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A N E M Z E T  E G Y H A N G Ú  D Ö N T É S E :
VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓHELYETTESE.

Aki a magyar országgyűlés csü-' 
törtöki izzó lelkesedéssel lefolyt ülé
sét a rádió közvetítése nyomán hall
gatta, a levegő hullámain át is meg
érezhette a nemzeti egységnek és 
akaratnak az idők komolyságához 
illő nagyszerű történelmi megnyilat
kozását.

Ez a mindenkit magával ragadó 
egységes nemzeti akarat minden 
külső befolyásolás nélkül ösztönös 
megérzéssel emelte legendás hirü 
apja mellé kormányzóhelyettesként 
a méitó fiút: vitéz nagybányai
Horthy Istvánt.

Az országgyűlés egyhangú elha
tározását az egész magyar közvé
lemény természetes és magától ér
tetődő, egyedüli megoldásnak tartja, 
mert az uj kormányzóhelyettes egy
formán birja az államfő és a nem
zet bizalmát, ami a mai rendkívüli 
időkben a legteljesebb mértékben 
biztosítja a jó országvezetést.

A történelmi csütörtöki nap óta 
egy délceg, tetterös ifjú segit őr
ködni a nemzet szebb jövője felett. 
A nagy tengerész mellett egy fiatal 
pilóta, aki szárnyat akar adni a 
magyarság reményeinek és vágyai
nak.

Nekünk nincs más kötelességünk, 
mint követni őt a boldogabb jövőt 
Ígérő repülésében és amilyen fel
tétlen bizalommal és mélységes ra
gaszkodással követtük az Ország- 
gyarapitó Kormányzót, ugyanolyan 
bizakodással és szeretettel tekint

A magyar országgyűlés két háza február 19-én, csütörtökön 
délben Budapesten az Országház kupolacsarnokában együttes 
ülést tartott, amelyen ünnepélyes keretek között megválasztotta 
Magyarország Kormányzójának helyettesét. A választás a múlt 
héten elfogadott és kihirdetett 1942. évi II. törvénye kk alapján 
történt meg. Az együttes ülésen mintegy 500 törvényhozó jelent 
meg, akik egyhangú lelkesedéssel és közfelkiáltással Magyaror
szág Kormányzójának helyettesévé vitéz nagybányai Horthy István 
államtitkárt, a MÁV elnök-igazgatóját választották meg. A meg
választott helyettes államfő a Kormányzó Ur Ofőmélíóságának 
jelenlétében az esküt azonnal letelte. Ezután Bárdossy László m. 
kir. miniszterelnök benyújtotta a kormányzóhelyettes megválasz
tásáról és beiktatásáról szóló törvénycikket, amelyet az ország
gyűlés változatlanul elfogadott és amit vitéz Horthy Miklós kor
mányzó azonnal meg is erősített.

sünk fiatal helyettesére, aki vér az 
ő véréből, s éppen azért a magyar
ság legszebb ígérete.

Álljunk egy emberként az Atya 
és Fiú mellett, s a történelmi nap 
ünnepi hangulatában fogjuk meg 
mi is szeretettel egymás kezét, aho-

V ité z  H o rth y  l i t v á n  k or

Vitéz nagybányai Horthy István 1904- 
ben született Pólában, a református val
lásban. Középiskolai tanulmányainak el
végzése után a budapesti József mtlegye 
tem hallgatója lett és itt gépészmérnöki 
oklevelet szerzett.

Már műegyetemi hallgató korában 
kezdett el a repüléssel foglalkozni. Mi- 
ut.'n 1918. augusztusától az összeomlásig 
a fiumei haditengerészeti akadémia nö- 
vedéke volt, tehát katonai kiképzésben 
már részesült, 1926 bán önként jelent
kezett katonai szolgálatra és júniustól 
szeptemberig, majd 1927. júniusától szep
temberig szolgálatot teljesített a magyar 
légierőknél. Ez idő alatt megszerezte a 
különböző repülő fokozatokat és mint 
pilóta egyik vadászszázadhoz nyert be
osztást. 1929-ben nyerte el a repülőhad
nagyi rendfokozatot.

Mint sportrepülő is páratlan bravúr- 
tetteket végzett, Budapest— Bombay kö
zötti oda-vissza távrepülése világszen
záció volt. 1939. január óta tartalékos 
repülőföhadnagy.

Műegyetemi tanulmányainak befeje
zése után hosszabb külföldi utat tett. 
Tanulmányutjáról visszatérve, 1930. no
vember havában a m. kir. állami vas
acél- és gépgyárak szolgálatába lépett 
szerződéses főmérnöki minőségben. 1933- 
ban műszaki tanácsossá, 1935-ben he
lyettes igazgatóvá lépett elő és még ez 
évben megbízást kapott a vezérigazgató
helyettesi teendők ellátására is. 1935. 
november havában miniszteri tanácsosi

gyan Főmélíóságu Kormányzó Urunk 
is kezet fogott a fiával az uj nem- 
zetépitő munkára.

Ezt a kézfogást csak a magya
rok Istenének áldása és segítsége 
kisérheti. Fény nevükre, áldás éle
tükre !

irányzó h e ly e tte *  é letra jza .

címmel ruháztatott fel. 1937. julius ha
vában igazgatóvá neveztetett ki, 1939. 
október havában pedig a vezérigazgatói 
teendők ellátásával bízatott meg. 1940. 
junlus hó 1-ével a m.-kir. államvasutak 
igazgatóságának elnökévé nevezték ki, 
1941. julius hó 4 én kelt legfelsőbb el
határozással államtitkári címmel ruház
tatott fel. 1940. november 13. óta Jász- 
Nagykun—Szolnok vármegye beválasz
tása alapján a felsőház tagja.

Vitéz Horthy István élénk tevékeny
séget fejtett ki az egyesületi és sport
életben Í6, elnöke a Horthy Miklós 
Nemzeti Repülő Alapnak, a Magyar 
Póló Clubnak és a dlákkaptár-szövet- 
ségnek, társelnöke a Magyar Cserkész 
Szövetségnek és alelnöke a Magyar 
Touring Clubnak. A közélet terén ki
fejtett értékes és eredményes munkás
ságáért megkapta a Magyar Érdemrend 
Középkeresztjét a csillaggal. Tulajdo
nosa ezenkívül számos magas külföldi 
kitüntetésnek is.

Vitéz Horthy István 1940. április 27-én 
vette feleségül Edelsheim-Gyulai Ilona 
Mária grófnőt, Edelsheim-Gyulai Lipót 
gróf földbirtokos leányát. Vitéz Horthy 
Istvánná igen élénk tevékenységet fejt 
ki a magyar szociális és jótékonysági 
mozgalmakban. Elnöke a Magyar Asszo 
nyok Nemzeti Szövetsége vasutas szak
osztályának és társelnöke a MANSz

központi szervezetének. A vezetése alatt 
álló szervezetek igen eredményes és 
áldásos munkát végeznek, különösen a 
munkáscsaládok és gyermekek állandó 
intézményes támogatása terén. A veze
tése alatt működő szervezetek a harc
téren küzdő katonák téli holmival való 
ellátása körül is szép eredménnyel dol
goztak. Vitéz Horthy Istvánnak és fele
ségének 1941. január 17-én fiuk szüle 
tett: ifjú Horthy István.

