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M egingást, megtorpanást 
engednünk nem  szabad!

küzdünk, nagyságukat, hatalmukat 
és erejüket annak köszönhetik, hogy 
nem engedték meg gáncsoskodóik- 
nak a nemzeti és népi szolgálatok 
érdekében folyó munka ntegakasz- 
tását. Ennek nagyszerűségét éppen 
most láttam németországi utam alatt. 
Az ott látottak és tapasztaltak erő
sen hozzájárultak ahhoz az elhatá
rozásomhoz, hogy minden erőnket 
a ma ismert feladatokra kell össz
pontosítanunk és megingást, meg

torpanást engednünk nem szabad.
Nagy feladatunk elsősorban a 

háborúban való részvétel. Az erre 
vonatkozó megállapodásokat, ame
lyeket még elődeim kötöttek, száz
százalékig betartjuk. De ugyanilyen 
kötelességünk a magyar termelés 
maximumra fokozása mind mező- 
gazdasági, mind ipari téren és eb
ben lehetetlen bármi fennakadást 
eltűrnünk, mert a nemzet azzal áll, 
vagy bukik, hogy belső ereje és 
nyugalma fennmarad-e? Nekem és 
kormányomnak kötelességünk szem 
előtt tartani ezeket a szempontokat 
és felelősek vagyunk azért is, hogy 
ezeket mindenki más is szem előtt 
tartsa.

A KORMÁNYZÓ UR SZÜLETÉSNAPJA.
Vitéz nagybányai H O R TH Y MIKLÓS, Magyarország Kor

mányzója junius 18-án, csütörtökön ünnepli születésnapját és vele 
együtt ünnepel csendben, de annál bensőségesebben az egész or
szág népe. Sok millió magyar jókívánságának ad kifejezést ezen a 
napon dr. K  á l l  a y Miklós m. kir. miniszterelnök, aki csütörtö
kön este 20 órakor rádión át köszönti az ország Főméltóságu 
Kormányzóját születésnapja alkalmából.

E  napon városunkban délelőtt 9 órakor a keresztény fele
kezetek templomaiban hálaadó istentiszteletek lesznek, amelyekre 
az egyházak vezetői a katonai és polgári hatóságok, valamint a 
közületek kiküldötteit ezúton is meghívják.

A májusi száraz, meleg időjárás nem kedvezett 
a mezőgazdaságnak.

A vármegye gazdasági felügyelőségének jelentése.

Kállay Miklós miniszterelnök ked
den délben a képviselőházban fo
gadta a sajtó képviselőit, s előttük 
a következő nyilatkozatot tette :

— Külföldi utamról most nem kí
vánok nyilatkozni, mert csütörtökön 
számolok be róla a parlament két 
házának, külügyi bizottságának 
és a pártban, s addig más nyilat
kozatot nem teszek. Ami a kérdé
seket illeti, azt hiszem, ennek a 
nyárnak a munka jegyében kell az 
egész országban lefolyni és igy a 
parlamentnek is, az elkerülhetetlen 
szünetektől eltekintve, a sorozato
san készenálló és még készülő tör
vényjavaslatokkal kell majd foglal
kozni. Ezek a javaslatok mind olyan 
természetűek, hogy a mai rendkí
vüli időkben a kormányzás mun
káját, a közigazgatást, a termelés 
rendjét és az alkotmányos életfunk
cióját biztosítják.

A földmivelésügyi miniszter zá
róbeszédé mindenkit tájékoztatott 
arról, hogy milyen jelentősége van 
a zsidóbirtokjavaslatnak, ámelyet 
most tárgyal a képviselőház. Re
mélem, az országgyűlés mindkét 
háza rövid időn belül a végrehaj
tás útjára bocsátja a törvényjavas
latot. A vita menete kielégített. 
Meggyőződésem, hogy azok is fel
ismerték és tudják ennek a törvény- 
javaslatnak a jelentőségét, akik ki
fogásokat emeltek ellene. Termé
szetesen azonban szerettem volna, 
ha egységes hangulat nyilvánult 
volna meg a törvényjavaslat elfo
gadásánál. A nemzeti közvélemény 
kialakulása szempontjából ugyanis 
nem helyes, ha ilyen nagyjelentő
ségű és úttörő természetű törvény- 
javaslatot igy kritizálnak és bi
zalmatlansági légkört akarnak te
remteni, mert ezt csak azok fogják 
kihasználni, akiknek érdekeit ez a 
törvényjavaslat érinti. Minden bi
zalmatlanság, amely az országban 
keletkezik, nem szolgálja ezt az 
ügyet, amelyet, hiszem, legalább is 
remélem, velem együtt azok is 
egyformán, mint legfőbb célkitűzést 
tartanak szem előtt, akik most «. 
javaslat ellenzői között voltak. Ezt 
a nemzetet a nagy célokra és mun
kára nem a bizalmatlanság légkö
rének megteremtésével lehet beál
lítani, mert a bizalmatlanság a leg
nagyobb romboló tényező. Azok az 
európai nemzetek, amelyek oldalán

Gömör és Kishont vármegye Köz- 
igazgatási Bizottsága junius 9-én, 
kedden és a vármegye kisgyülése 
10-én, szerdán délben tartotta e 
havi rendes ülését Rimaszombatban 
dr. runyai ’Sóldos Béla kormány
biztos-főispán elnöklete mellett. A 
Közigazgatási Bizottság részletesen 
foglalkozott a vármegye mezőgaz
dasági helyzetével, amelyről Halász 
Sándor m. kir. gazdasági felügyelő, 
a vármegye gazdasági felügyelő
ségének vezetője terjesztett be rész
letes jelentést. Eszerint az elmúlt 
hónapban állandó száraz és foko
zatosan felmelegedő időjárás ural
kodott, amely a tavaszi kalászosok 
fejlődésének használt, ellenben az 
őszi kalászosok gyomosak és fej
letlenek maradtak. A kapások a ku
korica kivételével jól keltek, de 
fejlődésük a nagy szárazság miatt 
megakadt. Az eső hiányában a le
gelők is kimerültek és igy — ha 
rövidesen nem áll be esőzés —

súlyos takarmányhiánnyal kell szá
molni. A szarvasmarha és a juh 
erőállapota jó, a sertésé viszont 
gyöngébb. A lótenyésztés az állami 
akció során beszerzett 120drb törzs
könyvezett kanca révén emelkedő 
irányzatot mutat. Ez évben újból 
kezdetét veszi az állami borjú és 
hasasüsző akció. Az állatárak a 
szokásos tavaszi áremelkedést ug
rásszerűen túlhaladták, egyedül so
vány, tartani való sertésben, to-

Ujabb fajvédelmi 
intézkedések.

A zsidókérdés megoldása nagy lépé
sekben halad. A kormány teljes titokban 
készítette elő azt a nagyjelentőségű uj 
rendeletet, amely a bérházak kezelésének 
irányításából zárja ki a zsidókat. A 3530/ 
1942. sz. kormányrendelet értelmében 
zsidót sem házfelügyelőként, sem ház- 
gondnokként (házkezelőként) alkalmazni, 
sem ilyen alkalmazási körben vágó ten
nivalók végzésével megbízni nem sza-

vábbá juhban mutatkozik kínálat. 
A mezei munkák végzésében sú
lyosabb akadály nem volt.

