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Mikulásra
játákujdonságok,
gyerm ekszánkók

Kertsik-nél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL ; 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 56. 

L ap zá r ta  csü tör tökön  este. Kéz ira toka t  vissza nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

R A B E L Y  k a r o l y .
E L Ő F I Z E T É S I  D I J A K :  Egy évre 8 pengő. Fé lévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám Ara 20 f i l lé r .

K ü lfö ld re : Egy évre 12 pengő.

A magyar hadseregért.
Három vezető irányelvet tűzött 

ki Nagy Vilmos honvédelmi mi
niszter maga és egyben a nemzet 
elé költségvetési beszédében: az 
igazság, a tisztesség és a becsület 
elvét. Ez elvek alapján kívánja a 
miniszter a honvédség ügyeit in
tézni, de elmondhatjuk, hogy ugyan
ezeknek az elveknek kell érvénye
sülni és uralkodni az egész magyar 
életben, különösen ma, amikor erő
feszítésünkkel támogatnunk kell a 
magyar honvédséget, amelynek 
költségvetési előirányzatát most tár
gyalta le a képviselőház.

A honvédelmi miniszter teljes 
őszinteséggel tárta fel a nagy ve
szedelmet, amelyet hazánk és egész 
Európa számára jelentett még más
fél évve! ezelőtt az állig felfegy
verzett bolsevista Oroszország. Sú
lyos hiba lenne a Szovjet erejét 
lebecsülni. Meg kell gondolnunk, 
hogy 200 milliós birodalom állott 
szemben katonailag megszervezve, 
vasfegyelemmel összetartva és a 
modern technika minden eszközei
vel jól felszerelve, s éppen ezért, 
egész Európának szerencséje az, 
hogy a Németbirodalom vezére 
megérezte, hogy ütött a cselekvés 
órája és megindította a német hadi
gépezetet a bolsevizmus ellen. Tud
nunk kell és éreznünk kell, hogy 
nem idegen érdekekért, hanem a 
magunk jövőjéért, a magunk biz
tonságáért harcol a Don mellett a 
magyar honvéd.

Miután azonban tudatában va
gyunk annak is, hogy a harcoló 
honvéd lelkét legjobban nem a sa
ját, hanem a családjának sorsa 
nyugtalanítja, ennek az országnak 
súlyos kötelességei vannak önma
gával és a honvédséggel szemben. 
Elsősorban minden torzsalkodást 
és kishitűséget félre kell tennünk, 
meg kell szűnnie a suttogó hírve
résnek, a rémhír terjesztésnek, s 
minden eszközzel biztosítanunk kell 
a határországban a rendet, a mun
kát és a fegyelmet.

Ugyancsak harcoló honvédsé
günk iránti becsületbeli kötelesség
nek tesz eleget a kormány, amikor 
1942. november 1 -töl rendezte a 
hadbavonultak hozzátartozóinak ha
disegélyezését, ezeket a hadisegé
lyeket lényegesen felemelte, s a jövő 
év január 1-től újból rendezte a 
hadirokkantak és hadigondozottak 
járadékát. Ezek az uj kormányin
tézkedések kétségtelenül újabb ál
dozatokat kívánnak a nemzettől, de 
mindenkinek éreznie kell, hogy ezek

kel az áldozatokkal a nemzet való
ban hadseregünk ellenálló erejét 
fokozza, hiszen mostantól kezdve 
minden katona abban a nyugodt 
tudatban vállalhatja az arcvonal 
minden veszedelmét és kemény 
megpróbáltatását, hogy hozzátar
tozóiról, otthonmaradt családjáról 
a nemzeti közösség, illetve az azt 
képviselő államhatalom becsülete
sen gondoskodik. Ennek az intéz
kedésnek eredménye az lesz, hogy 
az otthonmaradt családtagok nem 
fognak nélkülözni, s a hadirokkan
tak szintén olyan segélyt kapnak, 
amely tisztességes megélhetésük

höz, rokkantsági fokuknak megfe
lelően, lényeges segítséget nyújt.

Egy pillanatra sem szabad feled
nünk, hogy olyan háborúban állunk, 
amelynek kimenetele évtizedekre, 
esetleg évszázadokra dönti el nem
zetünk sorsát. Helyesen mondotta 
a honvédelmi miniszter, hogy en
nek a háborúnak a tapasztalatai 
azt mutatják: csak a helyes poli
tikai vezetés alatt álló és állig vasba 
öltözött nemzetek élik túl a mai 
világégést. Ezért ma igazán arra 
van szükség, hogy az áldozatos 
magyar szellem töltsön el minden 
magyart, hogy eredménnyel kiizd- 
hessük végig ezt a mostani hábo
rút szövetségeseinkkel együtt a 
végső győzelemig.

Rimaszombat
is biztosította a zsir- és burgonyaellátást.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete november 23-án, hét

egyben azt a tényt is, hogy a ma
gánháztartások sertéseinek levágá-

főn délután rendkívüli közgyűlést sánál a régi rend marad érvény
tartott Éva László polgármester el 
nöklete mellett. Az elnök bejelen
tette, hogy a vármegye alispánja 
felhívta a várost, hogy a most kö
tött szerződések keretén belül

a jövő évi zsirszükséglet biz
tosítására havi 65 sertést vegyen 

át.
A sertésekre előlegképen darabon- 
kint 150 pengőt tartozik a város 
befizetni, úgyhogy az évi 780 da
rabért 127.000 pengőt kell majd 
lefizetni. Ezzel kapcsolatban beje
lentette a polgármester, hogy saját 
hatáskörében

590 drb kitűnő bácskai zsir- 
sertés szállítására kötött szer

ződést
egy gödöllői h e n t e s  me s t e r r e l  
90.590 pengő értékben. A közgyű
lés hozzájárult ahhoz, hogy mind
két akció költségeit a város külön
féle alapjaiból és bankbetéteikből 
kölcsönvegyék, miután úgy az al
ispán, mint a polgármester vásár
lásai fedezik a város jövő évi zsir- 
ellátását, sőt még feleslegre is szá
mítani lehet. Id. Rábely Miklós kér
désére kijelentette a polgármester,

hogy már a jövő hónap ele
jén mindenki álldogálás nélkül 
megkapja a heti fejadagot. A 
város közgyűlése nagy meg
nyugvással vette tudomásul a 
zsirellátásnak ilyen módon 

való biztosítását,

ben.
Örömmel fogadta 

a polgármester ama 
hogy

a közgyűlés 
bejelentését,

a vármegye kormánybiztos-fő
ispánja 15 vagon étkezési bur
gonyát utalt ki a város lakos

sága számára.

Erre a közgyűlés 30.000 pengőt 
szavazott meg.

A közgyűlés egyhangúlag fogadta 
el a polgármester indítványát, hogy 
Telek A. Sándor emlékének meg
örökítésére

a Menhely-utcát Telek A. Sán
dor utcának nevezzék el.

