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Útmutató beszéd.
Kállay Miklós miniszterelnök az 

elmúlt két hét alatt négy nagy be
szédben szólott az ország közvéle
ményéhez és az országgyűlés tag
jaihoz. Huszton, Kassán és a kép
viselőházban elmondott beszédei 
nemcsak a szónoki művészet reme
kei voltak, de őszintén, határozott 
és céltudatos módon világították meg 
mindazokat az életfontosságú kér
déseket, amelyek a nemzet lelkét 
ma betöltik.

Főleg nagy hatást keltett az a 
hatalmas beszéd, amellyel a minisz
terelnök a képviselőház költségve
tési vitáját megnyitotta. Útmutatás 
volt Kállay Miklós expozéja a há
borús élet mostani útvesztőjében. 
S valóban: az eligazítás, a helyes 
irány megjelölése végtelenül fon
tossá vált a mai időkben, amikor 
külső és belső ellenség egyik első 
feladatának tekinti, hogy megza- 
zarja az ország tisztánlátását és 
megtévessze a követendő célok te
kintetében. Kállay Miklós beszéde j 
világos és határozott volt, bátor j 
szembenézés a tényekkel és annak 
a magyarságnak a megnyilatkozása, 
amely érzi a fölötte suhogó vesze
delmet, de van ereje, öntudata és 
hite a küzdelem felvételére.

Legfontosabb és a miniszterelnök 
által első helyen említett megálla
pítás, hogy külpolitikánkban vál
tozás nincs. Változatlanul követjük 
hagyományos és a nemzet érdekei
nek egyedül megfelelő külpolitikát 
és változatlanul reméljük, hogy a 
mostani harc fegyvereink és esz
ményeink győzelmével végződik. 
Aki figyelemmel kiséri azt a har
cot, amely itthon és a külföldön 
folytatódik abban az irányban, hogy 
letérítsenek minket a hagyományos 
magyar útról, az tudja: milyen ne
héz a miniszterelnök elhatározása 
és annak gyakorlati megvalósítása. 
Aknák robbannak körülöttünk, csap
dák és vermek ásítanak ránk és 
feltétlenül elvesznénk, ha egy pilla
natra is letérnénk a helyesnek meg
ismert, eredményes és egyedül kö
vethető magyar politika útjáról.

Nem rajtunk múlik, hogy a nagy 
harc minden oldalon közeledik fe
lénk és megtörténhetik, hogy az 
Európában megütköző három világ
hatalom : a német, angolszász és 
szovjet gyújtópontjába kerülünk. 
Senki sem ringathatja magát Ma
gyarországon abban az illúzióban, 
hogy az aránylag kislétszámu ma
gyarság döntően tudna beleszólni 
ebbe gigantikus küzdelembe. Vi-

Európában, ha nem hivatkozhat
nánk ilyen ősökre és pirulnának 
unokáink, ha a mostani generáció 

szont minden tisztességes magyar nem mutatkoznék méltónak a ma
magáénak érzi azt a kijelentést, SY^rsóg történelmi nagyjaihoz. Tul- 
hogy a határainkat meg fogjuk vé- erove  ̂ szemben alulmaradni, vagy 
deni: „Gyáva, hitvány Jiazaáruló, megsemmisülni nem szégyen. Az 
aki határainkat, országunkat és sza-; '*yen vereségből mindig van fel- 
badságunkat nem védi és akárcsakj j^madás. De, ha a belső rend om- 
mérlegeli is ebben az esetben az | „ össze, ha harc nélkül, gyáván, 
erőviszonyokat.“ Kemény beszéd, önmagunk adjuk fel a sorsunkat, 
de nincs más szó azoknak a meg- Midkor megérdemeljük a pusztulást 
bélyegzésére, akik ebből a harcból nem számíthatunk irgalomra, 
nem veszik ki, vagy nem szívesen ; A miniszterelnök végül nemzet
veszik ki részüket. Ha egyszer arra védő munkájához az ország minden 
kerül a sor, hogy védekeznünk kell hii fiának segítségét kérte. Alá min- 
a határainkon, akkor nem olvas- denki annyit számit és annyit ér 
hatjuk meg, hogy hány ember áll; — mondotta — mint, amennyit az 
velünk széniben, érdemes-e elsütni országnak ad. Örömmel állapította 
a puskát és hogyan alakulhat a meg, hogy az országban sok ilyen 
csata kimenetele. Őseink sem mér-; érték van és büszkén kiáltotta oda 
legeltek, amikor helytálltak a kelet- a világnak, hogy a nemzet magyar
ról jövő veszedelmekkel szemben ságában és faji érzésében soha 
és elpusztultak, ha kellett, az utolsó ilyen egységes és ilyen nagy nem 
szál emberig. Nem volna helyünk ; volt, mint a mai sorsdöntő időben.

Beszámoló az Országos 
Hadigondozó Szövetség egyéves működéséről.
Dr. Kállay Miklósné, az Országos Ha- 

digemdozó Szövetség elnöke a vezetése 
alatt álló szervezet több, mint egy év 
óta folyó munkásságáról a fenti címen 
Ízlésesen kiállított, 35 oldalra terjedő 
füzetben számol most be. A könyvecske 
előszavában a miniszterelnök ieiesége 
hangsúlyozza :

„a beszámolóval lehetővé szeretnénk 
tenni, hogy a magyar társadalom 
széles körei is megismerjék és ér
tékeljék annak a munkának a fon
tosságát, amelyet hadigondozottjaink 

érdekében végezni kell."
Ehhez a munkához a Szövetség a ma
gyar társadalom minél hathatósabb meg
értését és támogatását kéri.

A füzet bevezetőjében a múlt világ
háború hadigondozásáról ad képet. Néhai 
megboldogult gróf Tisza István állította 
először a hadigondozás kérdését a köz- 
érdeklődés előterébe. így került sor az 
Országos Hadigondozó Hivatal felállítá
sára, amelyet előbb gr. Klebelsberg Kunó, 
majd gr. Teleki Pál vezettek. A trianoni 
nehéz idők ellenére is kitünően mű
ködő hivatal vetette meg a mai hadi- 
gondozás alapjait. Az első világháborút 
követő Hadigondozó Hivatal a gyógyá
szati tevékenységben, a hadirokkantak, 
hadiözvegyek és hadiárvák járadékszol
gáltatására, valamint a polgári életben 
való elhelyezkedés előmozdítására kor
szakalkotó munkásságot fejtett ki.

A mai szociális irányú felfogás azon
ban az állami feladatok legsürgő
sebb kérdésévé avatta a hadigondo
zást és ennek köre ma már kiter
jed mindazon polgári személyekre, 
akik a háború következtében elve
szítették testi épségüket, keresőké
pességüket vagy esetleg kereső hoz

zátartozójukat.
Az állam segítségével kapcsolatban

azonban fokozottabb mértékben van 
szükség a társadalom támogatására is. 
Ez késztette vitéz nagybányai Horthy 
Miklósáét, Kormányzó Urunk fenkölt lelkű 
hitvesét, hogy megalakítsa az Országos 
Hadigondozó Szövetséget, amelynek élére 
dr. Kállay Miklósnét állította. A múlt év 
júliusában megalakult Szövetség felada
tául tűzte ki a hadirokkantak visszave
zetését a polgári életbe, továbbá a hadi 
özvegyeknek és hadiárváknak erkölcsi 
és anyagi támogatását, valamint érde
keiknek védelmét. Egy esztendő alatt a 
Szövetség hatalmas munkát végzett és 
máris nagyszerű eredményeket ért el. 
Elég, ha rámutatunk az „Adjunk apát a 
hadiárváknak“ mozgalomra, amely szé
les körökben vert már gyökeret a-ma- 
gyar társadalom minden rétegében.