A mezőgazdasági jelentés kap
csán Móricz István m. kir. tanfel
ügyelő bejelentette, hogy a miskolci 
tankerületi főigazató rendelete alap
ján a vármegye egyes népiskolái
ban 10 napi szünetet engedélyezett 
a gordonozási (gyomlálási) mun
káknak a tanulók által való elvég
zésére. Bejelentette még a tanfel
ügyelő, hogy a vallás- és közokta
tásügyi miniszter két gömörmegyei 
iskolának 20—20.000 P építkezési 
államsegélyt engedélyezett, egy is
kola tatarozására pedig 3000 P-t 
utalt ki.

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tiszti
főorvos havi jelentésében többek 
között az alábbiakról számolt be:

„Vármegyénk 1942. évi május havi 
közegészségügyi állapota az elmúlt hó
nap és az elmúlt év ugyanezen hónap
jához viszonyítva a fertőző betegségek 
csökkenése szempontjából javult. A nem 
fertőző betegségek közül emésztőszervi 
és légzőszervi hurutos megbetegedések 
fordultak elő. A fertőző betegségek kö
zül: diphtheria 3, scarlatina 14, kanyaró 
10, bárányhimlő 7, szamárköhögés 2, 
hastyphus 9, járványos gerincagyhártya- 
lob 2 megbetegedés és 1 halálozással, 
gyanús kutyaharapás 1 esetben, nyilt 
tbc. 20 esetben s 1 halálozással fordult 
elő. A hónap végén nyilvántartott tbc- 
sek száma 170, trachomások száma 19. 
A fertőző betegségek leküzdése érdeké
ben a törvényes és orvosilag szükséges 
intézkedések megtörténtek. Járvány miatt 
iskola nem volt bezárva. Himlőoltásban 
1090, himlőujraoitásban 2224, diptheria- 
védőoltásban 805, typhus - védőoltásban 
427 egyén részesült. A nyilvántartott 
bacillusgazdák száma 12. Á folyó évi 
április havi népmozgalmi adatok szerint 
a vármegyében élve 189 gyermek szüle
tett, mig az összes halálozások száma 
122 volt, igy a vármegye természetes 
szaporodása -|- 67 lelket tesz ki, amely 
szám az előző hónaphoz viszonyítva 16-al 
több, a múlt év ugyanazon hónapjához 
viszonyítva 29-el több. A bejelentett el
vetélések száma 9, mely a szülésekhez 
viszonyítva 4 7 °/»-ot tesz ki, a múlt havi 
6'3 % és a múlt évi 16'8 Vo'^1 szem
ben lényeges javulást mutat. Nyomozás 
a vetélések minden esetében, bűnvádi 
eljárás pedig 1 vetélés esetében megin
dult."

bad. A rendelet már hatályba is lépett. 
A hatálybalépés időpontjában (junius 10) 
alkalmazásban lévő zsidó házfelügyelők, 
illetve házgondnokok jogviszonya julius 
31-én megszűnik. Az uj rendelet nem a 
második zsidótörvény alapján, hanem 
a fajvédelmi törvény alapján áll.

***
A zsidók katonai szolgálatúi szabá

lyozza a honvédelmi törvényt kiegészítő 
javaslat, amelyet a honvédelmi minisz
ter már ismertetett. Eddig miniszteri 
rendelet mondotta ki, hogy zsidó, illető-
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lég zsidónak tekintendő személy fegy
veres szolgálatot nem teljesíthet. Most 
törvény rendezi véglegesen ezt a kér
dést. A törvény szerint zsidók csak ki
segítő szolgálatot teljesíthetnek és le
vente-képzés helyett is csak kisegítő 
szolgálatra való előképzettségben része
sülnek. Legfontosabb újítása a törvény
nek, hogy ez is fajvédelmi alapon áll. 
Tehát az tekintendő zsidónak, aki 1941. 
évi XV. te. (házassági törvény) szem
pontjából zsidó.

A honvédelmi törvény novellája nem
csak a zsidókérdést rendezi, hanem a 
háborús helyzettel kapcsolatos fontos 
szociális rendelkezéseket is tartalmaz. 
Így a háborús katonai szolgálatot telje
sítő közszolgálati alkalmazottak, valamint 
a magánalkalmazottak érdekében ked
vezményeket állapit meg. Többek kö
zött kimondja, hogy a Kormányzó Ur 
által alapított kardos és koszorús tüz- 
kereszttel kitüntetettek ugyanolyan ked
vezményekben részesülnek, mint a múlt 
világháború tűzharcosai. Ezek a kedvez
mények legnagyobbrészt a hősi halottak 
hozzátartozóira is vonatkoznak. Egyéb
ként a javaslat felemeli a hadipótlékot 
és kiterjeszti az igényjogosultak körét.

A  legkisebbek hódolata az anyák
Az állami elemi leányiskola ju

nius 4-én, Űrnapján délután a Pol
gárikor nagytermében az „Anyák- 
napjá“-val kapcsolatos szülői ér
tekezletet tartott. Ezen a nagyszám
ban megjelent szülőkön kívül ott 
voltak az iskola barátai, az élen 
Mó r i c z  István ni. kir. tanfelügye
lővel.

Az iskola kedves kis növedékei 
változatos műsor keretében mutat
ták ki azokat a mélységes érzése
ket, amelyeket részben saját lelkűk, 
másrészt pedig a gondos iskolai 
nevelés táplált bennük az anyák 
iránti szereidre és hálára. Énekben, 
szavalatokban és egy három-fel- 
vonásos látványos és tanulságos 
színdarabban juttatták kifejezésre 
az ügyes kis szereplők lelkes igye
kezetüket és fejlődésre képes ját-; 
szókészségüket. Egyforma dicséret 
illeti valamennyiüket szivet és lel- J 
két gyönyörködtető szép szereplé
sükért. Betanításuk nehéz és lelki- 
ismeretes munkájáért pedig a leg
nagyobb elismerést érdemli a Sz a- 
kal l  Lenke igazgató-helyettes ve
zetése alatt működő tanítónői gárda, 
mely ezúttal is bebizonyította, hogy 
feladata magaslatán áll. Külön ki 
kell emelnünk az előadás magya
ros jellegét, amely a kis szereplők 
szinpompás magyaros viseletében, 
hazafias szavalataiban és lendüle
tes magyar táncában nyilvánult meg.

Megható és újszerű volt az anyák- 
napi posta, amikor a kis postások 
az előadáson adtak át a szerető 
gyermekszíveknek stílusos levelező
lapokra irt hála- és köszönetjeleit.

A minden tekintetben jól sikerült 
előadásról mindenki azzal a ben
sőséges meggyőződéssel távozott, 
hogy fejlődő leánygyermekeink lelki 
nevelése az állami elemi leányis
kola tanítónőinek kezében a legjobb 
helyen van.

A Magyar Élet Pártjának gömör- 
megyei vezetősége elhatározta, hogy 
az átlagon felüli eredményt felmutató, 
kiválóan működő MÉP szervezeteket 
Kormányzó Urunk kerettel ellátott arc
képével tünteti ki. Eme megkülönböz
tetett elismerésben elsőnek a korláti 
szervezet részesült, amely Noviczky Béla 
pártvezetővel az élen fejt ki kiváló mun
kásságot.

Széleskörű pnkatenret jelentett be a Levente Egyesület 
évi közgyűlésén.

