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A nemzeti egység 
parancsa.

„A törvényes belső rendfenntar
tásával áll vagy bukik minden or
szág". A legmagasabb magyar 
helyről, Kormányzó Urunk szájá
ból hangzott el a múlt héten ez ai 
figyelmeztető szó. Két évtized óta 
megtanultuk, s szinte már meg- j 
nyugtató tudat számunkra, hogy 
a gondviselő Isten jóvoltából ezek- j 
ben a világformáló időkben vanj 
egy bölcs és helyes szemmértékü 
irányitónk: a magyar sors biztos 
kezű hajósa, aki mindig a kellőj 
pillanatban és találó hangsúllyal! 
figyelmezteti a magyar lelkiismere- j 
tét : elérkezett az ideje annak, hogyj 
a magyarság egytestvérként fogjon 
kezet. A világtörténelem roppant 
lendületű kerekei gyorsan forognak 
és bizonyos, hogy a most dúló 
élet halálharc évszázadokra fogja 
eldönteni a magyar nemzet sorsát! 
is. „Még sohasem volt ilyen nagy 
szükség a nemzeti egységre" — 
üzente a Kormányzó Ur az ország- 
gyűlés tagjainak, s valamennyiünk
nek rá kell eszmélnie arra, hogy 
minden becsületes magyar ember 
előtt csak egyetlen cél lebeghet: 
országunk jövőjének megmentése, 
s a magyar igazság győzelmének 
biztosítása. Ha valamikor, most 
érkezett el a nemzeti egység lelki 
parancsa, mert „nincs veszélyesebb 
dolog, ha a nemzet csak indulataira 
hallgat .és nem rendelkezik a szük
séges érzékkel a való helyzet iránt". 
Értsük meg a figyelmeztető szót, 
hogy valamennyiünknek egy a kö- 
kötelességünk: helytállani és vég
sőkig kitartani azon a helyen, aho
vá sorsunk és kötelességünk állí
tott. Ma mindnyájan ebben az or
szágban az ezeréves és örök életre 
hivatott Magyarország honvédjei 
vagyunk. Honvédelmi kötelesség 
ma nemcsak a határoknak fegy
verrel és vérrel megszentelt meg
védése, de honvédő feladat ide- 
bennt az ország ellátása, a rend 
és a fegyelem épségben tartása. 
Minden józan magyar ember régen 
tudatában van annak az intelemnek, 
hogy a belső rend fenntartásával áll 
vagy bukik ez az ország is. Azért is 
idézzük végül a Főméltóságu Ur szó
zatának befejező sorait: „...ha minden 
magyar teljesiti a nemzet iránt való 
minden kötelességét és lelkiisme
retesen elvégzi a maga becsületes 
munkáját azon a helyen, ahová a 
Gondviselés állította, elérkezünk a 
célhoz: országunk, magyar fajtánk 
és egész népünk örök és boldog 
jövendőjéhez!“

„Néma teá“ -t és karácsonyi vaséit rendez
a Rimaszombati Jótékony Nöegylet.

A Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegylet választmánya no
vember hó 17-én tartotta ülését a 
Takarékpénztár igazgatósági ter
mében özv. S am arjay  Jánosné el
nöklete mellett. Az elnök szívélyes 
szavakkal üdvözölte a nagyszám
ban megjelent tagokat. B alogh  
Elemérné egyesületi jegyző felol
vasta azoknak a hölgyeknek neveit, 
akik a harctéren küzdő katonák 
számára meleg holmit kötöttek. 
Bejelentette, hogy összesen 118 
drb. különféle meleg holmit ered
ményezett a tagok áldozatkészsége. 
Az elnök a választmány tudomá
sára hozta, hogy a kötött holmi
kat a rimaszombati huszároknak 
küldötték ki. A huszárszázad pa
rancsnoka a nemes adományt szí
vélyes hangú levélben köszönte 
meg, amit dr. Tóth  Mátyás főtitkár 
olvasott fel. Az elnök indítványára 
a választmány jegyzőkönyvi köszö
netét fejezett ki a hazafias munkát 
végzett hölgyeknek. A választmány 
a hadiárvák országos gondozása 
céljaira az 1942. évre 100 P ado
mányt szavazott meg.

Ezután a választmány a szoká
sos téli segélyakciót beszélte meg. 
Egyhangúlag elhatározták, hogy — 
tekintettel a mai nehéz viszonyokra 
— a hagyományos műsoros teaest 
helyett

u. n. „Néma teá“-t tartanak,
amelynek céljaira december ele
jén városszerte gyűjtést indítanak. 
Ugyancsak december első napjai
ban az Egyesület — karöltve a 
Vármegyei Közjóléti Szövetkezet
tel — a legutóbbi budapesti minta
vásáron nagy tetszést aratott

gümöri kerámiai tárgyakból
jótékonycélu karácsonyi vásárt

rendez. Úgy a „Néma tea", mint 
a karácsonyi vásár jövedelmét a 
rimaszombati szegények karácsonyi 
felsegélyezésére használják fel. A 
választmány tagjai nagy lelkese
déssel ajánlkoztak fel a gyűjtési 
akcióban való részvételre, amit 
özv. Samarjay jánosné hálásan 
megköszönvén, az ülést szívélyes 
szavak kíséretében bezárta.

■M-

Vitéz Lukács Bélát üdvözölte 
a J á r á s i  I p a r t á r s u l a t  k ö z g y ű lé s e .

A Rimaszombati Járási Ipartársulat 
november 15-én, vasárnap délben tar
totta meg az Ipartársulati Székház nagy
termében 1941. évi rendes közgyűlését 
Voloszkay Rezső elnöklete mellett. A 
közgyűlésen Rimaszombat megyei város 
I. toku iparhatóságát vitéz dr. Puskás 
Zsigmond városi tanácsnok képviselte.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Valaszkay Rezső elnök üdvözölte 
az iparhatóság kiküldöttjét és a nagy
számban megjelent tagokat. A jegyző
könyv hitelesítésére vitéz Vaskői Károly 
és Nagy Miklós tagokat kérte fel. Majd

kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
vitéz nagybányai Horthy Isván, Ma
gyarország Kormányzóhelyettesének 
hősi haláláról és az Ipartársulat el

hunyt tagjairól.
Szavait a közgyűlés felállva, néma csőn 
ben hallgatta meg. Büszkeséggel szólott 
az elnök a dicsőségesen harcoló magyar 
honvédségről, amelynek soraiban szá
mosán vesznek részt a rimaszombati 
iparosság fiai is. Ezután az elmúlt esz
tendőben végzett munkáról adott beszá
molót az Ipartársulat ügybuzgó elnöke. 
Utalt a mai nehéz időkre, amelyek az 
iparos-társadalomtól Is türelmet és le
mondást követelnek. Az Ipartársulat ve
zetősége a maga részéről igyekezett a 
közellátás és a nyersanyag elosztás te
rén könnyítéseket elérni.

