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K ö l c s ö n
A képviselőház végzett a költ

ségvetés tárgyalásával. A vitában 
a kormány tagjai és az egyes szó
nokok megbeszélték mindazt, ami 
a törvényhozásra tartozik s a ma
gyar közvéleményt közelebbről ér
dekli. Nagy esemény ez a háború 
ötödik esztendejében. Ilyen alkot
mányos élet Európában ma legfel
jebb a rokonnépeknél, a finneknél 
és a törököknél van. A háború 
legtöbbször el szokta sodorni az 
alkotmányt és az alkotmányos élet 
formáit. Nagy erőfeszítés kell ahhoz, 
hogy valamely nép fenntarthassa 
alkotmányát akkor is, amikor a 
teljes erőkifejtésre való hivatkozás
sal a legtöbb ország megszünteti 
vagy szünetelteti alkotmányos té
nyezőink munkáját. Az alkotmá
nyos élet a magyarság számára 
olyan, mint a levegő: természetes
nek találja és szinte észre sem ve
szi, hogy van, de nyomban fuldo
kolni kezdene és lehetetlenné vál
nék az élete, ha elvonnák tőle.

Költségvetést tárgyalni a háború 
ötödik esztendejében idegenek előtt 
fényűzés számba mehet, de mi 
tudjuk, hogy a legjobb bizonyítéka 
politikánk és gazdaságunk egész
ségének. Az ország népe törvényes | 
képviseletén keresztül hozzá szól j 
ahhoz, mire költi a kormány a 
pénzt és melyek azok a célok, ame
lyeket megvalósítani igyekszik. A 
költségvetés adataiban pontos tájé
koztatást talál minden magyar arról, 
miből fedezik a kiadásokat és ho
gyan alkalmazkodik az államház
tartás a megnehezült és egyre 
újabb áldozatokat kivánó idők kö
vetelményeihez. A költségvetés vá
lasza annál fontosabb és megnyug
tatóbb, mert a mai generáció még 
élénken emlékezik a múlt világhá
borúra, amikor az államháztartás 
és a háború kiadásait egészen más 
eszközökkel igyekeztek előterem
teni.

A képviselőház költségvetési vi
tájában több szónok és végül a 
pénzügyminiszter is párhuzamot 
vont a két háború gazdálkodása 
között. Rámutatott arra, hogy 1914- 
ben erős tartalékai voltak az or
szágnak, tele voltak a raktárak s 
rendelkezésre állott az ötvenéves 
béke minden anyagi erőforrása. 
Most jóformán semmi tartalékunk 
nem volt. Annál nagyobb volt a 
szükséglet, fel kellett szerelnünk 
honvédségünket, el kellett látnunk 
magunkat olyan anyagokkal, ame
lyeket már csak a háború kitörése

né lkü l .
után kezdtünk megszerezni. A má
sik különbség az volt, hogy a 
múlt háború tulajdonképpen totáli- 
sabb volt, mint a mostani, mert a 
polgári élet jóformán teljesen meg
szűnt. Nem invesztáltak, nem vol
tak tervek, ma viszont a kormány 
egyik legfőbb gondja, hogy a le
hetőség szerint fenntartsa a munkát 
a polgári vonalon és minél gyor
sabban haladjunk tovább az ország 
felépítésének az útján.

Nagy különbség a mostani és a 
múlt háború gazdálkodása között 
a hadikölcsön. Az 1914-ben kitört 
négy- és féléves háborúban nyolc
szor jegyeztek hadikölcsönt. Most 
ne beszéljünk arról, milyen propa
gandába és milyen költségbe ke
rült ezeknek a hadikölcsönöknek 
az összegyűjtése és mennyi keserű 
csalódás keletkezett aztán abból, 
hogy a hadikölcsön a háború után 
elveszett, az abba fektetett vagyo
nok megsemmisültek. Rá kell mu
tatnunk viszont annak a fontossá-

December 6-án a nemzet egye
temével együtt Rimaszombat városa 
is bensőséges szeretettel és hódo
latteljes tisztelettel ünnepelte meg 
vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország Kormányzójának név
napját. Hétfőn reggelre zászlódiszt 
öltöttek a házak, s mindenek előtt 
az Isten-házába siettünk, hogy há
lát adjunk az isteni Gondviselésnek 
azért, hogy 75-ik névünnepén is 
erőben s egészségben őrizte meg 
hazánknak, a magyar hitnek és re
ménynek a Főméltóságu Urat. A 
katolikus templomban reggel 8 óra
kor honvédmise volt, amelyet dr. 
Szvejkovszky János rozsnyói vice
rektor mondott el. Utána a hivatalos 
ünnepi szentmisét Radány Lajos 
esperes-plébános celebrálta. Ugyan
akkor a református és evangélikus 
templomban is hálaadó istentiszte
letek voltak, amelyeken Varga 
Imre és vitéz Baráth Károly lelké
szek mondottak magasszárnyalásu 
hazafias beszédet. Valamennyi lel
kész buzgó lélekből mondott imát 
a Kormányzó Űrért és a magyar 
Haza jólétéért. A hivatalos isten
tiszteleteken az összes katonai és 
polgári hatóságok vezetői, a hon
védtisztikar, a hivatalok tisztviselői, 
az egyesületek kiküldöttei, az isko-

gára, hogy mit jelent, ha a háború 
ötödik évében hadikölcsön nélkül 
költségvetési előirányzatban meg
jelölt bevételekkel tudja fedezni az 
ország a természetszerűen megna
gyobbodott kiadásokat. A mostani 
költségvetésben feltüntetett 280 mil
lió pengő deficit nem jelentős tétel 
a több mint hatmilliárdos költség- 
vetésben és mindenki tudja, hogy 
magyar erőforrásokból is elő lehet 
teremteni. Ennek a kölségvetésnek 
a legnagyobb hatása abban a nyu
galomban jelentkezik, amellyel az 
ország közvéleménye a kormány 
gazdálkodását figyelemmel kiséri. 
A közönséget nem kavarja fel a 
hadikölcsön jegyzése, ami a múlt 
világháborúban minden félévben 
megtörtént. A közvélemény nyugodt, 
mert tudja, hogy hűségesen és a 
nyilvánosság ellenőrzésével sáfár
kodnak az ország pénzével. A nyu
galom és belső rend pedig a leg
jobb biztositéka annak, hogy ez a 
háború ne úgy végződjék, mint a 
megelőző: belső összeomlással és 
forradalommal.

iák növendékei és a hívek nagy 
számban jelentek meg. December 
6-án az üzletek egész nap zárva 
maradtak, s igy ha nem is voltak 
hivatalos ünnepségek, a város la
kossága mégis vasárnapi lélekkel 
ülte meg a Kormányzó Ur magas 
névünnepét. Különös melegséggel 
áldoztak azonban a hódolat oltárán 
az ország Vezérének legbecsesebb 
fiai — volt és leendő katonái — a vi
tézek, tűzharcosok és a leventék.