A rimaszombati Levente Egyesület 
junius hó 7 én, vasárnap délben tartotta 
évi rendes közgyűlését a „Három Rózsa“- 
szálloda nagytermében. A közgyűlésen 
nagyszámban jelentek meg a tagok és 
érdeklődők. Rimaszombat városát dr. 
Gabonás János helyettes-polgármester 
képviselte. Megjelentek Varga Imre ref. 
lelkész és Ádám Antal r. kát. segéd
lelkész, leventevezetők; valamint Molnár 
Sándor föoktatóval az élen az összes 
leventeoktatók.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után ár. Mariányi Pál kir. törvényszéki 
biró, a Levente Egyesület elnöke szívé
lyes szavakkal üdvözölte a közgyűlésen 
megjelenteket, majd hazafias lendületű 
beszédben méltatta a leventeintézmény 
jelentőségét és arra buzdította a levente
köteles ifjúságot, hogy legyenek méltóak 
ahhoz a szellemhez, amelynek legfőbb 
része van a mi felszabadulásunkban is. 
A leventekötelezettség ne terhet, de a 
szebb magyar jövő megteremtésére irá
nyuló nagy munkában szent köteles
séget jelentsen. Végül felhívta az elnök 
Rimaszombat társadalmát a Levente 
Egyesület támogatására azáltal, hogy a 
tagok sorába belépjen.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitó után ifj. Makray László felolvasta 
a tavalyi alakuló közgyűlés jegyzőköny
vét, amit a közgyűlés hitelesitett. Kalo- 
csay Gyula egyesületi pénztáros az 1941. 
évi zárszámadásokat terjesztette be. A 
A bevételek 806 P 54 fillért, a kiadások 
pedig 459 P 25 fillért tettek ki. A köz
gyűlés a pénztárosnak a felmentvényt 
megadta.

Az elnök ezután bejelentette, hogy 
különböző okok miatt szükségessé vált 
a tisztikar átalakítása.

A közgyűlés közfelkiáltással az
alábbi vezetősége! választotta meg: 

Elnök maradt dr. Mariányi Pál. Titkár 
lett dr. Kolumbán Pál, jegyző : ifj. Mak
ray László, pénztárnok: Kalocsay Gyula, 
ellenőr: Barabás Lajos, gazda: ifj. Szőke 
János, orvos: dr. Révész Menyhért, ügyész: 
dr. Dohnányi Dezső, könyvtáros: Milos 
Lajos, számvizsgálóbizottság : Fukker

Bertalan, id. Makray László és Czikora 
János rendes- és Járosi Mihály, Ádám 
János póttagok. A választmány rendes 
tagjai: Molnár Sándor, Bállá Károly és 
Selig László oktatók; Kisfaludy Lajos, 
Kovács László, Kosztra István, Imrecze 
István, Bútora László, Éva Lajos, Já- 
vorszky Tibor és Tóth Lajos leventék. 
Póttagok: Pető László és Gulyás József 
oktatók; Biath Tibor, Hajdú Ferenc, Ju
hász László és Vaskó József leventék.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a szé- 
lesebbkörü tevékenység megindítására 
szakosztályokat létesít, melyeknek élére 
ügybuzgó vezetőket állít. A megválasz
tott vezetők a következők:

Hitbuzgalmi szakosztály: Ádám Antal, 
vitéz Baráth Károly és Varga Imre lel
készek; atlétikai és si-szakosztály : Ka
tona Tibor, birkózó és ökölvívó szak
osztály: Futó Géza és Holik Károly, 
labdarugó szako: Dombováry György és 
Murányi Tibor, zenekar: Kardos Gyula, 
énekkar: Lackner László zeneisk. igaz
gató, asztali-tenisz szako: Murányi Tibor 
és Bútora László, sakk szako: Milos 
Lajos, lövészet: Szűcs János adóügyi 
tanácsos, önképzőkör: ifj. Gábor János, 
és műkedvelő szako: Drobka Géza és 
Korányi Zoltán.

A választások után az egyesület 1942. 
évi költségvetését 3951 P 50 fillérben, 
az 1943. évi szükségletet pedig 7078 P- 
ben állapították meg. A leventék száma 
563 fő.

Majd dr. Mariányi Pál elnök beter
jesztette az ez évi munkaprogramot. 
Eszerint ez évben elkészítik a kispuska- 
főteret, rendbehozzák a sporttelep tri
bünjét és futópályáját, szükségszerűen 
átalakítják a Levente-otthont, stb. A 
közgyűlés felhatalmazást adott az elnök
ségnek, hogy a sporttelep használata 
ügyében a Törekvés SE-tel tárgyalhas
son. Végül bejelentette az elnök, hogy

junius 14-én, vasárnap a Széchenyi- 
kerti sporttelepen rendezik meg a 
leventeévad záróünnepségét, 

amit este a „Három Rózsa“ nagytermé
ben táncmulatság követ. Ezzel a köz
gyűlés az elnök éltetése mellett végétért.

Előadás a hit és a tudomány 
viszonyáról.

A rimaszombati róm. kát. férfi 
Oltáregyesülei junius 5 én, pénte
ken este tartotta rendes taggyűlé
sét a Széman-Intézet kongregációs 
termében. A szépszámban megje
lent tagokat R a d á n y  Lajos espe
res-plébános, elnök üdvözölte, aki 
a bevezető imádság után Kempis 
Tamás elmélkedéséből „A világi 
tudományok hiábavalóságáról" cí
mű fejezetet olvasta fel, amelyből 
kiviláglik, hogy „Isten országa nem 
áll beszédben, hanem erényben." 
(Szent Pál.) Majd S ö v é n y h á z y  
Mihály jegyző olvasta fel a leg
utóbbi ülés jegyzőkönyvét, amely
nek kapcsán az elnök újólagos kö
szönetét fejezte ki a húsvéti hit
védelmi előadások ügybuzgó elő
adóinak.

Ezután Radány Lajos esperes
plébános tartott magas nivóju ér
tekezést arról: „Igaz-e, hogy a tu
domány hitetlenné tesz?" A sokat 
megvitatott kérdést mély bölcseleti 
szemlélettel és meggyőző erejű pél
dákkal taglalta; bebizonyítván vé
gül, hogy a tudomány és a hit 
nem ellenkeznek egymással. Min
den ember lelkében ott él a sóvár
gás azok boldogsága után, akik 
tudnak hinni, mert ahol Isten hiány
zik, minden hiányzik. A vallásos 
hit közel hozza az embert az ész
hez, s Isten lényének szemléleté
hez is csak a hit jut el. Bár 
sokat tudunk, a tudás nem teszi 
feleslegessé a hitet. Tudásunk azon

ban nem tökéletes, mert a végső 
kérdésekre, a vallás alaptételeire 
semmiféle tudomány megfelelni nem 
tud. Viszont nincsen olyan tudo
mány, amelynek egyetlen egy bebi
zonyított tétele lenne a hit ellen. 
Világos tehát, hogy a tudás pár
huzamos pályán fut Isten útjaival.

A nagy tetszéssel fogadott mély- 
értelmü előadáshoz dr. Va l l ó  Ti
vadar kir. törvényszéki biró szólott 
hozzá széleskörű tudást eláruló ér
dekes fejtegetéseivel. A gondolkodó, 
tanult ember sohasem válik hitet
lenné. Majd vázolta azokat a szel
lemi irányzatokat (Galilei felfede
zése, Darvin tétele, az anyagelvü- 
ség elmélete), amelyek annak ide
jén látszólag szembehelyezkedtek 
a vallási alaptételekkel, azonban a 
tudomány eddig elé még egyetlen 
ilyen tételt meg nem cáfolt, de meg 
sem gyöngített. Hangsúlyozta, hogy 
a haladás közelebb hozza a tudo
mányt a valláshoz. Ezek közül a 
metafizika és paraspichologia azok, 
amelyek a legközelebb járnak a hit 
útjaihoz. Az érdeklődéssel hallga
tott értékes felszólalás után az 
elnöklő esperes-plébános bejelen
tette, hogy az Oltáregyesület leg
közelebbi ülését szeptember hónap
ban tartja meg.