Hálás köszönettel emlékezett meg 
az e'nök Rimaszombat megyei vá
ros vezetőségéről, amely az Ipartár
sulattal szemben mindenkor jóaka- 
ratu támogatásáról tesz bizonyságot.

Bejelentette, hogy a m. kir. iparügyi mi 
nisztera székház tehermentesítésére 2000 
P segélyt utalt ki. Az anyageiosztás az 
Ipartársulat számára nagy feladatot és 
körülményes munkát jelent, amit azon
ban sikerült mindenkor panaszok nélkül 
megoldani. Az Ipartársulatnak az elmúlt 
évben 441 tagja volt és 929 ügydarabot 
intézett el. Mestervizsgát 15 en tettek, 
felszabadult 52 inas, szegődtettek 71 
tanulót. Uj ipart 20 an váltottak, ellen

ben ugyanannyi meg is szűnt. Kiemelte 
az elnök Stolcz Jenő ipartársulati titkár, 
Kovács József pénztáros és Bódi Mariska 
irodakezelő érdemeit, akiknek a közgyű
lés jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. 
Végül a szebb és jobb jövőbe vetett hit 
és fegyvereink győzelme reményében 
összetartásra, fegyelemre és nyugalomra 
hívta fel az Ipartársulat tagjait, kérve 
őket, hogy különös gonddal és szeretet
tel viselkedjenek a hadbavonultak csa
ládtagjaival szemben.

Az elnök beszédét lelkes tapsokkal 
fogadták. Napirend előtt Siposs József 
szólalt fel. Lelkes hangú beszédében 
megemlékezett a felszabadulás negyedik 
évfordulójáról és ezzel kapcsolatban ar
ról, hogy Rimaszombat városa díszpol
gárrá választotta vitéz Lukács Béla tár
canélküli m. kir. minisztert, az iparos
ság nagy barátját is. Indítványára a köz
gyűlés egyhangú lelkesedéssel elhatá
rozta, hogy

vitéz Lukács Bélát örömének és ra
gaszkodásának jeléül táviratilag üd

vözli.
Ezután Siposs József Valaszkay Rezső 
elnököt köszöntötte abból az alkalom
ból, hogy a legfelsőbb helyről magas 
kitüntetésben részesült. Ez a kitüntetés 
—- mondotta — a rimaszombati iparos
társadalom megbecsülése is. Szavaira a 
közgyűlés melegen ünnepelte Valaszkay 
Rezsőt, aki meghatott hangon köszönte 
meg a megjelentek őszinte szeretetét és 
Ígéretet tett arra, hogy továbbra is a 
nemzet iránti törhetetlen ragaszkodással 
és magyar kötelességgel fogja munkáját 
végezni.

A közgyűlés ezután elfogadta a Stolcz 
Jenő titkár által felolvasott zárszámadá
sokat és a vagyoni kimutatásról szóló 
jelentést, s a szokásos felmentvényt 
megadta. Az ezévi költségvetést 33.676 
P szükségletben állapították meg azzal, 
hogy a hiányt állami segéllyel óhajtják 
fedezni. A jelentés kapcsán Valaszkay 
Rezső a részére megszavazott tisztelet
dijat ismét iparos célú jótékonysági 
alapra ajánlotta fel, majd kimondotta a 
közgyűlés, hogy a tagdíjak 25 százalé
kos pótdijait a hadbavonultak felsegélye
zésére használják fel.

A közgyűlés a lemondott Kovács Jó
zsef pénztáros hely be, — akinek több 
éven át kifejtett ügybuzgó munkássá
gáért hálás köszönetét fejezte ki, — 
Uávaráy Kálmánt választotta meg.

Rendes időben beadott indítványok 
nem lévén, az elnök megköszönte a meg
jelentek türelmét és a méltóságteljes ke
retekben lefolyt közgyűlést bezárta. Az 
elnök éltetésével és a Himnusz elének- 
lésével ért véget a közgyűlés.

A vármegye gazdasági ás közegészségügyi állapota.
Gömör és Kishont vármegye 

Közigazgatási Bizottsága november 
11-én, kedden tartotta rendes havi 
ülését. Dr. runyai ’Sóldos Béla kor
mánybiztos-főispán üdvözölte az 
ülésen először megjelent Mayer 
János erdőfőmérnököt, a rimaszom
bati állami erdőfelügyelőség uj veze
tőjét. Majd az előadók tartották meg

szokásos jelentéseiket.
H a lá sz  Sándor m. kir. gazdasági 

felügyelő, a vármegyei gazdasági 
felügyelőség vezetője a vármegye 
mezőgazdasági helyzetéről az alábbi 
jelentést terjesztette elő:

„Az időjárás a vetési munkák el
végzésére jó lehetőséget adott. Az 
őszi kalászosokat és takarmányo-
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kát el is vdették, s azok a ked
vező időjárás hatására már nagy
részt ki is keltek. Az őszi mély
szántások a talaj szárazsága miatt 
csak később végezhetők. Az állami 
minőségű vetőmagakcióban 1616.76 
q búza és 140.33 q rozs vetőma
got bocsátott a felügyelőség a gaz
dák rendelkezésére.

A takarmányhiányt súlyosbító 
széna és szalma igénybevételi el
járás tárgyában a felügyelőség elő
terjesztést tett a földmivelésügyi 
minisztériumhoz annak érdeké
ben, hogy legalább a szalma te
kintetében több méltányosság jus
son érvényre. E tekintetben a hon
védelmi miniszter a könnyítésekre 
hajlandónak nyilatkozott. Az állat
árak tovább morzsolódnak. A legel
tetési idény láthatólag hosszúra 
nyújtható ki, de a legelők és rétek 
adta táplálék kevés."

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tiszti
főorvos a vármegye október havi 
közegészségügyi helyzetéről szóló 
jelentésében közölte, hogy a has
tífusz betegségek száma úgy az 
elmúlt hó, mint a múlt év ugyan
azon hónapjához viszonyítva emel
kedett. Nagyobb számban fordul
tak elő a gyomor- és bélhurutos 
megbetegedések is. A megbetege
dések száma: 6 diftéria, 6 vörheny, 
5 kanyaró, 1 bárányhimlő, 5 hök- 
hurut, 21 hastífusz, 20 vérhas, 2 
lépfene, 1 agy- és gerincagyhár- 
tyalob, 1 gyanús ebmarás, 10 nyílt 
gümőkór, 1 tetanus-mérgezés halál
esettel.

A folyó évi szeptember havi nép
mozgalmi adatok szerint a várme
gyében összesen 181 gyermek szü
letett, közülök élve 178. Az össz- 
halálozások száma 141, akik közül 
35 egy éven aluli gyermek volt. A 
vármegye természetes szaporodása 
39 volt, ami a múlt havi 71 és 
múlt év ugyanezen hónapjának 71 
szaporulatával szemben csökkenést 
jelent. A bejelentett elvetélések 
száma csökkent.

