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DECEMBER 6-IKA,
Szent Miklós püspök névnapja év
századok óta — ha nem is piros- 
betűs — mégis kedves ünnepét je
lenti az emberiségnek. A közhitben 
Mikulás apóvá alakult szenthez az 
emberi érzés egyik legszebb tulaj
donsága : az ajándékozás ténye 
fűződik, ami nemcsak a gyermekek, 
de a felnőttek számára is megle
petést és örömet hoz. Egy negyed
évszázad óta azonban nekünk — 
magyaroknak — külön ünnepet is 
jelent december 6-ika.

A magyarok Istenének legszebb 
ajándéka: v i t é z  n a g y b á n y a i  
HORTHY MIKLÓS, Magyarország 
Koimányzója e napon ünnepli név
napját, mely alkalom a nemzet 
összességének 24 esztendő óta szív
ben örömnapját is jelenti. Az isteni 
Gondviselés megajándékozoltság á- 
nak büszke érzése tölti el ez al
kalommal minden igaz magyar em- 
bei lelkét, elsősorban az ifjúságét, 
amely méltán láthatja az ország 
első férfiújában ragyogó példaké
pét. Vitéz nagybányai Horthy Mik
lós egész életpályájával és magasz
tos működésével máris odasorako
zott azoknak a nagy magyar ideá
loknak sorába, akik a nemzet tör
ténelmi galériájában tündöklő fé 
nyességgel mutatják az utat az 
igaz és hasznos cselekvésekre. Ilyen 
cselekvésekből tevődött össze Ma
gyarország Nagyurának a magyar 
életben immár félszázadot felülmúló 
tevékenysége, amelyekkel részben 
mint vitéz katona s rettenthetetlen 
hős, majd pedig mint bölcs állam- 
épitő és országgyarapitó véste be 
a nevét nemcsak hálás alattvalói
nak a szivébe, de a mostani kor tör
ténelmi lapjaira is. — Egy félév
vel ezelőtt, amikor születésének 
75-ik évfordulóját ünnepelte, hang
zott fel a nemzet ajkán ország
szerte az elismerés és hódolat 
hangja Budavár nagyura előtt, cse
kély köszönetéül annak a sok jó 
ságnak, amelyet a nemzet jobb jö 
vője érdekében reánk pazarolni ke
gyes volt. Mert mi Őbenne nemcsak 
az otrantói hőst, az országot a 
szennyes áradatból kivezető kormá
nyost s az ország hajójának erős- 
kezű és bátorszivü kapitányát látjuk, 
de a szenvedő embert is, aki bib
liai áldozatként legdrágább kincsét: 
hős fiát ajánlotta fel a Haza oltá
rán — a szebb és boldogabb jövő 
zálogaként. Ezzel a fájdalmas vesz
teségével örök időkre odaláncolta 
magát a nemzet leikéhez, amely 
nemcsak az örömökben, de a fájdal

makban is osztályrészese akar lenni 
az ország legelső fiának.

Miklós-napján ezért száll száz
ezrek ajkán buzgó imádság a ma
gyarok Istenéhez, hogy tartsa meg 
számunkra a nemzet vezérlő csil
lagát még igen hosszú időkig erő
ben, egészségben és boldogságban. 
Adja az Isten, hogy az Ö kezének

Ghyczy Jenő külügyminiszter:

„Az európai béke nem épülhet fel 
a kis nemzetek romjain!“

A képviselőházban a külügyi tárca 
költségvetési vitájában a felszólalásokra 
Ghiczy Jenő külügyminiszter részletesen 
válaszolt. Általános figyelemmel kisért 
beszédében a külügyminiszter minde
nekelőtt leszögezte, hogy nincs meg
oszlott nemzetről szó, nincs szakadék a 
magyar népben, hogy minden fontosabb 
külpolitikai kérdésben — egy két eltérő 
hangot kivéve, — örvendetes egyetértés 
uralkodik közöttünk. Valamennyien 
egyetértünk abban, hogy

a magyar külpolitikának csak egy 
célja lehet : azt az utat követni, ami 

a nemzet boldogulásához vezet.
Külpolitikánk változatlan, a nemzet nem 
változó céljai határozzák meg, nem pe
dig a konjukturális elemek.

Azon a tényen, mondotta többek kö
zött a külügyminiszter, hogy a Duna- 
völgyében különböző fajú népek élnek 
egymás szomszédságában, sem a háború, 
sem pedig a békés eszközökkel folytatott 
politika változtatni nem tud, valamint 
azon sem, hogy e népeknél sokszázados 
egymás melletti együttélés folytán olyan 
kapcsolatok létesültek, amelyeket az 
események megzavarni tudnak, de egé-

Rimaszombat városa üdvözölte 
M a g y a r o r s z á g  K o r m á n y z ó j á t .

A zsirellátás kérdése a képviselőtestület előtt.

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete december 2-án, csütörtökön 
délután rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen a tagok nagy számban jelentek 
meg. Éva László polgármester az ülést 
megnyitván, hazafias érzéstől fütött me
leg szavakkal emlékezett meg a Kor
mányzó Ur eljövendő névnapjáról, s Ót 
mint a keresztény Magyarország ujjá- 
alkotóját méltatta. A képviselőtestületi 
tagok a hódolatteljes szép beszédet állva 
hallgatták végig, majd a polgármester 
indítványára nagy lelkesedéssel elhatá
rozták, hogy

vitéz nagybányai H o r th y  Miklóst 
névnapja alkalmából Rimaszombat 
városa nevében hódoló-távirattal kö

szöntik.
A közgyűlés éljenzése közepette jelen
tette be a polgármester, hogy úgy a 
Kormányzó Ur, mint a m. kir. Minisz
terelnök leiratban köszönték meg a vá
ros november 10-iki ünnepi közgyűlésé
nek üdvözlő táviratait.

A kitűzött napirend előtt Slchert Ká-

irányitása mellett jutthassunk el az 
ígéret országába : Szent István régi 
nagy birodalmához. December 6-án 
szálljon hő fohászunk az Egek 
Urához-, adjon a Kormányzó Ur
nák hosszú életet, hogy minden 
dicső tervét megvalósíthassa és 
mindnyájunk számára megteremt
hesse a szebb s boldogabb jövőt.

szén elszakítani nem képesek. Minden 
törekvés tehát, amely az illető népeket 
egymással szembe akarja helyezni, csak 
nagyon mesterséges és nagyon rövid- 
lejáratú lehet. Kell, hogy e népekben a 
józan belátás felülkerekedjék és mint a 
miniszterelnök mondotta, egymást se
gítsék.

