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Őszinte beszéd sorsdöntő kérdésekről.
Az elmúlt hét legnagyobb poli

tikai eseménye kétségtelenül Kállay 
Miklós miniszterelnök nagy beszé
de volt, amely nemcsak a magyar 
közéletben, de a külföldön is élénk 
visszhangot keltett. A miniszter- 
elnök a Nemzeti Sportcsarnokban 
elmondott beszédében ugyanis nem
csak a nemzet, de az egész világ 
elé odatárta a magyarság igazi 
lelkét, becsületes, egyenes törek
véseit, s egyszerű, kristálytiszta és 
logikus szavakkal rajzolta fel a 
magyar politika követendő útját. 
Az ősi talajból fakadt józan ma
gyar életösztön egészséges és el
fogulatlan őszintesége szólalt meg 
Kállay Miklós megnyilatkozásából, 
amikor nyíltan feltárta az ország 
bel- és külpolitikai kérdéseit. Első
sorban a 2-ik magyar hadsereg 
dicsőséges téli harcai, az elmúlt j 
hónapok hősi eseményei elevened-j 
tek meg a miniszterelnök szavain 
keresztül, s amikor a fájdalmas 
veszteségekre utalt, nyomban meg
állapította, hogy a mérleg a nem
zet szempontjából mégis dicsősé
ges és nyereségteljes. A keresz
ténységet, az ezeréves magyar létet 
védtük kint Ázsia rohama ellen, 
mondotta a kormányelnök, s ami
dőn elkötelezte magát arra, hogy 
az elveszett helyett uj hadsereget 
teremt, ugyanakkor kötelességévé 
tette a nemzetnek a hősökről való 
gondoskodást. Ami rendelkezésre 
áll: föld, kenyér és állás csak őket 
illesse elsősorban.

Büszkén és joggal hivatkozhatott 
Magyarország felelős miniszterelnö
ke arra, hogy a nemzet soha egy 
talpalatnyi földet nem vett el sen
kitől, de ami a miénk volt ezer
esztendeje, ahhoz az utolsó csepp 
vérünkig ragaszkodunk.Ma Magyar- 
ország harcban áll és azért küzd, 
hogy az ezeresztendős magyar álla
mot töretlenül adja át utódainak. 
A győzedelmes harc szempontjá
ból világította meg a miniszter- 
elnök a belpolitikai problémákat is. 
Itt adott erőteljes figyelmeztetést 
arról, hogy minden rendbontó kí
sérletet csirájában és vaskézzel él- 
folytának, itt szólott a szociális erő
feszítésekről, a nagyvonalú törvény- 
alkotásokról, a bérek és árak össz- 
hangbahozataláról és a zsidókér
désnek egyetlen végleges megol
dási módjáról: a kitelepítésről.

Kállay Miklós hatalmas beszéde 
azt mutatta, hogy a sorsdöntő idők
ben a magyar kormány rudjánál 
erős férfiú áll, s vele az élen a 
történelmi vihar forgatában a nem
zet céljaival tisztában lévő, világos 
s felelősségteljes politika irányítja 
az országot. Olyan politika, amely 
a. jelenben és a jövőben egyaránt 
rámutathat magasrendü keresztény 
és nemzeti mivoltára. A miniszter-

A haza hőseinek kijáró mélysé
ges szeretettel és kegyeletes meg
emlékezéssel ünnepelte meg Rima
szombat városa is május 30-án a 
Hősök-vasárnapját. A házak zászló- 
diszbe, az emberek ünnepi és ma
gyar-ruhába öltöztek és a keresz
tény felekezetek templomaiban a 
vasárnapi istentiszteletek kapcsán a 
hivek ajkán buzgó imádság szállott 
a magyarok Istenéhez az első nagy 
világháború és a mostani világdu- 
lás hőseinek nyugodalmas pihené
séért és halhatatlanságáért. A ka
tolikus templomban tartott ünnepi 
szentmisén P. Plichta József hitok
tató-lelkész, a reformátusban Varga 
Imre lelkész az evangélikusban 
pedig Amminger Ferenc hitoktató
lelkész mondottak szivhezszóló szép 
beszédet és magasztos imádságot. 
A város és a katonaság által ren
dezett
h i v a t a l o s  Ü n n e p s é g
fél 12 órakor folyt le a Horthy 
Miklós-téren a rimaszombati Hősök- 
Emlékmüve előtt. A kegyelet és 
hála ezúttal először nyilvánult meg 
a „mi halhatatlanjaink" előtt, akik
nek lelkei a kéklő, napfényes ég
ből bizonyára boldogan tekintettek 
le a teret teljesen ellepő ünneplő 
közönségre, amelynek soraiban a 
hivatalos útja miatt távol l évő  
dr. R a d v  á n s z k y  György főis
pánt is helyettesitő dr. Horváth 
Árpád alispánnal, vitéz Rajháthy 
Sándor m. kir. alezredessel és Éva 
László polgármesterrel az élen meg
jelentek az egyházak, a katonai és 
a polgári hatóságok, intézmények

elnök egyetlen akarata, mint mon
dotta, hogy „ezt a nemzetet át
vezesse a ma világának szörnyű 
krízisein !“ Minden igazhithü ma
gyar ember kötelessége, hogy egész 
leikével és teljes erejével odaálljon 
amellé a nemzeti politika mellé, 
amit a miniszterelnök az ország
világ színe előtt meghirdetett. Mert 
saját sírját ásná meg az a nemzet, 
amely az adott programot ne támo
gatná harccal, munkával és egy
séges akarattal!

és társadalmi körök vezetői és kül
döttségei. Az Emlékművel szemben 
helyezkedett el a helyőrség tiszti
kara és kivonult diszszázada, a 
leventék diszszakaszai, tanáraik és 
tanítóik vezetése mellett az iskolák 
ifjúsága. Zászló alatt vonultak fel 
és az Emlékmű baloldalán helyez
kedtek el az 1914— 18-as világ
háború volt vitéz katonáinak szer
vezetei: a hadirokkantak és a tűz
harcosok, akiknek nevében az ün
nepség kezdete előtt vitéz Kemény 
Géza és dr. Istók Barna elnökök 
az Emlékművet megkoszorúzták.

Pontosan fél 12 órakor elhang
zott a diszszázad parancsnokának 
tisztelgésre szóló vezényszava és a 
levente-zenekar eljátszotta a Magyar 
Hiszekegyet. Ezután az Emlékmű 
talapzatára készített, nemzeti szí
nekkel övezett szónoki emelvényre 
lépett
Radány Lajos esperes-plébános,
aki feszült figyelem között mon
dotta el az egész teret betöltő nagy
szerű szónoki készséggel magasan 
szárnyaló ünnepi beszédét. Az Isten 
szolgájának, faját és nemzetét sze
rető szivenibernek gyönyörűen fel
épített, mélyen vallásos, hazafias és 
szociális érzéssel telitett beszédéből 
az alábbi gondolatokat ragadjuk ki, 
mint amelyek leghívebben fejezték 
ki a nap ünnepi jelentőségét.

Minden nemzet megbecsüli a maga 
hőseit, legtöbbje márványkőből épített 
Pantheonok állal rója le háláját és ke
gyeletét nagyjai iránt. A magyarság még 
nem épített köböl és márványból mara
dandó emléket, de a lelkében alkotta 
meg a hősök szentélyét: a gyermekek,

---------------- ♦♦----------------

Mindennap imádkozzunk hőseinkért!
Hálás kegyelettel ünnepelte meg Rimaszombat városa 
a Hősök-vasárnapját. —  Ra d á n y  L a j o s  esperes
plébános n a g y  h a t á s t  k e l t e t t  ünne p i  be s z éde .

az elárvult hitvesek, a kesergő anyák, a 
törődött apák és az egész nemzet szi
vében élnek azok, akik egy napon bát
ran és emelt fővel indultak el, hogy a 
hazáért hősi halál! haljanak.