Az iskolánklvQli leventék az ünnep 
előestjén, december 5-én a Polgárikör
ben emlékeztek meg a Kormányzó név
ünnepéről. A megjelentek soraiban ott 
láttuk Tariska Lajos kir. törvényszéki, 
Moesz Géza kir. ügyészségi elnököket, 
dr. Kolumbdn Antalt, a Levente Egyesü
let elnökét, Tóth Sándor m. kir. száza
dos, járási leventeparancsnokot, dr. Soós 
Béla m. kir. rendőrfogalmazót és más 
érdeklődőt. A színpadon a Főméltóságu 
Ur mellszobra állott, amelyet két zászlót- 
tartó levente-ifjú őrzött. A Magyar 
Hiszekegy elhangzása után Kovács István 
levente mély átérzéssel szavalt el egy 
alkalmi költeményt. Farkas Pál levente- 
oktató szépen kidolgozott beszédben 
méltatta vitéz nagybányai Horthy Miklós 
életművét és érdemeit. A levente-ifjuve- 
zetők regöscsoportja Szedldk György 
vezetésével katonadalokat adott elő. A 
Himnusz zárta le az ünnepséget. (Őszin
te sajnálattal kellett megállapítanunk, 
hogy a levente-zenekar vezető-hiányá
ban leromlott és igy a két nemzeti

imádság eljátszásánál elkövetett kirívóan 
súlyos hibák az imák áhítatát zavarták, 
s a leventék jószándéku kezdeményezé
sét a teljes sikertől megfosztották. Le
gyen ez a gyönge szereplés intő példa 
a jövőre. A leventék jelszava a „Szebb 
jövőt I* tehát e tekintetben is „szebb 
jövőt!”, sl.)

A tűzharcosok és vitézek 
hódolata.

A Tűzharcos Szövetség rimaszombati 
helyi csoportjának választmánya decem
ber 6 án, d. e. fél 11 órakor ünnepélyes 
ülést tartott. Dr. Dohndnyi Dezső alelnök 
üdvözölte a megjelenteket, hangsúlyoz
ván, hogy a mai komoly időkben a ri
maszombati tűzharcosok csak szerény 
keretben, de szivbéli érzésekkel kíván
ják megünnepelni vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó névnapját. A 
Magyar Hiszekegy elimádkozása után 
dr. Gabonás János vezetőtiszt mondott 
lélekből fakadt ünnepi beszédet, amely- 
hen a Kormányzó Ur emberi és ország
vezetői érdemeit méltatta.

Mi tűzharcosok — mondotta többek 
között — ezen a napon a Főméltóságu 
Kormányzó Ur magas személye iránti 
különös ragaszkodással és a szebb ma
gyar jövőbe vetett rendíthetetlen hittel 
és bizalommal csatlakozunk az ország 
első emberét és vezérét ünneplő nem
zet nagy táborához, mert benne az or
szág első tűzharcosát, legfőbb Védnö
künket köszönthetjük, aki életével és 
nemes cselekedeteivel ad követésre mél
tó példát arra nézve, hogy — ha nem 
akarunk letérni az egyenes magyar út
ról — miképpen teljesítsük kötelessé
günket a nemzettel, a társadalommal és 
magyar testvéreinkkel szemben.

A Kormányzó Ur áldozathozatala — 
mondotta dr. Gabonás János — legyen 
buzditó példa minden igaz tűzharcos 
számára, hogy teljes erejével vegyen 
részt a belső fronton való küzdelemben, 
amely a haza megmentését és a szebb 
s boldogabb magyar jövő megteremtését 
célozza. Végül a megjelentek lelkes él
jenzése mellett kérte az Isten áldását 
a Kormányzóra, hogy „adjon Neki nagyon 
hosszú életet, friss egészséget, erőt és 
kitartást ahhoz, hogy a mai vérzivata
ros világ küzdelmein szerencsésen át
vezethesse sokat szenvedett nemzetét és 
velünk együtt teljes testi és lelki épség
ben élhesse meg a magyar Igazság tel
jes' feltámadását."

A Gömör és Kishont vármegyei 
Vitézi Szék a Miklós-napján tartott já
rási értekezlet után a Tompa-vendéglő
ben ülte meg szokásos áldomását, 
amelyen vitéz Rajhdthy Sándor alezre
des, vm. vitézi székkapitány köszöntötte 
hazafias lendületű beszédében a Vitézi 
Rend megalapítóját és szeretett Főkapi
tányát.

* * *
Méltóképpen hódolt a Kormányzó Ur 

magas személyének vitéz Zemplényi Zol
tán szintársulata, amely hétfőn ünnepi 
műsoros-est keretében járult a város 
ünnepségeihez. Az igazgató szivböl fa
kadt, egyéni érzelmektől áthatott szép 
beszédében idézte fel az elmúlt 25 esz
tendő sok örömét és bánatát, amelynek 
középpontjában vitéz nagybányai Horthy 
Miklós fenkölt személye áll, akinek a 
magyar kultúra és benne az újjáéledt

--------------- ♦♦

Hódolattal és szeretettel ünnepeltük meg 
a Kormányzó Ur december hó 6-iki névnapját.
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színművészet is sokat köszönhet. Az elő
adásról a „Színház* rovatban számo
lunk be.

Az iskolákban szombaton méltatták 
a Kormányzó Ur névnapjának jelentősé
gét, s különösen lelkes kis ünnepséget 
rendezett az állami leánynépiskola tani 
tói-kara és ifjúsága.

