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A  magyarság; le lk i egységét és a társadalm i összefogást 
hirdették a M £  P  rimaszombati v á l a s z t m á n y i  ülésén.

A párt országgyűlési képviselőinek és szervezeti vezetőinek nagy hatást kellett 
beszámolói a bel- és külpolitikai kérdésekről.

minden magyarnak az a történelmi tény, I 
amely azt bizonyítja, hogy a roppant j 
orosz kolosszus, a nagy orosz csizma, j 
amikor rátaposott az útjába vetődött 
valamely nemzetre, az végleg elveszett, 
annak szabadságát soha többé vissza 
nem adta, hanem elnyelte örökre" — 
figyelmeztetett komoly erővel. Végül igy 
szólott: „Éppen ezért nekünk most nem

annyira a békéért, mint inkább a győ
zelemért kell imádkozni. Mert

nekünk ezt a háborút meg keli 
nyerni. És meg is fogjuk nyerni, de 
ehhez feltétlenül szükséges mind
annyiunk összefogása, hite, köteles- 
ségleljesitése, de legfőképpen ke

mény elszántsága.

V i t é z  L u k á c s  B é l a  m aoas korm ányzói kitüntetése.
Magyarország Föméltóságu Kor

mányzója vitéz kövccsesi Lukács 
Béla m. kir. titkos tanácsos, tárca- 
nélküli m. kir. miniszter és bárczai 
Bárczay Ferenc m. kir. titkos taná
csos, földbirtokos, országgyűlési 
képviselőknek

a haza szolgálatában szerzett 
kiváló érdemeik elismeréséül 
a Magyar Érdemrend nagy

keresztjét adományozta.
Vitéz Lukács Béla miniszter, Ri

maszombat város díszpolgárának 
magas kormányzói kitüntetése mély
séges örömmel és nagy büszke

séggel tölti el városunk lakosságát, 
hiszen szülőföldjéről kiindult élet
pályája rövid idő alatt olyan magas
ságokba iveit, ami csak a kivé
teles tehetségű embereknek adatik 
meg. Vitéz Lukács Béla miniszter 
sokrétű és eredményes közéleti 
munkája és a nemzet életére fontos 
tevékenysége a legfelsőbb hely elis
merését is több Ízben kivívta, s 
ennek az elismerésnek és méltány
lásnak újabb fényes bizonyítéka az 
magas kormányzói kitüntetés, amely 
az egész magyar közéletben is 
őszinte örömet váltott ki.

Korlátozták a textiláruk kiszolgáltatását.
Megállapították a beszerezhető ruhafélék és harisnyák mennyiségét.

A közellátási miniszter rendeletet adott 
ki a textiláruk kiszolgáltatásának kor
látozásáról. A rendelet értelmében a köz
vetlen fogyasztók ezévi január l e és 
december 31-ike közötti időben az alább
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zi Magyar Élet Pártja rimaszom
bati szervezete május 16-án, vasár
nap délben tartotta meg választ
mányi ülését a „Három Rózsa" 
nagytermében, amelyet zsúfolásig 
megtöltöttek a helyi és vidéki ki
küldöttek. A nemzeti színekkel fel- 
diszitett elnöki asztalnál foglaltak 
helyet a budapesti vendégek, va
lamint a párt vármegyei és helyi 
szervezetének vezetői.

A Magyar Hiszekegy elimádko- 
zása után

id. Rábely Miklós
rimaszombati pártvezető emelkedett 
hangú beszédében elsősorban üd
vözölte a megjelent vendégeket : 
Krúdy Ferenc kormányfőtanácsost, 
a magyar képviselőház alelnökét, 
Vasváry Lajos és Mikecz Tamás 
országgyűlési képviselőket és dr. 
Nádas |ánost, a MÉP országos 
főtitkárát. Bensőséges és mélyen 
átérzett tisztelettel köszöntötte az 
elnök dr. Radvánszky György fő
ispánt, az uj vármegyei pártelnököt 
abban a meggyőződésben, hogy a 
pártnak erős támasza lesz és 
Isten áldását kérte közéleti, társa
dalmi és a nemzet ügyeinek nemes 
szolgálatához. A tisztelet érzésével 
üdvözölte végül id. Rábely Miklós 
dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla m. 
kir. gazdasági főtanácsos, felsőházi 
tagot, a megyei pártszervezet volt 
elnökét. Majd hazafias lendületű 
szavakkal folytatta nagy hatást keltő 
elnöki megnyitóját:

„Mint ahogy hős katonáink haláltmeg- 
vető bátorsággal harcolnak az ellenség
gel — mondotta — a mi vezéreink és 
kormányférfiaink ugyanolyan kemény 
akarattal munkálják a belső front szi
lárdságát, védik és féltve őrzik a lelkek 
békességét, a hazaszeretet fenségét, az 
otthon melegségét, az emberhez való éle
tet, szóval mindazt az értéket, amiért 
élni és embernek lenni érdemes." Majd 
hálát adott az Egek Urának azért, hogy

a nemzet számára minden válságos 
időben hivatott vezetőket ad, akik 
higgadt komoly munkával, előrelátó 
okos politikával szolgálják édes ha

zánkat.
Megszívlelendő szavakkal hivott fel min
den igaz magyart a mai súlyos időkben 
olyan fontos összefogásra. „Jusson eszébe

A fogyasztó ezek helyett a kész ru
házati cikkek helyett megfelelő meny- 
nyiségben beszerezheti az ezek elkészí
téséhez szükséges anyagokat is, a meg
jelölt mennyiségnél több kész tuházafi 
cikkeket azonban az iparos a vevő által

hozott anyagból sem készíthet. Annak a 
fogyasztónak, aki valamely textiláruból 
a megszabott mennyiséget • már besze
rezte, ilyen textilárut kiszolgáltatni, il
letve hozott anyagból készíteni nem sza
bad.

Inkább a harcmezőn pusztuljunk el, min 
szenvedő, férges, koldus-szegény szolga
ságba essünk ! Bennünket most semmi 
más ne érdekeljen, mint az, hogy a 
Szent István ezeréves országa teljes ép
ségében és régi nagyságában kerüljön 
ki ebből a szörnyű világégésből."

A nagy tapssal fogadott elnöki meg
nyitó után

dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla
emelkedett szólásra. Akkor, amidőn Gö- 
mör és Kishont vármegye törvényható- 

j sági bizottsága a magyar országgyűlés 
felsőházába megválasztotta, mély fájda
lommal vált meg a MÉP vármegyei 
szervezetének vezetésétől — mondotta.

Tisztségét azonban nagy megnyug
vással adta át dr. Radvánszky György 
főispánnak, akinek személyében tett- 
rekész, minden szép és nemes ügy 
iránt lelkesedő egyéniség került az 
élre, akinek vezetése alatt a párt 
erőben és politikai súlyban gyara

podni fog.
Majd nagy éljenzés között tett Ígéretet 
arra, hogy uj tisztségében a nemzet ja
vára fog dolgozni, azonban a párttagok 
figyelmét is felhívta arra, hogy amiként 
a cseh megszállás utolsó éveiben egy
másra találtak és az egység révén mun
kálták meg a felszabadulás örömteljes 
alapjait,

ma ugyanolyan összefogásra és egy
ségre van szükség, mert most nem
csak életünkről, de fennmaradásunk
ról és keresztény hitünkről is szó van.

