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Te n is zü tő k , húrok. 
S za k s ze ré  húrozás

Kertsiknél.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

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

L ap zár ta  c s ü tö r tö k ö n  e s te .  K éz ira to k a t  v i s s z a  nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős :

R Á B E L Y  K Á R O L Y .
E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám éra  20 fillér.

Külföldre: Egy évre 12 pengő.

Hősi életforma ...
Mintegy 30 évvel ezelőtt egy re

volvergolyó kioltott két életet. A 
puskalövés lavinát indított el, amely 
romba-döntött falvakat, városokat, 
elsöpört országokat, eltaposott pár 
milliónyi életet, köztük mintegy 
másfélmillió szent magyar lelket.

Azóta nincs a világnak békéje, 
Európa lángtenger, Ázsián vérfo
lyam hömpölyög átal. Harminc éve 
fegyverben áll a magyar, harminc 
éve Európa történelmének lapjaira 
a magyarság irja a legújabb hős
költeményeket, az önfeláldozás, az 
odaszentelés, a hősi életforma hős
költeményeit.

Limanova, Manilova hős huszár
jai, az Isonzó, Piave hősi halottai, 
akiknek véréből nyílnak a legszebb 
kövi rózsák, a roveretói fennsik 
hősei, ahol ágyúgolyókból öntött 
békeharang hirdeti minden este 7 
órakor a feltámadás, a szerető meg- 
bocsájtás szózatát, örökké élnek a 
magyarság szivében ; a poklok min
den kínját, a hontalanság minden 
viszontagságait megjárt székely tig
risek, a székely hadosztály, a le
gendáshírű rongyosok a magyar 
hősiességnek örök időkre emléke
zetes példányképei; s most a ku- 
báni hídfőnél, a voronyezsi mező
kön, Sztálingrád romjai alatt déler
délyi székelybakák Írják véres kard
dal az életáldozás- uj aranyszabá
lyait.

Uj Messiások születnek messzi 
orosz téreken, akik életükkel hir
detik a hősi életforma szépségét, 
nagyszerűségét, hirdetik az ősi élet
forma szentségét, gazdagságát, ne- 
mesveretüségét.

Történelmi időkben a történelmi 
életszemlélet hősi életformát köve
tel mitőlfink. A hősi életforma te
vőleges és szenvedőleges. A tevő
leges életforma azt követeli mitő- 
lünk, hogy a magyar vér bíbora 
indítson kemény, elszánt magyar 
élniakarásra minket, kemény el
elszánt harcra, mind a külső, mind 
a benső fronton. A külső fronton 
fiaink hősies elszántsággal küzde
nek, a benső fronton a mi harcunk 
nehezebb, mert itt önmagunkkal, 
önhibáink ellen kell harcolnunk, s 
győzedelinet aratnunk, mert hiába 
a külső fronton a győzelem, ha itt 
marad minden a régiben, ha ki
omló magyar vérből nem születik 
uj élet. Fel kell vennünk a harcot 
évszázados magyar vétkek ellen, a 
visszavonás, gyűlölködés, könyök
harc, felekezeti türelmetlenség, a 
keresztény szellemiséget és tes

tiséget megfertőző szellemi elzsidó- 
sodás ellen. Minden tisztességes 
magyarnak küzdenie kell a fekete
piac, az árdrágítás, a láncolás ellen.

A m a g y a r  élet:  harc.  A ma
gyarnak harc az életeleme, szereti 
a harcot, a harc szépségét, mert 
tudja, hogy minden harc tisztulást, 
kiforrást jelent; minden harcban, 
amely eszméért, eszményekért fo
lyik, az eszme nemesül, gazdagodik. 
Harcra hívlak mindnyájatokat, ma
gyarok, az uj Magyarország meg
teremtésére, amely a magyar élet
ben szolgálatot lát, életáldozást, hi
tet, reményt ád végtelen sok sze
retettel, amelynek fiai érzik, hogy

2. hadsereg tisztjei, tiszthelyet
tesei és katonái!

A 2. hadsereg közel egy éven 
át tartó nehéz küzdelem után Ha
zánk és vele Európa védelmében 
visszatért az anyaországba. Ez al
kalomból szeretettel köszöntlek 
mindnyájatokat.

Amilyen féltő gonddal kisérte a 
nemzet harcaitokat, ugyanolyan há
lával és elismeréssel gondolunk 
most vissza arra, hogy a legnehe
zebb viszonyok között, tömegek és 
gépek sokszoros túlerejével szem
ben férfiasán és elszántan dacolta
tok.

nyilatkozott S z á s z  Lajos közel
látási miniszter, s nyíltan és leple
zetlenül beszélt a magyar közellá
tás problémáiról. Hangoztatta, hogy 
az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
a közellátás első és legfontosabb 
tényezőjét, a közélelmezést uj ala
pokra helyezték. A jövő gazdasági 
évtől kezdve életbelépő uj termény- 
beszolgáltatási rendszer olymérvii 
beszolgáltatási kötelességet ró a 
mezőgazdaságra, hogy annak segít
ségével az ország ellátatlan lakos

a magyar élet szent hősi formájáért 
áldozatot hozni dicsőség.

Meg kell elégednünk mindennel, 
kell tudni szűkölködni, kell tudni 
bővelkedni, kell tudni megaláztatni 
a testvérekért, a hősökért, az uj 
Magyarország megrokkant előfutár- 
jaiért, magyarokért, uj Messiásokért.

Magyar Testvérek ! Az az igazi 
megünneplése a Hősök Emlékün
nepének, ha ma a hősök ünnepén 
emlékmüvük előtt fogadjuk, hogy 
hősi élettel a magyar jövőt építeni, 
gazdag életüktől megtermékenyülni, 
példájuktól lángragyulni meg nem 
szűnünk, s harcolunk addig, amíg 
nem teljes a m a g y a r  f e l t á ma 
dás !  5... /.

is. Hasonlóképpen uj alapokra he
lyezik a tej, tojás és hús beszer
zését is és minden remény meg van 
arra, hogy a decentralizált és kellő 
hatáskörrel ellátott vidéki közellá
tási szervezetek felállítása után az 
uj rendszer következtében közel
látási viszonyaink javulni fognak.

HOsOk-vasárnapja.
A magyar hösök áldozatából meg- 

ujhódott ország minden esztendő
ben, virágzó május utolsó vasár
napján az első világháború mártír
jaira emlékezik. Négy esztendő óta 
a nagy világégés újabb hősök em
lékezetével bővitet'te a nemzeti hála 
és kegyelet ezen szép vasárnapját. 
R i m a s z o m b a t  v á r o s a  nemzeti 
zászlődiszbe öltözötten május 30 án 
is a mai idők komolyságához mér
ten emlékezik meg a régi és uj 
világháború elesett vitézeiről.

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 
keresztény templomokban ünnepi 
istentiszteletek lesznek. Délelőtt fél 
12 órakor a Horthy Miklós-téren, 
a Hősök-Emlékmüve előtt folyik le 
a hivatalos-ünnepség, amelyen az 
ünnepi beszédet Radány Lajos es
peres-plébános mondja. Kiss Meny
hért „Á rongyos katona1' cimü versét 
Szedtük György gimn. V. o. ta
nuló szavalja. A nemzeti himnu
szokat a levente-zenekar játsza.

