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Nyári csönd és nyugalom.
A vége felé közeledő nyár  

fülledt hőségii s viharokkal terhes 
izzó kék ege feszül a lángbaborult 
vén Európa felé. Ennek a nyárnak 
rejtelmes és titokzatos légkörét jól 
ismeri a magyar ember. Tudja, 
hogy amikor szinte mozdulatián a 
levegő és csalfa aranyport szitál a 
napsütés, hirtelen villámok moraja 
dördülhet, s pillanatok alatt nya
kunkon a zivatar. Komoly időket 
élünk, biztonságba ke'! helyeznünk 
a termést. Már búgnak is ország
szerte a cséplőgépek és nyelik az 
érett kévéket a dobok, készítik elő 
a kenyeret és életet. De a népek 
és országok felett is suhognak a 
cséplő karok, s ilyenkor, a magyar 
ember a iegderüsebb nyári ég alatt 
is felkészül a viharra.

Négy esztendő óta tombol a 
vészes fellegzugás a világon. Erez
nünk is kell valamennyiünknek, 
hogy e rejtelmes erőktől fűtött vi
harban parányi sejtje vagyunk az 
örökéletü magyar sorsnak; s hogy 
a zugó viharban mindnyájunk vál
lára nagy teher, nagy felelősség 
nehezedik: a magyar jövő felelős
sége! Minden erőnket összeszedve 
meg kell erősítenünk a házat — 
azt a házat, amit Hazának neve
zünk, — hogy ellen tudjon állni a 
viharnak. Az elmúlt évszázadok 
során a magyar ember mindig 
megérezte a válságos idők paran
csát. Ma a legfontosabb, hogy a 
nemzetben legyen életerő. Ez attól 
függ, hogy a nemzet fiaiban meg 
van-e az összetartás, a haza és faj
szeretet, a közösségi szellem. Ma 
el kell hallgatnia a pártos politiká
nak, ilyenkor nem lehet más hit
vallása, meggyőződése és célkitű
zése a magyar léleknek csak az, 
hogy a magyar hü maradjon ön
magához és ezeréves alkotmányá
nak hagyományaihoz. Ma a nem
zet millióinak egy utón kell járni: 
megőrizni a fegyelmet, a belső 
rendet, s emelt fejjel, magyar be
csülettel kell megállnunk a helyün
ket a viharban is.

Hálát kell adnunk a magyarok 
Istenének, hogy amikor az egész 
Európában hatalmas viharok dúl
nak, amelyek városokat és embe
reket pusztítanak el, felettünk ra
gyogóan kék az ég. Nyugalomban 
tudjuk betakarítani a termést és 
amikor Magyarország felelős mi
niszterelnöke elmúlt heti beszédé
ben arra kérte a nemzetet, hogy 
ezt a nyugalmát tartsa meg, meg
értő szivekre és kemény lelkekre

talált. Olyanokra, akik tudják, hogy 
a derült eget hamarosan besötétit- 
hetik a viharfellegek, azonban 
arról soha nem feledkeznek meg, 
hogy amikor legjobban dörög az 
ég felettünk, akkor kell csak erős 
kézzel megfogni az ekét és a szer7 
számot és dolgozni áldozatkész
séggel és nyugodtsággal, nehogy

kárba vesszen az élet és a termés. 
Egymás kezét testvériesen meg
fogva, egyenesen haladva a kijelölt 
utón, várhatjuk a sorsunkat jobbra- 
forditó békét, amikor a magyar 
égen újra — régi dicsőségében ra
gyogva — felkél az igazi utón járó 
népekre a szebb és boldogabb 
jövendőt kisugárzó isteni fényesség.

H orthy M iklós:
„Bízom  a magyar ifjúságban.4'

Az Ifjúság Honvédelmi Nevelé
sének Országos Vezetője kétszáz
oldalas képalbumot adott ki a 
Kormányzó 75. születésnapja tisz
teletére, amely

a Kormányzóról alapított le- 
venteiiaézrnény példás munkás
ságát mutatja be művészi fel

vételekben.
Az első képen Magyarország 

Kormányzója eiőtt feszes vigyázz- 
ban áll egy leventeifju. A Főméltó- 
ságu Ur szeretettel nyugtatja kezét 
a fiú vállán. Szeméből atyai szere
tet és bizalom sugárzik a fiúra, a

jövő magyar katonájára. A levente 
arcán ott tükröződik a meghatott
ság, de egyben ígéret is: minden
ben eleget tenni az ország egyet 
len vezére parancsainak. A kép 
alatt a Kormányzó Ur sajátkezű 
Írása olvasható: „Bízom a magya> 
ifjúságban.“

Az Ifjúság Honvédelmi Nevelé
sének Országos Vezetője elrendelte, 
hogy ezt a jelmondatot minden 
leventeotthon falára fessék fel és 
a kép művészi nagyításban oda 
kerüljön minden leventeotthon fő
falára.

A rimaszombati agyagipar 
felúj í tása a képvise lőtes tüle t  előtt.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete augusztus 3-án, ked
den délután rendes ülést tartott 
Éva László polgármester elnöklete 
mellett. A napirend előtt a polgár- 
mester bejelentette, hogy a m. kir. 
belügyminiszter Törös Pál szám
vevőségi főtanácsost, a városi szám
vevőség főnökét Hódmezővásár
helyre helyezte át. Éva László pol
gármester meleg szavakkal méltatta 
a távozó főtanácsos érdemeit és 
indítványára a közgyűlés egyhan
gúlag elhatározta, hogy azokat 
jegyzőkönyvben örökíti meg.

A napirend során a közgyűlés 
32 tárgy felett határozott, amelye
ket dr. Gabonás János h. polgár
mester-főjegyző és dr. vitéz Puskás 
Zsigmond tanácsnok adtak elő. Ezek 
során a közgyűlés névszerinti sza
vazással elfogadta a közvágóhidi és 
husvizsgálati, a hatósági dijak sze
déséről, a város közterületén a 
foglalási dijakról, a vásárrendtar
tásról és a vigalmiadóról szóló sza
bályrendeleteket. A közgyűlés a 
homokkitermelés diját m3-ként 30 
fillérről 50 fillérre emelte, a városi 
mérleg használati dijait pedig 30 
fillérben, valamint 1 és 2 pengőben 
állapította meg. A városi utcasep

rők és napszámosok családi pót
lékát 10, a városi kocsisokét pedig 
20 pengőben állapították meg.

A közgyűlés a 'szabatkai csárda 
bérletét Polenkovics Jánosnak adta 
meg. Határozott a közgyűlés a Le
vente Egyesület, valamint a hely
őrség gyakorlótere ügyében is.

Dr. Markovics Ferenc számve
vőségi tanácsos, akit a belügymi
niszter Ceglédről ideiglenesen a 
városi számvevőség élére állított, 
beterjesztette a város 1942. évi 
zárszámadásait, amelyek azt bizo- 
nyiják, hogy

a város vezetőségének gazdál
kodása a legnagyobb takaré

kosság jegyében folyt le

és a háztartási alapnál 179.690 P 
22 fillér kezelési felesleget mutat 
ki. A közgyűlés úgy a városnak, 
mint a számvevőségnek a felment
vényt megadta.

