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Szent László a mai magyar eszmény.
A magyar történelem legnagyobb 

alakja, a magyar gondolat legki
magaslóbb hordozója, akiről azt 
mondja a történelem, hogy egy fej
jel kivált mindenki közül, úgy testi, 
mint lelki nagyságát tekintve, Szent 
László, akinek szenttéavatása 750 
évfordulóját ünnepli ma a magyar 
kereszténység.

Szent László kisebbségi magyar 
aki a száműzetésben született. A 
száműzetésben edződik magyar lelke 
nemes acéllá. A száműzetésben fej
lődik ki benne a minőségi magyar 
élet tudata. A magyarság a népek 
nagy versenyében úgy állhat meg, 
ha mennél időbbállót, mennél ma
radandóbbat alkot a maroknyi ma
gyar. A száműzetésben érett mély 
magyarrá, aki a magyarságban 
szent elhivatást és elkötelezést lát, 
s ez alakította ki őt a középkor 
két nagy eszményét: a hősi kultuszt 
és vallásosságot, hordozó magyar 
eszménnyé.

A hős magyar. Szent László a 
magyar hősiesség legragyogóbb 
példaképe. Atyja Vaszolfia Béla, a 
legendás Árpádivadék lengyel föl
dön dicsőséget szerzett a magyar 
kardnak. Szent László kardja va
lódi Isten kardja volt, szent kard, a 
magyar jövő véres kardja, mert 
vérből születik az igazi, a kemény 
élet. Atyja a korona helyett a kar
dot választja, ő is átengedi a kor
mányzást Salamonnak ennek a zse
niális, de szertelen királynak, s mint 
a Tiszántúl hercege harcol a cse
hek, a kunok ellen, kitünteti magát 
először Cserhalomnál, majd Nán
dorfehérvár ostrománál. 1074-ben 
meghódoltatja egész Dunántúlt báty
jának Gézának, az uj királynak. 
Bátyja 1. Géza halála után a nem
zet őt emeli pajzsra. Az izgága Sa
lamon többször igyekszik megza
varni Szent László uralmának bé
kés kifejtését, azonban mindannyi
szor pórul jár, mert Szent László 
végül is 1085-ben a besenyő se
gítséggel Kuthen vezérlete alatt visz- 
szatérő Salamont úgy megveri, hogy 
többé nem tér vissza és remete éle
tet élve magába száll. Szent László 
temetésekor egy hosszuszakállu, 
őszbecsavarcdott királyi tartásu 
egyén imádkozik először Szent László 
sírjánál kérve ennek bocsánatát, ez 
mutatja Salamon lelki nemességét 
és emelkedettségét. A ma Horvát
országban oly sokat említett Zvo- 
nimír király halála után, mint an
nak sógora meghódítja Horvátor
szágot, Szlavóniát, amelyeknek kor
mányzását bátyjára Álmosra bízza.

Kapolcs kunjait leveri aTemesnél, 
Ákos hadait Orsovánál. A prze- 
mysli Rosztiszlavicsokat semleges
ségre kényszeríti. 1091-ben szövet
ségbelépésre kényszeríti régi ellen
ségét IV. Henrik német-római csá
szárt.

Hősiessége az egész világ előtt 
közismert, úgy hogy idézem a Szent

Csütörtökön, f. hó 25-én délután 
tartotta, Éva László polgármester 
elnöklete alatt városunk képviselő
testülete közgyűlését.

A képviselőtestületi tagok nagy 
érdeklődése mellett lefolyt közgyű
lés tárgysorozatának első és kie
melkedő pontját dr. Kovács László 
ny. polgármester és társainak vitéz 
kövecsesi Lukács Béla m. kir. tár
canélküli miniszternek a város dísz
polgárrá választására vonatkozó in
dítványa képezte.

Az Írásban előterjesztett, de dr. 
Kovács László ny. polgármester, 
képviselőtestületi tag által a köz
gyűlésen szóval is előterjesztett kö
vetkező indítványra :
Tekintetes Képviselőtestületi Közgyűlés!

