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Harc a feketepiac ellen.
A  háborús ellátási nehézségek 

legvisszataszitóbb kiséröje kétség
telenül a feketepiac. Nem magyar 
sajátság, minden országban jelent
kezik, ahol a nyersanyaggazdálko- 
dás következtében kormányintéz
kedésekre, igazságos elosztásra, a 
termelés és a fogyasztás egyen- 
sulybahozatalára van szükség. Átin- 
den nagy nemzeti erőfeszítésnek 
voltak és vannak vámszedöi, és 
mindenütt akadnak, akik hasznot 
akarnak huzni a mások lemondásá
ból, nélkülözéséből, szenvedéséből. 
Az államoknak kötelességük, hogy 
üldözzék ezeket azt árulókat, ártal
matlanná tegyék a háborús gazda
sági éW parazitáit és ennek a kö
telességének a magyar állam is 
eleget tesz. Pusztán hatósági be
avatkozással azonban a feketepia
cot megszüntetni sehol sem lehet, 
mint ahogyan a legtökéletesebb 
rendőrség és a legszigorúbb törvény 
sem tudja megszüntetni, hogy a 
gonosztevők gyilkoljanak, lopjanak, 
és raboljanak. Hitvány ember min
dig lesz és az állam az emberi 
gyöngeséggel szemben nem tehet 
mást, mint megtorol és védekezik.

A magyar állam elvégzi ezt a 
munkát, de hogy a feketepiac el
len folytatott küzdelem eredményes 
legyen, ahhoz a közönség teljes 
megértésére és támogatására is 
szükség van. Ezen a ponton áll, 
vagy bukik a feketepiac elleni küz
delem sorsa. A közönség, a ma
gyar milliók elhatározása dönti el, 
marad-e feketepiac, vagy megsza
badul ettől a csúnya, gyötrelmes 
és igen veszélyes betegségtől. Nem 
kellenek nagy szavak, lelkes buz
dítások, egyszerű és világos emberi 
értelem kell csak hozzá. Meg kell 
látni a tényeket. A feketepiac a 
közönség ellen irányul, tehát min
denki ellen személy szerint is. El
vonja az árut a közfogyasztás elől, 
azoknak adja, akiknek a pénzükön 
kivül erre semmiféle jogosultságuk 
nincs. Megkárosítja a termelőt, mert 
rendszerint rossz árat fizet és tág 
teret ad a legközönségesebb be
csapásnak. Tönkreteszi a kereske
delem lehetőségeit, jóhirét s a #égsö 
eredménye az, hogy néhány élés
kamrában menthetetlenül elromlik 
a feleslegesen felhalmazott élelmi
szer, amiből rászoruló magyar éle
teket kellene megmenteni, erősíteni 
és fejleszteni. Meggazdagszik né
hány lelketlen gonosztevő, az üz
letek előtt hosszabbak lesznek a 
sorok, több lesz a betegség, az el-

végezetlen otthoni munka és na
gyobb lesz a jogos elkeseredés, 
amely a közösség, az együttes le
mondás dezertőrjei ellen irányul.

Ha valaki tolvajt kiált, az egész 
utca nekiiraniodik és üldözőbe veszi 
a gonosztevőt. Mennyivel inkább 
kell üldözni azt az elvetemültséget, 
amely nem egy embert károsit meg, 
hanem mindenkinek a szájából lopja 
el a falatot. Nincs ostobább és szé
gyenletesebb érvelés, mint az, hogy 
engedjük csak szabadon garázdál
kodni a feketepiacot, különben nem 
kapnánk semmit. Ez egyszerűen 
nem igaz. A magyar föld ma is 
eltartja ezt a népet és ha valami
ben hiány van, ha valamihez nehe
zen, csak akadályokkal lehet hozzá
jutni: milyen apró, jelentéktelen
kényelmetlenség ahhoz képest, amit 
honvédeink vállalnak, s amit más 
országokban látunk! Milyen könnyű 
és egyszerű megérteni, hogyha min
denki megtartja a rendelkezéseket, 
s önként, készségesen aláveti ma
gát a szükségszerű korlátozások
nak, akkor önmagán is segít, tnigha 
csak a kibúvókat, csak a bűnös és 
tiltott utakat keresi, végeredmény
ben önmaga alatt is vágja a fát.

Az az intézkedés, hogy az ár
drágítók és a zugkereskedők va
gyonát elkobozzák, elevenére tapint 
a feketepiacnak. Akik itt dolgoznak, 
azoknak más büntető szankció nem 
sokat jelent. A becsület ezek sze
mében ismeretlen fogalom, a né
hány hónapi vagy néhány évi sza
badságvesztés: üzleti rizikó, ami 
benne van az árban. Ezeket érzé
kenyen büntetni csak úgy lehet, ha 
a mindenekfölött áhított, istenitett 
és minden eszközzel megszerzett 
vagyontól fosszák meg őket azon
nal és könyörtelenül. Saját magunk
nak is segítségére kell lennünk a 
hatóságoknak a feketepiac elleni 
harcban. Értse meg mindenki, hogy 
itt az elsőrendű nemzeti köteles
ségen túl jólfelfogott érdekről is 
szó van, hogy a feketepiaccal való 
érintkezés nem jelenti azt, hogy 
valaki élelmes és ügyes, hanem 
azt, hogy bűntárs és áldozata a 
leghitványabb bűnözőnek. Adjunk 
a hatóság kezére mindenkit, aki a 
fekete piacról jön és az árun ki
vül elrabolja a termelő és fogyasztó 
becsületét is. A közhangulat, az 
összefogás, a félre nem ismerhető 
ellenséggel szemben a legfontosabb, 
talán egyetlen módja annak, hogy 
a feketepiac sötét árnyaitól teljesen 
megszabaduljunk.

A  volt rimaszombati páncélosok 
példátadó hőstette az orosz harctéren.