A m. kir. törvényszék fogházában
is ünnepi megemlékezés Történt a Kor
mányzó Ur névnapján. Boros Elemér ref. 
és Amminger Ferenc ev. hitoktató - lel
készek méltatták a nap jelentőségét az 
őrizettek előtt, Suhajik Ica kereskedelmi 
iskolai növendék pedig szép verset 
szavalt.

zsef m. kir. ezredessel az élen.
A kitünően betanított legénységi ének

kar a Himnusszal nyitotta meg műsort. 
Somogyi Elemér zászlós emelkedett han
gú beszédben méltatta a nap jelentőségét, 
meiy után rendkívül változatos számokra 
került sor. Strausz Béla, Krajcsi Rezső, 
Péter Ferenc és Polgár Béla lendületes 
kuructáncot jártak el. Tóth Gusztáv őr
vezető hatást keltő ügyes szavalata után 
az énekkar Szolnoki József karp. honvéd 
betanítása és vezetése mellett magyar 
nótákat énekelt. A műsor első részét 
Kónya János honvéd művészi klarinét
számai zársák le.

A műsor második részét Ursz Gábor 
honvéd román népi tánca nyitotta meg, 
nagy tetszést aratva. A tüzérek nagyszerű 
színjátszó képességéről tett bizonyságot 
a „Bilibók a tőrvény előtt* című vidám 
jelenet, melynek főszerepét vitéz Csorba 
Albert honvéd játszotta kitűnően. Vala
mennyi szereplő azonban kitett magáért. 
A darabban előforduló háborús képet, 
amely rendkívül megelevenítő erővel ha
tott, Tóth Gusztáv őrvezető irta. Ugyanő 
szerezte a „Borbála hírnöke* és a „Baj
társak* című hangulatos költeményeket 
is. Az előadás mozgatója is Tóth Gusz
táv őrv. volt Medve Ferenc karp. honvéd
del együtt, aki átérzett Ady-szavalatával 
és ötletes bemondásaival járult az est 
teljes sikeréhez. A szereplők között meg
említhetjük még Búzás Dezső honvéd 
kacagtató monológját és Kiss Albert hon
véd szép harmonika-játékát.

fii minden tekintetben jól sikerült elő 
adás a megjelentek teljes tetszését és 
elismerését érdemelte ki.

S ze n t B o rb á la  ü nnepe a tü zé re k n é l.
December 5-én, szombaton a váro

sunkban állomásozó tüzérség hagyomá
nyos szokás szerint ünnepelte meg véd 
szentjének, Szent Borbálának névnapját. 
Délelőtt a keresztény templomokban 
ünnepi istentiszteletek voltak, délután 
pedig az Iparoskörben a tűzérosztály 
műsoros előadást rendezett, amelyen a 
város társadalma nagy számban képvi
seltette magát Dr. Radvánszky György 
kormánybiztos-főispánnal és Gecsey Jó

K u llu re st a Katolikus K ő ib en .
fii rimaszombati társadalmi egyesüle

tek Nemzeti Munkaközössége által a Ka
tolikus Körben 1943. december 11-én 
este fél 8 órakor rendezett III. kulturest 
m ű so ra :

1. Haydu István gordonkaművész szá
mai, zongorán kisér Lackner László. 2. 
R. Simonffy Margit verseket ad elő. 3. 
Szabó Miklós, az Operaház tagja énekel, 
zongorán kisér Zoltay Nándor. 4. Puszta 
Sándor leányfalusi plébános, költő elő
adást tart. 5. Haydu István gordonka

művész számai, zongorán kisér Lackner 
László.

Az elsötétítésre való tekintettel az elő

adást pontosan kezdik és az egyes szá
mok alatt az ajtók zárva maradnak. Je
gyek még a pénztárnál kaphatók.

Kérelem a város közönségéhez.
A városunkban müködö színtár

sulat szekere a közönség teljes 
részvétlensége miatt kátyúba jutott. 
A mai nehéz idők ellenére is ért
hetetlen az a közöny, amely a vá
ros társadalmának minden rétegé
ben a feladatát nagy lelkesedéssel 
és becsületes akarattal betöltő de
rék kulturmunkásokkal szemben 
nap, mint nap megnyilvánul. Rima
szombat város közönsége messze 
földön híres és elismert volt a ma
gyar kultúra és színjátszás áldozat
kész támogatásáról. A mainál sú
lyosabb időkben is, sokszor erején 
felül és minden akadállyal szemben 
várta, fogadta és pártfogolta a ma
gyar színészeket. Lehetetlen tehát, 
hogy most, amidőn a nemzeti ér
zésben újjáéledt keresztény magyar 
színészet támogatásáról van szó, a 
város közönsége hűtlenné váljék 
régi hagyományaihoz és nagy hí
réhez.

Mint a város polgármestere nem 
csupán hivatalos, de szivbeli köte
lességemnek is tartom, hogy felkér
jem a lakosságot arra:

a színtársulat most eljövendő
utolsó előadásait karolja fel

azzal a megértéssel és szere
tettel, amely a bemutató-elő
adás iránt oly példátadóan meg

nyilvánult,
Az igazi Szeretet eljövetelére vár 

ma az emberiség, mutassuk meg, 
hogy hasonlóval tudjuk viszonozni 
azt a kisugárzó szeretetet, amely 
ezeken a ködös estéken a színé
szek bútfelejtő játékából a „Három 
Rózsa“ sok vihart látott öreg desz
káiról felénk áramlik. Hiszem és 
tudom, hogy Rimaszombat város 
lakossága megérti kérő szavamat 
és az utolsó percekben teljes mér
tékű támogatásával kiemeli a szí
nészet sülyedő szekerét a kátyúból 
és lehetővé teszi, hogy a kultúra 
önzetlen szivü munkásaira is bol
dog és örömteljes karácsonyi ünne
pek virradhassanak. Ezt nemcsak 
a krisztusi szeretet, de városunk 
fétve őrzött jóhirneve is megköve
teli. Ezért vagyok biztos tudatában 
annak, hogy a színészek segély
kérő szava és az én kérésem nem 
marad a pusztába kiáltott szó. 

Rimaszombat, 1943. dec. 11.
Éva László
polgármester.