Az országos viszonylatban közéleti sze
repet betöitö egyén élete régen volt ró
zsásnak és nyugodtnak mondható, ma 
meg éppen ezt az életet méltán nevez
hetjük áldozatos életnek. Annál inkább, 
minél magasabb pozícióra rendelte ki 
a sors valakinek az őrhelyét, kel! a kö
teles tiszteletet jóval meghaladó méltány
lással, a hála és elismerés minden lehető 
nyilvánításával körül venni az őrállót, 
mert ezzel mutatjuk meg legrejtettebb 
bensőnket, ezzel mutatjuk meg, hogy ér
demes-e értünk őrt állni, s hogy él-e 
bennünk a mai felmérhetetlenül válságos 
időknek megfelelő komolyság és tiszta 
Ítélőképesség I

Keli, hogy ez a méltánylás, ez a ki
csinyes magánérdektől mentes elismerés 
éljen ma bennünk valamennyi országos 
viszonylatban szereplő közéleti vezető 
„őrálló* iránt, de legkiváltképen szi
vünkbe kell, hogy zárjuk azt, aki szüle
tésénél, származásánál fogva is a miénk 
s akiről tudjuk, hogy szivének minden 
dobbanása a Hazáé s abban a szülőföldé, 
s hogy a jó szót s a legjobb indulatot 
megtalálta nála mindenki, ki egy kis 
göinöri, sőt rimaszombati levegőt vitt 
Hozzá kézszoritásábanISegit nekünk eb
ben a különös nagy tiszteletadásban a 
tradíció is ! Hosszú évtizedeket élt egy 
kedves, népszerű család városunkban, 
melynek feje, mint fiatal köztisztviselő, 
itt vert gyökeret, valósággal belenőtt vá
rosunk közéletébe, s nem csak mint me
gyei aljegyző, főjegyző, alispán, végül 
mint főispán hivatali működésével, ha

László legenda szavait: „Francia- 
országból, Brittaniából követek jó- 
vének hozzá, kérvén őt, hogy lenne 
fejedelmük és előttük járó, hogy 
szent Jeruzsálemnek városát szaba
dítanák meg a szaracénusok kezé
ből és hatalmasságából, bosszút 
állván a Krisztus Jézusnak haláláért 
ő rajtuk". A piacenzai zsinat, amely 
az első keresztes hadjárat vezető
jéül őt szemeli őt, örvend annak, 
hogy a magyar király elfogadja a

nem egyéni- s családi életével hosszú 
éveken át éltető kovásza volt e város 
egész s minden vonatkozású közéletének 
s hosszú közéleti pályafutása során elért 
sok-sok magas kitüntetései közül lég 
büszkébb volt mindég arra, amit itt, ri
maszombati polgártársaitól kapott, — 
a rimaszombati diszpolgárságára !

Ennek a szép és mindenkor tisztelet- 
övezte-emlékü családalapitónak itt szü
letett gyermekei ma már mind magas 
közéleti őrhelyeken állnak, s országos 
viszonylatban kimagasló pozíciókat töl
tenek be, sőt a legidősebb, legmagasabb 
elhatározásból, m. kir. tárcanélküli mi
niszter lett, vagyis elérte az egyik leg
magasabb közjogi méltóságot!

Mi, kik részben évtizedekre visszame
nőleg élő tanúi voltunk e család tradi
cionális áldozatos szereplésének, csak 
városunk közjavát véljük szolgálni ak
kor, mikor azt az indítványt terjesztjük 
a tisztelt városi képviselőtestületi köz
gyűlés elé, hogy ellnek a szép tradicio
nális kapcsolatnak folyamatossá tételére 
vitéz kövecsesi Lukács Béla m. kir. tárca
nélküli miniszter ur Önagyméltóságát 
Rimaszombat megyei város díszpolgárává 
megválasztani szíveskedjék s hogy a ho
zandó határozat végrehajtásával kapcso
latos munkálatok megtételével a város 
polgármestere bizassék meg,

a képviselőtestület zugó éljen
zésben megnyilvánult általános ör
vendezéssel, egyhangú lelkesedés
sel, vitéz kövecsesi Lukács Béla 
m. kir. tárcanélküli minisztert, m. 
kir. titkos tanácsost Rimaszombat 
megyei város díszpolgárává válasz
totta.

