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A döntés esztendeje.
„Az 1943. esztendő döntő esz

tendő lesz!" — jelentette ki a kö
zelmúlt napokban a magyar kor
mány egyik tagja. „A döntés pe
dig azoknak a nemzeteknek a ke
zébe adja a győzelem pálmáját, 
amelyek igaz ügyük védelmében 
az egyéni és közösségi erények 
legnagyobb birtokállományát tudják 
felsorakoztatni."

Döntő lesz ez az esztendő, mert 
az ezután következő tizenkét hónap 
eseményeinek, minden előjel szerint 
olyan alapvető kérdéseket kell tisz
táztok, amelyek legalább is dön
tően befolyásolják a világrészek 
elkeseredett birkózásának végső ki
fejlődését.

Ha pedig ez az esztendő a dön
tés éve lesz, kikerülhetetlen pa
rancsként következik, hogy min
denben megfelelően felkészüljünk 
elkövetkező megpróbáltatásaira, fe
nyegető veszélyeire. Acélos elszánt
sággal, törhetetlen hittel, erőink 
teljes megfeszítésével és képesssé- 
geink végső latbavetésével kell 
ennek az évnek elébelépnünk, — 
a veszélyeztetett gátak tetején őr
ködő, a szörnyű pusztulással fenye
gető viziáradat tetözését váró fér
fiak módjára.

1943. elénk tornyosuló gigászi 
sötét kérdőjele lét vagy nemlét kér
dését vetíti szemünk elé. Meg fo- 
gunkjméretni ebben az esztendőben, 
s nem találtathatunk könnyűeknek, 
mert az a végső halálos Ítélet 
kimondását jelentené számunkra. 
Amit eddig szövetségeseinkkel váll
vetve teljesítettünk, már az is ki
állja a történelem legszigorúbb kri
tikáját, de késznek kell lennünk 
arra, hogy a következő évfordulás 
során sokkal hatalmasabb erőkifej
tések várnak reánk. 1943-nak a 
mi győzelmünket kell meghoznia, 
mert a mai példátlan világküzde
lem nem végződhet másként, csa
kis az igazság győzelmével, — az 
pedig a mi ügyünk mögött áll. Az 
igaz ügyet azonban végsőkig el
szánt igaz akarással kell szolgál
nunk. Össze kell fognunk nemzeti 
e r ő i n k e t ,  teljesítőképességünket 
nemcsak meg kell őriznünk a dön
tés órájáig, hanem még jobban 
fokoznunk kell. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha könyörtelenül meg
fékezzük a fegyelmezetlenséget, az 
önzést és az egységes célú magyar 
közösségi érzés minden egyéb pusz
tító hiányát.

Ennek a végső összefogásnak 
megvalósítása a magyar politikai

legelsőrendü célja. A jövőben ránk 
váró súlyos kötelességeket azonban 
az állam csak akkor lesz képes a

maga eszközeivel teljesíteni, ha fel
sorakozik mögötte az egész magyar 
társadalom összhangzatos ereje: az 
erős, szilárd tömbbe kovácsolt, 
egységes szellemű és akarásu 
nemzet.

Hivatalos közlés a honvédség 
harci cselekményeiről.

A Magyar Távirati Irodának 
csütörtökön közölt jelentéséből rö
viden mindent megtudhatunk abból, 
ami a honvédcsapatoknak osztály
részül jutott ez év folyamán a ke
leti arcvonalon. Megtudjuk belőle, 
hogy csapataink a Voronyezs!ől 
délnyugatra fekvő térségből, ahol 
az ellenség igen nagy erővel indí
tott támadása érte őket, nyugat 
felé tértek ki. De arra is következ
tethetünk e jelentésből, hogy ennek 
a nyugat felé való kitérésnek csak 
részben lehetett az ellenséges nyo
más, a fölény az okozója. Ugyanis 
— mint ma már mindenki tudja — 
a keleti arcvonal egész hosszú déli 
szakaszán nagyarányú arcvonal rö
vidítések történtek. A megrövidí
tett s mintegy másfélezer kilomé
ternyi eredeti arcvonalnak csak egy 
kis részét tartották a magyar csa
patok. Tőlük északra és délre is 
erőteljes szovjet támadások indul
tak, s igy különösen a magyar arc
vonalhoz délről csatlakozó és más 
szövetséges által tartott vonal sor
sa is döntő befolyással volt a mi

arcvonalunkra, mely a tervszerű 
és nagyarányú arcvonal megrövi
dítés során még erős szovjet tá
madás nélkül sem maradhatott 
volna eredeti helyzetében, hanem 
bele kellett illeszkednie a német uj, 
megerősített védőrendszerbe.

Azt is megtudjuk a MTI jelen
téséből, hogy a magyar csapatok 
nyugatra való kitérése nem jelen
tett nyugalmat, mert — mint a je
lentés mondja — az elmúlt hetek
ben kemény harcokat kellett vívni 
csapatainknak. Azt is őszintén meg
mondja a jelentés, hogy gyakorta 
válságos helyzetekbe sodródtak 
seregtesteink, azonban kivonták 
magukat a fenyegető bekeritésből.

De megnyugvással vehetjük tudo
másul azt is a jelentésből, hogy 
ezeken a kemény harcokon és vál
ságos helyzeteken most már túl 
vannak honvédeink, s ma már uj 
védőállásokban várják az alkalmat, 
amikor sokkal jobb körülmények 
között ismét felvehetik a küzdel
met az ellenséggel.

» »

Önkéntes takarékosság — győzelem.
Ha egy nemzet háborús erőfe-j 

szitésre kényszerül, akkor mindig 
a legfontosabb feladat az, hogy a 
nemzet minden egyes tagja szá
mára biztosítsuk a lehetségesen 
legteljesebb és legigazságosabb el
látást. Ez minden közösségi erőfe
szítésnek első törvénye. Ha ugyan
is egy közösségtől a legnagyobb 
erőfeszítés kifejtését várjuk, ak
kor szükséges az, hogy a közösség' 
minden egyes tagja érezze a javak 
szétosztásának igazságosságát és 
ebben megnyugodva, egész lélek
kel és meggyőződéssel csatlakoz- 
hassék a közös küzdelem céljához, j

M indazok az in tézkedések ,

amelyek a legutóbbi időkben fe
lelős kormányzatunk részéről az 
anyagi erők minél igazságosabb

szétosztása érdekében történtek, 
azt a célt szolgálják, hogy minden 
egyes magyar érezze a sorsát irá
nyitó tényezők teljes igazságos
ságra való törekvését, vagyis azt 
a szándékot, hogy ennek a nagy 
küzdelemnek valóságos értelme a 
teljes igazságosság és méltányos
ság kivívása.

A javak elosztásának és helyes 
felhasználásának ezt a törvényét 
azonban lehetetlen csupán törvé
nyes intézkedésekkel vagy rende
letekkel szabályozni. Szükség van 
arra is, hogy ehhez a törekvéshez 
maga a társadalom is hozzájárul
jon. A társadalom hozzájárulása 
ehhez az általános igazságosság
hoz egyetlen szóval fejezhető k i: 
takarékosság.

A tak arék osság  je le n t i

ugyanis a társadalom különböző 
rétegeinek azt a megértését, ami
vel hozzájárulnak a közületi in
tézkedések törvényszerű erejéhez. 
Ezt az elméleti igazságot egyet
len igen időszerű példával vilá
gíthatjuk meg. Mostanában min
den európai ember megdöbbenés
sel veszi tudomásul azt, hogy mi
lyen rettenetes erőfelkészültség
gel rohamozza a mi keresztény 
kultúránkat a keleti barbarizmus, 
a Szovjet.

Tudomásul kell vennünk, hogy 
a Szovjet urai erre a harcra 20 év 
óta tudatosan készültek fel és mai 
felkészültségüket csakis úgy érhet
ték el, hogy tömegeiket kényszerű 
takarékosságra szorították, vagyis 
erőhatalommal kényszeritették őket 
arra, hogy az élet bizonyos javai
ról lemondjanak és ennek a le
mondásnak az erejével tudták ki- 
épiteni igen jelentékeny hadi ipa
rukat, ami őket ma a hadi erő
feszítésekre képessé teszi.

A keresztény európai kultúra 
mindenkor tiltakozott a hatalmi 
tényezők által az emberekre rá- 
kényszeritett ilyen természetű ta
karékosság ellen, mert mindenkor 
azt hangsúlyozta, hogy a köz érde
kében történő lemondásnak, áldo
zathozatalnak csak akkor van igazi 
értéke, ha az bizonyos mértékig 
önkéntesen történik.

E zért van az,

hogy bár bizonyos kényszerítő in
tézkedéseket a mi államhatalmi 
tényezőink is kényszerültek meg
hozni, a nagyobb eredményt mégis 
a társadalom önkéntes áldozat- 
készségétől, a keresztényien érző 
e m b e r e k  belátó magatartásá
tól várjuk.

Ennek a lelki beállítottságnak 
jegyében történik most az, hogy a 
magyar társadalom különböző ré
tegeit a különböző anyagokkal 
való önkéntes takarékoskodásra 
szólítják fel, mert ha ennek az 
önkéntes takarékoskodásnak nem 
is lesz akkora eredménye, mintha 
azt csendőr és rendőr szuronya 
vagy egyéb államhatalmi szervek 
kényszere erőszakolná ki, akkor is 
az önkéntesen és jó szívvel, meg
értéssel és belátással, egyéni okos
sággal és bölcsességgel összegyűj
tött rongyokból melegebb ruhák 
szövődnek, a saját elhatározásból 
és önkéntesen szorgos készségből 
összegyűjtött papírhulladékokból bi
zonyára emelkedettebb szellemű



2 G ö m ó r 1943. február hó 21.

A belügyminiszter 
rendelete a takarékosságról.

sajtótermékek születnek majd és 
minden olyan fillérből, amit nem 
az adóhatóság présel ki, vagy 
egyéb szigorú közületi intézkedés 
követel el a keresőtől, hanem amely 
önkéntesen és okos belátás alap
ján kerül a takarékba, összehason
líthatatlanul nagyobb áldás szár
mazik a közösségre, mintha ezeket 
az értékeket törvényes kényszerítő 
erővel gyűjtötték volna össze.