■ — ----------------

M a gya ro rszá g  Védasszonyának 
szo b rát a rám . kai, tem plom  elé,

Raddny Lajos esperes-plébános az 
elmúlt vasárnap két Ízben tartott szent
beszédében egy kedves terv alapkövét 
tette le. Azt a megvalósulásra érdemes 
eszmét vetette fel, hogy az ez év tava
szán megújuló róm. kát. templom elé 
állitassék fel Magyarország Védasszo
nyának, a Boldogságos Szűz Máriának 
szobra. Ez a szobor nemcsak a hitélet 
megerősítését, de főterünk megszépíté
sét is szolgálja. Hisszük, hogy Rima
szombat város társadalma jól ismert 
áldozatkészségével lehetővé teszi ennek 
a nemcsak vallásos, de hazafias érzés
ből fakadó szép gondolatnak mielőbbi 
megvalósulását, hogy már ebben az esz
tendőben levetett föveggel köszönthessük 
a mi égi Patrónánk szobrát és könyö
röghessünk' általa magyar hazánk szebb 
és boldogabb jövendőjéért.
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A  jótékonycél és a társadalm i összefogás jegyében fo lytak le 
a farsangzáró  estélyek.

Mikor e sorok Íródnak, már benn 
élünk a nagyböjtnek hamvazó szerdai 
hangulatában és igy kellő lelkiismereti 
vizsgálat után számolhatunk be a rövid 
farsang végső akkordjairól. Ha nem is 
teljes mértékben következett be az, ami
nek a farsang elején lapunkban hangot 
adtunk, megállapíthatjuk, hogy Rima
szombat város társadalma megértette a 
mai idők komoly szavát és a farsang 
alatt nem Karnevál herceget ünnepelte, 
de a jótékonyság és a társadalmi össze
fogás je yében vette ki részét a tán
cokból és a mulatságokból. Ez évben 
nem voltak zajos és reggelig tartó bálok, 
helyüket felváltották a főleg a magyar 
honvéd és annak hozzátartozói javára 
rendezett műsoros estélyek. Ezek sorá
ban kiemelkedő jellegű volt

a Rimaszombatban állomásozó harc
kocsi ezred tartalékos tiszti isko
lájának február 14-én, a Polgári
kör összes helyiségeiben óriási 
sikerrel megrendezett előadása.

Hetekig tartó munkával honvédségünk 
legifjabb tagjai valósággal tündérkertté 
varázsolták át a sok szép mulatságot 
megért Polgárikor öreg termeit. A nem
zeti és a város színeiben pompázó fa
lakról a Legfelsőbb Hadúr képe és 
ügyesen kirajzolt harckocsik tekintettek 
alá. A kör emeleti termét hangulatos 
bárrá alakították át, amelynek falait Gy. 
Szabó Albert és Pekdry György kar- 
paszományosok pompás és a rajzfilmek
ből is ismert rajzaik diszitették. Katonai 
rend és jóleső figyelmesség fogadta a 
termeket zsúfolásig megtöltő közönséget, 
amelynek soraiban a teljes tisztikaron 
kívül ott láttuk dr. Horváth Árpád alis
pánnal és Éva László polgármesterrel az 
élen a város társadalmánák szine-javát.

Vitéz Marzsó Lóránd m. kir. honvéd
százados, a tiszti iskola parancsnoka 
meleg szavakkal köszöntötte a meg
jelenteket, hangsúlyozván, hogy a hon
véd ifjak a szórakoztatás terén is meg 
állják a helyüket. A nagy tetszéssel 
fogadott megnyitó után sor került a 
rendkívüli Ízléssel összeválogatott és 
nagy hatást elért műsorra. Ennek során 
különleges élvezetet nyújtott és igazi 
művészi teljesítmény volt Éber Ottó 
szájharmonika előadása, aki ennek a 
nehéz zenei szerszámnak hivatott mü 
vészeként mutatkozott be. Ugyanő éne
kelt el csengő és iskolázott tenorján 
nehány szép magyar dalt Tomcsányi 
Sándor zongora kisérete mellett.

Fairengető kacagást váltott ki a pom
pásan megjátszott két kis bohózat. Az 
elsőben Fogarasy György, Galasi Gyula 
és Tomcsányi Sándor jeleskedtek, mig a 
„Nyul“ cunü tréfában Gáspár Zsóka, 
Dobó Katica, Fogarasy György, Tóth 
János és Jávor László tűntek ki rutinos 
alakításukkal. Fogarasy György humo
ros vénáját egy nagy tetszést aratott 
monológgal is bebizonyította. A konfe- 
ránsz szerepét Mészöly György látta el 
ötletesen és jóizü szellemességgel. A2 ő 
szavaival ért véget a nívós műsor, ami
kor is kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a magyar honvédség hősi halott
jairól, akiknek hátramaradottjai javára 
rendezték meg ezt a műsoros estélyt is. 
A közönség a szép és komoly meg
emlékezést állva hallgatta végig. Az elő
adás után a honvéd cigányzeneker, vala
mint Lali Sándor jazz-zenekara hang
jaira kezdetét vette a vidám tánc, s 
tartott, amíg csak el nem hangzott a 
zárórái „takarodó".

A nagyszerűen megrendezett és min
den tekintetben nagy sikert elért elő
adás körül vitéz Marzsó Lóránd száza
dos és felesége fejtettek ki fáradhatatlan 
és elismerésre méltó munkásságot.

Köszönetét érdemelnek a város keres
kedői, akik a tombolához ajándékaikkal 
hozzájárultak és ezzel a nagy anyagi 
sikert növelték.

A városunkban nagy népszerűségnek 
örvendő honvédfiaink ezzel az estélyük
kel még közelebb férkőztek a szivünk
höz. Fegyelmezettek, kedvesek, vidámak 
voltak. Egy önfeledt, boldog éjszaka 
után körükből mindenki a legszebb 
emlékekkel távozott.

A farsang végét társadalmi köreinkben 
is családias mulatságokkal zárták le.

Február 15-én, vasárnap este az Iparos
körben a Magyar Iparos Asszonykör
adott teaestet, amelyen az iparosság 
nagy számban vett részt. Megjelent 
azon Valaszkay Rezső, a Járási Ipartár
sulat elnöke is. Vidám műsor keretében 
az Asszonykör lelkes tagjai Vondra Já- 
nosné elnöknő vezetése mellett teát 
szolgállak fel. A két bemutatott, nagy
szerű humorral megjátszott tréfában 
Drobka Ica, Drobka Géza, Koskó Sári 
és Gecse Gyula tették próbára a meg
jelentek nevető izmait. Durda Jánosné 
közkívánatra énekelte el szépséges hang 
ján a népszerű katonadalokat, Koskó 
Sári zongorakisérete mellett. Valamennyi 
szereplő viharos tapsokat érdemelt ki 
és mega apozta az estély további vidám 
hangulatát.