Ma a hősök korát éljük,
a két világháború ezer és ezer testvé
rünket avatta dicsőséges hősökké.

Ma összejöttünk azért, hogy életet 
osztogassunk a holtaknak, s a hála és 
szeretet szavain át kérjünk számukra 
túl világi boldogabb életet az örök élet 
Urától. Az ima szárnyán küldjünk ma 
üdvözletét hozzájuk a másvilágra. Majd 
a szónok egy megható történet kapcsán 
figyelmeztetett arra : sohase felejtsük
el azt, hogy hőseink

érettünk haltak meg!
Krisztus is azt mondta : „Nincs nagyobb 
szeretet annál, mint amikor valaki életét 
adja barátaiért." Hisszük — mondotta 
a szónok, — hogy az a Krisztus, aki az 
„élet és az igazi ut“, számontartja a 
jeltelen harctéri sírokat, irgalmasan és 
kegyesen fogadja a hősök áldozatát, s 
megpihenést ad sokat szenvedett lel
kűnknek. A szenvedés békés elviselése 
igen nagy érdem az Úristen előtt, s a 
testi szenvedések árán sokan nyerték 
vissza lelki nyugalmukat. Hőseink iránti 
hálánkat legfőbbképpen úgy róhatjuk 
le, ha

mindennap emlékezünk rájuk és 
imádkozunk érettük.

A hála másik kifejező jele legyen: ha 
nemcsak a halottakkal, de azok ittmara- 
dottaikkal is törődünk.

Ma ne legyen itt ebben az országban 
— mondotta emelt hangon az ünnepi 
szónok — egyetlen egy hadiárva vagy 
hadiözvegy sem, aki éhezzék vagy ron
gyokban járjon. Mindenki legyen tuda
tában annak, hogy

a magyar élet minden vonatkozá
sában a hősök hozzátartozóit illeti 

meg az első hely.
Legyünk hálásak hőseink iránt, de 

hálánk adóját rójjuk le az élőknek 1
A hősiességet jellemezvén Radány 

Lajos esperes-plébános annak a meg
győződésének adott kifejezést, hogy igaz 
hős csak az lehet, aki erkölcsi erővel bír. 
és az erőt a hitből meríti. Azért hős a 
magyar nemzet, mert erejét ezeréves hi
téből meríti és szereti az Istent. Rend
kívüli hatást keltett beszédét befejezvén, 
buzgó fohásszal fordult az Egek Urához, 
hogy

adjon erőt a nemzetnek ahhoz, hogy
őseink hitével mindig készen legyünk 

a legnagyobb áldozatra
és követhessük hőseinket azon az utón, 
amely a szebb és boldogabb magyar élet 
felé vezet.

A beszéd hangulatába illet bele Szed
tük György gimn. V. o. tanuló szavalata, 
aki ifjú lelke mélyéig átérzetten és len
dületes előadótehetséggel közvetítette 
Kiss Menyhért „A rongyos katona" ci- 
tnü költeményének a nagy világháború 
megcsonkított hőseiről széló megrázó 
verssorait.

C serkésznap pünkösdkor a szabatkai erdőben.
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A nagy tetszéssel fogadott szavalat 
után vitéz Rajhdthy Sándor alezredes, 
székkapitány a Vitézi Szék, Mispál Paula 
pedig a kát. Női Oltáregyesület nevében 
helyeztek el koszorút az Emlékmű talap
zatára.

A rövid, de bensőséges ünnepség a 
Himnusz hangjaival zárult, amikor meg
szólaltak a város harangjai, hogy hir
dessék a magyarság hőseinek örök életre 
szóló nagy dicsőségét. Az ünnepség 
után a kivonult helyőrségi diszszázad, s 
a leventék diszszakaszai a levente-zene
kar indulói mellett diszmenetben vonul
tak el a Hősök-Emlékmüve, a megjelent 
katonai és polgári vezetők, a rokkantak 
és tűzharcosok előtt.

Az iskolákban szombaton délben em
lékeztek meg a Hősök-napjáról.

Az állami elemi leányiskola növendé
kei ugyanakkor Szakáll Lenke igazgató
nővel és a tanítónőkkel az élen kivo
nultak a Hősök-Emlékmüve elé, ahol 
kegyeletes kis ünnepséget rendeztek. A 
színes magyarruhákba öltözött kislányok 
kedves látványt nyújtottak. Szabó Ági 
hódolt először formás beszédben a hő
sök emlékének, majd 14 kislány szép 
szavalatukkal idézték fel az 1000-éves 
Magyarország hősi emlékeit. A szavala
tokat hazafias énekek kisérték. A gyer
meki hála tiszta érzéseivel megrendezett 
ünnepségnek, amelyet hírverés nem elő
zött meg, mégis sok nézője akadt.

A Hősök vasárnapjára készültek el 
az itteni hősök sírjának rendbehozatalá
val az állami polgári Jiuiskola növendé
kei is. A derék tiuk a tavasz folyamán 
szabadidejükben végezték kegyeletteltel- 
jes munkájukat, amellyel a 240 sirt 
megszabadították a búrjától, mindenik 
alapját kövekkel csínnal berámázták és 
az utakat megtisztították. Hála és kö
szönet jár érte az ősök tiszteletét szi
vükben tartó ifjaknak, a kaláka-szerű 
munkát kitervező és arra felügyelő lófő 
Hadnagy Imre tanárnak és a közös ügy
höz engedélyükkel hozzájárult szülők
nek is.

Kapuzárás.
Már csak egy hét és véget ér az ez- 

évi tanév és bekövetkezik az iskolák 
szünete.

Akármilyen rövidnek is találjuk ezt a 
tanévet a sok vakációval, mégis csak 
h o s s z ú  vol t .  H o s s z ú  vol t  a 
diáknak, a tanárnak és a szülőnek egy
aránt. A diáknak azért volt hosszú, mert 
rövid volt a tanítási idő. Egyharmaddal 
kevesebb esztendő alatt kellett elvé
geznie az évi anyagot. Hosszú volt a 
tanároknak, mert az anyagot gyorsabban, 
pontosabban kellett előadni. És hosszú 
volt a szülőknek is, akiknek a kiadáso
kat gyorsabban kellett előteremteni, mint 
máskor. Most hazamennek a diákok, a 
lányok és fiuk, kik jobb, kik rosszabb 
bizonyítvánnyal. Mindannyian, akikre 
junius-, julius- és augusztusban úgy fog 
rásütni az Isten napja, mint amiképpen 
a gyümölcsfára süt a nap. Hogy fejlőd
jenek és nöjjenek, az iskolai munka 
után pihenjenek és legyenek forrásai az 
uj magyarságnak, az uj magyar életnek. 
Ezeket a magyar gyerekeket áldja meg 
az Isten mind a két kezével, mert nem

Basó M á tyá s
ás Putnoky G yö rgy hüllensége.