A m a g y a r  em ber
természete szerint mindig meg 
tudta becsülni azt, ha nem kény
szerítik valamilyen cselekedetre, 
hanem önkéntes elhatározásból kér
nek tőle cselekedetet.

Ezt kell most éreznünk vala
mennyiünknek, amikor magyar 
közösségünk sorsának felelős in
tézői és vezetői arra szólítanak fel 
bennünket, hogy a magyar jövő 
érdekében önkéntes elhatározással 
takarékoskodjunk a legkülönbözőbb 
anyagokkal éppen úgy, mint pén
zünkkel, vagy saját erőnkkel, idő
beosztásunkkal. Ez az egyetemes és 
általános takarékoskodás, aminek 
feltétlenül önkéntesnek és kényszer- 
mentesnek kell lennie, olyan ered-, 
ményeket hozhat, amelyek vala- [ 
mennyiünk számára biztosíthatják 
a mindnyájunk által óhajtott és 
kívánt szebb és boldogabb magyar 
jövőt. Vágyaink beteljesülését azon
ban a sors csak úgy adja meg, ha 
megfelelő önfeláldozással járulunk j 
hozzá valóraváltásánoz.

A háborús helyzetre való tekin
tettel a m. kir. belügyminiszter ren
deletet adott ki a legszigorúbb ta
karékosság végrehajtására. A mi
niszteri rendelet rámutatott arra:

elsőrendű honvédelmi érdek, 
hogy úgy a pénz-, mint az 
anyaggazdálkodás terén a leg
messzebbmenő takarékosság  

érvényesüljön.
Az állami hivataloknak kötelezővé 

teszi a rendelet, hogy a fűtőanyag
gal, a világítással és a papirossal 
a lehető legazdaságosabb beosztás
sal éljenek. A belügyminiszteri ren
delet kívánatosnak tartja, hogy

a tisztviselők és alkalmazottak 
a takarékosság követelményeit

magánéletükben is szem előtt 
• tartsák.

Az országos villamosmüvek is 
felhívták a háztartásokat, hogy

a villanyáramot fölöslegesen 
ne fogyasszák.

A háztartások áramfogyasztása egy
enlőre nem esik korlátozás alá, 
mert a kormányzat arra számit, 
hogy az önkéntes takarékosság 
kellő eredményre vezet. Saját érde
kében cselekszik tehát mindenki, 
ha a takarékossági felhívásokat 
megszívleli, mert csak igy érhető 
el, hogy a hatóságok a háztartá
sok részére is ne Írjanak elő na- 
gyobbmérvü kényszerkorlátozáso
kat.

Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 
A  takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás !

„Magyarország az iparosodás utján." 
Nemzetpolitikai elüadás a Polgárikörben.

A varm egye m ezőgazdasági 
helyzete .

Halász Sándor gazdasági felügyelő, a 
vármegye gazdasági felügyelőségének 
vezetője a február havi közigazgatási 
bizottsági ülésen az elmúlt hónap mező- 
gazdasági helyzetjelentését a követke
ződben terjesztette elő:

Az őszi vetéseken a hótakaró még 
mindig elég védelmet adott az időjárási 
egyébként sem tulkedvezőtlen behatásai j 
ellen. Csupán az egérkárok további j 
pusztításával kell még tovább is számot | 
vetnünk, mert a kevés téli csapadék és 
aránylag jól védő hótakaró ezen kár
tevők életbenmaradásának is kedvezett.

A tavaszi vetőmagakció keretében a ! 
felügyelőség 10 vagon árpa és 5 vagon J 
zabvetőmag kiosztását kezdte meg a| 
minőségi akció keretében és még to I 
vábbi 4 vagon árpa és 3 vagon tavaszi j 
búza kiosztásának engedélyezését kérte] 
a földmivelésügyi minisztériumtól. Ez- j 
ze! a tavaszi kalászosok tekintetében a 
legnagyobb velőmaggondok enyhithetők, 
sőt teljesen kiküszöbölhetők lesznek. 
A 15 holdo'n felüli gazdák vontatottan 
jelentkeznek az olajosrnagvak termelési 
szerződéseit megkötni, pedig a szerző
dés megkötésének elmulasztása nem
csak a szükséges vetőmag kiutalásának | 
akadálya, hanem az olajpogácsa-igény j 
teljes elvesztése lesz. Korai kukorica 
vetőmag biztosítására a felügyelőség 
megtette az előterjesztést.

Az idénymunkások szerződtetése meg- j 
kezdődött. Előreláthatólag sikerülni fogj 
a munkásszükséglet biztosítása.

A vármegyei mezőgazdasági munka- 
bérmegállapitó bizottság megállapította 
az 1943. évre érvényes munkabérhatá- 
rokat a mezőgazdaságban és erdőgaz
daságban.

Kukoricás kenyér sütési módja.
A kukor,cás kenyér sütésénél gyakoriak 
a panaszok. Rendszerint sütés közben 
megrepedezik és szétmegy. A budapesti 
süiőip-irosok már különleges eljárással 
kifogástalanul meg tudják sütni a ku
koricás kenyeret. Ezt az eljárási módot 
a vidéki pékeknek is magukévá kell 
tenni. Egyébként a magánháztartások
ban is fontos, hogy a sütésre szánt ku- 
kor calisztet előbb külön edényben le
forrázzuk és csak azután keverjük bele 
a kovászba.

A Polgárikor kulturális előadá
sainak sorozatában február 13-án, 
szombaton este dr. Szilvássy Sán
dor miniszteri előadó, a Nemzet
politikai Társaság kiküldöttje tar
tott értékes előadást „Magyaror
szág az iparosodás utján" címmel. 
A termet ezuital megtöltő közön
ség soraiban ott láttuk a helybeli 
iparostársadalom számos tagját 
Valaszkay Rezső ipartársulati el
nök vezetése mellett.

Smícl Lehel, a Kör kulturbizott- 
ságának elnöke üdvözölte a meg
jelenteket és a miniszteri előadót. 
Dr. Szilvássy Sándor a tárgyat fel
ölelő lendületes előadásban vázolta 
a magyar ipar történetét egészen 
a mai időkig. Miként a Szfinksz a 
szaharai sivatagban Európa köze
pén áll egy Keletről jött nép, amely 
arcával Nyugat felé tekint. Ez a 
nép — mondotta — sajátos izt és 
jelleget adott annak, amit Keletről 
magával hozott, s a Nyugattól el
tanult. Ez jellemzi ezer év óta a 
magyar ipar arculatát is. A ma
gyar ipar kezdetleges jelei már a 
honfoglalás idejében is megmutat
koztak. Az iparosodás első szer
vezett formái akkor jelentkeztek, 
amikor a magyarság itt letelepe
dett. Az ipar az udvarházban kezdte 
el a maga tevékenykedését. Ké
sőbb nyugati hatás alatt átvette, 
azonban sajátosan magyarrá alkotta 
a céh-rendszert, amely melegebbé, 
családiassá, egyben azonban hatal
mas erővé tette az akkori iparos
társadalmat. A céh-rendszer főleg 
a felvidéki városokban jelentette a 
magyar ipar kijegecesedését és ki
kristályosodását. A céh-rendszer 
azonban teljesen elzárkózott, nem 
vette észre az élet rohanását és igy 
saját pusztulását idézte elő. A sza
badipar foglalta el a helyét, amely 
azonban túlságosan felhigitotta és 
az üzleti spekuláció karjaiba űzte 
az ipart és nem mutatott annyi 
értéket, mint a céhrendszer. A XVIII.

század elején a szabad-ipart a gép
ipar váltotta fel. A előadó itt meg
szívlelendő szavakkal vázolta a 
béripari munkásság helyzetét és

*
élénk helyeslés közepette hivta 
fel a társadalom figyelmét a 
munkásság megbecsülésére. A 
szebb magyar jövő utján — 
mondotta — egymás mellett 
kell menetelniök a munkásság
nak, az iparostársadalomnak 
és a szellemiekkel foglalkozók

nak.

A magyar iparra a háború után 
nagy feladatok várnak. A világ 
rohanása versenyt kiván, s nekünk 
állnunk kell a versenyt. A biztos 
győzelembe vetett hittel kell dol
goznunk és munkálkodnunk a ma
gyar ipar fejlődéséért és a szebb 
s boldogabb Ma g y a r o r s z á g é r t .  
A előadó nagy tetszéssel kisért elő
adása végén kitért az előadás-so
rozat alaptémáit képező kérdésekre 
is. A magyar közösségben való 
részvételt hangsúlyozta mindenki 
számára, hogy ezáltal megerősöd
jék a magyar erdő. Mert magyar 
mindenki, aki vállalja a magyar 
sorsot és munkahelyén megteszi 
a maga kötelességét.

Siposs József szólott az előadás
hoz, aki köszönetét fejezte ki az 
előadónak, hogy a magyar iparos 
megbecsülésére külön is felhívta a 
figyelmet.