Végül annak a meggyőződésének adott 
hitet, hogy a mai komoly időkben a 
MÉP az egyedüli párt, amely az orszá
got szebb és boldogabb jövendő felé 
kormányozhatja.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
a megjelentek lelkes ünneplése között 
szólalt fel

dr. Radvánszky Gyögy főispán.
Programszerű megnyilatkozását az 

alábbiakban közöljük ;
„Igen Tisztelt

Pártválasztraányi Értekezlet!
Szívből köszönöm azokat a meleg 

szavakat, amelyekkel Hisnyay-Heinzel
mann Béla felsőházi tag ur, kedves ba
rátom illetett abból az alkalomból, hogy 
Magyarország miniszterelnöke, a Magyar 
Élet Pártjának vezére ezen párt gömör- 
megyei szervezetének vezetését reám- 
bizta.

A pártot eddig Hisnyay-Heinzelmann 
Béla vezette odaadással és sikerrel. Bár 
Hisnyay-Heinzelmann Béla nem a han
gos magyarok közé tartozott sohasem, 
akik szerepelni vágytak és szívesen 
ünnepeltették magukat, hanem azok közé,

akik az elmúlt 20 évben mindenütt 
ottan voltak, ahol a magyarságért, 
a magyar gondolatért tenni kellett, 
ki kellett állni veszélyeket és sok

szor üldöztetést viselni.

28-án Mécs László-est a „H Á R O M  R Ó ZS A " 
n a g y t e r m é b e n .
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Alt hiszem, ezt itten mindnyájan tudjuk. 
Meggyőződésem, hogy a felsőházban is 
méltóan fogja képviselni ezt a megyét, 
az itteni magyarokat. A mai és általá
ban pártválasztmányi értekezletnek a 
célja kettős: először tájékoztatást kiván 
adni a pártválasztmányi tagoknak az 
aktuális kérdésekről, másodszor meg
akarja erősíteni a kapcsolatokat a párt
tagok s a törvényhozók és vezetők kö
zött. Ezért jöttem én ide, ezért jöttek 
velem az én kedves barátaim, a kép
viselő urak, élükön Magyarország kép
viselőházának alelnöke: Krúdy Ferenc, 
hogy

erőt adjanak, de erőt is merítsenek 
innen, az egészséges magyar vidéki 

és felvidéki életből.
Örömmel jöttem ide, szét akarok 
nézni, meg akarom nézni itt van
nak-e mindazok, akik a magyar élet 
kialakításában, s ezzel kapcsolatos 
kötelességek teljesítésében és fele
lősség vállalásában részt akarnak 

venni.
Eljöttem, hogy belenézzek a magyar 

szemekbe, a szemeken keresztül a ma
gyar lelkekbe és lássam, ottan lobog-e 
az a törhetetlen magyar akarat, magyar 
összefogás, amely ezt a várost az elmúlt 
20 évben jellemezte és amely az itteni 
magyarságot töretlenül megtartotta és 
minden vészen és bajon keresztül ve
zette.

Ma megint súlyos időket élünk. A 
múlt tapasztalatain okulva tudnunk és 
látnunk kell, mennyire szükséges az 
összefogás minden téren, minden vonalon.

Fogjunk össze inkább ma, mint hol
nap, fogjuk meg egymás kezét erő
sen és ne eresszük el. Ezt kívánja 
a mi saját érdekünk, de kívánja ezt 
az egész ország és a nemzet érde

ke is.
A magyar nép egy évtizede elindult 

egy meredek, felfelé vezető ösvényen. 
Uiját egyengette, haladását lehetővé tette 
ez a párt, amelyre minden magyar kor
mány támaszkodott és támaszkodhat is 
addig, amig az örök magyar célok szol
gálatában áll. Ez az ut meredek, de 
voltak állomásai: a Felvidék visszacsa
tolása, Kárpátalja, Erdély és a Délvidék. 
Az útnak a vége még messze van, ma
gas hegyormokra vezet; olyan magas 
hegyekre, amelyekről látni az egész, a 
teljes szép hazánkat.

A Magyar Élet Pártja ennek az útnak 
az egyengetője, szorgalmas munkása. 
Ebben a munkában vegyünk részt mind
nyájan nemzeti, felekezeti és társadalmi 
különbségek nélkül, ebben a munkában 
akarok én is részt venni és vegyetek 
ebben a munkában Ti is részt velem, 
mert ez a munka egy szebb, egy bol
dogabb és nagyobb Magyarország ja
vára szolgál."

Sokáig tartó lelkes éljenzés fogadta a 
vármegye máris népszerű főispánjának 
a magyar szivekhez szóló, komolyveretü 
beszédjét. Utána

Krúdy Ferenc, 
a képviselőház alelnöke

mondott nagyhatású beszédet. Hangsú
lyozta, hogy milyen nagy örömmel jött 
Rimaszombatba és a történelmi levegő
vel átitatott ősi Gömör vármegyébe. 
Visszapillantást vetett a 20 esztendős 
szomorú rabságra és a felszabadulás 
nagy örömeire. A csonkaországban — 
mondotta — nagy megelégedéssel néz
tek arra a társadalmi összefogásra, amely 
a rabság ideje alatt a megszállott ré
szeken a magyarság lelki egységét hozta 
létre. A cseh uralom veszélye — álla
pította meg — abban rejlett, hogy a 
győztesként kezelt állam pillanatnyi gaz
dasági fellendüléséből eredő jólét látsza
tát mézesmadzagként használta, az isko
lában és egyebütt azonban erőszakos és 
fokozatos elnemzetietlenitő politikát mü
veit.

A trianoni magyarság ezalatt súlyos 
helyzetben volt. A megcsonkítás folytán 
és mert a forradalom utolsó gazdasági 
tartalékait is elpocsékolta, szörnyű sze
génység nyomorúsága szakadt rá, s ezen
felül még a forradalom szemetjét is el 
kellett az útból takarítani. Büszkén vallja, 
hogy

egész Európában a trianoni magyar
ság volt az első, amely a szegedi 
gondolattal a keresztény nacionaliz
must, a nemzeti újjászületésnek a 
magyar fajpolitlkáját és ezzel egy

olyan politikai ideológiát teremtett 
meg, amely valóban a nemzet gyö

keréből táplálkozik.
Majd vázolta azokat a nehézségeket, 
amelyek ennek a fajpolitikának az útjá
ban állottak, azonban nagyszerű magya
roknak hazafiassága, áldozatkészsége és 
működése eredményezte a trianoni ha
zugságokon épült határok leomlását. 
Úgy a magyar fajpolitika terén, mint a 
gazdasági és szociális politika Irányában 
Trianon óta hatalmas haladás történt. 
Akkor is, ma is ugyanaz volt a cél:

a magyarság faji energiát és a tör
ténelemben kipróbált képességeit 
kifejtve, újból erőssé s viharállóvá 
tenni a nemzetet, a megingathatat

lan összetartás szellemét ápolni.
A háborút meg kell nyerni és minden 

józan számítás szerint meg is fogjuk 
nyerni. Figyelmeztetett az ázsiai bolseviz- 
mus veszélyére, amely az európai kul
túra megsemmisítésére és a szlávság 
világuralmának megteremtésére készült 
példátlan erőkifejtéssel erre a háborúra. 
A bolsevizmus uralma alatt a magyar
ság léte többé el nem képzelhető. Ahova 
a bolsevizmus ezideig betette a lábát, 
ott első dolga a vezető társadalmi ré
tegek valóságos kiirtása, hogy pusztító 
és hóditó munkáját véglegesítse, mert 
becsületes vezetörétegek szerepe nélkül 
az atomizálódott, magára hagyott nép 
kész prédája minden létünkre törő el
lenséges erőnek. Ma minden magyarra 
egyaránt szól a magyar imádság ma
gasztos sora: „A nagy világon e kivül 
nincsen számodra hely... 1“ Ez nemcsak 
költemény, hanem véres valóság, mert 
a rosszul vagy hanyagul teljesített há 
borús kötelességteljesités nyomán az égő 
falvak és az elpusztított családi ottho
nok nyomorúsága sötétlik. 