♦ ------------

A nDi Oltáregyesület jótékony estje.
Advent van... Hófehér angyalszárnya

kon már közelit felénk a Szeretet dia
dalmas ünnepe, hogy elűzze azokat az 
árnyékokat, amelyeket a támadó és fe
kete seregek teremtettek ama tiszta, sza
bad és édes öröm körül, amit ez a szent 
szó jelent. Micsoda csodálatosan meg
indító hatalmas erő s sziveket puhító 
meleg fény van ebben a gondolatban : 
szere tét, amelynek adventi-„csatája“ már 
városunkban is megkezdődött.

A jótékonyság terén mindig elöljáró 
kát. Női Oltáregyesület a december 8-iki 
Mária-ünnep délutánján tartotta meg a 
szegények felsegélyezésére rendezett mű
soros délutánját. A Katolikus Kör nagy- 
és kistermét zsúfolásig megtöltötte a 
város társadalma rang- és felekezeti kü
lönbség nélkül. Első személyükkel kép 
viseltették magukat az összes egyházi, 
katonai és polgári hatóságok, valamint 
a testvér női egyesületek is. A virágok
kal Ízlésesen feldiszitett színpadról Ta- 
riska Lajosné, az egyesület közszeretet
ben álló elnöke üdvözölte a megjelen
teket. Majd mélyen érző szívből fakadt 
szép szavakkal utalt a mai súlyos, há
borús megpróbáltatásokra, amelyek azt 
követelik, hogy

fokozottabb mértékben tegyünk ele
get a szeretet követelményeinek,

amint azt Krisztus, a Szeretet igazi for
rása is reánk parancsolta. Örömmel látja, 
hogy a város társadalma megértette az 
idők szavát és jótékony lélekkel áll a 
mindent átfogó szeretet szolgálatába. A 
nagy hatást keltett beszéd után rövid, 
de megkapó műsor következeit, amelyet 
Zeithamel Erika I. é. kereskedelmista 
konferált be talpraesett ötletességgel. A 
hazafias érzést növelte a bájos kis ma
gyar leánykák és fiúcskák szinpompás 
felvonulása, amely hatástkeltő életkép
ben zárult. Ennek keretében Benedek 
Giziké elemista tanuló mondott ügyes 
szavalatot, s ennivalóan kedvesen ha
tott a csöpp Éva Lacika és Józsika „ve- 
tekedése*, akik a közönség lelkes tap
sai között rendeztek szavaló-versenyt 
Petőfi Nemzeti dalának első versszaká
ból. Polgármesterünk két bájos fiacská
jának máris öntudatos szereplése volt 
az igazi szimbóluma a szeretet ünnepélyé
nek. Sentpétery Éva 1. é. kereskedelmi 
iskolai növendék megjelenítve, kitűnő 
szavaló készséggel adta elő Petőfi „A 
vándorlegény* cimü humoros versét. 
Vashegyi Gyuláné, az egyesület alelnök-

nője már jólismert kellemes és hajlé
kony hangján nagy tetszést aratva édes- 
bus magyar nótákat énekelt. Mindig szí
vesen látott „csillaga* ő a katolikus
köri estéknek. Nótáit Lali Sándor ügyes 
zenekara kisérte, amely még önállóan is 
adott elő magyar nótákat.

A minden tekintetben jól sikerült estet 
Tariska Lajosné elnöknő és dr. Bányai 
József gim. vallástanár, igazgató vezetése 
alatt ügybuzgó hölgygárda rendezte meg, 
akik már napok óta fáradhatatlanul dol
goztak — anyagiakat sem kiméivé — a 
nemes cél érdekében. Jutalmuk lészen 
majd, amidőn a megsegítettek szivében 
hirdetik a hallhatatlanul csengő hálaharan
gok az irgalmasság cselekedeteit : az 
éhezőket étellel, a mezíteleneket pedig 
ruhával látni el, ha beteljesül az Advent 
Ígérete.

Regős-est Vámosbalogon 
és Uzapanyiton.

fii KÁLÓT Népfőiskola újra megkezdte 
a már harmadik esztendeje hagyomá
nyossá vált regősjárását vármegyénk te
rületén. November 21-én Bakti község
ben rendezett nagyszerűen sikerült népi 
estet. Erről lapunk két heti számában 
számoltunk be. November 27-én Uza
panyiton, 28 án Vámosbalogon jelent meg 
Gergely József népfőiskolái igazgató ve
zetésével 20 magyar legény, hogy regös
estjüket megtartsák.

Mindkét község lakossága nagy lel
kesedéssel és szeretettel vette körül a 
fiatal regősöket, akik nagy elődeik min
tájára esőben, sárban, hidegben gyalog 
tettek meg 20 kilométer utat azért, hogy 
ennek a két falu magyarságának egy 
kedves, magyaros tanulságos estét ad
janak, ami teljes mértékben sikerült is 
nekik. Ezeknek a népi esteknek azért 
van olyan érthetően nagy sikerűk, mert 
a falusi ember egy újjászületett, szent 
hagyományokon felépülő magyar falut 
lát az iskola dobogóján, vagy a színpa
don lelkesen előadó, daloló, táncoló fia
tal falusi magyarban. A nagy műgond
dal összeállított műsor minden egyes 
száma felejthetetlen élményt szerez a 
falusi magyar embernek. A műsor film
szerű gördülékenysége egyik ámulatból 
a másikba viszi a nézőt. Az egyik perc
ben ősrégi mesejátékot lát, a másikban 
már szilaj magyar táncra dobban üte-
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mesen a láb, a harmadikban pattogó, 
régen hallott tüzes népdal dobogtatja 
meg a szivet, majd a tárogató hangjai 
mellett busul az ember a bujdosó, sza
badságukért harcoló kurucokon. Az egész 
műsorban szemernyi idegenszerűség nin
csen. Mind a magyar nép lelkén átszűrt, 
érzésteli magyaros értékek.