Srníd Lehel méltatván az előadást 
és a hozzászólást, utalt az előadó 
egyik kijelentésére, mely szerint 
„ha az Isten bennünket a Kárpátok 
medencéjébe teremtett és itt meg
tartott, ezzel céljai is vannak."

A Polgárikor legközelebbi kultur- 
előadását február 27-én, szombaton 
este tartja, amikor Páll András 
budapesti kiküldött beszél a „Ke
resztény magyar kereskedelem"-ről.

Amíg ‘Oh alszik
•  Darmol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hat. Fájdalom nélkül hajt, 
könnyű és teljes ürülést Idéz elő. 
Kellemes enyhe 
es jó hashajtó, a I ■

A Törköly-emlékmű ügye.
A „Rimaszombati Takarékpénztár" ve

lem közölt számlakivonatai alapján tu
datom az érdeklődőkkel, hogy Istenben 
boldogult dr. Törköly József emlékét 
megörökítő siri emlékmű létesítésének 
költségeire az 1939. február 16 án nyi
tott folyószámlára a Takarékpénztárhoz 
a következő önkéntes adományok ér
érkeztek :

1939. évben: Perecz Samu 50 P.
1940. évben: Lusztig Menyhért, László 

és Samu 30 P„ Szoyka Pál (részlet) 10 
P., Weiszer Samu (Tornaija) 4 P 90 f, 
Váry János 5 P, özv. Csomós Tamásné, 
Szügyi Lidia, özv. Makláry Papp Ist
vánná, Szügyi Ilona és özv. Hánrich La- 
josné (Sajószentpéter) 15 P, Adamis 
Gusztáv (Rozsnyó) 9 P 90 f, Mács Jó
zsef (Jánosi) 2 P, Szoyka Pál (részlet) 
10 P.

1941. május 6. Perecz Samu, a volt 
szlovenszkói Egyesült Magyar Párt ado
mányaként 700 P. Összesen 881 P 80 f.

A befizetések utáni kamatokkal, az 
egyenleg 1942. dec. 31 én 880 P.

Kivétel nem történt. Az emlékmű 
ügyét a volt Egyesült Magyar Párt meg
szűntével, 1940. március 10 én átadtam 
városunk képviselőtestületének és a kép
viselőtestület 105. kgy./2630 kig. 1940. 
számú véghatározatával kimondotta, hogy 
az ügy további intézését a saját kebe
léből választandó bizottságra bizza, egy
ben a bizottságot meg is alakította, 
amelynek elnöke: Éva László polgár- 
mester. Azóta a takarékpénztári folyó
számla „Ellenkönyv“-et a városi pénz
tár kezeli.

Perecz Samu
mint a megszűnt Egyesült Párt bizottsági 

elnöke.

A z  O T B A  szolgáltatásainak 
újabb sza bá lyo zá sa.

A hivatalos lap vasárnapi száma 
közölte a kormánynak az Országos 
Tisztviselői Betegsegélyezési Alap 
szolgáltatásainak újabb szabályo
zása tárgyában kiadott huszonyolc 
szakaszból álló rendeletét.

Ennek értelmében az OTBA ren
deltetése az igényjogosultaknak in
gyenes, vagy kedvezményes egész
ségügyi ellátásban való részesítése, 
az igényjogosultak részére szülés 
esetén gyermekágyi segély, elha
lálozás esetén temetési segély fo
lyósítása, továbbá az igényjogosul
tak részére egészségügyi intézmé
nyek létesítése és fenntartása.

Az OTBA-t a pénzügyminiszter 
kezeli.

A rendelet részletesen felsorolja, 
hogy az OTBA szolgáltatásaira 
kik az igényjogosultak; rendelke
zéseket tartalmaz a betegsegélye
zési járulékokról, az egészségügyi 
szolgálatról, a különböző szolgál
tatásokról, a kórházi ápolásról, mű
téti segélyről, gyógyszerek beszer
zéséről stb.

A rendelet február 15-én lépett 
életbe.

Rádióvevőkészülékek a légvédelmi 
riasztás szolgálatában. A honvédelmi 
miniszter a beszolgáltatott és a rendőr- 
hatóság őrizetében levő rádióvevőké
szüléknek légvédelmi riasztó szolgálat 
céljaira való ideiglenes igénybevételét 
elrendelte. Csak azokat a készülékeket 
lehet igénybevenni, amelyeknek beszol
gáltatását és őrizetbevételét elrendelő 
rendőrhatósági véghatározat jogerőre 
emelte.
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Perzsaszőnyeget
és minden másfajtát

veszek.
Leveleket „Sürgős-diszkrét" jeligére 

e lap kiadóhivatalába kérek.

A H Á Z I É R T .

Az Istenért és a Hazáért legnagyobb 
kincsét áldozta fel Valahol Oroszország
ban Kovács István rozsnyói kát. gimn. 
vallástanár, szemináriumi spirituális, aki 
január 14 én 33 éves korában repülő- 
támadás alkalmából hősi halált halt. A 
nagy tehetségű és szép jövőre hivatott 
fiatal pap ez év elején ment ki a harc
térre mint tábori lelkész-főhadnagy és 
közvetlen az arcvonal mögött egy kór
házban teljesített szolgálatot. Itt érte az 
orosz repülők orvtámadása, amikor is 
bombaszilánktól lábán megsérült és el
vérzett. Hősi halálának szemtanúja volt 
egy rimaszombati származású ref. tábori 
lelkész is, aki a támadásból súlyosabb 
légnyomást szenvedve, menekült meg. 
Kovács István a rimaszombati gimná
ziumnak volt kiváló növendéke. 1934- 
ben szentelték pappá és rövid segéd- 
lelkészkedés után a rozsnyói gimnázium 
vallástanárává nevezték ki, egyben pe
dig a rozsnyói szeminárium lelki igaz
gatásával is megbízták. — Kovács István 
hősi halála városunkban is mély rész
vétet váltott ki, amely nagy mértékben 
nyilvánul! meg ittlakó özvegy édesanyja 
iránt, aki csak nemrég vesztette el fér
jét. Akkor tartotta az elhunyt Rima
szombatban utolsó prédikációját is. Bá
natos édesanyján kívül, akit vigasztaljon 
meg az a tudat, hogy fia a kötelesség me
zején áfdozta fel az életét a nagy ma
gyar közösségért, ugyancsak Isten szol
gálatában élő nővére és testvérei gyá
szolják. Emlékét hálával és kegyelettel 
őrzi meg a nemzet !

H Í R E K

Dr. Radvánszky György főispán 
beiktatása. Gömör és Kishont várme
gye törvényhatósági bizottsága folyó évi 
március hó 3-án dr. Radvánszky Györ
gyöt, a vármegye uj főispánját ünnepi 
ülésen iktatja be méltóságába. Az ünnepi 
ülés programját legközelebbi számunk
ban részletesen közöljük.

— Házasság. Dudás Ida és dr. Perecz 
Béla kir. törvényszéki biró folyó hó 
14 én a budapesti Kálvin téri templom
ban tartották esküvőjüket.

— Eljegyzés. Klamarik Baba és dr. 
Rudnay Gyula jegyesek. Losonc 1943. 
február hó.

Kinevezések. A m. kir. földmivelés- 
ügyi miniszter dr. Mihalik Ábris volt 
csehszlovákiai állami uradalmi ügyész, 
jolsvai lakost a m. kir. erdőmérnökök 
személyzeti létszámában m. kir. telepi- 
tésügyi főtanácsossá a VI. fizetési osz
tályba kinevezte. — A m. kir. belügymi
niszter fájl Fáy Barnabást, Abauj-Torna 
vármegye alispánját a kassai közigaz
gatási tanfolyam igazgatójává nevezte ki.

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzója vitéz 
Nagy Sándor nagytrafikos, tornaijai la
kosnak és Kristóf/ Sándor OTI-biztos, 
losonci lakosnak a cseh szlovák meg
szállás alatt tanúsított önfeláldozó maga
tartásukért a Nemzetvédelmi Keresztet 
adományozta. Mindkét kitüntetett mint 
a volt Magyar Nemzeti Párt igazgatója 
működött és tevékeny részt vett kisebb
ségi életünk harcaiban. A Kormányzó 
Ur Majoros János guszonal plébánost is 
a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki.

Dr. Kovács László ny. polgármes
ter 70 éves. Egyéniségéhez illően csönd
ben és szerényen ünnepelte meg dr. 
Kovács László nyug. polgármester szü
letésének 70. évfordulóját február 16 án. 
S ha a mai idők nem is alkalmasak a 
hangos ünneplésre, városunk köztiszte
letben és megbecsülésben álló volt ve
zetője felé mégis eme nevezetes élet
forduló alkalmából az igazi szervlet és 
jókívánságok őszinte érzései áradtak. 
Rimaszombat sohase fogja elfelejteni dr. 
Kovács Lászlónak, hogy 20 esztendős 
polgármesteri működése alatt kiemelte 
a várost ősi elzárkozottságából, s olyan 
értékekkel gyarapította, amelyek hasz
nát a későbbi nemzedékek is élvezni 
fogják. Alkotásokban gazdag és fárad 
hatatlan munkássággal eltelt két évtize
des városvezetésével örökre bevéste a 
nevét nemcsak a város történetébe, de 
lakóinak szivébe is, akik az Isten ke
gyelméből még ma is friss egészségben, 
töretlen munkakészséggel és jókedvvel 
rendelkező jubilánsnak őszinte lélekkel 
kívánják, hogy még hosszú éveken át 
legyen erőben, egészségben, és boldog 
ságban a város érdekeinek hűséges szó 
szólója és minden igaz ügyének hivatott 
pártfogója.