Figyelmeztetett arra, hogy
az 1918 as összeomlás oka legelső
sorban a magyar hivatástudat hiá
nya volt, amikor a valódi magyarság 
szertehullva, ámulva nézte a felfor
gatás romboló erőit ahelyett, hogy 
csirájában megakadályozta volna.

Ennek többé nem szabad bekövetkeznie. 
Ezért van szükség a mai felvilágosító 
pártgyülésekre, amikor a párt tagjainak 
nemcsak egyszerű és szorgalmas szer- 
vezötevékenységet kell folytatniok, ha
nem egyúttal lelkes apostoli munkát is 
abban az irányban, hogy minden becsü
letes, jóhiszemű magyarnak testvéri ösz- 
szefogását és az állam szeretetét és szol
gálatát biztosítsák. Ma már nem a Habs
burg-monarchiáról, nem is az elnyomó 
cseh államról van szó, hanem a saját
magunk államáról, az igazi, magyar nem
zeti államról, amelynek minél hatalma
sabbá és minél erősebbé tétele minden 
egyes magyar embernek létét és életét is 
jelenti egyúttal. Mert

a mára nehezedő probléma — való
sággal a lét vagy nemlét kérdés. —

Így áll : ha megőrizzük lelkünk nyugal
mát s kardunknak élét, megingathatat
lan egységbe forrunk össze a nagy te- 
herpróba idején, mindent nyerhetünk, 
amit a magyarság vágya és álma kíván, 
ellenesetben mindent elveszthetünk, még 
azt is, ami a Trianonban megmaradt.

Kötelességeinket pedig nemcsak a 
magunk javára, hanem unokáink ja
vára is, tehát még fokozottabban 

teljesítenünk kell,
mert a nemzet a generációk szakadatlan 
láncolata, s a mi mai generációnk felelős 
azért, hogy amit az előttünk járó ősök
től örököltünk, földi létünk alapját, a régi 
boldog Magyarországot az utánunk jövő 
generációknak sértetlenül és épen adjuk 
át."

A mély értelmű, nagy tetszéssel foga
dott beszéd után

Vasváry Lajos képviselő
a Dunántúl szeretetét tolmácsolta a Fel
vidéknek, amellyel először áll szemben. 
Rendkívül tartalmas és meggyőző erejű 
beszédében vázolta azokat a különféle 
elgondolásokat, amelyek az uj Európa 
megszületéséhez fűződnek. Hitet tett a 
redlpolitika helyessége mellett. Hang
súlyozta, hogy

a nemzeti eszme nem elég a fenn
maradáshoz, a faji összetartás ereje 

legyen a jövendő biztos alapja. 
Igazságosabb, a munkát megbecsülő és 
az embert elismerő uj Európát akarunk.

V é g le g e s íte tté k  É V A  L Á S Z L Ó  p o lgárm estert  
és a város vezető  tisz tv ise lő it .

A hivatalos lap május 16-ikl, vasár
napi száma közölte, hogy a m. kir. be
lügyminiszter

Éva László, Rimaszombat megyei 
város ideiglenes hatállyal kinevezett 
polgármesterét az 1942: XXII. t. c.
3. §-a alapján Rimaszombat megyei 
város polgármesterévé kinevezte.

Ugyanakkor a m. kir. belügyminiszter 
Rimaszombat megyei város tisztviselői 
közül az idézett t. c. alapján véglege
sítette a következőket: dr. Gabonás Já
nos polgármester-helyettes főjegyzőt, dr. 
vitéz Puskás Zsigmond tanácsnokot, dr. 
Csetneki Pál 1. o. aljegyzőt, dr. Szabó 
István II. o. közig, fogalmazót, Szabó 
Károly mérnököt, Plentzner Frigyes erdő
mestert, Zdhorszky Dezső állatorvost, 
Szőllősy jános pénztárnokot, Patonay 
Gábor pénztári ellenőrt, Halász József 
adóhivatali alszámvevőt, Csontos Árpád 
és Halász Dezső adótiszteket.

Az egész város közvéleménye igaz és 
őszinte örömmel fogadta azt az óhajtott 
híradást, amely Éva László polgármes
ternek hivatalában való megerősítését 
tartalmazta. A m. kir. belügyminiszter 
akarata folytán Éva László most már 
végérvényes és maradandó kapcsolatot 
nyert a város lakosságával, s ezentúl 
nemcsak lélekben hanem ténylegesen is 
rimaszombativá vált. Állásában megerő
sítve most már

Éva László polgármester fokozot
tabb mértékben folytathatja azt az 
építő munkásságot, amelyet eddigi 
működése során már olyan eredmé
nyesen megkezdett és részben már 

sikeresen be is végzett.
Komoly és nehéz időkben hárult rá a 
város ügyeinek vezetése, tudjuk azonban, 
hogy méltó utóda lesz azoknak a pol
gármestereknek, akiknek példáját — 
mint már sokszor hangoztatta — mindig 
szem előtt tartja. Súlyos és felelősség- 
teljes munkájában mellette lesz Rima-

Történelmi fordulót élünk, a régi levi- 
tézlett rendszerekből azonban át kell 
vennünk az értékeket és

a nemzeti munkába be kell kap
csolni az eddig elhanyagolt magyar 

munkásságot és parasztságot.
Az uj, jobb világnak alapfeltétele: az 
állami élet egyensúlyának fenntartása. 
Erre kell törekednünk minden erővel, 
hogy a nemzet életének fizikai létét 
biztosíthassuk. Az uj Európában — fe
jezte be a kitűnő szónok nagy tetszés 
mellett beszédét — olyan Magyarorszá
got akarunk, amelyben a magyaroké 
lesz a vezetés. Utána

Mikecz Tamás képviselő,
a fiatalabb politikai generáció egyik ki
váló tagja szólalt fel. Egy hét óta járja 
a felvilágosítás eszközeivel Gömör me
gyét és nagy örömmel látta itt a lelki 
frisseséget és a kiválóan jó, tiszta ma
gyar szellemet. Ma a legfontosabb fel
adat a lelkek megerősítése és a kímé
letlen harc azok ellen, akik a visszaha- 
nyatlás és bizalmatlanság csiráit vetik 
el. Komoly intő szavakkal fordult azok
hoz, akik a moszkvai és londoni rádió 
hírverésével terjesztik az egyenetlenke
dés és elégedetlenség hullámait. A ma
gyar kormány már egyszer leszögezte, 
hogy

törvényes eszközökkel akarja a zsi
dókérdést megoldani, a zsidóság te
hát legyen megelégedve azzal a 
helyzettel, amelyet ezek az intézke
dések számára kötelezővé tesznek. 

