves mondókájukkal zárták le a kegye- 
letes aktust.

Ezután lovag Czaykowski Emánuel 
ezredes a diszszázad parancsnokának 
parancsot adott a diszmenetre. A Horthy 
Miklós-tér Deák Ferenc-utcai frontján 
helyezkedett el a közönség, amely nagy 
tetszéssel szemlélte a helyőrségnek, a 
leventéknek, az iparos-, gimnázista-, és 
polgári iskolai cserkészeknek fegyelme-

A lélekemelő városi ünnepély után a 
harckocsi zászlóalj gépkocsijai szállí
tották ki Rimaszombat város hivatali, 
közéleti és egyesületi vezetőit Rimata- 
másfalvára : a Horthy Miklós-Iaktanyába.

Az érkező előkelőségeket a fellobogó
zott laktanya bejáratánál a harckocsi 
zászlóalj parancsnoka, lovag Czaykowski 
Emánuel ezredes üdvözölte. A bejárat 
közelében elhelyezett és lepellel lebon
tott emlékművel szemben helyezkedett 
el a díszes közönség.

A zászlóalj parancsnokot a kivonult 
diszszázad tiszteletadása fogadta. Ezután

A rimaszombati ö reg 
diákok közgyűlése.

A Rimaszombati Volt Diákok Szö
vetsége május hó 27-én este fél 8 
órakor tartotta harmadik évi ren
des közgyűlését Budapesten aMagy. 
Orsz. Orvos-Szövetség városház
utcai helyiségének dísztermében. 
Dr. Groó Béla elnök, igazgató-fő
orvos megnyitó beszédében a ne
mes hagyományokhoz való ragasz
kodás, az összetartás és a mai há
borús viszonyok közt felnövő diák
nemzedék segélyezésének és szel
lemi irányításának hangsúlyozásával 
a szövetség nagy fontosságára mu
tatott rá. Majd Benkó Barnabás 
főtitkár, áll. gimn. tanár a szövet
ség három éves működéséről be
számolva közölte, hogy eddig ősz- 
szesen 980 P-t és számos könyvet 
juttattak ösztöndijakra, segélyezésre 
és jutalmakra. Fokozottabb tag- 
gyűjtést sürgetett, mert a taglét
szám a gimnázium nagy múltjához 
képest kicsiny. Baksay-Stech Dezső 
főpénztáros, r. társ.-i igazgató pénz
tári jelentésében az egyesület pénz
ügyi helyzetéről festett képet, be-

zett elvonulását és katonás tisztelet- 
adását.

Ezzel a bensőséges ünnepség, amely
nek végig napsütéses időjárás kedvezett, 
véget ért.

Áz ünnepség pontos és gondos elő
készítését vitéz Rajháthy Sándor alezre
des és Éva László polgármester végez
ték, a hibátlan megrendezésért pedig 
Szőke János városi gazdát illeti elisme
rés.

Éva László, Rimaszombat város polgár- 
mestere kegyeletes szavak kíséretében 
adta át a város által adományozott em
léktáblát. „A magyar katona iránt érzett 
véghetetlen szeretet és a hősök iránti 
mérhetetlen hála állította ezt a követ", 
mondotta. A leplet levéve a régi hősi 
emlékmű alján elhelyezett márványtáb
lán láthatóvá vált azoknak a bajtársak
nak a neve, akik a most folyó orosz há
borúban hősi elszántsággal és magyar 
bátorsággal áldozták fel fiatal életüket 
a hazáért.

A polgármester szavaira lovag Czay-

számolt a tavaly felállított hősi halott 
emlékmű költségeiről, sürgette uj 
alapitó és rendes tagok szerzését, 
hogy az egyesület a szociális segí
tés és jutalmazás nemes céljainak 
még jobban megfelelhessen. Tekin
tettel a növekvő kiadásokra a szö
vetség az évi tagdíjnak 3 P-ről 4 
P-re való felemelését határozta el. 
Mivel a tisztviselők mandátuma 
alapszabályszerüleg három évre 
szólt, a tisztikar és a választmány 
lemondott, s megejtették az uj vá
lasztásokat. A tisztikarban csak két 
változás esett, amennyiben ház- 
naggyá dr. Gazdy Béla MÁV. fő
tanácsost, s az egyik ellenőri ál
lásra Meskó Barna ny. árvaszéki 
ülnököt választották. A választmány 
is nagyjában a régi maradt. A köz
gyűlés táviratilag üdvözölte diszel- 
nökét, vitéz Lukács Béla m. kir. mi
nisztert. A Rozsnyói Öregdiák Szö
vetség ügyvezető elnökével dr. Varga 
Sándorral képviseltette magát a 
testvéregyesület közgyűlésén. Majd 
a Kárpátia-étterem különtermében 
társasvacsora következett, ahol so
káig együtt maradtak a szép szám
mal egybegyült öregdiákok.

kowski ezredes válaszolt, megköszönte 
az adományozott emléktáblát és meg
emlékezett a zászlóalj elesett 3 tisztjé
ről és 40 fő legénységéről. Fogadalmat 
tett, hogy a haza hivó szavára megküz- 
denek az ellenséggel még akkor is, ha 
mindnyájuknak a neve az emléktáblára 
kerül. Majd elhelyezte az emlékmű ta
lapzatán a harckocsi zászlóalj koszorú
ját. A diszszázad puskával tisztelgett, a 
Szűz-máriás lobogót viselő ezüst kürt
ből pedig szivbemarkolóan csendült fel 
az ima kürtjele. A harckocsi zászlóalj 
koszorúja után Ducsay Tibor százados 
az önálló huszárszázad, vitéz Rajháthy 
Sándor alezredes Rimaszombat város 
vitézei, végül Éva László polgármester a 
város közönsége nevében koszoruzták 
meg az uj emléktáblát. A diszszázad új
ból tisztelgett és a parancsnok a kitün
tetések kiosztásához való felállást ren
delte el.