Vármegyénk főispánja és alispán 
jának budapesti útja. Dr. Radvánszky 
György főispán és dr. Horváth Árpád 
alispán a vármegye és községi háztar
tások költségvetéseinek felülvizsgálására 
tartott belügyminiszteri értekezleten való 
részvétel céljából az elmúlt hét végén 
Budapesten tartózkodtak, ahol még több 
fontos vármegyei ügy elintézése érde
kében is közbenjártak.

Dr. Gaál András rádióelőadása 
Szófiában. Dr. Gaál András egyetemi 
magántanár-földink, a Budapesti Gyógy
helyi Bizottság, igazgatója az elmúlt hé
ten Szófiában a bolgár rádióban elő
adást tartott a leghíresebb bolgár für- j 
dőhelyeken szerzett tapasztalatairól. Dr. 
Gaál Andrást Borisz bolgár király a| 
polgári érdemrend parancsnoki kereszt
jével tüntette ki, amelyet Jungherth-Ar- 
nóthy szófiai magyar követ estélyén 
Bosznev ezredes adott át a magyar 
orvosi kar kiválóságának. — Itt említjük 
meg, hogy Gaál Iván m. kir. tüzér
alezredest, a honvédelmi miniszter sze
mélyi segédtisztjét Hitler vezér és kan
cellár a német Sasrend I. osztályú ér
dem keresztjével a kardokkal ékesítve 
tüntette ki.

Iskolalátogatások. Vitéz Zatskó Gyula, 
a miskolci tankerületi főigazgató helyet 
tese az elmúlt hét végén 3 napos isko
lalátogatást végzett az Egyesült Prot. 
Gimnáziumban. Vitéz dr. Petheö Endre 
tankerületi szakelőadó ugyanakkor a pol
gári iskolát látogatta meg.

Halálozás. Kovalcsik József kir. járás- 
birósági irodaigazgató február hó 13-án 
reggel, 61 éves korában az állami kór
házban meghalt. Az elhunyt a felszaba
dulás után Beregszászról került a rima- 
szombati kir. járásbírósághoz, ahol szor
galmával és munkakészségével felettesei 
bizalmát és karíársai megbecsülését 
vivta ki. Kovalcsik József mint a volt 
Magyar Nemzeti Párt titkára, tevéke
nyen résztvett kisebbségi harcainkban 
is. Halála bánatos özvegyét, négy gyer
mekét és unokáit döntötte mély gyászba. 
Temetése február 15 én délután ment 
végbe nagy részvét mellett. A végtLz- 
tességtételen Tariska Lajos kir. törvény 
széki elnökkel az élen megjelentek a 
helybeli bíróságok bírái és tisztviselői, 
akiknek nevében dr. Stumpf Pál kir. 
járásbirósági elnök búcsúztatta el meg 
ható beszédben az élők sorából alig 
pár hetes betegség után elmúlt derék 
tisztviselőt. Kovalcsik József hült tetemét 
a katolikus egyház szertartása szerint 
történt beszentelés után szülőföldjére, 
Beregszászra szállították. A vasutállomá 
són Oplt Rezső telekkönyvvezetö mon
dott Isten hozzádot az eltávozott kar
társnak.

Háromszáz millió darab horgany 
kétfillérest verlek. Pénzügyminiszteri 
rendelet szerint a 2 filléres horgany- 
érmékből 6 millió pengő névértékben 
300 milliót készítettek. A horgany két- 
filléres karimája sima, a lapok pereme 
emelkedett sima, az érme átmérője 17 
mm, súlya pedig 2 gratn. Az uj váltó
pénz a héten már forgalomba került.

R im aszom bati h o zzá szó lá s „ A z  egység utja“  m ozgalom hoz.
Megírta a „Gömör", hogy „Az egység 

útja" címen katolikus részről folyóirat 
indult meg, amely céljául tűzte ki, 
hogy a magyarországi keresztény fele
kezetek között a lelki egységet meg
teremtse. A mozgalomnak már is jelen
tős országos visszhangja támadt, s úgy 
a katolikus, mint a protestáns egyhá
zak vezetői közül mind többen nyilat
koznak meg

a magyarság lelki egységének 
szükségességéről.

Az „01ajág“-ban, a rimaszombati refor
mátus gyülekezet lapjában Varca Imre 
ref. lelkész „A magyarság lelki egysége 
felé“ cimíi vezércikkében ad hangot 
annak a felekezeti türelmességnek, amely 
városunkban még a mozgalom kezdete 
előtt a keresztény egyházak között már 
is bizonyos lelki egységhez vezetett. A 
cikkiró „gondviselésszerü megnyilatko
zást" lát az egység útjára vezető moz-} 
gaíomban, amelyben „a tömegek leiké- ; 
ben szunnyadó érzés jut kifejezésre." j 
Történelmi példákra hivatkozva bizo
nyítja be Varga Imre, hogy a „súlyos j 
feladatok előtt a nemzet sirját ássa az, 
aki hazánkban a felekezeti türelmetlen- j 
séget képviseli, aki a nagy sorsdöntő J 
nemzeti feladatokról a tekintetét elfor- j 
ditja kicsinyes és önző felekezeti szem- [ 
pontok szerint." Majd Így ir:

„Az egyes keresztyén felekezetek kö-1

zötti békességnek az az alapfeltétele
hogy

mindegyik ismerje el a másik 
jogát az élethez.

Nem tudjuk, hogy Krisztus nagy egy
házának miért kellett részekre szaka
doznia, de azt tudjuk, hogy Isten aka
ratával történt, s azt is tudjuk, hogy a 
magyarság nagy családja számára mind
egyik egyházban felbecsülhetetlen érté
ket nyújt a Gondviselés.

Ma arról van szó, hogy ezeket az 
értékeket ne állítsuk egymással szembe, 
hanem fogjuk össze őket, tömörüljünk 
a nagy történél mi viharban.

Ismerjük meg jobban egymást, 
s a magyarság nagy és épitö 
belső kérdéseit, amelyeknek 
megoldása nélkül elvérzik élete, 
oldjuk meg összefogott közös 

erővel.
A magyar lelkipásztorokra, katolikusok
ra és protestánsokra sohasem hárult 
mégolyán nagy feladat, mint napjaink
ban."

Cikkének befejezésében azt kéri az 
egyes egyházaktól, lelkipásztoroktól és 
hívőktől, hogy a magyar jövő biztosí
tásának legfontosabb feltételét: a ma
gyarság lelki egységét minden erejük
kel és életük világitó példájával mun
kálják.

A vóros közgyűlése. Rimaszombat 
megyei város képviselőtestülete február 
23-án, kedden délután 3 órakor rendes 
közgyűlést tart.

A nemzetvédelmi keresztek ünne
pélyes átadása. Az „Országos Nemzet- 
védelmi Bizottság" március 7 én, dél
előtt 11 órakor Rimaszombatban a vár- 
megyeháza nagytermében az újabban 
kitüntettek számára a nemzetvédelmi ke
reszteket ünnepélyes keretek között adja 
át. Az ünnepség műsorát a jövő szá
munkban közöljük.

A Járási Kereskedelmi Testület évi
közgyűlése ma, vasárnap délelőtt 11 
órakor lesz a Horthy M'klós-tér 9 alatti 
hivatalos helyiségében.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem 

tem etési szertartásán  m egjelentek és jól
eső részvétüket szóval vagy Írásban ki
fejezték, ezúton mondok hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. február hó.
özv. dr. Komlós Gyuláné.

Tóth Sándor a Mária Kongregáció 
uj prézese. A Mária Kongregáció feb
ruár 14 én, vasárnap délután a Széuun- 
Intézetben látogatott ülést tartott. Radány 
Lajos esperes plébános szívélyes szavak
kal üdvözölte a megjelenteket, majd be
jelentette, hogy az eltávozott Bodor Ernő 
segédlelkész helyett a Mária Kongregá
ció lelki igazgaiásával Tóth Sándor 
hitoktató lelkészt bízta meg. Pásztor 
Mária, a Kongregáció vezetőnője üdvö
zölte az uj prézest, majd ima után kez
detét vette az erre az alkalomra kitűzött 
népművelési előadás, melynek során Pál 
Mária polgári iskolai tanárnő és Tóth 
Sándor hitoktató-lelkész tartottak mé- 
lyenszántó felolvasásokat. Az előbbi a 
Szűz Mária nyomdokain járó, mosolyt 
és boldogságot varázsló nőkről, az utóbbi 
pedig a mai küzdelmes időben az igazi 
lstenkeresésiől szólott nagy hatással. A

kei szép előadást Radány Lajos esperes- 
piébános köszönte meg. Végül nagy 
tetszés közepette Tóth Sándor prézes 
vallásos, tudományos és humoros vetí
tett képekkel szórakoztatta a megjelen
teket. A Mária Kongregáció legközeleb
bi népművelési előadása február 28 án, 
vasárnap délután folyik le.

Tűzharcos hírek. A Magyar Tűzhar
cos Szövetség rimaszombati csoportjának 
választmánya dr. Istók Barna elnöklete 
mellett ülést tartott. A választmány el
határozta hogy a legközelebbi társasössze
jövetelt március 7-én, vasárnap déiután 
5 órakor tartják meg az Iparoskör nagy
termében. Ez alkalommal dr. vitéz Ve- 
reczkey Gyula társelnök tart előadást 
Az évi közgyűlés idejét, amely egyben 
tisztujitás is lesz, március végére tűz
ték ki.

Chlorodont
f o g p a s z t a

vakító fehér fogakról, üde és tiszta 
leheletről gondoskodik.
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Névmagyarosítás.Hlozek Gyula rima
szombati lakos gyermekei: Gyula, Gi
zella és Ilona családi nevüket belügy
miniszteri engedéllyel „Bérces"-re vál
toztatták át.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Találtatott egy drb. használt bordó 
szinti női turbán. Igazolt tulajdonosa a 
m. kir. rendőrség rimaszombati kapitány
ságán a hivatalos órák alatt átveheti.