A Népfőiskola regöscsapata pedig ki
tűzte, hogy fáradtságot nem ismerve 
járja be a legeldugottabb gömöri ma
gyar falut is, hogy uj szint, magyarabb 
életet vigyen az annyira rászoruló ma
gyar falvakban. Hogy fáradságos mun
kája eredményes, azt Vámosbalog és 
Uzapanyit községek lakosságának regös 
estjükön való magyar lelkesedése is bi-

Házasság. Mikó Éva, vitéz Mikó Ber
talan föszolgabiró és felesége, Süvegh 
Anna leánya és dr. Bartha László Gö- 
mör és Kishont vármegye főjegyzője, 
Bartha László ref. esperes és felesége, 
Makláry Pap Margit fia december hó 
11-én a gávai ref. templomban házassá
got kötöttek.

A vármegye gyűlései. Gömör és 
Kishont vármegye Közigazgatási Bizott
sága e havi rendes ülését december hó 
14-én, kedden délben tartja meg. A vár
megye törvényhatósági kisgyiilése decem
ber 21-én, kedden délelőtt fél 11 órakor 
ülésezik, utána fél 12 órára ár. Rad- 
vánszky György kormánybiztos-főispán 
a vármegye törvényhatósági bizottságát 
rendes közgyűlésre hívta egybe, amely 
többek között az alispán időszaki jelen
tését is tárgyalni fogja.

— Orvosi hír. Dr. Missura Jenő orvos
fogorvos rendelését katonai szolgálata 
miatt bizonytalan ideig szünetelteti. 
(Rimaszombat, Losonci-u 23. sz.)

Szakértői kinevezés. A m. kir. föld 
mivelésügyi miniszter a Tiszajobbparti 
Mezőgazdasági Kamara előterjesztésére 
dr. Farkasfalvi Farkas Abris földbirto
kost a zsidóktól átvett mező- és erdő- 
gazdasági ingatlanok és egyéb vagyon
tárgyak eljárására hivatott szakértők 
tagjai sorába kinevezte.

Uj repülő-hadnagy. December 6 án 
tartották meg Kassán, a Horthy István 
Repülőakadémián az ünnepélyes tiszt
avatást. Ez alkalommal tette le a had
nagyi esktit Mdndy Tibor, Mándy Antal 
gim. tanár, jelenleg is hadiszolgálatot 
teljesítő t. honvédszázados és Remenyik 
Margit fia. Az uj hadnagy kitűnő telje
sítménnyel végezte el az akadémiát 
szüleinek és barátainak büszkeségére és 
örömére.

Adventi előadás a Katolikus KOrben.
A rimaszombati katolikus férfiak Oltár- 
egyesülete december hó 17-én, pénteken 
este fél 8 órai kezdettel vallásos elő
adást rendez. Ez alkalomra sikerült meg
nyerni Páter Köhler Ferenc lazarista- 
atyát, az országszerte ismert kitűnő hit
szónokot, aki előadása keretében bemu
tatja a pápa életéről szóló keskeny fil
met, a „Pastor Angelicus“-t. Az érdek- 
feszitő est másik előadója: dr. Bogdánfjy- 
Brana János vezérőrnagy orvos, egye
temi m. tanár lesz. Az Advent hangula
tába méltóképpen beillő előadásra az 
Oltáregyesület szeretettel hívja meg tag
jait, azok hozzátartozóit és az érdeklődő 
nagyközönséget is.

Halálozások. Újabb veszteség érte 
Rimaszombat iparos-társadalmát. Dana- 
nay János vendéglős, volt szabómester, 
a városi képviselőtestület tagja decem
ber 5-én, 63 éves korában hosszú be
tegség után meghalt. A munkáséletü, 
családját rajongásig szerető, kedves mo
dorú elhunyt gyógyíthatatlan betegségét 
még a világháborúban szerezte, amelyet 
mint a losonci volt cs. és k. 25. gyalog
ezred katonája harcolt végig becsület
tel. Halála bánatos özvegyét és a keleti 
harctéren küzdő egyetlen fiát: Dana- 
nay László állami tanítót borította mély 
gyászba. Temetése nagy részvét mellett 
december 7-én ment végbe. A végtisz- 
tességtételen zászlaja alatt dr. Gabonás 
János polgármester-helyettes, vezetőtiszt
tel az élen testületileg jelent meg a Tűz
harcos Szövetség helyi csoportja, amely 
az elhunyt koporsójára hatalmas koszo
rút helyezett. Ugyancsak koszorút tettek 
le a ravatalra a Hadirokkantak ONSz- 
nek helyi csoportja és a rimaszombati 
vendéglősök is. A ravatalnál Amminger 
Ferenc ev. hitoktató-lelkész mondott 
szivbemarkoló beszédet, mig a simái 
Kovács Gyula ig. tanító, a Tűzharcos 
Szövetség helyi titkára búcsúzott el ke- 
gyeletes szavakkal a hűséges bajtárstól.

Egy régi gömörmegyei családot ért 
súlyos gyász gömörszkárosi és hanvai 
Hanvay József földbirtokosnak december 
5 én, 78 éves korában Csiz-fürdőn tör
tént halálával. Temetése nagy részvét 
mellett december 7-én ment végbe Han- 
ván a ref. egyház szertartása szerint az 
ottani családi sírboltban. Elhunytét öz
vegye, fia, két lánya, unokái és kiterjedt 
rokonság gyászolják.

özv. kuntapolcai Czékus Lászlóié sz. 
Urbán Ida 79 éves korában, december 
3 án Licén meghalt. Az elhunytat, aki 
a vármegye társadalmi életében tevé
keny résztvett nővére, két leánya, fia, 
vejei éá három unokája gyászolja. Holt
testét Rozsnyóra szállították, ahol a ka
tolikus egyház szertartása szerint te
mették el nagy részvét mellett.

Bethlenfalvi Thurzó Tivadar, az „Alpa“ 
sósborszeszgyár tulajdonosa Rozsnyón 
58 éves korában meghalt. Az elhunytat, 
aki a cseh-szlovák megszállás alatt ge
rinces magyarsága miatt sok nélkülözé
sen ment át, városunkban élő özvegye 
és leányai gyászolják.

Lapzártakor értesültünk, hogy id. Du- 
lovics József ny. városgazda december
10-én, 77 éves korában meghalt. Elhuny
tét gyermekei és unokái gyászolják. Te
metése vasárnap lesz.