Kimerítően tárgyalja a könyvecske a 
Szövetség központi és helyi szervezetei

nek munkásságát. Budapesten a Kecs- 
keinét-utcai központja irányítja a kiter
jedt hálózatú szervezetet, amelynek élén 
dr. Kállay Miklósné elnöknőn kívül dr. 
Szinyei-Merse Jenőné, vitéz Szombathelyi 
Ferencné és dr. Petii Pálné, mint társ
elnökök, valamint vitéz Simon Elemérné, 
gróf Révay Istvánná, Lukács Sarolta és 
dr. Petri Pál, mint alelnökök állanak. 
Ügyvezető igazgató : dr. Németh Nándor 
miniszteri tanácsos.

Összefoglalva az egy év alatt végzett 
munkásságot, a jelentés beszámol arról, 
hogy

az elmúlt évben a hadigondozottak
nak összesen 1 millió 414.643 pen

gőt juttattak.
A jövő célkitűzésekre vonatkozóan az 
első feladat, hogy a hadiárva-akcióból 
és a Főméltóságu Asszony mozgalmából 
megkapott 12 millió pengőt hasznosan 
felhasználják. E tekintetben három meg
oldás mellett történt döntés. 1. Külön
böző nevelőintézetekben, inlernátusokkai 
egybekötött iskolákban hadiárvák elhe
lyezésére szolgáló helyeket biztosítanak. 
II. Az állam által átvett zsidóbirtokokon
5—10 holdas hadiárva-telkeket létesíte
nek. III. Az ONCSA utján 600 családi 
házat építtetnek a hadigondozottak szá
mára.

A mindenkit érdeklő beszámolóban há
lával és dicsérettel emlékszik meg a Szö
vetség a ni. kir. Postáról, amely a hadi
gondozó bélyegekkel egy millió pengőt 
juttatott a Szövetség nemes céljaira. A 
könyvecske befejezésképpen a követke
zőket tartalmazza :

„A nemzet önmagát becsüli meg, 
amikor a hadigondozottakat támo
gatja és ezzel biztosítja azt az •ál
dozatkészséget, amelyre a Haza vé
delmében a jövő nehéz napjaiban is 

szükség lehet."
Az Országos Hadigondozó Szövetség 

vármegyei Bizottsága Gömör és Kishont 
vármegyében is megkezdte már jótékony 
működését dr. Radvánszky Györgyné, 
főispánunk feleségének ügybuzgó veze
tése mellett, s a most folyó gyűjtés ked
vező eredménye azt mutatja, hogy vár
megyénk lakossága is megértette az idők 
szavát és szeretettel támogatja azt a 
nemzetmentő munkát, amit az Országos 
Hadigondozó Szövetség magára vállalt.

Megkezdődött az 1943 44. tanévi népművelési 
tevékenység.

Dr. Hor vá t h  Árpád alispán, 
mint a vármegyei Törvényhatósági 
Iskoiánkivüli Népművelési Bizottság 
elnöke az arra illetékesek számára 
hat nyomtatott oldalra terjedő tá
jékoztatót adott ki, amelyben előírta 
a mostani tanév iskoiánkivüli nép
művelési tevékenység programját. 
Elöljáróban az alispán a múlt évi 
működésről az alábbiakat jelentette: 

„Visszatekintve az elmúlt tanévre, 
megállapíthatjuk, hogy vármegyénk 
területén az elmúlt tanévben is — 
ha sok nehézséggel is kellett meg- 
küzdeniink — eredményes népmű

velési tevékenység folyt. Ezért kö
szönettel fordulunk mindazokhoz, 
akik az elmúlt tanévben hazafias 
érzéstől és népünk iránt érzett őszinte 
szeretettől áthatva résztvettek a 
boldogabb magyar jövőt építő nép
művelési munkában. Hogy az el
múlt évben békés és eredményes 
munkát végezhettünk, ezt elsősor
ban az orosz síkságokon küzdő 
hőseinknek köszönhetjük és ha a 
magyar jövő meg fogja hozni azt 
a jobb kort, amely után a költő 
szózata szerint buzgó imádság epe- 
dez százezrek ajakán, ez is az ő
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érdemük lesz. Azért ez alkalommal 
is kegyeletes hálával emlékezünk 
meg dicső hőseinkről, akiknek pél
dájából erőt merítünk.

Európát ma szörnyű vihar rázza. 
A magyarság léte és sorsa kemény 
próbát áll. Hazánk védelme ma is
mét mindannyiunk k ö t e l e s s é g e .  
Egyeseknek az, hogy fegyverrel a 
kezükben, vérük és életük kockáz
tatásával kiizdjék le a veszélyt, má
soknak az, hogy itthon legyenek a 
munka, a rend, a fegyelem kato
nái. Ennek a két arcvonalnak hősies 
és öntudatos összmunkája hozhatja 
meg a magyarság számára is a 
győzelmet és a békét.

Amikor az egész világ élet-halál 
küzdelemben áll, amikor bizonyos
sággal senki sem látja a jövőt, ne
künk hittel, reménységgel és sze
retettel kell hivatásunkat teljesíte
nünk."

A továbbiakban az alispán rész
letesen előírta az 1943/44. évi 
munkatervet.

S Z O M B A T O N
újabb nagyszerű hangverseny!

A Nemzcli Munkaközösség müvész- 
estjeinrk sorozatban november 20-án az 
Iparoskörben rendezi második estjét. A 
szereplők mipd ismertek közönségünk 
előtt a rádióból és igy bizonyos, hogy 
ezúttal is nem mindennapi műélvezetet 
nyújtanak.

A műsor gerincét Böszörményi-Nagy 
Bélának, az európai hirü zongoramű
vésznek számai adják. Böszörményi Nagy 
Bélát kitűnő képességei, elsősorban pe
dig a dolgok lényegére mutató, nagy
vonalú játéka teszik egyik legkiválóbb 
és legelismertebb hangversenyző művé
szünkké. Műsorának összeállítása viszont 
azt mutatja, hogy a nagy klasszikusok
tól a mai modern zongorairodalomig 
minden stílusban „otthon van."

Rendkívüli tehetsége révén tanulmá
nyai befejezése után röglön a Zenemű
vészeti Főiskola tanárának hívták meg 
és a keze alól kikerült fiatal művész
gárda a bizonysága, hogy nemcsak nagy
szerű előadóművész, hanem elsőrendű 
pedagógus is. Itteni első szereplése elé 
igen nagy érdeklődéssel nézünk.

A műsor mások érdekes szereplője 
Ádám Jenő, a Zeneművészeti Főiskola 
tanára, a rádió ncpdalóráinak előadója. 
Bizonyára sokan emlékeznek még a rá
dióban elhangzott előadássorozatára, 
mely „a skálától a szimfóniáig" címmel

hangzott el és hatalmas visszhangot kel
tett, mind a szakkörökben, mind a kö
zönségnél. (Előadásai könyvalakban is 
megjelentek !)