A hadbavonultak családjaiért. A
magyar kir. közellátási miniszter a had 
bavonultak hozzátartozóinak felruházá
sára a vármegye főispánjához 510 m. 
flanelit, 236 m. inganyagot, 13675 m. 
kartont és 110 m. kanavászt utalt ki. A 
textiláruk a járások főszolgabirái és a 
megyei városok polgármesterei által ke
rülnek kiosztásra az arra rászorultak 
között.

Zöldkeresztes ingyentej- és gyer
mekétkeztetési akció A magyar kir. 
belügyminiszter az 1943. év 1. negyedére 
is megszervezte a zöldkeresztes ingyen 
tej-akciót. Erre a célra Gömör és Kis
hont vármegye alispánja kezéhez 9800 
pengő államsegélyt utalt ki. Vármegyénk
ben 150 terhes és szoptató asszony, 
400 három éven aluli gyermek napi fej
adagját fei liter, 400 3—5 év közötti 
gyermek és 800 6—11 éves gyermek 
napi fejadagját egy-negyed liter szintej- 
ben állapították meg. A zöldkeresztes 
gyermekétkeztetési akcó javára a m. 
kir. belügyminiszter 13300 pengő állarn- 
segé'yt utalt ki. Az akcióban várme
gyénkben 320 3—11 éves gyermek ré
szesül.

Kedvezményes bakkanc'-akció. A
magyar k>r. közellátásügyt miniszter Gö
mör és Kishont vármegye gazdasági 
cselédjei részére újabb 428 pár bakkan- 
csot utalt ki páronként 34 90 P árban.

Népművelés.
Az iskoldnkivilli népművelési előadá

sok során a leányok számára február 
15-én, hétfőn délután tartották a meg
nyitó előadást. A megjelent vendégeket 
és leányokat a városi népművelési bi
zottság nevében Radány Lajos esperes
plébános üdvözölte. Majd lelkes hangú 
beszédben hivta fel a leányokat arra, 
hogy Zrínyi Ilona nyomdokán járva őriz
zék meg a nagy magyar örökségei : az 
Istenbe vetett hitet és a hazaszeretetei. 
Végül az Isten áldását kérte a megin
duló munkára. Dr. Gabonás János he
lyettes-polgármester az iskolánkivüii 
népművelés jelentőségét méltatta. Hang
súlyozta, hogy a műveltség fokozása 
nemcsak az egyén, de a haza érdeke is. 
A finnek példáját: a lották megcsodál! 
működését állította a hallgatók elé. — 
Ezután Holéczy Miklósné tartotta meg 
nagy érdeklődéssel kisért előadását a 
műveltségről. Világos és népszerű for
mában tárta elő a filozófiai magaslaton 
járó megállapításokat a műveltség mi
benlétéről. Előadásának tanulságát egy 
mondatba tömöritette: „Ne rcsteljünk 
tanulni !“ A műveltség a nép szélesebb 
rétegeit magasabb erkölcsi alapokra he
lyezi, s a tudás önbizalmat és hitet ad. 
A léleknek — éppen úgy, mint a test
nek — szüksége van a tudásban való 
felfrissülésre. A szép és jó könyvek ol
vasására hivta fel a leányokat és utalt 
az északi népek példájára, ahol a mű
veltség már általános közkincs, önmű
velés és gondolkodás révén nyerhetünk 
hitet önmagunkban és az emberekben, 
s igy válhatunk a haza szolgálatában 
hasznos polgárokká.

Szabó István népművelési gondnok 
köszönte meg az értékes előadást, majd 

l II. Rákóczi Ferenc életét méltatta veti- 
| tettképes előadás kapcsán. Február 22-én, 
i hétfőn dr. jékei Balogh Ádántné és dr. 

Lelkes Zoltán főorvos tartanak előadást 
egészségügyi témákról. Az előadásokra, 
amelyek !/i 6 órai kezdettel a fiúisko
lában folynak le, felhívjuk a nagykö
zönség figyelmét is.

BAROSS ROVAT.
A Baross Szövetség rimaszombati 

csoportjának közleményei.

A Baross Szövetség rimaszombati 
tagjai a Kormányzóné Öfőméltósága ál 
tál országosan megindított s a hadba- 
vonult honvédek családtagjainak támo
gatására irányuló gyűjtés alkalmából 
4326'— pengőt adományoztak.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap folytatják az 

idény legnagyobb külföldi filmjének, a 
a „GPU“-nak előadásait. Százezrek szen
vedését idézte eiö az orosz titkos rend
őrszervezet. Ritter kitűnően megrende
zett darabja egy bátor nő küzdelmét 
tárja elénk, aki a GPU ügynökei által el
pusztított családját bosszulja meg. A 
főszerepek?! a legjobb német színészek: 
Laura Solari, Marina Ditmar, Andrews 
Engclinann stb. játszák.

Február 22 -27 ig a közönség kíván
ságára és a nagy magyar „mesemondó" 
iránti hódolatból „Jókai hetet" rendez a 
mozgóképszínház. Ez alkalomból az Író
fejedelem három legszebb regényének 
filmváltozata kerül sorra. Hétfőn és ked 
den „Az új földesur", szerdán és csü
törtökön „Az aranyember" pénteken 
és szombaton pedig a „Fekete gyémán
tok" másodbemutatójában gyönyörköd
hetik a mozilátogatóközönség. Az ifjúság 
számára mindennap d. u. 5 órakor is 
lesz előadás. A három Jókai-darabban 
a magyar szinészgárda legjobbjai: Egry 
Mária, Szeleczky Zita, Gordon Zita, Peéry 
Piri, Jávor Pál, Uiay Tivadar, Kiss Fe
renc, Törzs Jenő, Csortos Gyula, Mály 
Gerő, Rózsahegyi Kálmán stb. szere
pelnek.

Február utolsó vasárnapján a „Dene
vér" cintü nagy német filmujdonság ke
rül sorra.

Ne idegenkedjünk a margarintól.
A háború a sok szenvedés és áldozat 
m.’ lett mindig tartogat valami megle
petést a gazdasági kutatás terén. Há
ború alatt a nép élelmezésével foglal
kozó kutatók fokozott munkájuk révén 
mindig találnak valami uj, korszakal
kotó találmányt, ami a háborús terhek 
elviselését könnyebbé teszi. Ilyen pót
anyag a margarin is. Hazánkban elő
ször az első világhábo.uban vált fontos 
élelmezési cikké. A mostani háború 
újból megköveteli az ország lakosságá
tól, hogy részben margarinnal készítse 
ételed, de ez a margarin már teljesen 
más anyagokból készült, mint az első 
világháború margarinja. Nem marha- 
faggyúból készül, hanem növényi zsir 
ból, amelynek vitamin- és tápanyag 
tartalma majdnem egyenlő értékű a 
disznózsíréval. Ha pedig elsajátítjuk a 
margarinnal való főzés helyes módját, 
a növényi zsírral készített étel ize is 
éppen olyan élvezhető lesz, mint a 
disznózsírral főzött ételeké.

A kéményseprés! dijak módosítása.
Az iparügyi miniszter elrendelte, hogy 
a kémény egyszeri tisztítása után az 
alapdija megyei városokban 18 fillér, kis- 
és nagyközségben 23 fillér. Ezeket az 
alapdijakat f. é. január 1. napjától kell 
felszámítani.

S P O R T .

Asztali-teniszmérkőzések. A Rima- 
szombati Levente Egyesület ma, vasár
nap az Ózdi VKE csapatával a „Három 
Rózsa* nagytermében bajnoki jellegű 
asztali-teniszversenyt bonyolít le. A mér
kőzések kezdete d. e. 9 óra, mig a dön
tőkre délután kerül sor.

#
A jégpálya a ktdvező időjárás folytán 

ha' héng állott a sportkedvelők rendel
kezésére. A február 13 án beállott olva 
dás vetett véget az idén úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag jól sikerült jégszezonnak. |

A fiuk részére rendezett pénteki elö- 
dáson vitéz Baráth Károly ev. lelkész a 
magyar öntudatról tartott előadásában 
kiemelte és ismertette a turáni nép hét
ezer éves múltját, szétszórtan élő test 
vérnépeink: a finnek, észtek, törökök, 
japánok és a szovjet birodalom terü
letén élő kisebb-nagyobb turáni népek 
nemzeti öntudatát, akik mind ismerik és 
rokonszenvvel kisérik a Kárpátok me
dencéjében megtelepedett magyar test
vérük küzdelmeit és helytállását. Tart
ják a rokonságot. Az első világháború 
magyar hadifoglyai közül ezernyi ezren 
érezték ennek kézzelfogható jeleit. Ezé 
két nekünk is számon kell tartanunk, 
mert ez is erősiti magyar öntudatunkat, 
amelyet végleges hazánkban ezeresztendő 
tiszta, becsületes küzdelmei, elesései és 
felemelkedései termelik és virágoztattak 
ki. Magyar öntudatunk nem az üres ka
lász ágaskodása, hanem a felhők felé 
nyúló sudár jegenye természetes növése. 
A szép előadást nagy tetszés fogadta.

* lp a rtá i$ iila ti közlem ényeit.
Az Ipartársulat figyelmezteti az érde

kelt iparosokat, hogy a textilhulladékot 
csak olyan gyűjtőnek adja át, illetve 
adja el, aki az Ipartársulat által látta 
mozott igazolvánnyal rendelkezik.