A m. kir. belügyminiszter leg
utóbbi rendelete értelmében újólag 
megállapították a városi hivatásos 
tűzoltóság létszámát és ezzel kap
csolatban Kamarás Jenő és Pász
tor Sándor városi tüzoltókisegitő 
szolgákat véglegesítették és II. osz
tályú altisztekké léptették elő. A 
közgyűlés özv. Bodon Istvánné ser
kei lakosnak, rimaszombati háztu
lajdonosnak a letelepedési engedélyt 
megadta, végül az 1941/42. év
ben kitermelt városi tölgy- és er
dei fenyő-szerfa eladása felett ho
zott határozatot. A tárgysorozat ki
merülvén, a polgármester a kép
viselőtestület tagjainak kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánt, amit 
a közgyűlés az elnök lelkes élte
tése mellett viszonzott.

napi
November 30-tól 

16 deka a kenyérfej adag.
Ú jból sza b á ly o z tá k  a gab on a  és árpa  

b e sz o lg á lta tá sá n a k  ren djét.

A hivatalos lap múlt szombati 
száma közli a m. kir. minisztérium 
rendeletét a kenyérgabona és árpa 
beszolgáltatásának újabb szabályo
zásáról és a közellátási miniszter
nek u rendelet végrehajtásáról ki
adott utasításait. Á rendelet csök
kenti a kenyérgabona fejadagot 
olykép, hogy a 240 kiiogramos 
fejadag húsz kg-mal, a 180 kg-os 
15 kg-mal, a 120 kg-os pedig az 
1942-ben született gyermekeknél 6 
kg-mal, a többieknél pedig 10 kg- 
mal csökken. Az évi 60 kg ke
nyérgabonára kiadott pótjegy ér
vénye évi harminc kg-ra csökken. 
Ez az utóbbi csökkentés nem vo
natkozik a szegödvényes, konven- 
ciós éves cselédek és altiszti mun
kások, summások pótfejadagjára. 
Mindazok, akik az előző termés- 
rendeletben megállapított kenyér- 
gabona mennyiséget termésükből 
megtartották, vagy azt megszerez
ték, kötelesek a csökkentések foly

tán mutatkozó különbözetet a Hom
bár b i z o m á n y o s n a k  beszol
gáltatni. A gazda ugyancsak köte
les a szegődményes cselédek szá
mára meghagyott vagy megszerzett 
kenyérgabona mennyiség 8 száza
lékát a Hombár bizományosnak 
beszolgáltatni.

A közellátási miniszter az el
látatlanok k e n y é r  fejadagját 
egyidejűleg november harmin- 
cadikától kezdődő ha t á l l y a l  
napi 20 dkg-ról 16 dkg-ra 

csökkentette.
A rendelet az árpakészletekre vo
natkozóan úgy intézkedik, hogy a 
gazdasági szükségletet meghaladó 
mennyiséget a Hombár bizomá
nyosnak kell beszolgáltatni. A gaz
dasági szükséglet megállapításánál 
a termelő birtokában lévő minden 
egyes szarvasmarha és minden 
egyes sertés után egy q-át, a te- 
nyészborju után pedig a várható
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szaporulat részére egy q-át, kell 
számításba venni.

Aki a kenyérgabona vagy ár
pa beszolgáltatására köteles, f. 
évi december hó ötödikéig je
lentse a községi elöljáróságnál, 
hogy mennyi kenyérgabona 
vagy árpa beszolgáltatása lesz 

lehető.
Ez alkalommal igazolni kell azt is, 
hogy a kukorica beszolgáltatási 
kötelezettséget teljesitette-e. A be
jelentéssel egyidejűleg a bejelentő
nek be kell nyújtani a saját és ház
tartásához tartozó kenyérgabrfna je
gyeit és pótjegyeit, amennyiben 
gabonalapja van, ezt is. Ugyancsak

december ötödikéig be kell 
nyújtani a község elöljáróságá
nak azoknak a gabonajegyeit, 
akik a kenyérgabona beszol

gáltatására nem kötelesek.
A kenyérgabona jegynek, pótjegy
nek fejadag csökkentése következ
tében fel nem használható szelvé
nyeit le kell vágni. A Hombár bi
zományos, a kenyérgabona eladá

sára engedéllyel rendelkező malom 
ezután csak olyan kék kenyérga
bonajegyre szolgáltathat ki gabonát, 
amelyen községi elöljáróság iga
zolja a tulajdonos vásárlási jogo
sultságát. Minden vásárlási körzet
ben csak az abba tartozó közsé
gek, városok igazolásával ellátott 
kék kenyérgabonajegyeket szabad 
beváltani. A Hombár bizományosa 
vagy malom csak havonként és 
arra a hónapra érvényes kenyér- 
gabona jegy szelvényeket válthatja 
be. Ezzel egyidejűleg a közellátási 
miniszter a búzaliszt kiőrlési ará
nyát 90 százalékra, a rozsét pedig 
85 százalékra emelte fel.

A fenti rendelkezések végrehaj
tása ügyében dr. 'Sóldos Béla kor
mánybiztos-főispán az elmúlt hét 
szerdáján értekezletre hivta össze 
a járások főszolgabiráit és a me
gyei városok polgármestereit, akik 
az elszámoltatás uj rendjét a járási 
értekezleteken már csütörtökön a 
legrészletesebben ismertették.

---------------- ♦♦----------------

Rimaszombatból is 
„üzent az otthon a frontra64

Váratlan öröm érte vasárnap a rima- 
szombati hadbavonultak hozzátartozóit, 
s általuk az orosz fronton küzdő ked
ves fiainkat is. Éva László polgármester 
november 22 én értesítést kapott, hogy 
estére a haditudósító század kiküldöttei 
városunkba érkeznek, s itt üzeneteket 
vesznek fel a rádió számára a hadba
vonultak hozzátartozóitól. A polgármes
ter a rendelkezésére álló rövid idő alatt 
kiértesitette az érdekelt hozzátartozókat, 
úgyhogy este fél 7 órára a városháza 
nagyterme megtelt izgatott asszonyokkal 
és gyermekekkel. Mindenki kezében cé
dula : pársoros üzenet a messze távol
ba... valahová nagy Oroszországba.