Délkelet-Európában a kisnépek csak 
úgy fogják fenntartani magukat a 
háború utáni idők megnagyobbodott 
kereteiben, ha megértik egymást. 

Szomszédainkkal szemben folytatott po
litikánk megfelel annak az elvi felfogás
nak, amelyet a kisnépek jogairól és 
kötelességeiről vallunk. Erős meggyő
ződésünk szerint a kis népeknek joguk 
van önálló és független élethez és ah
hoz, hogy sajátos hagyományaiknak 
megfelelően rendezzék be életüket. El
várhatják, hogy a nagyok tiszteletben 
tartsák jogaikat, hogy boldogulásukat 
saját Útjukon kereshessék. A kis nem
zeteknek makacsul kell ragaszkodtok 
a jog, a szabadság és az emberiesség 
örök értékeihez. Bizonyos az, hogy az 
európai béke nem épülhet fel a kis 
nemzetek romjain. Szabad kisnépek 
nélkül nincs megbékélt Európa.

roly képviselőtestületi tag a zsirellátás 
kérdéseit tette szóvá. Indítványára elha
tározta a közgyűlés, hogy illetékes helyre 
kérelemmel fordul az Irányban :

a kényszervágások alkalmával ne kel
lessen a kiszabott zslrmennyiséget 

beszolgáltatni.
A közgyűlés megnyugvással fogadta a 
polgármester ama bejelentését, hogy

már a közeljövőben kedvező fordu
lat várható a zsirellátásban,

egyben örömmel vette tudomásul, hogy 
a város már most gondoskodott meg
felelő bérhizlalási szerződések révén a 
jövő évi zavartalan zsirellátásról.

A napirend során néhány belső jel
legű ügy elintézése után a közgyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott vitéz 
Lokcsánszky András volt szolgablrónak, 
aki hatalmas és országos elismerést s 
dicséretet elért tudományos munkáját a 
városnak ajándékozta. Elhatározta a köz
gyűlés egyben, hogy mihelyst az lehetővé 
válik, a „Rimaszombat és vidéke ma

dárvilága* cimü értékes tanulmányt 
könyvalakban is kiadják.

A kölcsönös karácsonyi jókivánatok- 
kal fejeződött be a város rendkívüli köz
gyűlése.

U tó re zg é s e k
egy rá d ió b e s zé d d e l k a p c s o la to s a n !

A Felvidék visszacsatolásának ötödik 
évfordulóját az egész Felvidék osztatlan 
lelkesedéssel s az eddigieknél még na
gyobb ünnepélyeséggel ülte meg, falun, 
városon egyaránt. Bizonysága volt ez 
annak ; mily nagyon vágyott vissza a 
Felvidék mindig is az anyaországhoz, s 
mily szeretettel kapcsolódott bele a 
csonka haza nemzetmentő munkájába 
kulturális, gazdasági, anyagi, szellemi s 
katonai téren. Gróf Révay Istvánnak, a 
SZMKE országos ügyvezető elnökének 
rádióbeszéde fejezte ki a közhangulatot 
legjobban, s adott hangot az egész Ma
gyarországnak a felvidéki magyarság 
leikéről, azokról a gondolatokról, ame
lyek a visszatért területek magyarságát 
foglalkoztatják. Megállapította, hogy a 
huszesztendös kisebbségi harc a magyar 
kisember hűségének s ellentáiló erejé
nek hősi küzdelme volt. A magyarság 
a szervezkedésben az alulról felfelé való 
szervezés módszerét követte. A kisebb
ségi sorsban történt szervezkedés két 
legkitűnőbb példája a Széchenyi Magyar 
Kultur Egylet szellemi téren és a Hanza 
gazdasági téren : ezeket a szervezeteket 
a visszacsatolás után is átmentette az 
uj magyar élet számára, s erőit felhasz
nálja az ország további építésére a régi 
szeretettel s a régi lendülettel, de most 
már nem, mint ellenzéki alakulást, ha
nem mint az ország életében szervesen 
beágyazott, az állam érdekében munkál
kodó szellemi és gazdasági együttest. 
A Felvidék magyarsága a SZMKE-n ke
resztül egész valójával neklfeszül saját 
állama továbbépítésének, a mai nagy 
háborús nehézségek csak még jobban 
fokozzák ezlrányu munkakedvét és szor
galmát, hogy az egyesek szerény apró
munkájának a nagy közösség is hasznát 
lássa. Jól esett tudnunk s hallanunk a 
SZMKE változatlan erejű, szellemi mun
kásainkat szervező munkáról, amelyet 
gróf Révay István ismertetett a rádió 
nyilvánossága előtt. (—yv.)

H a tó sá g i szem élyek  
az esk ü t te t t  lé g o lta lm i 
házcsoportparancsnokok.
Mint már jelentettük, a m. kir. 

kormány 4740/1943. M. E. számú 
rendeiete értelmében a Légoltalmi 
Liga helyi csoportja a házcsoport
parancsnokok és azok helyettesei 
számára sorozatos kiegészítő tan
folyamokat tart. Ezek végeztével a 
parancsnokok a légoltalmi vezetők 
előtt esküt tesznek, amelyben meg
fogadják, hogy feladatukat hiven 
teljesítik és a hivatalos titkokat is 
megőrzik. Az eskük által a házcso
portparancsnokok hatósági szemé
lyekké válnak, kiknek rendelkezé
seit végrehajtani büntetés terhe mel-
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mint a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elrendelte, hogy az egész 
országban d e c e m b e r  6-án, 7-én 
é s  8-án — lehetőséghez képest — 
úgy a hivatalokban, mint az isko
lákban háromnapos szünetet tart
sanak.

Az üzemanyaggal való takaré
koskodás miatt a kereskedelemügyi 
miniszter elrendelte, hogy a v i 
dé k i  t á r s a s g é pko c s i - j á r a t o k  
egyrésze (igy a Tornaija—Losonc 
közötti autóbuszjárat is) december 
5—12-ig szüneteltessék.