Néhány héttel ezelőtt örömmel 
és büszkeséggel emlékeztünk meg 
arról, hogy a honvédvezérkar kü
lönleges dicsérő elismerésben ré 
szesitette az orosz harctéren küzdő 
rozsnyói házi zászlóaljat s igy köz
vetve a gömöri honvédeket is. Most 
egy bennünket közelebbről érdeklő 
elismerés dobogtatta meg a messze 
Oroszországban harcoló fiainkért 
aggódó szivünket. A honvédvezér
kar főnökének múlt szombaton ki
adott 25. számú jelentéséhez fűzött 
kiegészítés ugyanis ezeket Írja:

„A szeptember második felében be
állott és az azóta tartó viszonylagos 
nyugalmi állapot közben az elmúlt hé
ten neiyenként heves harcokra került a 
sor, mert az ellenség a magyar arcvonal 
több pontján is kísérletet tett arra, hogy 
egyes különös fontosságú teleprészeket 
elragadjon tőlünk. E támadások célja 
nyilvánvalóan az volt, hogy e pontok 
megszerzésével saját védőrendszerét meg
erősíthesse. Mint a hadijelentés is közli, 
támadásai már a különböző fegyvereink 
zárólüzében összeomlottak. A szeptem
ber derekán német kötelékekkel együtt 
végrehaj'ott támadások során — mint 
a most beérkezett összefoglaló harci
jelentésekből kitün'k — kiváló fegyver
tényével

számos magyar tiszt és legény
ség járult hozzá döntően az 
elért sikerekhez. Ezek közül 
különösen kiemeli a hadszínté
ren küzdő honvéd hadsereg 
parancsnoka: Resch Rudolf al

ezredes,
vitéz Kárpáthy Tibor és vitéz Mészöly 
Géza századosok, továbbá Kováts Albert 
hadnagy, valamint Csizmadia János őr
mester neveit. Valamennyien az egyik na
gyobb német erőcsoport előretörését tá
mogató harckocsialakulatunk soraiban 
küzdve, szereztek újabb dicsőséget a 
magyar honvédségnek.

Példás magatartásukkal nemcsak a 
harc irányításában s a harckocsiküz- 
deleinben tűntek ki, hanem abban is, 
hogy a sikerült betörés után az áttört 
ellenséges arcvonal mögött

harckocsijaikból kiszállva, kézi
fegyverekkel és kézigránátok
kal személyesen is résztvettek 
a helyi ellenállások leküzdésé
ben, valamint az utcai közel

harcokban.
Hősies és eredményes magatartásukat 
a honvédhadsereg parancsnoka követendő 
példaként állítja a honvédség szeme elé."

A példaképül állított kiváló hadi
tetteket mutató páncélosok abból 
a csapattestből kerültek a harc
térre, amely 1940. októberében 
Rimaszombatban alakult meg és 
tőlünk ez év nyarán távozott el. 
Parancsnokuk: Resch Rudolf al
ezredes itt mint ezredsegédtiszt 
működött. Benne rendkívül rokon

szenves egyéniséget, kiválóan kép
zett és széles műveltségű katona
tisztet ismertünk meg. Úgy ő — 
mint jelenleg is városunkban tar
tózkodó — kedves családja társa
dalmunk kedvelt tagjai. Velük együtt 
igaz örömmel és méltó büszkeség
gel tekintünk a hős parancsnokra 
és derék csapatára, melynek sorá
ban több rimaszombati fiú is he
lyet foglal. Kívánjuk, hogy a ma
gyarok Istene továbbra is áldja 
meg őket mind a két kezével, hogy 
egészséggel és győztesen kerül
hessenek vissza egy szebb és bol
dogabb Hazának szerető karjaiba.

Az üzletek téli zárlírája.
A rimaszombati kereskedők elhatároz

ták, hogy az október 1 tői március 31 ig 
terjedő időben

a fűszer-, vegyes- és élelmiszer-ke
reskedések reggel 8 órakor nyitnak 
és délután 5 órakor zárnak. A többi 
üzletek reggel fél 9 órakor nyitnak 
és délután 4 órakor zárnak.

Valamennyi üzlet délben '/»1—'/« 2 óra 
között ebédszünetet tart. A nyári idő
szakra nézve külön zárórát állapítottak 
meg.

Z  x j ó *
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szos gazdalfjakhbz. Elsősorban megálla
pította, hogy az iskolában derék magyar 
munka folyt. Szinte rekorddal határos 
az az eredmény, amelyet a tantestület 
nemcsak az elmélet terén, de a földe
ken gyakorlatban is elért. A tanító és 
tanítvány tökéletesen megértette egy
mást, s így dicséretes példáját adta az 
igazi összefogásnak. A vizsgabiztos meg
dicsérte a szép és értelmes előadásokat 
és az ifjak komoly és öntudatos fellépé
sét. Majd utalva a mai komoly időkre,

a belső front védelmére hivta 
fel a falu vezetésére hivatott 
uj aranykalászos g a z d á k a t .

Felidézte az 1918-as végzetes időket, 
amikor a magyarság idegen elemektől 
vezettetve, csábitó Ígéretekre hallgatva, 
készítette elő a trianoni rabságot. Utra- 
valóul adta az uj aranykalászos gazdák
nak, hogy

legyenek példátadó gazdák, jár
janak elő az Isten-, család- és 

hazaszeretetben.

Figyelmeztette őket arra is, hogy ne 
csak belsőleg, de külsőleg is legyenek 
jó magyarok. Mindenkor ragaszkodjanak 
az ősi hagyományokhoz, és ha arra ke
rül a sor, hogy a Haza áldozatot köve
tel tőlünk, legyenek jó és vitéz katonák, 
mert katonai erényeink által juthatunk 
el az uj Európában a minket megillető 
helyhez.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után a záróünnepély a Himnusz hang
jaival véget ért. A megjelentek ezután 
megtekintették a termelési kiállítást, 
amely meglepő példáját adta annak az 
öntudatos munkának, amelyet az intézet 
tanulói saját otthonukban a föld hasz
nos kiművelésében végeznek. Kár, hogy 
ezt a tanulságos kiállítást nem nagyobb 
nyilvánosság előtt rendezték meg, ami
kor is Rimaszombat város közönsége is 
meggyőződhetett volna arról, hogy a Téli 
Gazdasági Iskolában igazi nemzetépitő 
munka folyik.

A jótékonycélu hólapda-tea eredménye.

T U N G S R A M
___________ m r o t r o
Aranykalászos gazdaavatás 
a Téli Gazdasági Iskolában.

A rimaszombati Téli Gazdasági Isko
lában most fejeződött be az 1940/41. és 
1941/42. gazdaképző tanfolyam, mely 
alkalomból október hó 18-án, vasárnap 
délelőtt évzáró-ünnepély, aranykalászos 
gazdaavatás és tanulói termelési ver- 
senykiállitás folyt le az intézet nagy
termében és szuterén-helyiségeiben. Az 
ünnepély előtt a tanulók a keresztény- 
felekezetek templomaiban az Istennek 
adtak hálát, hogy tanulmányaikat sze
rencsésen befejezhették.