Február 16-án, hétfőn este igazi fényes 
társadalmi eseményt jelentett a róm. 
kát. Női Oltáregyesület teaestje, amely 
Katolikus Körben folyt le. A Kör helyi
ségei ezúttal szűknek bizonyultak a 
résztvevők befogadására. A megjelentek 
soraiban ott láttuk a város társadalmát, 
tisztikarát és fiatalságát rang-, felekezeti 
és osztálykülönbség nélkül. Az Ízléssel 
feidiszitett asztalok közönsége újabb bi
zonyítékát nyújtotta annak a példásan 
békés viszonynak, amely városunkban 
a keresztény egyházak között fennáll. 
Tariska Lajosné, az Oltáregyesület ügy
buzgó elnöknője szívből jött „Isten ho-

Gömör és Kishont vármegye Közigaz
gatási Bizottsága e havi ülését február 
10 én tartotta meg Rimaszombatban dr. 
runyai ’Sóldos Béla kormánybiztos főis
pán elnöklete mellett. Az elnök bejelen
tette, hogy dr. Janisch Gejza miniszteri 
tanácsos, pénzügyigazgató nyugalomba 
vonult és egyben üdvözölte az ülésen 
hivatalosan megjelent vitéz Dede Lajos 
miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató-he
lyettest, aki a rimaszombati kir.pénzügy
igazgatóság vezetését ideiglenesen ellátja. 
Ezután az egyes előadók tették meg je- 
jentéseiket. Halász Sándor m. kir. gaz
dasági felügyelő, a vármegyei gazdasági 
felügyelőség vezetője mezőgazdasági hely
zetjelentésében előadta, hogy januárban 
a rendkívüli hideg miatt minden mezei 
munka szünetelt. A k dvezőtlen időjárás 
az állattenyésztést is befolyásolta, a ta
karmány szűkös volta miatt az állatál
lomány kondíciója romlott és a sertés-

Az a hatalmas földterület, amelyből 
a régi Újvár, a későbbi Heves, Nógrád és 
a régi „Rimavármegye", a későbbi Kis
hont keletkezett, „ősfoglalásu" föld, u. n. 
„szállásbirtok“-a volt a Szabolcs vezér
től származó Csák nemzetség két alágai- 
nak: — a Záchoknak és Kacsicsok- 
nak. Másként Kathyzoknak.

Ősi foglalás jogán mély a tatárjárást 
jóval megelőzőleg bírták Hatvantól fel
felé Pásztót, Mátras7Őllőst, Verebélyt, 
Kis Terenyét, Salgót, Tarjánt, Somoskőt, 
Füleket, stb. a hozzátartozó uradalmak
kal együtt, s a Karancsságot Nógrád 
megyében; Gömörben Ajnácskőt; Rima- 
megyében Rimaszombatot, majd a felső 
Rima mentén Cserencsényt, Töréket, 
Szkálnokot, Úrrévet, Kraskót, Szorghot, 
a két Bokorágat (ma Pokorágy), Torná
cot és Tiszolcot. Gömörben még az 
övék volt Maysa, Majom, Bátka, Füge, 
Szentlélek (a mai Oldalfalva), Jeszte, 
Bolyok, Marczelusfalva — később Roz- 
lozsna, Periasz, Somkut és Lubenyik. 
Fülek várához tartozott 1243-ban Détér, 
Serke, Harmac, Péterfalva. — Valamint 
a Murány-patak felső vidékén Murány 
és Ilsva, a Hlboka-patak forrásáig, a 
Lumnica hegy alatt is e nemzetség bir
toka volt.

Ilyen hatalmas s majdnem összefüggő

zott“-tal köszöntötte a megjelenteket. 
Majd Bartáky Éva és Derecsky Mária 
kereskedelmi iskolai növendékek finom 
táncot lejtettek el könnyed és ügyes 
mozdulatokkal. Ezután Komjáthy Edit, 
Túrós Kató, Stumpj Palika és Pistuka 
elemista tanulók kedves farsangi jele
netet adtak elő, s nagy sikerrel árulták 
a „zsákbamacská“-t az Ízletes teát fo
gyasztó közönségnek, amelyet az Oltár
egyesület lelkes hölgyei szolgáltak fel 
igaz szeretettel. Majd megszólalt Lali 
Sándor cigányzenekara és az ifjúság 
hamarosan táncra perdült.

Az egyesületi tagok bőkezűségéből 
összeállított gazdag btiffé, a kisorsolt 
diszes torták és a jelentős felüifizetések- 
ből tetemes összeg jutott az est meg
rendezése által kitűzött jótékonycéira. 
Az elért nagy erkölcsi sikerért méltó 
elismerés illeti Tariska Lajosné elnök
nőt, dr. Bányai József oltáregyleti igaz
gatót és az egyesület ügybuzgó tagjait.

A farsang utolsó eseménye február 
17-én, kedden este folyt le a Polgári
körben, amikor a 600 éves zenekar
rendezte meg magyar nótás zenei estjét. 
Ez alkalommal is zsúfolásig megteltek 
a Kör feidiszitett termei jeléül annak a 
nagy népszerűségnek, amely kedves 
muzsikusainkat körülövezi. A megjelen
teket a zenekar népszerű prímása: dr. 
Mihalik Dezső ny. vm. főügyész üdvö
zölte meleg szavakkal és a zenekar 
szépséges magyar dalaival. Majd öreg 
és fiatal itt is táncra perdült és a leg
kisebb fáradtság nélkül, jókedvvel, vi
dáman búcsúzott el Rimaszombat városa 
a rövid, de tartalmas farsangtól.

hizlalás teljesen megszűnt. A téli erdei 
munkák is szüneteltek a nagy hó miatt.

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos 
jelentése szerint január hóban a vármegye 
közegészségügyi á l l apot a  rosszabbo
dott, amennyiben a kedvezőtlen időjárás 
folytán szaporodtak a légzőszervi huru- 
tos megbetegedések. így a vármegyében 
44 szamárköhögés, 3 szövődményes in
fluenza és 3 nyílt gümökőros megbete
gedés történt. Az egyéb fertőző beteg
ségek közül 62 kanyaró, 10 torokgyík, 
7 vörheny, 7 bárányhimlő és 11 hastífusz 
fordult elő. Az 1941. évi december havi 
népmozgalmi adatok szerint a vármegye 
területén élve 165. gyermek született. 
Elhalt 119 egyén, igy a vármegye sza
porodása -j- 56, mely az előző hónaphoz 
viszonyítva 16-tál kevesebb, a múlt év 
hasonló hónapjához viszonyítva viszont 
15 tel több.

birtoktest csak ősi foglalás lehet és nem 
királyi adomány, amit több régi oklevél 
is bizonyít.

Gömör egyik legrégibb s legősibb 
birtokosának tehát a birtokközösségben 
élt Zách és Kacsics nemzetséget kell 
tekintenünk.

E nemzetség egyes előkelő tagjai 
voltak a névadói is sok községünknek, 
így Istvánfalva, (amelyből később Rima
szombat keletkezett), Tamásfalva, Jánosi, 
Pálfalva, Ivánfalva, Gergelyfalva, Marton- 
falva, Sitnonyi stb. az első foglalók emlé
két őrzik.

A másik ősi birtokos a megyében az 
Aba-nemzetség egy ága. Nevét őrzi e 
nemzetségnek Abafalva, Lénárdfalva. ök 
bírták 1282-ig Gede várát és Váraly- 
lyát is.

A harmadik a Bár Kalán nemzetség, 
amelynek birtokai királyi adományként 
jutottak a nemzetség legismertebb tag
jának Benedek bánnak, vagy másként 
„Bánk“-bánnak birtokába, a megyének 
Hevessel és Nögráddal határos déli szög
letében feküdtek. így Sőreg vára, Csoma- 
telek és Gortvatö. A mai Gortva-puszta.

A negyedik, s egyik földbirtokosa a 
megyének Borscomes, Böngér fia a Mis
kolc nemzetségből (1194—1237) a tornai 
várból kiszakított pelsüci uradalmat

bírta. Pelsüc, Ardó, Lekenye, Kuntapolca, 
Somkut. De okleveles adataink szerint, 
ez is már királyi adomány volt.