Tanügyi hírek. Dr. Bolla József, Do
bos József és Széles Jenő, az Egyesült 
Prot. Gimnázium magyar szakos tanárai 
az elmúlt héten a mezőkövesdi kir. kát. 
gimnáziumban mintatanitáson vettek 
részt. A félévi magánvizsgálatok a gim
náziumban december 7—8-án folytak le, 
a polgári iskolákban pedig a jövő hét 
elején lesznek. — A múlt héten közölt hí
rünket kiigazítva helyesbitjük, hogy 
Braun Ágostont rendes gazdasági tanárá 
nevezték ki, Holyák Gabriella állami ke
zelőt pedig Kassáról a rimaszombati kir. 
tanfelügyelői hivatalhoz helyezték át 
hasonló minőségben.

A Mária Kongregáció uj tagjait szer
dán délelőtt 10 órakor az ünnepi szent
mise keretében avatta fel Radány Lajos 
esperes-plébános. Ugyanő méltatta a 
kongregáció délutáni diszülésén a foga
dalom jelentőségét is. A diszülésén, ame
lyet Pásztor Mária elnöknő vezetett, fel
olvasás és szavalatok hangzottak el.

SiinM étaz jplöngadéfiszéL
de szobánkban mindent elfelejtünk, 
ha van egy új Philips rádiónk.

PHILIPS RÁDIÓ
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Törvényszéki hírek. Dr. Mosánszky 
Lothár kir. törvényszéki biró, mint bün- 
tető-egyesbiró az elmúlt héten a követ
kező Ítéleteket hozta : Tóth Sándor 29 
éves nagyváradi illetőségű pincér a nyá
ron kiváló futballistaként mutatkozott 
be Gömör több labdarugó egyesületénél 
és ezektől nagyobb összegeket csalt ki. 
Az egyesbiró öt rendbeli csalás büntette 
elmén jogerősen 8 hónapi börtönre Ítélte. 
— Trencz Mihály szépligeti lakos, bor
bélysegéd néhány napig egy rimaszom
bati fodrász üzletében segített ki, ahol 
5 borbálykendöt ellopott. Hat hónapra 
Ítélték. Trencz Mihály az Ítélet ellen fel
lebbezett. — Jánosdeák János lekenyei 
illetőségű kőművesmestert több rendbeli 
csalás büntette és 3 rendbeli sikkasztás 
vétsége miatt 8 hónapra Ítélte el az 
egyesbiró. Az elitéit az Ítéletben meg
nyugodott.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik drága jó térjem utolsó 

óráiban szgitségemre voltak, azoknak, kik ra
vatalára koszorút, illetve virágot helyeztek, 
továbbá azoknak, kik részvétüket kifejezték 
és drága elhunyt férjemet utolsó útjára elkí
sérték, igy az egyesületek és testületek kép
viselőinek is, ezúton a leghálásabb köszöne- 
temet fejezem ki.

Rimaszombat, 1943. december 9. napján.
Özv. Dananay Jánosné 
és a harctéren lévő fia.

A balogi Müvésztelep kiállítása az
elmúlt szombaton zárult meglepő anyagi 
eredménnyel. A tárlat kritikáját — anyag
torlódás miatt — jövő számunkban kö
zöljük.

t 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.

A Magyar Iparos Asszonykör decem
ber 12-én, vasárnap este fél 7 órakor 
az Iparoskörben szegénysorsu tagjainak 
felsegélyezésére jótékony célú össze
jövetelt tart.

O l c s ó  á g y  t o l l !
Tarka fosztani való f — P jobb puha tarka toll 
1-90 P, sokkal jobb 3 80. Szürke vegyes T— és 
9 —P. Fehér fosztott pehelyes 17 —, 2Ö- és23 '—
P. Szállítja 5 kg-os csomagolásban postán után
véttel bérmentve. Köztisztviselőknek 3°/0 enged
mény. özv. B ÓDY LAJOSNÉ ágytollvállalata 

Kiskunfélegyháza, Brassó-u 26.

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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-  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.

Református vallásos délután. A ref. 
egyház belmissziós szervei a berelkei 
„Árvaház“ igazgatójának és növendékei
nek közreműködésével ma, vasárnap d. u. 
4 órakor a gimnázium tornacsarnokában 
jótékonycélu műsoros délutánt rendeznek, 
melyre a város közönségét ezúton is 
meghívják.

Az édescirok — méznád sokféle fel
használhatóságát a termelők már többé- 
kevésbé ismerik ugyan, mégis minden
kinek érdeke, hogy ezt a könyvpiacon 
most megjelent munkát elolvassa. — 
Ara 440 P. Kapható minden könyvke
reskedésben és Paulovits Imre könyv
nyomdájában Budapest, VII., Nyár-u. 6.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap kerül bemu

tatóra a legkáprázatosabb kiállítású, első 
nagyszabású német revüfilm. Szellemes 
és mulatságos történetét a magyar Va- 
szary János irta, főszerepét az ugyan
csak magyar Rökk Marika játsza a 
maga egyedülálló nagy művészetével. 
„Legényvásár" a film cime, amelynek 
egyeb főszerepeit a legjobb német szí
nészek alakítják. — December 13 án, 
hétfőn és 14 én, kedden izgalmas olasz 
történelmi kalandorfilm kerül sorra „Bar- 
lettai párviadal" cirnen. Főszereplői 
ismert színészek, mint Gino Cervi, Ciara 
Clarantai, Elisa Cegani és Mario Ferrari. 
— December 15-én, szerdán és 16 án, 
csütörtökön a mindig szívesen látott és 
örömmel hallott Orökszép magyar film
operett, a „Gül-Baba" pereg le a mozgó
képszínház vásznán. A főszerepekben 
a bűbájos Szeleczky Zita, Jávor Pál, 
Makláry Zoltán és Kőműves Sándor ra
gadják el a nézőt. Külön élményt jelent 
Szalay Karola pompás tánca és a felejt
hetetlenül szép ének és zene. — A jövő 
hét végén a „Mi kelten" európa-hirü 
svéd film kerül bemutatóra, mig a ka
rácsonyi ünnepek nagy eseménye a „He
gyek lánya" előadása lesz.

Elvállalok mindenféle

g é p i r á s i  m unkát, kisegítést.
Gyors- és gépírást tanítok. NAGY 
ILONA Rimaszombat, Ferenczy-u.
1., Deák Ferenc-utca 25. (sarok).