Pontosan fél 7 órára érkezett meg a 
haditudósító század műszaki kocsija is 
Hevessy Zoltán m. kir. honvédhadnagy 
vezetése mellett. A mikrofont a város
háza nagytermében állították fel, ahol 
két Jupiter-lámpa is ontotta fehéren izzó 
fényét. Lent a gépkocsiban működött a 
felvevőgép, amely az üzeneteket viasz
lemezeken örökítette meg a rádión való 
közvetítés céljából. Amikor Hevessy Zol
tán hadnagy, akit egyébként vármegyénk- 
hez rokoni kötelékek fűznek, a mikro
fon elé lépett, hogy a közvetítést beve
zesse, megszólaltak a katolikus templom 
harangjai. Szinte szimbólikusan hatott, 
hogy első üdvözletét az Istenháza kül
dötte a keresztes háborút járó rimaszom
bati katonáknak. E közben mondotta el 
a felvételt vezető tiszt szívből fakadt 
meleghangú bevezetőjét :

„Aki a dombokat és a hegyeket ked
veli, az jól érzi magát ebben a város
ban — Gömörország fővárosában. Le
vegőjén megérzi az ember, hogy észak 
felé valahol a dombok mögött a Magas 
Tátra csúcsai őrködnek. Városházáját ré
gen, 1801 ben építették. Tágas, bolthaj
tásos termében önkéntelenül a régi 
időkre gondol az ember, a múlt száza
dok felvidéki történetei jutnak eszébe. 
Ez a város, amely most üzen a harc
térre, egy nagy költőt : Tompa Mihályt 
és a nemzet büszkeségét: Blaha Lujzát 
adta a magyarságnak".

A kedves szavak után lépett a mik
rofonhoz dr. runyai 'Sóldos Béla főispán. 
Most nem a magas közjogi tisztségét 
betöltő férfiú, de a szeretett fiáért ag
gódó édesapa szólott elérzékenyült han
gon a párszavas üzenetben, amely egy
ben az édesanya féltő szivének dobogá
sát is tolmácsolta a vitézül küzdő hu
szárfőhadnagy számára.

Majd Éva László polgármester a vá
ros közönségének szívélyes üdvözletét 
továbbította hazafias lendületű beszé
dében az összes rimaszombati honvé
deknek, szeretett véreinknek. A sziget
vári hős: Zrínyi Miklós példáját állította 
elébük követendő például a bolseviz- 
mus elleni sorsdöntő küzdelem győze

lemmel teljes befejezésére. Biztosiiotta a 
távollevőket, hogy a város szeretettel 
óvja és védi a hadbavonultak hozzátar
tozóit. Utalt arra, hogy most leplezték 
le a világháború rimaszombati keresz
tény hőseinek emléktábláját, azoknak a 
férfiaknak a neveivel, akiknek emléke
zetük még nem halványodott el és akik
nek a Hadak-utján felsorakozott lelkei 
vezetik majd győzelemre a dicső magyar 
honvédsereget. Ezután a hozzátartozók 
egymásután járultak a mikrofonhoz. A 
félórás közvetítés megható jelenetekből 
adódott össze. Egyesek bátran, sokan a 
sirással küzködve mondották be üzene
teiket. Eljött az apa, aki a fiát köszön
tötte kitüntetése alkalmából, az egyszerű 
fejkötős asszonyok sorában állott a hős 
páncélos-ezredparancsnok felesége és a 
távházasságot kötött fiatal menyecske is. 
Közben négy kislány köszöntötte a har
coló apát, a legkisebb bár a várakozás
ban elaludt a nagyanyja ölében. Majd 
egy lelkes fiúcska kért karácsonyra 
„orosz golyókat" az apukától, a másik 
pedig büszkén mondotta be, hogy ő is 
katona lészen, ha megnő.

S mikor az utolsó üzenet is elhang
zott, kialudt a Jupiter-lámpák fénye is, 
a havas éjszakában derült égen uj fények 
lobbantak fel: az itthonmaradottak sze
rető szivének kisugárzásai azok felé, 
akik a dermesztő hideg éjszakában va
lahol Oroszországban boldogan figyelték 
azt a csillagot, amely ezen az estén egy
formán ragyogott a rádió utján össze
kötött örömteljes emberekre. Köszönet 
ezért a boldog percekért azoknak, akik 
azt megszerezték.

Vasárnap.
Szól a harang,
Hangja ég felé szállt, 
Imádság van benne.

Szól a harang,
Mélyen, mélabusan,
Mintha beteg lenne.

Szól a harang,
Szomorún, fájón,
Pedig nem is temet.

Szól a harang,
Istenhez hivja 
A bűnös embereket.

Szól a harang,
Fehérbe öltözöm én is, 
Megyek a templomba.

Szól a harang,
A jó Isten fájó lelkemet. 
Hátha meggyógyítja.

W. L.

A házi és az 
kérdései a g im názium

A rimaszombati Egyesült Protes
táns Gimnázium november 22-én, 
vasárnap délben tartotta meg az 
intézet rajztermében szokásos év- 
negyedes szülői értekezletét, ame
lyen a tanulók hozzátartozói nagy
számban jelentek meg. Vitéz Fá
bián Vilmos tanügyi főtanácsos, 
gimnáziumi igazgató üdvözölte a 
megjelenteket. Megnyitó beszédé
ben röviden vázolta a gimnázium 
feladatát, amely kettős célú. Az 
egyik a tanítás, a másik a nevelés. 
Mig azonban a tanítás célkitűzései 
teljes egészében az iskolára hárul
nak, addig a nevelés terén a szü
lői háznak vannak komoly felada
tai. Az otthoni nevelés nagy segít
ségére lehet az iskolának akkor, 
ha a tanulót távol tartja mindattól, 
ami testileg, szellemileg és erköl
csileg káros. Ha ettől a tehertől a 
szülők mentesitik az iskolát, úgy 
az több időt szentelhet a tanításra. 
Az iskola és a szülők a tanulók 
érdekében munkaközösséget kell, 
hogy vállaljanak. Az igazgató ezu-

„NÉMA TEA“.
A z elmúlt farsangban lapunkban 

hangot adtunk annak, hogy a mai 
viszonyok nem alkalmasak a han
gos és fényes mulatságokra. Ez a 
kivételes állapot most fokozottab
ban áll fenn, hiszen véreink a mesz- 
sze orosz földön hóban és fagy
ban állanak őrt a Don kanyar 
mentén, hogy megvédjék a hazát 
az ádáz ellenség orvtámadása ellen. 
Ezeknek a komoly időknek a sza
vát értette meg a Rimaszombat és 
Vidéke Jótékony Egyesület, amikor 
elhatározta, hogy a régi szokásai
tól eltérően ebben az évben

sem műsoros estélyt, sem pe
dig megvendégeléssel kapcso
latos társasösszejövetelt nem 
rendez.

De mint minden évben, most is 
kérő szóval kopogtat azoknak aj
taján, akiknek több van, mint a 
szükölködöknek, hogy hozzanak 
áldozatot, feleslegeiket jószivvel 
adják oda a nyomor és az éhség 
enyhítésére. Tudjuk, hogy ma sen
ki sem él bőségben, de bármely cse
kély ajándék is jó l esik és hozzá
járul a nélkülözés keserű könnyei
nek felszáritásához.