A Hősök-napjáról közölt tudósítá
sunk helyesbbitéseként készséggel iga
zítjuk helyre, hogy az ev. templomban 
az ünnepi beszédet Smid Lehel gimn. 
tanár tartotta.

Iskolai liirek.
A rimaszombati Egyesült Prot. Gim

náziumba a beiratkozások a jövő 1942. 
és 1943. tanévre junius 22—23. napjain 
lesznek. A gimnázium I. osztályába az 
vehető fel, aki a IV. elemi osztályt si
kerrel elvégezte és szept. 15-ig elmúlt 
10 éves, de a 13-ik életévét még nem 
töltötte be. A beiratkozáskor a követ
kező okmányokat kell felmutatni: 1. ele
mi iskolai értesitőkönyvecske, 2. himlő
oltási, 12 évnél idősebbeknél ujraoltási 
bizonyítvány, 3. a jelentkező tanuló szü
letési anyakönyvi kivonata, 4. a tanuló 
szüleinek születési és házassági bizo
nyítványa, 5. az apai és anyai nagyszü
lők születési és házassági bizonyítványai.

Beiratáskor 20 P felvételi dij fizetendő. 
Más gimnáziumból átlépő tanulók a 
tanulmányi értesítőn kívül szintén kö
telesek felmutatni a felsorolt születési, 
illetve házassági okmányokat. Azok, akik 
a júniusi beiratkozást elmulasztják 10 
pengővel több beiratási dijat kötelesek 
fizetni, mely összeg a tehetségmentő 
alaphoz fog csatoltatni. igazgatóság.

A gimnáziumi érettségi vizsgák
junius 8—12-ig folytak le Varga Imre 
ref. lelkész, egyházkerületi kiküldött 
elnöklete mellett. A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi minisztert mezöbándi 
Csetri Károly tanügyi főtanácsos, ny. gimn. 
igazgató képviselte. A vizsgáztatóbizottság 
tagjai voltak : vitéz Fábián Vilmos tan
ügyi főtanácsos-gimn. igazgató, Kunos 
András o.-főnök, Kovács József, dr. Bolla 
József és K. Nagy István tanárok, jegy
zője pedig Smid Lehel tanár. Az írás
beli vizsga eredményeként 36 jelöltet 
bocsátottak a szóbeli vizsgára, amely
nek eredményét pénteken délután hir
dették ki. Lapunk zárta miatt az ered
ményről a jövő számunkban adunk hirt.

A rimaszombati Zeneiskola vizsga
ünnepélye junius 21-én, vasárnap dél
után 6 órakor folyik le az intézet zene
termében (Muzeum - épület), amelyen 
érdeklődőket szívesen látn ,k.
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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 30 ával 6. életévét betöltötte.

A gyümölcstermelők érdekvédelme.
A Gyümölcstermelők Országos Szö

vetségének gömör-vármegyei tagegyesü
lete junius 7-én, vasárnap délelőttre 
a Katolikus Kör nagytermébe értekez
letre hívta össze Rimaszombat gyümölcs- 
termelő közönségét. A nagyszámban 
megjelenteket vitéz dr. Puskás Zsigmond 
városi tanácsnok üdvözölte, majd fel
kérte a szövetség kiküldöttjét: Ferdinánd 
Dezső vm. gyümölcsészeti felügyelőt elő
adása megtartására. Az előadó vázolta 
a Szövetség célkitűzéseit és azokat az 
előnyöket, amelyeket a Szövetség tag
egyesületébe való belépés jelent. Ismer
tette az idei befőzési cukorakciót, vala
mint a gyümölcsösök védelmére tett 
intézkedéseket. Hangsúlyozta, hogy a 
Szövetség csak akkor képes a meg
felelő érdekképviseletre, ha háta mögött 
nagyobb tömeg áll. így mindenki érdeke, 
akinek gyümölcsöse van, hogy belépjen 
a vármegyei tagegyesületbe, amely meg
felelő jelentkezés esetén megalakítja 
rimaszombati fiókját is. A gyűlés végén 
számosán bejelentették készségüket a 
helyi fiók megalakítása céljából való 
csatlakozásukra. Az előkészítő munkála
tokat három tagú bizottságra bízták, 
amelynek tagjai: Báthory Andor ny.
gimn. tanár, Stolcz Jenő ipartársulati 
titkár és Haynik Géza muzeumfelügyelő 
lettek.
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és derékfájás, idegesség, 
émelygés, tisztátalan teint 
gyakran csak az emésztési 
zavaroknak következménye.
Ilyenkor 
is kell a

A  tábori postaküldem ények 
szá llítá s i ideje .

A közönség köréből több panasz 
merült fel a hadszíntéren küzdő 
hozzátartozóiknak küldött és az ál
taluk feladott tábori posta-küldemé
nyek szállításának lassúsága miatt.

A Magyar Távirati Iroda beava
tott katonai helyhez fordult felvilá
gosításért, s a következő magyará
zatot kapta:

A keleti arcvonal a magyar ha
tártól sokhelyütt több, mint ezerki
lométeres távolságban húzódik el. 
Az oroszországi nagy távolságok, 
a vasútvonalak ritkasága és a köz
ismert szovjet útviszonyok szinte

legyőzhetetlen akadályokat állí
tanak apostaküldemények gyors 

továbbítása elé.
Ez az oka annak, hogy a tábori 
posta anyagának szállítási ideje a 
hadműveleti területek vasúti vég
állomásáig 6— 14 napig tart. Onnan 
még ki kell szállítani a lapokat és 
a csomagokat az alakulatokhoz, s 
ez újabb 4—6 napot vesz igénybe. 
Természetes, hogy a hazaszóló 
küldemények szállítása ugyanennyi 
ideig tart, s igy

egy-egy levélváltás 4 —5 hétbe 
is beletelik.

A leggondosabb szervezés és a leg
tökéletesebb felszerelés mellett sem 
lehetséges a tábori posta szállítmá
nyainak gyorsabb továbbítása. A 
katonai hatóságok felkérik a kö
zönséget, hogy a tábori posta iránt 
tanúsítson türelmet.

Hogyan k é szítsü n k  el 
ziüdfözelékeket és salétékat.
Győrffy - Bengyel Sándor közellátási 

miniszter a vitaminkert akcióval párhu
zamosan megvalósította a közellátás kí
sérleti konyháját is, amelynek egyik leg
fontosabb célja az, hogy a háborús nép
élelmezés megjavítása érdekében széles 
körben ismertté tegye a vitamindus táp
anyagok helyes elkészítési módját. A 
Közellátási Hivatal kísérleti konyhája 
rövid pár hetes működése első ered
ményeképpen érdekes kiadványt tett 
közzé, amelyben a zöldfőzelékek felhasz
nálását és elkészítését ismerteti a kor
szerű főzéstechnikai eljárások segítsé
gével. A „Táplálkozzunk helyesen cimü" 
sorozat kiadványaképpen most jelent 
meg az „Együnk zöldfőzeléket" cimü 
gyakorlati tanácsokat és útbaigazításokat 
adó füzet, amely a mai háborús világ
ban nélkülözhetetlen mindenki számára. 
A füzet ismerteti a tavaszi és nyári 
zöldfőzelékfélék fogyasztásának jelentő
ségét és Útmutatást ad az anyák részére 
a csecsemő és kisgyermek táplálkozá
sára vonatkozóan. Száznál több recept 
alapján ismerteti a zöldség- és főzelék
félék felhasználását. Gyakorlati útmuta
tásokat ad étkezésünk változatossá té
telére és végül megtanít arra is, mit te
gyünk, nehogy a megmaradt ételek el
romoljanak.