De ki kell irtani azt a szellemet a ke
resztény társadalom egy részéből is, 
amely állandó elégedetlensége révén 
igyekszik az ország rendjét és nyugal
mát megbontani.

Ma egész Európa érdeke, hogy Ma
gyarország a béke szigete legyen, 

dolgozzék és építsen.
Ma erőteljes nemzetépitő politikára van 
szükség. Uj magyar tisztultabb közép- 
osztályt, uj magyar szellemiséget kell 
teremtenünk, hogy a háború győzedel
mes befejezése az uj feladatok megol
dására készen találjon bennünket. Ezért 
kell egyforma akarattal és szeretettel 
dolgozni mindenkinek.

A lelkes tapsokkal fogadott beszéd 
után

szombat megyei város egész lakossága, 
amely már eddig is megbecsülte és mél
tányolta Éva László céltudatos, hazafias 
és keresztény szellemű munkásságát.

Éva Lászlóval együtt a m. kir. belügy
miniszter véglegesítette azokat a mun
katársait is, akik eddigi működése so
rán hasznos és tevékeny segítőtársai 
voltak.

Dr. Gabonás János polgármester-he
lyettessel az élen

csupa olyan tisztviselő nyert állásában 
megerősítést, akik példaképei a minta
szerűen kötelességet teljesítő igazi köz
hivatalnoknak. Valamennyien szorgalmas, 
lelkes, szolgálatkész és csak a város 
lakosságának érdekeit szem előtt tartó, 
sokszor erején felül is munkálkodó lánc
szemei annak a fontos szervezetnek, 
amely a város életét mozgatja. Amikor 
mindannyiuk s részben a „mi fiaink" 
véglegesítése fölött is őszinte örömünket 
fejezzük ki, hisszük, hogy a magyarok 
Istene épségben segíti vissza azt a két, 
a csaták mezején is utolsó erőfeszíté
sükig hazafiui kötelességüket teljesitő 
tisztviselőt is, akiknek visszatéréséért az 
aggódó családtagokkal együtt nemcsak 
a szerető kartársak, de az egész város 
lakossága is buzgó imádsággal epedez.

I  A  L é g o l t a l m i  Liga |
házadat és vagyonodat véd i!

Mindenki érdeke, hogy
t a g j a  l e g y e n

a

L ig a  h e ly i c s o p o rt já n a k !

dr. Nádas János főtitkár
az országos központ üdvözletét tolmá
csolta és megelégedését fejezte ki a 
tevékeny pártélet felett. Szükségesnek 
tartja, hogy elsősorban a kisemberek 
fogjanak össze, de

mindenkinek főkötelessége, hogy a 
belső rend fenntartásában, a terme
lés fokozásában és a fogyasztás 
igazságossátételében tevékeny részt 

vegyen.
Harcot hirdetett a fekete piac, a szabo
tázs ellen, a jövendő fennmaradásunk 
érdekében pedig — mondotta — tisz
tultabb közéletre, magyar becsületre és 
erősebb összetartásra van szükség.

Dr. Csák Géza
a kerületi választmány nevében köszönte 
meg az igen tartalmas, szivet és lelket 
nemesitő felszólalásokat, amelyek a meg
jelentekben a lelki bizalmat és önérze
tet erősítették meg.

Rimaszombatban mindenki tudja és 
érzi a végvári kötelességeket, ame
lyeknek az elnyomatás nehéz esz

tendőiben is eleget tett.
Őszinte hálával emlékezett meg a ma
gyar államvezetésről, melynek élén a 
Novara és Otrantó hőse : 

vitéz nagybányai Ho r t h y  Miklós 
Kormányzó Ur áll.

A pártgyülés tagjai felemelkedve, hosz- 
szasan és lelkesen éljenezték ezekre a 
szavakra Magyarország Főméltóságu 
Kormányzóját.

Dr. Csák Géza indítványára a gyűlés 
kimondotta, hogy Kállay Miklós m. kir. 
miniszterelnököt, a párt vezérét, vitéz 
Lukács Béla m. kir. tárcanélküli minisz
tert, a párt országos elnökét és Költsey 
Istvánt, a párt alelnökét táviratban bi
zalmáról és szeretetéről biztosítja.

A Himnusz elénekiésével ért véget a 
mai idők követelményeinek megfelelő 
komoly és mindvégig emelkedett hangu
latú pártértekezlet, amelyet Rábely Mik
lós helyi elnök és vitéz Árvay Ferenc 
vármegyei főtitkár készítettek elő nagy 
Ugybuzgalommal.

Május 17 én, hétfőn Ajnácskőn, Fele
den és Rimaszécsen a feledi körzet tar
tott népes választmányi ülést, amelyen 
Mikecz Tamás országgyűlési képviselő 
mondott politikai beszámolót.
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H ÍR E K
A  Katolikus Kör M é c s -e s tje

m

Ti s z t  i t s  a
ti meg olykor szervezetét a bélben 

felhalmozódott sok káros salaktól 
akkor is, ha nincs székrekedése. 
Jó tisztító 

< 5  hashajtó a

S z é k e l y - e s t  a Polgárikörben.
Kincses Erdély látogat el május 

22-én, szombaton a Polgárkörbe. 
15 székely testvér Zágon, Kézdi-

szentlélek, Kézdivásárhely, Nagy- 
borosnyó és Sepsiszentgyörgyről 
jön testvéri összefogásra. 15 magyar 
jő megtanítani minket az igazi ma
gyar népi kultúrára, az ősi, meg- 
rázóan szép székely népballadákra, 
a játékos népmesékre, a titokzatos 
népi játékokra és a székely nép 
lényegét kifejező székely népi tán
cokra. Dr. Szakács Antal tanügyi 
előadó vezeti be az előadást, amely 
fél 7 órakor kezdődik, szép idő 
esetén a szabadban.

Életbelépett a vasút nyári menetrendje.
Május 17-én, hétfőn hajnalban a ma

gyar államvasutakon uj menetrend lépett 
életbe. R i m a s z o m b a t  vonatkozásban 
a nyári menetrend — főleg a Sajó-vidék
kel való összeköttetésben — javulásokat 
hozott. Budapesti viszonylatban ismét 
visszaállították a személyvonat-csatla
kozást. Az alábbiakban közöljük a Ri
maszombatból induló és az ide érkező 
vonatok menetidejeit.

Rimaszombatból indul:
Reggel 4 26 órakor Feledre, Miskolcra 

7'40, Losoncra 725 órakor érkezik.
Reggel 6 17 órakor Osgyánba és 6'50 

órakor odaérkezik.
Délelőtt 9 31 órakor Szlovákiába és 

1053 Fazekaszsaluzsányba érkezik.
Délelőtt 9 43 órakor Feledre és csat

lakozik a Rozsnyó—budapesti gyors
vonathoz. Érkezés Budapestre 14'30 
órakor.

Délelőtt 1015 órakor Tiszolcra.
Délután 13 47 órakor Osgyánba és oda 

14'20 órakor érkezik.
Délután 15'41 órakor Feledre és ki

terjedt csatlakozással bir és pedig Lo
soncra gyorsvonattal 1753, személy- 
vonattal 1953 órakor, Miskolcra 1915, 
Rozsnyóra 18'56 és Budapestre este 
22'20.órakor érkezik.

Délután 1717 órakor Osgyánba és oda 
17'50 órakor érkezik.