Az évzáró-ünnepség délelőtt fél 12 
órakor vette kezdetét. A m. kir. föld- 
mivelésügyi minisztérium ár. Horváth 
Árpádot, Gömör és Kishont vármegye 
alispánját küldte ki vizsgabiztosként. A 
megjelentek sorában ott láttuk: ár. ru- 
nyai ’Sóldos Béla főispánt is. Dr. Gabo
nás János helyettes-polgámester a város, 
vitéz Keresztes László ny. őrnagy a 
vármegyei Vitézi Szék és Cseley Béla a 
a miskolci Jobbparti Mezőgazdasági Ka
mara képviseletében volt jelen. Eljöttek 
még Móricz István m. kir. tanfelügyelő, 
Gergely József, a KÁLÓT Telepesképző 
Népfőiskola igazgatója, a környékbeli 
földbirtokosok közül Farkas Atilla, Lov- 
recz Elemér, i)j. Szabó Elemér és a nö
vendékek szülői közül többen.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Benedek József igazgató meleg sza
vakkal köszöntötte a vármegye főispán
ját, a vizsgabiztost és a megjelent ven
dégeket. Megköszönte a vármegye er
kölcsi és anyagi segítségét, amellyel 
lehetővé vált, hogy az iskola 80 tanu
lóval az országban az e fajta intézetek 
között a második helyet foglalhassa el. 
Köszönetét mondott Rimaszombat város 
jóakaratu segítségéért is, azután pedig 
röviden vázolta az iskola és öttagú tan
testületének elmúlt évi működését és 
jövő évi terveit. Végül köszönetét mon
dott azoknak, akik a kiosztásra kerülő 
700 pengő értékű ösztöndíjhoz adomá
nyaikkal hozzájárultak. A tetszéssel fo
gadott beszámoló után dr. Horváth Ár
pád vizsgabiztos engedélyt adott

az ifjúsági gazdakör) záróünnepély
megtartására. A Magyar Hiszekegy el- 
éneklése útit) Jénei László ifjúsági elnök 
annak az örömének adott kifejezést, 
hogy az idén többen hallották meg az 
ifjúság hivószavát. A záróünnepséggel

annak a bizonyságát akarják a távo
zásra készülő ifjak nyújtani, hogy a ta
nultak alapján a magyar föld érdekében 
megkettőzött szorgalommal fejtsenek ki 
hasznos munkát. Áz elnöki megyitó után 
Lökös János rendkívül tartalmas és ta- 
nuságos előadást tartott azokról a ta
pasztalatokról, amelyet a két éves tan
folyamon szerzett. Ezeket, mint érdeke
sen előadta, ezen a nyáron Hét község
ben lévő kisbirtokán már sikerrel meg 
is valósította. Szép eredményeket ért el 
a mályva, a méznád termelés és a silo- 
zás bevezetése által. Dr. ’Sóldos Béla 
főispán kérésére szakszerű magyaráza
tot adott társainak a silozás módjairól. 
Nagy tapssal fogadott előadása után 
Sinkalovics László mély érzéssel szavalt 
el egy, a honvédek dicsőségéről szóló 
hosszú költeményt. Majd Nagy Gyula 
zeherjei származású tanuló világos ok- 
fejtésü előadásában bizonyította be, hogy 
a kukoricaszár októberi betakarítása 
milyen előnyöket és nyereséget jelent. 
Végül Jénei László nemesradnóti szár
mazású ifjú mondott meglepően jól fel
épített és hazafias tüztöl áthatott búcsú
beszédet. Megköszönte az intézet taná
rainak hasznos Útmutatásait, amelyekkel 
biztos célt és kemény fegyvert kaptak 
a jövőre nézve. Az ő tanításaik révén 
tanulták megszeretni az Istent, embert, 
földet és a családot. Majd könnyekkel 
a szemében mondott hálás köszönetét 
az áldozatrakész szülőknek, megemléke
zett a már honvédsorban lévő négy tár
sáról és a dicsőségesen küzdő magyar 
katonákról. Végül az első évfolyamosok
tól búcsúzva, az intézet tanárainak meg
becsülésére intette a gazdaifjuságot, 
hogy tudással gyarapodva készíthessék 
elő a hazát egy szebb és boldogabb 
újabb ezredévre. A nagy hatást keltett 
beszéd után dr. Horváth Árpád alispán 
kiosztotta a bizonyítványokat és az arany- 
kalászos jelvényeket, s az eléje járuló 
31 ifjút kézfogással avatta fel arany
kalászos gazdákká.

Majd Benedek József igazgató kihir
dette a termelési kiállítás eredményét 
és kiosztotta azokat a jutalmakat, ame
lyeket a Farkas Atilla elnöklete alatt 
működő bírálóbizottság az egyes kiváló 
tanulóknak megítélt.

Dr. Horváth Árpád alispán, miniszteri 
vizsgabiztos szólott végül az aranykalá-

Dr. Horváth Árpádné, alispánunk neje, 
mint ismeretes, az orosz harctéren küzdő 
honvédeknek meleg téli kötött holmik
kal való részbeni ellátása céljából úgy
nevezett hólapda-tea akciót kezdemé
nyezett.

Az akció nem várt gazdag eredmény
nyel végződött, amennyiben ezen az 
utón eddig

2.245 pengő gyűlt egybe 
amely összegben a m. kir. posta hely
beli tisztviselői által adományozott 271 
pengő és a katonai tábortűz alkalmával 
gyűjtött 110 pengő és végül Tornallyay 
Zoltánná által Tornaiján ugyancsak hó
lapda-tea során összegyűjtött 173 pengő 
is bennfoglaltatik.

Az összegyűjtött pénzből az 
alispánná 1.720 pengőért 35 kg 
fonalat vásárolt és azt Rima
szombat város áldozatkész höl
gyei már mind feldolgozták, a 
még fennmaradó összegből pe

dig kész meleg dolgokat vá
sároltak.

A feldolgozott és vásárolt árukat az 
alispánná a vármegye területén állomá
sozó katonaság harctéri alakulatainak 
bocsátotta a rendelkezésére.

Az alispánná ez utón mond hálás 
köszönetét mindenkinek, aki az akció 
sikere érdekében közreműködni szives 
volt.

Alispánunk hitvesének ez a jótékony
célu akciója méltán sorakozik azon itteni 
nemes megmozdulások sorába, amelyek 
a szeretet és a hála őszinte megnyil
vánulásait fejezik ki a harctéren küzdő 
honvédeink iránt. A hólapda-tea nagy 
erkölcsi és anyagi sikeréért méltán illet
heti elismerés az akció megindítóját: dr. 
Horváth Árpádnét, aki a nemes ügy ér
dekében mindvégig önzetlen és fárad
hatatlan munkásságot fejtett ki.

---------------

Negyedévszázados köztisztviselői 
jubileum.