Az ünnepségre a város polgár- 
mestere nemzetiszinü falragaszokon 
hívta meg a város közönségét:

„Legyen e nap el nem múló ke
gyeletünk jele azok iránt, akik egy 
emberöltővel ezelőtt és ma Észak, 
Kelet, Dél és Nyugat véres harc
terein az ezeréves határok védel
mében és egy szebb s boldogabb 
magyar jövőért hősi halált haltak."

A vármegye 
mezőgazdasági helyzete.

Halász Sándor m. kir. gazdasági 
felügyelő, a vármegye gazdasági 
felügyelőségének vezetője a vár
megyei Közigazgatási Bizottság leg
utóbbi ülésén az elmúlt hónap 
mezőgazdasági helyzetéről szóló 
jelentésében többek között bejelen
tette, hogy

az őszi vetéseket az áprilisi 
hónap rendkívüli száraz és 
hűvös időjárása fejlődésében 
meglehetősen visszavetette. A

május eleji, mintegy 50 mm átla
gos és bőséges csapadékot a fejlő
dés szempontjából melegebb idő-

---------------- ♦♦----------------

A Kormányzó Ur hadparancsa a 2-ik hadsereghez.
A Legfelsőbb Hadúr Hazánk jövőjéért vivőit küzdelmükért 

a legmelegebb köszönetét és elismerését fejezte ki.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, tént visszatérése alkalmából az 
Magyarország Kormányzója a 2. alábbi hadparancsot bocsátotta ki: 
hadseregnek az anyaországba tör-1

H A D P A R A N C S .

---------------- ««----------------

A z uj term elési rendszerről

Kegyelettel és fájdalommal gon
dolunk azokra a hősökre, akik éle
tüket vagy testi épségüket áldozták. 
Hősi halottaink emlékét örökké 
őrizni fogjuk !

Hazánk jövőjéért hűséggel és 
odaadással vívott küzdelmeitekért 
legmelegebb köszönetemet és elis
merésemet fejezem ki azzal a meg
győződéssel, hogy ha megint üt az 
óra, a múltban tanúsított elszántság
gal és kemény harcokban meg
acélozott szellemmel folytatjátok a 
harcot Hazánk boldog jövőjéért.

Kelt Budapesten, 1943. évi május 
hó 24. napján.

H O R T H Y  s. k

ságának élelmezését könnyen meg
oldhatjuk. Az iparcikkekről szólva 
kifejtette, hogy az ipari ellátás te
rén minden törekvésnek oda kell 
irányulnia, hogy a rendelkezésre 
álló készletekből a társadalom szé
les rétegei által használható cikke
ket és nem luxuscikkeket állítsunk 
elő, s a termelt javaknak igazságos 
és szociális elosztását megszervez
zük. Ezt a célt szolgálják a na
pokban a ruházati cikkek beszer
zése terén bevezetett rendelkezések
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járásnak kellett volna követnie.
Miután a rét és legelő fühozama 

csekély volt, az állatok erőállapota 
gyönge, bár a rendkívüli szálas- 
takarmányhiány némiképp enyhült. 
A vármegye munkapiac-helyzete 
április hónapban kielégítő volt. Az 
aratási és cséplési szerződéseket

megkötötték és azok felülbírálása 
is megtörtént. Megjegyzi a jelentés, 
hogy a napszámos munkások vo
nakodnak mezőgazdasági munkát 
vállalni azzal az indokolással, hogy 
megélhetésüket a közúti és ipari 
vállalkozásoknál jobban tudják biz
tosítani.

Testvérek ö le lkeztek . . .
Székely-est a Polgárikörben.

lakóházban, valamint az I. és 11. légol
talmi csoportba tartozó vagyontárgyak 
épületében a gyujtóbombák hatásának 
csökkentésére a padláson tárolt homo
kon felül a kővetkező mennyiségeket 
tartoznak készenlétbe helyezni 1943. évi 
junius hó 15-ig:

Az 1 és 2 szobás lakásokban leg
alább 5 kg, a 3 és ennél több szobás 
lakásokban legalább háromszor 5 kg, 
az emeletes épületek minden lépcsőházá- 
ban emeletenként háromszor 5 kg, a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek
ben pedig az alapterület minden meg
kezdett 30 m'-re után 5 kg száraz ho
mokot kell készenlétben tartani.

Áprilisban az ország nemzetvédelmi 
megbízottai üléseztek Budapesten a 
„Faluszövetség" székhazában. A rima- 
szombati megbízott egy abaposztónad- 
rágos székely testvér mellé került. Két 
impuiziv, minden szépért, nemesért ra
jongó ember összeölelkezett, Háromszék 
és Gömör szive összedobbant, két kéz 
hosszan, melegen, imádságos áhítatban 
munkára lendült. Két lélek kitárult egy
más előtt és a testvéri találkozó terve 
megpecsételődött...

Hazamentek mind a ketten. Valami 
szent megszállottság ülte meg őket. Az 
abaposztós székely testvér fáradhatatla
nul járta a háromszéki falvakat és össze
állított egy 15 tagú székely népcsopor
tot, nem gyöngyös-bokrétát (mert ennek 
már giccs ize van), inkább egy székely 
vadvirágokból font koszorút testvéri ölel
kezésre. Nagyborosnyó, Zágon, Kovászna, 
Torja minden legénye és leánya lázban 
égett, hogy kire esik dr. Szakács Antal 
tanügyi előadó és Viola tanitónéni vá
lasztása, hogy kik mennek el Gömör- 
országba, s talán annak a kislánynak 
volt a legnagyobb öröme és élménye, 
aki még nem ült vonaton.

Megérkezett a gömöri testvér által ki
eszközölt 15 szabadjegy és 15 székely 
elindult testvéri ölelkezésre. A feledi ál
lomáson a háromszéki és gömöri testvér 
szeme összemosolygott, gyémántok ra
gyogtak a szemekben : „Testvér, itthon 
vagytok, Isten hozott benneteket, Gö- 
mörország köszönt Titeket !“

Élmény volt a két nap a székelyeknek 
és nekünk is. Élmény a szombat este a 
Polgárikörben, melyet szinültig megtöl
tött a közönség. Megelevenedett a szé
kely falu egész élete, bepillantást nyer
tünk a székely lélek kincstárába, meg- 
éreztük szavaikon, mozdulataikon ke
resztül egy ősi nép szivét, lelkét, moso 
lyát, hitét, magyarságát.