A mohácsi vész utáni időben vagyunk. 
Az ország három részre darabolva, a 
Délvidéken a török az ur, Nyugaton 
Habsburg Ferdinand, Keleten Szapolyay. 
A királyi hatalom tekintélye aláhanyat- 
lőtt, a belső rend bizonytalan. A hatal
mas elnyomja a gyöngét, napirenden 
a pártütések. E szomorú korszakot vár
megyénk is megsínylette, ahol Bebek 
Ferenc és Basó Mátyás hataimaskodtak. 
Nemcsak hamis pénzt verettek, hanem 
szabadon fosztogattak gazdagot és sze
gényt egyaránt. Bacsó ezidőtájt Murány 
várában székelt, innen indította rablóhad 
járatát 1543 bán a szepességi Lapis 
refugii nevű karthauzi kolostor ellen, 
melyet teljesen kifosztott, s tetemes ha
rácsol csikart ki a 13 szepesi városon. 
A sors azonban utolérte, Nyáry Ferenc 
honfi főispán, a király híve elfogatta és 
Ajnácskő várában bebörtönöztette. Sza
badulása után garázdálkodásait folytatta

azért végezték el az iskolát, hogy nyá
ron otthon csak rakoncátlankodjanak, 
hanem azért jártak iskolába, hogy szep

tembertől Ismét készüljenek a komoly 
életre, arra a nagy és teremtő tevékeny
ségre, ami rájuk vár. (—ó—a).

Ünnepi eseménye volt városunknak a Katolikus Kör 
irodalmi-estjén

Mécs JLászló vendégszereplése.
Amikor a Katolikus Kör eljutott fenn

állásának 50 ik évfordulójához, ennek 
a szép jubileumnak legméltóbb megün
neplését abban látta, hogy irodalmi estet 
rendezzen Rimaszombat egész társadal
mának bevonásával. Ez alkalommal az 
a nagy megtisztelés és szerencse érte a 
Kör vezetőségét, hogy az esten megje
lent Mécs László, a felvidéki magyarság 

•legnagyobb költője, a zengő hangú és 
mézédes szavú apostol, akinek a kisebb
ségi sorsban betöltött harangzugásszerü, 
lelkiismeret-ébresztő és a magyar fel
támadás hitét ébrentartó munkáját nem 
felejthetjük el soha.

A fenti gombiatokkal vezette be má 
jus 28-án, szombaton este a „Három 
Rózsa'-nagytermében megtartott irodalmi 
estet Radány Lajos esperes-plébános, 
a Katolikus Kör egyházi elnöke, amikor 
meleg szavakkal és babérkoszorúval üd
vözölte a költőt, akinek tiszteletére a 
város társadalma régen látott nagy tö
megben sorakozott fel az ünnepet jelentő 
irodalmi estre. S amikor a Mester fe
hér reverendájában megjelent a pódiu
mon, vége és hossza nem volt az ün
neplésnek. Kerek húsz esztendeje annak, 
hogy Mécs László elsőizben szerepelt a 
„Három Rózsa" színpadán, a húsz esz
tendő alatt összedőlt az a hazug világ, 
amelyet a költő szavai is megrepesztet- 
tek, de a két évtized nem változtatott 
Mécs Lászlón, aki — mint akkoriban is 
— legbensőbb énjét adta abban a 12 
gyönyörű és örökbecsű költeményében, 
amelyeket a hallgatóság szivéhez és lei
kéhez tolmácsolt a maga sajátosan egyéni 
és utolérhetetlen előadó-készségével.

Felejthetetlen élmény és örökértékü 
emlékek maradnak

a vallásos, hazafias és szociális tarta
lommal megtöltött, a pompázó költői 
szépséggel felruházott költemények, me
lyek közül a „Motorhiba", az „Eperfatulaj- 
donos" és a „Piros virág a pusztán* kel
tették a legnagyobb hatást. Valamennyi 
vers azonban frenetikus sikert ért el, s 
a közönség, mint az isteni ajándéktól 
megbabonázott gyermekek, kérték és 
követelték — hogy a költő szavával él
jünk: — „Mécs bácsi még!" Sajnos, az 
idő korán lejárt és 10 órakor a költő a 
megjelentek zugó-tapsal között hagyta 
el a színpadot, ahonnét varázsló módon 
árasztotta reánk isteni tehetségét és lel
kének nagyszerű derűjét.

Mécs László vendégszerepléséhez a 
Kör ügybuzgó vezetősége nemcsak stil- 
szerü hátteret, de nívós műsor-keretet 
is összeállított. A foglalat méltó volt az 
igazgyöngyhöz. A műsor élén a polgári 
leányiskola 90 tagú énekkarának pompás 
szereplése állott. Lackner László ének- 
tanár sokoldalúságának újabb bizonyságát 
adta. A bőséges forrásként buzzogó gaz
dag hanganyagot művészi erővel és len
dülettel érvényesítette tökéletes harmó

niává. Az előadott négy dal viharos 
tetszést aratott és csak sajnálhatjuk, hogy 
a rádiószereplésre is kiválasztott nép
dalok előadása — az idő lejárta miatt 
— elmaradt. A Széman intézet és leány 
polgári IV. o. tanulóinak együttes szavaló 
kórusa megértéssel és a vers ritmusát 
kifejező erővel mondotta el Mécs László: 
„Rohanás a tavaszba" c. hires költemé
nyét. Risdnyi Mária kereskedelmi isko
lai tanárnő tanította be és vezette a 
nagyhatást elért kitűnő előadást. Az 
egyéb múzsáknak hódoltak bájos és 
ügyes magyar-táncaikkal a Mária Kong
regáció kedves, szinpompás magyarru
hába öltözött leányai : Wogronich Juhász 
Éva, Pruckner Anna, Bartdky Éva, De- 
recskey Mária, Fábián Mária, Katona 
Edit, Udvardy Erzsébet és Valló Zita. 
Németh Erzsébet, a Katolikus Vegyeskar

kiváló tagja háborús dalokat énekelt 
csengő szárnyalásu szép hangján. Úgy a 
táncok, mint az énekszám nagy tetszést 
arattak. Immár nélkülözhetetlenné vált 
„600 éves zenekarunk“ ár. Mihalik Dezső 
„öregprimás" vezetése mellett játszott 
el magyar nótákat jókedvvel, rangosán 
és összhangzatosan. Ráadást a nagy 
tapsokra csak időszüke miatt nem ad
hattak. Amminger Ferenc ev. hitoktató 
az „Éneklő Ifjúság*'-ot kisérte harmóniu- 
mon finom megértéssel, mig a táncok
hoz és a magánénekhez Lali Sándor 
zenekara nyújtotta a zenei aláfestést. A 
magyartáncokat Pásztor Mária áll. taní
tónő tanította be ügyes kézzel.

Dr. Gabonás János, a Katolikus Kör 
elnöke Mécs László utolsó szavalata 
után hálás köszönetét fejezte ki a felejt
hetetlen est szereplőinek és elsősorban 
Tóth Sándor r. kát. hitoktató-lelkésznek, 
aki annak előkészítésében és megren
dezésében az oroszlánrészt vállalta. Vé
gül annak a meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy az igazán ünnepi ese
mény résztvevői a legkedvesebb emlé
kekkel távoznak el. Az irodalmi est után 
a Katolikus Körben megjelent közönség 
még őszinte melegséggel ünnepelte a 
nagy magyar költőt, akit mindenkor 
örömmel és szeretettel idevárunk.