Az összetartó kollégiális érzés szép 
példáját adta Rimaszombat megyei vá
ros tisztviselői kara az elmúlt héten 
abban a bensőséges I ázi ünnepélyben, 
amelyet két, negyedévszázadot egyhu
zamban elért kartársnője tiszteletére 
rendezett. Kovács Jenöné Szontagh Lenke 
és Kiss Mária városi kezelők ez év 
október 15-én töltötték be köztisztvi
selői működésűk 25. esztendejét. Ebből 
az alkalomból a város tisztviselői kara 
a munkaidő megkezdése előtt a város
háza nagytermében gyűlt össze. A beteg
sége miatt akadályozott Éva László 
polgármester helyett dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester a virágcsokrok
kal feldíszített elnöki asztal mellől kö
szöntötte a két jubiláns tisztviselőnőt, 
akiket az iinnepeltetés egészen váratla
nul ért. A nevezetes határkőnél való 
megállás jelentőségét méltatta elsősor
ban, majd rámutatott arra, hogy

mindkét tisztviselőnő szorgal
mas és lelkiismeretes munkás
ságával érdemelte ki a kartár
sak és a város közönségének 

szeretetét és elismerését.
Utalt arra, hogy az ünnepeltek milyen 
nehéz időkben és a megszállás évei 
alatt is törhetetlen magyarsággal telje
sítették sok türelmet és pontosságot 
igénylő kötelességüket. Úgy a város 
polgármestere, mint az összes tisztvise
lők nevében további munkásságukra az 
Isten bőséges áldását kérte a polgár
mester-helyettes és a két jubilánsnak 
átnyújtotta a kartársak értékes, szép 
ajándékát. Lelkes éljenzés fogadta dr. 
Gabonás János beszédét, amire Kiss 
Mária válaszolt megilletődött hangú és 
hazafias lendületű beszédben. Elsősor
ban az Istennek adott hálát, hogy ezt a 
napot nékik megélni engedte. Megkö
szönte a kartársak őszinte szeretetét és 
hangsúlyozta, hogy a „becsülettel végzett 
munka nem érdem, de kötelesség." A

befutott útra visszapillantva, mondotta 
hogy vérzivataros időkben kezdték meg 
annak elejét és a mostani határkőnél is 
hasonló viharos fellegek tornyosulnak 
felettünk. A boldogabb jövőbe vetett 
hittel tett végül Ígéretet Kiss Mária a 
további lelkes munkára. A szép beszéd 
után a városi tisztviselők pár percig 
még szeretettel ünnepelték K. Szontagh 
Lenkét és Kiss Máriát, majd a meg
ható kis ünnepség befejeztével mindenki 
visszatért Íróasztalához, hogy tovább 
folytassa munkáját a köz érdekében.

Rim aszom batból
m egjavult a postai közlekedés.

A rimaszombati postahivatal vezetőjé
nek közbenjárására az eddig Rimaszom
batból naponta csak egyszer induló 
posta a jövőben Rimaszombatból naponta 
háromszor közlekedik.

Reggel 4 óra 26 perckor Miskolcon át 
Keletmagyarország felé, 

délelőtt 9 óra 46 perckor Budapesre 
és a fővároson túl,

délután 14 óra 46 perckor pedig mind
két irányban

teljes postajárat indul csomag
forgalommal.

A Rimaszombatba való postajárat egye
lőre naponta csak egyszer, (délután 5 
óra (^perckor érkezik) és azt csak más
nap reggel hordják ki.

A Polgárikör kulturbizottsága Smid 
Lehel gimn. tanár elnökletével ülést tar
tott, amelyen elhatározta, hogy a Kör 
idénynyitó kulturestjét Telek Á. Sándor 
emlékezetének szenteli. A Telek-emlék
est — terv szerint — november 22-én, 
vasárnap este folyik le.
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F ize té st kapnak a honvédelm i 
m unkára je lentkező  nők.

Az uj világháború iszonyú vihara sok- 
mindent elsöpört és könnyít pehelyként 
fújta el a felelőtlen asszonyi életeket. 
Ma már nem akad egy nő sem. aki ne 
tudná, hogy amikor a hadbavonult fér
fiak helyettesítésére a hazának női mun
kaerőre van szüksége, akkor áldozatos 
lélekkel felkészülten, teljes felelősséggel 
kell résztvennie a nagy munkában.

A haza családi, társadalmi és gazda
sági életének biztosítására nagyszámú 
női munkaerőt igényel a Női Önkéntes 
Honvédelmi Munkaszervezet. A NÖHM 
célja az alkalmas női munkaerők bizto
sítása. A NÖHM minden — a jelentke
zési feltételeknek megfelelő — önként 
jelentkező nőt szakképzettségének, tudá
sának, egyéni rátermettségének legjob
ban megfelelő helyre állít, hiszen a cél: 
a hadbavonult férfiak munkahelyeinek 
minél tökéletesebb betöltése. Jelentkezni 
azonnal lehet, de a jelentkezők várjanak 
türelemmel, amig behívják őket. A hon
védelmi munkára beosztott önkéntes 
jelentkezők nem ingyen végzik felada
tukat. Valamennyien rendes díjazásban 
részesülnek. Fizetést kapnak, de munká
jukat az önkéntes jelentkezéssel áldoza
tossá avatják.

Évn yitó  o ltáregyesületi gyűlés.
A rimaszombati férfi Oltáregyesület a 

nyári szünet után október 16 án este 
tartotta meg 3-ik évi első taggyűlését 
Radány Lajos esperes-plébános elnök
lete mellett. A bevezető ima után az 
elnök Kempis Tamás elmélkedéseiből 
olvasott fel tanulságos fejezetet arról, 
hogy „hiú az, aki csak az emberekben 
és a teremtvényekben reménykedik." j 
Miután Sövényházy Mihály felolvasta a 
legutóbbi ülés jegyzőkönyvét, az elnök 
felkérte a tagokat, hogy a gyűléseket 
fokozottabb mértékben látogassák és 
maguk vállalta kötelezettségüket a ka
tolikus gondolat és összetartás jegyében 
teljesítsék. Majd a régebben megkezdett 
szociális témájú előadássorozatát fejezte 
be Radány Lajos esperes-plébános nagy 
figyelem közepette. Arról szólott, hogy 
az Egyház két malomkő: a proletariz- 
mus és a kapitalizmus között őrlődik 
immár csaknem 2000 esztendeje. Mind
kettő a másikat játsza ki Krisztus ked
veseként, holott Előtte nincs különbség 
ember és ember között, mindenik test
vére, csupán a lélek nemessége az, 
amely különbséget tesz. A keresztény
ség sohasem volt szociális kérdéseket 
megoldani akaró gazdasági rendszer, 
hangsúlyozta nagyvonalú előadásában 
az esperes-plébános, hanem erkölcsi 
reformmal akar a gazdasági téren is 
megoldást. Nincsen sem proletárt védő, 
sem nagytőkést kedvelő Krisztus, csak 
embert megváltó, embert védő és embert 
Ítélő Isten fia van. Krisztus, aki ember- 
feletti magasságban áll a tőke felett, 
nem volt hive a teljes pauperizmusnak 
sem. Nagyhatást keltett előadását azzal 
fejezte be, hogy akkor fognak elkövet
kezni az igazi jobb idők, ha a világ 
Krisztus elvei alapján váltja meg magát, 
s a szegény és gazdag egyformán tér
del le Krisztus előtt. Az elnök ezután 
néhány vitakérdést adott fel a jövőbeni 
gyűlések tárgyai alapjaként, majd be
jelentette, hogy a legközelebbi taggyűlés 
november 13-án, pénteken este 7 órakor 
lesz. Az értékes tanulságokat hozó tag
gyűlés áhitatos imával fejeződött be.