...Advent van, Isten fiának jöve
telére, a Szeretet feltámadására vár 
a háború zajától hangos emberiség. 
Ha kisebb vagy nagyobb adomá
nyainkkal csak egy pár könnycsep
pel sikerül letörölnünk, hacsak egy 
kis mosolyt fakaszthatunk a sze
gények és árvák arcain, a kará
csonyi Kisded glóriáját tesszük 
ragyogóbbá és megerősítjük a hitet 
a közöttünk lakozó örök Jóságban...

A Nőegylet ügybuzgó hölgyei 
december első napjaiban kezdik 
meg a gyűjtést. Mindannyian, akik 
egyébként is adományaikkal és a 
belépőjeggyel amúgy is hozzájárul
tak volna a szokásos teaesthez, 
tőlük telhetőleg igy járuljanak hoz
zá a „Néma tea“ nemes céljaihoz, 
amely arra hivatott, hogy segíthes
sen a város szűkölködöm és a 
hadbavonultak hozzátartozóin. Az  
ajtónkon és szivünkön kopogtató 
nőegyleti kiküldötteket fogadjuk te
hát szeretettel és ne legyen köz-

Iskolai nevelés 
s zü lé i é rte k e zle té n .
tán még néhány megszívlelendő ta
nácscsal látta el a szülőket, majd 
felkérte Vajda Szabó Pál tanárt, 
hogy az értekezletre kitűzött elő
adását tartsa meg. „Házi és isko
lai nevelés" címen olvasta fel ezu
tán a fiatal és nagymüveltségü ta
nár kitünően felépített és meggyőző 
érvekkel, szemléltető példákkal és 
költői idézetekkel alátámasztott elő
adását, amelyet — általános érdek
lődésre számitó tanulságai miatt — 
lapunkban teljes egészében le fogjuk 
közölni.

A nagy tetszéssel fogadott érté
kes előadást vitéz Fábián Vilmos 
igazgató köszönte meg azzal, hogy 
a benne rejlő igazságok megsziv- 
lelése esetén az iskola és a szülők 
közötti munka tényleg egységes 
vonalban haladhat az ifjúság szebb 
és boldogabb jövendőjének meg
alapozására.

A szülői értekezlet után az osz
tályfőnökök és a tanárok az évne- 
gyedes osztályzó konferenciaered
ményeit beszélték meg a szülőkkel.

tünk senki sem, aki akár a leg
csekélyebb adománnyal ne segítse 
elő az ö önzetlen fáradtságukat.

„M i rimaszombati 
p á n c é lo s o k  vág ju n k !"

A 240/10. tábori postával érkezett 
hozzánk az alábbi táborilap, s köteles
ségünknek tartjuk, hogy annak tartal
mát olvasóinkkal is közöljük. A levelező
lap Írója: Resch Rudolf m. kir. alezredes, 
páncélosezredparancsnok, kinek a mesz- 
sze orosz földről küldött kedves szavait 
őszinte örömmel és hálás köszönettel 
vettük. íme a levél:

„241/10. 1942, évi november hó 12-én.
Kedves Szerkesztő Ur!

Csak ma kaptam kézhez a „Görnör" 
múlt hó 25-i egy lappéldányát, mely
ben rólam és a parancsnokságom alatt 
álló harckocsi ezred tisztjeiről és 
legénységéről oly kedves és megtisz
telő módon megemlékezett abból az 
alkalomból, hogy az Urwy-i harcok 
bán véghezvitt teljesítményeinkért a 
honvédvezérkar tőnöke érdemeseknek 
tartott bennünket a hadijelentéshez 
fűzött kiegészítő jelentésben való fel- 
emlitésre. A jóleső megemlékezésért 
fogadja kedves Szerkesztő Uram úgy 
a magam, mint ezredem minden tagja 
nevében hálás köszönetemet és ké
rem, legyen meggyőződve, hogy mind
nyájan mindenkor igen szívesen gon
dolunk vissza azokra a kellemes és 
szép napokra, melyeket Rimaszom
batban tölteni szerencsénk volt, s 
nem fogjuk sohasem feledni azt a 
kedves és gömöriesen szives fogadta
tást, mellyel a város társadalma ben
nünket 1941. októberében fogadott. 
Ma is, ha kinn, a harctéren az kér
dezik tőlünk: „hová valók vagytok, 
páncélosok?“, büszkén válaszoljuk ne
kik, hogy Rimaszombatból, mert hiszen 
fiatal harckocsiezredem magja, az 
ezredtörzs, városukban alakult meg 
és az ott töltött rövid fél év alatt 
mindnyájan megszerettük azt. Köszö
netemet megismételve, maradok haza 
fias üdvözlettel őszinte híve: Aláírás."
Bizonyos, hogy Resch Rudolf alezre

des őszinte lélekből fakadt közvetlen 
szavai a város lakossága szivében is 
hasonló érzéseket ébresztenek fel. Mint, 
ahogy akkor — amidőn a páncélosok 
hőstetteit olvastuk és méltattuk — 
most is büszkén valljuk, hogy ők a mi 
fiaink és rimaszombati páncélosok ma
radnak mindig, bárhová vesse őket a 
magyar sors.
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FONTOS
Mindenkit érdeke l ,  akinek 
pénzre van szüksége, hogy 
d e c e m b e r  4-ére esik a 
magyar királyi j ó t é k o n y -  
c é l ú  á l l a mi  s o r s j á t é k  
húzása, amikor k i h ú z á s r a  

kerül a

4 0 . 0 0 0 p - ő s
f ő n y e r e mé n y  és  több  
szép nyereményösszeg is.

A sorsjegy kapható az összes 
sorsjegyföórusitóknál és a do- 

hánytözsdékben.

A z iparosok és kereskedők 
értekezlete .

November hó 26-án, csütörtökön 
este a keresztény kereskedőket és 
iparosokat értekezletre hívták ösz- 
sze a Járási Ipartársulat és a Keres
kedelmi Testület elnökségei az Ipar
társulati Székház nagytermébe. Az 
értekezleten megjelent Janitzky Sán- j 
dór, a m. kir. közellátási felügye
lőség uj vezetője és a közellátás- 
ügyi minisztérium árvizsgáló bizott
ságának kiküldöttje. Valaszkay Re
zső, az Ipartársulat elnöke üdvö
zölte a vendégeket és a nagy 
számban megjelent kereskedőket és 
iparosokat.

Majd Janitzky Sándor közellá- 
tásügyi felügyelő vázolta, hogy a 
mai komoly időkben mit vár a 
kormányzat a kereskedőktől és 
iparosoktól. Előadta, hogy a belső; 
front legfontosabb kellékei: küz
deni az árdrágítás, az áruelvonás, 
a fekete piac és a tisztességtelen 
verseny ellen. Hangsúlyozta, hogy 
az itthonmaradottak áldozatról nem 
beszélhetnek, de kötelességteljesi- 
téssel tartoznak a frontokon küz
dőkkel és azok hozzátartozóival 
szemben. Végül szigorú ellenőrzés 
bevezetését jelentette be. Utána a 
minisztériumi kiküldött adott fel
világosításokat, majd a hasznos 
összejövetel Valaszkay Rezső és 
Temják Pál elnökök zárószavaival 
véget ért.