A Balogh nemzetség, amely a Balog
völgyét, Hangonyt és Rimaszécset bírta, 
bár egyik legrégibb birtokosa a megyé
nek, de nem ősi foglalás, hanem királyi 
adományozás jogán, őse friedburgi Alt- 
mann nevű thüringiai vitéz volt, aki 
állítólag I. Endre uralkodása alatt tele
pedett meg hazánkban.

A Humh Pázmán nemzetség ősei 
„Hont és Pázmán nevű két édes testvér, 
páncélos vitézek, akik a sváb földről jöt
tek. És Szent István királyt a Garam- 
vizében lovagi karddal övezték".

Úgy Nagy Hont, mint Rimamegye is 
„Hont“-tól kapta nevét. Birtokosok a 
Felső Szuha és Felső Rimavölgyben, — 
Rimavármegyében, azaz Kishontban — 
Hanva, Runya, Tillér, Szkárosa is az 
övék.

Nagyjából e családok bírták Gömör 
és Kishont megyéket II. Endre uralkodá
sának idején.

A Gertrud királyné meggyilkolásában 
részes főurak nagy része Gömör és 
Nógrád nagybirtokosaiból, s országos 
hivatalokat betöltő főurakból állott.

A Bár Kalán nembéli Benedek bán, 
vagy Bánk bán, az összeesküvés értelmi 
szerzője 1209-ig erdélyi vajda. 1209-től 
1212-ig a Kacsics nembéli Mihály az 
utódja az erdélyi vajdaságban.

Mint erdélyi vajda követi a Kacsics 
n, b-i Mihályt e főméltóságban Meráni 
Berchtold kalocsai érsek 1212-től 1213-ig. 
Gertrud királyné testvéröccse.

E sorrendet figyelve megbizonyoso
dunk afelől, hogy a Kacsics nemzetsé
get személyes sérelmek is vezették, az 
országos elégedetlenség idején, Berchtold 
miatt a királyné elleni gyűlöletre.

És bár II. Endre még 1212-ben, az 
elégedetlenség láttára, uj embereket állí
tott az ország élére, igy nádorrá épen 
Benedek bánt vagy Bánk bánt, Horvát 
és Szlavón bánokká a Kacsics n. b-i. 
Mihály vajdát és Simon testvérét.

De ez az újabb rang- és hatalomosz
tás már nem bírta a lelkek mélyén izzó 
elégedetlenség tüzét eloltani. S főképpen 
azért, mert amikor II. Endre 1213-ban 
hadba szállt, az esztergomi érsek és a 
nádor mellőzésével, az ország kormány
zását is Berchtoldra bízta.

Ez újabb sérelmekre Benedek nádor 
maga állt az összeesküvők élére, amely
ben résztvettek még a veje Simon is
pán; Tőre ispán fia Péter, a Kacsics 
n. b-i Mihály és Simon bánok.

Eléggé mutatja II. Endre gyöngeségét 
és jellemző az akkori közállapotokra, 
hogy bár bizonyos volt, hogy e főurak 
a királyné meggyilkolásában részesek 
voltak — büntetlenül maradtak egy 
ideig. — S Bánk bán büntetése közvet
lenül az volt, hogy a nádori széket el
vesztette, de vejével, Simon ispánnal a 
királyi tanácsnak tagja maradt. Sőt a 
Kacsics n. b-i Simon bán is uj méltó
sághoz jutott. Mert 1214-ben étekhordó 
mester, 1215-ben erdélyi vajda lett.

1228-ban vesz azonban Gertrud fia,
IV. Béla kis király elégtételt anyja meg
gyilkolásáért.

Bánkot és vejét Simont, s a Kacsics 
n. b-i Simon bánt, felségsértéssel elkö
vetett hűtlenségben elmarasztalta és 
noha nagyobb büntetést érdemeltek volna, 
mindhármukat összes birtokaik elvesz
tésére Ítélte.

Ekkor, s ezután kerülnek úgy a he
vesi, mint a nógrádi és Gömör és Kis- 
honti Kacsics birtokok is más kezekbe.

Legtöbbjét úgy Erdélyben, mint Nóg- 
rádban a Tomaj nembéli Dénes nádor 
fia, Dénes tárnokmester kapja. A gácsi 
és divényi uradalmakat s Losoncot is. 
Amely ettől kezdve névadója lett a 
Losonczy és a losonczi Bánfy családok
nak.

Füleket a Pók nembéli Móric fia: 
Móric kapja.

Széchényt a Szák nembéli Pósa nyeri 
királyi adományul.

Rimaszombat is ekkor került a kalo
csai érsekség kezére.

A Gortva-patak mentén fekvő Gede 
vára 1241-ben, — az alatta elterülő 
várossal-opidum — rövid ideig Tiirje 
n. b-i Dénes birtoka, azonban csak 
mint elkobzott vagyont nyeri IV. Bélától.

Később Kun László idejében Gede 
vára, az Aha nembéli Dávid fiáé, Finta 
nádoré, aki a királlyal, IV. Lászlóval 
folytatott harcai, s Gede várának le
győzése után összes javait elveszti, s 
utána közvetlenül e javakat 1283-ban,

---------------- ♦♦----------------

J a n u á rb a n  a h id e g  idő b e fo ly á so lta  a v á r m e g y e  
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Gömör és Kishont vármegye első ismert birtokosai 
és azok telepítései.
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Befegek
többnyire székrekedésben is 
szoktak szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emésztésressr.«ss®i&

a Kálmán király idejében Olaszország
ból, Apuliából beköltözött Rathold nem
zetség egyes ágai kapják a gömöri bir
tokokat királyi adományul. S évszázado
kon át ezek utódai a Lorántiyak, Ils- 
vayak, Feledyek, Putnokyak s Gyulafyak j 
birják Göinör nagyrészét.

* * *
A tatárjárássodra amely megyénkre 

is kiterjedt, itt is szörnyű pusztítást 
okozott. Utána mindenütt csak rom,| 
pusztulás s elnéptelenedés maradt.

Rimaszombat akkori földesura Banca 
István kalocsai érsek, az első, aki az 
elnéptelenedett Rimamegyében „vendé
geket" „hospites“-eket telepit le bánya
művelésre, nagy szabadalmakat és kivált
ságokat biztosítva nekik. Így Rimabá
nyán arany és ezüst bányászatra 1268- 
ban. — Oklevélileg bizonyíthatom ez az 
első telepítés Kishontban.

Ezzel majdnem egyidejűleg folyik az 
áldatlan belviszály és háború apa és 
fiú, IV. Béla és V. István között, amely 
nem maradt hatás nélkül e vidékre 
sem, kivált ha tudjuk, hogy Gömör és 
Kishont is azon 15 megyéhez tartozott, 
amelyet V. István uralt.

Murány-várát pl. 1271-ben ajándékoz
za V. István, Gunig — másként Csenig 
comesnek.

De 1280 bán már a Rathold nembéli 
Roland fiai, a könnyelműségükről híres 
Mátyás és testvérei birják. A XIV. szá
zad elején Muráuyvára romokban hever. 
S ekkor a szepesmegyei Szíoján nem
béli Herbord kap a Ratholdoktól tele
pítési engedélyt. 1321-ben a Roland 
nádor fiai Dezső, Leustach, Roland és 
István a Sztoján nembéliek számára 
azon feltételeket szabják meg, melyek 
alatt a murányi várhoz tartozó telkeket 
telepithetik.

A második telepítése Gömörnek, ami
ről okirati adataink vannak.