Délután 1758 órakor Feledre, a Buda
pest—rozsnyói gyorshoz csatlakozva 
Rozsnyóra 20'38 órakor érkezik.

Délután 18'05 órakor Tiszolcra.
Rimaszombatba érkezik:

Reggel 7 45 órakor Osgyánból (indul 
7'15 órakor.)

Reggel 755 órakor Feledről: Losonc
ról 407, Ózdról 524, Rozsnyóról 5'32 és 
Feledről 7'30 órakor indul.

Délelőtt 910 órakor Tiszolcról.
Délelőtt 1102 órakor Feledről: Miskolc

ról 7'50, Feledről 1035 órakor indul.
Délelőtt 12 47 órakor Szlovákiából: 

Fazékaszsaluzsányból 11 '30 órakor indul.
Délután 15 20 órakor Osgyánból (indul 

14'50 órakor).
Délután 17'07 órakor Feledről: Buda

pestről reggel 5'50, vagy Hatvanig gyors
sal 700 órakor; Miskolcról 1345, Fülek
ről 1515 órakor indul. Csatlakozással 
bir Rozsnyóról és Ózdról.

Délután 1138 órakor Tiszolcról.
Délután 18.45 órakor Osgyánból (indul 

18'15 órakor).
Délután 1917 órakor Feledről: Buda

pestről gyorsvonat 1400, Losoncról 16 34 
és Feledről 1850 órakor indul.

A fenti vonattal kapcsolatban külön 
is figyelmeztetjük az utazó-közönséget, 
hogy

az eddig Budapestről délután 15 óra
25 perckor indult rozsnyói gyors
vonat indulási idejét délután 1400 

órára hozták elő.
Ezzel szemben az érkezés ideje 30 

perccel megrövidült.

Az autóbusz-járat
menetidejei az alábbiakban változtak 
meg :

Rimaszombatból a „Három Rózsa" elől 
Losoncra indul 648 és 1313 órakor. 
Losoncról Rimaszombatba érkezik 9'22 és 
15'47 órakor. Tornaijáról Rimaszombatba 
érkezik 6'43 órakor. Bátkára minden 
szerdán és szombaton Rimaszombatból 
indul 9'22 és 11'50 órakor. Bátkából 
Rimaszombatba érkezik 1040 és 1308 
órakor.

Május 15-ével a MÁVAG társasgép- 
kocsijáratok személy- és podgyász vitel
dijai átlagosan 36°/o-Ral drágultak meg.

A város k ép v ise lő testü le te
újabb határozatot hozott a „S ereg“ k ite lep ítése  ügyében'

Jelentettük annak idején, hogy Rima
szombat város képviselőtestülete kimon
dotta a „Sereginek a város határában 
fekvő Méhes-pusztára való kitelepítését. 

Ezt a határozatot Rimatamásfalva 
község megfellebbezte, 

úgy hogy ebben a kérdésben a város 
képviselőtestületének múlt hét szerdáján 
tartott közgyűlése újabb határozatra 
kénysze ült.

Vitéz dr. Puskás Zsigmond vsi. ta
nácsnok előadása alapján foglalkozott a 
közgyűlés a jelenleg 34 rimatamásfalvai 
gazda bérletében lévő Méhes-puszta 
ügyével. Miután megállapítást nyert az 
a tény, hogy

a bérlők a bérleti szerződés egyes 
pontjait megsértették, 

az igy azonnali hatállyal felbontható. Va- 
laszkay Rezső képviselőtestületi tag fel
szólalása után a közgyűlés névszerinti 
szavazással egyhangúlag kimondotta, 
hogy

Gömör és Kishont vármegye alis
pánját az 1886. évi XXII. t. c. 148.
§ ára hivatkozva arra kéri, hogy 
Rimaszombat határával közvetlenül 
összefüggő Méhes-puszta egyrészét, 
továbbá ugyancsak a város tulajdo
nát képező és Rimatamásfalva köz
ség határában fekvő u. n. „Uj-Sereg“- 
et — összesen 141 kát. hold és 
1370 □-BI területet — Rimaszombat 

város területéhez csatolja. 
Kimondotta a közgyűlés, hogy atneny-

nyiben a méhes-pusztai bérlők újabb 
egyezségre nem hajlandók, a bérlet fel
bontását birói utón hajtatják végre.

A képviselőtestület ezen újabb hatá
rozata folytán a „Sereg" régen óhajtott 
kitelepítésének nem lesz már akadálya. 
A tervbevett ONCSA-házak révén pedig 
számos sokgyermekes család jut fedél 
alá és nyer megélhetést.

A fenti határozattal összefüggésben 
elhatározta a képviselőtestület, hogy

a város tulajdonát képező, jelenleg 
szünetelő téglaépitő egyik kemen
céjét rendbehozalja és abban pró
baképpen 30.000 téglát égettet ki. 

Amennyiben a próbaégetés sikerrel jár, 
az egész téglaégetőt rendbehozatják, 
hogy ezáltal is olcsóbbá tegyék az 
ONCSA-házak építését, egyben pedig a 
város számára újabb jövedelmi forrást 
szerezhessenek.

A közgyűlés végül elhatározta, hogy 
a város lóállománya kímélése és a városi 
közérdeket szolgáló fuvarok céljából 

mezőgazdasági vontatógépkocsit 
szerez be, amelynek fedezetéül az üzemi
alap amúgy is beruházásra felhaszná
landó feleslegét használják fel.

Úgy Éva László polgármester, mint az 
előadó részletesen és szakszerűen indo
kolták meg a város fejlődésére fontos 
határozatokat, amelyeket előzőleg dr Doh 
ndnyi Dezső városi ügyész közbejöttével 
a város gazdasági és pénzügyi bizott
sága is letárgyalta és elfogadta.

május 28-án, pénteken este fél 8 
órai kezdettel folyik le a „Három 
Rózsau-szálló nagytermében. Az 
immár európai hirü papköltőnk it 
teni szereplése iránt máris nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. Ami ért
hető is, hiszen a Felvidék soha sem 
felejtheti el, hogy Mécs László 
Isten-adta költői énje tartotta ben
nünk 20 esztendőn át a magyar 
öntudatot és élniakarást. A minden 
igaz szivet megrázó „Hajnali ha
rangszó"-tói kezdve a cseh uralom 
által sokszor elkobzott gyönyörű 
versek táplálták a kisebbségi ma
gyarságban az isteni igazságba és 
a magyar feltámadásba vetett hitet. 
Nagy szeretettel és mély tisztelet
tel köszöntjük sorainkban Isten hi
vatott, prófétai lelkű és aranyszavu 
szolgáját és köszönjük a Katolikus 
Körnek, hogy Öt ismét körünkbe 
hozza. Az irodalmi estre a Kör 
vonzóerejü kísérő műsort állított 
össze.

K özérdekű fe lh ívás 2
Az uj világháború hadirokkantjait, 
hadiözvegyeit és hadiárváit felhívja 
a polgármester, hogy május hó25 én, 
kedden d. e. 11 órakor a városháza 
tanácstermében Igazoló irataikkal 
együtt saját érdekükben összeírás 
végett jelentkezzenek. Hadirokkant
nak számit, aki 1939. március 11-ike 
után a fegyveres erőnél legalább 25 
°/o-os rokkantságot szerzett, hadi
özvegy, akinek férje éléséit, sebe
sülés, vagy betegség következtében 
elhalt, vagy legalább 6 hónap óta 
nem érkezett róla hir, hadiárva 
ezeknek 24-ik életévét be nem töl
tött, önálló keresettel nem biró 
kiskorú gyermekei.