Ezután az ülőhelyeket gyorsan áthe
lyezték a laktanya középső, négyszög
letes udvarára, ahol a zászlóalj már szá
zadonként díszes alakzatban felállítva 
várakozott. A két szárnyon két harc
kocsi jelképezte a páncélosok dxső 
fegyverét. Amint a meghívott közönség 
átcsoportosult és elhelyezkedett a szé
keken, az egész zászlóalj feszes tisztel
gést és fővetést hajtott végre a segéd
tisztje kíséretében érkező lovag Czay
kowski ezredesnek, aki a legidősebb 
tiszt, Vigh János őrnagy jelentését fo
gadta. Áz egész felsorakozott csapatnak 
ő méltatta ezután ennek a napnak a 
hármas jelentőségét, melyet a hősökről 
való megemlékezés, az előbbi emléktábla 
leleplezése és a most megérkezett ki
tüntetések kiosztása forraszt eggyé. Min
den egyes páncélosának mintaképül ál
lította elesett bajtársaik önfeláldozó szel
lemét és a most kitüntetendő tisztek 
példaadó magatartását. Majd felhangzott 
a parancs : „kitüntettettek kilépni", mire 
hét tiszt lépett elő, akiknek a Legfelsőbb 
Hadúr, Magyarország Kormányzója a 

i szovjet hadműveletek alatt felmutatott 
kiválóan bátor és vitéz magatartásukért 
„kormányzói dicsérő elismerést, a hadi- 
szallagon kardokkal" látható jelét ado
mányozni méltóztatott. Lovag Czay
kowski ezredes egyenként tűzte Peres 
Szilárd, Hamza Gyula századosok, Ta- 
tay Dezső, Papp Ferenc, Nagymegyeri- 
Nagy Béla, Homonnay Károly főhadna
gyok és Percze Gyula zászlós mellére a 
szép kitüntetést. Büszke öröm töltötte 
el, hogy eme kitüntetéseket, mint a zász
lóalj uj parancsnoka ő nyújthatta át és 
ama reményének adott kifejezést, hogy a 
kitüntetett tisztek a jövőben is vitézül 
fognak példát adni alárendeltjeiknek, ki
tüntetéseiket pedig gyarapítani fogják.

A felemelő ünnepség diszmenettel ért 
véget, amelyet a zászlóalj parancsnoka 
a megye és a város vezető egyéniségei 
jelenlétében fogadott.

A harckocsi zászlóalj a Hősök-nap- 
jára „Rimaszombati Honvéd" címen két
oldalas újságot adott ki, amelynek első 
cikkét dr. runyai ’Sóldos Béla főispán 
irta, amelyben a honvédség szereteiére 
hivott fel mindenkit. Ugyancsak dr. ’Sól
dos Béla főispán védnöksége alatt va
sárnap délelőtt a harckocsi zászlóalj a 
keleti harctérre induló testvérezred ka
tonái javára „Füsttelen nap" jelige alatt 
jól sikerült gyűjtést rendezett.

Mint értesültünk, a füsttelen napon
1100 P készpénz, 3200 cigaretta, 
10 dr. szivar, 4 csomag dohány, 
14 doboz gyufa és 2 csomag ci
garetta-papír lett a gyűjtés vég
eredménye.

Rimaszombat lakosságának újabb áldo
zatkészségére dicsérettel rámutatván, 

helyesnek tartanánk, ha Gömör 
vármegye valamennyi községe még 
ezen a héten megrendezné a hadba- 
vonuló katonák számára a füsttelen 
napokat.

Elsősorban a leventékre és cserkészek
re vár ennek a nemes feladatnak a vég
rehajtása. A begyült adományokat pedig 
lehetőleg még e hó közepéig el kell 
juttatni vagy a miskolci hadtestparancs
noksághoz, vagy azokhoz a katonai ala
kulatokhoz, ahol esetleg az illető köz
ség fiai teljesítenek katonai szolgálatot.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
junius 9 én, kedden, a vármegye th. kis- 
gyülése pedig 10-én, szerdán délben 
tartja e havi rendes ülését Rimaszom
batban.

Hősi em lékm ű le leplezés és kitüntetés kiosztás a harckocsi 
zá szlé a lj laktanyájában,

VAD OROSZ PUSZTÁKON.
Ezer esztendő, vagy talán kettő . . .  !
Mennyi könny, mennyi szerte hullott vér . . . !  
Mit nem törült le semmi keszkenő,
Nem fizetett meg semmi hir, babér.

Vad orosz puszták ! Ti voltatok az :
Táltosok útja, haddúló tábor,
Hol a május is tarlóra havaz,
S  farkasorditón dacolt a bátor . . .

Ott éltek, vittük sátoros ő sök . . .
Sárga kancákon nyargaló lányok 
Férfimód ülve — s csacska regösök 
Kobozán síró hont-vágyó álmok . . .