A kis csoport lelke dr. Szakács Antal. 
Izzig-vérig művész, művésze a szónak, 
mestere a szervezésnek. Szavalómüvész, 
a szó legszorosabb értelmében, de nem 
színész. A csoport szive Viola tanitó
néni egy meleg mosolyu, csupasziv asz- 
szony, de akiből sugárzik a lélek ereje, 
a székely nép hite és a népbe vetett hit, 
a tetterő. A csapat derűje, mosolya Feri bá
tyánk, egy jóizü székely góbé, akinek me
sekincstára csak úgy ontja a székely nép 
Ízes, tiszta, nemesveretü humorát. Irénke 
belopta magát Rimaszombat szivébe. 
Pezsdülő fiatalsága, behízelgő lágyan 
csengő hangja, erőteljes egyénisége 
lángratobbantott sok rimaszombati szi
vet. A torjai legény mozdulataiban, a 
kónyi verbunkósban és a csürdöngölőben 
feltetszett a székely nép kemény, büszke, 
tölgysudár egyenessége, töretlen, hajlit- 
hatatlan élniakarása és élnitudása. A 
népcsoport táncfüzére sz ív  volt, meleg
ség, szin, szépség. A ballada megjelení
tésekben, a fonójelenetben aranyosak 
voltak a fiuk és leányok, nevüket nem 
tudjuk, de szemük sugara, arcuk ken
dőzetlen, szűzi szépsége még sokáig fog 
viliózni lelkűnkben és Lackner László, 
a magyar népi kultúra ezen fáradhatat
lan apostola szivében, aki szivörömmel 
és a művészetüktől felgyűlő még erő
sebb hittel, kisérte Irénkét és a fáradt
ságot nem sajnáló „600 éves zenekar" 
lelkében még sokáig fognak zsongani a 
megtanult székely rne'ódiák.

Székely testvérek. Ö?szeölelkezett Há 
romszék és Gömör, Két testvérsziv ősz

Uj vásárok Feleden. A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter Feled községnek 
újabb vásárokat engedélyezett beiktatni.

szedobbant. Zengő meséitek, dalaitok, 
hitetek, ifjúságotok Itt hatalmas hullá
mokat vert fel a népi kultúra, a magyar 
falu Iránt. Köszönjük néktek, vissza
várunk I —dl.

A székelyek csoportja szombaton és 
vasárnap megtekintette Krasznahorka- 
váralját és az aggteleki cseppkőbarlangot. 
Hétfőn este pedig Pelsöcön az Iparoskör
ben nagysikerű irodalmi esten vettek 
részt, amelyet a község ügybuzgó fő
jegyzője : Csorba Kálmán rendezett meg. 
A székelyek a legkellemesebb emlékek
kel távoztak el Gömör megyéből.

Légoltalmi felhívás.
A m. kir. honvédelmi miniszternek 

164.123/eln. 35—1943. számú rendelete 
alapján a város polgármestere felhívja 
a város közönségét, hogy minden egyes

Katolikus női egyesületeink nyilvános 
szereplései iránt az elmúlt években egyre 
fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a 
város társadalma részéről. A Női Oltár
egyesületnek május 23-án rendezett, jó
tékonycélt képező miisoros diszgyiilése 
az eddigieknél is nagyobb erkölcsi és 
anyagi sikert hozott. Már a szombat 
délutáni főpróbán is nagyszámú érdek
lődő közönség jelent meg, vasárnap 
azonban szűknek bizonyult a Katolikus 
Kör nagyterme a felekezeti és társa
dalmi különbség nélkül megjelent ven
dégek befogadására. A közönség sorai
ban ott láttuk a protestáns egyházak 
belmissziós szerveinek képviselőit is.

A diizgyülésre az egyesület rendkívül 
tartalmas és a mai idők szelleméhez 
igazodó hazafias jellegű műsort állított 
össze. Az előadás egyesítette a gyer
meki lélek egyszerű megnyilvánulásától 
kezdve a vallásos áhítaton keresztül a 
magasfoku művészi teljesítményig mind 
azt, ami a szellemi és lelki felüdülést 
jelent a mostani sok gonddal és nehéz
ségekkel küzdő időkben. A szeretet je
gyébe állította be az Oltáregyesület disz- 
gyülését, mondotta magas emelkedett- 
ségü és hazafias lendületű megnyitó be
szédében Tariska Lajosné, az Oltáregye
sület népszerű elnöknöje, aki Aí. Lauren- 
tia hitoktató kedves nővérrel együtt állí
totta össze és tanította be a műsor nagy
részét fáradhatatlan buzgalommal és 
nagy türelemmel. Munkájuk eredménye
ként az összes szereplők, a legkisebb
től a legnagyobbig, tudásuk legjavát 
adták.

A Magyarország Védasszonyát dicsőítő 
hatásos élőképben és a 3 felvonásos 
hazafias színdarabban a szereplők egy
forma dicséretet érdemelnek kedves sza
valatukért és kifejező játékukért. A szin- 
pompás élőképben a Boldogságos Szűz 
Mária elé (Göldner Márta) a május leg
szebb virágaival járultak: Keresztes
Lacika, Sípos Bözsike, Vereczkey Gyuszi, 
Lackner Nórika, Pózna Mária, Stumpf 
öcsi, Valló Karcsi, Barabás Szunyi, Cser
mely Tibor, Sávoiy Nóra, Freitag Laci, 
Bajkai Nelli, Fábián Imre, Halász Mari. 
ka. Szabó Marika, Kr pecz Ica, Jelline^

A folyó évi vásárok tehát junius 4., 
julius 19., augusztus 6., szeptember 6., 
november 5. és 29 én lesznek.

A bérlemény részére előirt homok 
készenlétbe tartásáról, a zacskók beszer
zéséről a főbérlő, a lépcsőházak részére 
szükségesekről a tulajdonos tartozik gon
doskodni. A homok beszerzéséből, annak 
szállításából felmerülő költségeket az 
Ingatlan tulajdonos, illetve az 1939. II. 
t. c. 137. §-a alapján kijelölt személy 
tartozik viselni.

Aki a fent megállapított kötelezettsé
geknek nem tesz eleget, kihágást követ 
el és 15 napig terjedhető elzárással bün
tethető.

Minden h á z tu l a j do n o s  
érdeke, hogy tagja legyen

a L é g o l t a lm i  L i g á n a k !

Olgi és Bükky Jenöke. A kis szinmü 
főszerepét Puskás Zsuzsika játszotta 
olyan természetes erővel és öntudatos 
fellépéssel, amely egy felnőtt szereplőnek 
is dicséretére vált volna, s igy a legna
gyobb csodálatot vivta ki. Bartáky Éva 
a szokott jó és komoly volt. A többi 
szerepekben Benedek Gingi, Petrusz 
Évike és Katona Edit tűntek ki. Bájos 
tündérek voltak : Babka Ilona, Bolha 
Évi és Kató, Balogh Viola, Delics Editke, 
Lackner Nóri,GecseJuci és Klári, Farkas 
Irén és Ilona, Petrusz Éva, Molnár Vali 
és Winkler Ica, huncut kis törpék pedig 
Takács Ági és Szepessy Évike. Feltűn
tek a színes papirosokból készült ügyes 
kis ruhácskák.

Az önálló szereplők közül a kis jékei 
Balogh Ádámka bátorhangu verselése, 
Jávorszky Tibor joghallgató mély át- 
érzéssel és kiforrott előadókészséggel 
elmondott szavalata, valamint a vendég
énekesek : Babala Lenke és Balázs Já
nos (Losonc) iskolázott és szépen csengő 
hangon előadott énekszólói és kettősei 
érdemelték ki a közönség tapsait. A 
közönség sok szeretettel ünnepelte a 
két tehetséges énekest, akiket ráadásra 
is késztetett. Ugyancsak nagy hatást 
keltett és viharos elismerést váltott ki a 
dr. StumpJ Pálné által művészettel be
tanított magyar tánc is, amelynek főrészét 
Donkó Éva, Gábor Vali, Szókontor Edit 
és Zeithaml Erika lejtettek el bájosan. 
Rövid táncszereplésükkel kitűntek még: 
Gémes Juci, Fábián Mária, Valló Zita, 
Jávorszky Margit és Molnár Vali. Az 
énekeket és táncot Lali Sándor közked
velt cigányzenekara kisérte ügyesen.

