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A kormányzói pár 
Rimaszombatban.

Magas látogatásban részesült f. | 
hó 10-én, csütörtökön délután vá
rosunk: vitéz nagybánya i H o r t h y , 
Miklós, Magyarország kormány- j 
zója és hitvese a Felvidéken tett, 
tisztán magánjellegű kőrútjukban 
Rimaszombatba érkeztek, Brunswick | 
ezredes, utimarsall és a szokott úti- j 
személyzet kíséretében.

A csütörtök déli 12 óra 40 per
ces rádióhirek során leadott köz
leményből a Rimaszombaton ke
resztül vezető utazásról értesült la
kosság délután fél három órára 
nagyszámban gyülekezett föl aj 
Horthy Miklós-térre, ahová 2 óra 
50 perckor befutott a főméltóságu 
párt hozó hatalmas nyitott autó, a 
kísérettel telt három gépkocsitól 
követve.

Az autóból délcegen, friss rugé- 
konysággal kilépő kormányzó előtt 
a magas vendégek fogadására meg
jelent vitéz Bányász Gyula ezredes, 
megyei katonai p a r a n c s n o k ,  és 
runyai S ólclos B éla ár., vármegyénk ; 
főispánja jelentkeztek, a főméltó
ságu asszonynak dr. Sóldos főis
pán a megye színeit viselő szalag
gal díszített virágcsokrot nyújtva 
át.

Az összegyülekezett, többszáz- 
fönyi közönség zugó éljenzésében 
megnyilvánuló hódolatteljes-szere- 
tet kifejezése mellett történt mindez. 
A boldog meghatottság és rajongó 
tisztelet sugárzott le az arc >król, | 
kattogtak a fotoriporter-gépek s a 
napfény-ragyogásában a magyar 
nők csokrának tündöklő ékessége, 
a főméltóságu asszony is kilépvén 
a gépkocsiból, a kormányzóval 
együtt a nyitva álló katolikus tem
plomba vonult, amelynek ajtajá
ban dr. Sándor Já n o s  c. kanonok, 
plébános üdvözölte a kórmányzói 
párt.

A templom jobboldali leghátulsó 
széksorában elől térdeplő főméltó
ságu asszony imájának és a főol- 
tárelőtt állva rövid áhítatba merült 
kormányzó vallásos megnyilatko
zásának végeztével a kormányzói 
pár gépkocsijába szállt s a kísé
rettől követve 3 órakor a várme
gyeházára ment, amelynek bejára
tánál Horváth Árpád dr. alispán 
jelentkezett a magas vendégek előtt 
s a vármegye közönsége részéről 
alattvalói hódolattal köszöntötte a 
főméltóságu párt, akik a főispán

és alispán kíséretében megtekin
tették messzeföldön párjátritkitó 
megyei székházunkat és hossza
sabban tartózkodtak annak gyö
nyörű közgyűlési termében, ahol 
főispánunk hitvese is megjelent a 
magas vendégek hódolatteljes üd
vözlésére. A kormányzó teljes meg
elégedésének és örömének adott 
kifejezést afölött, hogy ilyen — 
aránylag rövid — idő alatt sikerült 
a csehek kivonulása után vissza
maradt rombolás-nyomokat és rom
halmazokat eltakarítani s a vár
megye díszes székházát szép rend
ben találta.

A vármegyeházáról az állami 
közkórház hatalmas, modern sebé
szeti épületéhez vonult a kormány
zói pár kíséretével. Itt jók éi B a logh  
Ádám dr. igazgató-főorvos fogadta 
és üdvözölte hódolatteljesen az or
vosikar élén a magas vendégeket. 
A kormányzó megtekintette a mü- 
tőtermet, a főméltóságu asszony 
pedig a női osztályt kereste fel s 
az egyik beteg leánykával — an
nak betegsége iránt érdeklődve és 
őt vigasztalva — pár percig elbe
szélgetett. A kórházi igazgató-fő
orvos megmutatta a csehek által 
az épület bejáratánál elhelyezett 
csehszövegü márványtáblát, amely
nek helyére a kormányzói pár mos
tani magas látogatását megörökitö 
díszes márványtáblát helyeznek el 
a közel jövőben.

Az állami közkórházi látogatás 
végeztével vitéz Bányász Gyula 
megyei katonai parancsnok s a fő- 
és alispán az országcimeres gép
kocsihoz kisérte a főméltóságu ven
dégeket s tőlük bucsuzóan eltiszte
legve, a kormányzói pár a felgyü
lekezett közönség zugó éljenzése 
közepette, kíséretével együtt, délu
tán 3 óra 20 perckor tovább foly
tatta útját Tornaiján át Rozsnyó 
felé Krasznahorkaváraljára, hol az 
Andrássyak történelmi emlékekben 
és műkincsekben gazdag várának, 
valamint a mauzóleumnak megte
kintése s itt nevüknek a vendég
könyvbe történt bejegyzése után 
az Abauj-Torna megyében fekvő 
Szin község állomásán reájuk váró 
udvari vonatba szállva, az általuk 
már megtekintett Kassa elkerülésé
vel a természeti szépségekben bő
velkedő Kárpátaljára utaztak, hogy 
kőrútjuk végeztével onnét térjenek

vissza az ország fővárosába, Bu
dapestre s illetve Gödöllőre.

*

Az országnagyobbitó Kormányzó 
és hitvesének váratlanul jött láto
gatása, a nép sorsa és helyzete 
iránti államfői érdeklődés nyomán 
lényükből kisugárzó netnesszivüség,

jóság és szeretet megnyilvánulása 
felejthetetlen kedves emlékként él 
lelkűnkben időtlen-időkig s a ma
gas vendéglátogatást ékes betűk
kel örökítjük meg a cseh megszál
lással a magyar sorsot, szenvedést 
és kálváriajárást vállaló városunk 
eseményekben gazdag annálesében.

Márkus László.

■■

Ünnepélyes rendkívüli 
városi közgyűlés.

Abból az alkalomból, hogy Ri
maszombat a megyei városok so
rába lépett, Éva László polgármes
ter ünnepélyes rendkívüli közgyű
lésre hívta össze a város képvi- 
se'ő'estületét.

A csütörtökön délután 4 órai 
kezdettel a városháza ezalkalomra 
feldiszitett tanácstermében, lapzártai 
időben lefolyt közgyűlésről techni
kai okokból összevontabban tudunk 
csak referálni.

A megjelent előkelőségek, ven
dégek sorában ott láttuk többek 
között vitéz Bányász Gyula ezre
dest, megyei katonai parancsnokot, 
Lestyán János alezredest, járási ka
tonai parancsnokot, a keresztény 
egyházak képviselőit, Tariska La
jos törvényszéki elnököt, dr. Ku- 
rovszky László kir. ügyészt, dr.
Mihalik Dezső megyei tiszti fő
ügyészt, Lengyel Iván megyei ár
vaszéki elnököt s a hivatalok, ha
tóságok, intézmények más képvise
lőit.

Dr. Sóldos Béla főispán, dr. 
Bontó László miniszteri osztályta
nácsos, a belügyminisztérium városi 
ügyosztályának vezetője, dr. Hor
váth Árpád alispán, dr. Horváth 
Béla járási főszolgabíró, Éva László 
polgármester, dr. Gabonás János 
polgámesterhelyettes-föjegyző óriási 
éljenzés kíséretében a tanácsterem
ben megjelenve, a közgyűlés asz
tala mellett foglaltak helyet s a 
„Hiszekegy" elmondása s a beér
kezett üdvözlő táviratok felolvasása 
után Éva László polgármester el 
mondotta következő székfoglaló 
beszédét:

M élyen Tisztelt K ép v ise lő te s tü le t!
K edves V endégeink!

Súlyos kötelességmulasztást követnék 
el, ha ezen a városunk életében oly nagy- 
fontosságú napon, mint a mai, elsősor
ban meg nem emlékeznék azokról, akik 
Rimaszombat érdekeit szivükön viselve, 
s átérezve ennek az ősi magyar város
nak történelmi múltját, minden rendel

kezésükre álló eszközzel fáradoztak Ri
maszombat városi jellegének visszaállí
tása érdekében és nagy mértékben elő
mozdították Rimaszombatnak megyei 
városi rangra való emelését. De minde
nekelőtt őszinte hála és köszönet a ma
gas kormány tagjainak, akik ezen kérel
münket megértő jóindulattal magukévá 
tették és Rimaszombatot a megyei vá
rosok sorába felvették.

Első köszöntő szavammal hálatelt szív
vel emlékezem meg dr. Sóldos Béla fő
ispán ur Öméltósága közszeretetnek és 
köztiszteletnek örvendő személyéről, aki 
— hogy szavaival éljek — szívügyének 
tekintette Rimaszombatnak a nagyköz
ségek sorából való kiemelését. Városunk 
szeretetétől eltelve állandóan városunk 
ütőerén tartja kezét és mindenkor meleg 
érdeklődéssel figyeli életünket és sor
sunkat. Engedje meg Méltóságod, hogy 
a mai ünnepélyes alkalommal hadd kö
szönthessem Rimaszombat megyei város 
egész polgársága nevében, szivünk sze
rint is átérzett igaz tisztelettel, s azzal 
a teljes hálaérzettel, mellyel észre sze
retnénk vétetni, hogy Méltóságodnak kö
rünkbe jövetelét ez a hálára nevelt ge
rinces, hazafias város már ezen első hi
vatalos alkalommal' is, olyan kedves és 
számunkra kitüntető ténykedésn»k tartja, 
mely minden későbbi tiszteletünknek és 
hálánknak alapja lesz.

Tisztelettel emlékezem meg dr. Hor
váth Árpád alispán ur Önagyságáról, aki 
felszabadulásunit óta eltelt alig néhány 
hónap alatt városunk közönségének szi
vébe férkőzött s nem egy alkalommal 
adott kifejezést városunk iránti lelkes 
szeretetének.

Hálával és elismeréssel adózunk dr. 
K ová cs László urnák, Rimaszombat nyu
galmazott polgármesterének, akinek ki
váló közigazgatási szaktudása és több 
évtizedes bölcs élettapasztalatai közis
mertek, akinek városunk érdekében ki
fejtett munkásságát maradandó értékű 
alkotások bizonyítják, és aki széles látó
körével elsősorban Ismerte fel azokat a 
hátrányokat, melyek Rimaszombatot a 
nagyközségi berendezkedés mellett ér
hetik. Ö tette az első kapavágást Rima
szombat ősi jogainak megvédése s ez
zel együtt megyei városi rangra való 
emelése érdekében. Hogy mily értékes 
munkát végzett e téren, ez nem szorul 
bővebb magyarázatra. Elég csak rámu
tatnom a városi jelleg fenntartása mel
lett irt s közismert hírlapi cikkeire. E 
helyről igaz magyar lélekkel kivánom, 
hogy a Mindenható árassza el Öt bő-
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séges áldásával, hogy még sokáig le
hessen segítségünkre városunk felvirá
goztatása érdekében kifejtendő munkánk
ban.

A hála és köszönet hangján emléke
zem meg nagytiszteletii Varga Imre ref. 
lelkész úrról, aki az idegen impérium 
alatt kifejtett lelkes magyar munkájával 
a város közönségének osztatlan elisme
rését és tiszteletét vivta ki. Felszabadu
lásunk óta is fáradhatatlan munkát fejt 
ki a magyarság és városunk érdekében. 
Lelkes hive volt annak a mozgalomnak, 
amelynek nyomában Rimaszombat a me
gyei városok sorába emelkedett.

Tisztelettel emlékezem meg Siposs 
J ó z s e f  volt helyettes községi biró úrról, 
aki hosszú évek óta részt vesz Rima
szombat ügyeinek irányításában; a cseh 
impérium alatt súlyos fegyházbüntetés 
elszenvedésével tett hitvallást magyar
sága mellett és szivvel-lélekkel dolgozott, 
fáradozott Rimaszombatnak megyei vá
rossá való átalakítása érdekében.

Köszönetemet fejezem ki a város kö
zönségének, különösen kiemelve azt az 
540 rimaszombati adózó polgárt, akik a 
nagyméltóságu m. kir. Beliigy- és Fel
vidéki miniszter urakhoz felterjesztett 
memorandum aláírásával tettek bizony
ságot amellett, hogy még esetleges anyagi 
áldozatok árán is kérik Rimaszombat
nak megyei városi rangra emelését.

Ezen ünnepélyes alkalommal szivem 
őszinte melegével üdvözlöm és köszön
töm a megjelenésével bennünket meg
tisztelt dr. Horváth Béla főszolgabíró urat, 
aki, mint a rimaszombati járás főszolga
bírója, azon idő alatt, mig Rimaszombat
ban a nagyközségi közigazgatás műkö
dött, mindenkor megértéssel viseltetett 
közönségünk és városunk iránt, készség
gel állott annak rendelkezésére s bölcs 
belátással és úri tapintattal intézte a 
hozzá utalt rimaszombati ügyeket. Hálás 
köszönetemet fejezem ki a város közön 
ségével és tisztikarával szemben tanú
sított mindenkori jóindulatáért, kérve Öt, 
hogy a jövőben is tartson bennünket 
kedves emlékezetében.

M agyar T estvéreim !
Minden talpalatnyi hely szent, melyet 

a magyarság ezer éve alatt, történelmi 
korszakok borongó ködében magyar ka
rok küzdelme, magyar szivek lángoló 
honszerelme és sokszor a csapra vert 
magyar vér hulló cseppjei öntöztek, ne
veitek mustármagból égig emelkedő, ha
talmas cédrussá!