A harmadik pedig Dobsina, amelynek 
neve először IV. Béla király 1243-ik évi 
adománylevelében emlittetik, mint a ko
ronára szállt birtok, amely Bebek Máté 
fiainak, Fülöpnek és Detriknek adomá- 
nyoztatott.

Az Ákos n. b-iek Gömörbe szakadt I 
ága, a Bebekek 1318. február hó 2-án 
osztják fel javaikat. Ebből egész tisztán 
látjuk, milyen és mennyi területét bír
ták Gömör vármegyének.

Ekkor a Szár Detre, Benedek fiaitól 
származó unokái osztozkodnak, névsze- 
rint: Bebek Domokos, egy leány: Kacsics 
Domokosné, Kún Miklós, Csetneki Lász
ló, János, Péter és Anna, Forgách Mik- 
iósné. De János testvérük Csák Máté 
fogságában van ekkor, s amikor onnan 
kiszabadul, újból megjelennek a szepesi 
káptalan előtt, s a következőképpen osz
tozkodnak:

Bebek I. Domokos kapta Pelsücöt, az 
általa 1318—20. között épített várral 
együtt; az ardai ólombányákat, s az 
urbura felét; Licét, Deresket, Páskahá- 
zát, Veszverést Gömörben.

Kun Tapolcát 1. Miklós és László 
kapták Csetnek keleti és déli részét 
(két harmadát), továbbá Restér, Gecel- 
falva, Pétermány, Marcelusfalva, Sebes
patak, Kúntapolca, Tornává, Ardó, Le- 
kenye, Panyit gömöri falvakat.

I. János és Péter kapták Csetnek 
egyharmadát.Ochtina, Rochfalva.Schluss- 
falva (Szlabos), Gencs, Gacsalk, Roz- 
lozsma, Kövi, Nandrás, Vigne, Tóthfalu 
falvakat és Kövi várát Gömörben.

Ezen osztállyal a gömöri Bebek ág 
ismét több alágra szakadt. A pelsüci 
Bebekekre, a Kúntapolcaiakra s a Cset- 
nekyekre.

László nem volt megelégedve a neki 
jutott résszel, s ezért testvérei át enge
dik neki a Dobsina-folyó mellett eső 
nagy erdőt, melyben aztán még az év 
ben (1326-ban) megkezdte László fia, 
Miklós nevű „soltész" Dobsina város 
alapítását. A testvérek ezt azon feltétel
lel engedték át, hogy oda lakókat tele
pítsen, s a bányák utáni jövedelem egy- 
harmadát magának megtartsa. ■— Kor- 
ponáról felnémetek települtek ide 1326- 
ban.

A negyedik telepítés a Rákóczi-szabad- 
ságharc végére esik. 1710-ben, az akkoM

dühöngő pestis annyira elnéptelenitette 
Tiszolcot, hogy részbirtokosai a Kubl- 
nyiak, akiknek Liptó- és Árvában is 
birtokaik voltak, s ott a termés ez év
ben a fagyok miatt elpusztult, áttelepí
tik jobbágyaikat az addig magyar nyelvű 
Tiszolcra. S igy mindössze 232 év óta 
lett e helység szlovák nyelvű, s a tótság 
egyik fellegvára.

A történelmi igazság keresése jog és 
kötelesség. S nemzeti érdek. Elhallga
tása pedig bűn.

Özv. dr. Wallentinyi Dezsöné.

Népművelés.
A Baross Szövetség tagjai számára 

hirdetett hétfő esti előadás — közbejött 
akadályok miatt — elmaradt.

A megnyitó előadást ezért február
22 én, vasárnap este fél 8 órai kez
dettel megtartják.

Előadók dr. Szabolcs Andor, dr. vitéz 
Puskás Zsigmond és dr. Szepsy József. 
A Baross-tagok és azok segédjeinek tel
jes számban való megjelenésére a veze
tőség okvetlenül számit. Az előadásra 
vendégeket is szívesen látnak.

A leventék és tanoncok számára febr. 
6-án a kijelölt előadók akadályoztatása 
folytán újból Kovács József és Balta Ká
roly polgári iskolai tanárok tartottak ér- 
dekfeszitő előadásokat. Kovács József 
„öntudatos magyarság" címen rámuta
tott arra, hogy ki az értékes magyar, 
felsorolta a magyar őserényeket, rámu
tatott hibáinkra, beszélt a magyar sors
kérdésekről és a magyarság hivatásáról. 
— Bállá Károly az élőlények szaporo
dásának kapcsán értekezett arról, hogy 
ha minden újszülött életben maradna, 
úgy 25 év múlva az emberiség megkét
szereződne. Ez azonban a természetes 
halandóság, a létfenntartási, valamint az 
egyéb háborúk miatt lehetetlen. A két ér
tékes előadás nagy hatást kelteti a hall
gatóságban.

Február 13-án Szabó István áll. fiúis
kolái tanító beszélt „Mi magyarok" címen. 
A könnyen érthető, s népies stílusban tar
tott előadás keretében a fajkérdés ele
meit tárgyalta. Rátért a magyarság faj
képének ismertetésére, s azt a következ
tetést vonta le, hogy — habár az év
századok folyamán a magyarság keve
redett is más fajtákkal, joggal állíthatjuk, 
hogy ma is vannak fajmagyarok. Az 
öröklés élettörvénye az, ha a két fajta 
keveredik egymással, a késői utódokban 
már szét válik a két természet, s az 
egyiké az egyikben, a másiké pedig a 
másikban jelentkezik. Az ősi magyar vér 
évszázadokon át is visszavág az eredeti 
tiszta magyar vérre. A nagy tetszéssel 
fogadott előadás után Szabó István a 
megjelenteket betanította két szép régi 
magyar nótára. Mindhárom előadáson 
Horváth Lajos áll. fiúiskolái igazgató el
nökölt.

Február 20-án ugyancsak Szabó István 
tartott előadást a „Magyar ember, ma
gyar név" címen, amelyről jövő szá
munkban adunk tudósítást.

A Honleánycsoport IV. összejövetelén, 
február 11-én két időszerű, tárgyaikban 
egymásbakapcsolódó, hasznos és ügye
sen megirt előadás hangzott el. Babits 
Lászlóné-Miskolczy Márta áll. fiúiskolái 
tanítónő szemléltető erővel vázolta a légi
támadások pusztításait és az azok elleni 
hatásos védekezést. Szabó lstvánné áll. 
fiúiskolái tanitónő viszont nagy felké
szültségről és gyakorlati tudásról tanús
kodó előadásában az első segélynyújtás 
népszerű módjait ismertette endkivül 
hatástkeltő formában.

Február 18-án Holuby Márta áll. fiú
iskolái tanitónő az emberi rossz szoká
sok éles tükörképét mutatta be, azt a 
tanulságot ültetvén el hallgatói leikébe, 
hogy nem a külső forma, de a lélek te
szik az embert. — Dr. Szilassyné-Smál 
Jolán áll. leányiskolái tanítónő a gyer
meknevelésről tartott rendkívül értékes 
és megszivlelésre méltó előadást. Kifej
tette azokat a fontos irányelveket, ame
lyek a nevelés egységes vonala szem
pontjából a szülőkre és az iskolára egy
aránt kötelezőek. Kitűnő fejtegetései 
megérdemelnék a nagyobb nyilvánossá
got. Az állami elemi leányiskolában le
folyt összejöveteleket Szakáll Lenke h. 
igazgatónő vezette.