Énekeseink közül Zddorfalvyné Laka
tos Margit operaénekesnőt fogjuk hal
lani dr. Bárdosáé Szabados Olga kísé
retével, azonkívül az uj énekes gárda 
egyik kitűnőségét: Reményi Sándort, az 
Operaház tagját. Reményi Sándor leg
utóbbi szerepléseivel a Magyar Műve
lődés Házában remek hangjával és ki
tűnő színpadi játékával egyaránt igen 
figyelemre méltó sikert aratott, úgy 
hogy számunkra is nyereség szereplése. 
Kísérője Vasadi Balogh Lajos, a kitűnő 
zongoraművész.

Kívánatos lenne, ha közönségünk a 
nagy műsorra való tekintettel idejében 
elfoglalná helyét és Igy zavartalanná 
tenné a hangverseny élvezését.

A színtársulat kiváló szereplésére való 
tekintettel a munkaközösség már csak 
egy előadást rendez december 11-én a 
Katolikus Körben. Arra kéri a munka- 
közösség a közönséget, hogy a magyar 
vidéki színészet felkarolásával a ma
gyar kultúra napszámosait támogassa. 
Siessünk segítségükre, hogy itt a vé
geken a magyar szó harcosai gond nél
kül végezhessék nehéz munkájukat.

A SZMKE munkássága 
az őszi szezónban.

A Széchenyi Magyar Kultur Egyesü
let, amely most 15 esztendős, rendkívül 
széleskörű, kulturális programmot való
sit meg ebben az évben. Havonta ad ki 
Munkafüzetet, amelynek mindegyikében 
12 különböző tárgyú felolvasás van. Ez 
a felolvasási anyag időszerű kérdések
ről szól, különösen érdekes benne a 
parasztság történetéről szóló előadásso
rozat, valamint a magyar iparés kisipar 
történetéről szóló számos értekezés. Eze
ket az előadásokat az iskolánkivüli nép
művelés vidéki megbízottai is felhasz
nálhatják anyagul, tekintettel arra, hogy 
a kultuszminisztérium illetékes szerve 
ezt jónak látta és ajánlotta. így tehát a 
SZMKE munka a hivatalos népművelés 
feladatának elvégzésébe mindenkor be
számítható. De nemcsak a hivatalos nép
művelés használja a SZMKE előadás
anyagát, hanem az úgynevezett „Vas- 
gyűrű" is, azaz az erdélyi, az északke
let-magyarországi, délvidéki, a vendvi
déki kulturális egyesületeknek minden 
helyiszervtzete is. E Munkafüzetek alap 
ján tehát valóságos szellemi vasgyütü 
keletkezik a magyar peremvidékeken. 
Itt történt gondoskodás arról, hogy egy
séges magyar társadalomszemlélet fej
lődjön ki e kulturális egyesületek terü
letén. A SZMKE a Munkafüzeteken kí
vül hetenként Hangos Híradókkal tájé
koztatja tagjait: az időszerű rendelete
ket, tudnivalókat, érdekességeket közli 
hallgatóival. A visszacsatolási ünnepsé
geket igen változatos műsorral és nagy

számú résztvevővel egységesen rendez
ték meg az egész Felvidéken a SZMKE 
tagjai.

M it kell tudni a z oltóhom okról.
Az oltóhomok mindig száraz le

gyen. A zacskóban vagy edényben 
tárolt oltóriomok a magába szívott 
nedvesség miatt idővel göröngyös, 
csomós lesz. Az ilyen homokot az 
égő tüzforrás befedésére nem lehet 
használni. Ezért időnként meg kell 
vizsgálni és ha az nem szemcsésen 
folyékony, megfelelő eszközzel össze 
kell törni az elgöröngyösödött ho
mokot.

Tégy eleget beszolgáltatást köte
lességednek, mert tőled függ mind 
nyájunk kenyere.

„Takarékoskodj pénzzol, anyaggal, idő vel*
Ezt halljuk ma uton-utfélen és hozzá-1 kell helyettesíteni, ezért ezen a téren is 

teszik, hogy a „takarékosság nemzetvé- j a legindokoltabb a takarékosság, 
delem, a pazarlás hazaárulás !' Annyira j Ennek ellenére mit látunk ? Látjuk és 
megszoktuk már ezeket a jelszavakat, | tapasztaljuk a legnagyobb közönyt, mert

e téren szinte könnyelműen pazarlók 
vagyunk. A hatóságok és a különböző 
társadalmi egyesületek már igen sokat 
javítottak a helyzeten, de ez még igen 
kevés ahhoz, hogy az anyaggal való ta
karékosságot tökélyre emeljük. A legna
gyobb megoldáshoz e téren csak akkor 
jutunk, ha minden egyes ember — min
denütt, mindenkor és mindenben — csak 
annyi anyagot használ el, amennyire fel
tétlenül szüksége van. És vájjon takaró 
kosok vagyunk-e az idővel? Határozot
tan nem ! Menjünk a városba, faluba, 
hivatalba, iparba vagy kereskedelembe, 
mindenütt látunk sétáló, pipázó, semmit 
nem tevő embereket, akik alig dolgoz
nak valamit, vagy mint mondani szok
ták, muszáj azaz: kell! Ha ezeknek a 
munka idejét összegezzük, alig jön ki a 
heti 2—3 napos becsületes munka idő.

Pedig ma nem engedhetjük meg azt, 
hogy léha időpocséklással lopjuk el a 
drága időt, mert ma minden hadiüzem 
városban, falun egyaránt. Ma nem sza
bad elmondani, hogy „időmilliomosok" 
vagyunk, mert az idő rohan és a mi 
nemzetünk élete vagy halála függ a mi 
munkálkodásunktól. Azért a napnak 
minden óráját használjuk fel szorgalma
san és hasznosan, hogy a rettenetes há
ború után a békés munka visszatérhes
sen sokat szenvedett Hazánkba.

Az elmondottakból mindenki megért
heti, hogy a takarékosság nemzetvéde
lem, ezért: légy takarékos pénzzel, 
anyaggal és idővel.

mondásokat, hogy lassanként egészen 
közömbössé válik számunkra. Éppen 
ezen közöny ellen óhajtunk szót emelni, 
s ha nem is tudjuk az egész társadal
mat a közönyből kimozdítani, célunk el 
van érve, ha erre csak pár embert is 
megtudunk nyerni. A legtöbb ember azt 
hiszi, hogy takarékosan él, pedig keser
ves. keresményét a lehető legkönnyel- 
mübben, szinte gondolkodás nélkül 
szórja szét. S ha kérdik, miért teszi ezt, 
rendesen az a felelete, hogy a pénznek 
kevés értéke van, de különben: is hadd 
forogjon közkézen.

Az ilyen elgondolás szüli az úgyneve
zett Jekete piacot, pedig aki ezt bármi 
utón is elősegíti, rámondhatjuk, hogy 
hazaáruló. Sajnos, ma az emberi társa
dalom legnagyobb százaléka elősegitője 
a fekete piacnak oly annyira, hogy szinte 
fáj neki, ha a hatósági intézkedés a fe
kete piac letörésére irányul. Arról nem 
is beszélünk, hogy a legtöbb családban 
könnyen költenek italra, dohányra és 
szórakozásra, de ezzel szemben a ko
moly kiadásokra alig kerül pár pengő. 
Az ilyen család rongyos, — kiéhezett 
és amellett mindennel elégedetlen, irigyli 
a szorgalmasan és takarékosan élő em
bertársai gazdaságilag jobban szituált 
helyzetét.