Az IPOK hévízi, balatonfüredi, hajdú 
szoboszlói, borszéki üdülőházai, vala
mint a budapesti Szt. Lukács gyógyfürdő 
mint minden évben, ebben az évben is 
az iparosság rendelkezésére állanak. 
Ingyenes beutalások Balatonfiiredre áp
rilis, Hévizén pedig május hónapban 
lesznek. A kérelmek Balatonfüredre vo
natkozólag március 15 ig, Hévizre vonat
kozólag pedig április 15-ig nyújtandók 
be. Felvilágosításokat szívesen ad az 
Ipartársulat hivatala. A teljes szövegű 
hirdetmény az Ipartársulat hirdető táb
láján van kifüggesztve.

Beküldött könyvek.
Jean La Varende: A skótok királya.

A francia irodalom barátai örömmel 
fognak kapui a manapság ritka alkal
mon, hogy uj francia Íróval ismerked
hetnek meg. Jean La Varende nem 
tartozik a fiatalok közé, de müveit oly 
hosszan csiszolgatja, mint egykor Flau
bert, mostanáig féltucat könyve sem 
jelent meg, de mindegyik komoly sikerrel. 
La Varende ma a katolikus szellemű 
francia Írók első sorába tartozik.

„A skótok királya" vidéki városban 
játszódik és a francia élet pompás ke
resztmetszetét adja.

Nemcsak a mese és a bonyodalom 
érdekes és újszerű ebben a regényben, 
hanem a világ is, amelyet a magyar 
olvasó előtt feltár. La Varende művészi, 
egyéni prózáját kitünően érzékelteti Just 
Béla fordítása.

Az érdekes regény a Sitiger és Wolf- 
ner Irodalmi Intézet kiadása. Ára fűzve 
680 P.

Táplálkozzunk helyesen.
A Közellátási Hivatal „Táplálkozzunk 

helyesen" cimii kiadványsorozatában 
újabb füzet jelent meg „Termeljünk és 
fogyasszunk zőldfözeléket" címmel.

A füzet ismerteti a vitaminok szere
pét az emberi szervezetben és rámutat 
azokra a betegségekre, amelyeket a 
vitaminhiány okozhat. A helyes táplál
kozás előfeltétele az, hogy olyan élelmi 
szereket fogyasszunk, amelyek a meg
felelő vitaminokat és ásványi sókat tar
talmazzák. A különböző vitaminok és 
ásványi sók mind feltalálhatók a kony
hakerti veteményekben és ezért van 
elsőrendű fontossága annak, hogy min
den család lehetőleg rendelkezzen egy- 
egy kis konyhakerttei, amelyek a nél
külözhetetlen tápanyagokat a család ré
szére szolgáltatják.

A füzetből megtanulhatjuk, hogyan 
kell termővé tenni a talajt, miként kell 
megművelni és trágyázással, öntözéssel 
alkalmassá tenni a veteményezés, palán
tanevelés és ültetés alá.

A Stádium Rt. kiadásában megjelent 
45 oldalas füzet 26 filléres árban min
denütt kapható.

Irodalom .
Az „ Ol a j á g "  legújabb száma 

gazdag tartalommal jelent meg. A ve
zetőcikken kívül, amellyel lapunk más 
helyén foglalkozunk, hosszabb cikk szá
mol be a tanyai reformátusság egyházi 
életéről. Törös Pál az „Elárvult templom- 
padokéról ir megszívlelendő sorokat. 
P. Kálniczky Vilma hangulatosan szép 
verse, értékes „Szemle“-rovat és a ki
bővült „Hírek" emelik a gyülekezeti lap 
februári számának külső formáját és 
belső tartalmát.

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 Ujságotn-Tiindérvásár, 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.

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

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 1 '30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet kör
út 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 „Magyar Erő" Nyirö József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

A „Búvár" februári száma gazdag 
tartalommal jelent meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon diszitett lapot a szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Frankiin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

Elvállalok sa ját Írógépemen m i n d e n f é l e
gyors- és g ép irá si m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és géptrónő kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok). 

Gép- és gyorsírás tanítást vállalok.

K eresek  egy

e gyszo ba-ko nyhás lakást bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.
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Ad o má n y o k
a hadbavonultak hozzátartozóinak felsegélyezésére.
1.000 P

Gazdatisztek és Gazdák Szövetkezete 
Rimaszombati Konzervgyára.

500 P

Országos Viliamosmüvek.

250 P

Rimaszombati Járási Hitelszövetkezet, 
Nemzeti Hitelintézet, Rimaszombati Ta
karékpénztár.

200 P

Rimaszombati Polgárikör, Gyulai Ist
ván, Gabonás és Tóth.

150 P

Valaszkay Rezső.

100 P

Dr. Radvánszky György, dr. Horváth 
Árpád, Éva László, Lovrecz Elemér, Lov- 
recz Elemérné, Hlozek János, Vozáry 
Samu, Szöllösy István, Gémes Béla, 
Mura Szilveszter, Teleszniczky Ferenc, 
Angyal Gyula, Nozdroviczi Pál, Hmd 
richs Gusztáv és Fia, Derekas János, 
Járási Ipartársulat, Rimaszombati Iparos
kör, dr. Baráth László, vitéz Rimahidy 
Vilmos.

80 P

Temják Pál, Lusztig Menyhért, Lusz- 
tig László.

70 P

Dr. Ragályi Antal.

50 P

Varga Imre, dr. Balogh Ádám, dr. 
Kriesch Lajos, dr. Dohnányi Dezső, id. 
Tóth Ernő, Kalocsay Kornél, Wittner 
István, Rábely Károly, Kálmán Károly, 
Sárkány István, Runyai László, id. Szabó 
Elemér, ifj. Fíizy Rezső, Zsilák Gyula, Pa- 
taky Gyula, Mitske Gusztáv, Kálmán 
László, Zawadszky-cég, R. Katolikus Kör, 
dr. Szalvendy Pálné, Szántó Emil, Deutsch 
István, Állami elemi leányiskola, ifj. Tóth 
Ernő.

40 P

Dr. Kovács László, Hizsnyan Béla, dr. 
Zágonyi Zoltán, Bognár és Utrata, özv. 
Horváth Kálmánné, Freytag Ödön, Ba
ross Szövetség helyi fiókja.

38 P

Policzky Popper alkalmazottai.

30 P

Dessewffy Árpád, vitéz Baráth Károly, 
Miskolczy László, özv. dr. Törköly Jó- 
zsefné, dr. Zala Sándorné, Fényes Sán
dor, Kertsik László, Barabás Lajosné, 
Marosi József, Homolya Samu, Buchta 
János, Hőffer Sándor, Kalocsay Gyula.

25 P

özv, Samarjay Jánosné, dr. Krcs Gyula.

24 P

M. Kir. Állami Kórház Gazdasági Hi
vatala.

20 P

özv. Farkas Zoltánné, dr. Eszenyi 
Gyuláné, Káposztás László, Végh Vil

mos, Miskolczy Lajosné, Magánalkal 
mazottak, Fényes Elemér, özv. Klaniczay 
Lajosné, özv. Bartholy Györgyné, Lukács 
Istvánná, Simonffy Pál, dr. Lelkes Zol
tán, dr. Szélváry Ferenc, özv. Vaskó Jó- 
zsefné, Szíics János, Babarik Mihály, 
Páricska Péter, Lengyel Pálné, Kovács 
Lajos, Remenyik István, Kovách Gyula, 
ifj. Szabó Elemér, Baksay József, Hubay 
Bertalan, Sichert Károly, Amminger Fe
renc, Póczos István, Melczer Pál, Fodor 
István, Radány Lajos, Vadady F. Pál, Ta
kács László, Perecz Samu, dr. Ze'nery 
István, Szabó István, özv. B.nyo Gézáné, 
Rőczey Dániel, Palcsó István, Hudec 
István, Lofcsányi Dezső, dr. Löcherer 
Géza, Bulla József, Törös Pál, Sztolár 
Dezső, dr. Juhász Kálmán, Nagy Emil, 
Biacovszky József, dr. Lusztig Sámuel.

15 P

Németh Terézia, dr. Mariányi Pál, 
id. Rábely Miklós, Varga Etelka és Lenke, 
Vondra Jánosné, vitéz Fábián Vilmos.