Szent ennek a városnak a talaja is, 
mint ahogyan vérrel megszentelt magyar 
föld az a hely is, amelyből az én vér 
ségem, az én magyarságom, az én hitem, 
gondolkozásom, emberszeretetem, nép- 
és nemzethűségem fakadt, s embernyi 
emberré tevésemig táplált, nevelt, — hű
séges fiaként a magyar hazának!

Mohács örök nagy nemzeti tanulságá
val lelkemben állok most itt Önök előtt, 
rendíthetetlen hittel vallva, hogy nem
zetünk nagy bibliájában örök fejezet: 
Mohács!

A nemzet sírja; Zápolya szerint csak 
egy gödör, melyet át kell lépnie, hogy 
céljához juthasson s épen ezért maga a 
mohácsi csata is csak az erő, ügyesség 
és megfontolás nélküli magyar vakme
rőség siralmas kudarca volt. Egy köny- 
nyelmti harckezdés, mely nem számolt 
a bajjal. Pártok, osztályok vetélkedése, 
széthúzása, a látók tehetetlensége, kö
rös körül ellenségek, miközben a világ 
közömbösen nézte nemzetünk e kínos 
vergődését.

Mintha akkor nem is 1526 ot, hanem 
1939-et írtak volna! Bizonyos, hogy Mo
hács népe: ma is magyar! mely mind
annyiszor elveszett, vagy legalább is 
férdre rogyott, valahányszor a képzelő
dés tükrében akarta arculatját és lélek- 
vonalait vizsgálni.

Mohács mezeje, erdeje, Dunája taní
totta nekem, hogy ha egy nemzet elfor
dult azoktól, akik kezükben lanttal, vagy 
a nemzetszabadság harsonájával, sze
mükben könnyel, ajkukon Istenhit ere
jével és erkölcseivel vezetik népüket, 
mindenkit összefogva mindenkiért, mindig 
lelkesülten és lelkesítve és azokhoz áll, 
akik megtévesztő nyájas szókkal, de 
hamis érzésekkel környékezik meg, hogy 
sötétbe ugrassák: az a nemzet csak ön
magára vethet...!

Ha 1526-ban egy egyetakaró nemzet 
állott volna tragikus sorsú királyunk 
mögé, vájjon ki bírt volna a magyarral? 
De úgy, ahogyan történt: csak a remény
telenség mély gyásza jelentkezhetett.

Mohi pusztánál, a Sajó melletti tatár- 
dulás csak a tüzes halál váratlan gye
hennája volt, s bár Trianon egy elve
szett hazát jelentett, Mohácsnál az Isteni 
Gondviselés birói széke elé idézte Ma
gyarországot; megmérte és könnyűnek 
találta, noha Mohács idején a nemzet 
saját kezében tartotta sorsát és százöt
ven esztendei rabságra Ítélte önmagát.

De miért?
Csak azért, mert ha Magyarországot 

akkor meg lehetett volna menteni három 
forinton,— irta a pápai követ— nem akadt 
volna három ember, aki ezt a három 
forintot össze adta volna.

Bocsássanak meg nekem,Mélyen Tisz
telt Uraim, hogy pátriámból ideszakadva, 
a magyar nemzet örök fejezetéből oly 
hosszasan idéztem, de úgy érzem, hogy 
amikor e nemes történelmi városban 
először szólok 20 év minden megalázó 
szenvedésein átment minden magyar 
testvéremhez, nem a csalhatatlanság el
bizakodottságával, de magyar szivem 
minden testvéri érzésével emlékeztetek 
mindenkit arra, hogy hová vezethet a 
mindenki „mást-akarása", a pártok, osz
tályok vetélkedése, a széthúzás, az egy
más meg nem értése, a látók tehetet
lensége és mindaz, amit magyarul mor- 
bus hungaricusnak mondunk!

Úgy állok itt e pillanatban, mint az 
élet számvetője, mint a gyónó és ál
dozó keresztény lélek, aki átgondolja 
egész múltját, hogy minden hibát, téve
dést, kölöncöt levetkezzen magáról s 
felvértezze magát a jóratörekvés minden 
szándékával, az emberszeretet magasztos 
cselekvésvágyával és az Istennek, embe
reknek egyaránt tetsző jócselekedetek 
özönével.

Úgy állok itt e pillanatban, mint első 
polgárává avatott fia e városnak, akinek 
a nagy világon e kivül, nincs számomra 
hely s áldjon vagy verjen a sors keze, 
itt élnem, — halnom kell!

Fogadalmam ez, mélyen tisztelt Köz
gyűlés, — melyet ki szeretnék tölteni 
egy magasztos erkölcsi tartalommal, mely 
el is kell, hogy töltse azt, akit egy ilyen 
szép történelmi magyar város vezetésére 
a sors kijelölt.

A jövendő sikerei azonban nemcsak 
az. én vállaimon, de az Önökéin Is nyug
szanak. Egyesült erők bányászhatják 
csak ki azokat a kincseket, melyek e 
városnak előrehaladást, jólétet, kultúrát, 
szociális boldogulást, szebb, jobb ma 
gyár jövendőt biztosíthatnak!

A józan ész tanítja, hogy abból, hogy 
valaki melyik társadalmi csoportban mű
ködik, még nem következik, hogy az il 
lető patentirozottan okosabb ember és 
nagyobb hazafi, mint a másik magyar.

Mindenki annyit ér, mint a kimutat
ható haszon, amit nem magának, hanem 
a társadalomnak szerezni képes. Érték
mérők csak a kifelé terjedő hatókörű 
szellemi képességek és az egyéni jel
lemtulajdonságok lehetnek.

De mindenütt súlyos szerencsétlensé
gek mutatkozhatnak olt, ahol a közfel
fogásban ezen világos igazságok össze
zavarodnak és az ügyeskedő középszerű
ségek kisajátítani tudják a hangadást 
és a vezetést.

Ma, amikor a világ légköre telítve 
van romboló energiákkal és kibírhatat
lan feszültségekkel és amikor nem tud 
ható, hogy pusztító hatásuk mikorig és 
meddig fog terjedni, százszor és ezer
szer kell farkasszemet nézni minden 
nyitottszemC magyarnak azokkal a régi 
bajokkal, amelyek a magyar történelmet 
eddig is csak borongóvá tették nemze
tünk számára.

Ne a jól fésült társadalomból, mely 
tele van hazugsággal, képmutatással, 
kendőzött erkölcstelenséggel és többnek 
látszani akarással, keressük ki azokat, 
akiket a közügyek minden magyar ügyé
nek ellátására szemelünk ki!

Ma valahogyan divat lett az, hogy 
tótágast menjen minden, pedig a régibb 
korban is a népek öregebbjei és oko 
sabbjai voltak a tanácsot adók és irányt 
mutatók. Akkor tudtuk, hogy kikről le
het és kell lemintázni a becsület szob 
rát! És talán azért van az, hogy ma le 
hét mindenkiről szobrot mintázni, de az 
csak nagy ritkán lesz a becsület-szobra, 
— mert ki az, aki a saját parányi mek- 
koraságát ne látná, nagyitó üveg nélkül 
is felnagyitottnak?

Mielőtt e helyemet elfoglaltam, már 
több mint két évtizede a közügyekkel

foglalkoztam. És ha van mégis némely 
közügy, mellyel nem szívesen foglalko
zom, az csak azért van, mert az rend
szerint olyan, mint egy eleven test bon
colása, amelynél a boncoló kés alatt 
elszállhat maga az élet. Nem szeretem 
az olyan közügyeket, amelyek át- meg 
átvannak szőve magánérdekekkel. Az 
ily problémákat egyébként Is az idő a 
fogaskerekek egymásba kapcsolódásával 
kattogtatja le s épen azért nem hizeleg 
nekem, ha fogaskeréknek szánnak.

Hivatásomat abban látom, hogy tovább 
lelkesedjek és lelkesítsek ! Teremtő gé
niusszal, dolgos kézzel, magyar szívvel, 
legyürhetetlen kitartással birkózzam meg 
minden reám váró s rám háruló feladat
tal, különösen manapság, amikor egy- 
uj világ van keletkezőben, amikor állan
dó harc folyik, és a harcban van valami 
felségesen kinos, néha kibírhatatlan, 
néha halálba kergető s mégis emberi 
és mégis nagyszerű feszültségű igaz
ságkeresés !

Volt valamikor egy boldogabb korsza
ka Magyarországnak, amikor mindenki 
a maga helyén állt. Hát, kérdezem, csak 
ma lehetne ez álom?...

Sem most, sem a jövőben nem kívá
nok a pillanatok fecsegöje lenni ! Elhoz
tam Önökhöz egy lelkes magyar szivet, 
egy munkaszerető, egyszerű ember min
den tettrekészségét, két tiszta munkás 
kezemet, lelkem minden nemes szándé
kait, hogy szorgalmas, bátor legyek és 
hajthatatlan, szigorú, de megértő min
denki iránt, aki a közjót akarja.

Égni jöttem ide, mert az a hitem, hogy 
aki nuga nem ég, az másokat sem 
lobbanthat lángra !

Szeretném, ha az Önök lelke sokré
tűségét mindenekfelett való magyarsá
gunk tartaná egybe !

E gondolatban, ezekkel az őszinte 
érzésekkel kérem úgy felettes hatósá 
gomnak, mint a tekintetes Képviselőtes
tületnek bizalmát, szeretetét és ha sor 
kerülne rá, elnézését, de kérem főleg 
segítségüket, mert ha egyet akarunk, 
ugyan ki képes velünk megküzdeni?...

Kérem a jóságos Mindenhatót, áldja 
meg Kormányzónkat, áldja meg a ma
gyart, ez országot, vármegyénket, váro
sunkat, gazdagját, szegényét, kicsinyét, 
nagyját s idegen ajkú nemzettestvérein
ket !

Áldja meg Önöket mind a két kezével!

A tapssal és éljenzéssel kisért, 
nagyhatású beszéd után a város
nak megyei városi rangra emelé
sére s a polgármester és polgár- 
mesterhelyeties-főjegyző kinevezé
sére vonatkozó miniszteri leiratok 
olvastattak föl, majd dr. Sóldos 
Béla főispán, mint Jaross Andor, 
személyes megjelenésben hivatali 
elfoglaltsága miatt akadályozott fel
vidéki miniszter képviselője is, dr. 
Horváth Árpád alispán, a megye 
közönsége, dr. Horváth Béla fő
szolgabíró, a járás, Varga Imre, a 
város közönsége illetve a képvi
selőtestület részéről, Valaszkay 
Rezső ipartársulati elnök a város 
iparos és kereskedőtársadalma ne
vében, valamint Telek A. Sándor 
értékes, szép beszédekben üdvö
zölték a polgármestert, Isten segít
ségét és bőséges áldását kívánva 
munkájához s a város egész kö
zönségére.

A polgármester hálás szavakkal 
megköszönte az üdvözlést s Ígérte, 
hogy a tisztviselői karral együtt 
minden erejével a város javát szol
gálja.

Indítványára egyhangú lelkese
déssel elhatározták a kormányzói 
pár aznapi itteni látogatását és az 
ünnepélyes közgyűlést megörökítő 
márványtáblának a városházán való 
elhelyezését, a kormányzó, minisz
terelnök, belügyminiszter és felvi
déki miniszter táviratilag történő 
üdvözlését, majd a Himnusz el- 
éneklésével a közgyűlés véget ért 
s a polgármester javaslatára a kép
viselőtestület és vendégek a teme
tőbe vonultak ki s ott dr. Törköly 
József, a magyarság lelkes harco
sának sírjára Éva László polgár- 
mester lehelyezte a város piros- 
fehér-zöld, illetve kék-fehér szalag
gal díszített hatalmas babérkoszo
rúját. A temetői ünnepség a Szózat 
eléneklésével fejeződött be.

A magyar Leventeintézmény.
II. közlemény.

Irta : Dr. 
a Rimaszombati

A levente szó eredetének több magya
rázata van. A történelmi adatok szerint 
Árpád honszerző fejedelem legidősebb 
és legkedvesebb fiának „Levente“ volt a 
neve. E név különben használatos ke
resztnév ma is. De ugyanez a szó meg 
van a perzsa nyelvben is és jelentése : 
„lovag". A szót átvették eredeti alakjá
ban és értelmében a törökök is, majd 
utánuk mi. Nálunk már módosult a szó 
értelme, mert nem kész lovagot jelentett, 
hanem fiatal, de már számbavevő har
cost.

Vezetősége és oktatói kara.
A leventeegyesület ^vezetése annak 

tisztikarára van bízva. A leventék gya
korlati kiképzését viszont a leventeok
tatók intézik, élükön a leventefőokta- 
tóval.

A levente oktatói tisztség mindenkor 
kitüntető és megtisztelő megbízatás, 
melyben lehetőleg emléklapos tisztek, 
katonaviselt tanítók, vagy közhivatalno
kok részesülnek. Kisebb falvakban, ahol 
ilyenek nincsenek, jól minősített honvéd 
altisztek végzik. A közhivatali állásban 
lévő leventeoktatók (tanítók, tanárok, 
köztisztviselők, stb.) ténykedése hivatali 
minősítésüket is javítja. Oktatásukért 
külön óradijban is részesülnek.

Mindez nagyon érthető, mert munká
juk nagy horderejű, nemzetépitő és a 
magyar „szebb jövőt" egyengető munka.

Vereczkey Gyula
te Egyesület elnöke.

„Fortes creantur 
fortibus et bonis."

(Horatius.)