Közérdekű hirdetmény.
Hivatkozva Gömör megye alispánjának 

10.735/1942. számú rendelkezésére érte
sítem a város közönségét, hogy a cser
készek bevonásával október hó 30 ikán 
használt cipőgyüjtést rendezek.

Tekintettel
a gyűjtés nemzetgazdasági fon
tosságára, felszólítom a város 
közönségét, hogy elhasznált, 
vagy használt cipőit, amely ta
lán már viselésre nem is alkal
mas, jótékony célra ajánlja fel.

A cserkészek október 30 án (péntek 
délután) a cipők átvétele végett minden 
házat felkeresnek.

Éva László s. k.
polgármester.

1/j/lát, a yyetortektktozk' is
ODOL fogpéppel kell fogaikat ápolni. Ax 
O D O l  fogpép megőrzi a fogak szépségét és 
egészségét.

ODOL,
fog pép

MAGYARORSZÁGI ODOLMŰVEK R. T. BUDAPEST

A várm egye
mezőgazdasági helyzete.

Halász Sándor m. kir. gazdasági fel
ügyelő, a vármegye gazdasági felügyelő
ségének vezetője a vármegyei Közigaz
gatási Bizottság legutóbbi rendes ülésén 
az elmúlt hónap mezőgazdasági helyzet- 
jelentését a következőkben terjesztet
te elő:

„Az őszi időjárás, a rendkívüli csapa
dékhiánytól eltekintve, nagyon kedvező 
volt a kapások és olajosnövények be- 
érésére és betakarítására. Az eső hiánya 
azokban a terméseredmény erős csök
kenését okozta. Az olajosnövényeket be
takarították, napraforgóból, szójából 
gyenge közepes termés volt. A burgo
nya termése hasonlóan közepes, a ta
karmány és cukorrépa gyenge, a kuko
rica gyenge-közepes. A rétek és mester
séges takarmányok sarjut egyáltalán 
nem adtak, a legelők pedig lekopa
szodtak.

A takarmányhiány az előbbiekben 
említettek szerint is semmivel sem eny
hült. Az állatállomány erőállapota már 
most megállapíthatóan erősen gyengül, 
s csupán a folyamatban lévő állami 
felvásárlási akció okoz majd létszám- 
csökkentés révén némi enyhülést. A 
hizlalás az üzleti vállalkozás teréről tel
jesen áthelyeződött az önellátási tevé
kenységre, s az igy rendkívüli módon 
megszaporodott házi hizlalások hizlaló
takarmány kereslete óriási abrakárakat 
produkált a fekete piacon, melynek le
törésére erélyes hatósági ellenőrzések 
és megtorlások vannak folyamatban.

A termények nagyrészét behordták, 
az őszi vetéseket 60%-ban elvégezték, 
de a szántási munkák nagyon lassan 
haladnak előre és a munka minősége is 
rossz a csapadék hiánya miatt. A kato
naság által igénybevett igásállatok és 
jármüvek hiánya már erősen mutatkozik 
különösen megyénkben, ahol az erdei 
termékek szállítása is — a rendkívüli vi
szonyok miatt — az amúgy is megnehe
zült mezőgazdasági munkák idején ese
dékes."

A  t é l  ü zen ete
A szokatlanul hosszúra nyúlt 

nyári meleg után átmenet nélkül 
tört ránk a hideg idő. A z elmúlt 
héten jelentkezett az első dér, amely 
pirosra csípte a szüretre váró szál
lót, szerdán pedig szabályos fagy  
dermesztette meg a növényzetet és 
a kora reggel munkába igyekvő 
embereket. Előkerültek a téli fe l
öltök és megnyíltak a fáskamrák 
ajtai is, de azért hisszük, hogy a 
tél csak előre küldte üzenetét, s 
még mielőtt elfoglalná fehér biro
dalmát, élvezhetjük még a késő ősz 
fűtéstől mentes, szüreti daltól han
gos, arany napsugártól fénylő nap
jait.

— Házasság. Zsigmond Irma és Fiizy 
Rezső folyó hó 24 én délután 4 órakor 
tartják esküvőjüket Feleden.

Uj közellátási miniszter. Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzója Losson- 
czy István m. kir. közellátásügyi minisztert 
— saját kérelmére— állásától felmentette 
és érdemei elismeréséül részére a m. kir. 
titkos tanácsosi méltóságot adományozta, 
A kormányzó egyben a közellátási mi
nisztérium vezetésével Szász Lajos m. 
kir. titkos tanácsos, pénzügyminiszteri 
államtitkárt bízta meg.

A reformáció emléknapját, október 
31 -ét a protestáns egyházak ez évben 
is hagyományos keretekben ünnepük 
meg. Szombaton délelőtt istentiszteletek 
lesznek, az Egyesült Prot. Gimnázium
ban 9 órakor az ifjúsági vallásos körök 
diszülést tartanak. Délután 5 órakor az 
evangélikus, 6 órakor pedig a reformá
tus templomban folyik le a műsoros 
emlékünnepély.

Megbízatás. Radány Lajos esperes
plébános a Mária Kongregáció lelki
igazgatásával az eltávozott adám Antal 
helyeit Bodor Ernő segédlelkészt bízta 
meg.

Tanügyi hirek. Az Egyesült Prot. 
Gimnázium igazgatótanácsa Széles Jenő 
és Kovács József eddigi helyettes taná
rokat rendes tanároknak választotta meg. 
— A m. kir. közoktatásügyi miniszter 
vitéz Breznay Lajos oki. polgári iskolai 
tanárt a putnoki, Baky Magdolna oki. 
polgári iskolai tanárt pedig a tornaijai 
állami polgári iskolához rendes tanárokká 
kinevezte.

Hazafias adomány. A Gömör és 
Kishont vármegyei Vitézi Szék a hely
beli Ereklyés Országzászló Bizottság ké
résére az Országzászló számára minden
napi használat céljából nemzeti szinü 
lobogót adományozott.