A Széchenyi Magyar Kultur Egyesület föközgyülese.
A Széchenyi Magyar Kultur Egyesület, 

— a SZMKE — amely a megszállás 
alatt a Felvidéken mint Szlovenszkói 
Magyar Kultur Egyesület volt ismeretes, 
most tartotta évi főközgyülését Budapes
ten a felvidéki magyarság kulturális 
Irányítóinak hatalmas számú részvételé
vel.A közgyűlést Schubert Tódor felső
házi tag, a SZMKE országos elnöke nyi
totta meg s megemlékezett az egyesület 
jubileumi évéről: tizenöt éves a SZMKE, 
1928-ban alapították Komáromban. Kul
turális munkássága a Felvidéken azóta 
sem szűnt meg, csaknem kétszáz helyi
szervezetével egyike a legnagyobb kul
turális egyesületeknek. Majd Szombathy 
Viktor országos főtitkár tartotta meg az 
évi beszámolót. Ismertette a SZMKE 
munkásságát, amelynek során mintegy 
8000 előadáson 65.000 hallgató vett részt 
ebben a kulturális évadban. Hat népfő
iskolát rendezett a SZMKE ezévben, 
valamint vezetőképző tanfolyamokat. 
Megalakították a többi, országosjeliegü 
kulturegyesülettel együtt az u. n. „Vas- 
gyürü" munkaközösséget. Az egyesület a 
hivatalos népművelési szervekkel szo
rosan együttműködik Így a KESZközpont- 
jával is. Taubinger István pénztári be
számolója után a SZMKE ügyvezető 
elnöke, gróf Révay István felsőházi tag 
tartott előadást a kulturegyesület munka
módszereiről, s ismertette azokat az esz
közöket s lehetőségeket, amelyekkel egy 
korszerű, országosjeliegü kulturális szer
vezet ma falun s városon dolgozik. Ki
fejtette, hogy az északi peremvidéken a 
SZMKÉ nem elmagyarositani akar, ha
nem meg akarja tartani a magyar népi 
állományt a maga ősi kultúrájában, a 
„maradj magyarnak" elv alapján.

Majd megválasztották az országos ve
zetőséget : elnökké újból Schubert Tó

dort, ügyvezető elnökké gróf Révay 
Istvánt, alelnökké Tóth Lajos kisgazdát 
és Bodon Lajos nemesradnóti igazgató- 
tanítót választották meg. A közgyűlés 
elhatározta, hogy megalakítja szerveze
teiben a magyarságtudományi szakosz
tályokat.

A nyolcvan tagú választmányban igen 
sok helyet biztosítottak a SZMKE gö- 
möri tagjainak. Rimaszombatot Oravszky 
Rezső vm. népművelési titkár és Varga 
Imre ref. lelkész képviseli. Az évi jelen
tésből kitűnt, hogy a SZMKE Gömörben, 
— különösen a Sajó völgyén, Rozsnyó, 
Pelsőc, Tornaija vidékén, de Feled, Aj 
nácskő táján, a Balog völgyében s a 
megye számos községében is igen nép
szerű: félszáz szervezete van Gömörben 
a SZMKE-nek, sajnos éppen Rimaszom
bat környékén van. Hankiss János kul
tusz-államtitkár éppen a múltkor jelen
tette ki a népművelési titkárok országos 
értekezletén, hogy a 

SZMKE munkásságának példaképül 
való állításával súlyt helyez a hiva
talos vármegyei népművelés és a 
társadalmi alapon álló egyesületek 

kulturmunkájának összhangjára. 
Gömörben ez az együttműködés meg 
van, s reméljük, gyümölcsöző is lesz.

A gömöri SZMKE-szervezetek irányí
tója Gérecz István, a rozsnyói polgári 
iskola igazgatója, Tichy Kálmán utóda 
e megbízatásban, s#rendkivül értékes 
munkásságának gyümölcse a kulturális 
egyesületeknek a háborús nehézségek 
ellenére is pompás munkája. Rozsnyón 
igen sikerült népfőiskola volt éppen a 
SZMKE rendezésében e télen. Remél
jük, hasonló főiskola nemsokára Rima
szombatban, Feleden vagy Tornaiján is 
lesz.

annyira, hogy a panaszokat az 1548. évi 
országgyűlésen szóvátették, s kimonda
tott, hogy „miután tudva van, hogy Basó 
Mátyás már régóta oly’ gonosztevőket 
tart, kik az ország felső részein az utak 
mellett mindenütt lesben állnak és már 
eddigelé több rablást és gyilkosságot 
elkövetlek, méltóztassék ófelsége Basó- 
nak, szolgáinak s a vele szövetkezet
ieknek megbüntetése iránt haladéktala
nul intézkedni." A Királyi könyvek meg
őrizték Ferdinand király elhatározását, 
mely szerint Basó Mátyás csoltói bir
toka és kúriája, továbbá bárhol található 
javai — kivéve Murány várát, amely 
ugyan ez idő szerint Basó birtokában 
van, amelyet azonban saját részére fog 
visszatartani — hűtlenség címén elvé
telnek, s hűséges szolgálataik fejében 
Feledy Eustachiusnak és Gothóy Mik
lósnak adományoztatnak. A hűtlenséget 
Basó azzal követte el, hogy gonosz su
gallattól vezetve Tiszolc és Gömör vá
rosokat és a rlmabányai eklézsiát fel
perzselte, hamis pénzt veretett a királyi 
tekintély rovására és az egész ország 
megkárosítására. Ezeken kivül egyéb

kimondhatatlan gaztettek Írandók rová
sára. Hasonlóan Putnoky Györgynek 
putnoki kúriája és birtoka hűtlenség cí
mén a koronára szállott, s azokat a ki
rály Feledy Eustachnak, Lorántffy Kris
tófnak és Gothóy Miklósnak adomá
nyozza. Putnoky megszegte esküjét, me
lyet Bécsben a király előtt nyilvánosan 
tett és a notórius, rebellis és hűtlen Ba- 
sóhoz csatlakozott, azonkívül őt cinkos
társaival az általa újabban felépített 
Zabatfalva kastélyba befogadta, a ki
rálynak tett hüségesküje ellenére. E 
megerősített helyről ugyanis Basó és 
társai szembehelyezkedve a király aka
ratával és az ország alkotmányával, a 
királyi jövedelmeket és tizedeket erő
szakkal behajtották, a nemesek birtokait 
elfoglalták, ingó javaikat elrabolták, urat 
és parasztot börtönbe vetettek, többeket 
megöltek, másokat különféle kínzásoknak 
vetettek alá.

A birtokelkobzás csak egyrésze volt 
a büntetésnek, mellyel a király Basót 
sújtotta, a következő évben ugyanis Salm 
Miklós gróf pozsonyi várkapitány kül

detett ki magyar, német és spanyol ha
dakkal a murányi vár megfenyitésére. 
Árulás következtében a vár kezébe ju
tott, s Basó Mátyást sok hü emberével 
együtt lefejeztette. Basó gyermekeit nem 
érte apjuk végzete, sőt még jószágaik 
egy részét is visszakapták.

A más kor,embere nehezen érti meg 
a letűnt századok kényurait. Rendkívüli 
idők rendkívüli egyéniségeket szülnek. 
E két férfi, kik egyébként sógorok vol
tak, magatartásának elbírálásánál a kor 
szemszögéből kell néznünk cselekede
teiket, amelynek rugói elsősorban poli
tikai természetűek voltak, bár kétségte
lenül önző érdek is járult hozzá. Basó 
és Putnoky, Szapolyay feltétlen hívei és 
az akkori kiéleződött helyzetben engesz
telhetetlen ellenfelei a Ferdinand-pár- 
tiaknak. A királyi rendeletben említett 
Zabatfalva alatt a Rimaszombat melletti 
Szabatka értendő, mely utóbb török 
kézre kerülvén várszerüen megerősített 
hellyé lön...