A magyar ifjúság van rájuk bízva, a 
„holnap" magyarságának teste és lelki
sége. Nem lehet tehát közömbös, hogy 
ezt a legn a gyobb  nemzeti va gyon t , — a 
m agya r ifjú sá go t  — kire bízzuk! Ami
lyenre formáljuk ezt az ifjúságot, olyan 
lesz a jövő magyarságnak testi ráter
mettsége, lelki összetétele, egész egye
temes arculata. Ez az arculat fogja meg
szabni jövőjének irányvonalait.

Beosztás és kiképzési idő.
A gyakorlati oktatáson a leventék 

szervezeti beosztásánál legalkalmasabb 
mintául kínálkozott a katonai kisebb 
egységek átvétele (raj, szakasz, század, 
zászlóalj). A katonai szervezettel átvet
ték az eredeti megjelölést is (raj, sza
kasz, század). Nagyon bölcsen és helye
sen, mert a leventekiképzés előkészítő 
tanfolyam a  a még csak ezután jövő 
katonai kiképzésnek. Egy levente okta
tóra egy szakasz kiképzése van bízva 
(50— 60 levente). A leventeoktatót ké- 
pezési munkájában 5—6 segédoktató 
támogatja. Ezek a rátermettebb, ügye
sebb leventék, kiknek beosztása megfe
lel a régi altiszti (most „tisztes") beosz
tásnak.

A szakaszba való beosztás korcso
portok szerint történik. És pedig: a 
12—14; a 15—17; a 18—21 évesek kor
csoportja szerint. A foglalkoztatás és
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verseny is a korcsoportoknak megfelelően
történik.

A kiképzés évi legalább 8, de legfel
jebb 9 hónapon át heti 3 órán keresz
tül történik. A szünidő megjelölésénél 
irányadó a leventék többségének pol
gári foglalkozása. A falusi, mezőgazda
sággal foglalkozó leventéknél a nyári 
nagy munkaidőre esik a nagy szünidő 
és ez majdnem pontosan megfelel az 
általános iskolai szünidőnek. Az ipari 
foglalkozást űző városi leventéknél vi
szont nem mérvadó a nyári szünidő.

A kötelezettség tartama.
A leventekötelezettség az iskolát el

hagyó (12 év) ifjak részére annak az év
nek a legutolsó napjáig tart, melyben 
21 ik életévüket betöltik. Eddig az élet
évig terjedő leventekötelezettséget bün
tető rendelkezések is biztosítják, melyek 
a szülőt, gyámot, munkaadót és magát 
a leventét is sújtják. A büntetések: pénz
bírság és fegyelmi büntetés.

Minősítés.
Minden leventéről oktatója és főok

tatója minősítést is vezet (fegyelmezett
ség, testi ügyesség, céllövészet, sport, 
katonai készség és szellem, megbízható
ság, nemzethűség, szorgalom, komolyság, 
stb.) melyben nyoma van nemcsak a 
büntetéseknek, de a versenyeken nyert 
dijaknak és jutalmaknak is. A levente
kötelezettség befejezésével ez a minősí
tés a törzslappal együtt minden leven
téről befut az illetékes katonai parancs
noksághoz. A leventének ez a „fény
képe" megelőzi őt a katonai szolgálatra 
való bevonulásakor és katonai pályafu 
tásánál (beosztás, előmenetel stb.) latba 
esik.

Az uj magyar típus kitermelése. 
A nevelés irányai és eszközei.

Mivel a hazának nemcsak ép testű, 
edzett férfiakra van szüksége, de min
denek fölött megbízható, becsületes, 
jellemem?, hazafias érzésükben tántorít
hatatlan, nemzethüségiikben rendíthetet
len utódokra is, így a levente-nevelés 
nemcsak a test kultusza, de e lélek és 
erkölcs célirányos művelése és neve
lése is.

A levente egyesület kitűzött célját a
következőképen valósítja meg:
1. A spori-gyakorlatokkal a leventék

testi erejét, izmai rugékonyságát, mun
kabírását, ügyességét, a szervezetnek |

a betegségekkel, szemben való ellen
állóképességét fokozza, edzi és fej
leszti. Sporttisztességre nevel.

2. Vasfegyelemre, könyörtelen köteles
ségérzésre és szeplőtlen becsületér- 
zésre nevel, melynek fundamentuma 
a nemzethüség és fajszeretet.

3. A vallásosságon alapuló tisztult er
kölcsi életre, mértékletességre és sze
rénységre nevel.

4. Oktatásban részesülnek a betegségek 
elleni védekezésben, az első segély
nyújtásban, gázvédelemben, a tűz
oltásban való segédkezésben.

5. Tanfolyamok (házi ipari stb.), elő
adások, műkedvelői színjátszások ré
vén; énekkarok, szavalókórusok szer
vezésével a jóra, nemesre és szépre- 
hajló készséget műveli és fejleszti.

6. A leventéknek a gyakorlati életben 
szükséges szakismereteik elsajátítá
sára és kibővítésére irányuló minden 
törekvését támogatja és elősegíti.

7. Levente-otthonok létesítésével az ösz- 
szetartozandóság érzését ápolja és 
bajtársias szellemre nevel. Ha anyagi 
lehetőség van, úgy ezt az otthont 
tornateremmel, sport felszereléssel, 
rádióval, vetitőkamrával, társas játé
kokkal is ellátják.
A törekvés ugyanis az, hogy a le

vente, a „levente-otthonban" igazi ott
honára találjon, ott jól érezze magát és 
szórakozva is tanuljon, épüljön és ne
mesedjék. Az ifjúságra áldozott pénz 
mindég meghozza a maga bőséges ka
matját a jövőben.

A levente-otthonban ezért tilos min
dennemű szeszes ital árusítása, szeren
csejáték. Tilosak a politikai viták, va
lamint minden olyan kérdés feszegetése, 
amely a munkaadó és munkás közös 
viszonyát érinti. Tilosak a felekezeti vi
ták. Ezek ugyanis alkalmasak a rendi 
egység megbontására, destruálnak, a fe
gyelmet atáásák és a bajtársias szelle
met megölik.

Versenyek.
Az elért eredmények bemutatását, az 

ambíció felfokozását, a sport iránti ér
deklődés ápolását célozzák a külömböző 
versenyek. A tömegnevelésnek megfele
lően a fősttly a csapatversenyen van. 
Évenként rendeznek já rá s i  és m egy ei 
versenyeket. Az országos versenyek rend
szeresítésének egyelőre anyagi akadályai 
vannak. Kivétel a céllövészet, mely köz
kedveltsége és nagy népszerűsége mel
lett nemzetvédelmi szempontból is nagy

horderejű. A céllövészetből évente Bu 
dapesten 400 — 500 levente indul ver
senyre. Ide sorolható az évenként tar
tandó kegyeleti sta féta  verseny  is, mit 
október 6-án, tartanak az 1848 — 49-iki 
szabadságharcban és a világháborúban 
elesett hősök tiszteletére.

Eddigi eredmények.
Sport téren  : A testnevelési törvény az 

eddigi sporl-szinvonal emeléséhez tete
mesen járult hozzá. Elég, ha a legutóbbi 
berlini olimpiász eredményeire utalok. 
Nem egy őstehetséget ismertek fel épen 
a leventeintézményen keresztül. Öt olyan 
olimpiai bajnokunk van, aki a levente
intézményen keresztül szerzett olimpiai 
babért és többen lettek helyezettek. 
Ezen a mérkőzésen a világ nemzetei 
közül a maroknyi — akkor még 8 mil
lió lelket számláló Csonkamagyarország 
— a harmadik helyre került; Ha tekin
tetbe vesszük, hogy ez a szegény, ki
fosztott ország mennyire híjával szűköl
ködött az anyagi erőforrásoknak, méltán 
tölthet el minket a büszke öntudat, mert 
dús atléta-anyagunk sikerének a titka a 
magyar faj nagyszerű anyagában, rugé- 
kony és s z ív ó s  faji ősere jéb en  kereshető, 
mely a nyomorúságos szociális viszo
nyokkal is fölényesen tudott harcolni. 
Ha pedig a versenyre induló népek lé- 
lekszámát vennők mértékegységül, úgy 
ezen az alapon a kis Csonkamagyaror- 
szágot fö lén yesen  illetné m eg az első  hely. 
A világ népeinek versenyében elért ered
ményünk tehát mindenképen kiváló.

K atona-anyagban: A leventék kikép
zése magában foglal bizonyos katonai 
kiképzést is (céllövészet, fegyelmező és 
rendgyakorlatok, tereptani és harcászati 
gyakorlatok stb.) A korszerű csatárkép
zés, a különféle harci gépek kezelése 
ugyanis olyan széleskörű katonai isme
retet követel a közkatonától is, hogy az 
a rövid kiképzési idő alatt elsajátítható 
nem volna. Mindez csak úgy érhető el, 
ha a katonai szolgálatra bevonult újonc- 
legénység már bizonyos katonai előis
meretek birtokában van. Ezt a katonai 
propaedeutikát elvégzi a leventeintéz
mény. Ennek a hordereje honvédelmi 
szempontból felbecsülhetetlen. Igazolá
sul csak egy példát említek. A világhá
ború folyamán a harctéren nem egy 
olyan menetszázaddal találkoztam, mely
nek legénysége nem volt tisztában a 
puska kezelésével. Igaz, hogy ezek a 
menetszázadok tisztán erdélyi oláhok
ból álltak. Az akkori háborús hat he
tes kiképzési idő elfecsérlődött a fegyel
mezési rendgyakorlatokra (katonai abc). 
Olyan is volt a harcászati értékük. 
Ahány emberanyag, annyi felfogó ké

pesség, készség és rátermetség és annyi 
eredmény. Ha ezek az oláh bakák az 
alapismeretek birtokában vonulhattak 
volna be, úgy a katonai kiképzésnek 
ez az ismertetett tökéletlensége nem 
fordulhatott volna elő.

A mi honvédségünk harci kiképzése 
kiváló és tökéletes, szelleme nagyszerű. 
Ezt igazolja az a nagyszerű katonai tel
jesítmény mellyel a magyar honv dség 
Ruszinszkó elfoglalásakor a világ ka
tonai szakköreinek csodálatát váltotta ki. 
(Igen nehéz terepen, zord időjárási vi
szonyok mellett állandó harcban végre
hajtott menetteljesítmények). Igen nagy 
része van ebben a leventeintézménynek, 
mert a most sor alatt álló honvédség 
már levente múltra tekint vissza.

Pedig a trianoni gúzsba kötött ha
zában a katonai célzatú kiképzést csak 
leplezve lehetett bevinni. De bevittük, 
mert be kellett vinni.

Katonai egyenjogúságunk elismerése 
maga után vonja a Leventeintézmény 
átszervezését, ami minden bizonnyal az 
uj „V éderötörvény“ keretében fog kife
jezésre jutni. Ez nem militárizmust akar 
jelenteni, de a nemzet testi, szellemi, 
erkölcsi és gazdasági erőinek egységbe 
vonását az ifjúság nemzetnevelése ér
dekében.

E rendszeresen és céltudatosan irá
nyított nemzetnevelésnek az elemi is
kolák padjaiból kell kiindulnia, a Le
venteintézményen keresztül folytatódnia, 
hogy csúcspontját a tényleges katonai 
szolgálatban érhesse el. Az 1918—19-iki 
— történelmi rémdrámának beillő — 
reprise többé nem következhet be.

E rkölcsiségb en : Ez a hatás az utóbbi 
években van kibontakozóban, mióta a 
leventék több évfolyama került a küzdő 
magyar élet sodrába. Ezeknek katonás 
és hazafias szellemén áthangsulyozódik 
kiképzésük nemzetnevelő irányzata és a 
rájuk áldozott munka örvendetes sikere. 
Ezek az erkölcseikben átnemesült leven
ték nagyban emelik az ország egységét, 
teljesítőképességét és ütőerejét.

A jövő kilátásai:
A világháborút követő békeszerződé

sek csak a fegyverek ropogását halgat- 
tatták el. A háború üszkei a hamu alatt 
parázslanak és csak egy szellőre vár
nak, hogy a hamut elfujva a parazsat 
lángra lobbantsák. A népek, „győzők" 
és „legyőzöttek" táborára oszlottak. Az 
„Egyesült és Társult hatalmak" felállí
tották Genfben a N épszövetséget. Ez a 
genfi intézmény a nemzetek közt léte
sítendő békés összhang hirdetésével szü
letett meg. Valójában nem célzott mást, 
mint az Igazságtalan és lealázó béke-

iüyen pdtáliát
csapna az uram,

ha agyondolgoznám magam 
a mosóteknő mellett és ami
kor délben hazatér fáradtan, 
kimerültén fogadnám.  De 
eszem ágában sincs! Segít 
rajtam a Persil! Pontos uta
sítás szerint végzem a mo
sást és így gyorsan elkészü
lök vele. Több idő jut arra, 
hogy magammal és csalá
dommal törődjem.
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parancsok rögzítését és állandósítását. 
Az erőszakolt helyzet árnyékában a fé
lelem állt. A területükben megnagyob
bodott hatalmak, valamint a párizskör- 
nyéki .békék" révén kreált uj államtá
kolmányok természetszerűleg féltették 
pozícióikat. A félelem leplezése őrült 
fegyverkezési iramban kulminál. Elké
pesztően fantasztikus összegeket nyel
nek el egyes államok országhatárainak 
váiövesitései, a legkorszerűbb hadigépek 
tömegtermelései levegőben, vizen és 
szárazföldön. (Maginot és Dalaider vo
nalak, Gibraltár, Cyprus, Singapore, ten
geri támpontok és flottabázisok ; az 
USA állam és Kanada tengerparti vo
nalainak erődövesitése, stb. A hadigyá
rak felemelt munkáslétszámokkal sza
kadatlan ütemben dolgoznak. Csak egy 
példa: A Skoda müvek a csehszlovák 
uralom alatt a ma u. n. „békeviszony
latban" nagyobb munkáslétszámmal vol
tak üzemben, mint a világháború leg
nagyobb teljesítése idején.)