Néhány személyi vonatkozású és 
illetőségi ügy letárgyalása után a 
közgyűlés meghallgatta Sohler Béla 
vsi. tűzoltóparancsnok jelentését a 
méhesi téglatelepen végzett próba
égetésről. Sohler Béla kimerítően

tájékoztatta a közgyűlést ennek 
váratlan sikeréről és a telepen ta
lált szürke agyagról és ezek alap
ján azt indítványozta, hogy

a telep égetőjét fejlesszék ki 
tégla-, cserép- és kerámiai 
gyáriparrá, mi által a város 
nemcsak nagy haszonhoz jut
na, hanem a kizárólagosan 
gömöri minták szerint gyár
tandó népművészeti cikkekkel 
a rimaszombati agyagipart új
ból országos hírűvé tehetnék.

Sohler Béla beadványában meg
jelölte a megvalósítás módjait, s 
a teremben kiállított nyers és ége
tett téglák és cserepek, valamint 
a szürke agyagból gyártott ügye
sen megformált népművészeti min
ták által szemléltetően be is mu
tatta a képviselőtestület tagjainak 
a rimaszombati agyag kiváló minő
ségét és gyúrhatóságát.

Dr. vitéz Puskás Zsigmond a 
terv pénzügyi részét adta elő, majd 
Varga Imre indítványa nyomán ér
tékes vita alakult ki, amelyben 
Márkus László, Teleszniczky Fe
renc, Sichert Károly, Valaszkay 
Rezső, Siposs József és id. Rábely 
Miklós képviselőtestületi tagok vet
tek részt. Valamennyien dicsérettel 
adóztak Sohler Béla ügybuzgósá- 
gának és Varga Imre indítványára 
a közgyűlés elhatározta, hogy

a kérdés részletes megoldását 
a városnak szakértőkkel kibő
vített építkezési bizottságára 
bizza és az ügyben rövid idő 

alatt döntést hoz.

Éva László polgármester a maga 
részéről is elismeréssel szólott a 
tűzoltóparancsnoknak a próbaége
tés körüli önzetlen munkásságáról 
és elismerését fejezte ki a hasznos 
terv felett, amely hivatva van a 
régi hírneves gömöri agyagipar 
újjászületését megindítani. A mai 
felelősségteljes időkben azonban a 
terv keresztülvitele alapos megvi
tatást igényel, amit a bizottság a 
város érdekeinek megfelelően lelki- 
ismeretesen végez majd el. Ezután 
a közgyűlés véget ért.
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Tompa M ihály és Zrínyi Ilona 
emlékünnep Rimaszombatban.

Soha nagyobb szükség nem volt 
arra mint most, amikor a magyar 
nemzet élet-halál harcot viv a 
szebb és boldogabb jövő megala
pozásáért, hogy küzdelmének meg
erősítése céljából a dicső magyar 
múltba nyúljon vissza követendő 
példákért. Az elmúlt héten Rima
szombat társadalma két alkalom
mal „emlékezett a régiekről", akik 
életük nagy munkájával maradandó 
emléket állítottak maguknak a ma
gyarság szivében és lelkében. |ulius 
30-án a város nagy fiának, Tompa 
Mihálynak emlékezetét idéztük ha
lálának Vi-évszázados határkövénél; 
augusztus 1-én, vasárnap pedig a 
nemzet egyik lánglelkü nagyasszo
nyának, Zrínyi Ilonának 300. szüle
tése évfordulóján gyújtottuk meg a 
kegyelet és hála mécsesét. Sajnos, 
azt kellett tapasztalnunk, hogy vá
rosunk közönsége — főleg a Tompa
emlékünnepély iránt — meglehetős 
részvétlenséget tanúsított. Ha annak 
egyik okát a nyári időszaknak be 
is tudjuk, ennek levonásával azon
ban megérdemelte volna úgy nagy
jaink emlékezete, mint a rendezők 
önzetlensége, hogy az ünnepsége
ken nagyobb számú megjelenésünk
kel bizonyítsuk be: nem feledkez
tünk meg azokról, kik életükkel és 
munkásságukkal készítették elő né- 
künk, hogy ebben az országban 
szabad és boldog magyarokként 
élhetünk.

Tom pa M ihály szü lőházánál

Bölcs intelmeidet megfogadva, fiaid 
ma is énekelnek, amikor a létűnk vagy 
nem létünk forog kockán, s kemény 
önvédelmi harcokban véreznek drága 
fiaink és énekelni fognak továbbra is 
mindaddig, amig magyar lesz e földön, 
mert a magyar dal az örök magyar 
éizéseknek, a hazafiul öröm és bánat 

•váltakozó érzéseinek szószólója és meg- 
szólaltatója, s igy azt nem némithatja 
el az idők múlása, sem idegen hatalmi 
erőszak sohasem."

A magyar Dalegylet, amely a nyári 
szünet ellenére is nagy ügybuzgósággal 
vett részt az ünnepségen, elénekelte a 
Szózatot, mire a múltat felidéző, a jelent 
megerősítő és a jövőt megalapozni 
akaró kegyeletes aktus véget ért.

Z rínyi Ilona em lékezetének
hódolt augusztus 1 én, vasárnap este az 
Iparoskör nagytermében a Rimaszombati 
Magyar lparosasszonykör jól sikerült 
előadás keretében. A magyar történelem 
ragyogó fényű csillagának megbecsülé
sével az Asszonykör újabb bizonyságát 
adta annak, hogy méltóan tölti be azt 
a hivatást, amelyet megalakulásakor 
zászlajára Írott ki. Vondra Jánosné, a 
Kör fáradhatatlan buzgóságu és tiszte
letreméltó elnöknője néhány meleg szó
val üdvözölte a megjelenteket és kö
szönetét mondott nékik a hadiárvák 
támogatásáért. Utána Smid Lehel gimn. 
tanár mondotta el ünnepi beszédét. 
Széleskörű történelmi visszapillantást 
vetett azokra — a magyar életben akkor 
is viharos — időkre, amelyek Zrínyi 
Ilona örökéletre szóló hősiességét ki
termelték. A szeretet, a hit és a törhe
tetlen magyar egység példaképeként 
állította oda a mai kor magyar asszo
nyainak II. Rákóczi Ferenc édesanyjának

áldozatos életét, amelyből a mostani 
súlyos korszakban is erőt meríthetünk 
a család, a nemzet és az Isten iránti 
szeretelre. A közönség a nemesveretü 
emlékbeszédet nagy tetszéssel fogadta, s 
melegen ünnepelte az előadót, aki nyári 
szabadságát is feláldozva, vállalta a két 
ünnepi esemény szónoki tisztjét. Majd 
Tóth László cigányzeneklséret mellett 
kellemes hangján kuruc dalokat énekelt, 
utána Karkusz Jánosné Gyón! Gézának 
ma i? aktuális költeményét szavalta el 
mély átérzéssel és kiforrott előadói 
készséggel. Mindkettőjük szereplését a 
közönség zajos tapsokkal jutalmazta.'