Onnét robbantunk kincses Nyugatra.
A Tátra ormán oltárt kerestünk.
S  ahol felvillant az istenkardja,
A kereszt fénye kigyult felettünk.

Most ott tombolnak az istenölök.
De ott áll, lelkén hittel, a honvéd.
S  hot mennydörögve szállnak a felhők,
Isten kardjával győztesen ront szét.

TELEK A. SÁNDOR.
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Betegek
többnyire székrekedésben is 
szoktak szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emésztésre 
Betegségben -  
szükséges a

M e g a la k u lt a női honvédelm i 
m unkatábor helyi sze rve ze te .
Az Egyesült Női Tábor miskolci 

kiküldöttje, Csépay Imréné az el
múlt héten városunkban járt, hogy 
itt megszervezze a női honvédelmi

munkatábort. Az alakuló ülésen 
megjelentek a helybeli női egyesü
letek kiküldöttjei. Elnökké dr. Hor
váth Árpádnét választották meg. 
Kerületi vezetők lettek : vitéz Ba- 
ráth Károlyné, Holéczy Miklósné, 
özv. Samarjay Jánosné, Tariska 
Lajosné és Vondra ]ánosné. Kerü
leti vezetőhelyettesi tisztséget nyer
tek: Balogh Elemérné, dr. Baráth 
Lászlóné, dr. Böszörményi - Nagy 
Béláné, Gabonás Istvánná, Halász 
Sándorné, Igaz Lajosné, dr. Sza
bolcs Andrásné, Tannhauzer Re- 
zsőné és Wallentinyi Ida.

Turóczy Zoltán evangélikus püspök 
egyházlátogatása Gömörben.

Ünnepi napjai voltak junius 1-én és
2-án a rimaszombat—tamásfalai ev. egy
háznak. A közeli falvakban végzet! egy
házlátogatásai során e napon tartotta 
meg canonica visitacióját a tiszai kerü
let püspöke : Turóczy Zoltán. A püspök 
junius 1-én, hétfőn este Pádárból jövet 
autón érkezett Rimaszombatba. Az elő
kelő v ndéget a pokorágyi kapunál a 
város nevében Éva László polgármester 
üdvözölte szívélyes „lsten-hozott“-tal. A 
rimaszombat-tamásfali ev. egyházközség 
nevében Fényes Sándor egyházfelügyelő 
köszöntötte a főpásztort.

Ezután a püspök a megjelent egyházi 
vezetőkkel együtt harangzúgás közepette 
az ev. temlomhoz hajtatott. Itt orgona- 
díszes diadalkapu és a nagyszámban 
összegyülekezett hívek várták a főpász
tort, akit megjelenésekor lelkes éljenzés 
fogadott. A templom ajtajában vitéz Ba
ráth Károly lelkész üdvözölte a püspö
köt a végvári magyar ev. egyház nevé
ben. Majd Szokolay Kató II. gimn. ta
nuló virágcsokorral és formás beszéd
ben köszöntötte az egyházfőt, aki vála
szában meghatva köszönte meg az üd
vözléseket, kiemelvén azt, hogy mig az 
egyikben a harcos egyház megnyilatko
zását látja, a másikban az ifjúság és 
szeretet illatozását érezte, melyek egy
formán szükségesek ahhoz, hogy az egy
ház hivatását méltóan betölthesse. Ezu
tán a megjelentek a templomba vonul
tak, ahol a püspök rövid istentiszteletet 
tartott, amely után azonnal hozzákezdett 
a hivatalos vizsgálathoz.

Ünnepi istentisztelet.

Junius 2 án, kedden reggel a püspök 
résztvett az összes iskolák ev. tanulói
nak a gimnáziumban tartott vallásvizs
gáján és dicsérettet emlékezett meg a 
hitoktatók lelkiismeretes munkásságáról 
és a tanulók elismerésreméltó tudásáról. 
A vizsga után az ev. egyház Losonci
utcai tanácstermében a püspök a pres
bitérium gyűlésén vett részt, amelyen az 
egyház vezetőin és a presbitérium tag
jain kívül megjelentek Smid István rozs- 
nyól főesperes, Palkovics Pál esperes és 
Chován Sándor püspöki titkár is. A 
helyi lelkész, vitéz Baráth Károly és Smid 
Lehel ev. vallástanár, valamint a ven
dég-lelkészek kíséretében vonult be a 
presbitérium ülése után a püspök a 
templomba, amelynek padjait 10 órára 
már megtöltötték a küldöttségek és a 
hívek nagyszámban.

Az Isten dicsőségét magasztaló köz
ének után Smid István esperes magasan
szárnyaló imádsága, amelyben a hála 
szavaival adózott az Istennek mindenre 
kiterjedő jóságáért, nyitotta meg az áhi
tat zsilipéit. Utána vitéz Baráth Károly 
lelkész mondott mélyen a szivekbe vé
sődő beszédet. Igehirdetésében például 
hozta fel az őskeresztyéneket, akik a 
Szentlélek erejének kiáradása által mint
egy „lelki láz“ révén tisztultak meg 
bűneiktől és szenvedéseiktől. Isten lel
kének áradása ma sem szűnt meg, s az 
általa való tisztulásnak soha sem volt 
olyan jelentősége, mint e súlyos idők
ben. Örömének adott vitéz Baráth Ká
roly kifejezést, hogy Isten ennek a „lelki 
láz“-nak a felébresztésére küldötte el 
ide az Ó követét, a főpásztort, hogy bele
vésse mindenki leikébe a közösség 
iránti érzést, a zúgolódás nélküli lemon 
dást és áldozathozatalt, mely ha kell, 
legyen olyan mint az őskeresztyénekké 
volt, akik életüket is odaadták az esz