Gortvavölgyi.
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Tavasszal
van az id e je  a szokásos tisz toga tó  
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születne. H a s z n á lja .^  I I . F U l  
m ert ö n n e k  is seg ít! Y I i r  A u V  ^

Dr. Hámos László 
kormányzói kitüntetése.

A hivatalos lap vasárnapi száma kö
zölte, hogy Magyarország FőméUósügu 
Kormányzója a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter előterjesztésére ár. H á mo s  
László földbirtokos, tornaijai lakosnak a 
hazai mezőgazdaság fejlesztése körül 
szerzett érdemei elismeréséül a m. kir. 
gazáasági főtanácsosi cimet adományozta.

A kormányzói kitüntetés a vármegye 
egyik legkitűnőbb gazdáját érte, akinek 
mintaszerűen megművelt és a kor köve
telményeinek megfelelően felszerelt bel
terjes gazdálkodása nemcsak Gömörben,

hanem az egész országban is az elsők 
közé tartozik. Dr. Hámos László leg
nagyobb büszkesége országos hlrü törzs
könyvezett állatállománya, nagyszerű 
tehenészete és sertés-tenyészete,' melyek 
kiváló példányaival a Budapesti Tenyész 
Állatvásárokon mindenkor az első dija
kat szerzi meg. Azonban még a cseh
szlovák megszállás alatt is — annak 
ellenére, hogy törhetetlen magyarsága 
miatt az idegen uralom által mellőzé
sekben részesült — az akkori mező- 
gazdasági kiállításokon is elvitathatatlan 
nagy sikerekkel szerepelt.

Dr. Hámos László nagy szaktudását 
eddigelé feltűnés nélkül, a maga gyö
nyörűségére érvényesítette. Most amikor 
azonban a legfelső helyen talált elisme
résre a nemzetgazdaságnak is hasznot- 
tévő munkássága és kitüntetése a vár
megyében őszinte örömet keltett, bizo
nyos, hogy szakértelmét és tapasztala
tait a jövőben fokozottabb mértékben 
bocsátja majd a közélet terén is a vár
megye közönségének rendelkezésére.

A tű zha rcos mai kö te lessé ge : a rend és fegyelem  b izto sítá sa .
A Magyar Tűzharcos Szövetség 

rimaszombati csoportja május 30-án, 
vasárnap délután a Katolikus Kör
ben összejövetelt tartott dr. I s t ók  
Barna elnöklete mellett. Dr. G a
b o n á s  János vezetőtiszt a csoport 
őszinte részvétét tolmácsolta az el
nöknek szeretett édesanyja halálá
val ért mély gyászában. Ezután dr. 
Istók Barna tartotta meg nagy fi
gyelem közepette a „háborús gaz
dálkodásáról szóló komoly tarta
lommal megtöltött és meggyőző 
érvekkel alátámasztott előadását. 
Utalván az első nagy világháború 
szomorú példáira, bebizonyította, 
hogy úgy az ipar, mint a kereske
delem, azonban a mindennapi élet 
egyéb, legjelentékenyebbnek látszó 
termékeire is ma az értünk harco
lóknak van szükségük és ezért

nekünk idehaza lemondással 
és megnyugvással kell fogad
nunk azokat a korlátozásokat 
és esetleges hiányokat, ame
lyek a háborús gazdálkodásból 

erednek.
Minden igaz tűzharcosnak főköte
lessége, hogy őrzője legyen a belső

fronton a rendnek és fegyelemnek, 
s e tekintetben ne csak maga jár
jon elől jópéldával, hanem má
sukat is késztessen megértésre és 
türelemre. Rámutatott a bolseviz- 
mus nagy veszedelmeire és két
színű propagandajátékára. Majd 
erős hitét fejezte ki abban, hogy

az 1918-at követő szomorú
események itt többé meg nem 

ismétlődhetnek.
Dr. Gabonás János vezetőtiszt kö-| 
szönte meg a nagy tetszéssel fo
gadott és a lelkek mélyére hatoló 
előadást, maga is hangsúlyozván, 
hogy a tűzharcosok tudatában van
nak azoknak a kötelességeknek, 
amiket a mai idők tőlük megköve
telnek. Az előadást azután egész
séges megbeszélés követte, mely 
után elhatározták, hogy a legköze
lebbi összejövetelt j u n i u s  2 3-án, 
szerdán este 8 órakor tartják meg 
a Katolikus Körben, amikor dr. D oli
nán y i Dezső alelnök ismerteti azo- j 
kát a törvényszabta előnyöket, ami
ket a Tűzharcos Szövetség tagjai 
élvezhetnek.

— Házasság. Benkovits Éva és Szeley 
László junius hó 5 én délután 6 órakor 
tartották esküvőjüket a kassai evangéli
kus templomban.

A vármegye DIéseL Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
és kisgytilése junius havi rendes ülését 
8 án, kedden délben tartják meg.

Vitézi várományosok eskütétele.
Május 29-én, vasárnap délelőtt két gö- 
möri tiszti-vitéz fia tettele a vitézi esküt 
vitéz Rajháthy Sándor vm. székkapitány 
kezébe. Az uj vitézi várományosok: vitéz 
Lőcsey Iván, vitéz Lőcsey Ferenc pénz
ügyi tanácsos, t. hadnagy fia és vitéz 
ifj. Simon Gábor, vitéz Simon Gábor 
tornaijai ír.- tanító, t. hadnagy fia, mind
ketten a rimaszombati Egyesült Prot 
Gimnázium tanulói.

Iskolalátogatás. Nagy Árpád tanügyi
tanácsos, a tankerületi főigazgatóság meg
bízásából meglátogatta a rimaszombati 
kereskedő- tanonciskolát.

Egyházi hírek. Áldozócsütörtökön a 
katolikus templomban 50 ifjú lélek járult 
elsőizben az Oltáriszentség elé. A 9 órai 
diákmise keretében Radány Lajos espe
res-plébános részesítette a fehérruhába 
öltözött kislányokat és ünnepi köntöst 
öltött fiukat a szentségben és szivhez- 
szóló beszédben méltatta a nap jelentő
ségét. A szentmise után a Mária Kongre
gáció tagjai reggelin látták vendégül a 
Széman-lntézet kongregációs termében 
az elsőáldozókat, akik közül a szegény 
sorsuakat a Női Oltáregyesület ruházott 
fel, a reggelihez pedig a Zawadzky-cég 
járult süteményekkel. Az elsőáldozók 
előkészítését Af. Laurencia hitoktató nő
vér és Tóth Sándor hitoktató-lelkész 
végezték. — A református templomban 
Áldozócsütörtökön 47 leány és fiú nyeri 
a konfirmáció által a hitben való meg
erősítést. A beiktatást Varga Imre lel
kész végezte, aki magasanszárnyaló 
beszédet és Imát mondott. A konfirmá
ció előkészítésén Varga Imre és Boros 
Elemér hitoktató-lelkész fáradoztak 
hetek óta tartó munkával. — A katolikus 
templomban ma, vasárnap d. e. 9 órakor 
valamennyi iskola számára évzáró-/ia7ű- 
adó szentmise („Te Deum“) lesz. — A 
rimaszombat— tamásfalvai evangélikus
szervek Szentháromság első vasárnapján 
(junius 20-án) a Poigárikörben műsoros- 
estet rendeznek.

