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A  belügym iniszter szigorú rendelete 
a kihívó és léha életm ód ellen.

Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter a Magyar Távirati 
iroda munkatársával a következő 
két közölte a nyilvánosság szá
mára :

Az ország lakosságának szine- 
java és számbelileg túlnyomó része 
a katonai szolgálatban és a polgári 
munka frontján egyaránt elismerés- 
reméltóan teljesiti kötelességét és 
viseli azokat a nehézségeket és 
korlátozásokat, amelyeket a nemzeti 
erőfeszítés rárótt. Annál feltűnőbb 
és visszataszitóbb, hogy különösen 
a fővárosban különböző társadalmi 
rétegek egyes csoportjai léha élet
módjukkal súlyosan vétenek az 
idők komolyságához mért maga
tartás követelményei ellen. Kávé
házakban, szállodák halijaiban, mu
latókban, egyéb nyilvános helye
ken fel-felbukkannak a háborús élet 
parazitái, szórják a joggal, vagy 
jogtalanul megszerzett jövedelme
ket, hangoskodásukkal és viselke
désükkel nemcsak kihívják minden

jóérzésü ember bírálatát, de sulyo-í 
san károsítják mindenekfelett a 
szükséges és komoly közszellemet. 
Ennek a botránkoztató állapotnak 
immár erélyes kézzel véget kell 
vetni.

Elrendeltem, hogy a m. kir. 
rendőrség az érintett helyeken és 
helyiségekben sorozatos razziákon j 
igazoltasson mindenkit, nőket, fér-j 
fiakat egyaránt, akik viselkedésük
kel nem kívánatos feltűnést kelte
nek. A munkatáborok, az internáló
táborok alkalmas eszközei lesznek 
annak a célnak az elérésére, hogy 
ezek az elemek bekapcsoltassanak 
a közös munkába, ráébredjenek aj 
vészterhes idők mindenkivel szem
ben támasztott követelményeire.

Egyben utasitást kapott a rend
őrség arra is, hogy a magánházak
ban itt-ott előforduló megbotrán
koztató mulatozásokat és dorbézo
lásokat is részesítsék kellő figye
lemben.

♦♦----------------

A rimaszombati tmszárok fogadtatásánál a Hösök-Emlékmiive elölt 
elmondotta: Kisfaludy Lajos gimnáziumi cserkésztiszt.

Az egész rimaszombati ifjúság 
üdvözletét, köszönetét és háláját 
tolmácsolom most Nektek, vitéz 
magyar huszárok, szeretett honvéd
testvéreim ! Üdvözöllek Benneteket 
meghatódott szívvel, fájó gondola
tokkal, de mégis büszkén és öröm
mel. Üdvözöllek szivem minden 
melegével Titeket, akik győzelme
sen visszatértetek oda, ahonnan el
indultatok: szeretett szülőföldetekre.

De lehetetlen, hogy most, a bol 
dog viszontlátás mámoros perceiben 
ne jusson eszembe az a másik rész, 
az a másik csapat, amelyiknek a 
helye olyan üresen áll most itt és 
amelyik már nem örülhet velünk 
együtt a viszontlátás örömének. És 
mégis úgy érzem, lélekben ők is 
itt vannak. Kiegészítik ezt a csonka 
csapatot, uj erőt, reményt, hitet ön
tenek belénk, hogy megtudjuk ér
teni azt, hogy az elmúlás az uj 
élet csiráit hordozza magában, nem 
volt hiábavaló a kiontott drága ma
gyar vér, mert igenis ma vérrel 
kell áldozni a magyar haza oltárán, 
ha azt akarjuk, hogy utódaink egy 
békésebb, boldogabb századot tud
janak megélni.

Köszönetét mondok Nektek azért, 
hogy újabb példát állítottatok oda 
a magyar ifjúságnak. Újból meg
mutattátok, hogy méltók vagytok a 
magyar névhez, méltók az ősi rög
höz, dicső elődeinkhez. Egyedül 
Nektek köszönhetjük, hogy nyugodt, 
békés keretek között, a tudomány 
tollával szolgálhattunk a hazának; 
Nektek, akik nyugodt, csendes ott
hont hagytatok itt és egy bizakodó 
népet, amely rendületlenül hisz a 
Ti fegyvereitek győzelmében.

És végül hálával tartozom Nek
tek azért, hogy helyettesítettetek 
bennünket addig, amig minket is 
nem fog odaállítani az első sorba 
a hivó szó. Tudom: nagy áldoza
tot hoztatok értünk és a hazáért, 
de biztosítalak benneteket, ha ez 
az áldozat nem lesz elegendő, mi 
éppen olyan elszánt akarattal és 
győzniakarással foglaljuk el a Ti 
helyeteket, mint azt ti tettétek !

Rimaszombat társadalmának 
szeretettelteljes ünneplése között folyt le a 
Katolikus Kör 50 éves jubiláns közgyűlése.

Kettősen pirosbetüs ünnepnapja volt 
május 9 én, vasárnap a rimaszombati 
katolikus társadalomnak. Ezen a napon 
ülte meg a Rimaszombati Katolikus Kör 
fennállásának félszázados évfordulóját. 
Nagymultu egyesületünk örömében a 
város egész társadalma osztály- és fele
kezeti különbség nélkül osztozott, s igy 
a Katolikus Kör diszközgyülése az álta
lános megbecsülés és elismerés jegyé
ben folyt le.

Vasárnap délelőtt az egyesület tagjai 
testületileg vettek részt a plébániai 
templomban mondott hálaadó szentmi 
sén, amelyet Radány Lajos esperes-plé
bános celebrált kettős papi segédlettel. 
Az evangélium után Radány Lajos, a 
Kör egyházi elnöke magasan szárnyaló 
beszédet mondott. Az Istennek adott 
uáiát azéri, hogy a katolikus társadalom 
ezen fontos vára jelentős évfordulóhoz 
érkezett. A mai súlyos időkre utalva 
figyelmeztetett arra, hogy

csak a lelkek mélyében gyökerező 
krisztusi hit hozhat megváltást a 

szenvedő világra.
Végül összefogásra és a katolikus ön
tudat megnyilatkoztatására hivta fel a 
hiveket.