Szünet után Gabonás Tibor György, 
aki az emlékestet nagy szeretettel ren
dezte meg, zenekari kíséret mellett mu
tatta be legújabb szerzeményét, a Zrinyi- 
toborzót. Egy esztendei zeneföiskolai 
tanulmányok után hallottuk újra a fiatal 
kiváló hegedűst, akinek játékán már is 
észrevehető volt a felsőbb iskola hatása. 
Toborzója lendületes erejű, behizelgően 
dallamos, dalra és táncra késztető volt, 
amelyet a szerző meleg érzéssel közve
tített a jól aláfestő cigányzene kísérete 
mellett, A hallgatóság viharos tapsaira 
Gabonás Tibor két magyar müvet ját
szott még el, amelyekben kiforrott tech
nikáját csillogtatta. Sikere őszinte és 
megérdemelt volt. A műsor befejezése
képpen került sor a .Zrínyi Ilona" cimü 
egyfelvonásos hazafias színműre. A kor
hű díszletekben előadott, jól megrende
zett darabban a címszerepet Durddné 
Tóth Böske alakította, aki bebizonyí
totta, hogy nemcsak az ének, hanem a 
színjátszás terén is legjobb műkedve
lőink közé tartozik. Megelevenítő hűség
gel állította elénk a Nagyasszony alak
ját és lelke mélyéig átérezve tolmácsolta 
a szerző hazafias erejű szavait. Méltó 
társa volt Jdvorszky Tibor az erdélyi feje
delem dalias alakjának megtestesítésé
ben. Úgy ö, mint a többi szereplők : 
Majoros László, Tóth László, Járosy 
András és Demjén János a legjobb tu-

Felhivás a gazdákhoz.
julius hó 30-án, pénteken délben fél 1 
órakor igy csak csekély számú ünneplő
közönség gyűlt össze. A vármegyeháza 
tisztviselői karát a főispán és alispán 
távollétében dr. Bartha László vm. fő
jegyző, a városi tisztviselőket pedig dr. 
Gabonás János helyettes-polgármester 
vezette. Megjelentek a keresztény egy
házak vezető papjai és több hivatal- 
főnök is. A házon elhelyezett emléktáb
lát magyar színekből stilizált virágko- 
szoru diszitette. A Rimaszombati Ma
gyar Dalegylet id. Halász József karnagy 
vezetése mellett elénekelte a Magyar 
Hiszekegyet, majd Smid Lehel gimn. 
tanár, az ünnepséget a várossal karöltve 
rendező Polgárikör kulturbizottsága ne
vében mondotta el a lapunk -múlt szá
mában már leközölt emlékbeszédét. A 
lélekből fakadt méltatás a megjelentek 
lelkében nagy hatást keltett. Utána Jd
vorszky Tibor joghallgató mély átérzés
sel és hatásos szavaló készséggel mon
dotta el Mátrai-Makovits Jenő festőmű
vész ez alkalomra irt, a mai idők szelle
méhez idomult és költői szépségű ódá
ját. Lelkes tapsok jelezték a sikert. A 
rövid, de bensőséges ünnepség a Him
nusszal fejeződött be, majd az ünneplő 
közönség az ez alkalomra fellobogózott 
utcákon felvonult a Tompa-térre, ahol 
a város közönsége nevében dr. Gabonás 
János polgármester-helyettes az alábbi 
ihletett hangú beszéd keretében helye
zett el babérkoszorút Tompa Mihály 
szobrának talapzatára.

Dr. G abonás János beszéde:
„Virágok szerelmes poétája, a magyar 

költők lantjának ihletett mestere, az 
utódok hódolnak ma 75 évvel ezelőtt 
a magyar földről elszállt, s azóta is a 
magyar éjszakákban felettünk virrasztó 
nagy szellemed előtt.

Ércbeöntött daliás alakod elé lehelye
zem ezeknek az utódoknak, a bölcsödet 
ringatott szülővárosod polgárságának a 
reádvaló büszke emlékezés s a soha el 
nem múló kegyelet érzéseiből font ko
szorúját. Lehelyezem pedig azzal a mind
nyájunk mélységes meggyőződésével, 
hogy a Te életed s a Te költői alko
tásaid örök Útmutatásul szolgálnak ne
künk az Isten, a Haza s a természet 
szépségeinek szeretete tekintetében.

Az aratás, betakarítás és csép- 
lés befejezése után minden gazda 
hozzákezd az őszi szántáshoz. A 
munkálatok megkezdésével kap
csolatban illetékes helyről

felhívják a gazdák figyelmét 
arra, hogy a terménybeszolgál
tatás mai rendje a jövő gazda
sági évben is érvényben marad.

Éppen ezért a gazdák úgy készít
sék el számvetésüket és úgy osz- 
szák be szántóföldjeiket, hogy a 
kataszteri tiszta jövedelem alapján 
kivetett

buzaegységeket be tudják szol
gáltatni.

Nem lehet ugyanis szó arról, hogy 
a beszolgáltatási kötelesség mér
tékét a kataszteri tiszta jövedelem 
helyett már most termelési katasz
ter alapján állapítsák meg, mert az 
ehhez szükséges adatok és tapasz
talatok a dolog természeténél fogva 
még nem állhatnak rendelkezésre. 
Minden gazda úgy kezdjen tehát 
hozzá az őszi munkálatokhoz, hogy 
szántóföldjének gondos megműve
lésével megkönnyítse a maga szá
mára a beszolgálási kötelességek 
teljesítését. (MTI.)
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ÉMnyszerü látogatás
a nevében is rimaszombativá vált KÁLÓT Népfőiskolán.

Két esztendő után a „KÁLÓT" szó 
fogalommá vált Gömör megyében. Nem
csak Rimaszombat és környéke ismerte 
meg a volt Marton-pusztán meghonoso
dott Telepesképző Népfőiskola munkás
ságának eredményeit, de szerte a vár
megyében megszerették és immáron 
meg is becsülik ennek a hasznos szer
vezetnek a nemzet felemelkedése szem
pontjából is fontos tevékenységét. Az 
elmúlt télen és tavasszal a KÁLÓT 
Népfőiskola ifjúsága több gömöri köz
ségben tartott előadásaival nemcsak 
gazdag ismereteiről, de az előadások 
jövedelmének a hadbavonultak család
tagjai javára való felajánlásával hazafias 
szelleméről is dicséretes tanúbizonyságot 
tett.