mény szolgálatában. A nagy hatást kel
tett beszéd után Turóczy Zoltán püspök 
a lelkészek kíséretében az Ur asztalá
hoz vonult, ahol rövid ima után az itt
léte alkalmával már megcsodált nagy
szerű szónoki készségével remekmivü 
beszédet mondott. Igehirdetésében János 
apostolt idézte, aki amidőn a Koponyák 
hegyén a Keresztet meglátta, felkiáltott : 
„Lássátok, mennyi szeretet adott nektek 
az Atya." Mélyértelmti szavakkal fejte
gette ezután a Kereszt csodáit a szere
tet fényében. Ennek a szeretetnek meg
nyilvánulása keltette fel a nagymüvelt- 
ségü és világot járt apostol csodálatát 
is, s ez a szeretet nyilvánul meg az élet 
minden vonatkozásában, még a mostani 
egyházi látogatásban is. Hangsúlyozta, 
hogy ő is olyan történelmi magasság
ban látja a rimaszombati egyház elmúlt 
két és fél évtizedes munkásságát, mint 
Mózes látta annak idején Istenhez távoz- 
tában népének útját. Örömmel állapí
totta meg vizsgálatai során, hogy

ebben az egyházban a szeretet és 
békesség uralkodik, amelynek fé
nye kiárad a többi keresztyén fe
lekezetekre, sőt a város lakosságára 
is. Példásnak nyilvánította az ev. 
főpásztor a felekezeti békét és 
nyugalmat, amelyet Rimaszombat
ban tapasztalt.

Ennek a szeretetnek, egységnek és össze
tartásnak további fennmaradására kérte 
az Isten áldását, figyelmeztetvén arra, 
hogy a szeretet, amelyet az Isten nék tin k 
adott a föld legnagyobb adománya. Majd 
gyönyörű imádságban könyörgött áldást 
az ország Föméltóságu Kormányzójára, 
Helyettesére és tanácsosainak munkájára, 
a nemzet, a város és az egyházközség 
tagjaira, valamint a vitézül harcoló ma
gyar honvédségre. A rendkívül mély 
hatást gyakorolt, a múltba néző, a jelent 
látó és a jövőbe tekintő gyönyörű be
széddel és újabb közénekkel az isten- 
tisztelet véget ért.

A díszközgyűlés.

Az istentisztelet után kezdődött meg 
ugyancsak a templomban az egyházköz
ség díszközgyűlése. Vitéz Baráth Károly 
rövid imádsága után a püspök üdvö
zölte a megjelenteket, bejelentvén, hogy 
a hivatalos vizsgálatokat megtartotta és 
megállapította, hogy az igazán végvári 
jelleget betöltő egyházközség a meg
szállás nehéz éveiben derekasan meg
állotta a helyét és sértetlenül tért vissza 
az egyetemes Anyaegyházhoz és a nem
zethez. Turóczy Zoltán püspök szavaira 
Fényes Sándor e. felügyelő válaszolt. A 
püspök látogatása erőt és biztonságot 
nyújtott ahhoz, hogy a végvárból erős 
fellegvár váljék. Kegyelettel emlékezett 
meg nagy elődjéről : dr. Törköly József
ről és néhai Csetneki-Gyürky Pálról.— 
Üdvözölte a vendégeket és a nagyszám
ban megjelent híveket. Az üdvözlések 
során elsőnek a díszbeöltözött megyei 
hajdú kíséretében eljött dr. Horváth Ár
pád alispán szólott. Gömör és Kishont 
vármegye közönsége és a róm. kát. egy
házközség nevében köszöntötte az egy
házfőt, kinek igehirdetése mindenki szá
mára igazi lelki felfrissülést jelent. Hang
súlyozta a felekezeti béke fontosságát, 
mint amely biztos alapot nyújt a közi
gazgatás rendes mederben való vezeté
séhez. A püspök munkásságára — végül — 
az Isten áldását kérte. Varga Imre lel
kész nagyszámú küldöttség élén a ref.

testvéregyház szeretettel teljes üdvözle
tét tolmácsolta. Óriási fontosságúnak 
mondotta azt a missziót, amellyel a püs
pök a lelkek „kard hordozójaként" a sze
retet jelszavát ebben a küzdelmes világ
ban elhinti. Dr. Gabonás János Rima
szombat városa és képviselőtestülete 
nevében köszönte meg a püspök meg
tisztelő jellegű látogatását és biztosította 
arról, hogy a város továbbra is párto
lója lesz az egyházak ügyeinek. A kép
viselőtestület részéről dr. Löcherer Géza 
és Diczky Pál jelentek meg. Majd vitéz 
Fábián Vilmos tanügyi főtanácsos, gim
náziumi igazgató az intézet jelszavával 
élve hangsúlyozta, hogy csak az egye
sülés adhat erőt a közös küzdelemre. 
Csetneki-Gyürky Anna az Ev. Asszony- 
kör, Var^a Eta a Leánykör és Gyulai 
István a Luther Kör nevében köszön
tötték a szeretett főpásztort.