A délután 4 órára hirdetett
50. évi közgyűlésen

nagyszámban képviseltette magát Rima
szombat társadalma dr. Horváth Árpád 
alispánnal és Éva László polgármester
rel az élen. A nemzeti és városi színek
kel, s pompázó tavaszi virágokkal fel
díszített színpadon foglalt helyet a Kör 
elnöksége. A szinpad hátterében a Ke
reszt és vitéz nagybányai Horthy Mik
lós Kormányzó Ur arcképe, valamint a 
stilizált 50 es szám jelképezte az egye
sületnek a nemzeti és keresztény kultúra 
terén végzett értékes munkásságát. A 
Katolikus Egyházi Énekkar Lévay János 
kántor vezetése mellett elénekelte a Hi
szekegyet. Ezután Radány Lajos esperes
plébános, egyházi elnök mondott emel
kedett hangú megnyitó beszédet. Újból 
hangsúlyozta, hogy

a mostani szörnyű világdulásban 
csak a szervezettség jelent erőt és 
a nagy eszméket valóban csak az 

egyesülés viheti diadalra.
Ilyen erőt alkot városunkban a Katoli
kus Kör, amely tagjai sorában egyesit! 
azokat a férfiakat, akik a társadalom 
komolyabb és józanabb részét alkotják. 
A világ nagy átalakulás előtt áll, de az 
uj világban csak akkor fognak megál- 
lani és szaporodni a templomok, ha a 
társadalom előtt háromszor lesz szent 
Isten neve. Isten országának kiépítését 
kéz a kézben, testvéri összefogással ér
hetjük el. Végül arra kérte a Minden
hatót, hogy az eljövendő uj életben több 
legyen a szeretet és az igazságosság. 
Közös imádság után Radány Lajos in
dítványozta, hogy a közgyűlésből

táviratilag üdvözöljék Bubnics Mi
hály rozsnyói megyéspüspüköt, a 

Kör diszelnökét. <

Az indítványt a megjelentek lelkes él
jenzéssel fogadták el. ■

A nagy hatást keltett szavak után
dr. Gabonás János helyettes-polgár
mester, a Kör világi elnöke mon
dott létekből fakadt szép beszédet.

Szívélyes szavakkal üdvözölte az összes 
megjelenteket, a hatóságok vezetőit, a 
testvér társadalmi egyesületek kikül
dötteit, a Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegyiet és a tűzharcosok kül
döttségét, valamint a Kör tagjait és azok 
hozzátartozóit. Hazafias lendülettel kezdte 
feszült figyelemmel hallgatott beszédét:

„Mindnyájan tudatában vagyunk an
nak, hogy komoly történelmi időket 
élünk — mondotta. Az európai civilizáció 
s a kereszténység megsemmisítésére tö
rekvő gonosz szellem állig felfegyver
kezve, s a hadtörténelemben eddig is
meretlen gyilkos eszközeivel igyekszik 
céljai elérésére. Az Isten-házának, örök- 
emiékü művészi alkotásoknak, ártatlan 
embereknek, senki ellen sem vétett 
gyermekeknek és nőknek bombákkal 
való legyilkolása, békés családi otthonok 
megsemmisítése jelzik ennek a gonosz 
szellemnek az eddigi útját. Gyermekeiért 
aggódó apák, anyák, hitvesek, mátkák, 
gyermekek könnyei, s az érettünk ha- 
láltmegvető bátorsággal küzdő katonáink 
drága vére öntözi azt a kalváriás utat, 
amely

a végső győzelemhez — s ebben 
mindannyiunknak rendíthetetlenül 
bíznunk kell, — a mi győzelmünk

höz kell hogy vezessen.
Ilyen viszonyok között a komoly ma
gába szállásnak, a belső arcvonalon való 
áldozatos éleinek, maradéktalan magyar 
kötelességteljesitésnek, s az érettünk 
harcoló honvédeink felé sugárzó szere
tetnek és megbecsülésnek az érzelmei 
kell, hogy áthasson minden itthon lévő 
magyart. Ma nincs helye hangos ünnep
léseknek, ma csak méltóságteljes, ko- 
p’oly ünnepet ünnepelhetünk. Ilyen ün
nepre jöttünk össze ma is“ — állapí
totta meg dr. Gabonás János, aki ezután 
néhány szóval méltatta a Kör ötvenéves 
múltját.

Fokozottabb támogatásra hivta fel a 
város társadalmát, utalván arra, hogy 
a „Kör falai között minden becsületes 
magyar ember megtalálhatja a maga he
lyét társadalmi állásra való tekintet nél
kül.'

Ma az összefogásban van az erő —
hangsúlyozta az elnök, majd Isten nevé
ben indítván el a Kör útját az újabb 
ötven esztendőre, a megjelentek lelkes 
ünneplése között hódolattal emlékezett 
meg

XII. Pius pápa Ószentségéről és a 
Kormányzó Ur őföméltóságáról,

akiknek minden vágyuk és törekvésük, 
hogy a mai nagy világégésből az Egy
házat és a Hazát a béke útjaira vezes
sék.

A diszközgyülés a magasztos szavakat 
állva hallgatta végig.
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A lelkes éljenzéssel és lapsokkal fo
gadott elnöki megnyitó után dr. Gabo
nás János kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg a Kör múlt évi halottairól 
(Szabó Lajos, Bartos István és Móser 
János), akik közül Szabó Lajos alapitótag 
volt. A közgyűlés felállva, egy perces 
néma csönddel áldozott az elhunytak 
emlékének.

Ezután Freytog Ödön titkár felolvasta 
a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét, amit 
a díszközgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vett. Most

Szabó István főtitkár évi jelentése
keretében a Kör 50 éves történe

tét ismertette
szakavatott tollal megirt, nagy után
járást igénylő és átfogó képet nyújtó 
tanulmányában, amely megérdemli, hogy 
szélesebb körökben is ismerlté váljék. 
Elsősorban történelmi visszapillantást 
vetett azokra az időkre, amelyek a Kör 
megalakulásának körülményeihez vezet
tek. A liberális eszmék elterjedésének 
legégetőbb korszakában ébredt öntudatra 
a rimaszombati katolikus társadalom, 
amely az 1893. évnek elején Uthy Antal 
kántor-tanitó kezdeményezése révén ala
kította tneg igen szerény keretek között 
a Katolikus Olvasó Egyletet néhai Hol- 
lósy József asztalos-mester elnöklete 
mellett. Az alapitó-tagok száma 60 főnyi 
volt, amely az alakuló közgyűlésen már 
138-ra szaporodott. Hollósy József né
hai Kalocsay Gyula alelnök segítségével 
1908-ig vezette a Kör ügyeit. A jelentés 
nagy elismeréssel szólott főleg Kalocsay 
Gyula érdemeiről, aki fáradtságot nem 
ismerő munkával, de anyagi áldozatok
kal is hozzájárult ahhoz, hogy a Kör 
mai helyiségéhez hozzájutott. 1908-ban 
vette át a Kör vezetését Vdry jános 
iskolaigazgató, ugyanazon idő óta pénz
tárosa az egyesületnek Diczky Pál is. 
Ebben az időben vállalt szerepet a Kör- ' 
ben Bencsik Sándor hittanár, aki 10 évig 
volt az egyesület ügybuzgó titkára. A 
jelentés ezután megemlékezik Váry Já
nos, dr. Bányai József és Hizsnyan Béla 
volt elnökök érdemeiről, valamint Kéry 
István alelnök és Dósa József jegyző hasz- 
nottévő munkásságáról. A felszabadulás 
után vette át dr. Gabonás János a Kör 
vezetését, akinek irányítása mellett érte 
el az egyesület mai csúcspontját. Nagy 
elismeréssel szólott a főtitkári beszámoló 
Raddny Lajos esperes-plébános világi 
elnök, az apa nyomdokaiba lépett Ka
locsay Gyula háznagy, dr. Löcherer Géza 
volt köri ügyész és Tóth Sándor hitok
tató-lelkész érdemes működéséről. A fő
titkár jelentése végén boldogan és büsz
kén tekintett vissza az elmúlt félszázad 
eredményeire, megállapítván azt, hogy

a Katolikus Kör mindenkor betöl
tötte nemes hivatását és méltó mű
velője annak a közösségi szellem
nek, amely a szebb és boldogabb 