Az idén is megrendezik az Orszá
gos Protestáns Napokat. Az Országos 
Bethlen Gábor Szövetség, mint a ma
gyar protestáns társadalom legnagyobb 
szervezete, ebben az évben is megren
dezi Budapesten október 31-től szep
tember 12 ig az immár hagyományossá 
vált Országos Protestáns Napokat. A 
Napok keretében a Vigadóban és a 
protestáns templomokban rendezendő 
Reformáció Emlékünnepélyeken kivül 
számos istentisztelet lesz. A Ma
gyar Protestáns Irodalmi Társaság irov 
dalmi délutánja, Protestáns Irodalmi és 
Müvészest, különböző ev. társadalmi 
egyesületek és testületek gyűlései, végül 
rádióelőadások töltik ki az ünnepi hét 
gazdag rendjét.

Á g y to l l  olcsón!
Tarka toll 70 fillér, jobb 1 60, szürke vegyes 
2-40, jobb 3*—, még jobb 3 40, finom szürke 4 —. 
Fehéres fosztott libatoll 5-50, jobb fehéres 6-50, 
még jobb fehér 7-50, kimondott jóminőségü 
8 50, pehelyest 10— pengőtől szállít 5 kilós 
papirzsák-csomagolásban bérmentve, utánvéttel. 
Tisztviselőknek 3°/o kedvezmény. VA R G A 
A N TA L ágytollvállalata. Kiskunfélegyháza, 

Szent János-tér 35.

Halálozások. Süllő Dániel trízsi gaz
dálkodó, Gömör és Kishont vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja ok
tóber 17-én meghalt. Temetésén a vár
megye alispánját a putnoki járás főszol- 
gabirája képviselte.

özv. id. Földi Andrásné sz. Sulik 
Zsuzsanna 80 éves korában, október hó 
17-én Rimatamásfalván meghalt. Elhuny
tál gyermekei, unokái és dédunokái 
gyászolják. Temetése október hó 19-én 
ment végbe a község lakosságának nagy 
részvéte mellett.

Kovács József magánzó életének 61 
évében, október 21-én Rimaszombatban 
elhunyt. Temetése október 23-án folyt 
le az ev. egyház szertartása szerint.

Varga Imre a Sajtókamara tagja.
Az Országos Magyar Sajtőkamara leg
utóbbi választmányi ülésén Varga Imre 
ref. lelkészt a Kamara kiadói főosztályá
nak III. szakosztályába felvette. Varga 
Imrét ebből az alkalomból kartársi sze
retettel köszöntjük.

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

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Jó édes

anyánk, illetve nagyanyánk elhalálozása 
alkalmából mély fájdalmunkat részvétük
kel igyekeztek enyhíteni, s azoknak, kik 
a végtisztességtételén megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimatamásfalva, 1942. október hó.
Földi és Andrik család.

— Reformáció ünnepség az evang. 
templomban. Szombaton délelőtt 10 
órakor hálaadó istentisztelet lesz, ame
lyen az Igét vitéz Baráth Károly lelkész 
hirdeti. Az istentisztelet után Úrva
csora. Délután 5 órakor templomi ünne
pély lesz a következő műsorral: 1. Kez
dőének. 2. Oltári szolgálat: vitéz Baráth 
Károly. 3. Orgonaszóló: felsőőri Paál 
Katalin Bach-müveket játszik. 4. Emlék
beszéd: Amminger Ferenc, s. lelkész- 
hitoktató. 5. Reményik Sándor: „Az óriás", 
szavalja: Hettmann Piroska. 6. Vegyes
kar, Kapi Gyula: „Mint kőszál a ten
gerben", karnagy: Amminger Ferenc. 7. 
Reményik Sándor: „Fáklya verem előtt", 
szavalja: Szánthó András. 8. Handel: 
Largo, hegedűn előadja: Istók Endre, 
orgonán kiséri: Amminger Ferenc. 9. 
Záróima, áldás: vitéz Baráth Károly
lelkész. 10. Záróének, Himnusz.

Legalcsábban v á s á ro lta t  ‘. á S S E n
Ujfehértón. Tulajdonos: Dr. Kublnyi Tivadar.
Több millió akáccsemete, sorfa és suháng, több százezer 
gleditsia-maclura-kanadai- és jegenyenyar és egyéb sor
fák. Trágyázatlan nyíri homokon termelve, bármely tala
jon fogamzásbiztosak. — Kérjen árjegyzéket. 3—2

A sírok kivilágítása a temetőkben
a Halottak-napja alkalmából — a lég
védelmi készültség miatt — ez évben 
is elmarad. Hatósági intézkedés folytán 
Mindenszentek-napján a temetőkben dél
után 5 óra után tartózkodni nem szabad.

A fodrászok szombat esti zárórája.
Az Ipartársulat értesíti a közönséget, 
hogy október 24 tői kezdődően a fod
rász- és borbélyüzletek részére a szom
bati záróra idejét este 8 órában állapí
tották meg.
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Nem véletlen szerencse

a szép fogsor. Ápolja helyesen 
fogah s akkor egészségesek és 

szépek maradnak.

C  M c r o d o n t
f o g p a s z t a

Koszorú megváltás. Telek A. Sándor 
halála alkalmából Perecz Samu nyug. 
városi jogügyi tanácsos, az elhunyt iránt 
érzett testvéries rokonérzése, tisztelete 
és elismerésének jeléül, koszorú meg
váltásként 10 pengőt helyezett folyó
számla betétbe a Rimaszombati Járási 
Hitelszövetkezetnél Telek A. Sándor sír
emléke javára és a betétkönyvet egy 
emlékbizottság megalakításáig a Hitel- 
szövetkezet őrzésére bízta. Perecz Samu 
az elhunytnak tisztelőit arra kéri, hogy 
önkéntes adományaikkal ezt a folyó
számla betétet szíveskedjenek szaporí
tani.

A vármegye egészségügyi állapota.
Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos 
a vármegye múlt havi közegészségügyi 
állapotáról a vármegyei Közigazgatási 
Bizottság rendes ülésén a következőket 
jelentette: „Vármegyénk 1942. évi szep
tember havi közegészségi állapota az 
elmúlt hónaphoz viszonyítva rossszab- 
bodott, de a múlt év ugyanezen hónap
jához viszonyítva javult, mivel a has- 
typhus megbetegedések száma szaporo
dott, illetve csökkent. A nem fertőző 
megbetegedések közül a gyomor- és 
bél hurutos megbetegedései fordultak 
elő. A fertőző betegségek közül: 9 torok
gyík, 8 vörheny, 1 kanyaró, 1 bárány
himlő, 10 szamárköhögés, 12 hastyphus 
egy halálozással, 3 paratyphus 2 halá
lozással, 1 vérhas, 2 gyermekbénulás 1 
halálozással, 1 gyanús ebmarás, 13 nyílt 
tüdögiimőkór, 1 maláriás és 1 tracho- 
más megbetegedés fordult elő. A folyó 
évi augusztus havi népmozgalmi adatok 
szerint a vármegyében összesen 183 
gyermek született, 180 élve és 3 halva. 
Az összhalálozások száma 112 volt, kö
zöttük 25 egy éven aluli volt. A vár
megye természetes szaporodása 71, mely 
a múlt hónaphoz viszonyítva 7-el több 
és a múlt év ugyanazon hónapjához vi
szonyítva 6 al kevesebb. A bejelentett 
elvetélések száma 14 volt, amely a szü
letésekhez viszonyítva 7’6°/o-ot tesz ki, 
az előző hónaphoz viszonyítva 0.1*/«-kal 
kevesebb, a múlt és hasonló hónapjához 
viszonyítva 2'2#/<>-kal több.“