A zöldségfélék elkészítését tárgyaló 
füzet, — amelyet dr. Somos Elemér mi
niszteri osztálytanácsos szerkesztett — 
a Stádium Rt. kiadásában jelent meg. A 
füzet kapható minden újságárusnál, do
hánytőzsdében, IBUSz pavlllonban, vidé
ken pedig ezen felül még az egyes köz
ellátási felügyelőségeknél is, darabonként 
20 filléres árban.

H ÍR E K
Még egy hét

és iskoláinkból kirajzik a diákok 
vidám serege. Pénteken végződön 
az érettségi, s most folynak és a 
hét közepén fejeződnek be az össze
foglaló vizsgák is. A diákszivek 
megtelnek a jó l végzett munka után 
a búcsú érzéseivel.

A z  elmúlt hét szombatján a Szá
mán-Intézet végzett növendékei „bal- 
lagtak“. Őket és a gimnázium érett
ségizendő ifjait a vasárnapi diák
misén dr. B á n y a i  József, a sze
retett hittanár búcsúztatta el köny- 
nyekig megható beszéddel.

A kirakatokban már megjelentek 
és sok nézőt vonzanak az egyes 
iskolákban végzett fiuk  és lányok 
fényképcsoportjai, amelyekörök idők
re megőrzik az egymás, a tanárok 
és az intézet iránti felejthetetlen 
emlékeket.

Mához egy hétre az évzáróünne- 
pélyekkcl és az Istennek adandó 
hálaimádság után 2 és félhónapra 
bezárulnak az iskolák kapui és 
tanárok, tanítók, tanulók megkezd
hetik megérdemelt pihenőjüket. Adja 
az Isten, hogy ez nyugalmas és 
édes lehessen...!

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzója a ma
gyar kir. belügyminiszter előterjesztésére 
Baltavári István rimaszombati m. kir. 
rendőrtiszthelyettest a rendőrségi szol
gálat terén mutatott példás kötelesség- 
teljesítése és odaadó munkássága elis
meréseként a Magyar Ezüstérdemkereszt- 
tel tüntette ki. A legfelsőbb kitüntetést 
junius hó 11-én délelőtt a betegségéből 
most felgyógyult vitéz ár. Biikky Jenő 
rendőrkapitány a rendőrlegénység szál
lásán rövid ünnepség keretében adta át 
a kitüntetettnek. Az ünnepélyes aktus 
után a rendőrök diszmenetben vonultak 
el a rendőrkapitányság vezetője elölt.

Eskütétel. Az Egyesült Női Tábor női 
honvédelmi szolgálatának helyi vezetői, 
dr. Horváth Árpádné elnöknővel az élen, 
junius 10-én, szerdán délelőtt tették le 
az esküt dr. runyci ’Sóldos Béla kormány
biztos-főispán kezébe.

Házasság. Ujházy Lenke és Angyal 
István, a „Losonci Hírlap" szerkesztője 
junius 7-én Losoncon házasságot kötöt
tek.

Megjutalmazott tanítók. A Julián 
Iskola-Egyesület a magyar nyelvoktatás
ban kiváló eredményeket elért népisko
lai tanítókat minden évben jutalomban 
részesíti. Ez évben három gömörmegyei 
tanító is elismerésben részesült. így 
Much Mária andrási tanítónő 50 pengő 
pénzjutalmat kapott, Hajsó Sándor igaz- 
gató-tanitó és Kender János tanító 
(Jolsva) pedig dicsérő oklevél-elismerést 
nyertek. A dicsérő okleveleket a rima- 
szombati kir. tanfelügyelőség ünnepélyes 
keretben nyújtja majd át. A Julián Iskola- 
Egyesület egyébként a magyar nyelv
tanításában kiváló eredményt elért 
jolsvai állami népiskolában „Julián" ifjú
sági könyvtárt állíttat fel.

Kitüntetések a Nemzetvédelmi Ke 
reszttel. Vitéz nagybányai Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzója dr.bdró 
Baratta Dragono Norbert volt poltári 
nagybirtokos és samotgyárost, valamint 
dr. Utbányi Tibor vegyész, karpaszcmá- 
nyos honvédtizedest — budapesti lako
sokat — a Nemzetvédelmi Kereszttel 
tüntette ki.

KOzgyülés. A Hadirokkantak és Hadi
özvegyek Országos Nemzeti Szövetségé
nek (HONSz) helyicsoportja junius 21-én, 
vasárnap délután 3 órakor tartja III. évi 
rendes (tisztújító) közgyűlését a Polgári
kör emeleti nagytermében.

A Téli Gazdasági Iskolában meg
tartott háztartási tanfolyam záró
vizsgája ma, vasárnap délelőtt 11 óra
kor folyik le az intézet egyik termében. 
Utána délután 5 óráig kézimunka kiállí
tás lesz, amely díjtalanul megtekinthető.

Ballagás a Széman-Intézetben. Ben
sőséges, meghaló keretek között búcsúz
tak a kereskedelmi szaktanfolyam H-od 
osztályos növendékei e hó 7-én az isko
lától. Az Ízlésesen feldiszitett Il ik osz
tályban Bodor Sári búcsúzott meleg 
könnyekkel átszőtt, szivből jövő szavak 
kai az iskolától, a t. főnöknőtől és a ta
nári kartól, majd Molnár Ida mély ér
zéssel szavalta el Remenyik Sándor: 
„Találkozunk“-ját, amelyre meleg sza
vakkal reflektált az l-sö osztály nevé
ben Dolinszky Edit és átadta az I ső 
osztályosok ajándékait, majd egy Gabo
nás Tibor szerezte búsongó bucsudal 
hangjai mellett kivonultak néhai Szá
mán Endre pápai-prelátus alapitó arc
képe elé, ahol fogadalmat tett az ifjú
ság. Aztán levonultak a kertbe, ahol 
egy rózsafát ültettek. Az ünnepség, 
amely szép, meleg és emlékezetes volt, 
a kápolnában ért véget, ahol egy csen
des imát küldtek a Mindenség Urához, 
ki meg fogja áldani minden munkájukban 
az ő nevében kezdő és végző leányait.

A Rimaszombat! T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Halálozások. Etel Ethey Aranka éle
tének 81. évében, hosszú szenvedés után 
junius 9-én Egerben meghalt. Az elhunyt
ban özv. Zsilinszky Sándorné sz. Gyürky 
Sára szerető nevelőanyját gyászolja. 
Holttestét Rimaszombatba szállították, 
ahol junius 11-én délután 6 órakor te
mették el a ref. egyház szertartása sze
rint a családi sírboltban. Ugyanakkor 
szállították Rimaszombatba és ugyan
itt helyezték örök nyugovóra boldogult 
Zsilinszky Sándor m. kir. őrnagy, özv. 
Zsilinszky Sándorné Egerben elhalálo
zott urának htill tetemeit is.

Egy régi tőzsgyökeres rimaszombati 
férfiú haláláról hozott hirt a posta. Szabó 
László volt kir. telekkönyvvezető életé
nek 78-ik évében, junius 5-én Miskol
con meghalt. Temetése nagy részvét mel
lett ment végbe Miskolcon. Az elhuny
tat három gyermeke és kiterjedt rokon
ság, köztük Varga Istvánná sz. Szabó 
Julianna helybeli lakos szeretett testvé
rét gyászolja.