magyar jövő alapjait munkálja.
A nagy tetszéssel fogadott, rendkívül 

tartalmas főtitkári jelentést a közgyűlés 
nevében dr. Gabonás János elnök kö
szönte meg. Majd a közgyűlés az elnök
ség indítványára disztagokká választotta 
Csintalan János, Diczky Pál, Gazda Pál, v. 
Lentivári-Lentovszky András és Makovits 
Lajos alapító-tagokat, valamint Bencsik\ 
Sándor tornaujfalusi esperes-plébános, 
volt köri titkárt. A közgyűlés melegen 
ünnepelte a jelenlévő öreg tagokat, akik
nek nevében v. Lentivári András mondott 
hálás köszönetét. Ezután sor került né
hai Kalocsay Gyula alelnök és Diczky 
Pál pénztárnok arcképének leleplezésére. 
Dr. Gabonás János elnök méltatta a Kör 
érdemes vezetői arcképeinek galériájába 
kerültek maradandó érdemeit, s fejezte 
ki Kalocsay-család megjelent tagjainak, 
valamint az elnöki asztalnál helyet fog
laló Diczky Pálnak szívélyes szerencse- 
kivánatait. Mindkettőjük munkássága — 
mondotta az elnök — példaadás kell, 
hogy legyen az utódokra is. A megje
lentek szeretettel ünnepelték a Kör 
kedves „Pali bácsi-“ját, akit később — 
miután hosszú időn át viselt tisztségéről 
lemondott — tiszteletbeli pénztárnokká 
választottak meg. Az 1942. zárszámadást 
és az ez évi költségvetést még Diczky 
Pál terjesztette be. Eszerint a bevételek 
40.796 64 P, a kiadások 38.109 13 P vol
tak. A Kör vagyona !7.523-85 P. Az 1943. 
évi költségvetést 35.57951 P-ben álla
pították meg. A közgyűlés a felment
vényt a pénztárnoknak és az elnökség
nek egyhangúlag megadta.

A megüresedett tisztségekre ejtették 
meg ezután a választásokat.

Egyhangú határozattal pénztárossá Hun
falvi Emil banktisztviselőt, könyvtárossá 
Páter P/ichta Józsefet, ellenőrnek pedig 
Vörös Cirillt és a számvizsgáló bizottság 
tagjává Hölbling Alfonzot választották 
meg.

Az üdvözlések során elsőnek dr. Ha
lász István, a Polgárikör elnöke szólalt 
fel. A mai lélekemelő ünnepséget a 
nemzeti egység jelképének tekinti, — 
mondotta, s a Polgárikör nevében test
véri kezet nyújt a Kör jövőbeni mun
kásságához. Krdlik János, az Iparoskör 
elnöke „égő fáklya'-nak aposztrofálta a 
Katolikus Kört, melynek fénye nemcsak 
a múltat, hanem a jövőt is bevilágítja. 
Siposs József, a Baross Szövetség nevé
ben szólalt fel és azon örömének adott 
kifejezést, hogy a Kör jubileuma révén 
az iparosság, melyből az egyesület is 
fakadt, ünnepet ülhet. Hangsúlyozta, hogy

a Körben minden igaz magyar ke
resztény társadalmi és felekezeti kü

lönbség nélkül helyet talál.
Dr. Istók Barna, a tüzharcoscsoport el
nöke azért a meleg szeretetért mondott 
köszönetét, amellyel a Kör a tűzharco
sokat mindenkor kebelébe fogadja. Ér
deme ez elsősorban a Kör népszerű el
nökének, aki félszivével a tűzharcosok 
közé is tartozik. Dr. Gabonás János 
hálás köszönetét mondott az őszinte üd
vözlő szavakért, amelyek bizonysága 
annak, hogy

a rimaszombati társadalmi egyesü
letek közös irányban : a keresztény 
magyar nemzeti alapon működnek 
Szent István birodalmának helyre

állításáért.

Szabó István főtitkár felolvasta az üd
vözlő leveleket és táviratokat. írásban 
köszöntötték a jubilánst a rimaszombati 
ev. és ref. egyházak és belmissziós 
szervei, a füleki Katolikus Kör, Dittel 
István rozsnyói nagyprépost, valamint 
Bencsik Sándor és Traum Péter espe
res-plébánosok, Raschka Lajos hitoktató, 
volt rimaszombati lelkészek.

Szabályszerűen beadott indítványok 
nem lévén, a díszközgyűlés elfogadta az 
elnökség azon indítványát, hogy a hadi
árvák felkarolására ez évre 300 P-t ado
mányoz. Dr. Gabonás János megköszönte 
a végig emelkedett hangulatban lefolyt 
közgyűlés résztvevőinek szives türelmét 
és a díszközgyűlést bezárta.

Katolikus Énekkar lendületes erővel 
és összhanggal énekelte el végül a pá
pai és a magyar Himnuszt.

A Katolikus Kör, mint értesültünk, 
jubileuma alkalmából

május 28-án, pénteken este nagy
szabású kulturestet rendez,

amelyen Mécs László, a hires felvidéki 
papköltő legújabb verseivel is szerepelni 
fog. Az estély iránt máris nagy érdek
lődés nyilvánul meg.

A  családi n eve lé s  kérdéseivel foglalkozott a gim názium  
szülő i értekezlete.

A rimaszombati Egyesült Prot. Gimná
zium tanári kara május 9 én, vasárnap 
délben tartotta meg ez évi második 
szülői értekezletét az intézet rajztermé
ben. Nagyszámú érdeklődő szülő és gyám 
jelenlétében vitéz Fábián Vilmos tanügyi 
főtanácsos, gimn. igazgató nyitotta meg 
az értekezletet. Hangsúlyozta annak szük
ségességét, hogy a szülők és tanárok 
néha találkozzanak egymással, s meg
beszélésükből az ifjúság nevelése kérdé
seiben egységes és egészséges álláspont 
alakuljon ki. A nevelés kérdése mindig 
örökproblémákat ad, amelyeket idősze
rűen kell megoldani.

A nevelés célja : jobbá, nemesebbé 
és igazabbá tenni az ifjúságot, hogy 
azonban ezt elérhessük, magunkat 
is ilyen irányban kell átképezni, 
hogy gyermekeinknek jó példát mu

tathassunk.
Az igazgató ezután az utolsó intőkon
ferencián tapasztaltakról számolt be.

Ezután Papp József ref. vallástanár 
tartotta meg az értekezletre kitűzött elő
adását „Kálvin és a családi nevelés" 
címen. Az alapos felkészültséggel és 
nagy tudással megirt tanulmány meg
elevenítő erővel tárta fel a nagy refor
mátor családi nevelésről szóló tanításai
nak a 400 évszázad távlatából is idő
szerű vonatkozásait. Előadása bevezető
jében Papp József utalt a mai sorsdöntő 
időkre. „Nehéz idők komoly embereket

kívánnak, a kemény idők pedig kemény 
katonákat" — mondotta. Amint a kato
nákat át kell képezni a modern harcá
szat elemeire, úgy szükséges, hogy az 
ifjúság is megismerje a mai idők köve
telményeit. Ma az ifjúság túlzott igé
nyekkel lép fel, nem tiszteli a tekintélyt, 
pedig

a mostani idők teljes Igénytelensé
get, sok lemondást és feltétel nél
küli kötelességteljesitést kívánnak.