Zeithaml Erika volt kedves bemon
dója az estnek, amely elsőáldozó szegény 
gyermekeink felruházásához 400 P-vel 
járult hozzá.

Külön köszönetét és dicséretet érdemel 
özv. Bidt Jenőné, aki minden előadás 
alkalmával önfeláldozóan és fáradtságot 
nem ismerve dolgozik az Oitáregyesülel 
érdekeiért.

A Mécs est Iránt, amely pénteken este 
folyt le a „Három Rózsa“-szálló nagy
termében, minden eddigi irodalmi estet 
felülmúló nagy érdeklődés nyilvánult 
meg. A jegyek elővételben órák alatt 
elfogytak. Az estről jövő számunkban 
adunk részletes beszámolót.

---------------- ♦♦----------------

A szerete t és a hazafias érzés jegyéb en  fo ly t le  
a N ői O ltáregyesü let d iszgyü lése.

A kulturévad margójára.
A Magyar Munkaközösség téli kultur- 

évadja bezárult. Megállapíthatjuk, hogy 
a kulturévad igen szép erkölcsi és lelki 
eredménnyel végződött. A „Székely-est" 
méltó pont volt a rendezések végén. A 
rendező Magyar Munkaközösség a vég
zett munka boldog tudatával állhat meg 
Rimaszombat közönsége előtt. Rima
szombat kulturéhes közönsége hálával 
adózik a Nemzetvédelmi Minisztériumnak, 
hogy kezére járt a rimaszombati veze
tőknek és bőséges szellemi és lelki táp
lálékkal látott el minket. Köszönet illeti 
meg a mi kedves, igazán testünkből való 
testté, vérünkből való vérré vált Kun 
Györgyöt, ezt a csodálatos lendületű, 
bámulatos tevékenységű, mélységes in- 
tencióju szivembert, Smid Lehelt, aki 
lelkes buzgalommal s igazi gömöri tem
peramentummal emelte magasra nálunk a 
kultúra hanyatló zászlaját, Makovits Jenőt, 
a sokoldalú, a szépség hitétől megszállott, 
kulturapostol művészt, Kovács Józsefet, 
ezt a csupasziv jóságot, a végtelen szol
gálatban felolvadó cserkészembert, s 
Lackner Lászlót, ezt a halkszavu, álma
tag rajongót és a ma már országoshirü 
„600 éves zenekart", s mindenkit, aki 
megérezte, hogy a Magyar Munkaközös
ség ébreszteni, buzdítani akar és a szent 
magyar Jövőt munkálni. Viszontlátással 
búcsúzik tőletek

Egy szorgalmas látogató.

Lé g o lta lm i-ta n fo lya m  bezáró.
Nem mindennapi érdekességü vizsga 

folyt le május 15 én, szombaton délután 
a Téli Gazdasági Iskola egyik tantermé
ben. A Légoltalmi Liga helyicsoportja 
az egész vármegyére kiterjedően egy
hetes tanfolyamot rendezett a „légoltalmi 
csoportba sorolt vagyontárgyak és ipar
telepek" légo-vezetőinek, parancsnokai
nak és azok helyetteseinek kiképzésére. 
A tanfolyamon 56-an vettek részt, köz
tük miniszteri tanácsosi rangban lévő 
hivatalvezetők, bírósági elnökök, maga- 
sabbrangu közigazgatási tisztviselők, ta
nárok, üzemvezetők, hivatali altisztek, 
nők és férfiak vegyesen. A rendkívül 
fontos tanfolyam előadói Sohler Béla 
vm. tűzrendészed felügyelő, a Légoltalmi 
Liga alelnöke és Zddory Jolán légo- 
előadók voltak. A vizsgát dr. Dohnányi 
Dezső, a Légoltalmi Liga helyicsoport
jának elnöke vezette és azon megjelent 
a kerület képviseletében vitéz Tavassy 
Gyula m. kir. honvédezredes, valamint 
vitéz dr. Blikky Jenő m. kir. rendőrtaná
csos, Rimaszombat megyei város légol
talmi parancsnoka. A szabályszerűen le
folyt vizsga eredményét vitéz Tavassy 
Gyula ezredes foglalta össze, s nagy 
elismerését fejezte ki a hallottak felett, 
köszönetét mondván a Légoltami Liga 
vezetőségének és ügybuzgó, lelkes elő
adóinak hasznos munkásságukért.

A tanfolyamot egyébként az egyik elő
adási napon meglátogatta vitéz Tapódy 
István m. kir. ezredes, kerületi légoltalmi 
parancsnok is, aki a hallgatók számára 
mondott beszédében értékes tudnivaló
kat adott utravalóként.

A férfi Oltáregylet
rendes havi taggyűlését május 2I-én, 
pénteken este tartotta meg élénk érdek
lődés mellett. Raddny Lajos esperes
plébános, elnök szívélyes szavakkal üd
vözölte a megjelenteket és az uj tago
kat, majd ima után Kempis Tamás el
mélkedéseiből a „Krisztus követése" 
cimü fejezetét olvasta fel. Az elmélke
dés Krisztus élete felett legyen fegfőbb 
igyekezetünk és a magunk életét is 
alkalmazzuk az Ő példájához. A világi 
örömök megvetése és a hiúság mellő
zése által törekedjünk az örök életre, 
példázta a felolvasott rész.

Sövényházy Mihály jegyző felolvasta 
a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét, mely 
után az elnöklő esperes-plébános meg
elégedését és örömét fejezte ki az idei 
hitvédelmi előadások sikere felett, me
lyek főtémája a családvédelem kérdései 
voltak. Az ülésre kitűzött előadásában

Jötékonycélu  b ű v é s z e s t  a „H árom  R ó zs á é b a n  junius 1-án este 7 órakor
a p elsőci hadikórház h arctér i b e teg  honvédéi javára .
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Ti t e  k
N ő k  t is z ta  te in t jű k e t gyakran  csak 
annak kö szö nhe tik , hogy fig ye lm e t 
fo rd íta n a k  e m észtésü kre Legyen az

viszont Radány Lajos megszívlelendő 
igazságokkal és a közvetlen életből vett 
példákkal „a szülök kötelességeiről gyer
mekeikkel szemben“ értekezett nagy fi
gyelem közepette. Figyelmeztette a szü- i 
löket arra a nagy feladatra, amelyet az j 
Isten reájuk rótt. A gyermek elsősorban | 
az Istené — mondotta, — Isten tulajdo
nát tehát meg kell becsülni. A gyermek
nek nemcsak testi épségére, de lelkére 
is vigyáznunk kell. Ezt a célt a vallásos

nevelés és a szülőknek jó példákban 
való előljárása szentesit). Rámutatott 
arra a sok tragédiára, amely a gyer
mekek lelkében leijátszódott, ha a szü
lői házban nem Isten törvényei uralkod
nak. A hitoktatás fejlődése kapcsán fel
említette az előadó a papi pálya iránti 
érthetetlen és indokolatlan ellenszenvet 
is, végül hangsúlyozta, hogy a szülök 
gyermekeik iránt akkor teljesitik igazán 
kötelességüket, ha őket Isten parancsai 
szerint nevelik.