Az anyaggal való takarékosság a le- 
nagyobb nemzetvédelem. Tudjuk jól, 
hogy a háború következtében minden 
nyersanyag és készáru hiányzik. Sok 
minden elsőrangú cikket pótanyagokkal

A  várm egye közegészségügyi 
állapota.

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos 
a vármegye legutóbbi KB ülésén a kö
vetkezőket jelentette:

„A vármegye 1943. évi október havi 
közegészségügyi állapota az év előző 
hónapjához, valamint a múlt év hasonló 
hónapjához viszonyítva kielégítő volt a 
hastyphusos megbetegedések számának 
csökkenése következtében. A nem fer
tőző betegségek közül leginkább rheu- 
más megbetegedések fordultak elő. A 
fertőző betegségek közül 8 torokgyík, 
5 vörheny, 1 szamárköhögés, 11 hasi- 
hagymáz, 1 járványos gyermekbénulás, 
40 nyílt gümőkór és 2 kiütéses tiphu- 
sos megbetegedés fordult elő. A hónap 
végén nyilvántartott gümőkóros betegek 
száma 541, a trachomásoké 11 volt.

A szeptember havi népmozgalmi ada
tok szerint a vármegyében a születések 
összes száma 193 volt, ebből 188 élve 
és 5 halva születés történt. A bejelentett 
elvetélések száma 19 volt. Elhaláloztak 
összesen 110, akik között 17 egy éven 
aluli volt, igy a vármegye természetes 
szaporodása -j- 83-at tett ki, mely az 
elmúlt hónaphoz viszonyítva 49-el több 
és az elmúlt év ugyanezen hónapjához 
viszonyítva 44 el több. A bejelentett el
vetélések száma a születésekhez viszo
nyítva 98°/o volt, az elmúlt hónap 49°/o 
és az elmúlt év ugyanezen hónapjának 
5'4%‘val szemben."

Felemelték a vasúti menetjegyek 
pótdijait. A MÁV Igazgatóságának uj 
rendelete szerint 5 P póldijat köteles 
fizetni az, aki a jegyvizsgálónak előze
tesen bejelent1, hogy megváltott menet
jegye nincs. Ha pedig nem jelenti be, 
köteles a felszólításig megtett ut menet
jegydijának kétszeresét, de legalább 20 
pengőt fizetni.

RÉGI HÁZIIPARI NAGYVÁLLALAT KERES
m egbízható

te lepeseket vagy bevásárlókat b á z l i p a r i  készítm ényekre
(textil, gyékény, szalma, kukoricaháncs, kosár, fa és fazekasáruk). Sürgős 
ajánlatokat „Mintákat megfizetem" jeligére L eo p o ld  C o rn é l  hirdető

irodába, Budapest, VI. Teréz-körut 3. kérünk.

Nyilvános nyugtázás.
Felkérésemre a hadigondozottak (hadi

árvák) megsegítésére eddig a következő 
adományok folytak be : Bubnics Mihály 
300 P-t, Szilárdy István 200 P-t, dr. Rad- 
vánszky György, dr. Balogh Ádám, Szabó 
László, Tornallyay Zoltán, Tornaijai Ta
karékpénztár Rt.,Rimaszombati Takarék- 
pénztár, Lovrecz Elemér 100—100 P-t, 
a Tornaijai Hitelszövetkezet, Isaák Ele
mérné 50—50 P-t, Lusztig László, Meny
hért és Samu 40 P-t, Mitske Gusztáv, 
Bognár és Utrata 30—30 P-t, Hungária 
Egyesült Gőzmalom és a Putnoki Taka
rékpénztár és Hitelbank 25—25 P-t, üzv. 
Mayer Gáborné, Putnok—Bánréve Ta
karékpénztár és Hitelszövetkezet, Farkas 
Gyula 20—20 P t, Vondra Jánosné 15 
P-t, özv. dr. Marikovszky Istvánná, Far
kas Attila és dr. Hruska János 10—10 
pengőt adományoztak Amikor a felso
rolt összegek átvételét elismerem és 
nyugtázom, az adományokért hálás kö- 
szönetemet fejezem ki. Dr. Radvánszky 
Györgyné, a vármegyei hadigondozó bi- 
zottság elnöke._____________________

Ma 225 esztendeje, 1718. no
vember 21-én született városunk
ban Hatvani István, a tudományok
ban gazdag, hírneves professzor. Az 
európai műveltségű, a maga korá
ban tudósságban kimagasló férfiú, 
kit főleg a fizikai tudományokban 
nagy jártassága miatt az abban az 
időben a boszorkányságban és 
ördöngösségben hivő, nagyon is 
hiszékeny emberek az „ördöggel 
cimboráskodással", később pedig a 
„magyar Faust" jelzővel illettek, 
neves szülöttekben duslakodó váro
sunk egyik büszkesége, s éppen 
ezért mozgalom indult meg Rima
szombatban az itteni ref. egyház 
tulajdonát képező, Horthy Miklós- 
tér 19/a sz. alatt lévő szülőházának 
a háború utáni időben méltó mó
don történő megjelölésére.

Születésnapjának mai, kétszázhu
szonötödik évfordulóján a földiek 
büszkeségével emlékezzünk kegye- 
letes szívvel a magyar föld kiváló 
hajtására, Rimaszombat nagy szü
löttjére, a debreceni hírneves nagy
iskola régi bölcs professzorára: tu
dós Hatvani Istvánra.
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és a központi kik üldAtt felvilágosítása, 
valamint dr. Krlesch Lajos kórházi fő
orvos és Sichert Károly bankigazgató 
felszólalásai után az értekezlet elhatá
rozta a „Bőlcsődé“-nek egyelőre a nyári 
hónapokban való felállítását. Ez ügyben 
a Szövetség helyi fiókja a szükséges 
intézkedéseket megteszi, a város társa
dalmát pedig felkéri, hogy a terv meg
valósításához ágyalapitványok felajánlá
sával járuljon hozzá. Az előkészületek 
befejeztével a Szövetség helyi fiókja 
rendkívüli közgyűlést hiv majd egybe.

Feleden az országos vásár november 
29 én, hétfőn lesz megtartva.

Elveszett egy „Doxa“ gyártmányú 
arany női karkötőóra. A becsületes meg
találó illő jutalomban részesül a kiadó- 
hivatalban.

Nemcsak az a hazaáruló, aki kato
nai titkot ad el, hanem az is, aki a 
fekete piacon kockázat nélkül akar a 
nemzet rovására gazdagodni.

A köztisztviselők és nyugdíjasok 
megsegítése. A Közszolgálati Alkalma
zottak Nemzeti Szövetsége emlékirattal 
fordult a kormányhoz. Az emlékiratban 
a KANSZ elismeréssel emelte ki, hogy 
a városok, vármegyék és a közérdekelt- 
ségü felügyelő hatóságok hozzájárulásá
val a pénzintézetek és vállalatok alkal
mazottaikat karácsonyi segélyben része
sítik, egyben az egyenlő elbánás elve 
alapján kérte, hogy a kormány az összes 
közszolgálati alkalmazottak, nyugdíjasok; 
özvegyek és árvák részére is engedé
lyezzen mielőbb megfelelő összegű álta
lános karácsonyi vagy beszerzési támo
gatást.