Turóczy Zoltán püspök az üdvözlé
sekre együttesen válaszolt, de találó pél
dázatokkal külön is megköszönte az 
egyes szónokok mondanivalóit, arra kérve 
az egyházat, hogy ők is imádkozzanak 
a püspökért, akinek nehéz hivatásában 
az Isten segítségére szüksége van.

Ezután Chován Sándor püspöki titkár 
kihirdette a püspöki határozatokat, amely- ! 
ben a főpásztor többek között

fokozott egyházhüségre és a fele
kezeti megértésre hívta fel az egy- j 
házközséget, nagy elismeréssel 
adózván az egyházközség papjának, 
hitoktatóinak és világi vezetőinek.

A jegyzőkönyv ünnepélyes aláírása után 
az emelkedett hangulatú diszközgyülés a 
Himnusz hangjaival végétért.

A tiszai ev. egyházkerület püspöke 
egyházlátogatásai alkalmából még az 
osgyáni és pádári anyaegyházakban, va
lamint a dúsai leányegyházban tartott 
canonica visitáciot Smid István főespe
res, Palkovics Pál esperes, vitéz Baráth 
Károly és Chován Sándor lelkészek kí
séretében.

H ÍR E K
Űrnapját,

a legfelségesebb Oltáriszentség em
lékünnepét, hagyományos kegyelet
tel és illő fénnyel ülte meg a ri
maszombati katolikus egyház. A 
ragyogó napsütésben, a harangok 
zúgása mellett megtartott körme
neten a Horthy Miklós-téren fe l
állított sátoroknál R a d á n y  Lajos 
esperes-plébános osztotta ki az 
áldást a hívők nagy tömegének. A 
körmenetben résztvettek a katona
ság és polgáii hatóságok képvise
lői, az iskolás gyermekek, leventék, 
cserkészek és a katolikus női és 
fé l f i  egyesületek zászlóik alatt. A 
baldachinum előtt a diszszakasz 
haladt és a zöld gyepre a hitok
tató kedves nővérek által vezetett 
féhérruhás kis szivgárdista-leányok 
virágsziromból szőnyeget varázsol
tak az Oltáriszentség elé, melynek 
messzire kisugárzó fényében szállt 
az ének szárnyán az imádság az 
Egek Urához a szebb és boldogabb 
jövendőért.

Sikeres vizsga. Dr. Dubay Sándor 
királyi törvényszéki aljegyző az egye
sített ügyvédi és birói vizsgát Budapes
ten sikerrel letette.

Kitüntetések a Nemzetvédelmi Ke 
reszttel. A legutóbbi kitüntetések során 
kapta meg a Nemzetvédelmi Keresztet 
dr. Fejes János, az OTI kassai kerületi 
pénztárának vezeiője, Zoller Sámuel 
sajógömöri ig.-tanitó és Schopp Béla 
MÉP körzeti párttitkár. — Múlt heti szá
munkban közölt egyik kitüntetett nevé
ben elírás történt, amennyiben nem 
Tornallyay Zoltán, hanem Tornallyay 
István budapesti székesfővárosi tisztvi
selő kapta meg a Nemzetvédelmi Ke
resztet.

Vitézi eskütétel. Dr. fái Fáy István, 
Zemplén vármegye főispánja Sátoralja
újhelyen a vitézi esküt vitéz Szinai 
Szárny Béla törzskapitány kezébe le
tette. A Gömör és Kishont vármegyei 
Vitézi Széknél az elmúlt héten a vitézi 
esküt Bacsó Béla tart. főhadnagy, hadi
üzemi személyzeti parancsnok, Putnok 
és ijj. Asztalos József kacagópusztai 
legénységi várományos tették le vitéz 
Rajháthy Sándor alezredes, vm. székka
pitány kezébe.

Szerencsi 
édességek 

Deák Fereno-u. 13.
Halálozás. Rozsnyó város társa

dalmának vezető tagja, a magyar kisebb
ségi élet egyik kimagasló egyénisége : 
Vargáné Scheffer Etelka, a Rozsnyói 
Jótékony Nőegylet és a Magyar Turista 
Egyesület felsőgömöri osztályának disz- 
elnöke 82 éves korában Rozsnyón meg
halt. Közel 50 éven át volt vezetője a 
város magyar hölgytársadalmának. Min
den magyar ügynek támogatója és buz
gó harcosa volt. Közeli rokonságban 
állott néhai Papváry Elemérnével, a 
Ma g y a r  Hi s z e k e g y  szerzőjével. 
Érdemei elismeréséül a háború alatt 
a Magyar Vöröskereszt hadiékitményes 
díszjelvényével és tavaly Signum Lau- 
disszal tüntették ki. Halálát fiai : dr. 
Varga Sándor ny. gimn. igazgató és 
Varga István füszerkereskedő gyászolják. 
Temetése május 29 én ment végbe nagy 
részvét mellett. Az elhunytat Rimaszom
bathoz is kedves kapcsolatok fűzték, 
amennyiben iskolái egyrészét az akkori
ban messze vidéken híres itteni Fábry- 
féle Ieánynevelöinté?etben végezte.

A R im aszom bati T a ka ré kp é n z tá r, várm e
gyénk le g rég ib b  pénzin téze te  B ETÉ TE KE T 
kedvező kam atozásra e lfo gad  és azokból 
v issza fize téseket m ind enko r azonnal te lje s ít.

Leventevezelői képesítés. Varga 
Imre ref. lelkész és Ádám Antal r. kát. 
segédlelkész a leventevezetői tanfolya
mot Budapesten, illette Érden elvé
gezték.