A mély hatást keltett előadás után a 
taggyűlés folyó ügyeket tárgyalt le. Az. 
elnöklő esperes-plébános bejelentette, 
hogy a jövő havi taggyűlést junius hó 
18-án, pénteken tartják meg. Záróimád
ság után az ülés véget ért.

F e lh ívá s  a z e gészségügyi védőnői pályára való je len tkezésre .
A m. kir. belügyminiszter nagyobb- 

számu egészségügyi védőnő kiképzése 
céljából felhívást intézett a közigazga
tási hatóságokhoz, amelyben a f. évi 
szeptember hó II. felében a m. kir. Or
szágos Közegészségügyi Intézet keretében 
működő budapesti, kassai, kolozsvári és 
szegedi m. kir. Ápoló- és Védönöképző 
Intézetekben kezdődő 3 éves tanfolyamra 
való felvételre hivja fel az érdekeltek 
figyelmét.

Az általános egészségvédelmi gondozó 
munkában résztvevő zölkeresztes védő
nők kiképzése elméleti és gyakorlati 
oktatásból áll. Tekintettel arra, hogy a 
kiképzés a munka természeténél fogva 
három irányú, vagyis : betegápolási,
egészségügyi és szociális gondozási jel
legű-, a gyakorlati munka is egyrészt az 
intézetben, másrészt az e célra kijelölt 
klinikákon, egészségügyi és szociális 
intézményekben történik.

Az 1000/1940. B. M. illetve az 1051/ 
1941. B. M. számú rendelet értelmében 
a védőnők a tanítónőkkel azonos fize
tési osztályba sorolt nyugdíjjogosultság
gal bíró állami tisztviselők, akik az Or
szágos Nép- és Családvédelmi Alap 
megbízásából végzett szociális munká
jukért fizetésükön felül még külön dija

zásban részesülnek.
Felvételi feltételek : 18—30 éves élet

kor, kifogástalan egészségi állapot, kö 
zépiskolai érettségi tanítónői vagy óvó
női oklevél. Kellő indokolás mellett 6 
közép, vagy ennek megfelelő iskolát 
végzettek kérvénye is figyelembe vehető.

A kérvény benyújtása : A kérvény sze
génységi bizonyítvány hiánya esetén 
2 P-s, a mellékleteket 30 filléres ok
mánybélyeggel ellátva minden évben jú
lius hó 15-ig a pályázatot hirdető M. 
Kir. Áll. Ápolónő- és Védőnőképző In
tézet vezetőségéhez cimezve kell szemé
lyesen, vagy postán benyújtani.

A ianfolyam szeptemberben kezdődik 
és egyfolytában három évig tart. Olyan 
növendék, aki akár tanulmányaiban ta
núsított hanyagsága, akár szolgálati ma 
gatartása miatt a pályára alkalmatlannak 
bizonyul, igazgatósági határozattal az 
Intézetből bármikor kizárható. A beteg
ség, vagy más okból mulasztott gyakor
lati időt a tanfolyam végén pótolni kell. 
A diplomát szerzett védőnő azonnali el
helyezése lehetőleg a vármegye terüle
tén biztosítva van.

Részletes feltételek a vármegyei tiszti
főorvosi hivatalban és a Városháza 4. 
számú szobájában tudhatók meg.

Felh ívá s R im aszom bat 
tá rsa da lm áh o z.

A Horthy-Miklós laktanyában ki
ütéses typhus miatt vesztegzár alatt 
levő munkaszolgálatos alakulatban 
zárlat alatt van 61 harctérről haza
tért keresztény magyar tiszt és ka
tona is. Mivel ezeknek — hozzá
tartozóiktól elkülönítve — még né
hány hetet a zárlat alatt kell tölte
niük és az átélt szenvedések folytán 
szervezeti ellenállókészségük és a 
járvány elleni védekezésük lerom
lott,

a Vöröskereszt Elnöksége az
zal a kéréssel fordul a város 
társadalmához, hogy szeretet- 
adományaikkal a s o r s u k o n  

könnyíteni szíveskedjenek.

S 1 Ő N T Í

Az alábbi cikkek felajánlását, illetve 
adományozását kérjük: bor, konyak, 
likőr, dohány, cigaretta, citrom, 
cukorka, keksz, tésztanemü, postai 
levelezőlap. Adományokat egységes 
eljuttatás céljából

az Állami Kórház apáca-fönök- 
nőjéhez (Márta-nővér, apáca

iak) kérjük küldeni.
Külön felkérjük Rimaszombat jóté
kony hölgyeit, hogy amennyiben 
tésztanemüek készítésére vállalkoz
nak, azt a mennyiség megjelölésé
vel névjegyen ugyanott jelentsék 
be. A Vöröskereszt Elnöksége en
nek beküldési idejét külön értesí
téssel fogja kérni. Mindenki adjon 
tehetsége szerint. Kívánatra a cser- 
kész-ifjak a házhoz is elmennek az 
adományok átvételére.

A Vöröskereszt elnöksége 
és a város vezetősége.

Tuióczy Zoltán ev. püspök május 
! 29—junius 9-ig egyházi látogatásokat 

végez a tiszai ev. egyházkerület vissza- 
; tért erdélyi egyházközségeinél A püspö

köt útjára elkíséri vitéz Baráth Károly 
rimaszombati lelkész is.

melyért érdemes részt venni a 
j ó t é k o n y c é l u  m. kir. ál
lami sorsjáték húzásán

mert egy egész sorsjegy ára csak 
3 P, félsorsjegyé pedig 1'50 P 
Ilyen olcsó sorsjegy nincs

mert nyereményei 4o.ooo P,
20.000 P, lo.ooo P, kétszer
5.000 P, négyszer 2.5oo P, hat
szor 2.000 P, harminchárom- 
szor l.ooo P stb., ö s s z e s e n  
29 360 nyeremény.

mert húzása m ára közeljövőben: 
junius 8-án esedékes, tehát az 
eredményt a közeljövőben élvez
heti.

Az Országos Hadigondozó Szövet
ség gömörl szervezete dr. Radvánszky 
Györgyné, főispánunk hitvesének elnök
lete mellett kezdte meg működését. A 
nemes céllal alakult szervezet a múlt 
hét elején tartotta első megbeszélését, 
amelyen a város női társadalma nagy
számban képviseltette magát özv. Sa- 
marjay Jánosné, a Rimaszombat és Vi
déke Jótékony Nőegylet elnökével az 
élen. A szervezet tagjai eszközük a jelen
legi világháború hadigondozottjainak 
összeírásával és támogatásával kapcso 
latos munkákat is.

hogy hőpalackjánál —  m ely té
nyezők a jó hőtartás előfeltételei:

1. Az üvegbetétet használat előtt 
alaposan ö b l í t s ü k  ki hideg, Ül. 
meleg vizzel, aszerint, hogy hideg 
vagy meleg italt, vagy ételt aka
runk a betétbe önteni.