Hlatky László lett a pécsi színház 
igazgatója. A pécsi Nemzeti Színház 
igazgatásával Pécs város polgármestere
7 pályázó közül rétalapi Hlatky Lászlót, 
a nemrégen nálunk szereplő fiatal szín
igazgatót bízta meg.

A három hét óta tartó szárazsá
got, amely már rendkívül káros kö
vetkezményekkel fenyegetett, péntekre 
virradó éjszaka hatalmas zivatar sza
kította meg. Bár azt jégeső is kisérte, 
a jótékony esőt a szomjas föld mo
hón fogadta magába, s utána az egész 
természet is felüdülni látszott.
Diákmajális az erdőben. Idők múl

hatnak, emberek változhatnak, a diák
majális sohasem vészit kedves romanti
kájából. A helybeli Egyesült Prot. Gim
názium ifjúsága az immár rangidős Vll. 
osztály rendezésében, S z e p s y  József 
osztályfőnök-lanár vezetése mellett jun.
8 án, hétfőn tartotta meg egésznapos 
kirándulását a szabatkai erdőben. A ret
tegett Medáid-nap nagyszerűen viselke
dett, mert — bár délután veszedelmes 
dörgések hallatszottak — pompás idő
járás kedvezett a Lali Sándor cigányzene- 
karának megérkeztével vidám majálissá 
előlépett kirándulásnak. Szülök, tanárok 
és a 200 főnyi mindkét nembeli ifjúság, 
mint egy összetartozó szép család örült 
a napfénynek, a jó levegőnek, a gond
talan játéknak és táncnak. Délelőtt dr. 
Pazonyi Béla tanár rövid előadása figyel
meztette az ifjúságot a madarak és fák 
védelmére. Délután nagy derűt és tet
szést aratva a VII. és VI. osztály vers- 
faragói olvasták fel elmés és ötletes 
krónikájukat, s adtak elő kedves diák
élményeket, közben pedig ügyes amatőr 
harmonikások szórakoztatták a közön
séget. Mindvégig jókedv uralta az ifjú 
szivek számára bizonyára sokáig emlé
kezetes mulatságot, amely a késő estéli 
órákban zenés bevonulással ért véget.

A „600-éves zenekar" szokásos 
polgáriköri keddi zeneestjel iránt fo
kozatos érdeklődés nyilvánul meg, ami 
nem is csoda, mert a nyújtott műélve
zetért csak 10 darab cigarettát kell a 
„bandá“-nak beszolgáltatni a harctéren 
küzdő magyar honvédek javára.

3

Szerencsi
édességek 

Deák Ferenc-u. 13.
K özérd ek ű  h ird e tm én y .

Az eddigi zsirbeváltó-lap a hozzá fű
zött követelményeknek nem felelt meg. 
Mig egyesek ezeknek alapján teljesen 
ellátatlak, mások zsirszükségletüket még 
a legminimálisabb szükséglet erejéig 
sem tudják biztosítani. A zsir igazságo
sabb elosztása és ellenőrzése fokozottabb 
keresztülvitele végett az alábbiakat ren
delem el :

A vágóhídon levágott sertéseket a 
hentesek tartoznak a vágóhídon a vá
rosi állatorvos és vágóhidőr jelenlétében 
a fehér árutól letisztítani és lemérni.

Külön lemérendő a háj, külön a toka, 
külön a hát- és nyesedék-szalonna. Az 
állatorvos a lemért mennyiséget, a vágó 
hentes, a hentes és minőség megjelölé
sével, a vágóhidőr utján naponta a 
közellátási hivatalnak jelenteni tartozik. 
Továbbá azt is, hogy a hentes a zsirt 
kisüti-e, vagy nem.

Junius 15-től hentes csak az újon
nan rendszeresített bevásárló-jegy levá
gott és érvényes szelvénye ellenében 
szolgáltathat ki zsirt. A szelvényt a hen
tes vágja le a jegyről. A szelvény magá
ban nem érvényes. A szelvény az előirt 
időtől számított két héten belül érvé
nyes. •

Az egyes szelvények beváltását s be- 
j váltásának időpontját a hivatal állapítja 

meg. A közellátási hivatal hivatalos ér
tesítésben adja a közönség tudtára, me
lyik szelvény mikor érvényes, s arra 
mennyi zsir vagy szalonna szolgáltat
ható ki. A hentesek a hivatalos értesi- 

j tést kirakatukban kifüggeszteni tartoznak.
Hentesek a kiszolgáltatott zsir után 

j beszedett szelvényekkel a rendszeresi- 
! tett kenyér elszámoló-lapokon kettőszáz- 

darabonként felragasztva tartoznak ha
tárnaponként elszámolni.

A közellátási hivatal a terhelésről és 
elszámolásról könyvet vezet.

A régebben rendszeresített zsirbevá- 
sárló-lapra a hentes junius hó 15 ig 
személyenkint legfeljebb 20 dkgr. zsirt 
szolgáltathat ki összesen.

A hivatalos értesítés megjelenéséig 
a hentes a készletében lévő zsirt vagy 
szalonnát nem szolgáltathatja ki.

Rimaszombat, 1942. junius hó 6.
Éva László s. k.

polgármester.

Az állatni elemi fiú- és leányisko
lák nyári mulatsága ma, vasárnap 
folyik le a szabatkai erdőben. A jóté
konycélt is elősegítő kedves majálisra 
felhívjuk a város társadalmának figyel
mét.

Vöröskeresztes hivatásos ápolónői 
iskola. A Magyar Vöiöskereszt hivatá
sos ápolónőképző iskolája f. évi szep
tember hó 1 én kezdődik. A 2 éves tan
folyamra felvehető legalább 4 középis
kolával rendelkező minden 18—30 éves 
nő, aki a pályázati feltételeknek* meg
felel és aki az ápolónői hivatáshoz ked
vet és rátermettséget érez. Részletes fel
világosítással szolgál dr. jékei Balogh 
Ádámné, Gömör és Kishont vármegye 
önkéntes vöröskeresztes főápolónője 
Andrássy-u. 6. szám alatt.

Közellátási kihágások büntetése. A
rimaszombati m. kir. rendőrkapitányság 
büntető bírája az elmúlt héten a köz
ellátás elleni kihágási vétségekben a 
következő Ítéleteket hozta : Palocsai 
László benzinkút-kezelőt, mert a motal- 
kót tartályban szolgáltatta ki 40 P, Bo
tos Aladárné cigányzenész nejét pedig 
azért, mert liszt- és cukorjegyét koráb
ban váltotta be, jogerősen 20 P pézbir- 
sággal sújtotta. Tóth Mihály timármes- 
ter engedély nélkül bőrt készített el. A 
büntető bíró ezért 50 P-re Ítélte, az Íté
letet azonban 1 évi próbaidőre felfüg
gesztette.
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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

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

F e lh ív á s .
Felhivatnak az 1922., 1921., és 1920. 

évben született állitáskötelesek, hogy 
sorozási összeírás végett junius 15-töl
30-ig a városházán személyi okmányaik
kal jelentkezzenek.
_____ Polgármester.