Az októberi u. n. „kóposzta“-vósár
20 án, kedden folyt le élénk forgalom 
mellett. Káposztában a kinálat csekély, 
az árak pedig tartottak voltak. Az állat
vásáron fokozottabb eladási- és vásár
lási kedv nyilvánult meg.

Találtatott egy kerékpár-kerék. Iga
zolt tulajdonosa a m. kir. rendőrkapi
tányságon a hivatalos órák alatt át
veheti.

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

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

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

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

—  SZÍNHÁZ.
Október 16 án, pénteken este a „Há

rom Rózsa" elsötétített nagytermében 
ismét kigyulladt a rivaldák fénye.

Galetta Ferenc dunántúli színtár
sulata

kezdte meg ezen az estén több hétre 
tervezett előadásait. „Megértést, szere- 
tetet és támogatást" kért bevezető-be
szédében az igazgató, lelkes és kultur- 
munkát Ígérve érte. A mai viszonyok 
szülte korlátozások folytán a közönség 
támogatása azonban csak lassti tempó
ban indult meg. Az első telt házat a 
kedd esti vígjátéknál láttuk, mig a be
mutató-előadások csak félig telt néző
terek előtt folytak le.

Pedig a társulat, amelynek jövetelét 
felesleges reklám nem előzte meg — az 
első előadásokat is tekintve — össz- 
hangzatos, tehetséges erőkből alakult és 
feladatának tudatában álló együttesnek 
mutatkozott, élén Galetta igazgatóval, 
aki a „Pozsonyi lakodaloméban csil
logtatta régi fényben ragyogó színjátszó 
tehetségét. Már ebben a darabban a kö
zönség szivéhez férkőzött a huncut arcú, 
határozottan tehetséges és a szubrettek 
minden jó tulajdonságával ékes Rácz Lili, 
az elegáns megjelenésű és kedves hangú 
Pólyák Vácy Kató, a nagyszerű játék
készséggel rendelkező Fehér Györgyi. 
A férfiak közül a régi iskolából való, 
pompás humoru Sarkady Gusztáv, mig 
Molnár Gyula táncos-komikusban a fia
talság vidámsága pezsdül. — Hétfőn a 
„Mágnás Miská“-ban igaz élvezetet nyúj
tott a színészek játéka, amikor már jelen
tősebb szerephez jutott Koltai István 
énekes bonvivánt is, aki a „hősszerel
mesek" minden kötelező feltétéivel ren
delkezik.

Kedden Bókay János „Hazudj nekem" 
cimíi szellemes dialógusokra épített víg
játékéban Pállfy György jellemszinész 
emelkedett ki erőteljes játékával, kife
jező beszédével és mozdulataival. Vácy 
Kató ereiben a drámai készség is hatá
rozott erővel csörgedezik. Kettőjük já
téka minden igényt kielégített. Mellettük 
Rácz Lili, Molnár Gyula, Koltai István, 
Budai Júlia, Fehér Györgyi, Barca Erzsé
bet, Sarkady Gusztáv és Árvay Elek 
tűntek ki.

Szerdán és csütörtökön a „Csak egy 
asszony van a világon" pompás zenéjü 
és kacagtató Kőrössy-operettben lendü
letes és nagyszerűen szórakoztató elő
adást nyújtott az együttes. A mulattatás 
terén Rácz Lili, Fehér Györgyi, Barca 
Erzsébet, Molnár Gyula, Sarkady Gusz
táv, Árvay Elek jártak elől. Pállfy György 
kellemes hangjával Is hozzájárult a 
a róla táplált jó véleményhez. Vácy 
Kató és Koltai István szerelmi kettőse 
ezúttal is kivált énekben, hangban és 
táncban. Különös elismerést érdemelnek 
Vácy Kató állandóan szép ruhái. Péntek 
este megismételték a nagysikerű Bókay- 
vigjáték előadását, délután pedig ifjúsági 
előadásként a „Pozsonyi lakodalom" ci- 
mü operettet.

Az előadások gördülékeny rendezése 
és kötött időben való befejezése Galleta 
igazgató szakavatott kezét dicséri. A 
díszletek szépek és változatosak, a kar
nagyi tisztet Szalcer Gyula Károly látja 
el, aki teljes tehetségével igyekszik a 
zenekar hiányzó pontjait kitölteni.

Az első előadások azt bizonyítják, 
hogy a színtársulat minden pártfogást 
megérdemel.

Ezért bízunk abban, hogy az 
igaz magyar ügyért mindenkor 
lelkesedni tudó, s a szinpárto- 
lásban országszerte hires rima- 
szombati közönség Galetta Fe
renc kulturmunkásait is fokozott 
mértékű látogatásával fogja tá
mogatni további előadásai so

rán.

A jövő heti műsor.

Szombaton este, vasárnap délután és 
este az idei nyár legnagyobb sláger
operettje az „Aranysárga falevél" kerül 
színre parádés szereposztásban. —- Hét
főn filléres helyárakkal megismétlik a 
nagy sikert aratott „Csak egy asszony 
van a világon" operettet. — Kedden 
Bónyi Adorján pompás vipjátékára, a

„Milliomosára kerül sor Pállfy György 
és Vácy Kató felléptével. — Szerdán és 
csütörtökön Rökk Marika szereplése ré
vén világhírűvé vált „Glória a cirkusz 
csillaga" c. hatalmas repíioperett kerül 
Rimaszombatban bemutatásra Galetta 
Ferenc igazgatóval a férfi főszerepben, 
aki ezt a szerepét Budapesten is párat
lan sikerrel alakította. Ragyogó tánc
betétek és nagyszerű énekszámok avat
ják majd felejthetetlen élménnyé ezt az 
előadást. — Pénteken filléres előadás 
lesz.

S P O R T .
Labdarúgás.