2. A  folyadékot vagy ételt valóban 
hideg vagy forró állapotban tölt
sük be.

3. A z üvegbetéiet töltsük mindig 
tele és jól dugaszoljuk be.

I H O P J U
Tábori mise a magyar együttérzés 

jegyében. Május 23-án, vasárnap dél 
előtt 9 órakor országszerte ünnepi isten- 
tiszteletre gyűltek össze a levente ifjak, 
s a magyar jövő imádsága szállt a ma- 
gasságos Egek felé a harcban álló hon- 
védeinkért. Rimaszombatban a Hősök- 
Emlékmüve előtt folyt le a tábori mise, 
amelyre a leventék zárt sorban vonul
tak ki. Gyönyörű időjárás kedvezett 
ezúttal a kegyeletes eseménynek, ame
lyen résztvettek a helyőrség katolikus 
tagjai és az iskolák ifjúsága is. A tisz
tikar élén vitéz Rajháthy Sándor al
ezredes jelent meg. A szentmise előtt 
az egyik levente-oktató babérkoszorút 
helyezett el a Hősök-Emlékmüvének 
talapzatára a jelenlegi háború elesettjei
nek emlékezetére. Majd Radány Lajos 
esperes-plébános Tóth Sándor hitoktató
lelkész segédletével, két levente-oktató 
ministrálása mellett mutatta be a szent
mise-áldozatot, s mondott magasztos j 
imádságot a haza oltalmáért küzdő hős 
katonákért. Mise közben a levente-zene
kar játszotta a vallásos és hazafias 
dallamokat, komoly tanultságról adván 
ezúttal bizonyságot. Az istentisztelet vé
geztével, miként az egész országban 
egyidőben megszólaltak a harangok, 
hogy hirdessék a magyar hősi eszme hal
hatatlanságát. — Junius 6 án, vasárnap 
délelőtt a protestáns egyházak tartanak 
közös tábori istentiszteletet a Hősök- 
Emlékműve előtt.

Emléktáblát kapott Lőrinczy György 
a Nyírségen. Nagykálló község néhai 
Lőrinczy György iró és költő, volt rima- 
szombati tanfelügyelő szülőházát emlék
táblával jelölte meg. Az emléktáblát a 
közeljövőben a Kisfaludy-, Petőfi- és 
Bessenyei-Társaság részvételével ünne
pélyesen leplezik le.

Pártülés. A Magyar Megújulás Pártja 
rimaszombati szervezete május 23 án, 
vasárnap délelőtt a „Három Rózsa" nagy
termében választmányi illést tartott, 
amelyen vitéz Jaross Andor, Fílssy Kál
mán és Horváth Géza országgyűlési 
képviselők Is résztvettek.

A Számvevőségi Tisztviselők Or
szágos Szövetségének 30. évi, jubiláris 
közgyűlésén Budapesten Rimaszombat
ból Fukker Bertalan vármegyei szám
vevőségi tanácsos, hivatali főnök és dr. 
Kolumbdn Antal vm. számvizsgáló vet
tek részt.

A Rimaszombat! T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

Vöröskeresztes ápolónői vizsga. Az
állami kórházban május 14-én folyt le 
a gimnázium és a r. kát. kereskedelmi 
szaktanfolyam 28 növendéke számára 
rendezett házi betegápolási tanfolyam 
vizsgája. A 12—17 éves leányok szak
avatott előkészítését 14 napon, 42 órán 
át Zólyomy Pálné megyei vöröskeresz

tes előadónö és dr. Miklós Károly m. 
kir. honvédorvos-százados végezték lel
kes ügybuzgósággal. A vizsga elnökei 
dr. jékei Balogh Ádátnné vármegyei fő- 
ápolónő és dr. Kriesch Lajos főorvos, a 
Vöröskeresztes Fiók ügyvezető elnöke 
voltak. A hallgatók úgy az elméleti rész
ben, mint a gyakorlati tudás tekinteté
ben a rövid tanulmányi időt magasan 
meghaladó tudásról tettek — a nagy
számban megjelent érdeklődők előtt — 
bizonyságot. Ennek kifejezését is adta 
dr. jékei Balogh Ádámné, aki a hallot
tak és látottak felett legteljesebb elis
merését fejezte ki és hálás köszönettel 
adózott a tanfolyam kitűnő előadóinak 
és megértő növendékeinek. A vizsga 
végén Letiner Stefánia VII. o. gitnn. és 
Szabó Magdolna kereskedelmi iskolai 
tanulók virágcsokorral kedveskedtek dr. 
jékei Balogh Ádámnénak és Zólyomy 
Pálnénak köszönetül az életben oly fon
tos és hasznos tudnivalókért.

Az 1943—44. tanévre szóló beírá
sok a gimnáziumba. Az Egyesült Prot. 
Gimnáziumban a jövő 1943—44. tanévre 
szóló beírások junius 12-én, szomba
ton d. e. 8—13 óra között lesznek. Az 
I. osztályba jelentkező, továbbá a más 
gimnáziumokból átlépő tanulók szüleik 
kíséretében kötelesek a beiratkozásnál 
megjelenni. Szükséges okmányok az I. 
o.-ba jelentkezőknél: 1. elemi iskolai 
értesitőköny vecske ; 2. himlőoltási, 12 
évnél idősebbeknél ujraoltási bizonyít
vány ; 3. a tanuló születési anyakönyvi 
kivonata; 4. a szülők keresztlevelei és 
házassági bizonyítványai ; 5. apai és 
anyai nagyszülők születési és házassági 
bizonyítványai. Más gimnáziumból átlépő 
tanulók tanulmányi értesítőjüket és az 
előbb felsorolt születési, ill. házassági 
okmányokat kötelesek bemutatni.

Igazgatóság.

2 -s z e r  n a p o n ta
reggel és különösen este lefekvés elért

Chlorodont
f o g p a s z t a
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— Felhívás. Felhívjuk az Általános 
Temetkező Egyesület lezárt könyvtulaj- 
donosait, hogy a könyvecskéjüket 8 na
pon belül az egyesület pénztárnokának 
adják be Tompa-utca 6. sz. alá felül
vizsgálás végett. A könyvbe Írják bele a 
tulajdonosok a születési évet, hónapot 
és napot. Az elnökség.

„Anyák napja' az áll. fiunépiskolá- 
ban. Meghatóan kedves ünnepség folyt 
le május hó 23-án, vasárnap délután az 
áll fiunépiskolában. A szépen feldíszí
tett legnagyobb tantermet zsúfolásig 
megtöltötték a szülök és vendégek. Ho- 
luby Márta tanitónö könnyekig meg
ható beszédet tartott. Az iskola ének
kara és szavalókórusa szerepelt az édes
anyát dicsőítő müsorszámokkal. Szava
latok és jelenetek tarkították még a 
a bensőséges ünnepélyt. Az előadás 
végén a gyermekek együttesen köszön
tötték édesanyjukat és sok-sok virággal, 
levélkékkel és ajándékokkal kedves
kedtek nekik.