Az elmúlt héten alkalmunk volt, hogy 
egy napos látogatás során magunk is 
meggyőződést szerezhessünk arról

a sokoldalú tevékenységről, amely 
a most már nevében is rimaszom
bativá vált Telepesképző Népfőis

kolán folyik.
Kalásztérlelő pompás nyári napon ke
restük fel a lankás dombok tövében

fekvő, szinte tündérkastéllyá átalakított 
pusztai lakot. Amikor a Jánosi felé ve
zető országúton befordultunk az iskolá
hoz futó dülőutra, láthattuk, amint az 
iskola aratói immár keresztekbe rakták 
Isten bőséges áldását. Végig a 280 hol
dat kitevő birtokon serény munka folyt, 
de odabent az iskola tágas tantermében 
éppen önképzőköri ülésre ült össze az 
1942/43. évfolyam 22 növendéke. Har
sány „Adjon Isten" fogadja a belépőket, 
az önképzőkör elnöke katonás fegye
lemmel tesz jelentést az iskola igazga
tójának, Gergely Józsefnek, aki enge
délyt ad arra, hogy a „legnagyobb ma 
gyár", Széchenyi István nevét viselő ön
képzőkör ülését megtarthassa. A mintegy 
másfélórás összejövetel rendkívüli él
ményt nyújtott. A kitünően kidolgozott 
és kiforrott szónoki készséggel tolmá
csolt előadások, hazafias szavalatok, 
énekek és táncok azt bizonyították, hogy 
— amint azt az egyik székely hallgató 
nagyszerű saját verse is hangoztatta — 

a „KALOT“-ifju kezében váltogatják 
egymást a kapa és a ceruza." 

Figyelemre- és dicséretreméltó volt az 
a törekvés, amellyel az ifjak egymás

MI IS K Ö S Z Ö N T Ü N K !
(Rimaszombat közönségének*)

Mi is köszöntünk Titeket katonaszivvel, szeretőn, 
örömünk végtelen, hogy Ti már szerettek. 
Hőn-szeretö szívvel viszonozzuk mi is, 
mert tudjuk, hogy megnyerjük szivetek.

Messze más vidékről hozott közétek a kötelesség, 
de nem busulunk ! Veletek örülünk.
Együtt élünk egy szép, nagy családi é le tet:
S ha Ti sirtok, mi is sírunk. Vagy egy lesz örömünk I

Erős karral, férfi szívvel vigyázunk Reátok, 
hogy bűn ne essék, ne legyenek borús arcok. 
Számtalan könnyet törülünk arcotokról, 
hogy újra zengjenek a vig, derűs-hangok.

Mi is köszöntünk Titeket katona szívvel, szeretőn, 
örömünk végtelen, hogy Ti már szerettek. 
Katona szivünket bár hová veti a sors, 
még ott sem felejtve: sírunk, vagy örülünk Veletek!

TÓTH GUSZTÁV honvéd.

* Lapunk múlt számában az uj helyőrségi ala
kulatról közölt tudósításunkra kaptuk és öröm
mel közöljük a kedves és szívélyes megnyilat
kozást.

dásuk szerint szerepeltek. A diák- és 
gyermek-szereplők (Szurek László, Bias- 
kovics András és Katona János) is jól 
illeszkedtek be a kerek együttesbe és 
nemcsak a nagyhatást kiváltott kis da
rab, de az egész est méltó befejezése 
volt a kis magyar leány: Petrusz Évike 
szivekhez utat talált, rendkívül ügyes 
szavalata.

Úgy a Polgárikor kulturbizott- 
ságát, mint a Magyar Iparos Asz- 
szonykört elismerés illeti azért, 
hogy emlékezetünkbe idézték dicső 
nagyjaink életpéldáját, amelyet kö
vetni ma minden igaz magyar férfi, 
asszony és leány szent köteles
sége !

szereplését őszinte szavakkal megbírál
ták. Az egyik magyar népdal körül va
lóságos „nóta-párbaj" fejlődött ki, mig 
az előadásokból kisugárzott az általános 
műveltségre és irodalmi színvonalra való 
törekvés, s a nép, faj és a nemzet iránti 
rajongó szeretet. Ennek kifejezője volt 
a Szányi-verbunkós és az ütemes „Te
lepes Induló" is, amellyel az önképző
köri ülés záródott. Gergely József igaz
gató, aki csak vendégként vesz részt 
ezeken a teljesen az ifjak által vezetett 
üléseken, jóakaratu és irányitó megjegy
zésekkel kisérte az egyes előadásokat, 
a helyes útra terelvén a 22 válogatott 
magyar ifjú gondolkodási módját. Ger
gely József igazgató egyébként

lelke ennek a nagyszerű intézmény
nek,

amely a közösség szellemében neveli a 
nemzet gyökerének, a magyar föld tőről-' 
metszett fiainak lelkét arra a nagy fel
adatra, amelyet a KÁLÓT tűzött ki ne
mes céljaként, hogy

több örömet, jobb kenyeret és Krisz
tust

szerezze meg a dolgozó magyar népnek. 
Az igazgató, akiben nemcsak a nemzete 
iránti nagy szeretet, de — amint láttuk 
és hallottuk — hivatott költői lélek is 
lakozik, ebben az esztendőben — a ka
tonai behívások folytán —

teljesen egyedül végezte azt a ne
héz munkát,

amely a magyar föld megmunkálása ut
ján a magyar lélek megmiveléséhez is 
vezet. De büszke is lehet Gergely József 
munkássága eredményére. A 280 holdat 
kitevő belteljes gazdálkodásban ez idén 
a múlt évinél is bőségesebb áldás adó
dott, s a növendékek lelkében is gazdag 
termést hozott az általa elvetett mag. 
Amikor az Ízletes ebéd után az önkép
zőköri elnök . megfogta az eke szarvát, 
az önképzőköri jegyző pedig a kasza 
nyelét, a nótás kedvű székely ifjú pedig 
a maga Ízes szólás-módján serkentette 
az ökröket a kemény ugar feltörésére, 
eszméltünk rá arra, hogy

ez az iskola betölti azt a magasztos
hivatást, amelyet a mai idők az uj-
arcu magyar ifjúságtól megkövetel

nek.
Az igazgató, akit nemes munkájában 

fiatal hitvese is megértéssel segit, szinte 
átszellemült arccal beszélt azokról a ké-
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söbbi tervekről, amelyekkel az ország
ban egyedül álló Telepesképző Népfő
iskolát fölvirágoztatni akarja. Telefon, 
villanyvilágítás és a közeli tanyák be
kapcsolása révén

A tavaly szárnyrabocsájtott évfolyam 
30 növendéke a hontmegyei Egeg-köz- 
ségben már valóságos mintateleppel 
büszkélkedik. A mostani évfolyam sem 
végez kevesebb munkát és erről a mun
kásságról lesz alkalma újólag meggyő
ződni Rimaszombat városának és az 
egész Gömörnek augusztus 22-én, va
sárnap, amikor a Rimaszombati KÁLÓT 
Népfőiskola a tavalyinál is nagyobb 
arányú népi bemutatóünnepséget rendez. 
Az iskola növendékei máris nagyarányú 
előkészületeket tesznek erre a vizsga- 
szerű rendezésre, amelyen megjelenik a 
KÁLÓT-mozgalom országos vezetősége 
is.