K i m u t a t á s
a Gömör és Kishont vm. Vitézi Szék 
által 1942. évi február havában meg 
hirdetett „Vitézi Néma Bál" ra történt
befizetésekről:

100 P: Szabó László Várgede. 70 P: Pénzügy' 
tisztviselők kara Rimaszombat. 50 P: dr. vitéz 
Szakáll István C s íz , Siposs József Rimaszombat. 
37'50 P: Barabás Lajos Rimaszombat. 30P: vitéz 
Baráth Károly id. Rimaszombat. 20 P: dr. runyai 
’Sóldos Béla, dr. Löcherer Géza Rimaszombat, 
Papírgyár rt. Pelsöc, Czékus Miklós Gömörmi- 
hályfalva, Épitöanyagipari rt. Putnok, 4. számú 
Vitézi Törzsszék Budapest, vitéz Balázs Máté 
Rozsnyó. 15 P: Barna Béla Mellété. 1220 P: 
Állomásfönökség Feled. II P: M. kir. 13. honv. 
gy. e. Ili. zlj. Tornaija. lO'll P: Fodor Jenő Aba- 
fala. 10 P: dr. Horváth Árpád, Járási Ipartásulat, 
Márkus László, Sztolár Dezső, Banyák Gyula, 
dr. vitéz Baráth Károly, Szöllősy István, Gabo
nás és Tóth, dr Lányi Tivadar, Ruprich János, 
Gyulai István, Rimaszombati Járási Hitelszövet
kezet, vitéz Fábián Vilmos, vitéz Kemény Géza 
Rimaszombat. Magnezit Ipari rt. Jolsva, Kirschner 
Zsigmond Rozsnyó, Sarlay Soma Ajnácskő, Put- 
noki Mária Budapest, Hámos László Tornaija, 
’Sóldos Árpád Runya, Ragályi Ferenc Ragály, 
Smrek Gerő Ajnác.kö, Gocso Emil Alsóvaly, 
vitéz Bacsó Béla Putnok, Ebeczky Anna Ajnácskó, 
Gy. Farkas Gyula Putnok, Jansen Pál Kövecses, 
ifj Rákossy Lajos Berzéte, Szilárdy István Sajó- 
lenke, Tasnádi Nagy Elemérné üice, dr. Hizs- 
nyay Heinzelmann Béla Gice, Sandrik János 
Jolsva. Dapsy Árpád Szkáros, Bácsbodrog vm. 
Vitézi Széke Zomhor, vitéz Nagy Sándor, vitéz 
Dorogi András Tornaija. 5 P: Kun György, | 
Radány Lajos, dr. Fényes Elemér, Rábely Károly, 
Derekas János és Fia, özv. Benyó Gézáné. Varga J 
Károly, Stolcz Jenő, Gémes Béla, dr. Balogh 
Ádám, Rábely Eta, Röczey Dániel, Kovács Lajos, 
Klamárik János, Mándy Antal, Horváth István, 
Temják P á l.J ’alaki Gyula, Weiser Ilona, Nagy j 
Emil, Bodoki Lajos, dr. Kovács László, Katoli-[ 
kus Olvasóegyesület Rimaszombat. Noviczky Béla 
Korlát, Simon József Putnok, Vajner Lajos Rozs
nyó, Seress Dezső Rimaszécs, dr. Csurgai István 
Rozsnyó, Schneller Miklós Tornaija, özv. Szent- 
Ivány Józsefné Beje, Kabla Lajos Lice, Korényi 
Endre Jolsva, Molnár Lajos Tornaija, Stefán 
Lajos Hárskút, Smiák Lajos Gesztete, Kruspier 
László Jolsva, Kassa Béla Rozsnyó, dr. Lengyel 
T bor Tornaija, Palásti Árpád Gömörhosszuszó, 
Boross Lajos Sajórecske, br. Ragáfyi-Balassa Fe
renc Ragály, gr. Serényi Béla Putnok, Mitske Gusz
táv Rimaszombat, Déry Józse; Putnok, Kondo- 
rossy Gyula Felsőbalog, Isaák Elemérné Serke, 
Cseh Rudolf Krasznahorkaváralja, Gredinger Pál 
Putnok, Majercsák és Siróné Feled.

F o l y t a t j u k .

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.

S P O R T .

Labdarúgás.
R. Törekvés—Losonci AFC XI. 1:1 

(0:1). A helyi csapat ezidei utolsó baj
noki mérkőzése iskolapéldája volt an
nak, hogy a labdarúgásnál sokszor döntő 
tényező a szerencse, amely ezúttal tisz
tára a vendégegyütteshez pártolt. El kell 
ismerni azonban, hogy a LAFC tartalék
csapata jól kiképzett játékosokból áll, 
ennek ellenére a Törekvés legalább két 
góllal győzhetett volna ellene, na az 1. 
félidőben is olyan lendülettel játszik, 
mint a mérkőzés második felében. Ek
kor azonban a balszerencse és főleg az 
ellenfél kitűnő védelme akadályozta meg 
a győzelemben. A Törekvésnél ezúttal 
gyöngébb volt a fedezetsor, úgy hogy 
azt állandóan támogatni kellett. A me
zőnyből kimagaslott Molnár hátvéd ön
feláldozó játéka. A Törekvés kiegyenlítő 
gólját Barczi lőtte, de a helyi csapat egy 
11-est is kihagyott. Kovács füleki bíró 
sokat hibázott.

LEVENTE-SPORT
A rimaszombati Levente Egyesület záró

ünnepélye ma folyik le a városkerti sport
telepen délután 3 órai kezdettel. A prog
ramon sportszerű gyakorlatok, ailétika 
és futballmérkőzés szerepel a Levente 
Egyesület és a gimnázium csapata kö
zött. Az ünnepélyen a 80 filléres műsor 
megváltásával lehet résztvenni.

Irodalom.
A ty u sk a  á rv á i.

— Nina Fedorova regénye. —
Atyuska árvái: egy előkelő fehér orosz 

menekült családtagjai. A család feje: a 
„Nagymama". Neve nem is szerepel a 
regényben, mindenki Nagymamának szó
lítja, öregek, fiatalok, rokonok, idegenek 
egyformán. Á Nagymama egy kissé szim
bólum is. A családot összetartó erő, az 
eszményi asszony és az örök Édesanya 
szimbóliuma. Igazi családfő, a szó leg
súlyosabb, leggondteihesebb és legön
zetlenebb értelmében. Fedorova könyve 
sok szereplőjével, hátterében a távolke
let már ki-ki robbanó, vihar előtti feszült
ségével, — 1937-et Írunk — a kikötő 
város nemzetközi tarkaságával, amelyre 
előrevetik árnyékukat a közeledő, világ
rengető események, megvesztegetően 
színes, izgalmas olvasmány, de ennél 
sokkal több. Azok közül a ritka köny
vek közül való, amelyek olvasása köz
ben élőlényekké válnak. Az elveszett ha
zát sirató mély fájdalomban és abban a 
nemkevésbbé mély, csendes és bölcs hu
morban, amellyel sorsukat viselik a szen
vedők, az iró szive dobog. Fedorova re
génye a világnak úgyszólván minden 
műveli nyelvén megjelent és már min
denütt átütő sikert aratott. A müvet ma
gyar nyelven Ruzitska Mária művészi 
fordításában a Singer és Wolfner iro
dalmi intézet adta ki. Ára fűzve 580, 
kötve 8 P.

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

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

Az Én Ujsógom-Tündérvósár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/rév re  ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

Mindhárom lapból díjtalan 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.