A szülőváros részéről ilymódon 
megnyilvánult elhatározásról a meg
választott díszpolgárt a város kö
zönsége nevében Éva László pol
gármester táviratilag üdvözölte, s 
ugyan ilymódon köszöntötte őt, — 
mint a Magyar Élet Pártjának or
szágos elnökét is — a MÉP helyi 
pártvezetősége. A díszpolgári okle
velet annak idején ünnepélyesen 
adják át a közbecsülésben és sze
rétéiben álló uj díszpolgárnak.

A lapzártakor lefolyt közgyűlés
ről egyebekben részletesen jövő 
számunkban referálunk.

vezérletet, ennek kivitelére azonban 
nem kerül sor, mert időközben 
meghal.

Á magyarság ajkára veszi és a 
Szent László füvében, pénzében, 
vizében, a tordai hasadékban állít 
ércnél maradandóbb emléket neki. 
A magyar irodalom megénekli a 
Cserhalomban a hősi eszmény meg
testesítőjét. A magyar monda sze
rint a magyar történelem elhatározó 
óráiban Szent László csontvitézei
vel megjelenik a csatatéren és el
dönti a küzdelem sorsát.

De a magyarság sorsát nemcsak 
a fegyverek hatalma dönti el, ha
nem az imádság ereje. Szent László 
imádkozó ember, hivő magyar. 
Minden ütközete előtt fohászkodik, 
kéri az Örökkévalót, aki megsegíti 
népét, a magyart, mert szent ügyért 
harcol. A püspökségek számát fel
emeli, mert érzi, hogy a vallás er- 
kölcsnemesitő hatására szüksége 
van a magyarnak, hiszen a nagy 
kalandozásokban eldurvult a ma
gyar lélek és drákói szigoruságu 
törvényekkel kellett a fekélyt a ma
gyar nép testéből kiirtani. A magyar 
lélek benső frontját, lelki egyen
súlyát a keresztény hit adja meg. 
Szent László, amikor elfogadja a 
keresztes hadjárat fővezérletét, előtte 
amolyan „szent láng" gondolat köd- 
lött, hogy népének erkölcsi és lelki 
szintjét a szentföldi zarándokút fel
emeli, megnemesiti, s a kegyetlen, 
eldurvult, elpóriasodott lelkű nép 
hőssé, lovaggá, ősi formájú ma
gyarrá magasztosul. A magyarság 
később őt Szent István után a má
sodik magyar eszményképpé avatja.

Ma, a magyarság sorsdöntő órái
ban, ki legyen az igazi magyar esz
mény ? Ki legyen más, mint a vá- 
radi székesegyház még halálban is 
kunpusztitó királya (a legenda sze
rint egy kun vezér megnyilazta a 
nagy király síremlékét, s a nyíl 
visszapattant és a kun kán szivébe 
fúródott), a hivő és hős magyar.

A külső fronton küzdenek kato
náink, ti magyarok itthon, a belső 
front katonái, imádkozzatok, mert 
csak igy lehet eredményes és igazi, 
gyümölcsöző a győzelem. „Ti ma
gyarok már IsterK imádjátok!" vissz
hangzik lelkemben Tinódi Lantos 
Sebestyén szava. Magyarok imád
kozzatok Szent László füvéért, hogy 
gyógyítsa meg a magyar lelket, 
imádkozzatok, hogy minden földi 
hivság, a Mammon szeretete a ma
gyar előtt Szent László pénzévé 
változzék; imádkozzatok, hogy Szent 
László vize, lelke, hősiessége, szent
sége fakasszon a magyar lelkekben 
uj magyar tavaszt, szebb jövendőt!

S .

Városi közgyűlés.
Vitéz kövecsesi Lukács Béla m. kir. tárcanélküli minisztert 

Rimaszombat díszpolgárává választották.
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KIMENTEM A KIS RIMÁNAK...

Kimentem a kis Rimának regényes partjára, 
Ráhajoltam egy vén korhadt bánatos fűzfára.
A haldokló öreg fűzfa sokat beszélt nekem, 
Hazatérő illatával elkábitott engem.

Elvezetett vissza engem a régi időkbe,
Amidőn még az én szívem nem volt összetörve.
A Rimának zúgó habja most már emlék nekem, 
Rima partján vérző szívvel, fájón emlékezem.

Rima partján füzesekbe visz a múltnak képe,
Sok örömet hozott nekem e szép táj környéke.
De mostan már gyászos szívvel miért emlékezzem, 
Rima partján... füzes alján... temetem a lelkem.