H Í R E K
A honvédujoncok eskütétele.

— Házasság. Szűcs Irén és dr. Soós 
Béla m. kir. rendőrfogalmazó folyó hó 
20 án, szombaton délután fél 3 órakor 
tartják esküvőjüket a rimaszombati ref. 
templomban.

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

Uj bélyegek. A m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter november 22 tői kezdő
dően a levelezőlapok bérmentesítésére j 
18 filléres, Patrona Hungáriáét ábrázoló) 
uj bélyeget bocsát forgalomba. A jelen
legi nagy alakú 30, 50, 80 filléres és 
1 P-ős postabélyegeket a Magyar Szent
koronát ábrázoló kisebb alakú bélyegek
kel cserélik fel.

Légoltalmi tanfolyamok. A Légol 
talmi Liga helyi csoportja megkezdte a 
házcsoporlparancsnokok és helyettesei
nek pótlólagos kiképzését, amely 50 főnyi 
csoportokban 3—3 napig tart. Utána a 
hiányzó házcsoportparancsnokok kiegé
szítésére a Liga későbbi időpontban 1 —
1 hetes tanfolyamokat rendez.

önkéntes beszolgáltatással segít
sük az elszámolóbizottságokat, mert 
munkájuk eredményétől függ minden
napi kenyerünk.

A cukorigénylő lapokat november hó 
30-ig kell beszolgáltatni a város köz
ellátási hivatalához. Ez alkalommal a 
zsirjegyeket is be kell mutatni felülbé
lyegzés céljából.

Mit szabad a tábori postai levelek
be tenni? A honvédvezérkar főnöke fel
hívja a közönség figyelmét, hogy a tá
bori postai címre szóló zárt, vagy nyi
tott levelekben ezentúl az Írásbeli köz
leményeken kivül csak okiratokat, vagy 
egyéb iratokat, családi vagy személyes 
vonatkozású fényképeket szabad kül
deni. Használati, vagy élvezeti cikkeket, 
például cigarettát a levelekben elhelyezni 
tilos. A tiltott tartalmú leveleket vissza
küldik a feladónak.
A Hivatásszervezet az aggteleki csepp- 
kőbarlangban. A Hivatásszervezet, mint 
a katolikus szellemi és fizikai munká
sok országszervezete 40 tagból álló tár
saságot vezetett az aggteleki c-eppkö- 
barlangba. A megjelentek előtt Farkas- 
falvi Kornél gimn. tanár, a neves geoló
gus tartott „Az aggteleki cseppkőbar
lang az ősemberek korában" címen nagy 
hatást keltett előadást. Utána Csurgói 
István titkár ismertette a Hivatásszerve 
zet célját és méltatta a kirándulás célját 
és eredményét.

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

Találtatott 1 drb áramfejlesztő és 
pénzösszeg. Igazolt tulajdonosaik a hiva
talos órák alatt a rendőrkapitányságon 
átvehetik.

A helyőrség újoncainak ünnepé
lyes eskütétele ma, vasárnap d. e. 
14 12 órakor folyik le a Vásártéren.

A honvédeskü ünnepnapja nem
csak a honvédségnek, de a vele 
egytestet és lelket képező polgári 
társadalomnak és országszerte az 
egész nemzetnek is. A honvéddel 
való testvériséget és közösséget tá
lán sohasem érezte oly melegen, 
olyan önzetlenül és áldozatkészen 
a nemzet, mint most: amikor min
denki tudja, hogy a honvéd telké
től, vitézségétől és karjától függ 
a mai és jövő életsorsunk. Nem
csak bizalommal, de rajongással 
csüng minden magyar ember szeme 
a honvéden, aki hitünk és remény
ségünk. A mai eskütétel kinyilvá
nítása lesz unnak a hitnek, biza
lomnak és szeretetnek, amellyel a 
mi fiaink: kedves honvédeink felé 
teljes lelkűnkkel fordulunk.

A rimaszombati állomásparancs- 
nokság ezúton hívja meg a város 
lakosságát az ünnepélyes honvéd
eskü meghallgatására. Vegyünk te
hát nagyszámban részt helyőrsé
günk ezen öröm- és ünnepnapján.

A lom
de

V a l ó ,
hogy e g y e t l e n  s z e r e n c s é s

ÁLLAMI SORSJEGGYEL
megnyerheti az

5 0 .0 0 0  pengős főnyereményt!

— Esküvő. Zawacki Dóra és Molnár 
Mihály oki. gépészmérnök folyó hó 21-én, 
vasárnap délben fél 12 órakor tartják 
esküvőjüket a pútnoki r. kát. templom
ban.

— Orvosi kinevezés. Dr. Missura Jenő 
sebész- és fogorvos szakorvost a pénz
ügyminiszter a tisztviselő betegsegélyző 
alap fogszakorvosává kinevezte. Rende
lőjét december 1-én nyitja meg Rima
szombatban a Losonci-utca 23. sz. alatt.

Egyházkerületi közgyűlés. A tiszán- 
inneni ref. egyházkerület évi rendes 
közgyűlését november 24—25 én tartja 
Miskolcon dr. Enyedy Andor püspök és 
Farkasfalvi Farkas Géza fögondnok el
nöklete mellett.

Kitüntetések a „Nemzetvédelmi Ke
re sz tte l. Magyarország Kormányzója 
október 27-én kelt legfelsőbb elhatáro
zásával újabb 3000 Nemzetvédelmi Ke
reszt adományozását engedélyezte. Rima- 
szombati vonatkozásban a kitüntetettek 
névsorában szerepelnek: Vitéz Dede La
jos miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató 
helyettes (Rimaszombat), Galsay-Gond- 
kievicz László kabinetirodai főszámtaná
csos (Budapest), Cseh János pénzügyi 
tanácsos (Balassagyarmat), vitéz Istók 
Elemér szk. honvédfőhadnagy (Salgó
tarján), id. Boross Zoltán ny. járásbiró- 
sági elnök (Feled), ifi. Bálint Pál keres
kedő és Kopecz Gyula gépkocsivezető 
rimaszombati, valamint Balók Barna 

I vasúti kocsirendező, rimatamásfalvai la- 
; kosok. A Rimaszombatban születettek kö

zött van még dr. Bódi István orvos és 
Hrivnyák Gyula postakezelő is.

Kórházi hirek. Mosolygó Gyula áll. 
kórházi szertáros-élelmezőtisztet a bel
ügyminiszter szolgálati érdekből Rima
szombatból a szatmárnémeti állami kór
házhoz ellenőri beosztásba áthelyezte. 
Biáth Tibor rimaszombati lakost a bel
ügyminisztérium számvevőségének igaz
gatója a rimaszombati állami kórházhoz 
számvevőségi dijnokká felfogadta.

Halálozás. Remenyik Lajos ny. tör
vényhatósági utbiztos november 18-án, 
56 éves korában Jolsván meghalt.