A Gömör és Kishont vármegyei 
Vitézi Szék által az év elején hirdetett 
„Néma Bál" elszámolása megtörtént. A 
vitézi várományosok táborozási költsé
gei javára 1694 P 11 fillér gyűlt össze. 
A nemes célra befizetők névsorának 
közlését jövő számunkban kezdjük meg.

Tizhetes szigorított ebzárlat. A
polgármesteri hivatal közli, hogy — 
veszettség gyanúja miatt — augusztus 
közepéig a kutyák az utcán csak pórá
zon és szájkosárral vezethetők, az udva 
rokon pedig megkötve tartandók,
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— Képkiállitás nyílt meg városunk
ban a „Három Rózsa" nagytermében ki
váló magyar festőművészek eredeti al
kotásaiból. A tárlat hatalmas anyaggal 
olyan nagyszabású, amilyen még nem 
volt Rimaszombatban. A nagyterem zsú
folásig megtelt a nyönyörü képekkel, 
melyek díszes blondel-keretben vannak 
Ízlésesen elhelyezve. De nemcsak nagy 
az anyag, hanem nívós is. A sok neves 
piktor közül megemlítünk néhányat. 
Iványi Grtinvvald, Kézdi-Kovács, Eölvedi- 
Gacsal, Vigh Bertalan, Juszkó Béla, Márk 
Lajos, Boem Rítta, Deák-Ébner, Molnár 
Z., Lengyel Reinfusz, Gyertyányi Németh, 
Kárpáthy stb. A rendezőség gondosko
dott arról, hogy a nehéz helyzetben levő 
középosztály is vásárolhasson, ezért az 
összes képek 16 havi részletre is meg
vásárolhatók oly módon, hogy előleget 
sem kell adni a vásárláskor, hanem csak 
a jövő hónapban kell a részletfizetést 
megkezdeni. A tárlat egész nap vásár
lási kötelezettség nélkül megtekinthető, 
s mint értesültünk, a tárlat egész héten 
nyitva lesz.

Rimaszombat az idegenforgalom  
szempontjából jelentős gömörmegyei 

helyek között.
A m. kir. kereskedelem- és köz

lekedésügyi miniszter 46320/1942. 
K. K. M. számú rendeletében az 
idegenforgalom egyes kérdéseit újra 
szabályozta. A rendelet közli azo
kat a jelentősebb városok, nagy- 
és kisközségek és gyógyhelyek 
jegyzékét, amelyek az idegenforga
lom szempontjából tekintetbejönnek. 
Gömör és Kishont vármegyéből 
ezek között a következő helyek 
szerepelnek:

A belső idegenforgalom szem
pontjából jelentős város: Rimaszom
bat, a belső és külső idegenforga
lom szempontjából pedig: Rozsnyó. 
A belső és külső idegenforgalom
ban jelentős község: Aggtelek. ■
Belső idegenforgalom szempontjá-j 
ból jelentős községek és a belügy
miniszter által elismert gyógyfür
dők és nyaralóhelyek: Krasznahor- 
kaváralja, Jolsva és Pelsőc, illetve 
Csíz, Lévártfürdö, Lévárt és Várgede.

A miniszteri rendelet többi sza
kasza intézkedik a fenti helyeken 
az idegenforgalom rendjéről és vé
delméről. Szabályozza többek kö
zött a menetjegyirodák kötelezett
ségeit, szállodák és éttermek árait, 
s módot ad a panasztételre is.

Gömör és Kishont vármegye 
büszke lehet arra, hogy a rendelet 
szerint mind két megyei városa és 
8 községe tesz számot az ország 
idegenforgalmi tényezői között. Vá
rosunknak viszont szüksége van 
arra, hogy idegenforgalmának eme
lésére — mihelyest azt a viszo
nyok majd megengedik — meg
felelő propaganda induljon meg. 
Erre a célra legalkalmasabbnak a 
Kárpát Egyesület rimavölgyi osz
tályát tartjuk, amely a város veze
tőségével köröltve bizonyítaná be, 
hogy városunk méltó az idegen- 
forgalom terén kijelölt megtisztel
tető helyére.

A kereskedelemügyi miniszter 
r e n d e l e t é v e l  kapcsolatban az 
OMVESz, az. Országos Magyar 
Vendégforgalmi Szövetség gyönyö
rűen kidolgozott térképet adott ki, 
amelyen bemutatja a magyarországi 
nyaralóhelyeket. A térképet Rima
szombatban közszemlére a Kertsik- 
féle üzlet kirakatába helyezték el. 
A OMVESz vármegyei igazgatói 
teendőivel dr. Dóczi András vm. 
aljegyzőt bízták meg, aki a szö
vetséggel kapcsolatos helyi és vár
megyei ügyek intézésére jogosult.

KÉPKIÁLLITÁS
a  „ H Á R O M  R Ó Z S A 11 n a g y t e r m é b e n .

A képek 16 havi részletre is m e g v á s á r o l h a t ó k  előleg nélkül is.
A z e l s ő  r é s z l e t  j u l i u s  1 - é n  fize ten d ő .

17 I  p  Y  17 I  r  I I  |  Ari.  é. közönség szives tudomására adom, hogy a volt 
r i ü  1 L  L  L  I n  • mozi vendéglő helyiségeiben

K A S S A I  S Ö R Ö Z Ő
elnevezéssel korlátlan i t a l m é r é s t  n y ito tta m .