I. o s z t á l y ú
nemes gyümölcsfák

dísznövények, valamint szőlő- 
vesszők úgy sima, mint gyöke

res, valamint kész

A szeretet apostola
járt közöttünk. Fehér reverendája 
csillogott a reáhulló fényben, sze
méből hullott a szeretet aranyesöje, 
kitárt karjaival magához ölelte a 
nagy mindenséget. A szeretet apos
tola dalolt. Szavaiból kicsendült az 
igazi katholikum, az örök katoli
cizmus: a szeretet. Mécs mécset 
gyújtott a magyar szivekben. Haj
nali harangszó csendült a „Három 
Rózsa“ nagytermében pénteken este. 
A „felvidéki magyarság lelkiisme- 
reteu hazajött az ősi magyar vá
rosba éleszteni a tüzet, a lelkisme- 
reteket felrázni, az alázat törvényét 
a szivekbe ihti és az embervilágot 
szeretetre inteni.

A költő hosszú évek múltán jött 
haza. Évek múltán hallottuk újra 
zengő szavait, szivekbemarkoló mű
vészetét. A költő költészete a vál
tozott helyzet következtében kiszé
les ült, az egész magyarság köz
kincsévé vált. A költő erőteljesebb 
szociális tartalommal és szociális 
lelkiséggel telült meg. Érezi a ma
gyarság szociális elkötelezéseit és 
ennek lett nemesveretü hirdetője.

A költő hivatása ma ledönteni a 
korlátokat, szétzúzni a hamis elő

ítéletek üvegburáját és egységbe for
rasztani minden magyart, kiűzni min
den igazságtalanságot, örömöt sze
rezni mindenkinek, örömöt árasztani 
a világban szerteszét, a magyar 
vérnek örök törvényét-, a jóságot 
hirdetni. Ezt tette szívesen, melegen, 
de mindig egy jellegben: a szere
ltben  felolvadva. Szeretet magve
tője, hintsd lelked kincseit továbbra 
is olyan szent hittel, mint eddig, 
hogy a szeretet virágaiból kikeljen 
a boldogabb magyar jövendő.

( s i )

— Eljegyzés. Hanvai Darvas Erzsé
betet eljegyezte alsószalöki dr. Krtváchy 
Ernő miniszteri osztálytanácsos, Buda
pest.

Magántanári próbaelőadás. Dr.Szent- 
Ivdny József nemzeti múzeumi őr május 
28-án tartotta magántanári próbaelőadá
sát a szegedi Horthy Miklós-Tudomány- 
egyetemen „A magyar fauna elemei" 
címen.

Személyi hír. A m.* 1 kir. igazságügy
miniszter a rimaszombati kir. ügyész
séghez kisegilőként dr. Meskó Árpád 
miskolci kir. ügyészt rendelte ki.

Doktorráavatás. A debreceni Tisza 
István tudomány-egyetem aulájában 
május hó 29-én avatták a jogtudomá
nyok doktorává ifj. Záhony Károlyt, 
Záhony Károly osgyáni ev. ig.- tanító 
fiát. *

o ltv á n y o k  á lla m i e lle n ő rzé s i te le p rő l
őszi szállításra megrendelhetők.
A megbízott a „Három Rózsa" 
szállodában található junius hó 
9-ig (szerdán estig a portásnál).

Táboti istentisztelet a Horthy Mik- 
lós-téren. Megírtuk, hogy a „levente
napok" keretében junius 6 án a helybeli 
ref. és evangélikus egyházak közös tá
bori istentiszteletet tartanak a Hősök- 
.Emlékműve előtt. Az istentisztelet vasár
nap d. e. 9 órakor kezdődik.

A m. kir. Közellátási Felügyelőség 
átköltözött a vármegyeháza Forgách u. 
1. sz. alatti részének I. emelet 1—2. sz. 
helyiségeibe, ahol a Vitézi Szék és Já
rási Leventeparancsnokság székelt.

Az 1 9 4 3 — 4 4 .  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
1. osztályba jelentkező, továbbá a más 
gimnáziumokból átlépő tanulók szüleik 
kíséretében kötelesek a beiratkozásnál 
megjelenni. Szükséges okmányok az I. 
o.-ba jelentkezőknél: 1. elemi iskolai 
értesitökönyvecske; 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, 111. házassági 
okmányokat kötelesek bemutatni.

Igazgatóság.

A gazdagság ára:
mindössze 3 P. Ennyibe 
kertit a magyar királyi 
jó té k o n y c é lu  állami 
so rs já té k  egy egész 
sorsjegye és I '50 P-ben 
egy fél. A húzás már 
közeledik, junius 8-án! 
A so rs je g y  k ap h a tó  
so rs j  egyföárusitóknál 
é s  dohánytözsdékben.

V  é g leg es ité sek
a vármegye tisztikarában.
A m. kir. belügyminiszter Gömör és 

Kishont vármegye ideiglenesen kineve
zett tisztviselői közül az 1942 : XXII. t. 
cikk 3. §-a alapján a vármegye törvény- 
hatóságához dr. Halász Istvánt várme
gyei Il-od főjegyzővé, dr. Bartáky Jánost, 
dr. Dobozy Lászlót, dr. Dóczi Andrást és 
dr. Szabolcs Andrást vármegyei aljegy
zőkké, dr. Ragályi Antalt vármegyei 
tiszti főügyésszé, Bulla Józsefet várme
gyei árvaszéki elnökké, dr. Mdtéjfy Ben
jámint és Stempel Istvánt vármegyei 
árvaszéki ülnökökké, Holló Zoltánt a 
tornaijai járás, dr. Csurgai Istvánt a 
rozsnyói járás főszolgabirájává, Honéczy 
Gézát, ifj. dr. Sóldos Bélát és Zmeskált 
Aladárt pedig szolgabirákká kinevezte.

A m. kir. belügyminiszter fenti hatá
rozata folytán a vármegye közigazgatá
sánál csupa olyan tisztviselő nyert állá
sában véglegesítést, akik az elmúlt négy 
esztendő alatt nagy szorgalmukkal, lel
kiismeretes és szakavatott munkássá
gukkal érdemelték ki a felsőbbség bi
zalmát és az ügykereső közönség meg
becsülését.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legmagasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5°/t-os osztalékot fizet.

Magyaroki Pünkösdkor hiv, vár tite
ket a szabatkai cserkésztábor. Megele
venedik a múlt, biztató pillantást vetünk 
a jövőbe. Mosoly, derű, szent megemléke
zés váltakoznak. Szent tüzeket gyújtunk, 
hitet, magyarságszolgálattudatot ébresz
tünk. Jöjjetek és lássátok meg, hogy mi
ként dolgoznak, mit akarnak és hogyan 
építik az uj Magyarországot a

Cserkészek.

A háborús hősök jutalmazása. A
zsidótörvény földbirtokpolitikai részének 
végrehajtása során Gömörben újabb 
földek jutottak magyar kézre. A Gömör 
és Kishont-vármegyei Vitézi Szék át
vette Alsószuhán Lengyel Dezső és tár
sai, Sajólenkén pedig Reinicz Ignácz tu
lajdonát képező ingatlanokat és azokat 
vitézi telekként uj világháborús vitézek 
részére juttatja.

A gazdák figyelmébe. A Közellátási 
Hivatal rádióelőadásorozatában junius 
hó 7-én délután 17 órakor Budapest 
hullámhosszán Szőts Gyula közellátási 
tanácsos előadást tart mindarról, amit 
a gazdáknak az uj termelési és beszol
gáltatás! rendszerrel kapcsolatosan tud
nia kell.



4__________  G ö m ö r  1943. junius hó 6.

M e g h í v á s .
Az 1898: XXIII. törvénycikk alapján alakult Országos Központi Hitelszö

vetkezet kötelékébe tartozó
R IM A SZ O M B A T I J Á R Á S I  H IT E L S Z Ö V E T K E Z E T

mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
1943. évi junius hó 16 án d. e. 11 órakor, határozatképtelen
ség esetén 1943. évi junius hó 25-én d. e. 11 órakor a Rima
szombati Járási Hitelszövetkezet székházának helyiségében

r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a tagokat az alapszabályok 37. §-a értelmében meghívjuk. 