Ezért aktuálisak Kálvin nevelési eszméi, 
amelyek abban csúcsosodnak ki, hogy 
a nevelés csak vallásos alapon érheti 
el legfőbb céljait. A vallásos neveléssel 
együtt jár az erkölcsi nevelés is, amely 
azonban egyformán kötelező úgy a szü
lőre, mint a gyermekre. Jézus az enge
delmes gyermeket állította például saját 
életével és tanításaival az emberiség elé.

A krisztusi életre való nevelés legyen 
tehát a családi nevelés célja.

A mély gondolatokkal telt és nagy 
hatást keltett tartalmas előadást vitéz 
Fábián Vilmos igazgató köszönte meg 
azzal a megjegyzéssel, hogy az abból 
tanultak alapján a szülők igyekezni fog
nak a szeretettel párosult szigorú és 
erkölcsös nevelést a családban meg
honosítani.

Az értekezlet végén az osztályfőnökök 
és szaktanárok adtak felvilágosításokat 
az érdeklődő szülőknek.

Alaptalan vád a városi orvos ellen.
Rimaszombat megyei város kép

viselőtestülete május 12-én rendes 
közgyűlést tartott Éva László pol-1 
gármester elnöklete mellett. A na-! 
pirend előtt Már k u s László kép
viselőtestületi tag kért szót. Mély
séges megbotránkozással említette 
fel, hogy a most befejezett tífusz 
elleni védőoltások alkalmával a vá
rosban az a hír terjedt el, mintha 
vitéz dr. Vereczkey Gyula városi 
orvos az oltásokat egyetlen tűvel 
végezte volna. Erre nézve kérte a 
polgármester megnyugtató válaszát. 
Éva László polgármester kijelen
tette, hogy ezekről, a tisztán kut- 
mérgezésből eredő pletykákról 
neki is tudomása van és felelős
ségének tudatában állíthatja, hogy 
azok színtiszta hazugságok. Vitéz

dr. Vereczkey Gyula városi orvos 
maga fegyelmi eljárást kért ez ügy
ben, a polgármester házi vizsgá
lata azonban megállapította, hogy

a városi orvos az oltásokat a 
közegészségi szempontoknak 
teljesen megfelelően, s fáradt
ságot nem kiméivé végezte el.
A közgyűlés a polgármester vá

laszát megnyugvással vette tudo
másul, elítélvén a felelőtlen és cél- 
zatos rágalmazást.

A közgyűlés nagy tetszése kö
zepette jelentette be a polgármester, 
hogy az eljövendő téli évadra a 
város polgársága számára

sikerült a balogi hercegi er
dőhivatalnál 10.000 ürméter fát 

biztosítani,

amely a városi erdőkből eredő fa
mennyiséggel együtt fedezi a lakos
ság tüzelőfaigényét. A képviselő- 
testület nevében Márkus László 
köszönte meg a polgármester előre
látó gondoskodását.

A közgyűlés ezután letárgyalta 
a napirendet, amely a „Sereg" ki
telepítése és az ONCSA házak 
építésével fügött össze. A közgyű
lés határozatait részletesen a kö
vetkező számunkban közöljük.

A  levente Ifjúság ta rk a -e s tje .
Május 8 án, szombaton este a Levente 

Egyesület ifjúsága ügyesen összeállított, 
saját erejéből megrendezett szórakoztató 
tarka-estet varázsolt elő a „Három Ró- 
zsa“-szálló nagytermében. A jól sikerült 
előadás nagyobb érdeklődést is megér
demelt volna. A nézők soraiban ott lát
tuk dr. Gabonás János helyettes-polgár
mestert, dr. Mariányi Pál kir. törvény- 
széki bírót, a Levente Egyesület elnökét, 
Tóth Sándor m. kir. százados, járási és 
városi leventeparancsnokot és Kunos 
András gimn. leventeparancsnokot.

Dr. Kolumbán Antal LE főtitkár nyi
totta meg az előadást, s felhívta a fi
gyelmet arra, hogy az előadást a leven
ték szabadidejükben készítették elő, 
sőt még a díszleteket is maguk festették. 
Az ifjúság törekvéseinek támogatására 
kérte fel a város társadalmát. A válto
zatos műsor keretében i]j. Makray László 
és Bútora László hatásos és ügyesen 
előadott szavalatokkal értek el nagy si
kert. Meglepetést keltett Házik Zoltán 
szereplése, aki terjedelmes és iskolázta
tásra érdemes csengő hangján szép ma
gyar nótákat énekelt, nagy tetszést arat
va. Nagy Tibor művészi készséggel har- 
monikázott, Kovács László gitáron meg
értőén kisérte. lfj. Mráz Albert saját 
hazafias költeményét adta elő mély átér- 
zéssel. Tóth László töltötte be a bemondó 
szerepét ötletes formában. Ugyanő ismer
ten szép hangján magyar nótákat adott 
elő hatáskeltöen. Az esten két színdarab 
került előadásra. Az egyik Milos Lajos 
levente-oktató 3 részből álló népi jele
netének ősbemutatója volt. A magyar 
lélekkel megirt és színpadi technikai 
készség ismeretéről is tanúskodó érdek- 
feszitő kis népszínmű főszerepeiben 
Drugda András és Németh Erzsébet 
drámai erejű játékukkal és szép éne
kükkel tűntek ki. Mellettük Németh Eta, 
Koleszár István és Petőházi Sándor je
leskedtek. A közönség sok tapssal ju
talmazta a fiatal szerzőt és a lelkes 
szereplőket. Falrengető vidámságot kel
tett „A csillár" cimü vígjáték. Grünfel- 
der György és Szőke János pompás 
humorukkal „utaztak" a hallgatók ne
vető idegeire. Ebben nagyszerű segítő
társaik ifj. Mráz Albert és Petőházi- 
Sándor voltak. „Ennivalóan kedves szo
bacica" volt Kriska Márta.

Közreműködött az esten a Levente 
Egyesület-zenekara is, amely a nemzeti 
himnuszokon kívül önálló számmal is 
szerepelt. Kardos Gyula levente-oktató 
nemcsak mint a zenekart nagyszerűen 
betanító és azt vezető karmester szer
zett érdemeket, de tárogató-szólója is 
művészi élmény volt. (—)

* * *

Riibaszombati iskolánkivüli leventék, 
erőtökön felül sokat és szépet ad:atok. 
Lelket vittetek bele, derűt, mosolyt min
den megnyilvánulástokba. Sziveteket tár
tátok fel a kis számú közönség előtt, 
akik közül hiányzottak sokan, akiket el
vártunk, s akiknek jelenléte reményt, 
bizalmat ébresztett és gerjesztett volna 
az ifjú művészekben. Hiábavaló a népi 
politika hirdetése, ha a népi szellemet, 
népi művészetet nem pártoljuk őszinte 
igaz szeretettel, ha a nép feltörő kul
turális igényeit nem támasztjuk alá sze
rető támogatásunkkal. Dolgozzatok, mun
kálkodjatok levente Ifjak, kitartó mun
kátokkal majd megtöritek az emberlel- 
kek jégkérgét, melyek reádöbbennek 
arra, hogy a magyar élet igazi szolgá
lata: a legteljesebb társadalmi össze
fogás ! (sl.)