Hogyan lehet légipostával üzenetet 
küldeni az arcvonalra.

Katonai helyről közük:
A katonai vezetőség biztosítani 

kívánja, hogy sürgős természetű kö
zölnivalókat a harctérre, illetőleg a 
harctérről a vasúti szállításnál gyor
sabban lehessen továbbítani. Ezért 
kékszinü válaszos tábori postai 
levelezőlapot rendszeresítettek, ame
lyeket repülőgépen továbbítanak. 
Ezeket a hadműveleti területen 
osszák ki, — tehát a postahivata
lok nem árusítják. — Minden hon
véd hetenként egy ilyen tábori le
velezőlapot kap és a visszaélések 
megakadályozása céljából a válasz
lapot önmagának köteles előre 
megcimezni.

Felkérik a hozzátartozókat, hogy 
a legfontosabb, sürgős természetű 
közölnivalókat, főleg az itthoniak 
hogylétét mindenki ezen a kékszinü 
tábori postai válaszlapon tudassa a 
harctéren lévő hozzátartozójával.

A kékszinü válaszos levelezőlapok 
érkezése a harctérről körülbelül 
november végére várható.

Sziréna-próba. A honvédelmi minisz
ter elrendelte, hogy a légvédelmi sziré
nát minden szombaton délben 1 órakor 
— próbaképen — fél percen át meg
szólaltassák.

A  vármegye a zsirellátás biztosítása 
céljából bérhizlalás! szerződéseket köt.

Gömör és Kishont vármegye tör
vényhatósági bizottsága november 
hó 11-én dr. runyai ’Sóldos Béla 
főispán elnöklete mellett rendkívüli 
közgyűlést tartott. A közgyűlés dr. 
Halász István vm. II. főjegyző elő
adásában egyetlen pont felett ha
tározott. A közgyűlés névszerinti 
szavazással hozott határozatával 
kimondotta, hogy a vármegye alis
pánjának a Sertésforgalmi Egyesü
lés budapesti céggel 1942. október 
29 én 4800 drb. sertés bérhizlalá
sára kötött megállapodását jóvá

hagyólag tudomásul veszi és fel
hatalmazza dr. Horváth Árpád alis
pánt arra, hogy a bérhizlalási szer
ződéseket a bérhizlaló gazdasá
gokkal a budapesti Sertésforgalmi 
Egyesülés utján a törvényhatóság 
nevében kösse meg. Kimondta a 
közgyűlés, hogy erre a célra 432000 
pengő bankkölcsön felvételét enge
délyezi. A vármegye a megkötendő 
szerződésekkel azt a célt kívánja 
elérni, hogy a zsirellátást hosszabb 
időre biztosítani tudja.

A kassai főügyészi kerület búcsúja Gazdi Béla 
királyi főügyésztől.

Megírtuk már, hogy Gazdy Béla kas
sai kir. főügyész az ősszel — saját ké 
relmére — njugalomba vonult és Kas
sáról Miskolcra költözött. Gazdy Bélát 
városunkhoz is közelebbi kapcsolatok 
fűzik, amennyiben iskoláit a rimaszom
bati Egyesült Protestáns Főgimnázium
ban végezte. A kassai kir. főügyészi ke
rület dr. Áldorfalvy István kir. főügyész
helyettes vezetésével az elmúlt vasárnap 
búcsúzott el Miskolcon nagyrabecstilt 
és szeretett volt főügyészétől. A benső- 
ségteljes búcsún a kassai és miskolci 
kir. ügyészi kar majdnem teljes létszám
ban jelent meg. Olt voltak azonkívül vi
téz Csillaphy György sátoraljaújhelyi, 
Moesz Géza rimaszombati kir. ügyész
ségi elnökök és dr. tassi Fiilöp Dezső, 
a kassai kir. ügyészség nyug. elnöke is.

Dr. Áldorfalvy István búcsúbeszédében 
vázolta Gazdy Béla 42 esztendős köz- 
szolgálati működését. Alapos tudás, nagy 
felkészültség, mélyenszántó észjárás, pá
ratlan szorgalom, nemes emberszeretet 
és szivjóság a főjellemvonásai Gazdy

Béla egyéniségének. Ügyészi működését 
mindig magasabb lelkiséggel töltötte 
meg. Végül fájó szívvel búcsúzott el a 
„páter familias“-tól, az atyai jóbaráttói, 
akinél jobb, igazabb, hivatottabb hiva
talfőt kevés testület mondhatott magáé
nak. Dr. tassi Fülöp Dezső Kassa vá
ros társadalma részéről mondott köszön
tőt. Dr. Imecsfalvai Jenő kassai kir. 
ügyész Gazdy Bélánénak virágcsokrot 
nyújtott át és őt Kassa város hölgytársa
dalma nevében köszöntötte, hangsúlyoz
ván, hogy Gazdy Bélané szociális tevé
kenysége Kassán feledhetetlen marad.

Gazdy Béla mélyen megindultan kö
szönte meg az őszinte szívből jött ün
neplést. Kiemelte, hogy amikor nyuga
lomba vonult, önvizsgálattal tekintett a 
múltba és úgy érzi, hogy csak esküjét 
tartotta meg azzal, hogy mindenben kö
telességének igyekezett megfelelni.

A megható bucsuzás után a megjelent 
kir. ügyészek Gazdy Béla ny. főügyész 
vendégszerető házában szívélyes hangu
latban még sokáig együtt maradtak.

;--------- ■

Az „Éneklő Ifjúsági jótékonycélu szereplése elé.
December 13-án, vasárnap d. u. 5 

órai kezdettel városunk valamennyi is
kolájának énekesei egy nagy cél érde
kében ünnepi „Éneklő Ifjúság"-ot ren
deznek a Gimnázium tornacsarnokában. 
A cél : segíteni a helybeli hadbavonul- 
tak családjain, szebbé tenni ezek kará
csonyát. Az elemi iskolák apró gyere
keitől kezdve a felső osztályos gimná- 
zistákig ezért a gondolatért dolgozik 
most mindenki, mert tudja, hogy minél 
nagyobb lesz az elért eredmény, annál 
többet adhat az arra rászorulóknak. A 
bevételt az Éneklő Ifjúság városunk pol 
gármesterének rendelkezésére bocsátja, 
aki azt a karácsonyi segélyakció kere
tében használja feí. Tudjuk, hogy ez a 
közös vállalkozás nem lesz sikertelen.

Ünneppé fogja avatni ezt a hangver
senyt az az alkalom is, hogy ez az Éneklő 
Ifjúság az uj magyar muzsika nagy mes
terének, Kodály Zoltánnak 60-ik szüle
tése napját ünnepli. Bekapcsolódik az 
országszerte rendezett zenei ünnepsé
gekbe és ragaszkodása, szeretete jeléül 
a rádió hullámain át eljuttatja a Mes
terhez énekhangba öntött őszinte jókí
vánságait. Az „Éneklő Ifjúság"-ról a

Felemelték a tiadlsegélyt, újból 
szabályozták a hadigondozást.