Takács István.

Csépléskor történik meg; az idei 
gabonatermés számbavétele.

Gömbös.
A város egyik legforgalmasabb, 

de kedves és rokonszenves pont
ján, az Erzsébet hid budai oldalán 
a tabáni partra néz G ö m b ö s  
Gyula most leleplezett fehér már
ványszobra. Tábornoki díszben áll 
ott a szobor, amely méltóan, hiten 
formázza a Férfiút, akinek a Ma 
eredményei előkészítésében oly nagy 
és kezdeményező része volt.

Gömbös Gyula politikai genieje 
álmodta meg a Berlin-Róma ten
gelyt, ő volt az első európai kor
mányfő, aki meglátogatta Hitler 
vezér és kancellárt és ő volt az 
első magyar miniszterelnök, aki 
nyílt programmjává tette a fegyver
kezést, a revíziót. Az életét tette a 
magyar újjászületésre, megvetette 
alapjait az igazi népi politikának, 
ameiy az ősi hagyományok ápolá
sával, a nemzeti öncéiuságot szol
gálja szociális öntudattal. A Gond
viselés nem engedte meg, hogy 
elérje nagy álmai, nagy céljai kö
zül egynek is a megvalósulását. A 
halál szinte az eredmények küszö
béről ragadta el.

Nem érte meg a Felvidék egy 
részének hazatérését, nem gyönyör
ködhetett fiatal honvédségünk kár
pátaljai bravúrjában, Kolozsvárott, 
a Délvidéken nem lehetett ott aj 
felszabadulás mámoros ünnepsé
gein. . .  És nem érhette meg a J 
szovjet háborút. Egy évtizeddel 
ezelőtt hirdette ezt a szörnyű ke-: 
leti veszélyt, annak ellenszereként 
formálta ki a tengely gondolatát. 
És nem láthatja azokat a nagy
szerű eredményeket, amelyeket a 
tengely és szövetségesei érnek el 
az egész világon, az angolszász
szovjet együttes ellen. Messze orosz 
földön harcol és győz a magyar 
honvéd, akiért áldozta jóformán 
egész életét.

Kevés politikus, államférfi kapott 
halála után oly rövid pár évre 
szobrot, mint Gömbös Gyula, de 
az is bizonyos, hogy kevés állam- 
férfiú felé fordul oly egyetemlege
sen a nemzet hálája és szeretete, 
mint épen Gömbös Gyula felé. Az 
a szobor ott a Döbrentei-téren az 
egész magyarság ragaszkodását, 
háláját, elismerését, büszkeségét 
jelképezi. Magvető volt Gömbös 
Gyula kül- és belpolitikai téren 
egyaránt. Minden bekövetkezett, 
amit előre látott és jósolt és ami
nek elkészítésén oly fanatikus hittel, 
erővel és hozzáértéssel dolgozott. Az 
aratás öröme nem adatott meg néki.

Arat a nemzet, a négyszer meg
nagyobbodott Magyarország. Kö- 
zépeurópa legnagyobb fegyveres 
középhatalma vagyunk, bár kemény 
harcban állunk a szovjettel, van 
annyi emberünk és fegyverünk, 
hogy 1918. mégegyszer nem követ- 
kezhetik el. Székelyföldi kőrútján 
maga Kállay Miklós miniszterelnök 
is hangoztatta ezt, kirdetve, hogy 
a magyar honvéd még egyszer 
nem hagyja védtelenül a határokat.

Mártír volt Göitibös Gyula. Ta
lán ma is élne, ha idején vissza
vonul, kúrálja magát nyugodt 
csendben budafoki kúriájában, ame
lyet oly igen szeretett. Nem engedte 
pihenni a munka láza, éjjel-nappal 
dolgozni akart nemzete javán, mert 
látta, tudta mennyi a tennivaló. És 
az erőltetett iram forrósága felégette 
az ő testi erőit is.

A nemzet háiás kegyelete Göm
bös Gyulát már rég legnagyobb 
fiai sorába emelte.