„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. Élőfizetési ára 'h-ed évre 1'30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

*A Palladis junius havi újdonságai. 
„Vigyen magával és nagyszerűen tölti 
az idejét vikenden, kiránduláson, de 
akár otthon is a kertben, vagy a nyitott 
ablaknál a szép időben." Valósággal Így 
kínálkoznak ezek a most megjelent pom
pás érdekfeszitő könyvek : D. C. Disney 
rejtelmekkel teljes története egy furcsa 
családi találkozóról, amely „Ki járt az 
erkélyen?" címmel a Másfélpengős Re
gények sorozatában jelent meg, vagy 
Glen Haley merész kalandoktól izgalmas 
könyve : „A gyanú árnyékában", a leg
újabb Félpengős Regény. Külön ki kell 
emelnünk Tuster Jolán Máriának a Há
romnegyedpengős Regények sorában 
megjelent szinpompás romantikus regé
nyét, „A siklósi vár foglyá“-t, amelyet 
a Palladis regénypályázatán irodalmi és 
korfestő értékeiért díjjal koszorúztak. 
Mélységes lelki problémákkal remegteti 
meg az olvasót a junius közepén for
galomba került Pengős Regény: Fraser 
Simson könyve, a „Gyötrődő lelkek", 
amely felejthetetlen élvezetet Ígér.

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

Hirdetmény.
A Tornaijai Takarékpénztár rt.
1942. junius hó 10-én tartott rendkívüli 
közgyűlése kimondotta az alaptőkének 
500 drb. P 50 n. é. uj részvény kibo
csátása utján P 75,000 ről P 100,000 re 
való felemelését.

A régi részvényeseket az uj részvé
nyek tekintetében elővételi jog illeti meg 
akként, hogy minden 3 régi részvény 
alapján 1 drb. uj részvényt vehetnek át, 
P 60 kibocsátási áron. Töredék részvény 
nem lesz kibocsátva. Az uj részvények 
1942. január 1-től részesülnek osztalék
ban.

Az elővételi jog Tornaiján, az intézet 
pénztáránál 1942. év junius hó 20-tól 
1942. julius 20 ig gyakorolható, a régi 
részvények bemutatása mellett, amikor 
az uj részvény P 60 vételára is egy 
összegben befizetendő.

Felhívjuk t. részvényeseinket, hogy az 
uj részvények átvételére való jogukat a 
megállapított időben gyakorolják, meri 
azontúl eziránti igényük megszűnik.

Tornaija, 1942. junius 12.
Tornaijai Takarékpénztár rt.

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.

A feledi kir. járásbíróság mint telek- 
__________ könyvi hatóság.
602/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Riz Lajosné sz. Laczkó Szerén velke- 

nyei lakos végrehajtónak Laczkó Gyu- 
láné sz. Simon Erzsébet velkenyei la
kos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 156 P 43 
f tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a Velkenye és C síz községben 
fekvő, s

1. a velkenyei 374. sz. telekjegyző
könyvben A I. 1—16. sor és 197, 209, 
318, 450, 536, 555, 648, 718, 803, 832, 
1044, 1173, 20/b, 24/b, 991, 1090 hely
rajzi szám alatt foglalt ház, udvar, kert, 
szántó, rétekből B 1/b. szerint végrehaj 
tást szenvedő nevén álló l/t-ed részre 
2250 P kikiáltási árban ;

2. a velkenyei 270. sz. teiekjegyző- 
könyvben A-j-1. sor és 937. helyrajzi 
szám alatt foglalt szántóból B 5/b sze
rint végrehajtást szenvedő nevén álló '/,- 
ed részre 50 P kikiáltási árban ;

3. a csizi 141. sz. (elekjegyzőkönyvben 
A 1—2. sor és 234/c, 234/b, helyrajzi 
szám alatt foglalt szántó és rétből B 39. 
szerint végrehajtást szenvedő nevén álló 
Vm-od részre 420 P kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1942. évi junius hó 25. 
napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (1 utca, 1. sz. ajtó) 
fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/0-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
•/.-ára kell kiegészíteni.

Feled, 1942. évi március hó 7. napján.
Dr. Farkas Attila s. k. 

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Kelemen s. k.

Csinosan bútorozott szoba
fürdőszoba és kerthasználattal 
k’l.a d 6. Blattny Árpád, Ferenczy- 
utca 32.

A feledi kir. járásbíróság mint telek- 
_______  könyvi hatóság.
1722/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Tátra Bank tornaijai fiókja végrehaj

tónak Balog László, Szalai Barnáné és 
Balog Pálné végrehajtást szenvedők el
len indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtási árve
rést 602 pengő tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a Velkenye köz
ségben fekvő, s

1. a velkenyei 31. sz. tjkvben A 2, 4, 
181. sorsz. alatt foglalt szántó és rétek
ből és az ehhez tartozó urb. erdő és 
legelő illatőségből B 15. szerint Balog 
László nevén álló >/< részre 1345 P ki
kiáltási árban ;

2. a velkenyei 143. sz. tjkvben A 1 —
4. sor és 23/a/2. 23/a/3, 23/a/8, 23/b/2. 
helyrajzi szám alatt foglalt és B 2/a, b. 
szerint Balog László és Balog Magda
léna Mária nevén álló ház, ól, házhely 
és kertre 200 P kikiáltási árban;

3. a velkenyei 74. sz. tjkvben A 18— 
20. sor és 23/a/5, 23/a/6, 23/a/10. hely
rajzi szám alatt foglalt udvar, kút és 
csűrből B 11/a, b. szerint Balog László, 
Balog Magdaléna Mária nevén álló '/. 
részre 400 P kikiáltási árban;

4. a velkenyei 63. sz. tjkvben A I. 2— 
4, 6—11, 14, 15. sorszám alatt foglalt 
szántó és rétből és az ehhez tartozó urb. 
erdő, legelő illetőségéből B 9, 14/a, b. 
szerint Balog Pálné, Pap Teréz, Balog 
László és Balog Magdaléna Mária nevén 
álló Vn-ed részre 990 P kikiáltási ár
ban ;

5. a velkenyei 77. sz. tjkvben A 5. sor 
és 275. hrsz. alatt foglalt szántóból B 
26/b. szerint Balog László nevén álló 
’/s-ad részre 100 P kikiáltási árban ;

6. a velkenyei 108. sz. tjkvben A I. 
1 — 16. sorszám alatt foglalt közös úr
béri legelőből B 797/a, b. szerint Balog 
László és Balog Magdaléna Mária nevén 
álló illetőségre 100 P kikiáltási árban ;

7. a velkenyei 109. sz. tjkvben A I.
1—4. sorszám alatt foglalt úrbéri erdő
ből 672/a, b. szerint Balog László és 
Balog Magdaléna Mária nevén álló il
letőségre 100 P kikiáltási árban ;

8. a velkenyei 204. sz. tjkvben A 1—
14. sorszám alatt foglalt és B 2/a, b. 
szerint Balog László és Balog Magda
léna Mária nevén álló szántó és rétekre 
1655 P kikiáltási árban ;

9. a velkenyei 278/a. sz. tjkvben A 1.1,
3—8, 11, 12. sorszám alatt foglalt szán
tókból és az ehhez tartozó urb. erdő, 
legelő illetőségből B 5. szerint Balog 
Pálné, Pap Teréz nevén álló '/e-od rész
re 100 P kikiáltási árban ;

10. a velkenyei 342. sz. tjkvben A I.
1—3. sorszám alatt foglalt szántó és rét
ből B 2. szerint Balog Pálné sz. Pap 
Teréz nevén álló '/,-od részre 55 P ki
kiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1942. évi szeptember hó 
4. napján délelőtt 9 órakor Velkenye 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 #/»-a, 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
% ára kell kiegészíteni.

Feled, 1942. évi május hó 18. napján.

Dr. Dessewffy Árpád s. k.
vezető kir. járásbiró.
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