A háborút vesztett, kifosztott és le- 
csonkitott országú népeket az irredenta 
és revanche-gondolat füti és ezek is 
bekapcsolódnak ebbe az iramba, már 
csak azért is, mert fejük fölött a félel
mében fegyverkező szomszéd praeven- 
tiv-hdborujdnak  eshetősége és veszélye 
lebeg. így lesz a félelemszülte fegyver
kezésből világpszihózis.

A világháborút is, — mint minden 
háborút — az erkölcsi dekadencia kö
vette. Ennek először estek áldozatul a 
háborút vesztett hatalmak, de a legha- 
marább is vészeltek át. Tagadhatatlan, 
hogy a „győzelem" tudata és a fokozott 
jélét testben, kényelemszeretővé és er
nyedtté nevel, erkölcsökben elpuhulttá 
és meglazulttá formál. A megpróbálta
tások, a keményebb élet megacéloz test
ben és lélekben. (A spártai fekete leves, 
a német egy tál étel.) Magukban a vá
rak és fegyverek nem védtek meg or-

fekszik előttünk. P ogán y István kir. 
tanácsos, nyug. tanfelügyelő, Gö- 
mör- és Kishont t. e. vármegyé
nek az 1919-évi megszálláskor is 
kir. tanfelügyelője juttatta el azt 
hozzánk, becses történelmi adato
kat tartalmazó s igy értékes kö
vetkező levél kíséretében :

Igen tisztelt Főszerkesztő Ur!
Kedves Barátom!

Egy kis kultúrtörténeti adattal kívá
nok szolgálni Neked és — ha érdemesnek 
tartod erről nagybecsű lapodban meg
emlékezni, úgy az én kedves és felejt
hetetlen rimaszombati jóbarátaimnak és 
gömöri honfitársaimnak— is arrólaszo- 
mo'u, fájdalmas időszakról, amelyet Ri
maszombatból 1919. március hó 15-én 
bekövetkezett kényszerű eltávozásunk 
és Putnokon történt letelepedésünk óta 
Csonka Gömör- é s  K ishont várm egyében  
éltünk le mindazok, akik addig a napig 
hűséggel és becsülettel teljesítettük sze
retett vármegyénk díszes székházában 
hazafias és a nagy megye összlakossá
gának jóvoltát előmozdító nemes köte
lességeinket.

1919. január 12-ike volt az a napfé
nyes, de örökké emlékezetes, magyar 
lelkünket elkeserítő téli nap, amelyen 
éppen déli 12 órakor egy tiszolci pán
szláv had vezetése és a rimaszombati fü
leknek szoktalan, előttünk teljesen isme
retlen tót (ma szlováknak nevezik) nem
zeti dalok éneklése mellett acsehszlovák(l) 
katonaság egy Podhradcky nevezetű őr
nagy vezényletével a Tiszolcról jött vo
nattal megérkezve, megszállotta váro
sunkat. Legelső feladatuknak tekintették 
— felsőbb cseh utasításra — a várme
gyeházán levő tanfelügyelőség átkutatá
sát, amit egész éjjelen át véeeztek, ma
gyar propaganda iratok és pénzek után 
kutatva. Ennek reájuk nézve sikertelen 
eredménye után a tanfelügyelői hivatalt 
lezárták, ajtai elé katonai őrséget ren
deltek. Másnap reggel került sor a vár
megyei közigazgatás irányításának át
vételére. Nyolc nap múlva megengedték 
a tanfelügyelőség működésének újból 
való megkezdését, katonai őrség felügye
lete és Clementis Lajos tiszolci hírhedt

szágokat soha, mert „minden vár csak 
annyit ér, amennyit azok, akik azt vé
dik". A faji öntudaton nevelt harci ér
ték és a nemzeti erkölcsök tisztasága 
minden erődvonalnál megnyugtatóbb biz
tosíték a jövőre minden nép számára. 
Itt van az az egy lépés, amivel mi meg
tolhatjuk rövidebb kardunkat. Ezt a 
bizonyos egy lépést a Leventeintézmé
nyünkkel már meg is tettük.

A népek, államok és nemzetek szé- 
lesvonalu erőmérkőzéseinek, vérnélküli 
küzdelmeinek, foppant ütemű háborús 
készülődéseinek hátterében két nagy 
eszmeáramlat, — nacionalizmus és in
ternacionalizmus — eljövendő élet-halál 
küzdelmének árnyvonalai sötétlenek. A 
pattanásig menő feszültség enyhülése 
ugylátszik nem is várható addig, inig 
ez a két szellemi áramlat egymással a 
nyílt színen le nem számol.

Minden jel amellett szól, hogy az el
jövendő háború a totális háború  jegyé
ben fog megindulni és végződni is. Eb
ben a háborúban nemcsak hadseregek 
fognak mérkőzni hadseregekkel, de az 
államok az államokkal, az összlakosság 
teljes anyagi és erkölcsi felkészültségé
vel. Egy totális háborúra való előkészü
lésnek csak egy részét képezi a tényle
ges fegyverkezés, a másik részét az 
egyetemes nemzet előkészítése jelenti 
erre az élet-halál harcra. Ezt célozza a 
nemzetnevelés, melynek gyújtópontjában 
a Leventeintézmény áll.

Egy nemzet biztonságát és jövőjének 
irányát nem annyira kiépített várrend
szere és felfegyverkezése, mint inkább 
lelkisége és erkölcsisége szabja meg. 
(Láttuk a korszerűen és kitünően fel
fegyverzett és várövrendszerrel védett 
Csehszlovákia sorsát.) Az erkölcsi erők 
még ma is felette állnak a hadigépek
nek és haditechnikának.

pánszláv tanító ellenőrzése mellett, aki 
ellen két másik kartársával együtt a 
magyar uralom alatt tanúsított hazafial- 
lan maguktartása miatt kénytelen vol
tam fegyelmi vizsgálatot elrendelni.

Hamarosan felszólítást kaptam dr. 
Daxner Samu csehszlovák állami zsu
pántól, hogy úgy hivatalom személyze
tével, mint a rimaszombati állami pol
gári és elemi iskolák tanító és szolga- 
személyzetével tegyük le a hüségesküt 
a csehszlovák köztársaságnak. Január 
28-án tartott együttes értekezletünkön a 
kívánt hüségesküt egyértelműen megta
gadtuk s erről a felvett jegyzőkönyv 
megküldésével a csehszlovák kormány 
megbízottját: Hanesz Emil zsupánhe
lyettest értesítettem.

Ezt követőleg nevezett zsupánhelyettes 
felhívta a vármegye alispánját: ár. For
rni Gyulát, hogy a vármegyei közigaz
gatás és azzal kapcsolatos állami hiva
talok tisztviselőit és egyéb alkalmazottait 
egybegyűjtve, tegyünk a csehszlovák 
állam törvényeinek és rendeletéinek 
megtartására fogadalmat. Február 20 án 
megtartott értekezletünkön dr. Fáy Ist
ván vm. II. főjegyző és Lukács Béla vm. 
aljegyző (ma mindketten főispánok) írás
ban beadott határozati javaslatát fogad
tuk el, amelyben leghatározottabban til
takoztunk a közigazgatásnak a csehszlo
vák állam állal való átvétele ellen, a 
csehszlovák kormány megbízottja által 
kívánt fogadalom letevését megtagadtuk, 
kimondván, hogy továbbra is helyünkön 
maradunk, amig csak hivatali működé
sűnkben erőszakkal meg nem akadá
lyoztatunk. Elnöklő alispán kijelentvén, 
hogy továbbra is magát tekinti az egész 
vármegye közigazgatása fejének, dr. Sól- 
dos Béla vm. főjegyző, aki ma a vár
megye közszeretetnek örvendő, nagyér
demű főispánja, a tisztviselői kar teljes 
bizalmáról és támogatásáról biztosította 
az alispánt.

Ezen értekezlet megtartása után né
hány nap múlva tudomásomra jutott, 
hogy a fentebb említett Clementis Lajos 
hátam mögött Tiszolcról közvetlenül 
rendelkezik az iskolai hatóságoknak és 
tanítóságnak, tanfelügyelői hatást tölt 
be a csehszlovák állam nevében és meg
bízásából. Erről azonnal jelentést téve 
magyar kormánybiztosunknak: Reme-

nyik Aladárnak, tudomására hoztam, 
hogy én hivatalomnak tótul nem tudó 
tagjaival Putnokra utazom s ott felállí
tom a magyar állami tanfelügyelőséget. 
Március 15-én megvalósítottam elhatá
rozásomat. Csapó József és Séder Ida 
tanítókkal a hajnali órákban, mivel Fe
led felé vonatközlekedés akkor nem volt, 
szekéren elhagytam Rimaszombatot, ma
gunkkal vive a tanfelügyelői hivatal leg
nélkülözhetetlenebb könyveit, Iratait. 
Mily nagy volt csodálkozásunk és örö
münk, amikor a feledi állomáson össze
találkoztunk a Remenyik vezetése alatt 
szintén odaérkezett vármegyei közigaz
gatási tisztviselőkkel, akik ugyancsak 
Putnokra igyekeztek, hogy az alispáni 
hivatalt ott felállítsák.

Fájó szívvel, könnyes szemekkel, de 
azzal a reménységgel utaztunk a kije
lölt uj vármegyei székhelyre, hogy tá
vollétünk igen rövid ideig fog tartani s 
néhány hónap múlva, a csehszlovák 
megszállás megszűntével ismét hazake
rülünk hivatalunkkal Rimaszombatba. 
Elég hamar ráeszméltünk, hogy remé
nyeink nem fognak megvalósulni és mire 
a kalász érlelő nyár elérkezett, bele kel 
lett nyugodnunk, hogy habár mindössze 
21 községre zsugorodva, de mint Csonka 
Gömör- és  K ishont vármegye mégis él 
a mi törvényhatóságunk s annak kere 
tében dolgozhatunk megszállott terüle
tének felszabadítása és a sajgó sebek 
orvoslása érdekében. Itt el kellene mon
danom, hogy miket éltünk át a Putnokra 
érkezésünk után hatodik napon bekö
vetkezett proletárdiktatúra négy és fél
hónapos rémuralma alatt, miközben is
mételten a csehek is megszállották a 
csonkavármegyét, de a vöröshadsereg által 
onnan kiüzettek, majd az aug. hónapban 
beállott román megszállás alatt. Ezek
ről azonban más alkalommal fogok meg
emlékezni, mert mostani levelemnek tu
lajdonképen az a célja, hogy Csonka 
Gömör- és Kishont vármegyéről néhány 
kultúrtörténeti adatot feljegyezzek s az 
ezekre vonatkozó emléktárgyaimat el
juttassam Rimaszombatba, a vármegyei 
múzeumnak megőrzés végett, minde
nekelőtt annak a jegyzőkönyvnek az 
eredeti aláírásokkal ellátott másodpél
dányát, amelyet 1919. január 28 án a 
hüségeskii megtagadása ügyében elnök
letem alatt megtartott tanitótestületi ér
tekezletről vettünk fel.

Putnok tehát vármegye székhely lett, 
az alispáni hivatal az áll. háztartási le
ányiskolában, a tanfelügyelőség pedig az 
áll. el. iskolában nyert elhelyezést. Mind
két hivatal élénk összeköttetést tartott 
fenn a megszállott területek községeivel, 
melyeket a Területvédő Liga és Felvi
déki Liga, majd ezek feloszlatása után 
a Magyar Nemzeti Szövetség irányítása 
szerint tájékoztatott a csonka ország 
helyzetéről és viszonyairól, megfelelő 
utasításokkal látott el, viszont átvette és 
továbbította a megszállott községekből 
átküldött tájékoztatásokat és kívánságo
kat. Bekapcsolódott e munkába a Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
általam megszervezett putnoki szervezete 
is és özv. Palecskó Lajosné szül. Kál- 
niczky Vilma költői lelkületű elnöknőjé
vel az élén sok könnyet felszántott, a 
csonka megyének számtalan reászorult- 
ját ruházta fel meleg ruhákkal és a tag 
jai által készített gyapjú kendőkkel, 
sálukkal és harisnyákkal a nemeslelktl 
amerikai Pedlow kapitány közvetítésé
vel megszerzett ruha és gyapjú anya
gokból. De a csonka vármegye Kultur 
munkájának Koronája az Országos Falu 
Szövetség és a Magyar Nemzeti Szövet
ség putnoki csoportja által 1922. évi ja
nuár hó 5--8. napjain Putnokon rende
zett Vándorkiállítás volt, amelynek esz
méje az előző év nyarán vetődött fel az 
akkor még fel nem oszlatott Tertlletvédő 
Liga putnoki választmányának ülésén. 
Ennek folytán Pulnoknak költő-papja, 
a minden szép és nemes ügyért lelke
sedő Juhász László ref. esperes, aki 
Tompa Mihálynak is Hanván méltó lelki- 
pásztor utóda volt, kezébe vette a kiállítás 
megszervezésének ügyét s azt célhoz is 
juttatta. Az ő elnöklete alatt megalakult 
rendezőbizottság 5 kiállítási csoport fel
állítását határozta el, u. m.: I. Bányá
szat, építészet, méhészet, vadászat; 2. 
Kertészet, mezőgazdaság,gyógynövények;
3. Szőlőszet, borászat, táplálkozás, büffé;
4. Közegészségügy, ipar, háziipar; 5. Köz
művelődés (kulturális csoport).