Az Egészségvédelmi Szövetség rima- 
szombati fiókjának választmánya dr. Ré
vész Menyhért járási és városi tiszti
orvos elnökletével ülést tartott. Az ülé
sen a budapesti központ megbízásából 
megjelent dr. Istókné Fabinyi Magda 
titkárnő, mig Éva László polgármestert 
dr. vitéz Puskás Zsigmond városi tanács
nok képviselte. Az illés egy 1—3 éves 
gyermekek számára felállítandó „Böl
csőde" kérdését tárgyalta meg. Az elnök

Mennyi kártérítés jár az elveszett 
postai csomagért. A kereskedelmi és 
közlekedésügyi miniszter uj rendeletben 
szabályozta az értéknyilvánitásnélk üli 
postacsomagokért fizetendő kártérítés 
összegét. Eszerint 1 kilogrammon aluli 
csomagokért 5 pengő, 1 kilogrammtól 5 
kilogrammig 25 pengő, 5 kilogrammtól 
10 kilogrammig 50 pencő, 10 kilogramm
tól 15 kilogrammig 75 pengő, 15 kilo
grammtól 20 kilogrammig 100 pengő 
kártérítés jár. A 20 kilogrammot meg
haladó súlyú csomagokért 20 kilogram
mon felül minden megkezdett 5 kilo
gramm után további 25 pengőt kell fi
zetni. A rendelet november 15 én lépett 
hatályba.

A termeléstől függ a közellátás, te 
hát termelj többet.

„Kukorica-táblázat." A napokban je
lent meg dr. Szongoth Miklós közellá
tási tanácsos szerkesztésében a „Kuko
rica-Táblázat" cimü füzet, mely a vonat
kozó forgalmi és árrendelet alapján 1-től
10.000 kg ig pontos számításokat ad arra 
nézve, hogy az idényszerűen száraz csö
ves vagy morzsolt kukorica mennyi 
májusi kukoricának, valamint a májusi 
kukorica mennyi idényszerűen száraz 
csöves vagy morzsolt kukoricának felel 
meg. Külön tartalmazza a füzet a májusi 
súly alapján jóváírandó búzaegység- 
számokat, továbbá az idenyszerün szá
raz csöves vagy morzsolt kukoricáért 
kifizetendő árakat, valamint a kukorica 
beszolgáltatására és árára vonatkozó 
rendeletek teljes szövegét. A „Kukorica
táblázat" ára 320 P. Megrendelhető a 
„REGE" könyvkiadónál (Budapest, V. 
Kalona József-u. 23/a.).

B é r b e  v e n n é k

zongorát vagy pianindt.
C i m : a kiadóhivatalban.

Éjjeli tűz. November 17-én, szerdán 
este fél 11 órakor tűz ütött ki az Uj- 
utca 16. sz. ház fáskamrájában. A tüzet az 
őrszemes-rendőr jelentette a tűzoltó
ságnak, amely Sohler Béla parancsnok 
vezetése mellett vonult ki és a tüzet ha
marosan eloltotta. A tűz keletkezésének 
ügyében a szokásos vizsgálat megindult.

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

Uj idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij ’/i-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

Chl or odont
f o g p a s z t a

vakító fehér fogakról, üde és 
tiszta leheletről gondoskodik. 

Magyar készítmény.
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•ROVÁS..
Az alkotó munkának is vannak árny

oldalai. A legszebb gondolat megvalósí
tásában is lehetnek zökkenők és a ne
mes fa is ereszthet vadhajtásokat.

Egy-két ilyen vadhajtásról kell ezen 
rovatban megemlékeznünk.

Az egész nemzet helyeslése kisérte a 
gazdasági éjét olyan irányú átállítását, 
hogy a kereskedelmi életben magyar 
keresztény emberek nyerjenek elhelye
zést számarányuknak megfelelően. Uj 
cégtáblák kerültek sok üzlet bejárata 
fölé. A pultok mögött jóvágásu magyar 
emberek állanak. Sokan, hála Istennek, 
meg is állják a sarat.

De nem mind arany, ami fénylik. Uj 
kereskedőink egy része sincs tisztában 
azzal, mit nyert, mivel tartozik a vevő
közönségnek. Legtöbbjét, aki nem a 
maga erejéből jutott üzletéhez, a mai 
háborús konjunktúra vetette fel. Az 
árut utalás utján kapják és ez fel
ébreszti bennük az ősi gőgös elbizott- 
ságot. Hallottunk újsütetű kereskedő 
szájából olyan cifra káromkodást, hogy 
szégyelnünk kell magunkat miatta. Ezt 
az illető egy áru iránt érdeklődő vevő 
jéhez intézte. Ezeknél a kereskedői jó
modor, az udvariasság veszendőben. Ta
lán azt hiszik, hogy mindég a vásárló 
közönség lesz rájuk utalva? Vagy egy
szerű faragatlanság ez?

Ne értsenek félre. Nem a hajlongás, 
alázatos mosollyal kisért kézdörzsölés 
kell a vevőnek ! De az udvarias szolgá
latkészség és jómodor a kereskedőnek 
olyan elmaradhatatlan kelléke, mint a 
mérleg, vagy a rőf.

Láttunk már keresztény kereskedőket 
nagyra nőni akkor, amikor erős verseny
nyel kellett harcolni. Nem mondhatjuk 
tehát, hogy a keresztény nem alkalmas 
kereskedelmi pályára. Éppen a Felvidé
ken láttuk ennek példáját. Egy nagyipa
ros jelszava volt: „Az én vevőm — az 
én uram." Ezt tartsák szem előtt a mi 
iparosaink, kereskedőink. Nehogy rájuk 
egy másik jelszó találjon ! Ez igy szól: 
„Hogy kerül a csizma az asztalra?"

SZ ÍN H Á Z .
A budapesti Rádió a múlt szombatou 

közvetítette a színtársulat próbáján fel
vett helyszíni közvetítést. Szép volt. Tu
dásuk legjavát adták. Büszkék voltunk 
reájuk és igaz megelégedéssel töltött el 
vitéz Zetnplényi Zoltán beköszöntője, 
amelyben az ősi kulturvárosban szerzett 
tapasztalatairól számol lse és abbéli re
ményének ad kifejezést, hogy a magyar 
vidék keserű és fájdalmas csalódásait a 
rimaszombati közönség müpdrtolása és 
szeretete behegeszti. A régi rimaszombati 
publikum megváltozott, igényesebb, kö- 
vetelődzőbb lett, s nem érti meg, hogy 
az uj hőskorát élő magyar színészetnek 
rendkívüli nehézségekkel kell megküz
denie, súlyos nehézségekket kell leküz- 
denie és egy uj magyar, keresztény éle
tet kell kialakítania, amelyben támoga
tásra, segítésre van szüksége, nem pe
dig lekicsinylő, megvető mozdulatra. Az 
igazán müveit és komolyan szinpártoló 
tultekint a szegényes külsőn, ?. gyen
gébb kiállításon és keresi a művészi él
ményt, a művészi értéket, amiben való
ban van része, mert tiszta, őszinte lé
lekkel elmondhatjuk, hogy irodalmi és 
művészi értékű előadásokat kapunk, 
amelyek a legszélesebbkörii támogatást is 
megérdemlik. Tóth Erzsi Tábornoknéja 
imponáló alakítás volt. A Fedák Sárira 
irt szerepet tökéletesen játszotta meg. 
Zemplényi Nagyfalussy szerepében ed
digi sikereit tetézte ; Forrás Gizi az uk
rán primadonna szerepében szépen éne
kelt, jól mozgott, sajnáljuk, hogy szépen 
iskolázott hangját ritkán halljuk. Szabó 
István kedvesen játszott. Tubay Sári jól 
megbirkózott vérszegény szerepével. Há
mori Sándorral énekelt hangulatos ket
tőse mindkettőjük dicséretére válott. 
Bárdos Anni, Márkus Ferenc és Molnár 
Gyula a közönség nevető idegeit erősen 
próbára telték, vérbeli színészek ők.