12 P
Zeithammel József.

10 P

Dr. Hruska Jánosné, Vladár József 
Mispál Paula, Klamarik János, Palovics 
László, Korchma Endre, Tokár István, 
id. Siriczky Árpád, Csintalan János, Siku 
Mihály, Dubovszky és Járossy, Imre An
tal, Krémusz Ferenc, Telek Lehelné, Gu 
lyás Pál, Galgyik és Tsai, özv. Antos 
Kamilné, özv. dr. Marikovszky Istvánné, 
Flileky Sándor, dr. Róth Pál, özv. Mé- 
rész Gyuláné, Lóska Gyula, ‘Szlanyi 
Gyula, ifj. Gecse József, Gecse Vilmos, 
Szlávik János, Havasi János, Szabó Amb 
rus, vitéz Kemény Géza, dr. Szabolcs 
Andrásné, Szabó Károly, Celder Samu, 
Ludwigh Antal. özv. Istók Józsefné, Hlo
zek Lászlóné, Sohler Béla, Holéczy Mik
lós, Komáromy Géza, Halász József, dr. 
Ráróssy Gyula, Pósa Lajos, Burlán Ven- 
celné, Resch Rudolfné, Felföldi László, 
Ádám János, Soós Gyuláné,Jusits János, 
Báthory Andorné, Hlóska László, Bo- 
donyi Antal, vitéz Zalaváry Gyula, dr. 
Bartáky Jánosné, Juraskó Pálné, özv. 
Czirbesz Józsefné, Lackner László, dr. 
Martin Ödönné, Oravszky Rezső, Siposs 
József, Martincsók Samuné, Halászi Sán
dorné, dr. Révész Menyhértné, Szakáll 
Hajnalka, Wallentinyi Dezsőné, Bogár Bá 
lint, Szepesházy Kálmán, Németh A. La
jos, Koszka Lajos, özv. Várhegyiné, 
Bayer Arturné, Török Dezső, Gulyás 
Adolf, dr. Breyer Gyula, Koszka Lajosné, 
Oskó József, Gross Jenő, Kálmán Fe
renc, Toperczer József, Bukó István, Len
gyel István, dr. Tóth Mátyás, Pózna Já
nos, Gazda Pálné, Nozdroviczi Pálné, 
Matyinké László, Kulhanek János, Óben- 
dorf Gusztáv, Oltvai Ferenc, Igaz Lajos, 
id. Füzy Rezső, dr. Fuchs Izsó, Rokosz 
Józsefné, dr. Radványi Géza, dr. Balta 
György, dr. B.- né Kádár, Konyha Géza, 
L'pthay László, Jeszenszky László, özv. 
Ivanyik Károlyné, Benedek József, özv. 
Péter Mihályné, Biacovszky József, Kosko 
Lajos, Forsthoffer László, Boros Elemér, 
özv. Steinprinc Józsefné, Antal János, 
dr. Ragályi Nándomé, Halász Sándor, 
dr. Mihalik Dezső, dr. Mihalik Dezsőné, 
Tóth Lászlóné, özv. Tóth Béláné, Hizs
nyan Béláné, Pogány Emil, Fukker Ber
talan, Szíics István, Szmrekács József, 
Kálmán László, Bódy Istvánné, Bálint 
Tivadar.

8 P

Dr. Fábián Jenőné, vitéz Dede Lajosné, 
Andrássy Jánosné, Rimaszombati Halász 
Társulat, Nemcsók Károly.

7 P

özv. Széplaky Lajosné, Ivanics Gyula, 
Matics Júlia.

6 P

özv. Lengyel Lajosné, özv. Gaál Emilné, 
özv. W eiser Károlyné, Perényi Albertné, 
Fodor Istvánné, Mares János, Dóbisz 
Károlyné.

5 P

Vitális Ferenc, Sövényházy Mihály, 
Rilzittger János, Hammerschmidtné, Po- 
hoczky Lászlóné, Sáfrány Imre, Szűcs 
Jánosné, özv. Bihary Barnáné, Imrecze 
György, Spangel Viktor, dr. Fiedlerné, 
Gömöry Arnoldné, Mauks Józsefné, Is
tók Endre, Szűcs Géza, Paxián Géza, 
dr. Mátéffy Benjámin, Kúrián Sándor, 
özv. Leeső Andrásné, Baltazár Jánosné, 
özv. Gömöry Gyuláné, Okolicsányi Já
nosné, Marton Gyula, Klinczkó János, 
özv. Putra Edéné, Omiliák János, Vitá
lis Zsuzsanna, özv. Járossy Mihályné, 
özv. Bartos Istvánné, özv. Urbány Gyű 
láné, özv. Biath Jenőné, Siroki József, 
Szalkovics Domonkos, özv. Bárdos Ist
vánné, Németh Mátyásné, dr. Csetneki 
Pálné, özv. Hermann Vilmosné, Babik La
jos, Remenyik János, Pillár József, Dobó 
Dezső, Csiszár Imre, Hamar Iván, Gredy 
Lipót, Schurta Ottóné, Papp Józsefné, 
Udvardy Kálmán, Imrecze Béláné, Lip 
ták András, Ujtemesy Attila, dr. Hudi- 
czitts István, id. Szöllösy József, Lörincz 
János, Szíics Mihály, özv. Kovács Ist
vánné, Sztieranka Béla, Bodzássy Fe
renc, Benedek Józsefné, Králik Sámuel, 
özv. Szabó Józsefné, Major Sándor, Róth 
Lászlóné, Józsa Kálmán, Gyűiky Anna, 
Breczkó Sándorné, Kiss Mária, dr. Lö
cherer Tamásné, Patonay Gáborné, Pil- 
lár Józsefné, Urbányi Béla, Horváth La
josné, Jávorszky Testvérek, Jávorszky 
József, Ángyai Gyuláné, Halász Istvánné, 
Csapó Testvérek, Rábely Béla, Dob- 
ránszky János, Mács Miklós, Nagy Mik
lós, Halassy Gyula, id. Kerekes István, 
Habanek Ferenc, Szíics György, özv. 
Simon Mihályné, F. Nagy Lajos, Majo
ros László, Tankó Bálint, Bálint Tóbiás, 
Varga István, Ceglédy Andor, Szmerek 
Gyula, Bodnár Gézáné, Dropka Ica, Jel
űnek Henrikné, ifj. Striczky Árpád, Galló 
Pál, Kovács Istvánné, Rábely József, Dá 
ttiel Ferencné, Antal Ilona, özv. Sigmund 
Józsefné, Katidra Árpád, Golacs Irén, 
Kontratovics jolán, Petrusz Béláné, Ko
rányi, dr. Lőtincz Andor, Nagy Emilné, 
Siroky János, Szlávi Matlld, Fodor Gi
zella, Molnár Sándor, Ponghó Mihály, 
Vigh Jánosné, Komjáthy Lajos, özv. Ko
máromy Gézáné, dr. Nemessné, Míiller 
Iván, özv. dr. Csernay Dánielné, Mako- 
vits Jenő, Kohuth Mária, Bedécs Béla, 
Tónika László, Melczer Vilma, özv. Ter- 
ray Istvánné, özv. Halász Istvánné, Vö
rös Cyrill, vitéz Keresztes Lászlóné, 
Szlovencsák Gyula, Rábely Eta, Szabó 
Pál Józsa Gyula, Szabó Andor, Szalon- 
tay és Komét, Vietorisz Gyula, Virágh 
László, Ivanics Kálmán, Kéry Istvánné, 
Szalóky István, Durda Elemér, Siroky 
János, Zdurnyi László, Kozma Imre, 
Nyitray József, Kovács Istvánné, Wirt- 
schafter Adolf.

4 P

Kerboid Irma, Jávorszky Zoltán, Ma
rikovszky Gézáné, Kinka Mária, Igaz 
Lajosné, Durda János, Gajdár Margit, 
Vicián Zsigáné, Csefo László, dr. Licsko 
Béláné, Róth László, Telek Gyula, Babka 
Pál, Dulovics József, Juraskó nővérek, 
Nagy Olivia, Bállá Károly, özv. Gecse 
Jánosné, Ujj Lajos, Jávorszky Józsefné, 
Zádori Ilona, Lakatos István, Szepesi 
Lajosné, dr. Lenkey, Sommerling József.

3 60 P

Polgári iskola II. fiú osztálya.

3 50 P

Dólió Endre.

3 P

özv. Gregorovits H-né, Gémes Imréné, 
Jávorszky Zoltánné, Filó Andrásné, Szat- 
máry József, Horváth Irén, Zslpi János, 
Bódy Béla, ifj. Szöllösy József, Nánay 
Iván, Csernák Ferencné, Görbe Gyuláné, 
Telek Józsefné, Huszanyik József, özv. 
Szakáll Barnáné, Lackó Géza, Hovody 
István, Horváth Lajos, Molnár Bálint, 
Karkusz János, Klein Mór, Szakáll Lenke, 
Pásztor Mária, Kálosy György, Zólyomi 
Pálné, Hadnagy, Ercsey Olivérné, Pál 
Mária, Görgényi Elza, Szeifarth Vilmos, 
özv. Ocsovay Samuné, Lukovics Gizella, 
Antal Jánosué, özv. Zdurnyi Pálné, Bak
say István, Medzihradzky Pál, Nagy 
Irma, Mihalics József, Ujváry Józsefné, 
Bódy István, Babaryk Györgyné, Mikó 
József, Petrovics László, Kovács János, 
özv. Fűrjesi Ltvánné.

2-50 P

* Nociár Rózsa.