A „Honleánycsoport" záróösszjövetele 
február 25-én, szerdán délután 6 órakor 
folyik le, amikor Badinyi Györgyné, 
Wallentinyi Ida és dr. Kriesch Lajos tar
tanak előadást.

A  rim aszom bati Katolikus Akció  
hitvédelm i előadássorozata

február 20-án, pénteken este kezdődött 
meg dr. Pobozsny Róbert püspöki hely- 
nök érdekfeszitő előadásával. A lapunk 
zártával egybeeső eseménnyel a jövő 
számunkban foglalkozunk. A további 
előadások sorrendje: Február 27-én: „A 
keresztény gondolat szerepe és feladata 
korunk válságaiban". Előadó : vitéz
Makray Lajos pápai prelátus, tolnai 
plébános. — Március 6-ikán : „A Kát. 
Egyház helyzete napjainkban". Előadó : 
P. Kánig Kelemen füleki szt. ferencrendi 
házfőnök-plébános. — Március 13-án : 
„Együtt az Egyházzal". Előadó: Miha- 
lovics Gyula losonci apátplébános. — 
Március hó 29-től április hó 2-ig böjti 
lelkigyakorlatok a kát. templomban. 
Tartja : Réz Marian salgótarjáni szt.
ferencrendi atya. Megnyitóbeszéd már
cius hó 29-én, virágvasárnap este fél hét 
órakor. Az előadások a Katolikus Kör
ben este 8 órakor kezdődnek. Belépti- 
dij nincs. Készkiadások fedezésére azon
ban önkéntes adományokat köszönettel 
fogadnak.

— Eljegyzés. Hruska Jolánka, Széplak 
(Szlovákia) és Tóth Ferenc, Rimaszombat 
jegyesek.

Dr. Enyedi Andor ref. püspök be
iktatása. Február 23 án, hétfőn nagy 
ünnepségek keretében iktatja be hiva
talába a tiszáninneni ref. egyházkerület 
uj püspökét: dr. Enyedi Andor kormány
főtanácsos, miskolci lelkészt. A felszen
telést dr. Ravasz László budapesti ref. 
püspök végzi. A beiktatáson a rima- 
szombati ref. egyházat dr. 'Sóldos Béla, 
egyházmegyei tanácsbiró, Varga Imre 
ref. lelkész, a rimaszombati gimnáziumot 
pedig vitéz Fábián Vilmos tanügyi fő
tanácsos, igazgató és Papp József vallás
tanár képviselik.

A Polgárikörben február hó 28-án
este 8 órai kezdettel Smid István rozs- 
nyói ev. főesperes, a felvidéki magyar 
evangélikus élet egyik legkiemelkedőbb 
munkása, a magyar evangélikus Sión 
egyik legrégibb és legérdemesebb egyé
nisége tart előadást: „A húsz év tanul
ságai" címen. A köztiszteletben álló fő
esperes, aki húsz éven keresztül a fel
vidéki magyar élet fájdalmas szépségeit, 
könnyes mélységeit élte át, előadásán át 
leszűrödött életbölcsességgel kamatoz
tatni kívánja a 20 év élményét a ma
gyar jövő számára.

KATONAI ROVAT.
L  Ism eretterjesztő  előadás. - 1

A katonai ismeretterjesztő előadások 
során február 13-án délután a Várme
gyeháza nagytermében Resch Rudolf 
m. kir. őrnagy „A páncélos fegyvernem 
fejlődésé"-rői tartott alapos felkészült
ségről és nagy szaktudásról tanúskodó 
előadást. A nagyszámban megjelent ka
tonai és polgári hallgatóság élénk figye
lemmel kisérte és zajos elismeréssel ju
talmazta a kiváló előadó értékes fejte
getéseit.

Halálozások. Nagy gyász és pótol
hatatlan veszteség érte vitéz Lőcsey Fe
renc pénzügyi titkárt szeretett feleségé
nek, sz. Lukách Paulának hosszas szen
vedés után e hó 11-én Budapesten 
bekövetkezett halálával. 17 évi boldog 
házasság után, 35 éves korában végezte 
be földi életét a Rimaszombat társadal
mában is szeretetnek örvendő fiatal 
asszony, akit gyászoló hitvesén kívül 
árván maradt fia és kiterjedt rokonság 
gyászolja. Az elhunytat Budapesten he
lyezték örök nyugovóra. Az engesztelő 
szentmise-áldozatot a rimaszombati róm. 
kát. templomban február 16-án mutatták 
be. A gyászistentiszteleten a templomban 
a gyászolókon kívül megjelent vitéz 
Dede Lajos miniszteri tanácsos, pénzügy- 
igazgató-helyettessel az élen a pénzügy
igazgatóság és az adóhivatal teljes tiszt
viselői kara és a helybeli vitézek család
tagjaikkal együtt.

Hubay Pál nyug. postaaltiszt, városunk 
érdemes polgára 73 éves korában e hó
17- én hosszas szenvedés után meghalt. 
Az elhunyt a megszállás éveiben a Ma
gyar Nemzeti Párt hűséges alkamazottja, 
s mint ilyen megalkuvás nélküli magyar 
ember volt. Elhunytát özvegye, fia és 
kiterjedt rokonság gyászolja. Február 
19-én temették el nagy részvét mellett.

Özv. Ducsay Dénesné sz. Lejtényi- 
Vadász Teréz Rimaszombatban február
18- án, 58 éves korában meghalt. Az el
hunytat fiai: dr. Ducsay Dénes tb. szol- 
gabiró és Ducsay Tibor m. kir. honvéd- 
főhadnagy gyászolják. Hült tetemeit 
Rimaszombatból Abaujvár Kenyhecre 
szállították, ahol a családi sírboltban 
helyezték örök nyugovóra.

Nozdroviczi Pál gyógyszerészt mély 
gyász érte, amennyiben édesanyja: özv. 
Nozdroviczi Józsefné szül. Lackovics 
Anna 67 éves korában folyó évi február 
hó 7-én Belusán (Szlovákia) meghalt. 
Temetése ott nagy részvét mellett ment 
végbe folyó hó 9-én.

Özv. Ostrom Józsefné sz. Vrána Mária 
Rimaszombatban február 16-án 61 éves 
korában elhunyt.

Huszdeka a kenyér fejadagja. Feb
ruár 10-től a kenyér napi fejadagját 20 
dekára, a kenyérliszt fejadagot pedig 
március 1-től személyenként és havon
ként 4 kg-ra szállították le.

H A R I S N Y A
M ü s e l y e m  é a  
h e r n y ó  s e l y e m
összes minőségben  
kérje minden üzletben 
Vigyázzon a márkára:

N O R - C O C
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„Olaszország gyarmati törekvései"
cimii cikkünk 3. folytatása e heti szá
munkból — anyagtorlódás miatt — ki
maradt.

A hűséges munka elismerése. Ritka 
megtiszteltetés érte Polenkovics Jánost, a 
rimaszombati Katolikus Kör uivarnokát, 
aki hét és negyed éves szorgalmas és 
hasznottévö működése után ez év feb
ruár 15-én állásától megvált. A Kör el
nöksége volt hűséges alkalmazottjától 
február 14 én este társas összejövetel 
keretében búcsúzott el. Ez alkalommal 
osztály- és társadalom különbség nélkül 
jelentek meg a Kör tagjai, akiknek ne
vében dr. Gabonás János polgármester- 
helyettes, a Kör világi elnöke méltatta 
Polenkovics János becsületes, odaadó és 
példát mutató munkásságát, amellyel a 
Kör tagjainak szeretetét és ekkora nagy 
mértékben megnyilvánuló elismerését 
szerezte meg. Az elnök ezután sok sze
rencsét kívánt a távozó udvarnok to
vábbi életutjához és köszöntötte annak 
utódját : Varga Nándort. Az ünnepelt 
meghatva fogadta a szép elismerést, majd 
rögtönözött vacsora keretében, amelyet 
Blattny Árpád készített el Ízletesen, a 
résztvevők sokáig együtt maradtak.