A Vándorkiállítás védnökségét báró 
R agályi-B alassa F erenc nagybirtokos vál
lalta el, ugyanő nyitotta meg dr. S leuer

G yörgy  államtitkárral, mint a m. kir. 
kormány képviselőjével, aki egyúttal a 
Falu Országos Szövetség alelnöke is volt. 
Részt vett a megnyitáson M arschal Fe
ren c is, a későbbi államtitkár, majd mi
niszter, mint a szövetség igazgatója, Put- 
noky Móric, a kerület orsz. képviselője, 
Halasy J ó z s e f  kir. kamarás, Csonka Gö
mör és Kishont vármegye akkori főis
pánja vezetésével a vármegye teljes tiszt
viselőkara és a kiállítókon kívül óriási 
érdeklődő közönség nemcsak a csonka 
megye, de a szomszédos törvényhatósá
gok területéről is. A kiállítással kapcso
latban előadások tartattak, dalosverseny 
is rendezletett, a kereskedők részéről 
pedig kirakatverseny. A kiállítás erköl
csileg és anyagilag fényesen sikerült, 
ünnepélyes bezárását pedig, disz- 
elnök-főlspánunk nevében és megbízá
sából, mint a kulturális csoport elnöke, 
én teljesítettem, s azt a hajnali órákig 
tartó táncmulatság követte.

Nem szándékszom az egész kiállítást 
ismertetni, amelyről a hivatott szakértők 
és a Miskolcon megjelenő napilapok 
szerkesztői egyértelműen a legnagyobb 
csodálkozással és elismeréssel nyilatkoz
tak s emlékeztek meg, csupán a köz
művelődési (kulturális) csoport kiállítá
sára kívánom már m ost a figyelmet fel
hívni, amelyet legközelebb, ha sikerült 
nagyrabecsült érdeklődésedet felkelte
nem, részletesen ismertetni fogok. Any- 
nyit már most elárulok, hogy a kiállí
táson napfényre kerültek Arany János
nak, Reményi Edének, Ballagi Mórnak 
és a szerencsétlen véget ért Losonczy 
Lászlónak Tompa Mihályhoz irt, addig 
ismeretlen levelei, Tompa Mihálynak egy 
elfelejtett, kinyomatott költeménye, ame
lyik egyik versgyűjteményében sem for
dul elő és a szépséges Széchi Máriának, 
Murányvár asszonyának több eredeti le
vele, amiket „Nemzetes, vitézlő Giczey 
Gábor uramnak, Ő kegyelmének, Gömör 
vá rm egy e alispánjának“ irt volt. Mind
ezekről „Közművelődési é s  irodalm i em 
lékek Csonka Gömör- és Kishont vá rm e
g y éb en “ címen a Néptanítók Lapja 1922. 
évi 12—15. számaiban folytatólagos is
mertetést írtam, amit aztán a Franklin 
Társulat külön füzetben is kiadott. Ezt 
a füzetet is szándékomban van a vár
megyei múzeumnak megküldeni, a kiál
lítás megnyitása alkalmával felvett cso
portképpel és a kiállítás különböző ter
meiben felvett fényképekkel együtt.

A fent hivatkozott jegyzőkönyvet már 
most mellékelve a múzeumhoz leendő 
szives eljuttatás végett, továbbiakra nézve 
nagybecsű válaszodat kérem és várom.

Vagyok tisztelő híved és barátod :
Pogány István,

kir. tanácsos, nyug. tanfelügyelő.
*

A levélhez mellékelt jegyzőkönyv 
igy szól:

J e g y z ő k ö n y v . 
Felvétetett Rimaszombatban 1919. 
január hó 28-án rimaszombati áll. 
el. leányiskola tanácskozótermében, 
a Gömör és Kishont vármegyei 
tanfelügyelőség hivatali személyze
tének, rimaszombati áll. polg. le
ányiskola, áll. el. fiú- és leányis
kolák tanító és szolga személyze

tének együttes értekezletéről.
Jelen voltak alulírottak. Gömör 

és Kishont vármegye tanfelügyelője, 
az összehívott tanfelügyelői sze
mélyzet, áll. polg. leányiskolái, áll. 
el. fiú- és leányiskolái tanító és 
szolga személyzet előtt felmutatja, 
illetve felolvassa a cseh-szlovák ál
lam zsupánja, dr. Daxner Samu ál
tal a vármegye magyar kormány- 
biztosa részére átadott azon „nyi
latkozatot", amely a hivatalnokok 
eddigi hivatali állásukban való meg
maradásukra vonatkozólag aláírás 
céljából alábbi szövegben közölte- 
tett:

„Nyilatkozat. Alulírott kinyilat
koztatom, hogy az eddigi hivatali 
állásomban a cseh-szlovák köztár
saság impériuma alatt is akarok 
maradni és felhívásra az engedel- 
mességi esküt: „Esküszöm, hogy

(Befejezés következik.)

Történelmi jelentőségű irás
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a cseh-szlovák köztársaság törvé
nyeit és rendeletéit megtartom, kor
mányának meghagyásait hűségesen 
foganatosítom és hivatali köteles
ségeimet lelkiismeretesen teljesítem*' 
— kész vagyok letenni "

A vármegye tanfelügyelője felszó
lítja az összes jelen lévőket, hogy 
nyilatkozatra vonatkozó kijelenté
seiket teljes őszinteséggel és nyílt
sággal tegyék meg.

A jelenlevő tisztviselők, segéd- 
és kezelő személyzet tagjai, az is
kolák tanítói, tanítónői és szolgái 
egyértelműig és a leghatározot
tabban kijelentik, hogy a felmuta
tott „nyilatkozatot" alá nem Írják, 
hajlandók azonban hivatali köteles
ségeiket a jelenlegi ideiglenes álla
pot végleges rendezéséig lelkiisme
retes pontossággal teljesíteni.

Ezen állásfoglalásunkat indokolja 
az a körülmény, hogy oly nyilat
kozatot, melyszerint a cseh-szlovák 
köztársaság impériuma alatt akar
nánk maradni, mi, mint a Gömör 
és Kishont vármegyei tanfelügye
lőség hivatal személyzete, illetve a 
rimaszombati áll. polg. leányiskola, 
áll. el. fiú- és leányiskolák tanítói, 
tanítónői és szolgái semmi körül
mények között nem Írhatunk alá.

A jegyzőkönyv felolvasás és 
helyben hagyás után aláíratott.

Kelt mint fent.

Pogány István, özv. dr. Marikovszky Ist
vánná, Fábry Zoltánná, Bartholomaeidesz 
Margit, Misik Róza, Kontratovich Jolán, 
Nagyné Melczer Mária, Baráth Károlyné, 
Séder Ida, dr. Eszenyi Gyuláné, özv. 
Gaál Józsefné, Burger Blanka, Nádassy 
Sarolta, özv. Bérczy Kálmánná, Szakáll 
Lenke, Sztlcs Györgyné, Györy Erzsébet, 
Rózsa Györgyné, Rózsa György, özv. 
Gál Vilmosné, Varga Etelka, Törköly 
József, Dobos László, Csapó József, 
Pogány Emil, Nagy Zoltán, Paál Gyula, 
Matolcsy Pál, Werner Alajos, Frisch Ár
min, Schlosz Lajos, Váry János, Babik 
Lajos, Szarvas Boldizsár, Szarvas Mihály.

*

Egy darab történelem. Becses, 
értékes adatok mindnyájunk szá
mára. A múltnak, jelennek és jö
vőnek egyaránt s éppen ezért kö
zöltük le úgy a levelet, mint a meg
őrzés végett a Gömör Kishont vár
megyei múzeumnak ezúttal átadott 
jegyzőkönyvet. Köszönet ezért Po
gány István kir. tanácsos, nyug. tan- 
felügyelőnek, kitől a további kultúr
történeti adatok szives közlését a 
legnagyobb örömmel kérjük és 
szeretettel várjuk. (------ )

Dicséret
és megemlékezés

a cime annak az iratnak, amit az 
Országos Testnevelési Tanács társ
elnöke, vitéz K iss a ltábornagy a 
múlt évi november 2-án például 
szolgáló hazafias magatartást tanú
sító Horváth László osgyáni levente 
részére való átadás végett a ka
tonai parancsnokságnak leküldött 
s amelyet a leventeifjuság számára 
magatartásukban követendő példa
ismertetés gyanánt ezúttal egész 
terjedelmében itt közlünk:

Országos Testnevelési Tanács Társelnöke. 
1028 III.-1939 .

Dicséret és megemlékezés.
Hor vá t h  L á s z l ó  o s g y á n i  

(Gömör vm.) l event e ,  1938. évi 
november hó 2-án a bécsi döntés 
napján, a felvidéki magyar terüle
tek visszacsatolásáról értesülve, fel
rohant a róm. katolikus templom 
tornyába és onnan lehozott három 
régi címeres magyar zászlót, me
lyet az édesapja, mint harangozó 
húsz esztendőn át ott őrizgetett. 
Horváth levente két zászlót ablakba 
tűzött, a nagyobbat pedig kibontva, 
a jóhirre összeverődött tömeg élén 
lobogtatva az ág. h. ev. templom 
elé vitte s ott a legfelső lépcsőn 
állva, hangos éljenzéssel örvende
zett a néppel együtt a visszatérés
nek. A cseh csendőrök ezt a jele
netet látva, tüzelni kezdtek Hor
váth leventére, a golyók azonban 
nem őt találták, hanem Varga Bá
lint idősebb gazdát — aki a sérü
lésébe bele is halt — és Király 
Gizit, aki súlyos sebet kapott. Hor
váth levente nem veszítette el a 
lélekjelenlétét, még kevésbbé azt, 
amivel a magyar zászlónak, illetve 
a magyar nemzetének tartozik, a 
zűrzavart felhasználva, a zászlóval 
együtt a kerteken át elfutott és éj
szakára egy meszesgödörben húzta 
meg magát. Hajnalban, a csendőr
laktanya közelsége ellenire ügye
sen hazaosont és a zászlót az édes

apja segítségével gondosan elrej
tette.

Horváth László leventének a lel
kes magyarságáért és öntudatos 
áldozatkész magatartásáért — mely
nek tanúbizonyságát adta azzal, 
hogy életveszélyben is első gondja 
volt a magyar nemzeti zászló meg
őrzése — d ics érő  elism erésem et fe
jezem ki és az ö hazafiasságát, ál
dozatkész magyarságát példaképül 
állítom valamennyi magyar levente 
elé.

Egyben megköszönöm Horváth 
László levente édesapjának azt a 
magyar nevelést, amelyet a fiának, 
a cseh elnyomás alatt, a nehéz kö
rülmények ellenére is megadott. 
Köszönöm, hogy jó magyarnak, jó 
leventének nevelte a fiát, akire 
büszke lehet. De a magyar nemzet 
is büszke az olyan édesapákra, mint 
Horváth levente édesapja is, akik 
húsz keserves esztendőn át, bízva 
az isteni örök igazságban, öntuda
tosan kitartottak a magyarságukban 
és magyar öntudatot neveltek gyer
mekeikbe.

Megköszönöm Király Gizinek, a 
szomorú eset sérültjének is a ha
zafias magatartását. Az ő súlyos 
sebe a legszebb bizonyítéka az ő 
lelkes magyarságának. Ezt a sebet 
nem kapta volna, ha szülőföldjének 
a visszacsatolása fölött érzett túl
áradó öröme nem vitte volna őt 
az első sorokba, közvetlenül a ma
gyar zászló mellé. Ez a seb mél
tóvá teszi Király Gizit arra, hogy 
a nevét együtt emlegessük a ma
gyar haza nagy honleányainak a 
nevével.

Az esemény hősi halottja Varga 
Bálint gazda. A hazáért, az ezer
éves Magyarországért halt meg. A 
neve ott ékeskedik a többi száz és 
százezer ragyogó hősi magyar név

ÉRTESÍTÉS.""
Személyazonosságát útlevele felmutatásával igazoló szlo

vák, illetve protektorátusbeli állampolgártól személyenként 
és havonként legfeljebb K. 100— értékben csakis e z ü s t  ko
rona-érmeket, vagy 10 és 20 koronás címletű államjegyeket vá
sárolunk.

Magyar állampolgártól havonként és személyenként ugyan
csak legfeljebb K. 100— t vásárolunk, csakis ezüst koronaér
mekben, vagy 10 és 20 koronás cimletü államjegyekben akkor, 
ha az eladó útlevelével igazolja azt, hogy a felajánlást meg
előzően Szlovákia, illetve a Protektorátus területen tartózkodott, 
továbbá, hogy az útlevélbe történt bejegyzés tanúsága szerint 
erre a célra kiutalást vett igénybe.

Magyar-szlovák határszéli forgalomban a magyar és a 
szlovák határsáv területén lakó, határszéli utiokmánnyal ren
delkező személyektől, fejenként és naponként csak 30 szlovák 
koronát személyenként és havonként azonban összesen legfel
jebb 300 szlovák koronát vásárolunk 10 és 20 koronás állam
jegyekben vagy érmekben (önként értetődően ebben az esetben 
is csak ezüst érmeket veszünk).