A m. kir. kormány most megje
lent rendeletében a hadigondozási 
pénzellátási összeget jövő év január 
hó 1. napjától kezdődő hatállyal 
több ellátási csoportban és osz
tályban felemelte, s más rendelke
zésekkel is javította a hadigondo
zottak helyzetét. A rendelet szociá
lis szempontokból is lényeges újí
tásokat tartalmaz és messzemenően 
segíti a sokgyermekes családokat.

Kassai Rádió helyszíni közvetítést ad, 
illetve hangfelvételt készít.

A műsor sok ismerős és a rádióban 
gyakrabban hallott számot is hoz, van 
azonban olyan szám is, amelyet a rádió 
még nem közvetített (a gimnázium ve
gyeskarának remek darabja), vagy ame
lyeknek előadására igen ritkán vállal
kozik egy-egy énekkar (mint pl. a polg. 
leányiskola uj száma).

A tavaszi szereplés alapján nagy vá
rakozással tekintünk a polg. leányiskola 
szereplése elé. A gimnázium vegyeskara 
most a Széman-Intézet szép hangú kó
rusával megerősítve áll ki a dobogóra. 
Az elemi iskolák kis énekesei bájos 
„apróságokkal kedveskednek. A gaz
dasági iskola férfikarának ez lesz az első 
nagyobb nyilvános szereplése, hisszük, 
hogy kitesz magáért. A műsor utolsó 
szánta közös éneklés lesz valamennyi 
szereplő iskola részvételével. Ezt a szá
mot Lackner László vezeti.

December elején kezdik már a jegye
ket árusítani. A nemes célra való tekin
tettel fogadjuk szeretettel az ajtónkon 
kopogtató énekes ifjakat.

Behívlak 10 zsidó korcsztólyt. A
m. kir. honvédelmi miniszter november 
18 án kelt rendeletével katonai (kisegítő) 
szolgálatra hívta be mindazokat a zsidó- 
fajú katonakötelezetteket, akik az 1909 
—1918. években születtek és sorozáson 
katonai szolgálatra alkalmasnak talál
tattak. A vármegye területén lakó jelent
kezésre kötelezettek a hirdetményben 
közzétett korosztályok szerint november 
25-én, december 15-én és január 15-én 
kötelesek megjelenni teljes téli felszere
léssel Jolsván, a VII. közérdekű munka
zászlóaljnál.

Kimutatás
a „Hősök EmlékmDvé“-nek felavatá
sára befolyt koszorumegváltásokról.

Lukács Béla m. kir. titkos tanácsos, 
tárcanélküli miniszter 500, Gömör és 
Kishont vármegye közönsége 200, Keleten 
harcoló honvédek adománya I00'32, 
Gazdatisztek és Gazdák Szövetkezete 
Konzervgyár Rimaszombat 100, Rima- 
szombati állami kórház orvosi és tiszti
kara, Rimaszombati Gimnázium volt 
diákjainak szövetsége Budapest, Magyar 
Élet Pártja rimaszombati szervezete 50, 
Kir. törvényszék, járásbíróság és ügyész
ség tisztviselői kara, M. kir. pénzügy
igazgatóság és m. r. számvevőség, M. 
kir. posta személyzete, Gömör és Kis
hont vármegyei pénzügyőrség, Egyesült 
Prof. Gimnázium, Rimaszombati cserkész 
csapatok, Rimaszombati Jótékony Nő- 
egylet, Rimaszombati Polgárikör, Rima
szombati Kát. Olvasóegylet, Rimaszom
bati Iparos Kör, Rimaszombati Járási 
Hitelszövetkezet, Rimaszombati Takarék 
pénztár, Nemzeti Hitelintézet rimaszom
bati fiókja tiszt, kara, Sichert Károiyné 
és Kontratovich Jolán, Özv. Benyo Gé- 
záné 30—30. Állami fiú népiskola 23'50, 
Álla mi polgári leány és fiú iskola tan
testülete 21'50, M. kir. mértékhitelesítő 
hivatal tisztv. kara, Állami leány népis
kola tantestülete, Rimaszombati Levente 
Egyesület, Baross Szövetség rimaszom
bati csoportja, Rimaszombati Járási Ipar
társulat. Rimaszombati Járási Kereske
delmi Grémium, Felvidéki és Kárpátal
jai magántisztviselők szövetsége, R ma
szombat—tamásfalvai ev. egyház, Gibo- 
nás és Tóth borkereskedők, H'ozek 
János, Hizsnyan Béla, Veress László Bu
dapest, Özv. Lendvay Pálné és Kovács 
Gyuláné, Kozlay Kálmán Szekszárd, 
Mitske Gusztáv, Gömör és Kishontvár- 
megyei muzeum egyesület 20—20. Ma
gyar kir. tanfeliigyelőség tisztviselő kara 
12'50, M. kir. fővámhivatal tisztv. kara, 
Széman-Intézet kereskedelmi szaktan- 
folyam, Pataky Gyula, Sárkány István, 
Mézes Lajos, Özv. Simon Mihályné, 
Sebő Jánosné, Takács László kereskedő, 
Tokár István 10—10. Homonnay István
ná 1 P. Összesen 2968 82 P.

A gyermektelenseg kérdéséről
tartott Radány Lajos esperes-plébános 
„A büntetlen magyarirtás" címen elő
adást a férji Oltáresyesület november
13-i rendes havi tagülésén. A ma sokat 
vitatott és rendkívül fontos társadalmi 
és magyar problémát az alapos felké
szültséggel megirt és egyéni meglátá
sokkal alátámasztott tanulmány a ke
reszténység szempontjából is megvilágí
totta.

Akkor, amidőn a főcél a 20 milliós 
magyarság megvalósítása, mondotta az 
előadó, nem közömbös, hogy Magyar- 
országon évente 200.000 magyar élet 
nem születik meg, amely szám l/,-része 
a világháborúban elesett magyar hősök 
számának. Az Írás szavaival bizonyította 
be, hogy Krisztus felfogásával egyene
sen ellentétben áll az a törekvés, hogy 
„Isten virágos kertjében" megakadályoz- 
tassék az életfakadás. Hiszen Krisztus 
azt mondotta: „Növekedjetek és szapo
rodjatok !“ Tehát azok, akik küzdenek 
a gyermek ellen, nemcsak az állam és 
a társadalom, hanem az Egyház ellen is 
vétenek. Radány Lajos ezután vázolta 
azokat az okokat, amelyek a gyermek- 
telenséget és az egykét előidézik, s rá
mutatott ezek orvoslási módjaira is. A 
legfőbb ok a vallástalanság. Ezért kell, 
hogy az élet szolgálata Isten- és egyben 
magyar- szolgálat is legyen. A 20 milliós 
magyarság elvét ugyanis az szolgálja a 
legjobban, aki fenntartás nélkül szol
gálja az Istent. A mély hatást keltett 
komoly előadást érdekes és tanulságos 
hozzászólások követték. Dr. SiumpJ Pál 
gyakorlati meglátásu hozzászólásában az 
utódlás kérdésének rendezését és a ku- 
ruzslás megszüntetését vélte az orvos
lás fegfőbb módjának. Dr. Mariányi Pál 
a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, 
mig Ivanics Andor az iskolai oktatás 
terén a valláserkölcsös nevelés fokozá
sát tartja e kérdés javulására is célra
vezetőnek.