Felhívás a z a d ó zó k h o z!
lett kötelező. Az eskü alkalmából 
megjelennek dr. Láng  Antal m. 
kir. rendőrkapitány, a város légol
talmi parancsnoka, É va  László 
polgármester, légoltalmi vezető vagy 
helyettese sdr.  D o h n á n y i  Dezső, 
a Liga elnöke. A tanfolyamnak elő
adói: So h l e r  Béla tűzoltóparancs
nok, a Liga alelnöke, dr. vitéz V e- 
r e c z k e y  Gyula városi orvos, Pa- 
t o n a y  Gábor és Z á d o r y  Jolán 
légoltalmi oktatók. November hó
napban a Liga helyi csoportja ösz- 
szesen 5 tanfolyamot tartott.

H árom napos 
h iv a ta li és isk o laszü n et
A fütő- és világitó anyaggal való 

takarékoskodás szempontjait figye
lembe véve úgy a belügyminiszter,

A pénzügyigazgatóságok felhívják az 
adózó közönséget, hogy

adófizetési kötelezettségének decem
ber hó végéig tegyen eleget.

Aki adótartozását a folyó év végéig 
kifizeti, egyrészt hazafias kötelességének 
tesz eleget, amennyiben az országépitő 
nagy munka eredményességét és a mai 
időkben mindennél fontosabb honvéde
lem sikerét mozdítja elő, de másrészt 
saját magának is jelentős anyagi előnyt 
szerez azáltal, hogy

megtakarít további 6°/o késedelmi 
kamatot, 3% végrehajtási költséget, 
sőt a folyó évre kivetett adójának 

2%-át vissza is téritik.
Jelentős erkölcsi és anyagi előnyöket 

szerez tehát magának minden adózó, aki 
köztartozásait a folyó év december hó 
31-ig akár a községi, városi, kerületi 
adópénztáraknál készpénzben, vagy a 
postahivataloknál csekkel kifizeti.
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MAGYAR ADVENT.
Lelketrágó, fagyos, téli éjszakában 
apró lángok gyulnak...
Apró kicsi lángok, mint jánosbogárkák 
szerte-szét lapulnak... 
körül, szét a földön. Hócsillagok között 
pislákol a lángjuk...
Mint fény körül szálló”pillangók libegnek 
s vergődik a szárnyuk...
Apró fehér házak ablakában gyultak... 
ablakában égnek,
s mint fehér lepellel letakart oltárról 
szálldosnak az égnek...
Szomorú kis magyar falvak ablakából 
szerte szét repülnek...

Itten apa nincsen...'ott fiú hiányzik...
Könny csordul az arcon...
Millió imádság zokog fel az égbe 
ezen'az adventon.

Megköszönjük Néked, Magyarok Istene :
hogy ide születtünk...
hogy ezért a rögért könnynedves ostorral
annyit megverettünk...
nyugat kapujában kérubként állottunk
sok száz éven által...
s mikor megtagadtunk, vállunkra sújtottál
vérázott korbáccsal...
azt, hogy megöleltél, mikor megfáradtunk
s megroggyant a térdünk...
s árva magyar égen tűzfelhőt gyújtottál,
ha setétbe értünk...
mosollyal csókoltál, mikor meggyaláztak, 
mikor letepertek...
mikor mindkét kezünk gúzzsal lekötötték
s keresztre szegeztek...
mikor szivünk végső dobbanását lesték,
vezért adtál nékünk
Ebben a viharban... zugó fergetegben
halld meg könyörgésünk :
Tartsd meg Isten! Tartsd meg Horthy Miklóst nékünk...
Élő reménységünk.

Minden bűnünk miatt mindig csak'Ót verted...
Gyermekét elvetted...
Minden reménységét,"minden^boldogságát 
áldozatul szedted.
Gyengék vagyunk Uram ! Testvérteien árvák 
széles e világon...
Nincsen nekünk senkink és'ha.Ő sem volna, 
aki résen álljon,
nem szállhatna hozzád fel magyar imádság 
ezen az adventon.

Lelketrázó fagyos, magyar éjszakában 
apró lángok égnek...
Mint fehér lepellel letakart oltárról 
szálldosnak az égnek...
Dicsfénnyé fonódnak, ősz fejére szállnak... 
s minden magyar ajkon... 
buzgóbb az imádság, csak érte könyörög 
ezen az adventon.

KUN [GYÖRGY.
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Ferenczy István emlékezete.
A vámosbalcgi Mtivésztelep vasárnap 

megnyílt kiállításának alkalmából az 
Országos m. kir. Képzőművészeti Fő
iskola tanári kara és ifjúsága nevében 
november hó 28 án délelőtt 11 órakor 
küldöttség jelent meg városunk nagy 
fiának, Ferenczy István szobrászművész 
síremléke előtt, hogy lerójja ott a hálás! 
utódok kegyeletét. Az ünnepélyes ak 
tusnál a magyar kir. vallás és közok
tatásügyi minisztérium képviseletében 
megjelent dr. Dénes Jenő miniszteri tit
kár, a Képzőművészeti Főiskolát és a 
balogi Müvésztelepet Varga L. Nándor 
tanár és Mátrai Makovits Jenő festő
művész képviselték. Rimaszombat városa 
nevében Éva László polgármester, a 
református egyház részéről pedig Varga 
Imre lelkész jeleni meg. A ragyogó őszi 
nap fénykoszoruja világította be Feren 
czy István öröknyugvó helyét, amikor 
dr. Molnár Ernő, a Képzőművészeti Fő
iskola prorektora az alábbi emelkedett 
hangú beszéd keretében elhelyezte a 
főiskola babérkoszorúját:

„Haypál Benő nagyemlékezetü refor
mátus egyházi férfiú egyik legnagyobb 
festőművészünk, Székely Bertalan ko
porsója felett igy kiáltott fel : „Nem 
tudtuk, hogy ki voltál Te nekünk!" 
Most amikor meghatódva itt állok Ri
maszombat nagy fiának, Ferenczy István 
síremléke előtt, én Is igy kiáltok fel; 
„Ferenczy István, sokáig nem tudtuk, 
hogy ki voltál nékünk", de most már 
nagyon is tudjuk.