A róm. kát. férfiak Oltáregyesűlete
e havi ülését május 21-én, pénteken 
este fél 8 órakor tartja a Széman Inté
zet kongregációs termében.
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Tavasszal
van az Ideja a szokásos tisztogató 
kúrának A Darmol hashajtót milliók 
használják,mart hatása kitünó. Hasz
nálata után az ember mintha újjá
születne. Használja,, n . n i . u  
mert önnek is segít' V T f tA f f iW

A H O N S z  helyi csoportjának 
évi közgyűlése.

A Hadirokkantak és Hadiözvegyek Or
szágos Nemzeti Szövetségének (HONSz) 
rimaszombati csoportja május hó 9-én, 
vasárnap délután 3 órakor tartotta meg 
IV. évi rendes közgyűlését a Polgárikör 
kistermében. A közgyűlésen a tűzharco
sok helyi csoportja dr. Dohndnyi Dezső 
alelnök vezetése mellett nagyobb számú 
formaruhás küldöttséggel képviseltette 
magát, ezzel szemben a hadirokkantak 
csak csekély számban jelentek meg. 
Vitéz Kemény Géza elnök hazafias lendü
letű beszédében nagy elismeréssel emlé
kezett meg a honvédség dicső harci 
telteiről és mélységes kegyelettel a hősi 
halottakról.

Úgy a nemzet hőseinek, mint a cso
port múlt évben elhunyt tagjának: 
Bohó Friczl Lajosnak emlékezetére 
a megjelentek felállva, egy perces 

néma csönddel áldoztak.
Az elnök felhívta a csoport tagjait, hogy 
a belső fronton való munka terén jól 
példával járjanak elől.

Ezután dr. Istók Barna titkár felolvasta 
a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét és 
tartotta meg évi jelentését, amelyből ki
tűnt, hogy a nehéz idők ellenére is a 
csoport vezetősége mindent megtett tag
jai érdekeinek megvédésére. A csoport 
jelenleg 103 taggal rendelkezik. Telesz- 
niczky Ferenc pénztárnok a csoport 
pénzügyi helyzetéről adott számot. Esze
rint az év végén a készpénz-vágyon 
1316 P volt. Az ez évi költségvetési 
előirányzatot 240 P-ben állapították meg.

Dr. Istók Barna titkár felolvasta a 
HONSz központjának üdvözlő levelét, 
majd a megüresedett tisztségekre ejtet
ték meg a választásokat. Ellenőr Dusek 
Károly, a számvizsgáló bizottság elnöke 
Nandrdssy Gyula, tagjai Sebő János és 
Miskolczy László (borbély) lettek.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után vitéz Kemény Géza elnök a köz
gyűlést bezárta.

H arm inchat diák kilép a z életbe,

zenekarával az élen diáknótákat 
énekelve a Hősök-Emlékmüvéhez 
vonultak, ahol ugyancsak babér
koszorút helyeztek el. Innét az Or
szágzászlóhoz mentek, ahol fegyel
mezett rendben búcsúztak el a ka
tonai szolgálatot teljesítő S á n d o r  
Jenő osztályfőnököt helyettesitő K o- 
vács József tanártól, valamint Smí d  
Lehel cserkészparancsnoktól. A bal
lagás pedig kezdetét jelentette az 
élet első komoly feladatának, a már 
jövő héten az Írásbeli vizsgákkal 
kezdődő érettségi vizsgára való elő
készületeknek.

A m ájusi eső,
a millióktól várt és áhított kenyér- 
termelő áldás sűrűn hulló pászmák
ban áztatta meg a múlt hét végén 
a deszkává száradt földet. Talán 
emberemlékezet óta nem vártuk úgy, 
annyi imádságos vágyakozással 
ezt az isteni áldást, mint a háború 
negyedik esztendejének tavaszán, 
amikor az áprilisi nyári ragyogás
ban falusi és városi ember egyre 
nyugtalanabb riadtsággal kémlelte 
az eget és nézte az utak porában 
kergetödző orkános szeleket, mert 
valamennyien éreztük, hogy a min
dennapi kenyerünk forog veszede
lemben. Ezért indult meg az ország 
apraja-nagyja buzaszentelö napján 
imádkozva a szikkadt búzatáblák 
felé, hogy könyörögjön az egek 
Urához a termékenyítő, áldott 
esőért. És az eső megeredt, — 
megkönyörült rajtunk a Mindenható 
Isten. Eső után megmozdultak a 
karok, megkezdődött a palántázás, 
s jeltámadt a termő étet a kiszi- 
kadt talajon — lesz kenyér, mert 
irgalmas az Isten, aki a benne bí
zókat nem hagyja el soha.

■ — Esküvő. Szöllősy Gizella és Mezey 
János m. kir. százados folyó hó 15-én 
tartják esküvőjüket a rimaszombati ref. 
templomban.

A rimaszombati Egyesült Prot. 
Gimnázium VIII. osztályának tanu
lói : 8 leány és 28 ifjú május 12-én, 
szerdán délben búcsúzott el az is
kolától. A ballagás hagyományos 
keretek között történt meg a ta
nulóifjúság és az érdekelt szülők 
jelenlétében. Az osztályoktól való 
zenés elbucsuzás után az épület 
előterében Po p r óc s  i István érett
ségizendő ifjú mondott komoly 
hangú és nemes gondolatokkal telt 
beszédben köszönetét vitéz Fábián 
Vilmos igazgatónak és a tanári kar
nak, átadván az intézet zászlaját 
az utód VII. osztálynak. Ske r -  
g y á k  Pál VII. o. tanuló szép be
szédben búcsúzott el a távozó diák
társaktól. Mindkettőjük szavai köny- 
nyeket csaltak a hallgatók szemébe. 
Majd vitéz Fábi án  Vilmos tanügyi 
főtanácsos, igazgató az Alma Ma
ter nevében búcsúzott el a kedves 
ifjaktól. Utravalóul azt kötötte a 
lelkűkre, hogy

az életben legyenek hivő, ál
dozatos és munkás magyarok, 
s soha se feledkezzenek meg 
azokról a tanításokról, amelyek 
az iskolában olyan nehéz kö
rülmények között elsajátítottak.

A távozó ifjak ezután a Himnusz 
hangjai mellett megkoszorúzták a 
világháborúban hősi halált halt volt 
tanárnak és öregdiákoknak emlék
tábláját. Majd Lali Sándor cigány

Szent-Ivány József síremlékének 
felavatása. Budapesten a Kerepesi-te- 
melőben az elmúlt hét csütörtökjén 
avatták fel néhai Szent-lvány József 
országgyűlési képviselő, a felvidéki ma
gyarság nagy vezérférfiának díszes sír
emlékét. Az avatáson a családtagokon 
kívül számosán jelentek meg a magyar 
közélet vezető egyéniségei is, köztük vi
téz Lukács Béla m. kir. titkos tanácsos, 
tárcanélküli miniszter, a MÉP országos 
elnöke, br. Wlassich Gyula államtitkár, 
vitéz Jaross Andor m. kir. titkos taná
csos, országgyűlési képviselő, a felvidéki 
Egyesült Magyar Párt volt elnöke és a 
felvidéki képviselők teljes számban. Gö- 
mör és Kishont vármegye nevében dr. 
Radvánszky György kormánybiztos-főis
pán, Rimaszombat város részéről pedig 
Éva László polgármester jelentek meg. 
A felavató-beszéd után Smid István kor
mányfőtanácsos, ev. főesperes a gömöri 
ev. egyházmegye, Ftissy Kálmán ország
gyűlési képviselő pedig a régi politikai 
elvbarátok nevében méltatták Szent-lvány 
Józsefnek az Isten és a Haza szolgála
tában végzett maradandó értékű mun
kásságát.