Miniszteri biztosok, főellenőrök

Az ország zavartalan élelmezé
sének biztosítására a kormány gon
doskodott az idei gabonatermés 
számbavételéről. A számbavétel a 
cséplések alkalmával történik mi
niszteri biztosok, főellenőrök és el
lenőrök segítségével. A Közellátási 
Hivatal által rendezett cséplési tan
folyamon 65 miniszteri biztos sajá
tította el a szükséges tudnivalókat. 
A miniszteri biztosok a kétnapos 
tanfolyam elvégzése után vidékre 
utaztak, s berendelik a vármegye
székhelyekre a főellenőröket, hogy 
ismertessék előttük a termésrende- 
letet és a végrehajtási utasítást. Az 
ellenőrök kioktatását a főellenörök 
végzik a községekben és járások
ban. A miniszteri biztosok és fő
ellenőrök nagyrésze okleveles gaz
datiszt vagy gyakorlott gazda. Az 
ellenőrök egyetemi hallgatókból és 
nyugdíjas közalkalmazottakból ke
rülnek ki.

Csépelni csak az ellenőr 
jelenlétében szabad.

A mintegy 35 ezer cséplési ellenőr 
cséplés idején állandóan a gépek 
mellett fog tartózkodni, mint kiren
delt hatósági közeg. A cséplőgép
tulajdonosok kötelesek a cséplés 
idejére gépjeiket üzemképes álla
potba helyezni. Az üzemanyag, szén,

Junius hó 21-én, vasárnap délelőtt az 
összes felekezetek templomaiban hála 
adásra gyűltek össze tanárok, tanítók, 
szülők és a tanuló ifjúság szivbéli forró 
köszönetét mondani az Egek Urának 
azért a hatalmas kegyért, hogy az 1941/ 
1942. évi iskolaév Isten segítségével 
szerencsés körülmények között befeje
ződhetett.

Az istentiszteletek után folyt le az 
évzáró ünnepélyek egy részei amelyek 
közül igazi társadalmi eseményt jelen
tett az

Egyesült Prot. Gimnáziumnak

az intézet ünnepélyes diszbeöltözött tor
nacsarnokában d. e. 11 órakor megtar
tott évzárója. A szülőkön kívül nagy
számú érdeklődő közönség is megjelent.

A „Jövel Szentlélek, Úristen..." el- 
éneklése után vitéz Bardth Károly ev. 
lelkész mondottt emelkedett hangú hála
imát az isteni segítségért, amelynek foly
tán a nagy világégés közepette is az 
intézetben békés és eredménythozó hasz
nos munka folyhatott. Majd vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, a gimnázium 
igazgatója emelkedett szólásra és általá
nos érdekű, mély történelmi tudással és 
meggyőző erejű igazságokkal ékes be
szédben tárgyalta a magyar sorskérdé
seket. A magyar múlt példái és a ma-

és ellenőrök végzik a munkát.

olaj stb. biztosításáról a főellenőr 
gondoskodik. Az ő feladata a fe
lesbérlők, pásztorok, kegydijasok, 
nyugdíjasok stb. gabonajárandósá
gának a kiutalása. A jövő évre 
szükséges vetőmagot és a háztar
tási fogyasztásra kiszabott fejada
gokat visszahagyják a gazdáknak. 
A gabona kicséplése kézierővel 
vagy engedély nélkül tilos. Nem 
szabad a learatott gabonát a csé- 
peltetéstől elvonni és visszatartani. 
A gabonalapot a cséplés előtt át 
kell adni az ellenőrnek. A gépke
zelő a cséplés helyét és idejét kö
teles bejelenteni, hogy intézkedés 
történhessék a cséplési ellenőr ki
rendelésére.

A m. kir. közellátási miniszter Gömör 
és Kishont vármegye területére minisz
teri biztosnak Haynik Géza oki. gazda, 
muzeum felügyelőt nevezte ki, aki a foga
dalmat ár. ’Sóldos Béla főispán, közellá
tási kormánybiztos kezébe a múlt héten 
letette. Dr. ’Sóldos Béla kormánybiztos
főispán cséplési föeilenőrökké a feledi já
rás és Rimaszombat területére Bún Ber
talan volt gazdatisztet (Rimasimonyi), 
a putnoki járás területére Mosonyi János j 
ny. állami utmestert (Putnok), a rozsnyói 
járás és Rozsnyó város területére Matt 
haidesz Lajos nyug. áll. ig.- tanítót 
(Jolsva), a tornaijai járás területére 
pedig Sonkoly Endre polgári iskolai ta
nárt, (Tornaija) nevezte ki.

gyár jellem sajátosságai alapján bizo
nyította be, hogy a mostani, a magyar
ság életében talán legfontosabb hábo
rúból,

nemzetünknek győztesen és meg
erősödve kell kikerülnie.