Ferenczy István! A Te megjelenésed 
százharminc évvel ezelőtt program volt. 
A Te idődben főpapjaink és főuraink a 
templomok és paloták ékesitésére még 
mindig idegen művészeket hozattak be. 
Ekkor jöttél Te és szent odaadással 
meghirdetted az igét. Magyar kövekből 
magyar művészekkel akartál magyar 
szobrászatot teremteni. Északtól-délig, 
kelettől-nyugatig átkutattad ezt a szép 
országot magyar márványért és mire 
azt Ruskicán megtaláltad, testileg lelki
leg tönkrementéi. — Nem voltál rest, 
lakatoslegény létedre rettenetes elhatá
rozottsággal nekivágtál a nagyvilágnak 
és Bécsen keresztül eljutottál a művé
szet megszentelt földjére : Itáliába, Ró
mába a világhírű Canova műtermébe. 
Sajnos, minden szorgalmad, lángolásod 
ellenére utolért a tragikus magyar sors. 
Rómában és az egész világon ekkor a 
művészetben a klasszicizmus, a klasszi
kus szépség eszménye járta. A D anák, 
Cupidók, Apollók világához kevés kö
zöd volt. Te meleglelkü magyar voltál 
és a stílus hideg. Mátyás szobrot akar
tál mintázni és római Cézárt faragtál. 
Persze, igy nem találhattad meg önma
gadat.

Már sokkal szerencsésebb volt Nálad 
tanítványod, a következő nemzedék ki
váló mestere, Izsó Miklós. Az ö idejében 
már a Junók és Vénuszok helyett sza
bad volt a magyar embert, a magyar 
parasztot, az istenadta népet mintázni. 
Vezérlő csillaga a magyar szépségesz-
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mény volt. Egyéni, tőzsgyökeres magyar 
szobrászától hozott magyar figuráival. 
Sajnos, a Bach-korszak, az osztrák zsan- 
dár-uralom szelleme megakadályozta, 
hogy folytatása legyen.

Sajátságos a sorsnak az a véletlene, 
hogy amikor Ferenczy István hazajött 
Rimaszombatba, ugyanakkor ittjakovetz 
nevű kőfaragó mesternél dolgozott Izsó 
Miklós. Bekopogtatott Ferenczyhez. Fe- 
renczy szivesen fogadta, biztatta és ok
tatta a fiatal, alig husz-huszonötéves 
Izsót. így kapcsolódott össze itt, e falak 
között a magyar művészet múltja a jövő
vel.

Milyen sajátságos intézkedése az isteni 
Gondviselésnek, hogy most itt, ebben a 
kedves, szép városban: Tompa Mihály, 
Blaha Lujza, Ferenczy és Izsó városá
ban ismét kapcsolódik a múlt a jövővel. 
Nagyon is válságos időket él át ma a 
Kárpátok medencéjében a maroknyi 
magyarság. A válságos idők nemcsak 
katonai, de kulturális önvédelemre kész
tetnek. A gazdasági, kereskedelmi, ipari, 
tudományos és zenei életünk magyar
ságának utján elérkeztünk a képzőmű
vészet magyarságának kérdéséhez is. Ez 
a törekvés a művészetek történetében 
nem egyedülálló. Ellenkezőleg, gyakran 
előforduló mozzanat. Az idegen befolyá

sok tulerős érvényesülése szokta feli
dézni. Elég arra utalni, hogy az olaszok 
sose tudták bevenni a gótikát.

Érthető a kultuszminiszter célkitűzése, 
segíteni és ösztökélni a művészeket, 
hogy a közelmúlt zavaros áramlataiból 
és a külföldi hatásokból kiláboljanak és 
rátaláljanak arra az útra, amelyet a 
magyar múlt számunkra megjelöl. E cél 
elérésére törekszik akkor is, amikor 
Vámosbalogon a magyar múltat őrző és 
táji szépségekben gazdag vidéken uj, 
korszerű müvésztelep létesítéséről kíván 
gondoskodni.

Ennek a vámosbalogi Müvésztelepnek 
a növendékei ide hozták az első kiállí
tásuk anyagát. Hozhatták-e volna szen- 
tebb helyre, mint Rimaszombat? A ki
állítás megnyitása előtt találhatna a 
magyar jövő művésze nagyobb példát, 
ha nem itt, Ferenczy Istvánnál. Eljöttünk 
tehát, ide zarándokoltunk hozzád, Fe
renczy István. Lángoló lelkesedésed, 
magyarságod legyen nekünk Útmutatás 
a magyar szépség eszmény, a magya- 
rabb művészeti jövő kialakítására !“

A szép beszéd a megjelentekben nagy 
hatást váltott ki, akik sokáig mély csönd
ben áldoztak Ferenczy István méltó
képpen felidézett emlékezetének.

É rték es m ű vészi te ljesítm én yek rő l szám olt be 
a b a lo g i M üvésztelep rim aszom bati k iá llítá sa .

Az Országos m. kir. Képzőművészeti 
Főiskola hallgatóinak a vámosbalogi 
Müvésztelepen készült munkáiból rende
zett kiállítása a rimaszombati Polgári
körben november 28-án, vasárnap dél
ben nyilt meg Rimaszombat társadal
mának élénk részvétele mellett. Az 
ünnepélyes megnyitáson megjelentek dr. 
Horváth Árpád alispán, Gecsey József 
tüzérezredes, dr. Dénes Jenő miniszteri 
titkár, Éva László polgármester, dr. Ha 
túsz István vm. II. főjegyző, a Polgárikör 
elnöke és társadalmunk számos más 
vezető egyénisége. A nagyteremben a 
balogi első tanfolyam 12 növendékének 
110, Varga N. Lajos főiskolai tanárnak 
5 és Mátrai-Makovits Jenő rimaszombati 
festőművésznek 35 képe volt kiállítva. 
A kiállítás nagy művészi és erkölcsi ered
ménnyel járt, amennyiben rögtön az első 
napon számos képnek gazdája akadt. 
A vásárlásokban előljártak a magyar ál
lam, a vármegye, Rimaszombat városa, 
a bankok stb. A tárlat az egész héten 
élénk látogatottságnak örvendett. Vasár
nap délután Fekete Géza főiskolai tanár

segéd, szerdán délután pedig Oltvai Fe
renc vm. főievéltáros, volt kulluszmi- 
nisztériumi művészeti előadó tárlatveze
tése mellett gyönyörködött a közönség 
a szebbnél-szebb kiállított képekben. A 
kiállítást meglátogatták az iskolák nö
vendékei is. A tárlat december 4-én, 
szombaton délután zárul, amikor 6 óra
kor Bíró Antal karikatúra művész a lá
togatókról rajzot készít. A kiállítás meg
rendezése Varga L. Nándor, főiskolai 
tanár, Mátrai Makovits Jenő festőművész 
ügybuzgóságát dicséri.