A „Kreutzer szonátát" kedden mint
egy százfőnyi közönség gyönyörködte 
végig. Tolsztoj világhiríi alkotása sem 
vonzott nagyobb közönséget a színházba.

Mi, akik ott voltunk, komolyan megkö
szönjük a társulatnak ezt a komoly, 
mély estét. Gyönyörködtünk az igazgató 
robusztus, gazdag palettáju emberi ala
kításában, Tubay Sári mélyen átérzett, 
vergődő asszonyiságában, Hámori Sán
dor jól megrajzolt zongoraművészében 
és minden szereplő nagy igyekezetében, 
hogy ezt a súlyos darabot minél töké
letesebb előadásban hozzák, ami sike
rült is. (Tiszteletteljes kérésünk a rend
őrséghez, hogy az állóhely okvetlenkedő 
és az előadások szépségét megzavaró 
közönségét megfékezni szíveskedjék I) .

A „Kreutzer szonáta" szerdai előadá
sán, mely a legkényesebb izléstieket is 
kielégíthette, alig egy pár ember lézen
gett, örök szégyenére a magát kultur- 
közönségnek nevező rimaszombatiaknak. 
Csütörtökön és pénteken kedves kis bo
hózatot játszottak színészeink „Paprikás- 
csirke" címen. A darab zenéje fülbe
mászó Fényes Szabolcs muzsika. A da
rab gerincét Miklósy Juliska alakítása 
alkotta. Igen sok derűs jelenetet váltott 
ki. Bárdos Anni fiatalságával, tempera
mentumával pezsditőleg hatott. Hámori 
és Molnár karakterfigurát nyújtottak, 
Forrás Gizi jól énekelt és hangja külö
nösképen a magas régiókban igen szé
pen csengett. Ránky Lilli és Szabó Ist
ván jól illeszkedtek bele az. együttesbe.

Szombat, vasárnap egy katonaoperett 
megy : „Vedd le kalapod a honvéd előtt." 
Hétfőn, kedden a Kitty-Kati-Katinka 
operett, szerdán Bánky Elemér, az Uj 
Magyar Szinház tagjának felléptével köz
kívánatra : „Egy nap a világ."

Magyar testvér, teljesítetted mór 
kötelességedet színészeinkkel szem
ben ? Leróttad a magyar kötelesség 
adóját? Magyar testvér, keresztény 
testvér pártold a színészeket 1

1 5 00  P -re  e m e lté k  a k is ip a ri 
h ite le k  h a tá rá t.

A fedezetnélküli kisipari hitelak
ció keretében eddig legfeljebb 500 
pengő folyósítását engedélyezték 
egy személy részére. Ezt az érték
határt az iparügyi miniszter később 
800 pengőre emelte fel, de a ké
sőbb bekövetkezett nyersanyag- és 
munkabéremelések az értékhatár 
újból felemelését tette szükségessé. 
Az Ipartestületek Országos Köz
pontjának közbenjárására az ipar
ügyi miniszter most úgy intézkedett, 
hogy 800 pengő helyett 1500 P 
legyen a kisipari hitel legmagasabb 
összege, sőt kivételes esetekben 
2000 pengő fedezetnélküli kölcsön 
is folyósítható legyen.

Beküldött könyvek.
Szenczei László: A halál és tanítványa.

A nagytehetségii fiatal Író, akinek egy 
Erdélyben megjelent regénye már méltó 
feltűnést keltett, a tragikus sorsú ma
gyar tudósnak, Apáczai Csere Jánosnak 
életregényével végleg elfoglalja helyét a 
„beérkezettek" sorában.

Apáczai sorsa örökösen kísértő, szo
morú és mégsem csüggesztő példa mind
azok szemében, akik emberek és intéz
ni nyék maradiságával szembeszállva, 
uj eszmék meggyökereztesésére szánják 
életüket. Szenczei könyve színesen ki
séri végig Apáczai tragikus életét a hí
ven megrajzolt külföldi egyetemeken, 
szerelme és házassága megható történe
tén, s azon a kettős küzdelmen, amelyet 
a tudományok megszólaltatására még 
alkalmatlan magyar nyelvvel és eszméi
nek konok ellenségeivel folytatott, de 
megmutatja azt a mélységes szeretetet 
is, amelyet nyomába szegődő tanítvá
nyaiban keltett — a szenvedésnek azt 
a szent jutalmát, amely az Apáczai-utó- 
dokat évszázadok múltán újra meg újra 
elindítja az ő ösvényén. A méltán nagy 
érdeklődésre számotlartó szép könyv az 
„Ui idők“-Irodalmi Intézet Rt. (Singer 
és Wolfner) kiadásában jelent meg. Ara 
fűzve 10, kötve 15 P.

S P O R T .
L a b d a r ú g á s .

Zagyvapálfalai BÜSE—Törekvés SE 
1:0 (0:0). NB III. mérkőzés Rimaszom
batban.

A hazai csapat Vaskó, Csapó, Molnár 
— Antony, Témák, Petrasovics—Barczi, 
Izsák, PÍeszinger, Szapáry, Juhász felállí
tással állott fel őszi utolsó itthoni baj
noki mérkőzésére. Két napos eső után 
alaposan átázott pályán a vendégek in 
ditásával vette kezdetét a játék. Az első 
félidőnek nem volt semmi különösebb 
jelentősége, az egyenlő erők küzdelmé
vel, gól nélkül jászódtt le.

A második félidőben Törekvés a töb
bet támadó fél, szép összjátékkal nyo
mulnak a vendégek térfelére és hosszú 
perceken át ott is folyik a játék, de a 
Törekvés felkevert csatársora gólképte- 
nebb, mint az eddigi mérkőzéseken. A 
29. percben a vendégek egy jól sikerült 
lefutással közelitik meg a Törekvés ka
puját, amikor Ternák a 16-os vonalon 
két kézzel fogja a labdát, a megítélt 
11 - est a PBÜSE védhetetlen lövéssel a 
hálóba helyezi. A gól után ismét a Tö
rekvés támad többet, a csatársor szeb- 
nél-szebb gólhelyzeteket szalaszt el és 
igy sikerül a vendégeknek a két pontot 
megszerezniük. Szávai biró a 11 - est 
helytelenül Ítélte meg, egyébként bírás
kodása ellen kifogás nem emelhető.