Egri kát. kereskedelmi-Egyesült 
Prot. Gimnázium 4:2 (1:2). Szent László- 
serlegmérkőzés Rimaszombatban. Októ
ber 17-én, szombaton délben a levente- 
sporttelepen esős és szeles időben mu
tatkozott be gimnáziumunk labdarugó
csapata a jóhirü egri csapat ellen. Rög
tön az első percek nagy örömet szerez
tek a lelkes diáknézőknek. A helyi csa
pat lendületes előretöréssel Csapó és 
Antony révén két gólt szerzett, ezzel 
azonban ki is merítette gólkészségét. 
Főleg a fedezetsor gyöngesége miatt a 
gimnázium csapata a II. félidőben vissza
esett és a „harcedzettebb" egriek — 
részint a közvetlen védelem hibájából is 
— nemcsak, hogv kiegyenlitettek, de 
győzni is tudtak. Az érdekes és sok 
részben izgalmas mérkőzésen megjelent 
vitéz Fábián Vilmos tanügyi főtanácsos, 
igazgató és Varsa Imre igazgatósági 
ügyvezető e’nök is a tanári kar élén. — 
Huszár miskolci játékvezető kitünően 
vezette a végig fair küzdelmet.

R. Törekvés—Bánrévei Vasutas SC 
1:0 (0:0). Bajnoki mérkőzés Bánrévén. 
A Törekvés anyagi áldozatot sem ki
méivé, az ez alkalomra szabadságolt ka
tonai szolgálatot teljesítő játékosaival 
megerősödve utazott Bánrévére. Itt esős 
időben, sáros pályán nagy fölénnyel ját
szott. Á bánrévei kapus nagyszerű vé
dése folytán a győzelmet csak az utolsó 
percekben tudta megszerezni Kardos 
szép fejesgóljával. Ezzel a Törekvés új
ból a bajnoki tabella élére került.

Ma, vasárnap délután fél 3 órai kez
dettel a Törekvés a Tornaijai LSC-bal 
mérkőzik a Széchenyi-kerti sporttelepen. 
Tornaija vasárnap saját pályáján 2:1 
arányú vereséget szenvedett az Ózdi 
VTK-tól és igy a III. helyre esett vissza. 
Mcst második a Farkaslyuki OTE lett, 
amellyel a Törekvés november 1-én 
mérkőzik az előbbi pályáján.

Nemzeti filmszínház kft.
A „Bűnös vagyok" c. magyar film

drámának múlt heti bemutatója nagy 
sikert aratott. Pünkösti Andor filmje 
igazán művészi eszközökkel oldotta 
meg a merész témát, melynek előadá
sában Mezei Mária és Kamarás Gyula 
valóban kiválót nyújtottak. — Most 
szombaton és vasárnap újabb élmény- 
szerű magyar filmben lesz részünk. 
Barabás Pál nagysikerű regényének, a 
„2000 pengős férfidnek filmváltozatát 
láthatjuk ezúttal. A rendkívül szellemes 
és derüshangu vígjáték főszereplője a 
kitűnő Bulla Elma, aki a hasonló cimü 
színdarabot is diadalra segítette. Mellette 
a szépséges Simor Erzsi, Vaszary Piri, 
Kökény Ilona, Hajmássy, Bilicsy stb. 
jeleskednek a nagy fényűzéssel meg
rendezett filmremekben. — Október hó 
26 án, hétfőn és 27-én, kedden érdek- 
feszitő kettős kalandormüsorra kerül 
sor. „A láthatatlan asszony" egy titok
zatos nő kalandjait tárgyalja. Főszere
pekben Virginia Bruce, John Barry- 
moore, John Howard és Oscar Homolka. 
„Rémület az alvilágban" c. btinügyi 
dráma izgalmas meséjét a nagyszerű 
Richard Talmadge bonyolítja. — Októ
ber 28 án, szerdán és 29-én, csütörtö
kön „A férfi is ember" citnen kacag
tató német vígjáték fut a vásznon, mely
nek ötletét Cziffra Géza adta, rendezője 
pedig Hubert Marischka. Főszereplői a 
bájos Jane Tilde® és Grette Weiser, va
lamint a Hörbiger Pál, Johanes Riemann

és Georg Alexander kómikus-hármas. — 
Október végén és november elején a 
szezon legnagyobb német filmje, a „Ha 
mis eskü" kerül bemutatásra.

Irodalom.
„Olajág" címen minden hónap 15 én 

megjelenő református gyülekezeti lap 
indult meg Rimaszombatban Varga Imre 
ref. lelkész szerkesztésében és kiadásá
ban. A 8 oldal terjedelmű lap Tompa 
Mihály imádságos könyvének a címével 
nemcsak a helyi egyháznak, de a gömöri 
ref. gyülekezetnek is szolgálatot kíván 
tenni. Az első szám vezetőcikkét dr 
Enyedy Andor püspök irta „Olajág és 
oltár" címen. A lap részleteket közöl 
dr. ’Sóldos Béla egyházmegyei gondnok 
és Lenkey Lajos esperes székfoglalójá
ból. Megemlékezik többek között Móricz 
Zsigmondról, közli Kun György „1942“ 
cimü hangulatos versét, s egy-egy oldalt 
szentel a „Szemle" és a „Rimaszombati 
hírek" rovatoknak. Előfizetése egy évre 
2 pengő.

A „Hid“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

C sa lá d i lak óh áz, 5  szoba, h a ll  
ö sszk o m fo rtta l, 2  p in ce , m o
sókonyh a, k e r t

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Kereskedelm it végzett l e á n y
r im a szo m b a ti

üzem hez fe lv é te lik .
Irodai gyakorlattal bírók előnyben.

Cim a kiadóban.
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Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Danis Jenő feledi ügyvéd javára 

978 P 68 fillér töke és jár. erejéig 1942. 
augusztus 29 én lefoglalt és 3820 P-re 
becsült ágyak, fotelok, sezlonok stb. 
ingóságok 1942. október hó 31. napján 
d. e. 9 órakor C síz községben, a Horváth- 
Szállóban a legtöbbet Ígérőnek, de leg
alább a becsár 2/s részéért eladatnak.

Bajkai Gyula s. k.
rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. jbirósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

163/1942. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 

állal képviselt Hangya központ buda
pesti cég javára 770 P tőke és több 
követelés járulékai erejéig, a budapesti 
központi kir. járásbíróság 1942. évi 
417745. sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. évi szeptember hó 
14-én lefoglalt 1250 P — fillérre becsült 
ingóságokra a rimaszombati kir. jbiróság 
Pk. 5669/942. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, az árverés megtartását 
elrendelem, végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében : Rimaszombat, Horthy 
Miklós-tér 21. leendő megtartására ha
táridőül 1942. évi október hó 27. nap
jának délelőtti 9 órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok, hordók, 
Írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek el fogom adni.

Rimaszombat, 1942. évi október hó 
7. napján.

Bajkai Gyula s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

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