N A P I R E N D :
1. Múlt évi üzletercdményröl szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 5 tagjának választása.
6. A felügyelöbizottság 6 tagjának választása.
7. Alapszabályok 26. §-ának módosítása.
8. Rimapálfala és Vidéke Hitelszövetkezet mint az 0. K. H. tagja 

cég beolvadása.
9. Iparosok és Kereskedők Hitelintézete f. a. cég beolvadása.
Netánl indítványok.

Tagok száma: 1248. Üzletrészek száma: 5704.
A felügyelöbizottság által megvizsgált 1942. évi mérleget a szövetkezet 

helyiségében kifüggesztettük és azt mindenki megtekintheti.
Kelt Rimaszombat, 1943. évi junius hó 1.

__________________  Az Igazgatóság.

A Rimaszombati Takarékpénztár,  várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra  elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

— Beiratások a nép- és iparos
tanonciskolákba. Az 1943—44. iskolai 
évre szóló beiratkozások junius hó 10— 
11 és 12 én lesznek megtartva. Mind
két népiskolába d. e. 9—12 ig és d. u.
4—6-ig, az iparostanonciskolába ugyan
ezeken a napokon d. u. 2—4 ig. Beha
tási dij 1 pengő. Mindenki hozza magá
val legutolsó iskolai bizonyítványát és 
születési anyakönyvi kivonatát. A beha
tási dij fizetése alól csak újkeletű sze
génységi bizonyítvánnyal birók mente
síthetők. Az Igazgatóságok.

Szépülnek ligeteink és virágos 
díszben várják a kissé későn ér
kező nyarat. A Horthy Miklós-téren 
a Hősök-Emlékműve gyarapodott vi
rágdísszel, a Hunyadi-utcában a 
régi „Kiskút" helyén a város polgár- 
mestere vágatott utat a pázsit köze
pébe. NaRy tetszéssel szemléltük a 
vármegyeháza udvarának tavaszi 
megújhodását, valamint a katonai 
parancsnokság kertjének kicsinoso- 
dását. Mindezek nagyban hozzá
járulnak városunk belsejének foko- 
zatos megs7épüléséhez.__________

Minden tekintetben perfekt

s z a k á c s n ő
junius 1-én fe lv é te tik .

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

Az iskolák záróeseményei az elmúlt 
hét elején a magánvizsgákkal megkez
dődtek. Hétfőn veszik kezdetüket a gim
náziumi érettségi vizsgák is, a bizonyít
ványokat az elemi iskolákban 9 én, a 
középiskolákban pedig 11-én osztják ki. 
A beiratkozások 12 én végződnek, úgy
hogy pünkösdre az összes iskolák kapui 
bezárulnak.

Kinevezéssel töltik be a Felvidéken 
a megüresedő képviselőtestületi tag
sági helyeket. A felvidéki területeken 
jövőben megüresedő törvényhatósági bi
zottsági s képviselőtestületi tagsági helyek 
betöltéséről a m. kir. kormány rendeletet 
adott ki. Eszerint a megyebizottsági tag
sági helyeket — megüresedés esetén — 
belügyminszter tölti be, a megyei váro
sokban az alispán, a községekben a 
főszolgabíró nevezi ki a képviselötestü 
leti tagokat.

A hadikölcsönkötvények kicserélése.
A régi kötvények átértékelése iránt be
nyújtott kérelmeket a Pénzintézeti Köz
pont a benyújtás sorrendjében vizsgálja 
felül és valószínű, hogy 1943. év végéig 
az összes kérelmeket el is fogják intézni. 
A hadikölcsönökért adott 3°/0-os kölcsön- 
kötvények első szelvénye júliusi esedé
kességű. A kötvények sorsolását 1944. 
évben fogják megkezdeni.

A Katolikus Női Szociális Képző 
intézményei: az „Alapképző", a 16 évet 
betöltött, a köztpiskola 4 osztályát vég
zett, a „Középképző", a 18 évet betöl
tött érettségizett leányok számára, tanu
lási idő két év és „Szociális Leányli- 
ceum", 14 évet betöltött, felsőosztályos 
leányok számára, tanulmányi idő 4 év 
érettségi vizsgával. Beiratások junius 
15 tői. Felvilágositásokat nyújt a képző 
Igazgatósága, Budapest, XIV. Thököly-ut 
67. A gyakorlati életre előkészítő intézet 
vezetője dr. Schlachta Irén itazgatónő.

Jótékony büvészest. Junius 1 én, ked
den este a „Három Rózsáéban a pel- 
söci hadikórház betegei javára Wipp 
mester tartott éidckfeszitö büvészestet 
nagyszámú közönség előtt. Az estet a 
Vöröskereszt rimaszombati fiókja ren
dezte meg.

Az uj termésértékesitési rendelettel 
kapcsolatban hirek jelentek meg, amely 
szerint az országos és körzeti kereskedői 
kijelölések megindultak volna. Ezzel kap
csolatban illetékes helyről úgy értesü
lünk, hogy a Futura egész országot fel
ölelő bizományosi hálózatához tartozó 
és úgy az Országos Központi Hitelszö
vetkezet, illetve a Hangya kötelékében 
működő gabonavásárlással foglalkozó, 
valamint egyéb agrárértékesitő szövet
kezetek és magán bizományosok ki-

Papirtakarékoskodás az iskolákban.
A kultuszminiszter rendeletben felhivta 
az iskolaigazgatókat, intézkedjenek, hogy 
a tanulók a papírral való takarékosko
dás céljából elsősorban az előző évi 
füzeteikben tisztán maradi lapokat hasz
nálják fel. A rajzlapokat pedig ketté
vágva használják és mindkét oldalán 
rajzoljanak, illetve fessenek. A megtelt 
füzeteket, rajzlapokat iskolánként össze 
kell gyűjteni, papiroshulladékként érté
kesíteni kell, a befolyó összegekből pe
dig a szegénysorsu tanulók számára kell 
uj füzeteket vásárolni. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter hirill adta, hogy a 
jövő évben a tankönyvek változatlanok 
maradnak.

A nyara lá sra  indBlók figyelm ébe.
Annak, aki junius 1. és szeptember 30. 

között állandó lakóhelyéről nyaralás, 
gyógyulás vagy üdülés céljából három 
napot meghaladó időre máshová utazik, 
élelmiszerjegyeit nem kell visszaszolgál
tatnia, hanem azokat a nyaralóhelyre 
magával kell vinnie. Az élelmiszerjegyek 
— az alább ismertetett szabályok sze
rint — a nyaralóhelyen is beválthatók.

A nyaralónak állandó l a k ó h e l y é n  
„Közellátási igazolványt kell kérnie és 
ezt a nyaralóhelyre magával kell vinni. 
A nyaralóhelyen a közellátási igazol
ványra rávezetik a megérkezés napját, 
a nyaralás befejezésekor pedig az el
távozás napját és az élelmiszerjegyek 
fejlécét, valamint a nyaralás időtartamára 
szóló szelvényeit felülbélyegzik. Az Így 
felülbélyegzett élelmiszerjegyeket a nya
ralóhelyen is be lehet váltani. A felül
bélyegzett élelmiszerjegyekre az a fej
adag jár, ami a nyaralóhelyen általában 
érvényes, függetlenül attól, hogy a jegy 
eredetileg milyen fejadagra szól. A cu
korra, lisztre és kenyérre az ország egész 
Területén jegyrendszer van.