Á g y t o l l  o lcsón!
Tarka to l l  70 f i l lé r ,  jobb 160, szürke vegyes 
2-40, jobb  3-—, még jo b b  3 40, finom szürke 4-—. 
Fehéres fo sz to tt 1 ib a to ll 5-50, jobb fehéres 6 50, 
még jobb fehér 7-50, k im on do tt jóm inőségü 
8 50, pehelyest 10’— pengőtől szállít 5 kilós 
papirzsák-csomagolásban bérm entve, utánvéttel. 
T isz tv ise lőknek 3°/o kedvezmény. VA R G A 
A N T A L  á g y to llvá lla la ta . K iskunfé legyháza, 

Szent János-tér 35.

Vitéz Lukács Béla beszéde a kép
viselőházban. Vitéz Lukács Béla in. kir. 
tárcanélküli miniszter az állami költség- 
vetés parlamenti tárgyalása során a 
képviselöházban nagy tetszéssel fogadott 
beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy 
bár tárcája cimében nem jut kifejezésre 
valamely munkairány, azonban személye 
minden munkaerejét és a rendelkezésére 
álló összes lehetőségeket mind a magyar 
élet szolgálatába állítja.

A rimaszombati pénzügyigazgató
ság vezetőjének kinevezése. Magyar- 
ország Kormányzója a m. kir. pénzügy
miniszter előterjesztésére dr. Fábián 
Jenő pénzügyi főtanácsost, a rimaszom
bati m. kir. pénzügyigazgatóság vezető
jét a VI. fizetési osztályban való meg
hagyása mellett pénziigyigazgatóvá ne
vezte ki.

Igazgatói véglegesítés. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Broszmann Lajos tornaijai állami pol
gári fiú- és leányiskolái megbízott igaz
gatót ebbeli megbízatásában megerő
sítette.

Az újoncok eskütétele. A rimaszom
bati helyőrség októberben berukkolt 
újoncai november 22-én, vasárnap ünne
pélyes keretek között tették le a katonai 
esküt. Az istentiszteletek után a katonai 
alakulatok felvonultak a Horthy Miklós- 
térre, ahol a Hősök Emlékműve előtt 
megjelentek az egyházak, a hatóságok 
és intézmények képviselői is dr. runyai 
’Sóldos Béla főispánnal az élen. Az 
állomásparancsnok fogadta a kivonult 
diszszakaszok és az újoncok parancs
nokainak jelentését. Majd a Levente
zenekar eljátszotta a Magyar Hiszek
egyet. Ducsay Tibor m. kir. huszár- 
századcs hazafias gondolatokkal telt be
szédében méltatta a honvédeskü jelentő
ségét. Ezután a kürtös „Imához" szólí
totta az újoncokat, akiktől Csömör Gyula 
m. kir. huszárfőhadnagy vette ki az 
esküt. A magyar imádsággal végződött 
a rövid, de bensőséges ünnepély, amely
nek — a rossz idő ellenére is — nagy 
nézőközönsége volt.

Halálozások. Nagy gyász és súlyos 
veszteség érte a borsodi református tár
sadalmat. Pósa Péter, a miskolci ref. 
gyülekezet egyik lelkipásztora, az alsó
borsodi egyházmegye volt esperese hosz- 
szabb szenvedés után november 21-én 
Miskolcon meghalt. Pósa Péter régi ne 
mesi családból született 1880. julius 
27-én a gömörtnegyei Nemesraanóton. 
Középiskoláit a rimaszombati Egyesült 
Prot. Főgimnáziumban végezte kitűnő 
eredménnyel. A sárospataki teológián 
végzett tanulmányai befejezése után a 
berlini egyetemen bővitette ismereteit. 
Lelkészi működését Borsodban töltötte 
és 1933-ban választották meg Miskolcon 
lelkipásztorrá. Elhunytál kiterjedt rokon
ság gyászolja. Temetése nagy részvét 
mellett ment végbe hétfőn délután Mis
kolcon az avasi ref. templomból. A 
gyászszertartást Román Ernő alsózsol- 
cai és dr. Kádas Miklós miskolci h. lel
kész végezték.

Özv. Szabó Lászlóné sz. Borsos Kata
lin életének 83. évében, november hó 
27-én hajnalban meghalt. Régi rimaszom
bati családból származó, Istenben hivő 
és övéit rajongásig szerető édesanya, 
nagyszülő és dédanya távozott el vele 
az élők sorából. Halálát id. Rábely 
Miklósné sz. Szabó Katalin férjével, özv. 
Perecz Béláné gyermekeivel, valamint 
dédunokái és kiterjedt rokonság gyá
szolja. Temetése vasárnap délután 3 
órakor folyik le a ref. egyház szertar
tása szerint a Szentpétery utcai gyász
házból.

Ingyenes szinielőadás. Dr. Horváth 
Árpád, vármegyénk alispánja a váro
sunkban működő színtársulatot a ren
delkezésére álló alapból anyagi támoga
tásban részesítette. Ezért köszönetként 
a színtársulat december hó 4-én, pénte
ken délután 3 órai kezdettel a jelenlegi 
háborúban hadiszolgálatot teljesítők rá
szorult hozzátartozói és a elmúlt világ
háború tűzharcosai és hadirokkantjai 
részére ingyenes szinielőadást rendez. 
Színre kerül Hunyady Sándor „Fekete- 
szárú cseresznye" cimü színmüve. Az 
ingyenjegyeket az arra jogosultaknak 
Rimaszombat város polgármestere és a 
rimatamásfalvai körjegyző ossza szét.

A női Oltáregyesület műsoros Szent 
Erzsébet délutánját a Kormányzó Ur 
Öfőméltósága névnapjának előestjén, de
cember 5-én délután 6 órakor rendezi 
meg a Katolikus Kör nagytermében.

Az elsötétítés kezdete: este 20 óra.
A m. kir. honvédelmi miniszter elren
delte, hogy november 23-tól kezdve a 
lakóházakat este 8, a jármüveket pedig 
este 11 ólától kell elsötétíteni. Az el
sötétítés másnap reggel 5 óráig tart. Az 
elsötétitési rendelkezések végrehajtását 
szigorúan ellenőrzik és annak megsze
gőit a törvény szigorával büntetik.