2 P

Özv. Lengyel Györgyné, Klekner Pé- 
terné, Sövényházy Mihályné, özv. Csipka 
Lászlóné, Csipkai Aranka, özv. Feledy 
Jánosné, Jelűnek Henrikné, Soltzné, özv. 
Maczkó Jánosné, Haraszti Jánosné, Kar- 
dosné, Kun Mariska, N. N., Szepesházy 
Margit, Murányi Eizsébet, Palonky Her- 
min, Lehotayné, özv. Hinora Istvánné, 
Visy Viktor, dr. Pazonyi Béla, Ruszák 
Sándorné, Migaz László, Szolaics Pre- 
diszlav, Dr. Nyers Zoltán, Thomes Irma, 
Vanyáné, Kovács János, Pál Lajos, Meisz 
Géza, Szkaliczky, dr. Bagosi István, dr. 
Kovács, özv. Szabó Istvánné, Botár 
László, Bán László, Hölbling József, Er
csey Olivér, Nagy Bálintné, Taródy Mi
hály, Celder Valéria, Czakó László, Bán- 
hidy Ferencné, Szöllösy Istvánné, Ko
vács Ferenc, Seres József, Aranyics Ist
ván, özv. Győri Jánosné, özv. Borzi La
josné, Tóth Mihály, özv. Paczek Pálné, 
Bálint Pálné, Rakottyay Margit, Feledy 
Gyula, Korpás Lajos, Mihalik Gyula, 
özv. Aixi Gyuláné, Palcsóné, Povázsay 
Erzsébet, Murányi Barna, Józsa Ignác, 
Teleki István, özv. Mura Szilveszterné, 
Mura Szilveszterné, özv. Plavecz János, 
Tankó Lajosné, Holik Károlyné, Vicián 
Antalné, Kövér Andor, ifj. Fukker Ber
talan, Fejér Lajos, id. Lévay János, Pá- 
vay János, Babik Antal, Cziprusz Kál
mánná, Thuránszky Attila, Nagy J. Ba
lázs István, Hubay, Suszter Ottó, Miha
lik Ferenc, Karkuszné, Králik János, Zá- 
dory Gábor, özv. Hokky Andrásné, Mu
rányi Barnáné, Rainer Andor, Cslzik 
György, Szécsi András, Noga Sándor, 
Ujj Lászlóné, özv. Komlóssy Istvánné, 
özv. Almássy Zoltánné, özv. Haas Béláné, 
Molnár Lajosné, Dulovics József, Kovács 
Pál, Bogovics Teréz, Sarinay György, 
Jetiinek Ernő, Mézes Lajos, Benedek 
László, Erdei Istvánné, Petrás Józsefn\ 
Kemény Erzsébet, Tarjányi Ferencné, 
Varga D. János, Zemlényi Gyuláné, özv. 
Ragályi Istvánná, Dananay Lajos, Szép
laky Pálné, Csikós Barnáné, Szlatinszky 
Andorné, özv. dr. Katona Jánosné, Eit- 
ner Ilona, Relnitz Dezső, Kovács Jó
zsefné, Korchmáné, Kovács Kálmánné, 
Gócza András, özv. Koreny Pálné, Cseh 
Mária, Lennerné, Póczos László, Dras- 
gyik József, Sebő Jánosné, Benyo József, 
Maros Miklós, N. N., Tarjányi Erzsébet, 
Rttnyay Gyula, Szojka Pál, Domonkos, 
Domonkos Béla, Koza Edit, Hank And
rás, Tóth Józsefné, özv. Gulyás Jánosné, 
Deák János, Palágyi Lajos, Cseh Mik
lós, Seffer Antal, Jávorszky Jenő, özv. 
Lévay Andrásné, Vaskó Andor, Csordás 
János, Györgyik Pál, Réti István, Pecsők 
Jánosné, Katona Lajos, dr. Lányi Tiva
dar, dr. Deák Andorné, Németh Lajos, 
Sinka Aladár, Péli András, Majer Sán
dorné, Donáth Emánuel.

1 60 P
Novák Jánosné,
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1 50 P

Horcsik András, Ovcsárik Pálné, Si- 
pula, Srukács Jánosné, Reichmann Izi
dor.

1 20 P

Horváth Lászlóné.

1 P

Szapáry Gyula, Kresnyik Jánosné, Tur- 
csányl István, Korin, özv. Szloka Ottóné, 
Dósa Lászlóné, Burcs János, Lukács Jó
zsef, özv. Dóby Jánosné, Drasgyik Jó- 
zsefné, özv. Juhász Jánosné, özv. Kor
pás Lajosné, Pokorágyi Gyula, Morav- 
csik István, Muránszky Gusztáv, özv. 
Kovács Józsefné, Ribár Gyuláné, özv. 
Klamarik Andrásné, özv. Széplaki Pálné, 
Balázsffy J., Milos, Diczky Margit, Kriskó, 
Fiilep Margit, Plavecz Sári, Holkó Eta, 
Bárd Dezsöné, Galambos Péter, Feleky 
Mária, Huszti Margit, Fancsalszkytié, 
Sipula Béla, Sipula Mihály, Velicskó 
Ilia, Sarinay Istvánná, Tarjányi Anna, 
Vajda István, Ceglédi Andorné, özv. 
Gecse Jánosné, Riz István, Dien Már
tonná, Török Miklós, Németh György,

Mikó Erzsébet, Dobó Károly, özv. vitéz 
Bodor Károlyné, Vido Istvánná, Sós La
josné, Antaify István, Darnyi Gyuláné, 
Szalontay Sámuel, Ovcsárik Gyula, Pé
ter Péterné, Németh Lajosné, Paál Zol
tán, özv. Magyar Imréné, Matécska And
rásné, Keka István, Varga Dorka Gyula, 
Pál János, Noga Sándor, Schmidt Gyula, 
Kati Béla, lbos Ilona, Jakab Pista, Ma
ján Lajos, özv. Rattner Kálmánná, Daráb 
András, özv. Hubay Pálné, Gyöngyösi 
Pál, özv. Ács Józsefné, Fíilöp Béláné, 
Jelűnek Ferencné, id. Vadady Sándor, 
Szalontay Erzsi, özv. Bokor Simonná, 
Ács Eszter, Szabó János, özv. Zahar 
Gusztávné, Pecsök Lajos, özv. Fiedmann 
Béláné, Lestyák András, Miskolczy László, 
özv. Molnár Zoltánná, Korenkó Lászlóné, 
Lipcsei István, Seres István, özv. Gaál 
Jánosné, Szlocsik János, Kepka György, 
Kepka István, Szabó Lenke, Kamarás 
Pál, dr. Kerekes Sándomé, Vörös Vir- 
gilná, Vicián Erzsébet, Bakonyi László, 
Blaskovics Barna, özv. Kragics Györgyné, 
Köteles István, ifj. Bálint Pá , Haran
gozó Andrásné, Túrós Andrásné, Lecsó 
Istvánná, Szaboró L. Kálmán, Balázsfy 
Margit, Huszka István, Benyó Ferenc, 
Herényi Károly, Simon János, Weisz 
Miklós, Szöllösy Gyula Specián Dezsőné,

id. Szabó Józsefné, Bóna László, Dellcs 
József, Pinka László, Kiss János, Tan- 
hauser Dezsöné, Gulyás András, Ste- 
fankó Lajosné, Murányi Erzsébet, Hen- 
zik Ferenc, id. Varga Dorka Jánosné, 
Illavay János, Petrusz Béláné, Luciák 
István, N. N., Török József, Tanhauser 
'Jenő, Szászy Kovácsné, özv. Perecz Bé
láné, Major József, dr. Jancsó, özv. Wag
ner Konrádné, özv. Varga Nándorné, 
Noga Károly, Diczky Pál, Frideczky, Gor- 
ka Jánosné, Micsinayné, Rózsa Miklósné, 
özv. Ujpál Istvánná, özv. Halász Jánosné, 
Bielokratzky Lászlóné, Szabó Erzsébet, 
Lörincz Barna, Tuba Bálint, Boros Jó
zsefné, Kovács István, Láska Sándomé, 
Cigrusz József, Rasztóczyné, N. N., özv. 
Hazai Józsefné, özv. Holkó Lajosné, 
özv. Petrusz Béláné, Dovicsinec Helén
IV., Huszti Istvánná, Komét Sámuelné, 
Vincze Pál, Csák Lászlóné, Cseh Já-1 
nos, özv. Szontagh Gyuláné, Bónis 
Bertalan, Bódy István, Sallay József, 
özv. Csapó J-né, Czakó Istvánná, Vályi 
István, Hankó Mariska, Benedek Pálné, 
Garamszögi István.

70 fillér
Kocsis Jánosné, Magyar Lászlóné, 

Soós, Pokorágyi György.

60 fillér
Kosik István, özv. Huszti Józsefné.

50 fillér
Boros Balázs, özv. Wölflingerné, Dá

vid Pál, Veri Sándor, özv. Tankó Jó
zsefné, Saláta Jolán, Kovács József, 
Krasznyik Pálné, özv. Tóth Józsefné, 
Horváth István, özv. Cseh Jánosné, Mé
száros István, özv. Czókoly Jánosné, Ko
vács Lászlóné, Kárpáti Dezső, özv. Kohné, 
Fischer Mihályné, N. N.

40 fillér
Kisslinger Béláné, Pásztor Istvánná, 

Temesi Erzsébet, Telek Lajosné, üm- 
mermann Lajos.

20 fillér
Özv. Ujj Lajosné, özv. Bán Istvánnéj 

özv. Siposs Lászlóné, Bárdos Józsefné_ 
Tóth Lászlóné, Káposztás Istvánná, N. N.

17 fillér
Özv. Boros Józsefné, Gyetvai Pálné.

Hivatalok:
Városháza 171'— P, Törvényszék 

11350 P, Járásbíróság 29'— P, Ügyész
ség 3450 P, Pénzügyigazgatóság és adó
hivatal 261-— P, M. Kir. Áll. Rendőrség 
80'— P, Vasútállomás 52'30 P.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Eredeti svájci ballon 
kabátok, női tavaszi 
felöltők

Gyulai István
ruhaüzletében.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

^ J ^ p a s z
fővel mászkál, mert nem tudja, hogy 
elegáns kalapot o l c s ó  áron vehet

TELESZNICZKY-nél
Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9.

Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat!

A Korláti Bazaltbánya RT. igazgatósága, fel
ügyelőbizottsága és tisztviselő kara mély szomorúsággal 
jelenti, hogy igazgatóságának nagyérdemű és köztisz
teletben álló tagja,

K Ö RÖ SSZEG H Y É S A D O R JÁ N I

G róf C S Á K Y  K Á LM Á N
ta r t honvédhuszárfőhadnagy

folyó hó 13-án hosszú szenvedés után elhunyt. 

E m lék ét m indenkor k eg y e le tte l őrizzük m eg!

A jóminöségü

női-, férfi-d ivatárut
Füzy Rezső
divatházában
m e g t a l á l j a .

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Hoithy Miklós-tér 9. szám).