S Z ÍN H Á Z .
A régi latin közmondás szerint „Inter 

arma silent musae. A fegyverek zaja kö
zött elhallgatnak a múzsák." Ezt a latin 
közmondást ma átvitt értelemben aka
rom felhasználni a közönségre s a kö
zönség müpártolására. A közönséget ma 
nem érdekli a magyar keresztény színé
szek tragikus vergődése, hősies sorsvál
lalása a magyar életért, a magyar jövő
ért, nem rendülnek meg azokon az 
emberfeletti teljesítményeken, amelyeket 
egy vidéki magyar színész véghezvisz. 
A fővárosi színészek írnak egy szerepet, 
a vidéki szinész évente 30—40 uj szere
pet köteles betanulni, mert a vidéket a 
reprizek nem érdeklik, csak az újdon
ságokra jönnek, azokra is azonban igen 
gyéren; pedig olyan jól esnék újból lát
ni a régmúlt örökbecsű operettéit, me
lódiáit, színmüveit. A fővárosi színész
nek megvan mindene, a vidéki színész 
minden egy személyben. A vidéki szi
nész megőrlődik a nagy, nehéz munká
ban és ha végignéz az üres sorokon, 
végignéz a fél-és negyedházakon, lelke 
felmorzsolódik, leikéből kivész az ide
alizmusnak égi fénye, amelyre szegény
nek szüksége van és amely felszínen 
tartja a vidéki sziniélet nagy felőrlő 
nyomorában. Hősök ők: a magyar élet 
hősei, amolyan Kántor Jánosok, akik a 
tragikus, szertehulló magyar életbe jön
nek uj erőteljes magyar életnek igéivel.

Márkus Ferenc Kántor Jánosa az elmúlt 
pénteken este págeri mélységű, mélyen 
átérzett és komolyan kidolgozott ma
gyar alakítás volt. Szombat-vasárnap 
Bors István női változata, a „Nemes 
Rózsa" ment parádés szereposztásban. 
A címszerep alkalmat adott Bárdos 
Anninak, hogy erőteljes színészi egyé
niségét a maga egész valójában bemu
tassa. Sok szerepben láttuk, mindegyik
ben jó, de ebben a legjobb. Hálás sze
repe volt Miklósy Juliskának, vitéz 
Zemplényinek és Márkusnak. Alakításuk 
minden dicséretet megérdemel. Bara
nyai, Molnár, Ránki, Forrás és Szabó 
megállották helyüket. Kedves, meleg es
te volt.

Hétfőn a társulat annak a bizonysá
gát nyújtotta, hogy a komoly, művészi 
törekvéseket is megoldani tudja. A Kor
mányzó Úr tiszteletére rendezett műso
ros est, amely félháznál nagyobb kö
zönséget érdemelt volna meg, nem a 
már sablonos „Kivánsághangversenyek" 
mintájára készült. Az „Özvegy Varga 
Ábrisné" és a „Bánk Bán" két részle
tének előadása elsősorban vitéz Zemp- 
lényi Zoltán és Márkus Ferenc erőteljes 
drámai készségét bizonyította. Kettőjük
höz méltán járult Tubay Sári törékeny 
és Tóth Erzsi büszke tónusu asszonyi- 
sága. Katona József halhatatlan értékű 
darabjának teljes előadását is szívesen 
látnánk tőlük. A műsor egyéb részének 
sikeréből Márkus Ferenc dübörgő erejű 
szavalatával és saját szerezményfl han
gulatos katonadalának eléneklésével, For- 
ray Rózsi csengő koloraturával előadott 
opera- és magyar dalaival, Miklósy Ju
liska átérzett, megható szavalatával és 

| finom műdalával, Bárdos Anni és Mol
nár Gyula falrengető tréfáikkal, vig da
laikkal és bravúros táncaikkal vették ki 
a részüket. Külön sort érdemel Tubay 
Sári és Bárdos Anni művészi magyar 
tánc-kettőse. A zenei kíséretet Pados 
Rezső karnagya és Friczi Lajos cigány- 
zenekara nyújtották a jól megrendezett 
est kereteibe bekapcsolódva.

Kedden-szerdán a „Csipkeálarc" c. 
édes kis bolondság volt a műsoron. 
Tubay Sári, az érettségizett diákleány 
minden édes szemtelenségével, Tóth Er
zsi az élet harcát megharcolt komoly 
bölcs lelkiségével bájolta el a hallgató
ságot. A darabot Molnár vezette, újabb 
és újabb trükköket gondolván ki a kö
zönség mulattatására. Sokat nevettünk, 
jól éreztük magunkat.

Csütörtök este a színtársulat a „Pap
rikás csirké-“t ismételte meg. A szellemes 
franciás vígjáték, derült hangulatban 
tartotta a megjelent közönséget.

Péntek-szombat-vasárnap a „Lehullott 
a rezgő nyárfa" nagyoperett kerül szinre. 
Vasárnap d. u. a „Nemes Rózsa" mele
gíti át a sziveket. Hétfőn vidám tarka 
est lesz. Vitéz Zemplényi Zoltán szín
igazgató december 16 ra lekötötte Pet
ites Ferencet, aki majd a szlnlapon fel
tüntetendő darabban játszik.

Beküldött könyvek.
A zsoltárok könyvével.

Minden költészet örök forrásához, a 
Bibliához tér vissza Traeger Ernő A 
zsoltárok könyvével cimü uj könyvében. 
Istent kereső versei mellett találkozunk 
ebben a pompás verskötetben az élet
nek szinte valamennyi problémájával. 
Traeger Ernő nemcsak a vallásos Urának 
hivatott mestere, hangja éppen olyan 
emelkedett, őszinte, amikor hazafias ér
zéseiről ir. De ha vaskos kötetét végig
lapozzuk, látjuk: minden szép, nemes 
emberi gondolat megtalálta a maga meg
szólalási formáját. És mintegy mutatni, 
hogy a Biblia az emberi élet minden 
megnyilvánulásának ősforrása, minden 
egyes vers előtt ott találjuk a Zsoltárok
ból vett idézetet. Traeger Ernő versei
nek egyforma értéke a mély gondolat, 
őszinte, szivből jövő érzés és a művészi 
forma. A belső tartalomhoz méltó kiál
lítású könyvet az „Uj Idők" Irodalmi 
Intézet Rt. (Singer és Wolfner) adta ki. 
Ára fűzve 10 P.