3 án, pénteken délben dr. Radvánszky 
György kormánybiztos-főispán, aki a 
megnyitáson hivatalos távolléte miatt 
nem jelenhetett meg, dr. Bartha László 
vm. főjegyző és Oltvai Ferenc vm. fő- 
levéltáros kíséretében meglátogatta a 
kiállítást. A főispán, akit Mátrai-Mako- 
vits Jenő festőművész fogadott, nagy ér
deklődéssel szemlélte meg a kiállított 
anyagot 'és a látottak felett elismerését 
fejezte ki.

A kiállítás anyagának méltatására jövő 
számunkban visszatérünk.

Ünnepi istentiszteletek Miklós nap
ján. December 6 án, hétfőn délelőtt 9 
órakor — a Kormányzó Ur névnapja 
alkalmából — a keresztény templomok
ban ünnepi istentiszteletek lesznek, ügy 
a róm. katolikus, mint a protestáns egy
házak a katonai és polgári hátóságok 
vezetőit, a közületek és testületek ki
küldötteit, valamint az iskolákat és a 
híveket ezúton hívják meg az ünnepi 
szentmisén és istentiszteleteken való 
részvételre.

Hivatalvizsgálatok. Dr. Horváth Ár
pád, Gömör és Kishont vármegye alis
pánja dr. Bartha László vm. főjegyző, 
Fukker Bertalan számtanácsos, a vár
megyei számvevőség főnöke és dr. Dóczi 
András vm. aljegyző kíséretében az el
múlt hónap végén a feledi és rozsnyói 
főszolgabiróságon, valamint Rozsnyó me
gyei városnál, december 3-án és 4-én 
pedig a putnoki főszolgabiróságon hiva
tal vizsgálatot tartott — Tariska Lajos, 
a rimaszombati kir. törvényszék elnöke 
szokásos évi hivatalvizsgálatát december
1— 3-ig tartotta meg a rimaszombati já
rásbíróságon.

Miklós-napi ünnepségek. Vitéz nagy
bányai Horthy Miklós, Magyarország 
Kormányzójának névünnepe alkalmából 
december 5-én, vasárnap délután 6 órai 
kezdettel a Levente Egyesület a Polgári
kör nagytermében műsoros délutánt ren
dez. — A Tűzharcos Szövetség rimaszom
bati helyi csoportjának vezetősége de
cember 6 án, vasárnap délelőtt fél II 
órakor a városháza 4. számú szobájában 
legfőbb védnöke tiszteletére diszülést 
tart.— Este 7 órakora Színházban ünnepi 
előadás lesz műsoros est keretében.

Katonai kitüntetés. A Kormányzó Ur 
megengedte, hogy dicsérő elismerése a 
hadiszalagon a kardok egyidejű adomá
nyozása mellett tudtul adassék ifj. Zmes- 
kall Aladár huszárzászlósnak, — Zmes- 
kall Aladár putnoki tb. főszolgabiró fiá
nak. — Ifj. Zmeskall Aladár a legfelsőbb 
kitüntetést a téli donmenti harcokban 
érdemelte ki, hol mint a rimaszombati 
huszárszázad egyik szakaszparancsnoka 
önfeláldozóan fedezte egy nagyobb egy
ség eltolódását. A fiatal és közkedvelt 
zászlós kitüntetése az egész vármegyé
ben őszinte örömet keltett.

A magyar irodalom nagy gyásza.
Harsányi Zsolt, a kiváló magyar regény- 
és drámairó, a nagyszerű tollú újságíró, 
a Vígszínház igazgatója Budapesten no
vember 29 én, 56 éves korában várat
lanul meghalt. Az egész magyarság rész
vétele mellett temették el december hó
2- án.

Uj Nemzetvédelmi Keresztesek. Ma
gyarország Kormányzója Alt János tart. 
századost, Rozsnyó város hadigondozó 
tisztjét, vitéz Balázs Máté rozsnyói nagy
iparost és Bubik Zoltán levente-főoktató, 
Rimaszombat város tisztviselőjét a Nem
zetvédelmi Kereszttel tüntette ki.

Tanügyi hirek. A m. kir. földmive- 
lésügyi miniszter Braun Ágoston oki. 
gazda, m. kir. tanítót a rimaszombati 
Téli Gazdasági Iskolánál gazdasági se
gédtanárrá nevezte ki. — A ni. kir. val- 
lás-és közoktatásügyi miniszter Urbano- 
vits Magda korláti állami népiskolai 
helyettes tanítót 1943. nov. 1-i hatállyal 
rendes tanítóvá kinevezte. — A miskolci 
tankerületi kir. főigazgató Holydk Gab
riella állami kezelőt a kassai kir. tan- 
felügyelői hivatalhoz azonnali hatállyal 
áthelyezte.

Jt R IM A S Z O M B A T I  T A K A R É K P É N Z T Á R ,
vármegyénk legrégibb pénzintézete 
BETÉTEKET kedvező kamatozásra 
elfogad és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít, minden
féle KÖLCSÖNÖKET előnyös fel

tételek mellett folyósít.

Egyesületi közgyűlés. A Gömör-kis- 
honti Muzeum Egyesület november 28-án, 
vasárnap délután a Polgárikör kister
mében rendkívüli közgyűlést tartott dr. 
Zehery István eii. főtanácsos elnöklete 
mellett. A közgyűlés hatósági felhívásra 
tárgyalta az Egyesület előző 4 évi zár
számadásait, vagyonmérlegeit és költ
ségvetéseit és azokat egyhangúlag jóvá
hagyta. Második pontként a közgyűlés 
az özv. Széplaky Lajosné hagyatékának 
ügyével foglalkozott, amelyben az egye
sület mint hagyományos van érdekelve.

Ritka égi tüneményt észlelt egyik 
olvasónk Rimaszombatban 1943. nov. 
30 án 18 óra 10 perckor, amidőn is a 
feltűnően csillagdus égbolt nyugati széle 
Vs-ad magasságában az égbolt közepe 
felé keleti irányban, fehér csillagfényben 
elindult egy csillag, amely az égbolt 
félivének mintegy tizedét megfu'otta, 
ragyogó sziporkákat vetve, eltűnt. Nyo
mában percekig halvány vörös vonal 
volt látható. Olvasónk üstökös feltűné
sének minősiti a jelenséget — és nem 
közönséges csillaghullásnak — amely 
csóva hátrahagyása nélkül az égbolt 
széle felé szállt alá a végtelenbe. Érdek
lődéssel várjuk valamelyik csillagvizs
gáló hozzászólását az András-napi égi 
tüneményhez.