M inden O fion-rodiól<«reskedó készséggel bem utoijo

A"tél szokatlanul korán teljes ere
jével, egész pompájával váratlanul ér
kezett meg az elmúlt vasárnap dél
ben. Eleinte gyönyörködtünk a fehérré 
vált természet szinpompájában, ké
sőbb azonban alaposan megdermed
tünk, amikor a hőmérő — 10, sőt 
szerdára virradó éjjel — 15 fokra 
szállt alá. A teli holddal beállott nagy 
hideg és a Katalln-napján is meg
maradt fehérség azonban a néphit 
amaTmondását juttatja eszünkbe, hogy 
„ha fehér a Katalin, fekete a kará
csony". Reméljük tehát, hogy a tél 
még csak kóstoltató! adott a maga 
zordon mivoltából és ebben a fában 
s szénben szűkös világban még en
gedni fog szigorú merevségéből.

Mikulás-délután. A rimaszombati 
állami leány-népiskola tantestülete de
cember 6-án, vasárnap délután 4 órakor 
a Polgárikor nagytermében jőiékonycélu 
előadást rendez. Belépődíj nincs, feltil- 
fizetéseket a jótékonycélra elfogadnak. 
Milsormegváltás 1 P. Műsor: 1. Prolog.
2. Hiszekegy. 3. A Kormányzó Ur kö
szöntése. 4. Tánc. 5. Mikulás-est Ková- 
cséknál, színdarab. 6. Lusta Lujza, jele
net. 7. Magyar Betlehem.|8. Búcsúszó. 9. 
Himnusz.

— Karácsonyi és téli idény a Tát
rában. Ismét mód van arra, hogy igen 
kedvező feltételek mellett az idén is 
felkereshessük rövidebb-hosszabb üdü
lés, gyógyulás vagy sportolás céljából a 
Magas Tátrát. Részletes felvilágosítást 
ad a „TÁTRA" utazási és fürdőiroda, 
Budapest V. Dorottya-utca 5—7. Tele
fon: 188-332. és 382-334.

Nem fütik a helyi vonatokat. A
Magyar Államvasutak igazgatósága közli, 
hogy a helyi viszonylatban közlekedő 
vonatokat ez idén sem fütik. A MÁV 
ezért felhívja a közönséget, hogy utazá
saira melegen öltözködjék fel.

— Készüljünk a „Honvédest" re,
melyet az Ipartársulat a hadbavonult 
iparosok hozzátartozóinak segélyezé
sére január elején fog megtartani.
A rimaszombati pékek figyelmébe.

A m. kir. miskolci honvédkerület had
biztossága a Rimaszombatban elhelye
zett katonaság számára az 1943. évre
260.000, a határvadász különítmények 
részére pedig 22.500 drb. 1400 dgr-os 
kenyér sütésére versenypályázatot hirdet. 
A versenytárgyalást Miskolcon a 7. 
számú élelmező raktárban (gr. Apponyl 
Albert-ut 65.) tartják meg december hó 
14 én délelőtt 10 órakor. A feltételek 
Miskolcon a 7. élelmezöraktárnál tad
hatók meg, ahonnét a „Feltételek füzete" 
20 fillér árban megrendelhető.

Hibák az áramszolgáltatásban. Az
utóbbi időben főleg d. u. 4—6 óra kö
zött gyakorta megtörténik, hogy a villany
áram szolgáltatása többször és néha 
20 -30 percen át is szünetel. Legutóbb 
például a városi közgyűlés is sötétben 
folyt le. Az áramszolgáltatásnak éppen 
a jelzett időpontban történő gyakori ki
hagyása nemcsak a kereskedők és Ipa
rosok számára kellemetlen, miután az 
üzletzárás idején komoly anyagi káro
kat is okozhat, hanem a köztisztviselők 
munkáját is károsan befolyásolja. Úgy 
tudjuk, hogy a város polgármestere a 
panaszok ügyében átirattal fordult a 
Keletmagyarországi Villamos Müvek kas
sai üzemvezetőségéhez.

A R im aszom bati T aka ré kpénz tá r, várm e
gyénk leg rég ib b  pénzin téze te B ETÉ TE KE T 
kedvező kam atozásra e lfo gad  és azokból 
v issza fize téseket m indenko r azonnal te lje s ít

Magyar helyesírási tanfolyam a 
fiunépiskolában. A téli népművelési 
előadások keretében 1943. évi január 
hó 11-én magyar helyesírási tanfolyam 
kezdődik a fiunépiskolában. Jelentkezni 
lehet az iskola igazgatójánál és Babits 
Lászlóné tanítónőnél, a tanfolyam veze
tőjénél. Beiratásl- és tandíj nincs. A tan
folyam elvégzése különösen ajánlatos a 
nem magyar iskolát végzettek részére.

Győzelemhez segíted az orszá
got, ha feleslegeidet pontosan 
beszolgáltatod.

Egészséges fehér fogak
minden arcot vonlává és széppé vará
zsolnak. Az erőteljes tisztító hatású Chloro- 
dont-fogpaszta gondoskodik arról, hogy 
fogai nemcsak épek, hanem vakító fehérek 

is maradjanak.

Felkelés után és lefekvés előtt

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a
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Halálozás. Dobó Károlyné sz. Mikó 
Erzsébet, szabómester felesége 48 éves 
korában november 25-én meghalt. El
hunytét gyászbaborult férje, a harcté
ren küzdő két fia és leánya gyászolják. 
Temetése november 27-én ment végbe 
nagy részvét mellett.

A 18—48 éves zsidó hadkötelesek 
jelentkezése. A m. kir. honvédelmi mi
niszter november 19 én kiadott rende
letével mindazon férfiakat, akik az 1942. 
évi XIV. te. 3. §-ának 3. bekezdése értel
mében zsidónak minősülnek és az 1894. 
január 1-től 1924. december 31-ig ter
jedő időben születtek (tehát 18—48 
évesek), nyilvántartásba vételük, illetőleg 
ellenőrzésük, valamint külön igazolvány
nyal való ellátásuk végett az illetékes 
állománytestnél való jelentkezésre köte
lezte. A jelentkezés idejét és helyét hir
detmények utján közük.

Emelik a rádióelőfizetési dijakat.
Mint a postavezérigazgatóság közli, a 
rádió müsorfejlesztése és a második 
magyar rádió-nagyadó építési költségei
nek fedezése érdekében a rádióelőfize
tési dijakat általában 20 fillérrel emel
ték. A díjemelés december 1 -évei lép 
életbe. A decemberre eső díjkülönböze
tet a januári rádiódijakkal együtt szedik 
be a postahivatalok.

Kullurapártolás és jótékonyság.
A rimaszombati iparos-társadalom az 

elmúlt héten dicséretes jelét adta a kul
túra iránti megbecsülésének és jótékony 
érzéseinek. Az Iparoskor kulturbizottsága 
az egyik színházi előadás után az Ipar
társulati Székház nagytermében vendé
gül látta Galetta Ferenc színtársulatát. 
Siposs József, a kulturbizottság elnöke 
méltatta a „nemzet napszámosaidnak 
nehéz teljesítményét. A színigazgató kö
szönte meg háláiéit szavakkal a szívé
lyes vendéglátást és az iparostársada
lom támogató készségét.