A Rimaszombati 1 akaiékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

A „Hangya" ajándéka az életbelépő 
magyar gyermekek számára. A „Han
gya" termelő, értékesítő és fogyasztási 
szövetkezet budapesti központja ötszáz 
község szegénysorsu, kisgyermeket váró 
családját iátta el vándorkelengyével. Vár
megyénk területén Szalóc, Pelsőc, Gesz- 
tete, Ragály, Sajógömör, Velkenye, Ber- 
zéte és Hárskút községek kaptak egy- 
egy teljes babakelengyét. A vándorke
lengye kilenc hónapig marad egy-egy 
család birtokában és utána vándorol 
tovább ugyanazon község más-más csa
ládjához.

A rizskiutalás ügye. A magyar kir. 
minisztérium 760/1942. M. E. számú 
rendelete újból lehetővé tette a kijelölt 
cukorkereskedőknek a rizs kiszolgálta
tását. Az elmúlt héten e rendelet végre
hajtása városunkban is megtörtént, azon
ban a kiutalás mennyiségét illetően 
lakosságunk egyrészében panaszok hang
zottak el. Illetékes helyen nyert értesü 
lés szerint ezek a panaszok onnét ered
tek, hogy a lakosság félremagyarázta a 
rendelet szövegét, amely nem teszi kö
telezővé a 20 deka fejadagot, hanem 
azt mondja ki, hogy „legfeljebb" 20 dekát 
lehet az egyes helyeken kiadni a rendel
kezésre álló rizsmennyiség nagysága 
szerint. M'Után az első kiutalás nem 
adott lehetőséget, hogy kereskedőink a 
a teljes 20 dekát szolgáltathassák ki, 
jutott a lakosságnak ennél kevesebb 
mennyiség. A jövőben azonban azok, 
akik a teljes fejadagot nem kapták meg, 
megfelelő pótlásban részesülnek. Egyéb
ként is a rizskiutalás most már rend 
szeressé válik, úgyhogy e tekintetben 
aggodalomra ok nincsen.

Nyilvános köszönet.
A rimaszombati Iparoskör keretében 

működő Asszonykör elnöksépe a folyó 
évi februzr 8 án rendezett kulturest jö 
védelméből 200 pengőt adott át az egye
sült prot. gimnázium igazgatóságának a 
szegény tanulókat segélyező alap gyara
pítására. Ezért a nemes szívre valló 
hathatós anyagi támogatásért az iskola 
fenntartók nevében is ezúton mond hálás 
köszönetét az Igazgatóság.

Az ebek elmaradt oltása február 
24-én, kedden délelőtt 9 órakor lesz a
városházán.

Csak március 1-ig érvényesek a 
nikkel váltópénzek. Pénzügyminiszteri 
rendelet szerint a nikkelből vert 10, 20 
és 50 filléres váltópénzeket február hó 
28 án kivonják a forgalomból, illetve 
fizetési eszközként csak addig fogad
ják el.

ítélet lopás miatt. Vanyó János 
többszörösen büntetett borbélysegéd Já
nosiban egy szegény földmunkástól ba
kancsot lopott. Dr. Brommer Andor kir. 
törvényszéki biró 3 hónapi fogházra és 
a büntetés kitöltése után dologházba 
való beutalásra Ítélte.

Nép- és családvédelmi munka a vármegyében.
Gyümölcsöst telepítenek és konyhakertészetet rendeznek be a közjóléti szövetkezet által 

40 sokgyermekes család részére épített ház kertjében.

Előző számainkban már több ízben 
beszámoltunk arról, hogy vármegyénk 
területén a közjóléti szövetkezet sok- 
gyermekes magyar családok részére 
negyven családi lakóházat épit fel. Eze
ket a házakat a tavasszal fogja átadni 
a vármegye alispánja a kijelölt csalá
doknak. Az ő utasítására a közjóléti 
szövetkezet minden ház kertjébe gyü
mölcsöst telepit és konyhakertészetet 
létesít. Minden háznak 600 négyszögöles 
kertje van, ezen a területen létesített 
konyhakertészet nemcsak a családnak 
teljes szükségletét fedezi, hanem még 
arra is lehetőséget nyújt, hogy a feles
leget a család a közeli nagyobb közsé 
gek piacán értékesítse. Á gyümölcsös 
telepítését és a konyhakertészet beállí
tását és gondozásának felügyeletét a 
vármegye alispánja olyan szaktudású 
egyénre bízta, akinek személyében meg 
van a megfelelő garancia, hogy ez a szép 
és hasznos elgondolás megfelelő módon 
érvényesüljön a gyakorlatban. Ezekben a 
kis kertészetekben a családnak serdülő' 
korban lévő gyermekei munkaerejüket a 
legjobban hasznosíthatják és a kellő veze- j 
tés biztosításával meg van a lehetősége 
annak, hogy a konyhakertészetet nem
csak a saját kertjükben fejlesztik ki, 
hanem később bérelt földekre is kitér- j
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jesztve egészséges versenyt fognak tá
masztani az itt letelepedett bolgár ker
tészeknek.

Érdekes például megfigyelni, hogy a 
Balaton-parti fürdőtelepeket környező 
községek asszonyai már régen rájöttek, 
hogy megfelelő szorgalommal és hozzá
értéssel el tudják látni a piacokat. Öröm
mel látja az ember, hogy ezeknek a für
dőhelyeknek piacain mindenhol mosoly
gós arcú magyar asszonyok árulják ki
fogástalan áruikat és kis konyhakerté
szetükből sokszor nagyobb hasznot ér
nek el, mint a férjük kétszer annyi föld 
búzaterméséből.

Gyümölcstermelés! és kertészeti 
szaktanács a vármegyeházán. A vár
megye alispánjának közbenjárására a 
gyümölcstermelők Országos Egyesüle
tének Gömör és Kishont vármegyei 
Gyümölcstermelési intézője, Ferdinand 
Dezső oki. kertész minden héten csü
törtökön Rimaszombatban a vármegye- 
házán, a Közjóléti Szövetkezet hivatali 
helyiségében 11 és 14 óra között hiva
talos órát tart és hivatalos óráin minden 
érdeklődőnek szívesen szolgál felvilá
gosítással a gyümölcstermelési, parkí
rozást kertészeti és konyhakertészeti 
ügyekben. A szaktanács teljesen díjtalan.

Harc a tüdó'vész ellen.
A magyarságot leginkább pusz

tító betegségek közül a legelső, a 
magyar népszaporodást korlátozó 
okok közül pedig nem a legutolsó 
helyen áll a gümőkór. Ez a pusz
tító népbetegség, mely a háború 
előtti Nagyntagyarországon évente 
70.000, a trianoni országban évente 
átlag 20 000, majd egyre csökke
nően 1940-ben tizenötezer magyar 
időelötti halálát okozta, a megna
gyobbodott haza számára ezidősze- 
rint évi 20.000 főnyi vérveszteséget 
jelent. Ez a szörnyű érvágás, me
lyen át szünet nélkül folyik el a 
nemzet életereje, cselekvésre kény- 
szeritette a kormányzatot, de a 
társadalmat is.