Állandóan friss sörcsapolás, kiváló minőségű likőrök és pálinkafélék, jó zamatos 
borok. — Pontos, figyelmes kiszolgálás. — A n. é. közönség szives pártfogását kérve

tisztelelettel: D  A  N  A N  A Y J Á N O S .

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.

M egkezd ő d ö tt a gyerm e kjátszó 
téri fo glalko ztatás.

Rimaszombat asszonyai és leányai az 
elmúlt héten hazafias lelkesedéssel vé
gezték el az Egyesült Női Tábor rende
zésében az állami kórházban tartott 
gyermekjátszótér felügyelőnői tanfolya
mot. A helyi szervezés munkáját a Jó
tékony Nőegylet kiváló tisztikara végezte. 
A távollévő özv. Samarjay Jánosné el
nök helyettese, Holéczy Miklósné igaz
gatónő meleg szavakkal nyitotta meg a 
tanfolyamot, melynek előadója: Csernay 
Jánosné budapesti középiskolai tanárnő 
nagy hozzáértéssel és lelki finomsággal 
beszélt a gyermek fejlődéséről, lelki vi
lágáról s a különböző korokban való ját
szótéri foglalkoztatásáról. Az elméleti 
előadásokat gyakorlati bemutató is kö
vette, melyen a hölgyek nagy szakértel
met árultak el. Értékes előadást tartott 
még dr. Deák Andorné vármegyei szo
ciális felügyelőnő a gyermeknevelés szo
ciális problémáiról és dr. Lelkes Zoltán 
kórházi gyermekgyógyász-főorvos a fer
tőző gyermekbetegségek felismeréséről 
és a követendő eljárásokról.

A tanfolyamot az Egyesült Női Tábor 
képviselője és már az egész országban 
ismert munkatársa, Turmezey Lászlóné 
fejezte be ünnepélyes előadás kíséreté
ben és buzdította a hallgatókat a csa
ládot és nemzetet egyaránt gyarapító 
nemes feladatokra.

A gyermekjátszótér továbbfejlesztése, 
vizzei és fedett helyiséggel való ellátása 
folyamatban van. Délelőtt 9—11 óráig, 
délután 3—7 óráig van nyitva, s a fel
ügyeletet állandóan 2—2 hölgy végzi. 
Nyugodtan küldhetik tehát a szülők a 
játszótérre gyermekeiket, mert a fel
ügyelőnők nagy szeretettel és lelkiisme
retességgel vigyáznak rájuk és foglal
koztatják a kicsinyeket.

Nemzeti filmszínház kft.
Az utóbbi hetek két kitűnő magyar 

filmje után most szombaton és vasárnap 
újabb magyar filmremeket, a Harsányi 
Zsoltnagyszerü regényéből készült „Mag
dolnáit mutatja be a filmszínház. Egy 
élnivágyó asszony három szerelmének 
története elevenedik meg a vásznon 
Nádasy Kálmán friss és színes ötletek
kel gazdag rendezésében. A gyönyörű 
Lázár Mária áll az érdekfeszitő történet 
középpontjában, akinek művészi játéka 
bizonyítja be az iró alaptételét, hogy az 
asszony, akinek gyermeke van: nem nő 
többé, hanem anya. Leányát Turay Ida 
játsza a maga eredeti egyéniségével. A 
többi főszerepekben Vaszary Piri, Rácz 
Vali, Somlay Artúr, Petrovich Iván, 
Lehotay Árpád, Sárdy János, Bilicsi Ti
vadar tűnnek ki. A filmet csak felnőttek 
nézhetik meg. Kisérőmüsor a Magyar 
Világhiradó.

Junius 8-án, hétfőn és 9-én, kedden a 
„Robinson-család" címen tanulságos és 
szórakoztató amerikai társadalmi dráma 
fut a mozgóképszínház vásznán. Törté
nete nem mindennapi és rendkívül iz
galmas. Egy — a nagyvárosi élettől 
csömört kapott — gazdag londoni csa
lád lakatlan szigetre menekül, ahol Ro
binson módjára éli le életét. Pompás 
természeti felvételek és kitűnő színészek 
játéka művészi élményt adnak. Főszerep
lők : Edna Best, Terry Kilburn, Thomas 
Mitchell és Frédié Bartholomess. Kisérő 
az UFA háborús híradója.

Junius 10-én, szerdán és 11-én, csü
törtökön Lupe Veleznek, a régen látott 
mexikói filmcsillagnak kacagtató film
bohózata kerül műsorra „Vadmacska" 
címen. Nagyszerűen kidolgozott részle
tek, végsőkig kiélezett fonákságok és 
szellemes ötletek ingerük majd a törté
net során a közönség nevetőizmait. Az 
elragadóan pajkos Lupe Velez mellett 
a szép Linda Hayes és az elegáns León 
Erről a főszereplők. Kisérőmüsorként a 
Luce olasz híradó szerepel.

A legközelebbi magyar újdonság a 
„Régi keringő" lesz.

Torna.
Az Egyesült Prot. Gimnázium tor

naakadémiáját Mdndy Antal tanár be
tegsége miatt bizonytalan időre elhalasz
tották.

A nyári napközi otthon a városi 
kisdedovó épületében az elmúlt héten 
megnyílt.