November hó 22-én, vasárnap este 7 
órakor az Iparoskör kebelében működő 
Magyar Iparos Asszonykor jól sikerült 
társasösszejövetelt tartott az elaggott 
iparosok és a hadbavonuitak hozzátar
tozóinak karácsonyi felsegélyezésére. 
Vonóra Jánosné, az Asszcnykör tiszte
letreméltó és ügybuzgó elnöke fogadta 
a keresztény egyházak lelkészeit,a test
vér- asszonykörök kiküldötteit és a nagy 
számban összegyűlt tagokat és vendé
geket. Petrusz Éviké gyönyörű hazafias 
költeményt szavalt el bájos közvetlen
séggel. Tóth László kellemes és hajlé
kony hangján magyar nótákat énekelt 
cigányzene kísérete mellett. Az egybe
gyűltek vidám hangulatban, testvéri 
együttérzéssel sokáig együtt maradtak 
és adományaikkal gyarapították az ösz- 
szejövetel nemes célkitűzéseit.

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 Ujságom-TGndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/á'évre 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 12.

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett ircdalmi heti 1; pja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

Helyesbítés. A Hősök Emlékművének 
felavatása alkalmából történt koszorú- 
megváltásokról múlt héten közölt ki
mutatás végösszegébe hiba csúszott be. 
A végösszeg ugyanis nem 2968'82 P 
volt, hanem 1968'82 P.

A  rim aszom bati Polgárikor ezévi 
koltorális program ja.

A rimaszombati Polgárikör hivatásá
nak és a város kulturéletében elfoglalt 
vezető pozíciójának megfelelően az ez- 
Idel munkaévet nagyvonalú kulturprog- 
rammal akarja kitölteni. A Kör vezető
sége ennek érdekében s tekintettel arra, 
hogy céljául a mai magyar élet nagy 
kérdéseinek taglalását tűzte ki, a pro
pagandaminisztériumtól kért előadókat, 
amely a következő sorskérdésekre: „1. 
Mi a magyar? 2. Magyar sorskérdések. 
3. Az iparosodó Magyarország. 4. A 
keresztény magyar kereskedelem. 5. A 
magyarság világhelyzete. 6. A magyarság 
visszatelepítése és a 20 milliós magyar
ság" az alább felsorolt előadókat küldte 
ki: dr. vitéz Simonfay-Lakatos László 
gimn. tanár, Kardos Béla szociológus, 
dr. Szilvássy Sándor min. előadó, Páll 
András min. előadó, dr. Péter Ernő min. 
előadó és dr. Szabados Mihály minisz
terelnökségi előadó.

Ezen előadásokon kivül, melyeknek 
értékét a kiküldött előadók neve sza
vatolja, s akik kivétel nélkül ismert 
közírók, a Polgárikörben minden csütör
tökön este az időszerű irodalmi, tudo
mányos és társadalmi kérdésekről barát
ságos megbeszélések lesznek, amelye
ken mindenkit szeretettel lát a kultur
bizottság.

=  SZÍNHÁZ. =
Az elmúlt hétről két darabról lehet 

mondanivalónk. A „Sir a balalajka" c. 
operettben szombat, vasárnap és hétfőn 
este szinpompás világban jártunk. A cári 
és emigráns Oroszország elevenedett 
meg előttünk. Pompás egyenruhák, pa
zar toilettek, korhű díszletek, mélabus, 
andalító orosz zene, a távolban tova- 
zengö balalajka elringatták a hallgatót 
és szemlélőt egy letűnt világba, amely 
szép volt, romantikus volt, s amelyből 
olyan erőteljesen megrajzolt egyéniségek 
nőttek ki, mint Galetta Ferenc, finom, 
kicsiszolt, komoly, nagyhercege, Sze
repéhez hozzánőtt Pólyák Vácy Kató, 
de méltó partnere volt igazgatójának is, 
aki mellett megállani komoly feladat, 
tehát Tatjána hercegnő eddigi sikereit 
egy újabbal növelte. Rácz Lili a francia 
táncosnő szerepében eddigi szereplései 
egyik legjobbját nyújtotta, mint mindig, 
fürge, fiús, mégis bájos volt. Kottái Ist
ván behizelgően énekelt, disztingváltan 
játszott rokonszenves szerepében. Sar- 
kadi bácsi kamaraalakitása kiemelke
dett. Kertész János boszorkányos tánc
technikája nyiltszini vastapsot váltott ki. 
A kisebb szerepekben Fehér Györgyi, 
Budai Júlia, Bárdos Lajos, a Pálffy fi
vérek, Molnár Gyula jeleskedtek. En
gedje meg azonban az igazgatóság, hogy 
egy a közönség köréből felmerült kifo
gást tolmácsoljam : máskor ne iktassa
nak bele revüszámként „Kiskacsát", 
amely az egész előadás komoly voltát 
veszélyeztette, de egyúttal kirívó anach- 
ronizmus is volt. Ettől eltekintve az elő
adás kifogástalan volt, amelyhez hozzá
járult a behívások folytán újra megkis 
sebbedett, de feladatát igy is kitünően 
megoldó zenekar működése is. Pesti 
László zongorista-karnagy, Barna Ferenc, 
a sokoldalú jazz-zenész és Balázs Ká
roly hegedűs egy egész zenekart pótol- 
13 k

Szerdán és csütörtökön Harsányi Zsolt 
nagyon kedves, de egészen fantasztikus 
darabja, a „Bolond Asvayné" ment. Az 
előadás kifogástalan volt, s annak elle
nére, hogy minden szerep pesti színé
szek testére Írott, gördülékeny s erőtelje
sen megjátszott alakítást adtak színé
szeink. Bolond Asvayné nehéz feladat 
elé állította Budai Júliát. A nagyskáláju 
szerepet könnyedén oldotta meg. A 18 
éves fiatalasszony nehezebb kiábrázo
lásából tökéletesen belenőtt az öregasz- 
szony kiformálásába. Pálffy György ket

tős szerepét a nála megszokott elegan
ciával, finom cizellálással, erőteljes vo
nalvezetéssel játszotta meg. Vácy Kató 
kedves, finom, leheletszerű alakításával 
— nevenapján — az igazi énjét adta. 
Barcza Erzsébet a szenvedő szerelmes 
szerepébe kitünően beleélte magát. Mol
nár Gyula öregesen pajkos, Árvái Elek 
csibészesen kedves, Koltai István mo
solygós, derűs, behízelgő modorú, Pálffy 
Lajos erőteljes, megrázó erejű volt. Sár 
kadi bácsi, az én kedvencem, aranyos 
öregur, aki fiatal lelke derűjétől örökké 
fiatal maradt. Bárdos Lajos komoly ma
gyar paraszttlpust adott. Fehér Györgyi
vel azért zárom a sort, mert epizódsze
repében is mélyen titokzatos, őserejü 
kamaraalakitást nyújtott. A magyar kul
túra napszámosainak köszöni áldozatos 
munkájukat a

Színházlátogató.
*

* *

A látogatottság az elmúlt héten jó
közepes volt. A „Bolond Asvayné" csü
törtökön este a vidék intelligenciáját is 
a színházba vonzotta, jeléül annak, hogy 
színészeink szereplésének jóhire a város 
határain is túljutott. A társulat, amely 
a mai nehéz időkben és a bizony „hideggé 
vált" színpadon szép és lelkes munkát 
tud végezni, megérdemli, hogy a szezon 
utolsó két hetében fokozott támogatás
ban részesüljön.