A Törekvés ezen alkalommal játszotta 
le az őszi szezon 12-ik mérkőzését. Nem 
mulaszthatjuk el, hogy ismertessük csa
patunk eddigi szereplését. A 12 mérkő
zés közül 8 at elvesztett. Szomorú sta
tisztika ez akkor, amikor nyugodt lelki
ismerettel megállapíthatjuk, hogy minden 
mérkőzésen jobbak voltak ellenfeleiknél. 
A hibát keresve most a szezon végén 
feltétlenül el keli mondanunk, hogy a 
sorozatos vereségek csakis a csapatnak 
állandóan változtatott felállításaiban lel
hető. Hibát, sőt súlyos hibát követett el 
a vezetőség, amikor minden egyes mér
kőzésre más-más személyeket állított 
fel a bizonyos posztokon. Nézzük meg 
a mostani mérkőzést is. A csatársorban 
halfok, kapus szerepelt, — a haifsorban 
csatárok és igy tovább. — Vaskő az 
első csapatban történt itthoni bemutat
kozása semmi kívánni valót nem hagyott 
maga után, nyugodl, biztosfogásu jó ka- 
puvéd. Juhász azonban, amilyen jó 
kapus, lassúságánál fogva sohasem lesz 
jó csatár.

A Törekvés utolsó őszi bajnoki mér
kőzését ma, vasárnap Jászberényben 
játsza le az ottani Lehel SC ellen. Győ
zelemre itt sem számíthatunk, mert 
ellenfele a kerület egyik legerősebb 
csapata. Reméljük azonban, hogy a csa
patunk legalább eldöntetlen eredményt 
ér el, mert különben valószínűleg vissza 
esik a tabella 13. helyére és igy az őszi 
évad végén fájdalommal tekinthetünk 
vissza az oly szépnek Ígérkezett sport
életünkre. Áz évadra egyébként a jövő 
számunkban visszatérünk.

A Törekvés II. ma délután */s 1 órai kez
dettel idehaza mérkőzik a Jolsvai SK-bal.

L e v e n t e - s p o r t .
Az asztali-tenisz NB-ának első mér

kőzése ma, vasárnap folyik le Rima
szombatban, amikor is a Levente Egye
sület asztali-tenisz szakosztálya nagy
szabású versenynapot rendez. Reggel 9 
órakor a 'Polgárikör nagytermében az 
alosztálybajnokságban a RLE a farkas- 
lyuki EOTE-tel mérkőzik. Délelőtt 11 
órakor kezdődik a Nemzeti Bajnokság- 
beli küzdelem, amelyet a Levente Egye 
sülét 1. csapata a Miskolci Vasutas SC 
jónevü együttesével viv meg. Délután 
fél 3 órakor a Levente Otthonban (Dr. 
Törköly-tér) az ifjúsági bajnokságban a 
Levente Egyesület az Ózdi Vándo/kerék- 
pár Egyesület csapatával játszik. Remél
jük, hogy a szép sportesemény nagy
számú közönséget is fog vonzani.

A LE labdarudó csapata az elmúlt 
vasárnap Salgótarjánban szerepelt. A 
II. félidőben a mérkőzés félbemaradt és 
azt a rimaszombati csapat két salgótar
jáni letiltott játékos szerepeltetése miatt 
megóvta.

Nemzeti fllmszinbáz.
Magyar hetet rendez november 20— 

28 ig a mozgóképszínház. Most szom
baton és vasárnap Zilahy Lajos vigjá- 
téka, az „Egy lány elindul" címen kerül 
bemutatóra. Az érdekfeszitő történet fő
szerepeit Szörényi Éva, Mezei Mária, 
Páger Antal, Csortos Gyula, Rózsahegyi 
Kálmán stb. játszák. — November 22 én, 
hétfőn és 23-án, kedden Mikszáth Kál
mán igazi derűt keltő vigjátékát : „A 
Noszty fiú esete Tóth Marival" falusi 
és katonatörténetet láthatjuk újra. Fő
szereplők : Simor Erzsi, Szörényi Éva, 
Kiss Manyi, Jávor Pál, Rajnay, Bílicsy 
és Halmay. — November 24-én, szerdán 
és 25-én, csütörtökön megható történetü 
és mesterien megrendezett filmdrámára 
kerül sor „Mária nővér" címen. A cím
szerepet ugyancsak Szörényi Éva ala
kítja, mellette még Jávor Pál, Svéd Sán
dor, Mály Gerő, Halmay Tibor. A szép 
filmet fülbemászó zene (Fényes Sza
bolcsé) kiséri. — November 26-án mu
tatja be a filmszínház a „Tilos a szere
lem" újdonságot, amelynek főszerepeit 
a múlt év két felfedezettje: Kelemen Éva 
és vitéz Gozmány György játszák a leg
jobb magyar színészekkel együti.

G öm örm egyében 4 k a i. hold  
n e m e s  f a j t á v a l  b eü lte te tt

szőlő bérbe kiadó.
Cím  a k iadóhivatalban.

A magyar kir. rendőrség rimaszombati 
kapitánysága.

2173/1943.
Próbarendőri felvételek.

A 123.400/1936. B. M. rendelet 2. § a 
alapján próbarendőrré való felvételét 
kérheti, aki:

1. Magyar állampolgár.
2. Életének 21. évét betöltötte, de 26. 

évét túl nem lépte.
3. Nőtlen.
4. Tökéletesen egészséges, erős test- 

! alkatú, legalább 170 cm magas.
5. Büntetlen előéletű.
6. Igazolja, hogy katonai kiképzésben 

részesült.
7. A magyar nyelvet Írásban és szó

ban bírja.
A próbarendőri sorozás Kassán 1943. 

évi november hő 27-én reggel 8 órai 
kezdettel lesz megtartva. A jelentkezők 
személyi okmányaikat és erkölcsi bizo
nyítványukat vigyék magukkal.

Felvételre jelentkezni lehet a lakóhely
hez legközelebb eső m. kir. rendőrkapi
tányságoknál.

Rimaszombat, 1943. november hó.
A kapitányság vezetője : 

Dr. Léng Antal s. k.
m. kir. rendőrkapitány.

Rimaszombat tn. város Polgármestere. 
7934/1943. sz.

Tárgy : Cukorigénybejeieniő lapok 
kiadása.

H i r d e t m é n y .
Értesítem a város közönségét, ho*y a 

m. kir. Közellátástigyi Miniszter 411480/
1943. sz. rendeletével a cukorellátás sza
bályozása miatt összeírást rendelt el.

Az összeírás igénybejelentőlapok ki
töltése alapján történik. Az igénybeje
lentő lapok a városi közellátási hivatal
ban rendelkezésre állanak. A igénylések 
benyújtási határideje november 30.

Az igénylőlapok szétosztásának és be
nyújtásának sorrendjét a hirdető táblá
kon kifüggesztett sorrend szabályozza.

Felhívom a lakosságot, torlódások el
kerülése végett a sorrendet tartsa be.

.A kiállításra vonatkozó tudnivalók az 
űrlap hátlapján megtalálhatók. Az űrlap 
pontosan minden kérdésre megfelelve 
töltendő ki, mert ellenkező esetben a hi
vatal róla átvételi elismervényt nem ad.
1944. január 1-én csak azok kaphatnak 
cukorjegyet, akik 1943. évi november 
30-ig a szabályszerű igénybejelentő lapot 
illetékes hatóságuknál benyújtották.

Rimaszombat, 1943. november 11.
Éva László s. k.

polgármester.

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