— Esküvő. Wépy Vogronicli Magda 
és komáromy Salamon Tibor m. kir. 
határvadász főhadnagy folyó hó 22-én 
délben tartják esküvőjüket a helybeli 
róm. kát. plébánia templomban. M. k. é. h

A gömOri ev. egyházmegye uj fel
ügyelője. A dr. Pósch József halálával 
megüresedett egyházmegyei felügyelői 
tisztségre a gömöri ev. esperesség egy
házai egyhangúlag az eddigi II-od fel
ügyelőt: dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla 
gazdasági főtanácsos, felsőházi tagot 
választották meg. Az uj felügyelő ünne
pélyes beiktatására valószínűleg julius 
elején kerül sor.

Személyi hir. Dr. Fekete Bertalan, a 
közellátásügyi minisztérium osztályfő
nöke, Miskolc thj. város volt polgármes
tere az elmúlt hét csütörtökjén látoga
tást tett a vármegye fő- és alispánjánál, 
majd megbeszélést tartott a rimaszom 
bati Közellátási Felügyelőség vezetőjével.

Uj főispán! titkár. Gyergyószentmik- 
lós polgármesterévé kinevezett dr. Tóth 
Mátyás uj állását május 15 én foglalta 
el. k  távozásával megüresedett főispáni 
titkári tisztség viselésével most dr. Rad- 
vdnszky György kormánybiztos-főispán 
dr. hisnyói Hisnyay-Heinzelmann Imre vm. 
fogalmazó, tb. szolgabiró, tornaijai la
kost bizta meg. Az uj főispáni titkár 
1939. júniusában lépett a vármegye szol
gálatába, szorgalommal és lelkiismere
tességgel végzett eddigi munkásságával 
érdemelte ki a vármegye főispánjának 
kitüntető bizalmát.

Katonai kitüntetés. A német Biroda
lom Vezére Mujkó Rudolf honvéd re
pülőszakaszvezetőnek a közös ellenség 
előtt tanusilott önfeláldozóan bátor ma
gatartásáért a II. osztályú német Vaske
resztet adományozta. A legszebb német 
hadikitüntetésben részesült vitéz magyar 
repülő Káposztás István borbélymester 
veje, aki tavaly a harctérről kötött táv
házasságot.

— A RIMASZOMBATI JÁRÍSl HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja  a betéteket a legm agasabb kam at
tal gyümötcsöztetl, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 57«-os osztalékot fizet.

PÉNZ
au a házhoz ha idejében bej
szerzi á l l amsors j egyét !  A 
pénzzel együtt nyugalom és 
boldogság költözik otthonába.

A M . K lr . Á lla m so rsjá té k
40.000’—  a r .  P-ős

főnyereményének,
összesen 29.360 kisebb-nagyobb nyere

mény húzása

junius 8-án.
Egészsorsjegy 3'— P. Fél 1 '50 P.

Változás a városi számvevőség ve
zetésében. f ii  m. kir. belügyminiszter 
Toros Pál II. o. számvevőségi főtanácsost, 
Rimaszombat megyei város számvevősé
gének főnökét Kőszegre helyezte át. A 
miniszter ugyanakkor Polczer Emil lévai 
városi számvizsgálót Rimaszombat város 
számvevőségének vezetésével megbízta. 
Törös Pál közel 3 éves itteni működése 
alatt páratlan szaktudásával a nehéz 
idők során is egyensúlyban tudta tar
tani a város pénzügyi és gazdasági 
helyzetét. Jól megalapozott városi ház
tartást adhat át utódjának, amiért és 
közvetlen egyénisége miatt is távozása 
városunkból általános sajnálkozást kelt.

Uj vármegyei tb. t. főügyész. Dr.
Radvánszky György, vármegyénk főis
pánja dr. Szőke Mátyás tornaijai ügy
védet Gömör és Kishont vármegyéhez 
tiszteletbeli tiszti főügyésszé kinevezte.

Tábori mise a Hősök-Emlékműve 
előtt. A Levente Egyesület felkérésére 
ma, vasárnap délelőtt 9 órakor a háború 
hősi halottjainak emlékezetére a Hősök- 
Emlékmüve előtt Radány Lajos esperes
plébános ünnepélyes szentmisét mond. 
fii tábori misén résztvesznek a leventék 
és az iskolák ifjúsága is.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, rokonaim- és ismerőseim

nek, akik nővérem : Kerekes Erzsébetnek 
elhunyta alkalmából részvétüket fejezték 
ki és végtisztességtételén megjelenni szí
vesek voltak, ezúton mondok őszinte 
köszönetét.

Kerekes István.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó [férjem, 

illetve édesapánk elhalálozása alkalmából 
mély fájdalmunkat részvétükkel Írásban, 
vagy szóval Igyekeztek enyhíteni, s azok
nak, kik a végtisztességtételén m egjelen
tek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. május hó.
özv. Borzy Istvánné 

és gyermekei.

Véglegesítették a rozsnyói polgár- 
mestert is. fii m. kir. belügyminiszter 
dr. Michailovits Árpád, Rozsnyó megyei 
város ideiglenes hatállyal kinevezett pol
gármesterét állásában véglegesítette.

Bizalmat érdemel,
amiben nem csalódunk. A C h lo r o d o n *  

minősége mindig ugyanai.

Chlorodont
f o g p a s z t a

í _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -
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Halálozások. Kerekes Erzsébet Mezö- 
utcai lakos május 12 én, 64 éves korá
ban meghalt.— Borzi István volt cipész
mester, hadirokkant kistözsdés május 
14 én szivszélhüdésben hirtelen meg
hall. Az elhunytat, aki a halálos kórt az 
első világháború óta hordta testében, 
özvegye, leánya, két fia, veje és kiter
jedt rokonság gyászolja. Temetése május 
16 án, vasárnap délután ment végbe 
nagy részvét mellett.

A múlt héten elhunyt ó'zv. Istók Jó- 
zsefné temetésén nagyszámban vett részt 
a város női társadalma is, amelynek 
megnyilvánulásaiban a köztiszteletben 
álló nagyasszony élete végéig tevékeny 
részt vett. Mély vallásossága és szivjó- 
sága hozzátartozói iránti nagy szeretet- 
ben sugárzott ki, s lelkében haláláig 
fájó sebként hordozta szeretett férje és 
imádott leánya korai elmúltát. Benne 
dr. Istók Barnán kivül Reken Jánosné 
sz. Istók Boriska és vitéz Istók Elemér 
m. kir. honvédfőhadnagy is szerető 
édesanyjukat gyászolják a kiterjedt ro
konság élén.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvezd kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Magyar est a Polgárikörben. Az
Országos Széchenyi Szövetség május 
15-én, szombaton este a Polgárikör nagy
termében magyar estet rendezett. Az el
késett hírverés miatt az érdeklődés 
csekély volt. Barcza József, a Szövetség 
elnöke ismertette az ifjúsági egyesülés 
célkitűzéseit. Wanka Gusztáv, az OKA 
igazgatója a Széchenyi István szellemé
ben történő gazdasági szövetkezés fon
tosságáról beszélt. Toronyi Sándor, a 
Szövetség titkára „Uj magyar gondola
tok" címen elmélkedett. Laborczi Éva 
és a nemrég itt már sikerrel szerepelt 
Takács Nagy László hatásos szavalatok
kal, valamint Kalmár Margit kamara- 
énekesnő Lackner László zongorakisé- 
rete mellett szép magyar nóták előadá
sával vívták ki a megjelentek tetszését. 
Az estet a „600 éves zenekar" hangulat
keltő szereplése zárta le.