Nemzeti Hitelintézet Rt. rimaszombati fiókja.
Deák Ferenc-utca 17.

között, a magyar nemzet küzdel
mes történelmének legdíszesebb lap
jain. Áldott emlékét a magyar nem
zet mindvégig hazafias kegyelettel 
fogja megőrizni.

Budapest, 1939. julius 1.
vitéz K iss a ltábornagy, 

az OTT Társelnöke.
*

A magyarok megsegítő Istene 
adjon hazánk lelkes levente seregé
nek minél több Horváth Lászlókat! 
Magyar leventék! Legyetek büsz
kék Horváth László osgyáni le
vente társatokra s adott esetben 
kövessétek példáját. ml.

A  felvidéki iparrevizióról 
szé lé  rendelet m ódosítása.

A Magyar Szent Koronához visszacsa
tolt felvidéki területeken ipart (kereske
dést) iizők jogosítványai tárgyában ki- 
bocsájtott 1.100/1939. M. E. számú ren
deletet módosították. A rendelet főbb 
intézkedései a következők.

Ha az 1.100/1939. M. E. számú ren
delet alapján előterjesztett kérelem tár
gyában az illetékes miniszter döntéséről 
az iparhatóság az érdekelt folyamodót 
az 1939. évi julius hó 1. napjáig nem 
értesítette, a folyamodó iparigazolványa, 
illetőleg vándoripar gyakorlására jogo
sító engedélye az 1.100/1939 M. E. szá
mú rendeletben foglalt rendelkezéstől 
eltérően nem az 1939. évi julius hó 1. 
napján, hanem az illetékes miniszter 
elutasító döntésének a féllel közlése 
napján, illetőleg helytadó döntés eseté
ben a kiállított uj jogosítvány kiadásá
nak napján, legkésőbb azonban az 1939. 
évi október hó 1. napján veszti ha
tályát.

Ha az illetékes miniszter az iparjo- 
gositvány kiállításának engedélyezése

Budapest várja a Szent István heti vendégeket.
Mi is felkészültünk, hogy látogatóink minden kívánságá
nak eleget tehessünk s mint megelégedett Vevők hagy
ják el a Corvint.
Világvárosi kirakatainkban az öltözködés, o divat, a 
háztartás minden újdonságát a közönség elé tárjuk.
I. t. vidéki Vevőinknek egy emléktárggyal kedveskedünk, 
melyet a Szent István heti kedvezményes vasúti jegy 
felmutatása és e hirdetés beszolgáltatása ellenében 
adunk ki áruházunk III. emeletén.
Szeretettel és örömmel várjuk Szent István heti látogatóinkat

Corvin Á ruház
Budapest, Blaha Lujza-tér 1 
A Nemzeti Színház mellett
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iránt előterjesztett kérelemnek helyt nem 
ad, az érdekelt a foglalkozását már meg
lévő iparjogositványa alapján, az abban 
megszabott keretek között, az tizem vagy 
az üzlet felszámolása céljából további 
három hónapon át folytathatja. Ezt a 
három hónapi határidőt az iparigazol
vány, iparengedély, házalókereskedés, 
illetőleg vándoripar gyakorlására jogosí
tó engedély hatályát vesztésének nap
jától, vagyis az 1939. évi julius hó 1. 
napjától, illetőleg az előbbi bekezdésben 
említett naptól kell számítani.

Ha az illetékes miniszter a kérelem
nek helyt nem adott, az iparhatóság a 
miniszter döntéséről akként értesíti az

A honvédelmi törvény néven ismert 
1939. V. t-c. megkívánta, hogy a hatályon 
kivül helyezett régebbi légvédelmi tör
vény végrehajtási rendeletéi az uj tör
vény alapján némileg módosított formá
ban újból kiadassanak. Ezen rendeletek 
sorában a hivatalos lap közli a honvé 
delmi miniszter rendeletét a riasztó és 
elsötétítő szolgálat tárgyában.

A riasztó-szolgálatot szabályozó ren
delet lényegtelen eltérésektől eltekintve, 
megegyezik a riasztásról régebben ki
adott rendelettel. A rendelet szerint a 
riasztásnak két faja van, a hatósági ri 
asztás, amely központilag megszólalta 
tott riasztó-eszközök (szabványosított 
motorszirénák) révén a közterületek (ut 
cák, terek) járókelőit értesíti a légi ve
szélyről, valamint a helyi riasztás, amely 
épületekben, zárt udvarokon belül adja 
tovább — a célnak esetenként legjob
ban megfelelő módon — a hatósági ri
asztás jelzéseit.

A .légvédelmi riadót" a hatósági ri
asztóeszközök továbbra is az úgyneve
zett üvöltöző (szakaszosan váltakozó 
magasságú)hanggal közlik, inig a „légi 
veszély elmúlt" jelet állandó magasságú 
szirénahang szolgáltatja. A jelzések idő
tartama valamivel megrövidül, miután az 
egyes ismétlések egy perc helyett csu 
pán félpercig tartanak. Teljesen uj sza
kasza a rendeletnek az ellenőrző mű
szaki próbákra vonatkozó rész. Részint 
az állandó működőképesség ellenőrzése, 
részint a lakosság tájékoztatása miatt a 
szirénák minden héten, karácsony és 
husvét hetének kivételével, szombaton, 
ha a szombat ünnepre esik, az azt meg
előző hétköznapokon déli egy órakor 
pár másodpercre megszólalnak. Miután 
a rendelet a kihirdetést követő 30. na 
pon lép hatályba, a szirénák első meg
szólaltatása szeptember 2 án várható.

A légoltalmi elsötétítő szolgálatról 
ugyancsak a hivatalos lap augusztus el
sejei számában megjelent honvédelmi 
miniszteri rendelet intézkedik, teljesen 
hasonló szellemben és elosztásban, mint 
az eddig érvényben volt rendelet. A ren
delet szerint a légoltalom szempontjából 
szükséges elsötétítésnek, mint ismeretes, 
két fokozata van : a csökkentett világí
tás és teljes elsötétítés.

A közvilágítást a lámpahelyek ritkítása 
és megfelelő ernyőzések alkalmazásával 
kell csökkenteni. A magánvilágitásra vo
natkozó rendelkezések lényege: semmi
nemű magánvilágiiásból származó fény
nek a szabadba jutni nem szabad! Az 
épületek ajtóit, ablakait és más nyílá
sait tehát akként kell elfüggönyözni, 
hogy fény a szabadba ne juthasson. A 
jól elfüggönyözött belső helyiségek vilá
gítása egyébként nem esik korlátozás 
alá, az elfüggönyözött ajtók-ablakok mö
gött éppenugy lehet világítani, mint bé
kében.

A járómüvek — elsősorban a gépjár
müvek — lámpáit megfelelő fénycsök
kentő berendezéssel kell ellátni. Az át
menetileg és csak szükségképpen alkal
mazott sötétkék és mássziníi papírok, 
vásznak és üvegek helyett a honvédelmi 
miniszter a napokban megjelenő Útmu
tatásában megállapítja azokat az egy
szerű eszközöket, amelyek a gépjármü
vek külső lámpáira helyezve, mind lég

érdekeltet, hogy közli az iparigazolvány 
iparengedély, házalókereskedés, illetőleg 
vándoripar gyakorlására jogosító enge
dély hatályvesztésének napját és figyel
mezteti az érdekeltet, hogy foglalkozását 
a hatályvesztéstől számított három hó
napon át folytathatja, a három hónapi 
határidő eltelte után pedig az ipar (ke
reskedés, házalókereskedés, vagy ván
doripar) gyakorlását abbahagyni köteles. 
Az iparhatóság a miniszter döntésének 
közlésével egyidejűleg a megfelelő zára
dékkal ellátott iparigazolványt, iparen
gedélyt, házalókereskedés vagy vándor
ipar gyakorlására jogosító engedélyt az 
érdekeltnek visszaküldi.

oltalom, mind pedig a közlekedés meg 
kívánta biztonság követelményeit kielé 
gitik. Hivatalos helyről nyert tájékozta
tás szerint valószínű, hogy a gépjármű 
tulajdonosokat már a békében is ilyen 
egyszerű berendezések beszerzésére és 
állandó készenlétbentartására fogják kö
telezni. Ilyen berendezések előállításával 
már több hazai gyár foglalkozik.

Az ipari üzemek fényének csökkenté
sét az illető üzem légoltalmi terve alap 
ján kell végrehajtani. A vasutak és a 
hajózás csökkentett világításáról külön 
rendelet intézkedik.

Teljes elsötétítéskor a közvilágítást 
teljesen ki kell kapcsolni. Ilyenkor már 
csak az irányfények -— tájékozódásra 
szolgáló és repülők által észre nem ve
hető lámpák — égnek. A magánvilági 
tásnak teljes elsötétítéskor már újabb 
feladata nincs. A jármüvek teljes elsö
tétítés esetén az ut baloldalán — szo
rosan az úttest mellett, — megállnak 
és összes lámpáikat eloltják.

Légoltalmi gyakorlatok alatt bizonyos 
jármüvek kivételt képeznek; — ezek lám
páit korlátozás nélkül használhatják.

A rendeletek ezenkívül szigorú büntető [ 
rendelkezéseket tartalmaznak.

M ariskáék
a Balatonon.

Irta : Szombathy Viktor.
Tizenegykor érkeztek meg a tihanyi 

kis gőzössel, Somogyból. Az imbolygó 
hajócska gyorsan odébbállott s a cser
készek, izzadó svédek és két amerikai 
fiú között ott maradt a parton Mariska 
néni is, Ödönnel s a két vendéggel. 
A cserkészek kettős sorokba rendeződ
tek s nagy dalszóval meneteltek a parti 
országúton, táboruk felé, Az amerikaiak 
útnak indultak a hegyre s az apátsági 
templom magasságát méregették. Két 
koros kaposvári úriember is nyomukba 
szegődött s már előre köszörülte a tor 
kát mindakettő, mert a visszhanggal 
akart mulatni.

A parton, sűrű és kegyetlen napsü
tésben csak Mariskanéni maradt, Ödön, 
meg a két vendég. Tanácstalanul néztek 
körül, de a tanácstalanság csak néhány 
pillanatig tartott, — aki Mariska nénit 
ismeri, az előtt nem kétséges, hogy 
Mariska néni magától értetődöleg s 
azonnal átveszi az irányítást.

Fülledt hőség van, a szálloda előtti 
fák árnyékában most terítenek. Autók 
lihegnek olvadozva s néhány fürdőven 
dég imbolyog a vetközőhelyiségek felé. 
A Balaton kékeszölden ring, néhány vi 
toriás lebeg a füredi partok előtt.

— Ödön, te nem jösz a vízbe, — 
rendelkezik most Mariska néni, — te a 
parton maradsz s az elemózsiára ügyelsz! 
Te bennünket nézel hogyan fürdtink.

— Rendben van — felel Ödön bácsi 
megadóan, — amúgy sem volt kedvem 
levetkőzni. Majd én ügyelek rátok.

A kis Mariska, a dunapentelei ven
dég, ijedten rebben meg :

— Ödön bácsi, te nem tartasz ve
lünk?

— Nem, — feleli Mariska néni Ödön i

helyett, — Ödön az árnyékban ül s 
őrzi az elemózsiát.

Ödön maga elé veszi a kosarat, ame
lyet reggel óta őriz. A kosarat még haj
nalban csomagolta be Mariska néni, a 
somogyi tanyán, Ödön őrizte a kocsin, 
Ödön tette be a hajóba Siófokon s 
Ödön emelte ki Tihanyban.

Mariska néni biztatóan int Ödön felé 
s a fürdőmesternél megveszi a jegyeket. 
Röglön csoportosítja is a társaságot, de 
öt perc múlva már sürgetően szól, hangja 
végigzengi a kis öblöt. S ettől a pilla
nattól kezdve Mariska néninek és két 
vendégének hangja urakodik a tájon, 
a mólóval szemben, a napozódeszkán s 
a vízben. Meg is jelenik Mariska néni, 
mint egy karcsúbb tank, féldézsa vizet 
nyom ki a Balatonból ahogy belelép. 
Kis Mariska is utánaballag, ő még kezdő 
e tankszerüségben, ámde őt sem kell 
félteni, utoléri nagy Mariskát súlyban 
nemsokára.

Kis Mariska mamája, Erzsi a közép- 
súlyt képviseli a kettő között, de szé
pen fejlettek karjai, combjai szintén.

— Juj, — rezzen meg kis Mariska, 
ahogy a szintérre s a lépcsőkre lép, — 
ennyi ember előtt csak a Tiszában fü- 
rödtem, de akkor sem látott senki, csak 
én láttam őket...

Mariska néni már a vízben áll, mo- 
sogalja magát,széles karjával csapkod.

— Te csak maradj kinn, fiam, ne 
gyere beljebb, mert nem tudsz úszni, 
elsodornak a hullámok. Látod, milyen 
nagy hullámok vannak ?

S ezzel bedobja magát a vízbe Maris
ka néni. Valóban nagy hullámokat vet 
a test, kis Mariska tisztelettel húzódik 
hátra a derékig érő vízbe.

— Látom... Mariska néni minő bátor, 
milyen kitűnő úszó...

Mariska néninek tetszik az elismerés 
s beljebb csúszik. Libben néha egyet, 
kényelmes mozdulatot tesz a karjával, 
Mariska néni úszik s a két vendég nézi. 
A Balaton sima, hullámatlan, meleg s 
elpilledt. Mariska néni azonban minden 
szavával, minden mozdulatával veszé
lyesnek, háborgónak festi a vizet, úgy, 
hogy kis Mariska, meg a mamája nem 
is mernek beljebb merészkedni, kinn 
állanak a lépcsőknél s ámulattal nézik, 
Mariska néni mily vakmerő merész.