A szükebb keretek közül magasan 
kiemelkedő s minden szavában meg- 
szivlelést érdemelt előadás előtt Radány 
Lajos esperes-plébános Kempis Tamás 
elmélkedéseiből olvasott fel „Az Ítélet
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és a bűnök büntetése" cimen, amely 
arra int, hogy a világi életben az a 
bölcs, aki Istennek tetsző tisztességben 
és örömben él és a bűnöktől még e 
földön megszabadul. Végül az elnöklő 
esperes-plébános a legközelebbi ülés 
idejét december hó 11-én, este 7 órára 
tűzte ki.

K özérd ek ű  fe lh ív á s
A Rimaszombati Járási Ipartársulat és 

a Járási Kereskedelmi Testület fel hívja 
az összes keresztény iparosokat és ke
reskedőket, hogy

Jolyó hó 26-dn, csütörtökön délután 
6 órakor a Járási Ipartársulat nagy

termében
megtartandó igen fontos értekezleten — 
saját érdekükben — teljes számban je
lenjenek meg.

H ÍR E K

Dr. Hizsnyay Heinzelmann Béla gaz
dasági főtanácsos lett. Magyarország 
Kormányzója a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter előterjesztésére ár. Hizsnyay- 
Heinzelmann Béla licei földbirtokosnak 
a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül 
szerzett érdemei elismeréséül a magyar 
királyi gazdasági főtanácsosi cimet ado
mányozta. A magas helyről jött kitünte
tés egy érdemekben gazdag és a nem
zet javára végzett munkásságot jutal
maz meg, úgyhogy az vármegyeszerte 
őszinte örömet keltett.

Bírósági kinevezések. Magyarország 
Kormányzója a m. kir. igazságügymi
niszter előterjesztésére dr. Lakatos Lajos, 
a III. fizetési csoport jellegével felruhá
zott kassai (volt rimaszombati) királyi 
törvényszéki tanácselnököt a kassai kir. 
Ítélőtáblához bíróvá nevezte ki. A Kor
mányzó Ur ár. Bojtos József tornaijai 
királyi járásbirósági titkárt a nagysza
lontai kir. járásbírósághoz járásbiróvá ki
nevezte.

Változás a közellátási felügyelőség 
vezetésében. A m. kir. közellátási minisz
ter dr. Mészáros Gyula közellátási fő 
felügyelőt hasonló minőségben Désre 
helyezte át, egyidejűleg Janitzky Sándor 
közellátási előadót (Szatmárnémeti) a 
rimaszombati m. kir. közellátási felügye
lőség vezetésével megbízta.

Chován Sándor az uj tokaji ev. 
lelkész. A tokaji ev. gyülekezet uj lel
készéül Chován Sándor püspöki titkárt 
választotta meg. Chován Sándor régeb
ben a csetneki egyház lelkésze volt, de 
gerinces magyarsága miatt a cseh-szlo- 
vák hatóságok annak idején halálra 
Ítélték. Csak nehezen sikerült elmenekül
nie, s azóta Nyíregyházán a püspöki tit
kári tisztséget töltötte be feljebbvalóinak 
legnagyobb megelégedésére.

Hadikitflntetés. Őszinte örömmel vet
tük a hirt, hogy a Legfelsőbb Hadúr 
Halász Dezső tartalékos honvédzászlós
nak az ellenség előtt tanúsított önfelál
dozó és bátor magatartáséért dicsérő 
elismerését nyilvánította, egyben elren
delte, hogy dicsérő elismerése a hadi- 
szallagon a kardok adományozásával 
tudtul adassák.

A város rendkívüli közgyűlése. Ri
maszombat megyei város november hó 
23 án, hétfőn délután 4 órakor rendkí
vüli közgyűlést tart.

Iskolalátogatás. Dr. Gulyás József, a 
a tiszáninneni ref. egyházkerület közép
iskolai előadója a hét elején kétnapos 
hivatalos látogatást tett az Egyesült Prot. 
Gimnáziumban.

Katonai kinevezés. Balogh Elemér 
tart. honvédzászlós — aki jelenleg az 
orosz harctéren teljesít szolgálatot — 
szeptember 1. ranggal hadnaggyá lé
pett elő.

Ujonceskü. A helybeli helyőrség újon
cai november 22 én, vasárnap délelőtt 
11 órakor a Horthy Miklós-téren ünne
pélyes esküt tesznek.

A Magyar Iparos Asszonykör no
vember 22 én, vasárnap este 7 órakor 
az Ipartársulati Székház nagytermében 
az elaggott, iparosok és hadiárvák fel
segélyezésére műsorral egybekötött tár
sasösszejövetelt rendez.

Szülői értekezlet. Az Egyesült Prot. 
Gimnáziumban folyó hó 22 én, vasárnap 
délelőtt II órakor szülői értekezlet lesz, 
amelyen Vajda Szabó Pál tanár tart 
előadást „Iskolai és házi nevelés" ci
men. Az érdeklődő szülőket ez utón is 
meghívják.

Halálozások. Korponai dr. Laczkó 
Gyula ny. kir. törvényszéki biró novem
ber 11-én Kassán 58 éves korában meg
halt. Temetése november 13-án ment 
végbe nagy részvét mellett. Az elhunyt 
a felszabadulás után egy évig működött 
a rimaszombati kir. törvényszéknél, s 
mindinkább elhatalmasodó betegsége 
miatt vonult nyugdíjba. Halálát édes
anyja, özvegye, két gyermeke és kiter
jedt rokonság gyászolja.

Mauer Oszkár tb. főszolgabíró, tb. vár
megyei főjegyző, Gömör és Kishont vár
megye törvényhatósági bizottságának 
tagja 69 éves korában, november 13 án 
Putnokon meghalt. Az elhunyt az 1914 
—1918. évi világháborúban vitézül har
colt, több hadikitüntetést szerzett és 
mint tartalékos százados szerelt le. Te
vékeny munkásságot fejtett ki a volt 
egyesitett Borsod és Gömör, majd Gö
mör és Kishont vármegye közigazgatási 
életében. Temetése november hó 15 én 
folyt le nagy részvét mellett, amelyen a 
vármegye alispánját a putnoki járás fő- 
szolgabirája képviselte.