A jövő heti műsor.
Szombaton este és november 29 én, 

vasárnap délután és este a „Valahol 
Oroszországban" cimü huszároperettel 
kedveskedik a színház a közönségnek. 
Izzig-vérig katonadarab ez, gyönyörű 
magyar muzsikával és ragyogó kiállítás
ban. A díszes uniformisban pompázó 
férfi főszereplők mellett a nők valósá
gos ruhaversenyt mutatnak be sokszínű 
toalettjeikkel. — Hétfőn este a nagy 
sikert aratott „32-es baka vagyok én" 
cimü operettet ismétlik meg Galetta 
Ferenc igazgató felléptével. — Kedden 
nagyszerű prózai előadásra kerül sor. 
Keresztessy Máriának, a budapesti Bel
városi Színház művésznőjének kassza
sikert aratott darabja kerül ezúttal be
mutatóra „Férfiszerelem" címen. „Játék" 
igy irta alá darabját az Írónő. Tényleg 
a szavak, a szerelem és az élet játéka 
elevenedik meg ebben a szellemes és 
ötletekkel telt színjátékban. Benne Rácz 
Lili először jut neki való prózai alakí
táshoz, mellette P. Vácy Kató, Budai 
Júlia és Barcza Erzsébet kapnak hálás 
szerepeket. — Szerdán és csütörtökön 
a nemrég elhunyt Szilágyi Lászlónak 
egyik legkedvesebb és legmagyarosabb 
operettjének, a „Húzd rá cigány" elő
adásait láthatjuk. Szebbnél-szebb zene- 
és táncszámok váltakoznak ebben a 
derűs hangú és fordulatos meséjü, má- 
gyar levegőjű operettben. Főszereplő: 
Galetta Ferenc. — Pénteken délután 
népművelési, este pedig filléres előadás 
lesz. — Szombaton a Kormányzó Ur 
Őfőméltósága névünnepének tiszteletére 
az igazgatóság díszelőadást rendez.

Nemzeti filmsziiibáz.
Szombaton és vasárnap folytatódnak 

a pénteken nagy sikerrel bemutatott „A 
régi nyár" zenés vígjáték előadásai. 
Honthy Hanna első filmszerepében utol- 
érhetetlenül kedves lényét sugározza ki. 
Mellette Simor Erzsi, Csikós Rózsi, Va- 
szary Piri, Szilassy, Rajnay, Csortos, 
Rózsahegyi és a két Pethes játszák a 
múlt évad legszebb operettje bűbájos 
filmváltozatának főszerepeit. — Novem
ber 30-án, hétfőn és december hó 1-én, 
kedden izgalmas német társadalmi drá
mára kerül sor „Gazdátlan s z í v " címen. 
Emberi szenvedélyek sodrában vergődik 
a női lélek, mig végre a s z ív  gazdájára 
talál. Főszereplők : Hilde Krahl, Ewald 
Balser és Herbert Hűbner. — December 
2-.':i és 3-án, szerdán és csütörtökön a 
várva-várt első Greta Garbó-vígjáték 
kerül bemutatóra „Ninocska" címen. Az 
„isteni" tragika a mosolykeltésben is 
tökéletest nyújt. A Lubitsch Ernő által 
mesterien megrendezett filmremek két 
másik főszereplője Melwyn Douglas és 
Ina Claire, akik méltó partnerei a nagy 
filmcsillagnak. — A jövő hét végére kö 
tötte le az igazgatóság az „Őrségváltás" 
cimü uj magyar filmet, amely a mai

1942. november hó 29.

idők legégetőbb kérdését viszi a vá
szonra Páger Antal nagyszerű alakitása 
utján.

Rimaszombat !m. város Polgármestere. 
8347/1942. sz.

Tárgy: Kenyérgabona és árpa 
beszolgáltatásának újabb 
szabályozása.

H ird etm én y .
Tudomásul adom a város közönségé

nek, hogy a gabona elszámolóbizottság 
működését november hó 27-én a város
háza földszinti gazdaszobájában reggel 8 
órától megkezdte.

Elszámolásra gabonajegyet és gabona
lapot mindenki tartozik magával hozni. 
Minden családnak az elszámolását maga 
a családfő intézze, csak annak akadá
lyoztatása esetén lehet helyettesíteni. A 
családfő az összes hozzátartozók, bele
értve a cselédek, a konvenciósok, stb. 
jegyeit és esetleg kiadott gabonalap
jait is hozza magával. Az elszámoláskor 
a kukoricabeszolgáltatás is vizsgálva 
lesz. A kukoricabeszolgáltatásnak az el
számolásig meg kell történni.

Az elszámolás a következő rendben 
történik :

A. B. C. D. E. pénteken, 27-én,
F. G. H. 1. J. K. szombaton, 28-án,
L. M. N. 0. P. hétfőn, 30-án,
R. S. T. U. V. Z. kedden, dec. 1-én.
Azoknak a gazdáknak, akik akadá

lyozva vannak, vagy távoli birtokosok, 
a bizottság vasárnap délelőtt is rendel
kezésre áll.

Rimaszombat, 1942. november 26.
Éva László s. k.

polgármester.

K ét 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 a 21-es telefonon kérünk 
Hegedűs névre.

4 középiskolát végzett, 14 évet 
betöltött egészséges fiú

t a n u lt n a k  fe lv é t e t ik
Rábely Károly könyvnyom
dájában.

2 8  éves  e g é sz sé g e s , t is z ta  
asszon y

s z o p t a t ó s  d a jk á n a k
elmenne. Ujsereg. 1610.________

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű hölgyközönséget, hogy 
Rimaszombat, Petőfi Sán- 
dor-utca 18. szám alatt

női ruha varrodát
nyitottam, hol elvállalok minden 
e szakmába vágó munkát. 
Kérem a nagyérdemű hölgy
közönség szives pártfogását.

Kiváló tisztelettel: 
PO H O C Z K Y  LÁ SZL Ó N É

női ruha varrónő.

Egy tanuló leányt azonnal felveszek.

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

3 helyiségből álló pince
a zon n a l k iadó . Bővebbet a kiadóban.
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Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