„Az első találkozás mindenkit kézfo
gásra kötelez”, olvastuk a jelszót a 
KÁLÓT iskolatermének falán. Rimaszom
bat városának közönsége a tavalyi ta
lálkozás alkalmával szorította meg már 
erősen az egész évben csöndben, de 
annál hathatósabban működő iskola sze
retettel kinyújtott kezét és hisszük, hogy 
ebben a kézfogásban örök szövetségben 
talált egymásra a magyar falu és a vég
vári magyar város szive és lelke.

a már hiányt képező .tanyai nép
iskola* felállítása

a legközelebbi tennivalók.

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

Ezt hallod most országszerte. Itt állsz 
és nem tudsz a kérdésre feleletet adni. 
Te azt mondod, hogy tegnap egy asz- 
szonyt dobtál ki, mert nyeszletl pár csir
kéjét 22 pengőért kínálta. Inkább nem 
eszel csirkét. A múltkor cigányasszo
nyokat zavartál el, mert öt kiló cukorért 
használt férfi öltönyt, egy pár cipőt és 
ráadásul 10 pengőt kértek. Igazad volt. 
Főzeléken is el lehet élni és reggel cu
kor híján kávé helyett az üres tej is jó. 
Jó tej híján a rántott leves is. Ezt mon
dod Te és ezt mondjátok Ti mindnyájan.

De azt nem tudjátok, hová ment az 
asszony 22 pengős csirkéjével, hol adta 
el a cigány öt kiló cukorját.

A nap melegen süt. A jó nyári eső
zés nagyra növelte az istenáldotta ter
mést. Ludak hada gágog a faluvégeken. 
Úgy, mint békében volt. Csak a piac 
képe változott meg. Ott semmit sem 
kapni. Senki sem hoz a piacra csirkét, 
tojást, libát, kacsát. Ki néz utána ennek? 
Ki az, aki feketén minden pénzt megad 
azért, amit a nénike titokzatos bizalmas
kodással házhoz hoz? Ki szedi össze 
falun a tojást, túrót, vajat? Ki eszi meg 
a töméntelen sok szárnyast, amiből ed
dig mindenkinek jutott??

H Í R E K
Másfélévi börtönre ítélték a cukorvásárlási 

igazolványt meghamisító kereskedőket.
Ez év májusában a rimaszom- j 

bati cukorelosztó nagykereskedők
nek feltűnt, hogy Serke község 
egyik füszerkereskedője a szokott
nál nagyobb mennyiségű cukrot! 
igényelt és vett át. Bejelentésükre 
a csendőrség letartóztatta Vincze 
Lajos 36 éves, ref. vallásu serkei j 
főszerkereskedőt és Havas Gyula 
64 éves, izr. vallásu volt rimaszom-j 
bati kereskedőt, akiket május vé
gén a rimaszombati ügyészség fog- i 
házába szállítottak. A nyomozás 
megállapította, hogy

a két kereskedő négy Ízben 
meghamisította a körjegyzőség 
által kiállított cukor-„vásárlási 
igazolványát, amivel kb. 22 
és fél mázsa illetéktelen cukor
hoz jutottak, amit a megálla
pított áron felül árusítottak.
A kir. ügyészség elsősorban a 

közokirathamisitás büntette címén 
emelt vádat Vincze Lajos és Havas 
Gyula ellen. A rimaszombati kir. 
törvényszék dt. Böszörményi-Nagy 
Béla-tanácsa augusztus 4-én egész

napos tárgyalás keretében foglal
kozott az üggyel. A vádlottak a 
hamisítás tényét bevallani nem akar
ták és azt egymásra hárították. A 
kir. törvényszék a vád- és védő
beszédek után kihirdette Ítéletét, 
amely szerint

mind a két kereskedőt a Btk.
391. §-ába ütköző és a Btk.
392. §-a szerint minősülő 3 
rendbeli közokirathamisi tás  
büntette miatt, mint tettestár
sakat egyenként másfél évi 
börtönre és 5 évi hivatalvesz
tésre ítélte. A bíróság tekin
tetbe vette az Ítéletnél a 92. §.

enyhítő körülményeit is.
Az Ítéletben Moesz Géza kir. 

ügyészségi elnök, a vád képvise
lője megnyugodott, miután azon
ban úgy a vádlottak, mint a védők 
fellebbeztek, az ügy a kassai 
ítélőtáblát is foglalkoztatni fogja.

Az illetéktelenül szerzett cukor
ral való áruelvonás és árdrágítás 
bünperében a kir. törvényszék kü
lön tárgyaláson vonja felelősségre 
a két kereskedőt.

R ÓVÁS.
Egy előadással kapcsolatban, amiről 

más helyen beszámoltunk, volna egy 
kis megjegyezni valónk. Az Iparoskör 
f. é. augusztus 1-én megtartott Zrinyi- 
est meghívójáról van itt szó. Nem is az 
egész meghívóról, csupán két kitételről.

Az egyik: „rendező Gabonás Tibor 
Tudományegyetemi joghallgató”, a má
sik pedig : „hegedűn előadja Gabonás 
Tibor Országos kir. Zeneművészeti Tag.” 
Mi ez?

Talán fel sem hoznánk ezt a két ki
tételt, ha ezek a rimaszombati közönség
nek a kultúra támogatásában kifejlődött 
ízlésének és a tehetséges, komoly ze
nész Gabonás Tibornak is megsértését 
nem jelentenék.

A város közönségének a nevében és 
egy komoly, szép jövővel kecsegtető 
müvésznövendék érdekében kérjük a 
műsoros esték rendezőségeit, hogy a 
jövőben ilyen mucsai fogalmazásu meg
hívókkal ne tegyenek mindannyiukat 
nevetségessé.

Rimaszombat művészet-kedvelő körei 
tudják, hogy Gabonás Tibor az Orszá
gos kir. Zeneművészeti Főiskola növen
déke és tudják azt is, hogy tehetséges, 
jó hegedűs, aki valószínűleg még neves 
művész lesz. De miért kell ezt a műsorra

feltüntetni és még hozzá ilyen kacag
tató elferdítéssel? ,

Dohnányi Ernőről tudjuk, hogy dr. 
hogy az Orsz. kir. Zeneművészeti Főis
kola igazgatója, a rádió zenei igazgatója 
stb. stb., mégis műsorain mint Dohnányi 
Ernő szerepel minden sallang nélkül. 
Kodály Zoltán is dr., az Orsz. Zenemű
vészeti Főiskola tanárja és mégis mint 
Kodály Zoltán szerepel. Az ország is
mert művészei, Írói mind szinte kivétel 
nélkül doktorok és számtalan méltóság 
viselői, de ott, ahol a művészet terén 
szerepelnek, nem használják titulusaikat. 
A művészet—irodalom terén nincs cim, 
nincs rang. Itten csak a tehetség és 
tudás kerül a mérleg serpenyőjébe. Ha 
egy művész titulusokat használ, azt a 
látszatot kelti, hogy ezzel a tehetségén 
és tudásán maradt hézagokat akarná 
kitölteni. Gabonás Tibornak ilyen hézag
pótlásra pedig talán nincs szüksége ?