Iskolai hírek.
A Széman Intézettel kapcsolatos róm. 

kát. női kereskedelmi szaktanfolyam ta
nulóinak Írásbeli vizsgái junius 8—9— 
10-én folynak le, mig a szóbeli vizsga 
junius 15-én lesz. A vizsgákon a kassai 
kát. tankerületi főigazgatót dr. Pauka 
Tibor szakelőadó képviseli a miskolci tan
kerület nevében pedig Stim Irén keresk. 
iskolai tanárnő vesz részt. — A polgári- 
iskolai tanfolyam vizsgái junius 11 —12—
13-án lesznek. Vizsgabiztos dr. Wekerle 
Imre kultuszminisztériumi min. titkár 
lesz. — Mindkét tanfolyamon a tanév 
junius 17-én végződik, mig a jövő évre 
szóló beiratkozások 19-én és 20-án lesz
nek.

A helybeli áll. polgári fiú- és leány
iskolába a beiratkozások junius hó 26- 
án és 27-én lesznek. Elsősorban a IV. 
elemit végzett helybeli növendékeket 
veszik fel az első osztályokba. Beirat
kozáskor 365 P t kell fizetni. A tandi
jat előmenetel szerint fizetik a tanulók

Az állami elemi iskolákba az uj
rendelet szerint a beiratkozások szep
tember 1—3-áig lesznek. Az első osz
tályba csak olyan gyermek vehető fel, 
aki junius 15-ével 6. életévét betöltötte.

Irodalom.
Kevésből — jót.

Z. Tábori Piroska könyve.
Ma minden háziasszonynak az a vágya, 

álma, hogy családját rendes, tápláló ét
rendel láthassa el, munkaképességüket, 
egészségüket fenntartsa, étvágyukat, Íz
lésüket kielégítse és mindezt a megsza
bott élelmiszermennyiségből. Ma az a 
jó háziasszony, aki a kevésből is jót 
tud adni családjának.

Ezért választotta címül a legújabb 
szakácskönyv is ezt a jelmondatot. „Ke
vésből jót" a cime és szerzője, Z. Tábori 
Piroska a jegyrendszeres napok házi
asszonyainak ajánlotta. Gondos munka, 
alapos felkészültség, a magyar igények 
ismerete jellemzik a könyvet, amelyben 
a szakszerű, korszerű és tudományos 
kutatások eredményeivel számoló álta
lános tanácsokon és tudnivalókon kí
vül a zsír nélkül, liszt nélkül, cukor 
nélkül és tojás nélkül készíthető izes, 
tápláló, bármikor elkészíthető ételek 
egész tömegének leírása van. Falun és 
városban egyformán hasznát vehetjük, 
hogy pedig mi mikor a legolcsóbb és 
legkönnyebben elkészíthető, arról külön 
étrendcsoportok tájékoztatnak.

A könyv Singer és Wolfner Irodalmi 
Intézet gondos kiállításában jelent meg. 
Ára fűzve 2'40 P.

S P O R T .
Labdarúgás.

R. Törekvés—Salgótarjáni SE 8:1 
(3:0). Az elmúlt vasárnap a helyi csa
pat — híveinek igaz örömére — fölé
nyes és lelkes játékkal kiadós győzel
met aratott a jónevü salgótarjáni együt
tes ellen. Győzelme annál is inkább 
megérdemelt, mert nemcsak az ellenfél, 
de az elfogult játékvezető ellen is küz
denie kellett. A helyi csapat valamennyi 
tagja dicséretet érdemel. A gólokon a 
a kitűnő formában és önzetlenül játszó 
Barczi (1), Murányi (2), Szapáry III. (3) 
és Demjén (2) osztozkodtak.

Ma, vasárnap a Törekvés ugyancsak 
idehaza játszik a Losonci AFC XI. ellen 
játsza le az utolsó bajnoki mérkőzését.

Csinosan bútorozott szoba
fürdőszoba és kerthasználattal 
k i a d ó .  Blattny Árpád, Ferenczy- 
utca 32.

Bútorozott szoba
e gy vagy k ét s z e m é l y r e  
k i a d ó .  Thököly-utca 37.

k e r e se k  a z o n n a l i  b e lép ésre .
— Cim : a kiadóhivatalban. —

Társat
keresek, komoly, szolid, meg
bízhatót, bevezetett forgalmas 
helyen lévő üzlethez, aki közre
működne, lehetőleg magányos 
nyugdíjas személyében. Esetleg

t á r s u l n é k
szerény megélhetést nyújtó bár
milyen rentábilis üzlethez. Cim 
a kiadóhivatalban.

E lvá lla lo k  sa já t Írógépem en m i n d e n f é l e

g é p ir á s i  m u n k á t.
M in t könyvelő, gyo rs- és gép irónö  k iseg í
ten i is elm egyek, esetleg Írógéppe l együ tt. 
NAGY ILONA R im aszom bat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sa rok).

Pályázati hirdetmény.
A rimaszombati Polgárikör vezető

sége pályázatot hirdet a folyó évi ju
lius hó 15-én betöltésre kerülő ház
felügyelői állásra. Javadalmazás meg
egyezés szerint.

Közelebbi tájékoztatást nyújt a felté
telekről Petrusz Béla, a Polgárikör tit
kárja. Érdeklődni lehet minden délután 
5 és 6 óra között a Kör helyiségében.

Pályázati kérvények legkésőbb folyó 
évi junius hó végéig ugyanott nyújtan
dók be.

Rimaszombat, 1942. május hó 27-én.
A vezetőség.

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