Rimaszombatban a vármegyei és 
városi tiszti orvosi hivatal a tár
sadalmi egyesületekben, a filmszín
házban, iskolákban, a leventéknél 
és a katonaságnál tartott a II. Or
szágos Tuberkulózis Héten — rész
ben szemléltető módon is — oktató 
előadásokat.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap Vaszary Gá

bor nagy sikert aratott vigjátékának 
filmváltozata: „Az ördög nem alszik" 
fut a mozgóképszínház vásznán. A leg
újabb magyar filmburleszkben kacagta 
tóan vidám cselekmény szövődik egy 
bonyolult örökösödési háború körül. A 
szellemes és nagyszerű helyzetkomi
kumra épített történetet a legjobb ma
gyar színészek bonyolítják, az élen Tol- 
nay Klárival, Csortos Gyulával és Haj- 
mássy Miklóssal. Kisérő a Magyar Vi 
lághiradó.

Február 23-án, hétfőn és 24-én, ked
den bűbájos német társadalmi vígjáték 
kerül műsorra : „Nagy dolog a szerelem" 
címen. A híres Író, elragadó szépségű 
titkárnője és a hódító tenorista szerelmi 
vetélkedése a nagyszerűen megrendezett 
film meséje. A szerelmi hármast Luise 
Ulrich, Viktor Staal és Johannes Hees- 
ters játszák. Kisérő a háborús UFA- 
hiradó.

Február 25-én, szerdán és 26-án, csü
törtökön a nagy érdeklődéssel várt „In
termezzo" pereg le a vásznon. A fiatal
ság, a szépség és az igazi művészet 
csúcspontja ez a mesterien megrendezett 
amerikai filmremek. Szép, érzelmes és 
megható szerelmi közjáték egy világhírű,

deresedő hajú hegedűművész életéből. 
Főszereplők a kitűnő Leslie Howard, az 
uj svéd filmcsillag: Ingrid Bergmann és 
egy bájos gyermekszereplő. Újdonság
ként hat a kisérő olasz híradó.

A legközelebbi szombaton és vasár
nap Zilahy Lajos legújabb nagy filmje: 
„A szűz és a gödölye" kerül műsorra 
Karády Katalinnal a főszerepben.

* lp a itá rs u la ti közlem ény.
Közöljük szegényebb sorsú iparos tag

jainkkal, hogy az IPOK balatonfüredi 
gyógyházat folyó évi április hó 1-től 28 ig 
terjedő időben ingyenesen bccsájtja a 
szegényebb sorsú iparosok rendelkezé
sére. A gyógyházat igénybevenni óhajtók 
kérvényeiket március hó 10-ig adják be. 
Mellékelni kell a legújabb keletű sze
génységi bizonyítványt és az orvosi bi
zonyítványt. Hivatalunk szívesen ad fel
világosítást az érdeklődőknek. Az IPOK 
hirdetménye a székházunk folyosóján el
helyezett hirdető táblán ki van füg
gesztve.

Értesítjük a cérnát használó iparos 
tagjainkat, hogy amint azt már több
ször tudattuk is, a jövőben a cérna ki
adása a beadott textilhulladék mennyi
ségének arányában lesz kiszolgáltatva. 
A textilhulladékot, — megállapított ellen
értékért — kizárólag a kijelölt textil 
huüadékgyüjtőnek adhatják át, aki meg
felelő s az Ipartársulat által is láttamo- 
zott igazolvánnyal fog rendelkezni és az 
áttvett mennyiségről elismervényt ad ki. 
Már előre is figyelmeztetjük tagjainkat, 
hogy a textilhulladékot osztályozva te
gyék el az átvételig, miután azt meg
felelően osztályozva veszik át. Hat osz
tály van, mégpedig: 1. Csak régi pamut
szövet hulladék (vásár.i szabók). 2. Női 
gyapjúszövet hulladék. 3. Konfekció hul
ladék. 4. Jobbminőségü 50% ig gyapjú- 
szövet és fésühulladék. 5.10Q%-os tiszta 
gyapjúszövet hulladék. 6. Zeug és egyéb 
olcsóbb minőségű pamutszövet hulladék, 
mint strux, bársony.

S P O R  T.
Vándordíj adományozás. A Korláti 

Bazaltbánya igazgatósága, mely már több- 
izben kulturális téren is tanujelét adta 
áldozatkészségének, a testnevelés támo
gatásában is az élen áll. Az igazgatóság 
legutóbb a miskolci honvéd hadtest pa
rancsnoksága által az 1942. kiképzési 
évben rendezendő leventeversenyekre, 
mint vándordijat értékes ezüstserleget 
adományozott.

Irodalom.
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 %-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

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

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 67.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy hét hónapi katonai 
harctéri szolgálatból hazatértem, ez
úton mondok köszönetét azoknak, kik 
raktáramat és üzememet megrendelés
sel, vásárlással és jó indulatukkkal 
támogatták.
Egyben kérem további b i z a l mu k a t

b ú t o r  ü z e m e m  és ra k tá r a m
további támogatására, mivel ezután 
személyes közreműködésemmel ké
szítünk el minden felvállalt és rak
tári lakberendezést.
A nagyérdemű közönség további szol
gálatára mindig kész örömmel állok. 
Kiváló tisztelettel:

H ö f e r  S á n d o r  műbútorasztalos
Rimaszombat.

Iparengedélyemet visszanyerve a n. 
é. közönség szives tudomására ho
zom, hogy az 57 év óta fennálló

Braun Gyula és fia  fuvarozási vá lla la t
működését tovább folytatom. 
Elvállalok bútorszállítást és minden 
e szakmába vágó munkát. Szives 
megbízásokat és pártfogást kér a
cégtulajdonos: B á l i n t  T i v a d a r  

hadirokkant.

É R  T E S I T É S .
Tisztelettel értesítem városunk és kör

nyéke nagyérdemű közönségét, hogy 
f i a m:  ifj. SIPOSS JÓZSEF műszaki 
vállalkozó, vizvezetékszerelő és bádo
gosmester régi jóhirnevü üzemembe 
betársult, miért is kérjük továbbra is 
nagyrabecsült rendelőink becses pártfo
gását, biztosítva őket preciz, gyors és 
pontos munkáinkról s szolid árakról.

Ezúttal felhívjuk valamennyi háztulaj
donos és bérlő becses figyelmét arra, 
hogy a téli fagyások olvadási ideje kö
zeleg és a fagyásokból eredő csőrepedé
sek következtében a meginduló viz úgy 
a falak szárazságán, mint a festéseken 
tetemes károkat szokott okozni. Hogy 
annak elejét vehessiik, éjjel és nappal 
állandó szerelőket tartunk üzemi szolgá
latban, s ha nem volna elég idő a Ró
zsa-utca 20. szám alatti üzemünkbe el
juthatni, úgy méltóztassék a legközelebbi 
üzletben a telefont igénybe venni és a 
60 as számot felhívni, s igy minden ko
molyabb költségtől és fáradságtól men
tesülni méltóztatnak.

A nagyérdemű közönség becses párt
fogását kérjük
Id. és i f j .  S IP O S S  JÓ Z S E F

oki gépész,
diszműbádogos, vízvezeték és központi 
fűtés szerelők — m űszak i v á l la la ta  

Rimaszombat, Rózsa-utca 20. sz.
Telefonszám : 60.

Két vagy 3 szobás kertes

l a k á s t  keresek bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