Ami pedig a titulusok ilyen nevetsé
ges megjelölését illeti — a város érdeke, 
hogy ilyen többé elő ne forduljon. Egy 
várost már híressé tett egy tisztes ipa
rosa, mert cégtáblájára kiíratta : „csiz
madia és kéjgáz.” Rimaszombat la
kossága ilyen hírnévből nem kér I 

V
A háború tombol és a zugkereskede

lem virágzik. Hát sohasem fogunk meg
javulni? Mindiga régi nótát fujjuk ?

Thuránszky László sajtófőnököt 
miniszterelnökségi államtitkárrá ne
vezték ki. Magyarország Kormányzója 
a m. kir. miniszterelnök előterjesztésére 
dr. vitéz thuriki és komjdthai Thuránszky 
László miniszteri osztályfőnök, felsőházi 
tagot, a miniszterelnökség sajtóosztályá
nak vezetőjét miniszterelnökségi állam
titkárrá nevezte ki. Thuránszky László 
több mint négy esztendeje, a legnehe
zebb időkben nagy hozzáértéssel és 
bölcs tapintattal látta el sajtófőnöki 
tisztjét és ebben a minőségében a ma
gyar sajtó munkásainak megbecsülését 
és tiszteletét szerezte meg, akik most 
kinevezését nagy örömmel fogadták.

Hivatalos szemle. Glósz Károly mis
kolci kerületi tűzrendészet! felügyelő 
Rimaszombatban hivatalos szemlét vég
zett és a tapasztaltak felett legteljesebb 
megelégedését fejezte ki Scholer Béla 
vsi. tűzoltóparancsnoknak.

Katonai kitüntetés. A Kormányzó Ur 
megengedte, hogy dr. Andrik László 
járási m. kir. állatorvos, tartalékos had
nagynak, az I. osztályú tüzkereszt tulaj
donosának, az ellenség előtt tanúsított 
kitűnő szolgálataiért a hadiszalag egy
idejű adományozása mellett elismerése 
tudtul adassék.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizott
sága és törvényhatósági kisgyülése 
augusztus havi rendes üléseiket e hó 
10-én, kedden délben tartják Rimaszom
batban.

— Orvosi hir. Dr. Deutschberger Jenő 
v. szemklinikái asszisztens, az OTI h. 
szemész-főorvosa hazaérkezett és újból 
rendel szembajosok részére Losoncon, 
Vasút-u. 26/B. alatt.

A sokgyermekes anyák kitüntetése.
Mint az elmúlt évben, ezidén is Szent 
István-napján lesz a sokgyermekes anyák 
kitüntetése. Ez alkalommal augusztus
20-án a városokban és a járási szék- 
halyeken ünnepségeket tartanak.

Boldog Margitot szentté avatják.
XII. Pius pápa az Árpádházi Boldog 
Margit szenttéavatására vonatkozó javas
latot kegyesen fogadta és elrendelte a 
szenttéavatás megfelelő közzétételéhez 
és a szent tiszteletének az egész világ
egyházra való kiterjesztéséhez szükséges 
intézkedések megtételét.

Ócsától Rimaszombatig vitorlázó- 
gépen. Kedden este fél 7 óra felé kar
csú repülőgép jelent meg a város felett, 
néhány kört irt le, majd hirtelen leszállt 
a poltári vasúti-hid közelében. Hamaro
san kitűnt, hogy a ritka vendég Foray 
Gábor Gamma-gyári műszerész sport- 
vltorlázógépe, amely d. u. 2 órakor in
dult el a pestmegyei Ócsa községből. 
A gépet éjszakára a tamásfalvai lak
tanyába vontatták. Szerdán délben mo
toros-repülőgép érkezett Rimaszombatba, 
amely két óra múlva magával vitte a 
szép teljesítményt elért sportrepülő
gépet.

— Orvosi hir. Dr. Friedmann Miksa 
orvos rendelőjét Osgyánból Rimaszom
batba Deák Ferenc-u. 19. szám alá 
helyezte át. (Dr. Komlós-féle házba).

Halálozás. Özv. Tankó Ambrusné 
sz. Sztassák Anna julius 30-án, 63 éves 
korában meghalt.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik nagyon szeretett 

unokanővérem: néhai özv. egri Széplaky 
Lajosné, szül. munkácsi Süteő Ilona el
hunyta alkalmával részvétükkel szemé
lyesen vagy levélben felkerestek és a vég- 
tisztességtételen megjelentek, — a többi 
rokonok nevében Is — ezúton mondok 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. augusztus 5.
____  Özv. Samarjay Jánosné.

Hadirokkantak és egyéb hadi- 
gondozottak figyelmébe. Közlöm az 
érdeklődőkkel a julius havában egyes 
munkaadók által a hadirokkantak és 
egyéb hadigondozottak részére újabban 
felajánlott munkahelyeket: az Egercsehi 
Kőszénbánya és Portland-cementgyárnál 
egy fürdőkezelő és egy küldönc, Bél
apátfalvái cementgyárnál egy éjjeli őr 
és egy küldönc, Csákányháza-Ragyolci 
Kőszénbánya R. T.-nál (Csákányháza, 
Nógrád vm.) szakképzett bányamunká
sok, Magyar Általános Kőszénbánya 
R. T.-nál (Királd, Nógrád vm.) egy ad
minisztratív tisztviselő, a Miskolci Taka
rékpénztár Tégla- és Cserépgyáránál 
több téglagyári munkás és téglagyári 
munkához értő üzemlakatosok, Rima- 
murány-Salgótarjáni Vasmű R. T.-nál 
(Özd) lakatos, Végh Kálmán könyv
nyomda és könyvkötőmühelynél (Salgó
tarján) egy könyvkötő, egy szedő és 
egy gépmester alkalmazást kaphat. Bő
vebb felvilágosítás kapható: Haynik
Géza főhadnagy, hadigondozó tisztnél 
Rimaszombatban (Városháza, földszint).

Egyhetes tanfolyam a Téli Gazda
sági Iskolában. A rimaszombati Téli 
Gazdasági Iskolában az ország minden 
részéből 30 tanító gyűlt össze e hét 
elején, akik a rét- és legelőgazdálkodás 
körébe tartozó tartozó ismeretekből ren
dezett 7 napos tanfolyamon vettek részt.

— 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°/o-os osztalékot fizet.

A vas- és acélcikkek forgalmának 
szabályozása. Az iparűgyi miniszter 
rendeletet adott ki a vas- és acélcikkek 
forgalmának és felhasználásának szabá
lyozásáról. Augusztus 15-től drótot és 
szeget a kisiparosok csak jegyre vásá
rolhatnak. A rendelet szerint a városok
ban és községekben „vaselosztó bizott
ság"- ot kell felállítani. A fogyasztó kö
zönség 50 deka drótot és 20 deka sod
ronyszöget a vásárlási könyvbe való 
beírás mellett jegy nélkül vásárolhat a 
kiskereskedőnél.