Minden tekintetben perfekt

s z a k á c s n ő
junius 1-én felvétetik.

Cim : a k i a d ó h i v a t a l b a n .

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő 
Alap elnökségének értesítése szerint 
többizben előfordult, hogy főleg az ifjú
ság körében tartozó kísérletezések által 
készített kis repülő modelek — az azok
kal való kísérletezés során — indítási 
helyeiktől messze elrepülve ismeretlen 
helyen értek földet és elvesztek. Ezek
nek a kis modeleknek az elvesztése pe
dig nemcsak a felhasznált anyag, hanem 
főként az eikészitésiikre fordított munka 
szempontjából is érzékenyen sújtja a 
kísérletezőket. Az esetleg talált repülő 
modeleket minden egyes esetben a 
rendőrhatósághoz kell beszolgáltatni.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümőlcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5‘ ,-os osztalékot fizet.

Uj rendszerű tábori postaszámok.
A honvédvezérkar főnöke közölte, hogy 
május végével az eddigi öt számjegyből 
álló tábori postaszámok megszűnnek. A 
jövőben az egyes harctéren működő 
katonai alakulatok egy nagy betűből 
(A. B. C. stb.) és három számjegyből álló 
tábori postaszámot kapnak.

Az elsötétités ideje: este 10 óra.
A hivatalos lap múlt szombati száma 
közölte, hogy a honvédelmi miniszter 
rendelete szerint május 22-étöl kezdő
dően az elsötétitést este 22 órakor kell 
végrehajtani. Az elsötétités másnap reg
gel 3 óráig tart.

Vesztegzár alatt a Horthy laktanya.
A rimatamásfalvai „Horthy Miklós“-lak- 
tanyát a hatóságok fertőző betegség 
miatt vesztegzár alá helyezték. A ka
szárnya környékén közlekedni, oda vagy 
onnét csomagot és ételt be- és kivinni 
súlyos büntetés terhe mellett nemcsak 
tilos, de életveszélyes is, miután az őrök 
a tilalom megszegői ellen fegyverüket 
is használhatják.

Az idei kőnyvnapokat május 31., ju
nius 1-én és 2-án tartják meg Budapes
ten, nálunk pedig junius 2—4—5 én.

A „Magyar Erő", Nyirő József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

Nemzeti filmszínház.
Az elmúlt vasárnap lepergetelt 1000-ik 

Magyar Híradó élményszerüen mutatta 
be az elmúlt húsz esztendő világformáló 
eseményeit és fényes bizonyítéka volt 
annak, hogy elmúlt ezer hét alatt a 
magyar filmriporlázs milyen hatalmas 
fejlődésen ment át. — Szombaton és 
vasárnap Csörögi legújabb magyar kém
filmjét mutalja be a mozgóképszínház

„Akit elkap az ár" cimen. Már a cím
ben is benne van az izgalmas történet 
magja, amely arról szól, hogy miképpen 
sodorhatja az embert a féktelen szere
lem és a pénzhajhászás a becstelen
ségbe és hazaárulásba. A főszerepekben 
Simor Erzsi és Földényi László egyéni
ségüknek megfelelő kitűnő alakítást 
nyújtanak. Mellettük Hidvéghy Valéria, 
Somogyi Nusi, Dajbukát Ilona, Mihályffy 
Béla, Pethes Ferenc és Erdélyi Mihály 
jeleskednek. — Május 31-én, hétfőn és 
és junius 1-én, kedden „Az Angyalvár 
börtöne" cimen izgalmas olasz dráma 
fut a vásznon. Főszereplői Alida Valii, 
Európa legszebb filmcsillaga és a „Néma 
tanu“-ban megcsodált Amadeo Nazzari.
— Junius 2-án, szerdán és 3-án, csütör
tökön kettős magyar műsort élvezhetünk. 
„A Donparti karácsony" c. rövid film 
megható harctéri élményt tárgyal Bulla 
Elmával a főszerepben. A „Tökéletes 
férfi" másodbemutatója pedig újra de
rűs perceket szerez. Főszereplői Simor 
Erzsi, Dán Etelka, Jávor Pál, Pethes 
Sándor és Ferenc, Mihályffy és Makláry.
— A legközelebbi újdonság, a „Valborg- 
éji kaland" magyarul beszélő svéd világ
film. Pünkösdre a filmszínház az „Embe
rek a havason" díjnyertes magyar fimet 
kötötte le.

A m. kir. Pelsőci Honvéd Hadikórház 
Parancsnokságától.

Meghívó.
Mély tisztelettel meghívjuk Ri

maszombat város közönségét az 
1943. évi j uni us  hó 1-én, kedden 
este 7 órakor a „Három Rózsa" 
nagytermében a Ma g y a r  Vör ös -  
k e r e s z t  Gömör-vármegyei vá
lasztmánya által rendezendő
jó ték on ycélu  büvészest-re.

Sikerült szerződtetnünk az Európá
ban ismertnevü bűvészt: „Laci  bá
csit", — művésznevén — „Wi pp  
mester“-t, aki a telepátia, mágia és 
a bővészcsodák igazi mestere. A 
bűvész előre is Ígéri, hogy a. t. 
közönségnek két felejthetetlen órát 
szerez érdekes és humoros előadá
sával.

Itt csak néhány kiemelkedő mű
sorszámot említünk meg a ragyogó 
és változatos műsorból: A rejtélyes 
varrótű..., A gyűrű utazása..., Wipp 
mester a pénzgyáros..., A közön
ség világkörüli útja..., Ördöngős 
festőművész..., Gyürüpósta..., Gor- 
diusi csomó..., Csodazsebkendő..., 
Fantasztikus kártyák..., Japán zsi
nór..., Változatos kártyamutatvá
nyok..., Az emlékezőtehetség cso
dája..., Akaratátvitel (telepátia) stb, 
stb, és még számos érdekfeszitő 
mutatvány.

Helyárak: I. 3 P, II. 2 P, állóhely 
1 P. Jegyek elővételben a Ma r o s i  
könyvkereskedésében vá l t hat ók,  
előadás napján pedig 1 órával az 
előadás előtt a pénztárnál.

A fenti előadásra a helyi V ö 
r ö s k e r e s z t  vezetősége különö
sen felhívja a város áldozatkész 
lakosságának figyelmét, mivel a 
tiszta bevétel a pelsőci hadikórház
ban ápolt harctéri beteg honvédek 
számára egy mozi-gép megvásár
lását célozza.

* l p a i t t a l a t i  közlem ények.
Az Ipartársulat ezúton is felhívja az 

iparosság figyelmét a m. kir. Kereske
delem és Közlekedési Miniszternek „Az 
áruk számlázása és vételárának feltün
tetése" tárgyában kiadott 60.000/1943. 
K. K. M. számú rendeletére, melyet 
minden érdekeli iparos pontosan betar
tani tartozik. A rendeletre vonatkozó 
tájékoztatás az Ipartársulat hirdető táb
láján ki van függesztve.

Beküldött könyvek.
Kede László: „Lassan leszáll az éj."