S ze n t B o rb ála -e lő a dá s.
— A kát. Női Oltáregyesület decem

ber 8 án, szerdán délután 5 órai kezdet
tel a szegények karácsonyi felruházása 
javára jótékonycélu műsoros délutánt 
rendez, amelyre ezúton szeretettel meg
hívja tagjait és igaz híveit.

Herczeg Ferenc-ünnep a gimnázi
umban. A gimnázium Tompa Mihály 
önképzőköre november 28 án ünnepi 
diszülés keretén belül emlékezett meg 
Herczeg Ferenc 80-ik születésnapjáról. 
Az ünnepi beszédet Skergyák Pál mon
dotta. Csapó Géza a Bizáncból mondotta 
el Agustus monológját. Kálmán Károly 
és Varga Lajos a Hidból egy párjelene 
tét adtak elő. Az ünnepi közgyűlés szép 
és értékes volt.

— 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%-os osztalékot fizet.

A Katolikus Kör estélyei. December 
11-én, szombaton este fél 8 órai kez
dettel a nemzeti munkaközösség kullur- 
előadása folyik le. Részletes műsor a 
hirdetményeken. — December 17-én, 
pénteken este a Férfi Oltáregyesület 
nyilvános ülésén a „Pastor Angelicius" 
film előadása kerül sorra. A műsort a 
legközelebbi számunkban közöljük.

Halálozás. Özv. Balázs Józsefné sz. 
Duzsik Julianna november 30 án, 85 éves 
korában Rimaszombatban meghalt.

A rimaszombati tüzérosztály legény
sége Szent Borbála-napján, december 
4 én szombaton délután 16 órakor, a 
tüzérek védőszentjének ünnepén mű
soros előadást rendez az Iparoskör 
nagytermében. Az előadásra ezúton 
hívnak meg minden érdeklődőt. Be
lépés díjtalan. (Míisormegváltás köte
lező: 50 f).

2-szer n a p o n ta
reggeléskülönö$en»stel«f*kvés«lóH

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

Magyar készítmény.
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Nyilvános nyugtázás..
Felkérésemre a hadigondozottak (hadl

árvák megsegítésére legújabban a kő
vetkező adományok folytak be: Gazda
tisztek és Gazdák Szövetkezete Konzerv
gyára Rimaszombat 150 P-t, Nemzeti 
Hitelintézet Rt. Rimaszombat 100 P-t, 
dr. Horváth Á'píd alispán Rimaszombat, 
Fodor Jenő földbirtokos, országgyűlési 
képviselő Abafala, Valaszkay R zső ipar- 
társu'ati elnök, likőrgyáros Rimaszombat 
50— 50 P t, dr. Seress István kir. köz
jegyző Putnok, Sajóvölgyi Gőztégla és 
Cserépgyár, Tornaija 30 -  30 P t, Kog- 
ler János és Fia Mümalom Tornaija 20 
P-t és özv. Steinprincz Károlyné föld- 
birtokos Rimaszombat 10 P-t adomá
nyoztak. Amikor a felsorolt összegek 
átvételét elismerem és nyugtázom, az 
adományokért hálás köszönetemet feje
zem ki. Dr. Radvánszky Györgyné, vár
megyei hadigondozó bizottság elnöke.

Megiiresedet körorvosi állások. A
m. kir. belügyminiszter Gömör és Kishont 
vármegyében az ajnácskői, gömörfügei, 
harkácsi és várgedei körorvosi állásokra 
pályázatot hirdetett.

Találtatott 1 drb. pénztárca. Igazolt 
tulajdonosa a rimaszombati m. kir. ren
dőrkapitányságon a hivatalos órák alatt 
átveheti.

A közszolgálati alkalmazottak arc
képes igazolványa. A közszolgálati al
kalmazottak arcképes igazolványainak 
1944 re történő érvényesítése december 
1-en kezdődött és február 15-én végző 
dik. Az idei igazolványok addig érvé
nyesek. Az utazási kedvezmény továbbra 
is a tényleg használt kocsiosztálynak 
megfelelő féljegy-kedvezmény. Az uj 
igazolvány kiállításának dija 2 pengő 
50 fillér, az érvényesítés díja 1 pengő.

V itéze k földhöz ju tta tá sa .
A zsidótörvény végrehajtása során 

újabban a következő zsidóingatlanok ju
tottak Gömörben a Vitézi Rend birto-l 
kába:

Lekenyén: Klein Sámuelné 7 kh-ja, 
Csoltón: Dr. Friedmann Dezső 11 kh-ja, 
Sajókirályin : Friedmann Ármin 15 kh-ja, 
Sajószárnyán : Klein Sámuel és társai 32 
kh-ja, Sánkfalván: Ungár Sándor 12 kh-ja, 
Zsórban : Neuhaus Alfréd és társai 40 
kh-ja, Hanván: Reichmann Henrik és 
társai 12 kh ja, Putnokon : Róth Ernő 
19 kh-ja, Szuhafőn : Breuer István 21 
kh-ja.

Gömör és Kishont vármegye Vitézi 
Széke ezen birtokokból 2 uj világhábo
rús vitézt juttatott házhoz és telekhez.

S Z ÍN H Á Z .
A múlt év folyamán „Miért" c. cik

kemben kérdést intéztem a rimaszombati 
közönséghez, mi- az oka a rimaszombati 
publikum mtipártolása ellanyhulásának ? 
Erre a kérdésre nem kaptam megnyug
tató feleletet. Az üres színházi szék
sorok vádolják a rimaszombati közön
séget az idealizmus hiányával, a szere
tet, a megértés, a magyar kötelesség
tudás és kötelességteljesités hiányával. 
Mint ősszinpártoló, ha végignézem a 
közönségnek a sorait, fájdalommal ta
pasztalom, hogy a színházlátogatók kö 
zül hiányzanak régi megszokott arcok, 
régi megszokott ismerősök, hiányzik a 
pénzarisztokrácia, nincsenek ott a hiva
talnokok. A rimaszombati közönség nem 
méltányolja eléggé azt a heroikus küz
delmet, amit a mai magyar keresztény 
színészet kifejt, sőt gőgjével, meg nem 
értésével és okvetetlenkedésével meg
nehezíti. Három előadásról akarok be
számolni, amelyekben színészeink iga
zán kitettek magukért, s a jutalmuk fél-, 
háromnegyed ház, tizenkét ember. A 
Patyolatkisasszonyt Bárdos Annira szab
ták, ebben a darabban a kitűnő kvali
tású színésznő jó szerepet kapott és 
Márkus, Molnár társaságában igen sok 
derűs percet szerzett a közönségnek. 
A magyar föld átalakító erejét sugározta 
vissza a Beleznay-asszonyok Tóth Erzsi 
és Zemplényi kettőse : a régi magyar 
udvarházak levegőjét lehelte, örök ma
gyar típusok. A két magyar; Márkus és |

Bárdos lelket üdítettek, a két idegen 
könnyeket fakasztottak (Molnár és For
rás), szép volt, tiszta és magyaros volt. 
Az Utódban v. Zemplényi Zoltán csortosi 
magaslatra emelkedett. Megrendítő mé
lyen alakította az orvosprofesszort, 
hozzánőtt Márkus, alakításaikkal az élre 
ugrottak Kondor és Baranyai. Tubay 
Sári tetézte eddigi sikereit. Ez az 5 
személy vezette a komoly, mélyenjáró, 
irodalmi értékű Bókay-darab szépen 
kidolgozott előadását.