Augusztusi vásárok. Rimaszombat
ban az augusztus havi hónapos vásárt 
11-én, az országos vásárt pedig 27-én 
tartják meg.

Kiterjesztették a légoltalmi óvóhely 
építési kötelezettségét azokra az épü
letekre is, ahol eddig megfelelő óvóhe
lyet még nem létesítettek. A honvédelmi 
miniszter rendelete intézkedik a házcso
portok közös óvóhelyének, valamint az 
árok- és udvari óvóhelyeknek építésé
ről is.

A ngoranyulszőrt
az újonnan életbeléptetett  legmagasabb 
árakon, bármely kis vagy nagy mennyiségben 
készpénzért vásárol, kívánatra tiszta vagy kevert 
angórafonalra átcserél gépQzemü angorafonóda az 

A n ( y n r a t A v u Angorafonó és Kikészítő„rtrlgoraiex k f t . BUDAPEST, ix. 
Pápay István-u. 12.
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Megdrágultak a napilapok. A m.
kir. kormány engedélyével a magyar- 
országi napilapok egyes számainak árai 
és előfizetési dijai augusztus elsejével 
megdrágultak. A napilapok hétköznapi 
számai átlag 4—6, a vasárnapi számoké 
pedig 8—16 fillérrel emelkedtek.

Újabb hivatalos árak. A hivatalos 
lapban az elmúlt héten a tipuscipők, a 
tégla- és cserépáruk, valamint a déli 
gyümölcsfajták uj árai jelentek meg.

Kiterjesztették a bélyeges számláló
lap kiállításának kötelezettségét. A
pénzügyminiszter redeletet adott ki, 
amellyel 1943. augusztus 1 -étöl az ille
tékköteles számolólap kiállításának kö
telezettségét kiterjeszti a kocsmákra, a 
kizárólagos pálinkamérésekre, a kiűzé
sekre, az italmérési engedéllyel nem 
biró cukrászdákra, a fizetövendéglátó 
házakra, a poharazásra jogosító korlátolt 
italmérési engedéllyel biró termelői bor
kimérésekre és végül — a szeszesitalok 
után — a poharazásra is jogosító kor
látolt italmérési engedéllyel biró fűsze
resekre. Ezeken a helyeken a számoló
lap illetéke — tekintet nélkül a fizetett 
összeg nagyságára — 10 fillér. Az ét
kezésért, szállásért vagy penziószerü 
ellátásért több napra előre, vagy több 
napra utólag egy összegben történő 
fizetésnél a 10 fillér illetéket az egyes 
napi végösszegekről külön-külön meg 
kell fizetni. Az illetéket „Állami számoló
lap" kötelező használatával kell leróni. 
Az állami számolólapokat a m. kir. 
postahivatalok árusítják.

Szigorúan ellenőrzik a cséplést. Az
uj terménybeszolgáltatási rendszerrel 
kapcsolatosan gondoskodás történt arról 
is, hogy az országszerte megindult csép- 
lési munkálatokat szigorúan ellenőrizzék. 
A cséplés ellenőrzését nem cséplési 
ellenőrök végzik, hanem a közellátás- 
ügyi miniszter nyílt rendeletével ellátott 
közegei. Az egész országban a csendőr
ség is fokozott mértékben bekapcsoló
dott annak ellenőrzésébe, vájjon a gaz
dák és a cséplőgéptulajdonosok min
denben eleget tesznek-e a rendeletben 
előirt kötelességeknek. Ahol nem tar
tották be a rendszabályokat, a csendőr
ség azonnal közbelépett és az eljárás 
már is megindult azok ellen, akik a mai 
időkben ki akarják játszani a törvényes 
rendelkezéseket.

A maximált áruk árait ne kérdezd 
az eladótól, hanem nézd meg az ár
jegyzéken és aszerint fizess!

Holdfogyatkozás lesz augusztusban.
Augusztus 15-én egész Európában lát- j 
ható részleges holdfogyatkozás lesz. A 
holdfogyatkozás nálunk kb. este V» 9 
órakor válik láthatóvá, tetőpontját 9 óra 
28 perckor éri el és 11 órakor fejező
dik be.

Újabb eljárás a z erkölcsi 
b izo n yítvá n yo k kiállítása körül.

A belügyminiszter az erkölcsi 
bizonyitványok beszerzése körüli 
eljárást egyszerűsítette.

Eddig ugyanis az volt a gyakor
lat az egyes erkölcsi bizonyítvány 
kiállítására jogosult hatóságoknál, 
hogy amennyiben a kérelmező elő
zőleg más helyen lakott, a félnek 
kellett beszerezni előző lakhelyéről 
ottani előéletének igazolását. A 
belügyminiszter rendelete most ezt 
a hatóságok kötelességévé teszi.

Belügyminiszteri rendelkezés ér
telmében az erkölcsi bizonyitványok 
kiállításának alapos, előzetes vizs
gálattal igazolni kell a folyamodó 
nenizethüségét is. Tehát az erkölcsi 
bizonyítványokat mindig az egész 
életre kiterjedő és pontos vizsgá
lódás után szabad csak kiállítani. 
Vonatkozik ez a visszacsatolt, il
letve visszafoglalt területekről el
származott kérelmezők bizonyítvá
nyának kiállítására is.

A fekete-piaccal magadat börtönbe 
juttatod, a közt pedig megkároaitodl

M ilyen
éle lm iszert küldhetünk  

p o s t á n ?
A közvélemény körében általános 

tájékozatlanság uralkodik azon a 
téren, hogy milyen élelmiszereket 
szabad postán küldeni és milyen 
élelmiszereket szabad Budapestre 
bevinni. Erre vonatkozólag az aláb
biakban közlünk tájékoztatást:

Nem szabad postán csomagban 
küldeni: szalonnát, zsírt, tojást, lisz
tet húst, (sem füstölve, sem nyer
sen). Szabad ellenben küldeni vad
húst, nyulat, szarvast, őzet, az ap
rójószágokból pedig egy pulykát, két 
tyúkot, vagy négy csirkét.

Szabadon küldhető az állatok 
belső részeinek egyes készítményei, 
például disznósajt, nyelv, máj, de 
tilos a szalámi és kolbász.

Tilos az összes zárolt élelmisze
rek, igy fehéráruk (zsir, háj), vala
mint a burgonya küldése. Szabad 
a vaj, méz, dió, lekvár, mák és 
kenyér.

Szállítási igazolvány nélkül kézi
podgyászként szállítható Budapestre 
vaj, tehéntúró, juhturó és általában 
sajtok, mig a tejfel és tej igazol
vány nélkül való szállítása tilos.

Be lehet Budapestre vinni szállí
tási igazolvány nélkül kézipodgyász- 
ban 5 kilót meg nem haladó meny- 
nyiségben húst. A baromfiak közül 
kézipodgyászként magánháztartás 
céljára szállítási igazolvánnyal fel
vihető egy pulyka, vagy két tyuk, 
vagy négy csirke.