Dr. Istók Barna gyásza. Mélységes 
fájdalom és súlyos gyász érte dr. Istók 
Barna kir. törvényszéki bírót, a Tűzhar
cos Szövetség rimaszombati csoportjá
nak elnökét. Szeretett édesanyja: Istók 
Józsefné sz. Rudnay Mária, néhai Istók 
József vármegyei pénztárnok, nyug. hon
védfőhadnagy özvegye május 11-én, 75 
éves korában hosszas szenvedés után 
meghalt. Elhunytát nővére, gyermekei, 
menyei, veje, unokája és kiterjedt rokon
ság gyászolják. Temetése az evangélikus 
egyház szertartása szerint csütörtökön 
délután nagy részvét mellett ment végbe. 
A koporsó felett vitéz Baráth Károly 
lelkész mondott szivhezszóló beszédet.

A végtisztességtételen a kir. törvényszék 
birói kara, a tűzharcosok és hadirokkan
tak helyi csoportjai testületileg jelentek 
meg.

A Magyar Élet Pált ja rimaszom
bati választmányának ülése ma, vasár
nap d. e. 11 órakor kezdődik a „Három 
Rózsa"-szálló nagytermében Rábety Mik
lós elnöklete mellett. Politikai beszámo
lót tartanak Krúdy Ferenc és Mikecz 
Tamás országgyűlési képviselők. Felszó
lalnak még dr. Radvánszky György főispán 
a MÉP vármegyei elnöke, dr. Hisnyay- 
Heinzelmann Béla felsőházi tag és Kosa 
Lajos központi országos főtitkár. — A 
MÉP feledi kerülete május 17 én, hétfőn 
d. e. 9 órakor Ajnácskőu a Kulturház- 
ban, 11 órakor Feleden a Pinka-vendég
lőben és d. u. 4 órakor Rimaszécsen az 
Iparoskörben tart ülést. Beszámolót tar
tanak Patacsy Dénes ny. államtitkár és 
Mikecz Tamás országgyűlési képviselők.

Személyi hírek. Esztergom vármegye 
törvényhatósága május 11-én ünnepélyes 
keretek között iktatta hivatalába Igaz La
jos alispánt. A beiktatáson Gömör és Kis
hont vármegyét dr. Radvánszky György 
kormánybiztos-főispán, dr. Horváth Árpád 
alispán és Halász Sándor vm. gazdasági 
felügyeiő képviselték. — A Huszti Ka
szinó Moesz Gézát, a rimaszombati m. 
kir. ügyészség elnökét, aki huszti mű
ködése alatt az ottani társadalom meg
becsülését vívta ki, legutóbbi közgyűlé
sén disztaggá választotta. — A Kárpát 
Egyesület kassai főosztálya Benkovits 
Gyula biztosítási főtitkárt ellenőrévé vá
lasztotta meg.

A vármegye kisgyülése és Közigaz 
gatási Bizottsága e havi rendes ülésü
ket május 13 án délben tartották meg 
dr. Radvánszky György kormánybiztos- 
főispán elnöklete mellett.

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

Kinevezések a vármegyénél. Dr.
Radvánszky György főispán özv. Schlett 
Józselné feledi lakos, vm. dijnokot vár
megyei kezelővé nevezte ki. — A vár
megye alispánja Lippa Piroska rima- 
szombati lakos, vm. kisegítőt dijnokként 
alkalmazta. Mindketten jelenlegi beosz
tásukban maradnak.

— Előléptetés. A Szöllősy Istvánná 
nagykereskedő cég Gulyás László segéd
jét hűségének és szorgalmának elisme
réséül üzletvezetőjévé léptette elő.

Az „Anyák napjá“-ra való megemlé
kezésként az Egyesült Prot. Gimnázium
ban az elmúlt hét szombatján Holéczy 
Miklós tanár mondott az ifjúság előtt 
költői szépségű beszédet. — A róm. 
katolikus Női Oltáregyesütet az „Anyák- 
napjá^-nak megünnepléseként a szegény- 
sorsú elsöáldozók javára május 23-án, 
vasárnap délután műsorral egybekötött 
diszgyülést tart.

Befejeződött az első légoltalmi első- 
segélynyujtási tanfolyam. A Légoltalmi 
Liga rimaszombati helyi csoportja által 
megrendezett elsösegélynyujtási tan
folyam, amelyen 50 nő-hallgató vett 
részt, most fejeződött be. A múlt hét 
végén tartott vizsgát dr. Dohndnyi De
zső, a liga-csoport elnöke vezette és 
megjelent azon Sohler Béla, a csoport 
alelnöke Is. A vizsga után a hallgatók 
nevében özv. Hinoráné Padi Muci mon
dott köszönetét a tanfolyam ügybuzgó 
előadójának: vitéz dr. Vereczkey Gyula 
városi orvosnak, akinek szép virágcsok
rot és értékes emléket nyújtott át. A 
Légoltalmi Liga helyi csoportja a jö
vőben még három hasonló tanfolyam 
megrendezését vette tervbe.

Halálozások. Özv. Török Lászlóné 
sz. Lukács Mária május 6-án életének 
83. évében elhunyt. — Dienes József 
május 9 én, 80 éves korában az állami 
kórházban meghalt. Az elhunyt kitűnő 
kezű hentesmester volt, akinek ügyes
ségét főleg a magánházak vették télviz 
idején igénybe. — Matus László, az 
Iparoskör udvarnoka május 10 én az 
esti órákban önkezével vetett véget éle
tének. A 44 éves tetterős férfi, aki négy 
tagú családot hagyott hátra, végzetes 
tettét valószinüleg hirtelen támadt elme- 
zavarában követte el. Temetése szerdán 
délután nagy részvét mellett ment végbe.
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—I G A Z—
ami igaz, egy főnyeremény nagy 
szerencse I De hogy módunkban 
legyen nyerni, vegyünk idejében 
3 P-ért egy egész vagy 1 50 ért 
egy fél J ó t é k o n y c é l u  állami 
sorsjegyet, mellyel a következő 
ö s s z e g e k e t  n y e r h e t j ü k :

40.000 ar. P
főnyereményt,

vagy
20.000 P, 10.000 P, kétszer 5.000 
P, négyszer 2.500 P, hatszor
2.000 P, harmincháromszor 1 000 
P, összesen 29.360 nyeremény

420.000 P értékben.
K a p h a t ó  osztálysorsjegy fő- 
árusitóknál és dohánvtőzsdekben.

H ú z á s  jun ius 8 -á n .
Uj munkaidők a városházán. A vá

ros polgármestere — tekintettel a meg
növekedett hivatalos ügyekre — a tiszt
viselők munkaidejét d. e 8—2 óráig és 
d. u. 4—6 óráig állapította meg. A felek 
fogadásának ideje továbbra is délelőtt
9—12 óráig marad.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legm agasabb kam at
tal gyümölcsőzteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5°/0-os osztalékot fizet.