Nagy veszteség és mély gyász érte a 
Hizsnyan-csaiádot. Özv Humay Jánosné 
sz. Csizmár Mária életének 71 ik, öz
vegységének 34. évében november 15 én 
meghalt. Családját rajongásig szerető és 
Istenben hivő sokat szenvedett s z ív  
szűnt meg dobogni a mindenki által 
szeretett és most örök nyugovóra távo
zott kedves „Kicsimamá“-ban. Elhuny 
tát leánya : Hizsnyan Béláné sz. Humay 
Mária férjével és gyermekeivel együtt 
gyászolja a kiterjedt rokonság élén. Te
metése november 17-én ment végbe a 
kát. egyház szertartása szerint nagy 
részvét mellett.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

Uj huszpengős került forgalomba.
A Magyar Nemzeti Bank a most forga
lomban lévő huszpengős bankjegyeket, 
amelyeket 1930. január 2-án bocsátott 
ki, 1942. november 16 tói kezdve a for
galomból bevonja. A régi huszpengős 
bankjegyeket 1943. október 3!-ig úgy, 
mint eddig, fizetésképpen el kell fogad
ni. Ez időpont után a régi huszpengős 
bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank 
már csak kicserélés végett fogadja el. 
1946. október 31. után a régi huszpen- 
gőst már a Magyar Nemzeti Bank sem 
váltja be. Az uj huszpengösök 1941. 
január 15. napjáról vannak keltezve. 
Ezeket az uj huszpengős bankjegyeket 
a Nemzeti Bank főintézete, fiókinlézetei 
és kiJendeltségei hétfőn, november hó 
16 án hozták forgalomba.

Vallásos délután. A női Oltárepye- 
siilet december 5-én, szombaton délután 
6 órai kezdettel a Katolikus Kör nagy
termében a Kormányzó Ur Őföméltósdga 
névünnepélye alkalmából Szent Erzsébet 
vallásos-délutánt rendez. Erre tagjait és 
a kedv.s vendégeket szeretettel meg
hívja.

Honvédeinkért. Osgyánban a Levente
otthonban két levente-leánynak együttes 
esküvője volt. Borics Béla Máv. s.-tiszt 
és Végh Mária, továbbá Petrusz István 
géplakatos és Janek Irén esküdtek hű
séget egymásnak. Az éjféli menyasszo
nyi táncuk jövedelmét a fronton harcoló 
honvédeink javára ajánlották fel, s ebből 
származó I00'20 P összeget a Vörös- 
keresztnek küldötték el.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett édes

anyám elhalálozása alkalmával mély fáj
dalmunkat részvétükkel igyekeztek eny
híteni, s azoknak, kik a végtisztesség- 
tételén megjelentek és ravatalára virágot 
helyeztek, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

Rimaszombat, 1942. november hó.
Hizsnyan Béláné és családja.

Vöröskeresztes bélyegek kerülnek 
december 1 én forgalomba. A keres
kedelem- és közlekedésügyi miniszter 
a Magyar Vöröskereszt és az Országos 
Hadirokkantgondozó Szövetség támoga
tására december 1. napján 1—1 pengős 
felárral 6, 8, és 20 filléres postabélyege
ket bocsát forgalomba. A bélyegsorozat 
300000 példányban jelenik meg. A teljes 
sorozat eladási ára 3 pengő 34 fillér. 
A bélyegek csak sorozatban árusíthatók. 
A bélyegeket a postahivatalok 1943. 
január 31-ig árusítják és bérmentesítés
re december 1 - töl junius 30 ig postai 
névértékűk erejéig használhatók fel.

A „Segédhivatali Tisztviselők Or
szágos Szövetsége" (STOSZ) rima- 
szombati helyi csoportja november
14-én, szombaton este az Iparoskör kis
termében nagyszámú tag jelenlétében, 
választmányi ülés keretében elnökválasz
tással kapcsolatos tisztújító ülést tartott. 
A megnyitót Vavrovics István főtitkár 
mondotta, majd ismertette a jelölőbi
zottság által összeállított uj vezetőség 
és választmány névsorát, amelyet a vá
lasztmány egyhangú lelkesedéssel el
fogadott. Eszerint elnök : Császár Gyula

pü. irodatiszt, irodavezető lett. Társelnök: 
Müller Iván vm. irodaigazgató és Pato- 
nay Gábor vsi. közellátási hiv. vezető. 
Ügyv. elnök: Major Sándor vin. iroda- 
főtiszt. Főtitkár: Vavrovics István pénz
ügyi dijnok. Titkárok: Vadady Zoltán 
áll. rendőrségi dijnok és Holik Károly 
pü. számvevőségi dijnok. Jegyző: Né
meth Erzsébet OTI dijnok. Pénztáros: 
Buckó Viktor államép. hiv. számadás
vezető, helyettese Németh Erzsébet. 
Ellenőrök : Schuszter Márta áll. rendőr
ségi kezelő és Babó István forg. adó- 
hiv. dijnok. Számvizsgálók: Gergely
Anna kórházi dijnok és Kriskó László 
vm. dijnok. Megválasztották ezen felül a 
10 rendes és 4 pótválasztmányi tagot is. 
A választás után Császár Gyula elnök 
emelkedett szólásra. Beszédében han
goztatta a tagok összetartásának szük
ségességét. Majd Vavrovics István főtit
kár ismertette az országos központ le
velét, amit a megjelent tagok nagy lel
kesedéssel vettek tudomásul. Továbbá 
felhívta a figyelmet a Szövetség lelki- 
ismeretes támogatására, mert csak Így 
remélhető a segédhivatali tisztviselői 
kar sorsának jobbrafordulása. Több in
dítvány után Császár Gyula elnök záró
szavaival ért véget az ülés.

A rheumás megbetegedések

nagy részét rossz fogak okozzák ! 

Újabb bizonyíték arra, hogy milyen 

fontos fogának helyes ápolása.

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a
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Háborús különmunka-átalány. Kor
mányrendelet jelent meg arra vonatko
zólag, hogy a háborús munkaviszonyok 
a követelményeknek megfelelően legye
nek szabályozva. A háború folytán elő
állott személyzeti hiány pótlását a há
borús ktllönmunka-átalány rendszeresí
tésével biztosítják. A köztisztviselők és 
altisztek, akik szolgálati idejüket betöl
tötték, a szolgálatban visszatarthatók, 
úgy azonban, hogy a többi tisztviselő 
előmenetele akadályozva ne legyen. A 
munkaidőt is a szükséghez képest újra 
szabályozhatják. Ezekkel kapcsolatosan 
a rendelet az alkalmazottak részére kü
lön díjazást állapit meg. Ez a díjazás 
két részből áll: függetlenül a családi 
körülményektől 25—60 pengőig terjedő 
különmunka-átalányból, továbbá a csa
ládi pótlék felemeléséből. A családi pót
lék a fizetési osztály és a gyermekek 
száma szerint 24 pengőtől 78 pengőig 
változik. A rendelet a nyugdíjasok csa
ládi pótlékát is felemelte 43 pengőig 
bezárólag. Ez a nyugdíjas szolgálati 
éveitől is függ. A családi pótlékot a ren
delet 1942. október 1-től visszamenőleg 
állapítja meg.