Csütörtökön megismételték az „Utód“- 
ot, pénteken pedig a „Földindulás" ment 
olcsó helyárakkal.

A jövő heti műsor :
Szombaton és vasárnap este Aszlányi 

György romantikus, kacagtató zenés 
történetét, a „Nemes rózsát" mutatja be 
a színtársulat a cimszer-phen a közön
ség kedvencével, Bárdos Annival és 
vitéz Zemplényi Zoltán felléptével. — 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal 
a legszebb magyar operett, az „Érik a 
buzakalász" kerül ismét színre, mely
ben a Beleznay-asszonyok szerepeit 
Forrás Gizi, Bárdos Anni és Tóth Erzsi 
alakítják.

Hétfőn este a Kormányzó Ur név
napja alkalmából ünnepi előadás lesz. 

Színre kerül „özvegy Varga Ábrisné" 
c. egyfelvonásos történet. Ezenkívül 
részletet adnak elő Katona József „Bánk- 
bán“-jából, valamint magánszámok is 
sorra kerülnek. Kedden és szerdán a 
múlt évad egyik legnagyobb sikerű 
operettje, a „Csipkeálarc' kerül bemu
tatóra Tubay Sári, Bárdos Anni, Tóth 
Erzsi főszereplésével.

K özellátási H írek.
Uj kenyérváltójegyek. December 1- 

töl uj, tizes kockára beosztott, piros 
szinti kenyérváltójegyek kerültek forga
lomba. Eszerint egy 50 dekás kenyér- 
jegyszelvényre 10 drb 5 dekás váltóje
gyet kaphatunk. Az uj jegyek az egész 
ország területén egyformán érvényesek.

Az idén is lesz karácsonyi szalon
cukor. A m. kir. közellátási miniszter 
rendelete értelmében az idén is forga
lomba kerülnek a karácsonyi szalon
cukrok. Három minőségű szaloncukor 
gyári árát szabályozta a miniszter. A 
sima szaloncukor ára 760, a staniolos 
konzum cukoré 860, a luxusszaion- 
cukoré pedig 11 pengő kilogramonként. 
A kereskedők a tavalyi rendeletben sza
bályozott beszerzési árhoz legfeljebb 
25°/o bruttó hasznot számíthatnak fel.

S P O R T .

L a b d a r ú g á s .
Törekvés I.—Törekvés II. 3:2 (2:1).

Évadzáró edzőmérkőzés.
Vasárnap délután 2 órai kezdettel hi

deg, de napsütétes időben mérte össze 
erejét Rimaszombat két futballcsapata. 
A mérkőzés a szerencsésebb első csa
pat egy gólos győzelmével végződött.

Az első csapat kék, a második csa
pat piros dresszben szaladt a pályára. 
Az első csapatban két uj játékost pró
báltak ki, mig a távollevő Molnár I. he
lyet Vinczét, a második csapat hátvéd
jét szerepeltették. A második csapatból 
Mester hiányzott. A mérkőzés erős iram
mal vette kezdetét, a közönség kezdettől 
fogva érthetően a II. csapatnak szurkol, 
hiszen ez az együttes bajnoki csoport
jának vezetője lett, de biztatják azért is, 
mert itt látják a szebb összjátékot és a 
mindent felérő nagy igyekezetét. A sze
rencse mégis az első csapatnak kedvez 
és igy szerzik meg hamarosan Mucsik 
révén a vezetést, amit nemsokára An- 
tony gyönyörű és védhetetlen gólja kö
vet. A második csapat is igyekszik a 
gólszerzésben és igy hamarosan szépí
tenek Is Vályi góljával az eredményen. 
A második félidőben a II. csapat mu
tatja ismét a szebb játékot, a labda 
„pirostól-piroshoz" esik, nagyon szép az 
összjáték, a II. csatársor is jól dolgozik 
és igy sikerül is hamarosan megsze
rezni Soós révén az egyenlítést. Már- 
már döntetlennek jósolják az eredményt, 
amikor Mucsik egy ügyes előugrással 
beállítja a végeredményt.

Bár a mérkőzés edzés jellegű volt, 
mégis élvezetes volt mindvégig, annál 
is Inkább, mert mindkét félnél látható 
volt a nagy igyekezet, a játékban azon
ban a második csapat mutatta a szeb
bet és ha Mester, a II. gól!övő-„mes- 
tere", aki a center szerepét szokta be
tölteni, szerepelt volna, valószínűen nagy 
meglepetést hozott volna a mérkőzés.

D ra s k o v i ts  bíráskodása elsőrangút 
nyújtott.

Levente-élet.
Megkezdődött a rádió diákhir- 

szolgálata.
December 2-tól kezdődőleg — mint a 

Levente Hírközpont jelenti — egyelőre 
minden második csütörtökön délután 3 
órakor a magyar rádió diákhireket su
gároz szét, s ez alkalommal beszámol a 
különböző iskolák diákjainak életéről. 
A diákhirszolgálat megszervezését maga 
az ifjúság kérte a rádióiskola megindu
lásakor. A rádió diákhirszolgálatát az 
egész országban, valamennyi iskolában 
diák-krónikások tudósítják majd az il
lető iskola megmozdulásairól, ünnepé
lyeiről, az iskola sikereiről, sportéletéről. 
Éz a rádió diák-hirszolgálat még köze
lebb hozza egymáshoz az ország sok
ezer diákleventéjét és diákleventelányát.

(LHK.)