A női Oltáregyesület diszülése ma>
vasárnap este l/,7 órakor kezdődik a Ka
tolikus Kör nagytermében. A műsoros 
est jövedelmét a szegénysorsu elsőáldo- 
zók felsegélyezésére fordítják.

— Koszorumegváltás. A Rimaszom
bati Járási Ipartársulat volt altisztjének, 
Matus Lászlónak temetése alkalmából 
koszorumegváltás címén 150 P összeget 
adományozott az elhunyt családjának.

„Anyák napja" az elemi iskolákban.
A rimaszombati áll. leány népiskola e 
hó 16 án, vasárnap d. u. 5 órakor az 
iskola tornatermében „Anyák-napja" ün
nepélyt tartott. A nap jelentőségét Golda 
Irén tanítónő méltatta, mig a növendé
kek kedves szavalatokkal, énekszámok
kal és kis jelenetekkel kedveskedtek a 
megjelenteknek. — Az állami fiúiskolá
ban ma, vasárnap d. u. 4 órakor folyik 
le az „Anyák napja“-ünnepség.

Rimatamásfalvára is kiterjesztették 
az államrendőrség hatáskörét. A m.
kir. belügyminiszter május 12 én kelt 
rendeletével a m. kir. rendőrség hatás
körét junius 1-től kezdődően Rimatamás- 
falva község egész területére kiterjesz
tette. Ebben a községben az elsőfokú 
rendőrhatósági teendők ellátását a mi
niszter a m. kir. rendőrség rimaszom
bati kapitányságának hatáskörébe utalta.

Pünkösdre végződik a tanév. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter el
rendelte, hogy az összes iskolákban a 
tanítás utolsó napja junius 2-ika legyen. 
A bizonyítványokat a népiskolákban má
jus 9 én, a középfokú iskolákban pe
dig 11-én osztják ki. A jövő évre szóló 
beiratkozások junius 10—12-ig lesznek.

Cserkésznap pünkösdkor. A rima- 
szombati cserkészcsapatok ezévben is 
pünkösdkor rendezik meg szokásos tá
borukat a szabatkai-erdőben. Gazdag, 
színes program keretén belül ünnepli a 
Tompa-csapat fennállásának 30., a Fe- 
renczy- és Hatvani-csapat 10—10. éves 
fordulóját. Komoly, vidám percek válta
koznak. Minden magyart szeretettel hiv- 
ak : a Cserkészek.

n_______ —------------------------------------

A Losonczy utca átburkolása gőz
erővel folyik. A Kassa—balassagyarmati 
országúinak városunkon át vezető utolsó 
szakasza válik a munkálatok által jól 
megalapozottá és pormentessé. Az or
szágút feltöltése és kikövezése során 
szükséges a gyalogjáróknak egyrészt való 
kiszélesítése és átalakítása is. Máris vá
rosias jellegüen alakul ki az utca képe, 
s most lenne adandó alkalom arra, hogy 
itt is aszfalt járdákat létesítsenek. Úgy 
tudjuk, hogy ez irányban úgy a háztu
lajdonosok, mint a város részéről haj
landóság mutatkozik, s bizonyára a kö
zös megértés .révén sikerül az aszfal
tozás útjában álló nehézségeket közmeg
elégedésre megoldani.

Újra kezdik az egész országban a 
vasnapokat. A kedvező időjárás lehe
tővé teszi, hogy a múlt év őszén befe
jezett vasgyüjtési-akció újból sikeresen 
meginduljon. A tavaszi programot a Fém- 
gyüjtö az eddigi értékes tapasztalatok 
felhasználásával dolgozta ki Kibővített 
szervezettel az ország legkülönbözőbb 
területein egyszerre indul meg a gyűj
tés. Városokban a Fémgyiijiő megbízot
tai házról-házta járva végzik a gyűjtést, 
vidéken pedig felkeresik az uradalma
kat is.

A v á r m e g y e  közegészségügyi 
állapota,

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőor
vos a vármegye legutóbbi közigazgatási 
bizottsági ülésen az április havi jelen
tésében többek között ezeket mondotta:

„A vármegye közegészségügyi állapota 
az előző hónap és a múlt év ugyanezen 
hónapjához viszonyítva kielégítő volt a 
fertőző betegségek számarányát tekintve. 
A nem fertőző betegségek közül a légző
szervek hurutos megbetegedései fordul
tak elő. A fertőző megbetegedések közül 
7 torokgyík, 10 vörheny, 7 kanyaró, 28 
bárányhimlő, 5 szamárköhögés, 14 has
tífusz, 1 vérhas, 1 gyanús ebmarás, 29 
nyílt gümőkór 1 halálozással és 1 malá- 
riás megbetegedés fordult elő. A hónap 
végén nyilvántartott tbc sek száma 418, 
a trachomásoké 15 volt.

Az 1943. évi március havi népmoz
galmi adatok szerint a vármegyében élve 
177, halva 3, tehát összesen 180 gyer
mek született. Ezzel szemben a halálo
zások száma 138 volt 19 egyéven aluli 
gyermekkel, Így a vármegye természetes 
szaporodása -j-42-t tett ki. Ez a szám a 
múlt év ugyanezen hónapjához viszo
nyítva 9 el kevesebb, a folyó évi előző 
hónaphoz viszonyítva pedig 31 - el több.

A bejelentett elvetélések száma 6 volt, 
mely szám a születésekhez viszonyítva 
3 3°/o nak felel meg, a múlt havi 13T°/0-al 
és a múlt évi 6’3°/o-al szemben. Nyomo
zás minden vetélés esetében megtörtént."

^ Ip a rtá rs u la tí közlem ények.
Az Ipartársulat felhívja a sokgyerme

kes, 34 éven felüli életkorú katonaköte
les iparos tagjait, hogy a polgári állá
sukban való meghagyásuk (katonai szol
gálat alóli felmentésük) kérelmezése 
végett az Ipartársulat irodájában mielőbb 
jelentkezzenek.Hozzák magukkal aszürke 
szinü katonai igazolványi könyvecskéjü
ket és a polgári személyi lapjukat.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap „Vörös vihar" 

címen a legújabb svéd világfilm kerül 
bemutatóra. Az első finn-orosz háború 
borzalmait tárgyalja ez a megrázó sze
relmi dráma, melynek hősei a vitéz finn 
férfiak és bátorszivü leányok. Főszerep
lők a legjobb svéd színészek. Kisérő 
műsor az 1000 ik Magyar Híradó, amely 
ez alkalommal ünnepi formában jelent 
meg. — Május 24-én, hétfőn és 25 én, 
kedden a magyar filmek egyik legnagyobb 
sikert elért művészi alkotását, a „Zárt
tárgyalás*-1 láthatjuk újra. Páger Antal 
nagyszerű alakítása a féltékeny védő
ügyvéd szerepében azok számára is él
ményt jeleni, akik ezt a kitünően meg
rendezett drámát egyszer már megnéz
ték. Mellette Tasnády-Fekete Mária, Tí
már József, Vaszary Piri, Bihary József

és Rózsahegyi Kálmán a főszereplők. — 
Május 26-án, szerdán és 27-én csütör
tökön az olasz filmgyártás egyik remek
műve: „A néma tanú" kerül bemutatásra. 
Költői szépségű meséje egy különös fér
firől szól, aki szerelméért és becsüle
téért küzd. Főszereplők Atnadeo Nazzari, 
Léda Glória és Ivano Claar. — A jövő 
hét végén a legújabb nagy sikert aratott 
magyar kémfilm kerül bemutatóra „Akit 
elkap az ár" címen Simor Erzsivel és 
Földényi Lászlóval a főszerepekben.