A vendéglátó üzemekben cukorjegy se
hol nem kell, finom lisztváltójegy (tészta
jegy) és kenyérváltójegy az ország egész 
területén mindenütt kell. Zsirváitójegy 
azokon a helyeken keU, ahol zsirjegy- 
rendszer van (Budapesten és környékén, 
valamint Debrecenben).

Nemzeti filmszínház.
Az elmúlt két héten meggyőződhettünk 

arról, hogy az olasz filmek vonzóereje 
növekedett, ami annak is jele, hogy az 
olasz filmgyártás ma már magas nívóra 
emelkedett, s pótolni tudja az amerikai 
filmek hiányát is. Most szombaton és 
vasárnap viszont újabb svéd filmreme
ket láthatunk a „Valborg-éji kaland" 
cimen, amelynek érdekessége„hogy ma
gyarul beszél. Merész témájú, izgalmak
kal! telt szerelmi történet a kitünően 
megrendezett film magja. Főszerepeit a 
már ismert Ingrid Bergman, Lars Han- 
son és Vidor Sjöström játszák. — Junius 
7-én, hétfőn és 8 án, kedden, a „Borcsa 
Amerikában" magyar vígjáték másod
bemutatója szerez majd derűs perceket. 
Főszereplők : Dayka Margit, Vaszary Pi
roska, Kiss Manyi, Mály Gerő, Hámori 
Imre, Gózon Gyula és a két Pethes. — 
Junius 9-én, szerdán és 10-én, kedden 
kitűnő francia társadalmi színmű kerül 
sorra „Családi titok" cimen. Tévedések 
és félreértések komédiája játszódik le 
egy bájos kis gyerek (Alán Michell) kö
rül. Főszereplők Francois Rosay és 
Raimu. — A pünkösdi ünnepek slágere: 
a velencei díjnyertes „Emberek a hava
son" magyar film bemutatója lesz.

jelölése ügyében a szükséges intézkedé
seket a Futura központja fogja megtenni.

A Futura kötelékében, vagy annak 
megbízásából működő bizományosoknak 
tehát nem szükséges bármiféle egyesü
letbe tagként akár belépni, akár pedig 
bármely igazolási eljárásnak magát alá
vetniük. A Futura bizományosként mű
ködő helyi kereskedők (Futura bizomá
nyosok) kijelölése ügyében kizárólag a 
Futura központja fog az illetékes ható
ságnál eljárni. (x)

S P O R T .

Labdarúgás.
R. Törekvés—Miskolci MOVE 2:2 

(1:1). A korai időpont ellenére is vasár
nap rekordszámú nézőközönség gyűlt 
össze a levente-sporttelepen a Törekvés 
első selejtező mérkőzésének megszem
lélésére. A minden tekintetben izgalmas 
küzdelem sport szempontokból teljesen 
kielégített, azonban a selejtező remé
nyeit tekintve a Törekvés híveiben kissé 
csalódást keltett. Igaz ugyan, hogy csa
patunknak a Miskolci MOVE személyé
ben kitünően együttműködő és nagy- 
csatákban megedzett ellenfél ellen kel
lett pontokat szereznie és ez sikerült 
volna is, ha a Törekvés egységesebben, 
ügyesebben és gólképesebben játszik. 
Vasárnap a csapat minden részében hi
bák voltak, amelyek arra vezettek, hogy 
győzelem helyett meg kellett elégedni a 
kétes értékű eldöntetlennel. A Törekvés 
sokat és lelkesen támadott, amit a ja
vára szóló 7:3 sarokarány is mutat. Nagy 
hiba volt a védelem egy részének vá
ratlan visszaesése, valamint a fedezet
sor teljes lanyhasága. A csapat legjobb 
embere Barczi volt, akinek lerohanásai 
eredményezték a két gólt, amelyeket 
Dombóvári és Kisfaludy rúgták. Mellette 
a kis Szapáry tűnt ki fáradhatatlan buz
galmával. A fedezetsorban ezúttal Kosztra 
volt a legjobb. Kardos számára a kö
zépfedezet helye már fárasztónak látszik. 
A védelemben Juhász kapus a két gól 
ellenére is igen jó volt, mig a hátvédek 
közül vasárnap Csapó volt a biztosabb. 
A vendégcsapatnak a kapus volt a leg
jobb embere, mellette azonban vala
mennyi játékos megtette a kötelességét. 
A salgótarjáni biró, ha jóhiszemüleg is, 
sokat tévedett a helyi csapat kárára. 
Így hibás lesállás-jelzés miatt leállított 
egy gólbiztos akciót is.

Utómérkőzésen, a legnagyobb megle
petésre a Levente Egyesület csapata 6:3 
(0:1) arányban legyőzte a Törekvés 11-t, 
amely a második félidő közepén már 
két góllal vezetett. A lelkes levente if
jak egy félóra alatt szerezték meg a le
hengerelő győzelmet.

Salgótarjáni BTC II.—R. Törekvés 
6:1 (3:0). A Mátravidék bajnoka ellen 
csütörtökön hibás összeállítás folytán 
a Törekvés gyöngesége fokozódott, ami 
azután súlyos vereséghez vezetett. A 
becsületgólt Molnár hátvéd szerezte 
bombaerős lövésből.

Osgyáni LE—Törekvés II. 2:1 (0:1).
Ma, vasárnap a Törekvés Miskolcon a 

MOVE ellen játszik visszavágó mérkő
zést. Győzelem esetén helyzetén még 
javíthatna.

A Levente Egyesület ma délután fél 4 
órakor a Rozsnyóbányai LE-vel mérkő
zik a sporttelepen.

VESZEK
8 m/m es keskenyfilmvetitőt,
Contax II., III., Kíné Exakta, 
Leica III. b., stb. 
f é n y k é p e z ő g é p e k e t .
Cim a kiadóhivatalban megtudható.

É R T E S Í T É S .
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy tizenhárom hónapi harc
téri szolgálatomról hazatérve

borbély és fodrász műhelyem
vezetését újból átvettem, s azt sze
mélyes vezetésem aiatt tovább foly
tatom a régi helyemen Horthy 
Miklós tér 27. szám alatt.
A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok illő tisztelettel :
B O G N Á R  G Y Ö R G Y

borbély és fodrász.

M e g h í v ó
az Iparosok és K ereskedők Hitel- 
intézete sz. k. f. fa. rimaszombati cég
nek 1943. junius hó 15-én délután 3 
órakor a Rimaszombati Járási Hitel- 
szövetkezet h e ly iség éb en  tartandó

rendes évi közgyűlésére.
TÁRGYSOROZAT:

1. A feiszámoióbizottság jelentése.
2. Az 1941. és 1942. évi mérlegek be

mutatása és jóváhagyása.
3. A felmentvény megadása a felszá

molóknak.
4. A Rimaszombati Járási*Hitelszövetke- 

zetbe való beolvadás kimondása.
5. Esetleges indítványok tárgyalása.
Ha a közgyűlésen a tagok nem jelenné
nek meg kellő számban, egy órával 
később ugyanazon a helyen és ugyan
azon tárgysorozattal uj közgyűlés fog 
tartatni, mely a jelenlevők, vagy képvi
selt tagok számára való tekintet nélkül 
jogérvényesen fog határozni.

i A {elszámolóbizottság.

A Futura bevásárló-hálózata az uj gabona értékesitési 
rendszerben is változatlanul folytatja k ö z é r d e k ű  működését.

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