A „Lélek Szava" Schlachta Margit 
kéthetenként megjelenő vallásos és iro
dalmi lapja. Egyes szám ára 20 fillér. 
Megrendelhető: Budapest XI., Ulászló-ut 
15. sz. alatt.

Levente-élet.
Asztali-tenisz.

A Rimaszombati LE NB csapata 
Miskolcon a MOVE lemondása folytán 
játék nélkül jutott a két ponthoz. Rima
szombatban az Alosztály-bajnokságban a 
RLE a BLSE ellen 9:6  arányban győ
zött. Az ifjúsági csapatok Ózdon 2:7 
arányban kikaptak.

Ma, vasárnap az NB-bajnokságban a 
diósgyőri DIMAVAG országoshirü csa
patát látja idehaza vendégül az RLE. 
A csapatban Farkas Gizi, Középeurópa 
bajnoknője, többszörös magyar bajnok 
és Sidó, a magyar férfi-lista második 
helyezettje is szerepel, úgyhogy a közön
ségnek igen szép sporteseményben lesz 
része. Az Alosztály-bajnokságban az RLE 
Ózdon az ÓVKE I. és II. ellen szerepel.

Irodalom.
A „Hid" Zilaliy 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 „Búvár" decemberi száma gazdag 
tartalommal jelent meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon díszített lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

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.

„Magyar Föld" elmen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/,-ed évre 130 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal: Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

Az Én Ujságom-TGndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/,-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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 Vj-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

B é r b e  v e n n é k

zongorát vagy pianioót.
C i m : a kiadóhivatalban.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
felvétetik

BÓDY ISTVÁN fűszerkereskedőnél

Lóárverési hirdetmény.
Folyó hó 17-én d. e. 9 órakor 
a Szabatka-pusztai huszárlakta
nyában 5 drb kiselejtezett kincs
tári ló n y i l v á n o s  árverés ut
ján a legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni.

20. felderítő osztály
parancsnokság.

M egbízható, józanéletü

s o f f ő r
1944. január hó 1. belépés
sel á l l á s t  nyer.
Bővebb felvilágosítás nyerhető 
V A L A S Z K A Y  REZSŐ
rum- és likőrgyárában.

A rimaszombati m. kir. pénzügyigazga- 
_____________ lóságtól,______
21.443/1943. I. szám.

Ö n ké n te s á rve ré s i h ird e tm é n y .
A m. kir. kincstár 1944. évi január hó 

11. napján d. e. 9 órakor Sajószentkirály 
község előljárósági hivatalában (Köz
ségháza) önkéntes árverés alá bocsátja 
a tulajdonát képező és az abafalvai 48. 
számú telekkönyvi betétben A 1. 2. sorsz. 
837/2. hrszám alatt felvett a telekkönyv 
szerint összesen 36 ár 81 m2 — terü
letű ingatlant, volt csehszlovák pénzügy
őri laktanyát a rajta lévő épületekkel 
együtt. Részletes feltételek a sajószent- 
királyi és abafalvi községi elöljáróságok 
hirdetőtábláján és a tornaijai m. kir. adó
hivatalnál, valamint a rimaszombati m. 
kir. pénzügyigazgatóságnál tekinthetők 
meg.

Rimaszombat, 1943. december hó 3.
Dr. Fábián s. k.

miniszteri tanácsos 
pénzügyigazgató.

Rimaszombat m. város Polgármestere.
K. E. 1262—1943. sz.

Tárgy : Az 1944. évi I negyed élel
mezési jegyeinek szétosz
tása.

Hirdetmény.
Az 1944. évi I. negyed élelmezési jegye

it a közellátási hivatal nem kézbesítők út
ján, hanem a hivatalban közvetlenül oszt
ja ki.

A jegyek átvételéhez a mull hóban 
beadott összeirási ív átvételi elismervénye 
szükséges.

Az élelmezési jegyek csak az elismer
vény ellenében adatnak ki annak, aki azt 
felmutatja. — A jegyek átvételére egy- 
egy családból lehetőleg csak egy személy, 
a családfő, vagy megbízottja jelenjen meg.

A hivatal az alább felsorolt időpont
ban és utcák lakóinak cukor, liszt-ke
nyér és zsirjegyet oszt ki. A testi és 
nehéz testimunkás jegyeket a hivatal de
cember 27-e után, uj igazolás alapján, 
adja ki.

Elosztási sorrend :
1943. december 15 én szerdán: Arany 

János utca, Állomás, Attila utca, Árpád 
utca, Andrássy utca, Deák Ferenc utca, 
Fürdő utca, Gazdasági iskola, Gubás utca.

1943. december 16-án csütörtök : For- 
gách utca, Ferency utca, Horthy tér, Hor
thy laktanya, Halász u.

1943. december 17-én pénteken : Haj
nal utca, Hunyadi utca, Honvéd utca, 
Iskola utca, Iparos utca, Kishíd utca.

1943. december 18 án szombaton: Kos
suth utca, Koháry utca, Kmetty utca, 
Liget- és Levente utcák.

1943. december 20-án hétfőn : Loson- 
czy utca, Mező utca, Malom utca, Me
gyeház és Megyeház utca, Petőfi utca, 
Nagyhfd utca.

1943. december 21 én kedden: Rima
part, Rózsa utca, Szijjártó utca, Sodorna 
utca, Széchenyi kert és Szövetkezeti utca.

1943. december 22-én szerdán : Széchy 
utca, Szélső utca, Szentpétery utca, Thö
köly utca, Telek A. u.

1943. december 23 án csütörtökön : 
Dr. Törköly tér, Tópart utca, Tompa 
utca és tér, Tamásfalvi és Tímár utca.

1943. december 27 én hétfőn: Rákóczi 
ut, Sereg és Ujsereg, Basakert és Kül
területek, Puszták.

Fenti időpontban a hivatal a kereske
dők elszámoltatásán kivül csak szállítási 
engedélyeket és az uj jelentkezők ügyeit 
intézi. Más ügyben a hivatal nem fogad.

Rimaszombat, 1943. december 9.
Éva László s. k.

polgármester.

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