S P O R T .
Labdarúgás.

R. Törekvés—Bánrévei Vasutas SC 
6:0 (5:0). Utolsó bajnoki mérkőzését 
a Törekvés nagy fölénnyel nyerte meg, 
bár nagyobb gólkészséggel egy tucat 
góllal is győzhetett volna. Győzniakaró, 
lelkes játéka azonban teljes elismerést 
érdemel. Legjobbjai Barczi és Szapáry II. 
a csatársorban, Molnár a védelemben 
voltak. Molnár észszerű és nyugodt já
tékával a csapat föerőssége. Juhász ka
pus, Csapó hátvéd, valamint Mucsik és 
Kosztra a fedezetsorban kielégítettek. Jók 
voltak, de a szokottnál gyöngébb formát 
mutattak Kisfaludy, Kardos, Antony és 
Dombóvári. A gólokat Barczi (3), Antony, 
Szapáry és Kisfaludy rúgták. A vendé
gek, főleg a második félidőben jól véde
keztek, egyébként „méltóak" voltak 
utolsó helyükhöz. A nagy szélben lefolyt 
mérkőzést a pártatlan és jó játékvezető 
végig sportszerű mederben tartotta.

A Törekvés ezzel a győzelmével a 
Sajóvidéki-alosztály első bajnoka lett. 
Az NB III ba való bejutásért azonban 
még kétfordulós selejtező tornát kell le
játszania a miskolci MOVE és pálfalvai 
PBÜSE csapataival.

Levente-hírek.
Vasárnap játszotta városunk levente 

ifjúsága első bajnoki labdarugó mérkő
zését Tornaiján. Féltettük fiainkat, hogy 
első mérkőzésüket idegen pályán, ide
gen közönség előtt, szokatlan körülmé
nyek között fogják játszani és tudtuk, 
hogy kemény mérkőzésben lesz részük. 
Az első próbát a fiuk jól kiállták, mert 
igen erős, kemény mérkőzésben idegen
ben is győzni tudlak. Az eredmény:

Rimaszombati LE—Tornaijai LE 2:1 
(0:0) volt.

A szokatlanul kis pályán széllel szem
ben állunk fel és az első negyedórában 
bizony a fiuk nehezen találnak ma
gukra. Nagyon érezni rajtuk, hogy szo
katlan a pálya, a környezet és bizony 
szurkoló se akadt. Ennek ellenére, mikor 
a kezdési idegesség elmúlt, kezdett a 
csapat játéka kibontakozni és az ellen
fél kapusának sok munkát adtak az 
egyelőre gyenge lövések.

A második félidőben a szél is meg
fordult és mi széllel szemben játszot
tunk. Most már mindkét csapat erősített 
az iramban és ez kezdetben az ellenfél
nek kedvezett. A 16. percben egy elle
nünk intézett sarokrúgást Soltész fogni 
akarta, azonban a nagy tumultusban alul 
megnyomták és a labdát kiejtette kezé
ből, melyet egy szemfüles csatár beko
tort a hálóba, 0:1. Erre a mi fiaink 
erősen rákapcsoltak és másfél perc 
múlva Antony máris egyenlít. 1:1. Ez
után öldöklő kemény harc következett 
a győztes gólért. A szerencse nekünk 
kedvezett, mert a 33. percben Antony 
18 méterről magas, ejtett labdával meg
szerezte részünkre mind a két pontot. 
Ezután a gól után hatalmas támadásba 
fogott Tornaija, azonban fiaink jól véd
ték kapujukat és Így sikerült első mér
kőzésükön szép győzelmet elérni.

Igen jók voltak Házik, Köböl és Ko
vács. A csapat többi tagja pedig egy
formán nagyon jót adtak és mindnyájan 
kivétel nélkül teljes szívvel és lélekkel 
játszottak és csak ennek köszönhető az 
értékes szép győzelem.

Vasárnap, május 23-án itthon játszák 
le második bajnoki mérkőzésüket a Sajó- 
gömöri LE csapata ellen. A mérkőzés 
délután fél 2 órakor kezdődik. Utána a 
Törekvés a Tornaijai LE csapatával ba
rátságos mérkőzést játszik.

Földbirtokot, alkalmas, vasútállo
más vagy kövesut közelében van, megvételre 
bérbe keresünk. Ajánlatokat „Faiskola rt“ jel. 
Erdős hirdető Budapest, Teréz-körut 35. továbbit.

Felhívás.
Felhívom a „Rimaszombati Csizmadia 

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

Zádory Gábor s. k.
csizmadia iparos mester, 

3—3 a felszámoló bizottság elnöke.

V ennék 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

Egy egészséges fiatal asszony, kinek 
a férje harctéri szolgálatot teljesít,

szoptatós dajkának
ajánlkozik keresztény úri családhoz. 
Cim a kiadóhivatalban.

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

• •

Ügyes házvezetőnő
ajánlkozik magányos úrhoz vagy 
hölgyhöz. Vidékre is.

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

416/1941. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Nagyszokolyai Béla budapesti 

ügyvéd állal képviselt Hutter és Lever 
szappangyár javára 251 P 37 f tőke és 
járulékai erejéig, amennyiben a követe
lésre időközben részletfizetés történt, 
annak beszámításával, a budapesti köz
ponti kir. járásbíróság 1940. évi 315.975. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1941. évi január hó 16-án lefoglalt 1050 
pengőre becsült ingóságokra a rima- 
szombati kir. járásbíróság Pk. 5052/41. 
sz. végzésével az árverést elrendeltetvén, 
annak végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében: Rimaszombat, Kossuth Lajos u. 
és Losonci-u. sarkon lévő üzletében 
leendő megtartására határidőül 1943. évi 
május hó 25. napjának délelőtti 9 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, áruk és berendezés s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de 
legalább a becsár */3*részéért készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni még akkor 
is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, ha csak ellenkező kíván
ságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1943. április hó 17.
Bajkai Gyula s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

Községi Elöljáróság Darnya.
1356/1943. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Darnya község kb. 1122 k. holdnyi 

vadászterületének vadászati jogát 1943. 
évi junius hó 12-én d. u. 5 órakor a 
községházán megtartandó nyilvános szó
beli árverésen 1943. évi augusztus hó 
1-től kezdődő 10 egymásutáni évre 
bérbeadja. Kikiáltási ár 120 P. B’inat- 
pénz 100 P. Vadállomány : nyúl, fogoly, 
őz, róka. A részletes árverési feltételek 
a feledi körjegyzőségnél, valamint a 
községi elöljáróságnál Darnyán meg
tekinthetők.

Darnya, 1943. évi május hó 17.
Harsányt s. k. Vincze István s. k.

körjegyző. községi biró.

Rimaszombat 1943. Nyal atott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