Mariska néni már a nyakigérőbe 
éviekéi, lubickol s onnan jelent minden
féle tudnivalókat. A halak felébrednek 
déli nyugalmukból, a napozó deszkán 
heverök felemelik a fejüket, mindenki 
Mariskáék szórakozását nézi s fél Ti- 

i hány tudja már, hogy kis Mariska nem 
tud úszni, a mamája sem, viszont sze
relnének beljebb menni a vízbe, de Ma
riska néni, a bátor, nem engedi őket.

— Ti csak maradjatok kinn, fiam, a 
kis vízben majd én elmondom, mi van 
itt benn. Nagyok a hullámok ! Látod a 
hullámokat ?

Kis Mariska kimereszti a szemét, a 
tó finoman fodrozódik.

— Látom — feleli a kis Mariska 
udvariasan, - -  Rudi is mondta mekkorák 
itt a hullámok.

— Ki az a Rudi? Arról még nem 
tudok ! —- szól szigorúan nagy Mariska.

— Két évvel ezelőtt ö volt a vőlegé
nyem.

— Ja, az a nyavalyás...
így harangoznak delet s igy lesz egy 

óra. Anya meg kis Mariska még mindig 
a part mellett ül, locsolja magát, Maris
ka néni pedig szünetlenül közöl vala
mit.

— Majd elmondod télen, — szól jó
indulatúan, — milyen volt, amikor egy
szer a Balatonban fürödtél.

Kis Mariska hálásan mosolyog.
— Majd elmondom. De szerelnék már 

beljebb is menni. Juj... egy hal I
Ödön felébred a parton :
— Mi baj ?
— Ödön, te csak ott vigyázz, itt ügye

lek én I Kis Mariska, gyere most már 
beljebb, megszoktad a hullámokat.

— Jöjjön értem, Mariska néni, ha 
olyan veszélyes.

Mariska néni elibük úszik, kézen fog
ja kis Mariskát s megindul a menet, 
hátul harmadiknak a mama, a napozó 
deszka felé. A napozó deszka nyakigérő 
vízben áll, cölöpökön s várja a családot.

— Vigyázz, a hullámokra ügyelj, a 
szádra ügyelj, Ödön a parton, te is nyisd 
most ki a szemed...

Megrettenve figyel a part, a napozó
deszka társadalma, Ödön s fenn a to
rony a magasban. Mariskának nvakig 
ér a víz. Szótlanul s dermetteu követi

Szeptember 2-töl kezdve
minden szombaton délben 
egy órakor országszerte  
légi riasztás lesz.

Megjelent a légvédelmi riasztó rendelet.

kis Mariska a nagyot, elhalkul szava, 
már nyakig ér a Balaton s Íme, egy 
motoros hajó csavarja hullámokat vet.

— Nagyon veszélyes, — szólal meg 
Mariska néni, — de akarom, lássátok 
belülről is a Balatont.

Már a napozódeszka lépcsőjén vannak, 
kis Mariska ijedten ragadja meg a lép
csőt s mászik feTelé. Nagy Mariska, a 
tájékozott s magát otthonérző tolja fel 
kis Mariskát s a mamát. Végre! Kis 
Mariska vágyálmainak céljához ér t : ti
zenegy órától várt mindmostanig erre.

— Most napozz ! — rendeli nagy Ma
riska s visszacsúszik a vízbe.

Ám ekkor bátortalanul s halkan 
megszólal ismét kis Mariska.

•— Éhes vagyok I
Nagy Mariska álmélkodva torpan meg 

a vízben.
— Máris éhes vagy? Ráérsz 1
S ugyanakkor csodálatos együttérzés

sel a parton is megszólal Ödön:
— Éhes vagyok !
— Ne nyúlj az ebédhez! — sikolt 

nagy Mariska Ödön felé. — Majd én 
szólok mikor ehetünk I

Kis Mariska panaszos hangon ellen
kezik :

— Ja aj Mariska néni, meddig vár
junk még?

— Még csak maradj a vízben. Egy
szer vagy a Balatonnál, azért hoztalak. 
Feküdj a napra.

Kis Mariska engedelmesen fekszik 
végig a deszkán. Mamája gondterhelten 
keres helyet magának is és óvatosan 
néz le a deszkáról a vízbe. Szörnyű 
mélység s hatalmas hullámok.

— Mikor megyünk haza ?
— Az esti hajóval.
— Engedj ennem, — kiált Ödön az 

árnyék alól.
Mariska néni nem felel. Jóindulatúan, 

megelégedetten néz szét a társaságon, 
védencein. Ödön kinn hüsöl a parton s 
szomjazik már, őrzi az elemózsiát, kis 
Mariska fenn a deszkán, habfehéren s 
gömhölydeden, mint egy Böcklin-vázlat, 
a mama aggódva s szótlanul.

Mariska néni pedig a vízben. Fürdik 
és locsog, szive tele szeretettel, hogy igy 
elhelyezte a családot, a vendégeket, 
Ödönt s ily kitűnő mulatságot szerzett 
nekik. Kettőt hármat paskol Mariska 
néni a vizen, — huhu, — mondja s 
megmártogatja magát a langyos vízben. 
Délutáni szellő susog a fák között, 
autó érkezik a benzinkuthoz s durrog. 
A füredi kishajó már másodszor köt ki, 
az amerikaiak visszaérkeztek a vissz
hangtól.

Ödön bóbiskol, Mariska napon sül, 
nagy Mariska, a családfő, vízre fektetve 
tenyerét, uralkodik e vizek s e habfehér 
család fölött. Az ebédet majd félháromra 
engedélyezi, ki kell élvezni a Balatont, 
Ödön se legyen éhes.

— Ödön, ne aludj! — szól ki a partra 
s figyelmeztetőleg hozzáteszi még :

— Hajtsd el magadtól a legyeket s 
figyeld a hullámokat.

— Igen, — mondja Ödön s bágyadt 
mozdulatot tesz a kezével.

Kis motorcsónak rohan át a vizen. 
Valahol, a parton énekelnek.

H Í R E K
Orvosi megbízatás. A m. kir. pénz

ügyminiszter az. országos tisztviselő 
betegsegélyzési alap (Otba), Kerületi 
főorvosi ellátásával Gömör- és Kishont 
vármegye területére terjedő hatáskörrel 
Dr. szepesbélai Róth Pál főorvost bízta 
meg. Rimaszombatban körzeti és ellen
őrző orvosi teendőkkel dr. Ragályi Nán
dort, körzeti orvosi teendőkkel Rima
szombatban dr. Hizsnyan Bélát, Jolsván 
dr. Balázs Rólandot, Pelsöcön dr. Tóth 
Lászlót, Rimaszécseu dr. Kövesdy Imrét, 
Feleden dr. Simon Dezsőt, Tornaiján 
dr. Vincze Jenőt s végül Rozsnyón dr. 
Kiss Zoltánt bízta meg.

A rimaszombati m. kir. postahivatal 
a kézbesítés meggyorsítása végett fel
kéri a város lakosságát, hogy a kézbe
sítők által leadott kérdőíveket ponto
san kitöltve a kézbesítőknek visszaszol
gáltatni szíveskedjék. A Rimaszombatban 
érkező küldemények nagyrésze utca, ház
szám megjelölése nélkül érkezik, azért 
a kézbesítés pontos elvégzése végett a 
hivatal a lakók pontos névjegyzékét 
óhajtja elkészíteni. A közönség érdeke 
tehát, hogy ezeket a kérdőíveket a le
hető legpontosabban kitölteni és a hiva
talhoz viszaiutlatni.
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Az élet örömeit

főképpen az egészség, a munkabírás 
és a szellemi frisseség sokáig tartó 
megőrzésében találjuk meg.

Aki ápolja egészségét és gondozza 
szervezetét, hosszú ideig megőrzi ere
jét, rugalmasságát és életkedvét.

Sokszor kínzó testi fájdalmak han
golják le kedélyünket s ezekkel szem
tan nem maradhatunk közömbösek. A

Diana sésborszesz
szerencsés összetételű, megbecsiilhetet- I  
len háziszer. A vele bedörzsölt bőr fe
lületen gyors párolgása vérbőséget 
idéz elő s ennek hűsítő, elvonó, fájda
lomcsillapító hatása percek alatt meg
könnyebbülést okoz.

A hőségokozta bágyadtság ellen pá
ratlanul üdítő hatású.

Próba palark — V. Kis palack 1.10 P.
Középpalack 3.20 P. Nagypalack 5.90 P.

I Mindenütt kapható!

építési mozgalomnak a vidéki városokra 
való kiterjesztését, a vasúti tarifakérdés 
igazságos megoldását és az önállósitási 
alapnak a felvidéki követelményeknek 
megfelelő kezelését. A rimaszombati he
lyi vonatkozású ügyek közül a választ
mány különösen a városházi tisztviselői- 
kar sérelmeivel foglalkozott hosszasab
ban s egyhangúlag amellett döntött, hogy 
a kérdésnek igazságos és méltányos el
intézése érdekében igénybeveszi a párt
központ befolyását. A választmányi ülés 
a késő éjjeli órákban ért véget.

— Sok kicsi sokra megy. Gondolt-e 
már arra, hogy 20—30 fillért takaríthat 
meg egy tubus fogkrémmel, ha a 48 
filléres Diana-fogkrémet használja? Ere
deti tubus 48 fillér, családi tubus 72 
fillér.

Tisoék Vác után áhitoznak. Tiso 
egyik beszédének hatása alatt, amit a 
pozsonyi rádió is közvetített, ezt kiabál
ták : Mindent vissza ! Vácig vissza ! Ti- 
sonak e kiáltások ellen nem volt semmi 
megjegyzése, amiből arra kell következ
tetni, hogy azonosította magát a Vác 
után való vágyakozzással. Ha már ép
pen Vácról van szó, nincs semmi kifo
gásunk az ellen, hogy ha valaki annyira 
vágyakozik Vác után, oda tényleg el is 
juthasson. Van ugyanis Vácon egy köz
ismert intézmény, amely nem éppen 
önkéntes otthona a nyughatatlan, izgága, 
a fennálló rendet felbontani akaró, lá
zadást szitó embereknek. Tessék! Le
gyen szerencsénk — Vácon!

A Rimaszombati Bank, elóbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvezd kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mlndenkorazonnal te ljes ít .

— persze teljesen ingyen — egy kis üveg hires 
zamatos barackpálinkával Önt is, ha ezt a 
hirdetést és a vasútjegyét a Szent István heti 
ünnepségek alatt áruházunkban felmutatja! 
Nem kell semmit vásárolnia — ez magyar szokás
szerinti áldomás.
Legfeljebb, ha már úgyis Pesten van, körülnél 
egy kissé áruházunkban; hogy mi lesz az őszi 
divat, mi érdekli a pesti hölgyeket s megjegyzi 
magának, hogy a legjobb beszerzési forrás, 
ahol az ég-világon mindent megkap a

Halálozás. Rnzsinyi Zoltán helybeli 
adóügyi titkárt és családját nagy vesz
teség érte : leányuk, a kétéves Magduska 
t. hó 6 án meghall. A kicsi halottat f. 
hó 8 án temették.

Nótaesték. Pekáry Margit nótaénekes
nő nótaestje f. hó 5-én Csizfürdőn és 
Kubányi Györgynek, a budapesti rádió 
közkedvelt énekesének magyar propa
ganda nóta estje f. hó 6 án Feleden, 
7-én Rimaszombatban megérdemelt ér
deklődés és nagy siker mellett folyt.

Az Egyesült párt rimaszombati vá
lasztmányának ülése. Az egyesült párt 
rimaszombati választmánya kedden este 
rendkívüli ülést tartott a rimaszombati 
közigazgatási és bírósági járás folya
matban lévő átszervezésével kapcsola
tosan. Varga Imre ügyvezető elnöklésé
vel. A napirendet az elnök ismertette, 
aki örömmel jelentene be, hogy a feledi 
és rimaszombati járások exponenseiben 
meg van a legmesszebbmenő jóakarat, 
hogy az érdekek kölcsönös tiszteletben

tartásával lehessen e rendkívüli hord
erejű kérdést megoldani, illetőleg nyug
vópontra juttatni s ezért a párt elnök
sége készséggel ragadja meg a kezde
ményezést. A probléma tüzetes megvita
tásában a választmány tagjai közül 
Valaszkay Rezső, Vozáry Samu, Sichert 
Károly, dr. Weinberger Rezső, Perecz 
Samu, Siposs József, dr. Baráth László 
és Szőllósy István vettek részt. A vá
lasztmány egyhangúlag arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a két érde
kelt járás közönségének az a megoldás 
felelne meg a legjobban, ha a jelenleg 
hat községből álló rimaszombati bíró
sági járást a közlekedési és gazdasági 
szempontból egyaránt Rimaszombathoz 
gravitáló tizenhárom feledi járásbeli köz
séggel kiegészítenék s ugyanezen tizen
kilenc községből szerveznék meg a ri
maszombati közigazgatási járástis,amely
nek igazgatása azután akár szolgabirósá- 
gi kirendeltség formájában is történhetne. 
A választmány ezen álláspont elfogadása 
érdekében fog úgy a pártközpontnál, 
mint az illetékes hivatali fórumokon 
közbenjárni. Foglalkozott ezután a vá
lasztmány a pártközpontnak a felvidéki 
ügyekkel kapcsolatos felhívásával s an
nak alapján tételenként konkretizálta a 
kormány sürgős gondoskodását igénylő 
kérdéseket, többek között a kereskedők 
és iparosok védelemben részesítését a 
külföldi tartozások rendezésénél, a szo
ciális biztosítás reformját, a kislakás-

S z e n t  I s t v á n  h e t é b e n  I
keresse fel a H

m u s i c a I
bemutatótermeit H

Budapest, VII., Erzsébet körút 43. (ROYAL) I  '
az ország egyetlen zongoragyára. H

Legmodernebb hangszerek : H
Ki spi ani nó  105 cm. magas. I
Piccolozongora 135cm hosszú I 

Kényelmes fizetési feltételek. H
Kérjen díjmentes a j ánl atot .