Irodalom.
Az „Olajág" novemberi (2.) száma 

értékes tartalommal jelent meg. Első 
cikke a gyülekezeti élet jelentőségét 
méltatja. Két nagyobb érdekfeszitő Írása: 
Vajda Szabó Pál gimn. tanár meggyőző 
erejű tanulmánya : „Mit láttam az orosz 
fronton?" címen és Kiss Mária érzés
teljes visszaemlékezése a Ref. Leánykör 
25 éves működéséről. P. Kálniczky Vilma 
szép verse, az orosz fronton küzdő két 
katona Írása a „Szemlédben és az ak
tuális hírek egészítik ki Varga Imre 
nívósán összeállított gyülekezeti lapját. 
Egyes szám ára 20 fillér.

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 ‘/.-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára */*- ed évre 1'30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

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 12.

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

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.

A „Búvár" novemberi száma gazdag 
és érdekes tartalommal jelent meg. 
Tanulságos és szórakoztató Írások teszik 
színessé a Búvár uj számát, amely dr. 
Cavallier József szerkesztésében és a 
Franklin-Társulat kiadásában jelenik 
meg.

SZÍNHÁZ. =
Az első felében befejeződött sziniévad 

lázgörbéje ezen a héten bizonyos vissza
eséseket mutatott a közönség pártfogá
sát tekintve. Az elmúlt heti zsúfolt há
zak után legtöbbször félig telt nézőtereket 
láttunk, annak ellenére, hogy a műsoron 
vonzóerejü darabok szerepeltek. Hisszük 
azonban, hogy ez a visszaesés csak át
meneti volt és a meghosszabbított szini
évad alatt közönségünk újból nagyobb 
érdeklődéssel adózik a színészek lanka
datlan erejű és lelkes készségű munká
juknak. A lezajlott szezon alatt tapasz
talhattuk, hogy Galetta Ferenc igazgató, 
amint a jövő heti műsor is bizonyítja, a 
legjobbat, legújabbal és legfrissebbet 
nyújtja a közönségnek. Hogy mennyire 
komolyan veszi a társulat feladatát, bi
zonyságát láttuk vasárnap délután, ami
kor a „100 piros rózsa" előadását meg
néztük. Az esti előadásoktól semmiben 
sem eltérő, nagyszerűen kidolgozott tel
jesítményben volt részünk. Nem könnyű 
dolog hárul a színészekre, hogy alig fe
jezték be a délutáni előadást, máris meg 
kellett kezdeniük az estit. Pedig ebben 
a darabban például P. Vácy Kató leg
alább hatszor öltözik át szebbnél-szebb 
ruhákba, ami maga is hatalmas felada
tot jelent. „A 100 piros rózsa" egyéb
ként újból alkalmat adott a társulat ösz- 
szes tagjainak teljes tudásuk kifejtésére 
és a közönség önfeledt szórakoztatására. 
A vendégszereplő Horváth Icában, hogy 
szerepében elmondott saját kritikájával 
illessük, „kedves és tehetséges" szubret- 
tet ismertünk meg.

Kedden a „Feketeszáru cseresznye" 
megismételt előadásában gyönyörködhet
tünk újra. A „trianoni tragédia" döbbe
netes erővel jut kifejezésre Hunyady 
Sándor remekművében és nálunk hiva
tott tolmácsokéira talált a Galetta-társu- 
lat színművészeiben. — Szerdán és csü
törtökön a megifjudott „Verebély-lány", 
mint „32 es baka vagyok én" nagysi
kert aratott operettként elevenedett meg 
színészeink jókedvet fakasztó játékában. 
Mindannyian — Galetta Feienc igazga
tóval az élen — szívvel és lélekkel ját
szottak. Kedves meglepetésként hatott, 
hogy a szerdai előadáson felvonultak a 
környékbeli községek azon fiataljai, akik 
a megszállás alatt a „32-es baka vagyok 
én" nótát nem énekelhették. Ezek most 
lelkesen vették ki a részüket a zajos 
tapsokból.

Pénteken közkívánatra Bónyi Ador
ján „Milliomos" cimü vigjátékát ismé
telték meg nagy tetszést aratva.

A jövő heti műsor.
Sombaton este, november 22-én, va

sárnap délután és este, valamint hétfőn 
este a nagy érdeklődéssel várt és min
denütt óriási sikert aratott „Sir a bala- 
lajka" cimü nagyoperett kerül műsorra 
Galetta Ferenc igazgató felléptével. A 
kitűnő szövegű és pompás zenéjü dara
bot az igazgatóság azért tűzte ki három 
napon át, mert annak szinrehozatala na
gyobb technikai készültséget is kíván. 
— Kedden általános óhajra — e sze
zonban utoljára —' „Glória, a cirkusz 
csillaga" szerepel a műsoron filléres 
helyárakkal, Galetta igazgató fellépté
vel. — Szerdára és csütörtökre Buda
pest legnagyobb szenzációja, Harsányi 
Zsolt nagyszerű színmüve: „A bolond 
Ásvayné“-nak előadási jogát szerezte 
meg a szinigazgatóság nagy áldozatok 
árán. A budapesti Nemzeti Színházban, 
majd a Kamaraszínházban kivételes si
kert aratott művészi alkotással Galetta 
Ferenc színtársulata öregbíteni fogja a 
prózai előadások során itt elért sikereit. 
A mindenütt nagy hatást elért színmű 
főszerepét, Ásvayné sokszínű alakját Bu
dai Júlia viszi a színpadra. Mellette P. 
Vácy Kató, Pálffy György, Koltai Ist

ván, Fehér Györgyi, Árvái, Sarkadi, Mol
nár és Bárdos jutnak nagyobb szerepek
hez. A jegyeket ajánlatos előre megvál
tani. Tekintettel a 3 héttel meghosszab
bított szezonra a bérleteket Pálffy La
jos titkárnál lehet megújítani.