Himlő elleni védőoltások. A városi 
tiszti orvosi hivatal közli, hogy a cse
csemők himlő elleni védőoltása május 
19—20-án, szerdán és csütörtökön, az
I. elemi iskolai tanulókká pedig 21-én, 
pénteken d. u. >/i 4—6 óra között folyik 
le a városháza nagytermében.

— A Széman Endre Intézet kér. 
szaktanfolyamának növendékei a nyári 
szünetben szívesen vállalnának megfe
lelő díjazással 4—6 heti munkát üzletek
ben, irodákban és egyéb vállalatokban. 
Elsősorban irodai (gépírás, gyorsírás, 
könyvelés), raktári, csomagolási, fuvaro
zással kapcsolatos stb. munkák jöhet
nének számításba. Az igazgatóság felkéri 
az érdeklődő vállalatokat, hogy esetle
ges igényeiket a munkakör megjelölé
sével mielőbb jelentsék be az iskola 
igazgatóságánál. Megjegyezni kívánjuk, 
hogy a nyári foglalkoztatás átmeneti 
foglalkozást jelent és a jelentkezők a 
foglalkozás megszűnésével felmondási 
időre járó illetményre nem tarthatnak és 
nem is tartanak igényt.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestől). 12 —, szürke pelyhes ka- 
csatoll, nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll
2 —, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll
3 20, jobb 4-—, finomabb, szürke fosztott 5-—, 
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12-—, pelyhesebb 
14-— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- 
tollvál alata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Bajnoki döntő labdarugó-mérkőzés
ma, vasárnap d. u. fél 4 órakor a város
kerti sporttelepen. Minden sportrajongó 
ott legyen!

Chlorodont
f o g p a s z t a

vakító fehér fogakról, üde és tiszta 
leheletről gondoskodik.

__________________________
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Megdrágul a borotválkozás. A m.
kir. közellátási miniszter engedélyével 
május 17-tői a borbély- és fodrásztize- 
mek kiszolgálási áraikat emelik.

Az uj nyári női harisnyadivat: a 
bokafix. A női selyemharisnya-hiány 
pótlására hamarosan forgalomba kerül
nek a különböző szinti műszálból ké
szült u. n. bokafix harisnyák, amelyek 
az átmenetet szolgálják a harisnyavise
let és az egyébként nyáron egészséges 
harisnyátlanság között.

Rövidesen megjelennek a nyári tí
pus ruhaanyagok. A kormány az elmúlt 
hetekben uj textilipari közellátási ren
det léptetett életbe. Minden textilfajtából 
átlag 20—30. féle cikket lehet gyártani, 
s azok anyagának összetételét, minősé
gét és árát is megállapították. A rendel
kezésre álló nyersanyagok mennyiségé
nek és minőségének szigorú számbavé
telével elsősorban a kis- és középkere- 
setü közönséget igyekeznek tartós mi
nőségű és olcsó ruházati anyagokhoz 
hozzájuttatni. A textilgyárak már meg
kezdték a nyári típus-anyagok gyártását, 
s azok hamarosan megjelennek a forga
lomban.

Minden h á zt u la j d o n o s  
érdeke, hogy tagja legyen

a L é g o l t a lm i  L i g á n a k !

S P O R T .
Labdarúgás.

Rozsnyói MOVE. S C -R . Törekvés 
SE 4 :2  (1:1). Bajnoki mérkőzés Rozs
nyón, vezette Székely. Az első félidő 7.1 
percében Kisfaludy góljával a Törekvés! 
vezetésre tett szert, azonban a 28. perc- j 
ben egy tulszigoruan megitélt 11 esbölj 
a helyi csapat Bakos révén kiegyenlí
tett. A félidő hátralévő perceiben ki
egyensúlyozott játék folyt, a Törekvés 
veszélyes lefutásai azonban Dombóvári 
lanyha játéka miatt célt nem értek el. 
A második félidő 20. percében Barczi 
11-ese révén a Törekvés újra vezetés
hez jut, azonban fedezetjeinek szivnél- 
küli játéka folytán a RMSC jut fölénybe 
és egymásután három gólt ér el a ki
tűnő Bakos révén. A Törekvésnek 
gyönge napja volt, a csapatból egyedül 
Barczi játéka érdemel elismerést.

Miután a csoport másodikja, a Far- 
kaslyuki OTE az Ózdi VTK-től 2:5 
arányú vereséget szenvedett, a R. Tö
rekvés a vezetést megőrizte. Csapatunk 
ma, vasárnap játsza le utolsó bajnoki 
mérkőzését Rimaszombatban a Bánrévei 
VSC ellen. Kettős veresége után remél
hetőleg idehaza bebizonyítja, hogy méltó 
a bajnoki cim elnyerésére.

MLSZ-Felvidéki kerület.
Sajóvölgyi csoport. I. osztály.

Rimaszombati T3E 
Rozsnyói MSC 
Tornaijai LE 
Farkaslyuki OTE 
Ózdi VTK II. 
Özörényi CLSE 
Bánrévei VSC 
Jolsvai SK

13 -  9 -  — 4-32:23 18 
1 3 - 7 - 3 -  3 -36 :19-17  
1 3 - 7 - 3 -  3-41:22—17 
1 3 - 8 - 1 -  4 -39 :25-17  
1 3 - 7 -  1 -  5 -  47:26—15
12—5 ------ 7 -1 4 :2 8 -1 0
1 2 -2 ------ 10 - 22:47- 4
11—1 —10—1 1 :5 0 -2

Egyéb eredmény: 
Tornaijai LE—Bánrévei VSC 6:1.

Tenisz.
A RPOS Teniszosztályának város

kerti pályái megnyíltak és a tagok ren
delkezésére állanak.

Levente-hírek.
Május 9-ére Rimaszombatba bajnoki 

mérkőzés volt kisorsolva, azonban az 
utolsó pillanatban megváltoztatták a sor
solást és Így a Tornaijai LE csak barát

i Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! 1

ságos mérkőzést játszott városunk le
vente-csapatával. Az eredmény: Rima
szombati LE—Tornaijai LE 1:0 (0:0) volt.

Szép számú közönség előtt nagy szél
ben játszottak leventéink és örömmel 
láttuk, hogy fiaink megállták a helyü
ket és reméljük, hogy egy jó edző ke
zében szép eredményeket fognak majd 
elérni.

Május 16 án az uj sorsolás szerint a 
Rimaszombati LE megy Tornaijára baj
noki mérkőzésre. Nagyon jó lenne, ha 
fiatal leventéinket számosán elkísérnék 
a kedvezményes vasúti jegy igénybe
vétele mellett, hogy az idegenbe leját
szandó nehéz mérkőzésükön maguk 
mellett érezhetnék barátaikat és szur
kolóikat.