Az állam tulajdonába ment át a 
füleki zománcgyár. Az iparügyi minisz
ter a honvédelmi miniszterrel egyetértve 
a minisztérium felhatalmazása alapján 
az 1939. évi II. t. c. 107. §-ának (7) be
kezdése értelmében a Sphinx Egyesült 
Zománcozó Müvek és Fémárugyárak Rt. 
füleki üzeméhez tartozó ingatlanoknak,

berendezéseknek és anyagkészleteknek 
a kincstár javára való kisajátítását el
rendelte. A kisajátítás elrendelésével 
egyidejűleg az iparügyi miniszter a fü
leki üzemhez tartozó ingatlanokat, be
rendezéseket és anyagkészleteket a kincs
tár javára birtokba vette. A kisajátitási, 
kártalanítási eljárás befejeztéig, a füleki 
gyár kezelésével az iparügyi miniszter 
az állami Vas-, Acél- és Gépgyárakat 
bizta meg.

ajánlott postán  -  okmányairól

Jobkopia
KANITZ Bpest, Vadisz-u. 28. e«prcst elintézés

K iküszö b ölhe tjük -e  
a k é s e i  s z á n t á s  h á trá n y a it?

A hosszantartó szárazság országszerte 
megnehezíti a talajmunkát, alig látni 
tarlóhántást, keveröszántást; a tarlón 
kőkemény a talaj.

Ember- és állatkínzás most a szántás, 
ha a tarlóhántást elmulasztottuk. Pedig 
óriási hátrány származik abból, ha ide
jében nttn tudtunk és nem tudunk szán
tani: elkésünk a vetéssel, a gyomnövé
nyek vígan fognak tenyészni jövőre s 
ha a most leszántott gyommagvakat má
sik szántással ismét felhozzuk, 2—3 év

múlva is viszontlátjuk az ezévi gyomok 
szapora utódait.

De nemcsak ily kézzelfogható és lát
ható hátránnyal jár a szántás elmara
dása a deszkakemény, szel'őzetlen és 
nedvesség nélküli talajban a beéredést 
előidéző baktériumok sem működhetnek.

A beéredés néven ismert folyamat lég 
fontosabbja, hogy a talaj nyers tápanya
gait a baktériumok átalakítják könnyen 
felvehetökké, vagyis feltárják azokat. 
Erre a feltárásra tehát ezidén csak ritka 
helyen számíthatunk, ez pedig annyit 
jelent, hogy a zsenge csiranövénykék 
majd nem találnak könnyen felvehető 
növényi táplálóanyagokat, csak sínylődni 
fognak s meg nem erősödve mennek a 
télnek.

Ezen segíthetünk, ha műtrágyákkal 
adunk könnyen felvehető növényi táp
lálékot, mert a műtrágyák hatóanyagai 
könnyen oldódnak és Így azonnal ren
delkezésére állanak a növénynek. Külö 
nősen fontos, hogy elegendő foszfortáp
anyagot (szuperfoszfátot, mészfoszfátot) 
adjunk a kalászosok alá, mert a talaj
ban nem csak hogy nagyon kevés a 
foszfor, hanem a benne tároló foszfor
tápanyag is csak nehezen, többszöri át
alakítás után lesz a növény által felve
hető. Szükség esetén könnyen felvehető 
nitrogén és káliműtrágyákat is használ
junk.

Mi van az impresszummal ? Törvé
nyes rendelkezés szerint minden sajtó
terméken, legyen az bármilyen nyomtat
vány is, rajta kell lennie az előállító 
nyomda nevének, azaz:el kell látva lennie 
,impresszium“-mal. Ennek ellenére több

nyomtatvány, falragasz, meghivó stb. 
került az utóbbi időben kezünkhöz, im
presszum nélkül. Hol s melyik — eset
leg titkos — nyomda dolgozik ilyen 
törvényellenesen ?

V adászati tila lm i 
idők módosítása.

Az általános vadászati tilalom január 
1-től julius 31-ig tart. Ez idő alatt 
hajtó kutyákkal egyáltalán nem szabad 
vadászni. Az általános vadászati tilalom 
idején is szabad kotorék ebekkel koto
rék munkát végeztetni, vizslával, vala
mint pórázon vezetett vérebbel és friss 
disznó (medve) nyomra ereszetett, úgy
nevezett disznós kutyával vadászni. Te
kintet nélkül az általános vadászati tila
lom idejére, tilos vadászni mezei nyulra 
február 15 tői aug. 31-ig, fácánkakasra 
február 1-től szeptember 15-ig, fácán- 
tyukra február 1-től szeptember 30-ig, 
fácánra, fürjre, harisra január l-től júl.
31-ig, erdei szalonkára április 16-tól 
augusztus 15-ig, nyári ludra és tőkés 
kacsára március l-től július 15-ig, egyéb 
vizimadárra, beleértve a kárókatonát is, 
április 16-tól június 30 ig.

A tiltott időszak alatt is szabad va
dászni seregben vonuló vadludakra és 
vadkacsákra, bármely fajtájú téli búvár
ra, bármely fajtájú kányára, karvalyra, 
héjára, gatyás ölyvre, továbbá szajkóra 
és verebekre, valamint közönséges se
regélyre (a közönséges seregélyre azon
ban csak szőlőkben, gyümölcsösökben). 
Hajlókkal hasznos vadra, kivéve a vizi- 
madarakat, április 16 tót julius 31-ig 
tilos vadászni.

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

Balatonszéplakon
(A BALATON L1DÓJÁN) Siófok mellett, a Balaton legszebb részén. Fürdőzésre kitűnő fö

venypart. Ózondus levegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 
Felvll&gositáat ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz-Körut 26 

Vagy a TELEPFELÜGYELÓSÉO a helyszínen.
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Megjelent
a tűzharcos-törvény 
végrehajtási utasítása.

Az iparengedélyek k iadásá
nál a tűzharcos kérelm et 

e l ő n y b e n  k e l l  részesíteni
Az iparügyi miniszter rendeletet adott 

ki a tűzharcosoknak az iparban, keres
kedelemben és a közlekedési vállalatok
nál való alkalmazása tárgyában. A réti 
delet szerint az alkalmazást kereső tűz
harcosoknak Budapesten az állami mun
kaközvetítő hivatalnál, vidéken a lakó
hely szerint illetékes hatósági munka
közvetítőnél, a mérnököknek pedig a 
Budapesti Mérnöki Kamaránál kell je
lentkezniük nyilvántartás és elhelyezés 
végett.

A vállalatok közvetlenül is alkalmaz
hatnak tűzharcosokat, de ezt szintén be 
kell jelenteniük a munkaközvetítő hiva
talnál. Az uj alkalmazási helyek betöl
tésénél külön-külön kell számítani a 
tisztviselőkkel, az altisztekkel, a szak
munkásokkal és az egyéb alkalmazot
takkal betöltendő alkalmazási helyeket 
és minden alkalmazási csoport keretén 
belül a férfi alkalmazottak létszámában 
megüresedett helyekre 50— 50 százalék 
bán kell tűzharcosokat felvenni.

Ha valamely alkalmazási csoportban 
nincsen ennek az aránynak megfelelő 
tűzharcos jelentkező, akkor a különböző 
alkalmazotti csoportok összlétszáma 10 
százaléknak megfelelő számban kell a 
csoportok bármelyikébe tűzharcos al
kalmazottat felvenni.

A rendelet megjelöli azokat a hatósá
gokat, amelyek vitás esetben döntenek, 
hogy a tűzharcos alkalmas-e a kívánt 
munkakör betöltésére. Ezeknek a ható
ságoknak 48 órán belül kell a döntése
ket meghozni. .

Ugyanez a rendelet úgy intézkedik, 
hogy azokban az iparokban, amelyekben j 
az iparengedélyek száma korlátozva van, 
az iparengedélyek kiadásánál a tűzhar
cos kérelmet előnyben kell részesíteni.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap f. hó 12- és 

13 án Jókai Mór világhírű regényéből 
Mihály István—Orbók Atilla által filmre 
átirt „Fekete gyémántok" kerül bemu
tatásra. A rendezést Vajda László mes
teri megoldása jellemzi, inig a főszere
peket a kiváló művész gárda alakítja: 
Jávor, Törzs, Csortos, Rózsahegyi, Sze- 
leczky Zitta stb.

Kedden f. hó 15-én „Tarzan bosszúja" 
cinien rendkívül látványos dzsungel film 
pereg le előttünk.

Csütörtökön f. hó 17-én „A lázadó 
hős" cimü milliós filmdrámában War
ner Baxter, Freddie Bartholomew és a 
legújabb hollywoodi világsztár: Arleen 
Whelán mesteri játékában lesz részünk.

Jegyek elővétele föltétlenül ajánlatos!

F e le lő s  s z e r k e s z tő :  Rábely Károly.

Alsóbalog község elöljárósága.
Szám : 2256/1939

Árverési hirdetmény.
Alsóbalog község (Gömör és Kishont 

vtn.) elöljárósága ezennel közhírré teszi, 
miszerint az 1883. évi XX. t. c. 3. § a 
alá tartozó körülbelül 850 Irat. holdat 
kitevő községi vadászterület s az azon 
gyakorolható vadászati jog az 1939. évi 
aug. hó 1 tői számított 10 (tiz) egymás
után következő naptári évre, vagyis 
1949. évi julius hó 31 - ig terjedő időre, 
1939. évi augusztus 20 án d. u. 4 óra
kor Alsóbalog községben a községhá
zánál tartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 50 pengő, bánatpénz a 
kikiáltási ár 10°/o-a.

Állandó vadállomány: fogoly, nyúl, 
átvonulóban róka.

Árverési feltételek a felsőbalogi kör
jegyzői irodában megtekinthetők.

Alsóbalog, 1939 augusztus 9.

Modern háziasszonyképző iskola 
nyílt a visszatért F e lv id éken .

A földmivelésügyi minisztérium 
Kassa mellett, a gyönyörű fekvésű 
Bárca községben
egyéves háziasszonyképző 
iskolát nyitott.

A növendékek mindazt elsajátít
hatják, amire egy háziasszonynak 
szüksége lesz. Áz elméleti gazda
sági tárgyakon kívül tanulnak sü
tést, főzést, varrást, kertészetet, 
baromfitenyésztést, tejgazdaságot.

Az intézet Kassától 2 km re van 
a volt gr. Zichy kastélyban. 8 hol
das parkkal körülvéve.

Modern berendezés és felszere
lés, magyaros stilus, családi neve
lés, egészséges életmód, reggeli 
torna, gyakorlati tanítás.

Felvételre jelentkezhetnek 16. 
évüket betöltött leányok.

Ellátási dij havi 50. P. Tandíj 
nincs I

Cím : M. kir. háziasszonyképző 
iskola Bárca.

H ird e tm é n y .
A feledi református egyház a tulaj
donát képező, a község központjában 
fekvő üzlethelységet — lakással és ösz- 
szes tartozékaival együtt — mészáros 
és hentesüzlet céljaira, 1939 aug. 20-án 
délután 3 órakor a ref. iskolában tar 
tandó nyilvános árverésen bérbeadja. 
Feltételek megtudhatók a lelkészi hiva
talban.

Feled, 1939. aug. 8.

Boross Zoltán Káposztás László
főgondnok. ref. lelkész.

RimaH om hatban Mező
utca 24. szám a la tt  (a ka
szárnyával szemben) 
azonnal bérbe kiadó egy

üzlethelyiség
lakássa l és a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel. - Érdek
lődni lehet ugyanott.

Eladó
Gömörmegye, Várgede községben, 
közel a gyógyfürdőhöz egy féleme
letes

ú ri ház,
fent: négy szoba, lent: két szoba, 
konyha, udvar, kerttel.

Értekezni lehet: Rimaszombatban Feren- 
czy utca 16. dr. Rárósy tulajdonossal.

Köztisztviselő szeptember 1 re 
magánosudvarban

3  szobás teljes kom fortos lakást
keres. Cim a kiadóban.

K  1  a  d  Ó szeptember 1 tői 
2 s z o b á s  a l k o v o s  l a k á s
mellékhelyiségekkel, kerttel. Bővebbet 
Koháry-utca 10. sz. alatt a tulajdonosnál, 
ahol egy különbejáratu bú t o r o z o t t  
szoba is k 1 a d ó.

Méhi község; 
határában

30 kát.hold rét
eladó.
Cim : a kiadóhivatalban.

RÁBELY KÁROLY H l
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

Rimaszombat, Horthy Miklós tér 9. szám.
A la p it t a to t t

1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

'! kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 
-• tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat

ványokat, esküvői, mulatsági és más 
alkalmi meghívókat, eljegyzési kár
tyákat, névjegyeket, gyászjelentése

ket, koszoruszalag, falragaszok nyomását stb. stb.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott R áboly K á ro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