A s z t a l i - t e n i s z .
A Rimaszombati LE csapata az Alosz

tály-bajnokságban az elmúlt vasárnap a 
rozsnyói MOVE-SC csapatát látta ven
dégül és azzal 8:8 arányben eldöntetle
nül mérkőzött. A helyi csapat tagjai vol
tak: Gaál (4), Derekas (3), Vadady (1), 
Kovács (0 győzelemmel). — Az ifjúsági 
bajnokságban a RLE I. csapata a Bdn- 
szállási TK-ot 5:1 arányban győzte le, 
mig az ifj. II. csapat hasonló arányban 
kikapott.

Ma, vasárnap a NB bán a RLE Mis
kolcon a MOVE-tel mérkőzik. — Az Al
osztály bajnokságban a RLE idehaza a 
Borsoánááasái LASE-tel játszik. A két 
ifjúsági csapat Ózáon mérkőzik a VKE 
és a MOVE ellen.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap Barabás Pál 

mulattató története, az „Égy szoknya — 
egy nadrág" Latabár Kálmánnak nyújt 
újból alkalmat a közönség nevetöizmai- 
nak próbáratételére. A női ruhában „dí
szelgő" nagyszerű komikus mellett Csi
kós Rózsi, Turay Ida, Somogyi Nusi, 
Mály Gerő és Csortos Gyula a fősze
replők. — December 6-án, hétfőn és 
7-én, kedden Hunyady Sándor egyik 
nagysikert aratott színmüvének, az „Er
délyi kastélyának felújításában gyönyör
ködhetünk. A magyarság időszerő kér
déseit gyönyörű mese és káprázatos ki
állítás keretében viszi vászonra a szin- 
pompás film, melynek főszerepeit Tas- 
nády-Fekete Mária, Mezei Mária, Páger 
Antal, Vaszary Piri és Greguss Zoltán 
játszák. — December 8 án, szerdán és 
9-én, csütörtökön az idény legmüvészibb 
francia filmalkotását láthatjuk :„A kutásó 
leánya" címen. A szenvedő szerelem és 
a megbocsájtó szeretet hőskölteménye 
Marcel Pagnol világsikert aratott filmje, 
melynek főszerepeit Raimu, Fernandel 
és Josete Day játszák. A merész témájú, 
de tanulságos filmet C6ak felnőttek néz
hetik meg. — A jövő hét végén kerül 
bemutatóra az első nagyszabású európai 
revüfilm, a „Legényvásár" Rökk Mari
kával a főszerepben.

_L a k ást_
egy vagy két szoba-konyhát 
esetleg bútorral is keresek. 

Cim a kiadóban.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
felvétetik

BÓDY ISTVÁN fűszerkereskedőnél

B é r b e  v e n n é k

zongorát vagy pianindt.
C i m : a kiadóhivatalban.

Egy becsületes keresztény 
család, aki a város terüle
tén elvállalná az ö s s z e s

hí r l apok  árusítását és 
előfizetés kézbes í t é sé t

azonnali belépéssel biztos 
m e g é l h e t é s h e z  juthat.

Jelentkezni RÁ B E  L Y  J Ó Z S E F  
könyvkereskedésében egész nap lehet

Tisztelettel hozom 
tudomására a t. kö

zönségnek, hogy több évi gyakorlatom 
után ezután nem a köztereken végzem 
a késköszörülést, hanem Rimaszombat
ban Újváros utca 15. szám alatt

K É S E S  M Ű H E L Y T
nyitottam, ahol kés, olló, beretva kö
szörülést és uj munkákat is készítek. 
Ugyanitt esernyőjavitásokat is vállalok 
és raktáron tartok esernyő kellékeket is.

Szives pártfogást kér

Mayer József Lajos
késes és esernyőjavitő.

Gömör és Kishont vármegye alispánja. 
20.016/1943. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. belügyminiszter ur 548.340/ 

1943 OSZF. számú rendeletével az 1940. 
évi XXIII. t. c. alapján nép- és család- 
védelmi ösztöndíjat létesített.

A nép- és családvédelmi ösztöndíj 
célja a leginkább támogatásra szoruló 
néprétegek erkölcsi és szellemi feleme
lésének előmozdítása.

Az ösztöndíjban részesülhetnek a 
megélhetésükben veszélyeztetett, főként 
mezőgazdasággal foglalkozó, sokgyerme
kes családból származó, tehetséges ipa
ros- és kereskedő tanoncok, szaktan
folyami, mezőgazdasági és ipari szak
iskolai, egyetemi és főiskolai hallgatók, 
valamint középiskolai tanulók. A ver
senyvizsga alapján tehetségmentő járu
lék alapból iskoláztatott gimnáziumi, 
vagy polgári iskolai tanulók ide nem 
számítanak.

Az ösztöndíj odaítélésének szempont
jából sokgyermekes családból szárma
zónak kell tekinteni azt, akinek legalább 
3 élő testvére van, vagy aki 4, vagy 
ennél több gyermekes családfő.

Ösztöndíjra jogosultak a kifogástalan 
magaviseletü, jeles tanulmányi előmene
te l  tanulók.

Az ösztöndíj odaítélését a m. kir. bel
ügyminiszter úrtól bélyegmentes kérvény
ben kell kérvényezni és a pályázó lak
helye szerint illetékes törvényhatóság első 
tisztviselőjénél, illetőleg megyei városban 
lakóknak a megyei város polgármeste
rénél kell benyújtani.

Az ösztöndíj egy vagy több évre szól.
Az ösztöndíj folyósítását az egy év 

lejártával a törvényhatóság első tisztvi
selőjétől, illetve a megyei város polgár- 
mesterétől újból kell kérelmezni.

Az ösztöndíj összege az 1943. évre : 
iparos- és kereskedő tanoncok, szak
tanfolyami hallgatók és középiskolai 
tanulók esetében havi 80, egyetemi és 
főiskolai hallgatók esetében havi 120 
pengő.

Az ösztöndíjban részesült egyénnek a 
tanulmányi eredményt minden tanul
mányi időszak lejártával jelentenie kell 
a törvényhatóság első tisztviselőjéhez, 
illetve a m. város polgármesteréhez.

Ezek előrebocsájtása után értesítem 
a vármegye Közönségét, hogy egyébként 
ebben az ügyben részletes tájékoztatást 
nyújtanak : községekben a járási szoci
ális gondozók, megyei városokban a 
polgármester és a törvényhatóság szék
helyén a közjóléti előadó.

Rimaszombat, 1943. november hó 17.
Dr. Horváth Árpád s. k. 

alispán.

Értesítés.

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