Nem kell szállítási igazolvány 
bab, borsó és lencse, vöröshagyma 
és fokhagyma szállításához. A fel
sorolt szárazfőzelékeknél az a meg
szorítás van, hogy egy személy 100 
kilónál többet nem vihet magával.)

Mindenféle zöldfözelék igazolvány i 
nélkül szállítható. Igazolvány nélkül 
szállítható a savanyukáposzta, vö
röskáposzta, mák (ez utóbbi csak 
50 kilónál kisebb mennyiségben) 
és a méz. Szabadon szállítható 
kézipodgyászként és postán a ke
nyér is, bár a kenyér forgalma az 
egész ország területén kötött.

M ibe kerül egy diák a s zü lő n e k ?
A „Református Diákmozgalom" 

legutóbbi száma érdekes „költség- 
vetést" közöl arról, hogy születé
sétől az érettségiig mennyibe kerül 
egy diákgyerek a szüleinek. „Szü
letésed mindjárt legalább 600 pen
gőbe került. Növekedéseddel együtt 
nőttek a kiadások is, úgy hogy az 
első elemi küszöbéig körülbelül 
5000 pengőre rúgott az összeg. Az 
elemi iskolai évek kiadásai aránylag 
nem magasak. A rendes kiadások 
körülbelül 3000 pengő, ehhez bát
ran hozzászámolhatunk 2000 pengő 
egyéb kiadást, ami nem a legszük
ségesebbek fedezésére szolgált, s
<gy

mire a középiskola kapujához
érkezett a kisdiák, édesapjának
már 10.000 pengőjébe került.

Ha itt most egy pillanatra meg
állunk és visszatekintünk, a leg
optimistább számítások szerint is 
megállapíthatjuk, hogy az édesapád 
tízévi jövedelmének harmad-, eset
leg negyedrésze volt... Azután jött 
a gimnázium. Ez a nyolc év kö-

i Tartsuk be
a légoltalm i e lő írásokat! I

rülbeliil kétszeresét teszi az előző 
tízévi összegnek, de legalább 17.000 
pengőt! Hacsak ezt vesszük is ala
pul,

az érettségid után képzeletben 
benyújtott számla összege 27000 

pengő !
Kérdezd csak meg, vagy számítsd 
ki, mennyi volt édesapád jövedelme 
ez idő alatt!“

S P O R T .
Labdarúgás.

Törekvés SE—Salgótarjáni Sport 
Egyesület 4:1 (2:1). Az egy hónapos 
nyári szünet után vasárnap újra a nyil
vánosság elé lépett csapatunk, amikor 
is értékes győzelemmel kezdte meg az 
uj labdarugó-idényt. A Salgótarjáni Sport 
Egyesület jóhirti, N. B. Il-ös csapata volt 
az ellenfél. A nagy melegben is nagy 
számban egybegyíilt közönség jó sport
ban gyönyörködhetett, különösen a honi 
csapat volt az, amelyik nemvárt szép 
játékot mutatott. Általában az egész 
Törekvés úgy összjáték, mint határozott
ság tekintetében is felülmúlta jóhirü 
ellenfelét. A Törekvés csapatában ezút
tal két „próbajátékos" is játszott, kö
zülük a balszélső posztján szerepelt az 
első látásra is megfelelt. A látottak 
alapján az a véleményünk, hogy mind
két játékos beilleszkedhetne csapatunkba 
megfelelő „átgyúrás" után.

Á Törekvés egyébként a következő 
felállításban vette fel a küzdelmet: And- 
rásik, (Juhász), Molnár I., Csapó, Mucsik, 
(Szapáry I.), Kardos, Kerekes, Próbajá
tékos, Dombóvári, Barczi, Páles, (Próba
játékos), Szapáry 11.

Az eredmény megfelelt a két csapat 
közötti különbségnek, mert a Törekvés 
az adott 3 góllal jobb volt ellenfelénél.

Ma, vasárnap, 8 án a Perecesi TK 
NB. J1 ős nagy játékerőt képviselő együt
tese szerepel vendégként városunkban. 
Reméljük, hogy csapatunk, amely már 
Bothy Károly edző keze alatt készült 
elő, ezúttal is szép játékkal örvendez
teti meg ^gyre nagyobbszámu híveit.

Nemzeti filmszínház.
Két Páger Antal filmben lesz a mozit 

látogató közönségnek ezen a héten ré
sze. Az egyiket hetek óta vetítik az 
ország nagy mozgóképszínházaiban vál
tozatlanul nagy sikerrel. Pénteken, szom
baton és vasárnap került műsorra a 
„Férfihűség", amely különlegesen érde
kes és izgalmas történetet visz a vá
szonra. A főszerepeket a magyar film
gárda három csillagja: Bulla Elma, Tol- 
nay Klári és Páger Antal játszák. Mel
lettük Aj'ay Andor, Mihályffy Béla és 
Pethes Sándor a mozgatói az Afrikában 
kezdődő és Kolozsvárott végző filmtör
ténetnek. A vasárnapi előadások d. u. 
2, V* 5, V. 7 és fél 9 órakor kezdőd
nek. — Hétfőn és kedden „Igazi fér
fiak" címen érdekfeszitő svéd dráma fut, 
szerdán és csütörtökön pedig a „Szer
vusz Péter" másodbemutatóját láthatjuk, 
amelyben Páger Antal játszik kettős- 
szerepet. A női főszerepet Sirnor Erzsi 
játsza. — Pénteken mutatja be a film
színház Szeleczky Zita legújabb filmjét, 
a „Gyávaság*-ot, amelyben a közönség 
dédelgetett kedvence részben , könyekig 
meghatja, másrészt meg is nevetteti a 
nézőt. Nagyszerű partnere lesz Hajtnássy 
Miklós.

Irodalom .
Uj Idők, a magyar középosztály nép

szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyár Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’Á-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/*-ed évre 1 '30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet kör
út 7.

A „Híd" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Előfizetési dij egész évre : 20 P. Egyes 
szám ára: 1 pengő.

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

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

E g r i  bikavér,
vörös és fehér borok szárma
zási bizonyítvánnyal beszerezhetők. 
H ordókat, szá r íto tt vargán ya  
gom bát veszek. Láng Nándor  

szőlőbirtokos, Eger.

R ím  a s z é c  s e n
vasútállomással szemben mi ndenre  

alkalmas
n agy ü z le th á z  ve n dé g lő  h e ly is é g e k k e l,

nagy pincékkel, 5 szobás lakással 
e l a d ó  vagy bérbe adó. — Cím :
BÚR ESS J Ó Z S E F  Rimaszécs,

E l a d ó
4 darab komplett nagyablak üveggel, 
nagy üzleti szekrény, üzleti beren
dezési tárgyak, különféle bútorok. 
Érdeklődni lehet Remenyik István 
órás és ékszerésznél, Deák F. u. 14. 
Vennék vaskaput, üvegtetőt.

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

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