Nemzeti filmszínház.
Az elmúlt hét végén lejátszott „Sza

botázs" cimü magyar film a mai ko
moly időkhöz illő tanuságos s talán az 
első kitünően sikerült belföldi irányfilm 
volt: elsőrangú propaganda a haszon
talan fecsegés és oktalan vigyázatlan
ság ellen. — A magyar filmek sorozatá
ban most szombaton és vasárnap „Es
télyi ruha kötelező" címen rendkívül 
szellemes és francia Ízléssel megalkotott 
zenés-bohózatra kerül sor. A kalandos 
történet sok bonyodalmain keresztül el
bűvölő zene és ének vonul át. Fősze
replők : Réthy Eszter, a Bécsi Állami 
Opera magyar dalmüvésznöje, Jávor Pál, 
Kertész Dezső, Mihályffy Béla, Juhász, 
Pethes, Pártos stb. — November 23-án, 
hétfőn és 24-én, kedden kitűnő német 
filmre kerül sor „Utolsó menet" címen. 
Izgalmas története az ökölvívók világá
ban játszódik le. Iskolapéldája ez a film 
annak, miképen lehet művészi eszközök
kel szórakoztató sportfilmet csinálni. 
Főszereplők a daliás Attila Hörbiger, a 
platinaszőke Camilla Horn és Heinz 
Seidler. — November 25-én, szerdán és 
26 án, csütörtökön újabb nagyszabású 
és gazdag kiállítású német történelmi 
filmet láthatunk meg. A „Forradalmár" 
címen. Schiller Frigyesnek, a hires né
met költőnek ifjúkori szabadságharcát 
tárja elénk a würtenbergi zsarnokság 
ellen. Főszereplők: Horst Gáspár, Lil 
Dagover, Heinrich George és Fritz 
Kayssler. — November 27-én, pénteken 
az elmúlt évad legnagyobb operettsike
rének filmváltozatát, a „Régi nyár“-t 
mutatja be a filmszínház. Honthy Hanna 
első filmjét érthető érdeklődés előzi meg.

* lp a rtá rs iila ti közlem ények,
Az Ipartársulat Székházának nagyter

mében december hó 8 án műsoros 
Honvéd-napot rendezünk, amelyre ösz- 
szes tagjainkat kedves családjaikkal 
együtt, valamint Rimaszombat város és' 
vidéke közönségét ezúton is meghívjuk.

Az Ipartársulat költségvetésének kere
tében megalkotta a „Bajtársi Szolgálat 
Segély Alapjá“-t, amely alapot a tag
sági dijakon felül lefizetett 25%-os hoz
zájárulás képezi.— Ezúttal újból felhív
juk a hadbavonult iparosok hozzátarto
zóit, akik a segélyre igényt tartanak, 
hogy ezirányu kérelmeiket az Ipartársu
lat irodájában adják be.

S P O R T .

Asztali-tenisz.

R. Levente E.—Ózdi Kát. Legény- 
egylet 9:0. November 15-én, vasárnap 
a Katolikus Körben folyt le ez a város
közti mérkőzés, amely a Levente Egye
sület csapatának (Bútora, imrecze, Kar
dos, Kosztra, Kovács és Szapári) fölé
nyes győzelmét hozta. A Hiszekegy el
mondása után ár. Mariányi Pál egyesü
leti elnök üdvözölte a vendégeket, akik 
szép csapatzászlót nyújtottak át a rima- 
szombatiaknak. A klubok közti mérkő
zés magas színvonalon folyt le. A ver
senyen kívül tartott páros küzdelemben 
az ózdiak győztek 2:1 arányban. Utána 
a kieséses rendszer szerint lejátszott 
egyéni bajnokságot izgalmas küzdelem 
után Kosztra István nyerte Bútora László 
ellen. A rimaszombati leventék asztali- 
tenniszcsapatának szép szereplése ked
vező előjel az eljövendő országos baj
noki mérkőzésekre. A rimaszombati LE-t 
a bajnokságban a füleki alosztályba so
rozták be, minek folytán helyben több 
mérkőzés folyik majd le. Kívánatos lenne, 
ha Rimaszombat sporttársadalma a télen 
amúgy Is egyedülálló kedves és szóra
koztak sport iránt nagyobb érdeklődést 
mutatna és ezzel ösztönözné játékosain
kat a sikerteljes szereplésre.

K é t  k o n z e r v g y á r i t is z tv is e lő
külön-külön keres, lehetőleg

fürdőszobás, két esetleg egy 
szobából álló bútorozott lakást 

konyhával.
Ajánlatot a21-es telefonon kérünk 
Hegedűs névre.

A Rimaszombati Járási Ipartársulatnál

egy jókarban levő z o n g o r a  és 
egy használt n a g y a s z t a l  eladó
a legtöbbet Ígérőnek. Az ajánlatok az 
IPARTÁRSULAT irodájában adandók be 

december hó 1-ig.

K n n sz k y -fé le  vendéglő
Feleden a vasúti szállodával összefüggő
üzlethelyiségek lakással bérbeadók.
Értekezni lehet a tulajdonosnál. t—2

3 helyiségből álló pince
a zon n a l k iadó . Bővebbet a kiadóban.
______________________________________ 1 - 3

Káposztás- és 
eceteshordók

e l a d ó k .
H l o z e k - e c e t g y á r .

N é m e t ü l  p e r f e k t ü l  t u d ó

gy o rs -é s  gépirúnfit keres
a r im a sz o m b a ti k o n zerv g y á r .

Pk. 3752/8/1942. szám.
231/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Kovács József rozsnyói ügyvéd 

által képviselt Svajko Ferenc kőműves
mester, rozsnyói lakos, végrehajtató ja
vára 1149 P 14 f. tőke fs több követe
lés és járulékai erejéig, amennyiben a 
követelésre időközben részletfizetés tör
tént, annak beszámításával, a rimaszom
bati kir. tszék 1927. évi Cka 127/40. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1942. évi augusztus hó 24-én lefoglalt 
1706 pengőre becsült ingóságokra a tor
naijai kir. jbiróság Pk. 3752/1942. sz. 
végzésével az árverés megtartását elren
delem, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Sajószárnya községben leendő megtartá
sára határidőül 1942. évi december hó 
3 napjának délutáni 16 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt szalongarni- 
turák, ebédlőszekrény, könyvszekrény, 2 
drb fegyver, 1 drb távcső, 1 drb hátasló, 
stb. ei fognak adatni.

Tornaija, 1942. november hó 6-án.
Gödény András

putnoki kir. járásbirósági végrehajtó, 
mint Dezső József tornaijai kir. járásbiró
sági végrehajtó helyettesítésére a m. kir. 
igazságtigyminiszter ur 57.894 1942. I. 
M. Vili. sz.rend -ével kirendelt helyettes.

R i m a s z é c s  község elöljáróságétól. 
3500/1942. szám.

Árverési hirdetmény.
Rimaszécs község 1943. január hó 1-én 

kezdődő 3 évre haszonbérbe adja külön- 
külön úgy az országos, mint pedig a 
hetivásárok helypénzszedési jogát.

Kikiáltási ár 1.000'— és 200 pengő.
További feltételek a körjegyzői irodá

ban tudhatók meg.
A nyilvános árverés 1942. évi decem

ber hó 10-én délelőtt 9 órakor lesz a 
községházán.

Rimaszécs, 1942. évi november hó 12.
Községi elöljáróság.

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