Nemzeti filmszínház.
A „magyar filmhét" után a jövő héten 

a mozgóképszínház három, mindenütt 
nagy sikert aratott külföldi filmet mutat 
be. Most szombaton és vasárnap a mozi
látogató közönség két régi kedvencét: 
Zorut és Hurut láthatja viszont. A nya
kigláb és a gombóc termetű két komi
kus ezúttal német filmen folytatja fal
rengető kacagást előidéző kalandjait. A 
„Zoro és Huru, a két örömapa" bohózat 
másik két főszereplője Hörbiger Attila 
és Hans Thimig.— Május 17-én, hétfőn 
és 18-án, kedden az olasz filmgyártás 
legújabb remekműve, Puccini örökszép 
ségti operájának filmváltozata, a „Tosca" 
kerül műsorra Imperio Argentínával, a 
világhírű énekesnővel a főszerepben. 
Cavaradossit Rossano Brassi, Scarpiál 
pedig Michel Simon játsza. — Május hó 
19-én, szerdán és 20 án, csütörtökön 
világsikert elért nagyszerű francia filmet 
láthatunk: „Krisztus katonája" címen. 
Don Bosconak, a szaléziánus Boldog 
Jánosnak csodálatos élettörténetét tár
gyalja az érdekfeszitő s tanulságos film. 
Főszerepét André Morevo játsza. — A 
jövő hét végén a „Vörös vihar" aktuális 
nagy svéd film bemutatójára kerül sor.

Irodalom .

Beküldött könyvek.
Kassák Lajos: „Egy álom megvalósul."

Kassák uj regénye a rendőrség épü
letében kezdődik, s ott is fejeződik be. 
Az elején egy idősebb, jómódú építész 
eltűnését jelenti be a felesége. A végén 
ugyanezt az embert tartóztatják le holmi 
jelentéktelen, naivui végrehajtott szél
hámosság miatt. Ami közbül van — né
hány hónap története, s ezen belül egy 
egész élet felbukkanó emlékei — az a 
lélektani ábrázolásnak valóságos remeke.

Ennek az emberi sülyedésnek mesteri 
rajzán, a biztos kézzel megvázolt mellék
alakok jellemzésén kívül nagy erkölcsi 
értéke is van Kassák könyvének. Min
den prédikációnál meggyőzőbben mulatja 
meg, milyen szükség van azokra a sze
rétéiből és kölelességtudásból font kö
telékekre, amelyeket sokszor terhes nyűg
nek érez az önző ember — holott ön
zésből is ragaszkodnia kellene hozzájuk, 
mert csak nyűgöt, hanem támaszt és 
biztonságot is jelentenek. A szép könyv 
a Singer és Wolfner irodalmi Intézel 
kiadásában jelent meg.

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 Ujságoni-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/j-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre l'30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzs?bet-kör- 
ut 7.

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

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", Nyíró 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-körut 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

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

V e nn é k z o n g o r á t v a g y  p i a n i n ó t
sürgősen készpénzért.

Budapest, Pozsonyi-ut 1. Virágüzlet Tel. 11-59-34.

Felhívás.
Felhívom a „Rimaszombati Csizmadia 

Temetkező és Segélyzö Egyesület“ — 
felszámolás alatt — tagjait, hogy az őket 
megillető vagyonrészek felvétele végett 
nálam (Rimaszombat, Losonci-utca 42. 
hsz.) 1944. május hó 15 ig jelentkezze
nek, — ellenesetben igényjogosultságu 
kát elveszítik és az őket illető vagyon 
részek közjótékonysági célra lesznek for
dítva.

Zádory Gábor s. k. 
csizmadia iparos mester,

2 3 a telszámoló bizottság elnöke.

Eladó
354 G-öl h á z t e le k  n agy  
gyü m ölcsös-kerttel a For- 
gách-utcában. Cim : a kiadó- 
hivatalban.

Bö t e r m é s ű  f ü g e f a
é s l e á n d e r e k  e l a d ó k
Losonci-utca 35. sz. t—2

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

Pályázat.
A Rimaszombati Iparoskör Elnöksége
az Iparoskörnél megüresedett

u d v a r n o k i
állásra pályázatot hirdet. Pályázati ha
táridő május hó 24. Az állást junius hó 
1-én el kell foglalni.

Óvadék letétele kötelező.
A feltételek alulirt főtitkárnál megtud

hatók. Csak józan és fedhetlen előéietilek 
pályázhatnak.

Rimaszombat, 1943. május 13.
Szöllösy István Králik János

főtitkár. elnök.

Ügyes házvezetőnő
ajánlkozik magányos úrhoz vagy 
hölgyhöz. Vidékre is.

Cim özv. Csámentzy Miklósáé Rimaszombat, 
Rimapart-utca 8. sz. t-2

M E G H Í V Ó .
A Runyai Fogyasztási Szövetkezet

1943. évi május hó 23-án d. u. 3 órakor 
tartja saját helyiségében
1942. év i rendes k özgyű lését,
amelyre a tagokat, valamint az érdeklő
dőket szeretettel meghívja az

Igazgatóság.
Napirend :

1. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság 
jelentése.

2. Az 1942. évi zárszámadások jóváha
gyása.

3. Az Igazgatóságnak és a Felügyelőbi
zottságnak a felmentvény megadása.

4. A „Mérlegekben mutatkozó nyereség 
miként való felhasználása.

5. Indítványok.
Runya, 1943. május hó 13.

Csápy Lajos Csiszár Kálmán
könyvelő. igazgatósági elnök.

A tornaijai kir. járásbíróság mint telek- 
__________könyvi hatóság.
496/1943. tk. szám.

Á rve ré s i h ird e tm é n y -k iv o n a t.
Rozsnyói Kegyesalapitványi Pénztár 

végrehajtatnak Delfini László és tsai 
végrehajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtási árverést 85 P 71 f 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett a Sajórecske községben fekvő, s a 
sajórecskei 19. számú telekjegyzőkönyv
ben A 1—7 sorszám és 22/c., 41/m., 72., 
95., 110., 176., 177., 178., 235. helyrajzi 
szám alatt felvett ház, kert, szántó és 
rét B 12., 34., 35., 36. sorszámok alatt Del
fini László, Vajda Lászlóné sz. Borbély 
Aranka, kisk. Borbély László és kisk. 
Borbély Olga nevén álló illetőségekre 
1768 P 50 fillér kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést 1943. évi junius iió 5. 
napján délelőtt 9 órakor Sajórecske 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el.

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

A telekkönyvi hatóság felhívja az ár- 
verelni szándékozókat, hogy a m. kir. 
miskolci VII. hadlestparancsnokság hoz
zájárulását előzőleg még az árverés ha
tárnapja előtt szerezzék meg; mert ha 
ez a katonai hatóság utólag az árverés 
napjától számított 15 napon belül nem 
járul hozzá a vételhez, az árverés hatá
lyát veszti és annak költségeit a letétbe 
helyezett bánatpénzből a vevő köteles 
fedezni. (10.650/1939 M. E. sz. r. 3. §)

Tornaija, 1943. március hó 1. napján.
Dr. Lengyel Tibor s. k.

kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Czókoly s. k. 
kir. tkvvezető.
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