Kede László regénye — első müve a 
fiatal Írónak — kivételesen nehéz és 
nagy bátorságot megkívánó tárgyat ra
gadott meg: egy elme fokozatos elsöté- 
tülését, belehullását az üldözési mániába. 
A tudós elmeorvos pontosságával vezet 
végig a mánia kifejlődésén, s közben az 
Író művészetével osztja meg rokonszen- 
vünket a szenvedő beteg és az ártatla
nul gyanúsított asszony között. Sors
tragédia ez a regény, amelyben nincse
nek bűnösök, csak áldozatok. Megírásá
ban a témának önként adódó izgalmas 
érdekessége keveredik az írónak meg
lepően érett szerkesztésben tudásával és 
magas igényű stílusával. A nemcsak 
belső tartalmában, de külsejében is stí
lusos könyv a Singer és Wolfner Iro
dalmi Intézet kiadásában jelent meg. Ára 
fűzve 5 60, kötve 860 P.

S P O R T .
Labdarúgás.

Gólzáporos vasárnapjuk volt május 
23-án a rimaszombati csapatoknak. A 
R. Törekvés barátságos mérkőzésen 7:0 
(3:0) arányban győzte le a Tornaijai 
LE-t, s ezzel bebizonyította, hogy tor
naijai veresége igazságtalan volt. — A 
Levente Egyesület csapata bajnoki mér
kőzésen 8:0 (5:0) arányban verte meg 
a Sajógömöri LE-t. Győzelmével a cso
port bajnoka lett és a következőkben a 
hadtest bajnokságba való bejutásért 
játszik selejtezőmérkőzéseket.

Ma, vasárnap délután fél 4 órakor a 
a Levente Egyesület és a Törekvés II. a 
városkerti pályán barátságos mérkőzést 
játszanak.

A Törekvés selejtező mérkőzései.
Ma, vasárnap délután fél 2 órai 

kezdettel játsza le a Sajóvölgyi-alosztály 
bajnokságát megnyert R. Törekvés az 
NB 111-ba való jutásért az első selejtező
mérkőzést

a Miskolci MOVE csapatával.
A második selejtezőmérkőzés ugyancsak 
Rimaszombatban junius 3-án, Áldozó
csütörtökön d. u. V* 2 órakor folyik le a 
Mátravidéki alosztály győztese ellen. Re
méljük, hogy a nagy fontosságú mérkő
zéseknek rekordszámú néző közönsége 
lesz, amely csapatunkat az itthon feltét
lenül megszerzendő győzelemre fogja 
buzdítani.

MLSZ Felvidéki kerület.
Sajóvölgyi csoport. I. osztály.

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

14-10------  4—38:23 20
1 4 -  8 - 2 — 4-4 2 :2 8 -1 8  
1 4 -  8 -  I -  5 - 50:27—17 
1 4 - 7—3— 4-38 :22-17  
14- 7 - 3 -  4-42:25—17 
14— 6 - 1 — 7 -21 :34- 13
1 3 -  2------ 11 -2 2 :5 3 - 4
13— 2 ------11 — 17:56— 4

(A két utolsó csapat őszről elmaradt 
mérkőzését még nem játszotta le.)

1941. El. XVI. E. 4/12. szám.

Pályázati hirdetmény.
A rimaszombati kir. törvényszéknél a 

szlovák nyelvre rendszeresített állandó 
tolmács! állásra a m. kir. igazságügy- 
miniszter urnák a folyó hó 5 én kelt 
32331/1943. I. M. VII. számú rendelete 
folytán pályázatot hirdetek.

A pályázati kérvényt a m. kir. igaz
ságügyminiszter úrhoz kell címezni, de 
hozzám kell beadni e hirdetménynek a 
Budapesti Közlönyben közzétételétől  
számított két hét alatt.

A közelebbi feltételeket a Budapesti 
Közlönyben közzétett, valamint a kir. 
törvényszéknél, a feledi, rimaszombati, 
rozsnyói és tornaijai kir. járásbíróság
nál kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.

Rimaszombat, 1943. május 26.
Tariska Lajos s. k.
törvényszéki elnök.

V e n n 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, Pozsonyl-ut I.VirágüzletTel. 11-59-34

Hirdetm ény.
Felvidéki Róm. Kát. Temetkezési 

Biztositó Egyesület központja Rima
szombat, ezúton értesíti tagjait, vala
mint az érdeklődőket, hogy a m. kir. 
pénzügyminisztérium a Belügyminisz
terrel egyetértésben 20.926/1943. pii. 
min. szám alatt az egyesület alapszabá
lyait jóváhagyta.

Rimaszombat, 1943. május hó.
Tóth Árpád
központi elnök.

Hindulák Lajosné
központi titkár.

P á ly á z a ti h irdetm ény.
A rimaszombati iparos- és kereskedő- 

tanonciskola felügyelöbizottsága pályáza
tot hirdet a következő három iskolai 
évre 5 férfi és két női nem főhivatású 
óraadói állásra. Ellátandó 38 közisme
reti és 18 szabadkézi és mértani rajz
óra. A fizetés törvényes. Pályázatokat 
az iskola felügyelőbizottságához címezve 
az igazgatósághoz kell beadni.

Pályázati határidő: 1943. évi junius 
hó 10.

Rimaszombat, 1943. május hó 22.
Valaszkay Rezső s. k.

felügyelőbizottsági elnök.

Rimaszombat m. város Polgármestere. 
3447/1943. sz.

Tárgy : Rimaszombat megyei 
város mosdószappan 
ellátása.

H irdetm ény.
A szappanelosztás miniszteri biztosától 

9637/1943. sz. alatt kapott utasítás sze
rint a jelen körülmények között csak 
három havonként tud jejenként 1 drb. 
pipere szappant rendelkezésre bocsájtani.

A szappan igazságos elosztása végett 
alábbiakat rendelem e l :

Miután a kiadott szappan bevásárló
jegy hat hónapra 3 darab pipere-szap
panra van méretezve, viszont ellátmányra 
csak személyenként 2 darab érkezik, a 
szappanjegy pipereszelvényei közül a 
középsőt, mely junius 1—július 30 ig 
van beállítva, érvénytelenítem.

Az április 7— május 30 ig érvényes 
jegy érvényességi határidejét I hónappal 
junius 30 ig meghosszabbítom.

Az augusztus 1—szeptember 30-ig ér
vényes szelvény határidejét egy hónappal 
előre hozom, s az julius 1—szeptember 
30 ig érvényes.

Rimaszombat, 1943. május 25.
Éva László s. k.

polgármester.

228/1942. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 

által képviselt Hangya központ buda
pesti cég javára 696 P 79 f töke és 
több követelés és járulékai erejéiga buda
pesti közp. kir. járásbíróság 1942. évi 
419 214 sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. évi december hó 28-án 
lefoglalt 900 pengőre becsült ingósá
gokra a rimaszombati kir. járásbíróság 
Pk: 6361/942. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, az árverés megtartását 
elrendelem végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében: Jánosi község Ilona pusz
tán leendő megtartására határidőül 1943. 
évi junius hó 8. napjának délutáni 15 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 2 darab ökör s egyéb ingóságo
kat a legtöbbet Ígérőnek, de legalább a 
becsár */*-részéért, készpénzfizetés mel
lett el fogom adni.

Rimaszombat, 1943. május hó 19.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

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