Rendkívül érdekfeszitő előadásában a 
honfoglalás óta Trianonig tárgyalta a 
magyar múltat, annak szépségeivel és 
hibáival együtt. Hangsúlyozta, hogy a 
jövőt a múltak tapasztalatai alapján 
nekünk kell kiharcolni, ehhez azonban 
a régi magyar jellemtulajdoságok: egy
ség, hűség, engedelmesség és önfeláldo
zó bátorság egyrészt, másrészt pedig 
munka és lemondás szükséges. Erre

az áldozatos munkára hívta fel az 
igazgató a szünidőre térő diáko
kat is.

A mélységes hatástkeltő szép beszéd 
után kiosztották az ösztöndíjakat és ju
talmakat. Aki csak jelét adta a szorga
lomból és előmenetelből való kiválóságá
nak, a tornából és énekből való kitűnő 
szereplésének pénz-, könyv- és emlék
érem jutalomban részesült. Volt diák, 
aki — a közönség elismerő tapsai kö
zött — 100 P jutalmat is összegyűjtött. 
Ennek

a nagyarányú megajándékoztatás- 
nak jelentőségét fejtette ki

---------------------♦ ♦  ■ - —  -

Fennállása áfa a legtöbb ösztöndíjat osztotta ki 
az Egyesült. Prot. Gimnázium.

— É v z á r ó -ü n n e p é ly ek  az isk o lá k b a n . —

azután Varga Imre ref. lelkész, az igaz
gatótanács ügyv. elnöke. Beszédében 
első sorban is hálával és köszönettel 
adózott a tanév elején hospitáló nyug
díjas tanároknak, majd az emberfeletti 
munkát végző igazgatónak és tanári 
karnak. Szeretettel üdvözölte a jelenlévő 
igazgatótanács uj tagjait: Moesz Géza 
kir. ügyészségi elnököt és dr. Ragályi 
Antal vm. tiszti főügyészt. Nagy taps 
között jelentette be, hogy — a nehéz 
idők ellenére — az intézet

az elmúlt esztendőben 14.000 P 
ösztöndíjat és a záróünnepélyen 
1.600 P jutalmat osztott ki — 
fennállása óta a legnagyobb érték
ben jutalmazván meg a tehetséget 
és szorgalmat.

Köszönetét mondott ezért Rimaszombat 
társadalmának megértő támogatásáért. 
Bejelentette, hogy a vallás- és közokta
tásügyi miniszter az Egyes. Prot. Gim
náziumot is besorolta a tehetségmentő 
iskolák közé és igy a jövőben az ösztön
díjaknak lényegesebb emelkedése vár
ható. Majd Istenbe vetett hittel fejezte 
ki bizodalmát az intézet és a magyar 
nemzet szebb jövőjében.

A szívből jött beszédet hosszantartó 
taps fogadta, majd dr. Zehery István 
egészségügyi főtanácsos az igazgatóta
nács széniorja Varga Imre hervadhatat
lan érdemeit méltatta az Egyesült Prot. 
Gimnáziumnak újjászületése és tovább
fejlesztése körül. Hangsúlyozta az év
záró-ünnepélynek az eddigieket minden 
tekintetben felülmúló és a szokott kere
tekből kiemelkedő jelentőségét, az igaz
gatótanács nevében is hálás köszönetét 
fejezvén ki a tantestületnek. Az igazgató 
jövő évre vonatkozó felvilágosításai után 
az ünnepély a Himnusz eléneklésével 
véget ért.

Záróünnepély az állami polgári 
fiú- és leányiskolában. 1942. junius hó 
25-én volt a polgári iskolában az is
kola 450 tanulójának a záróünnepélye. 
Hálaadó istentiszteletek után a Torna- 
csarnokban gyülekezett a tanulóifjúság. 
A nagyszámú szülő és érdeklődő között 
ott láttuk a helybeli egyházak képvise
letében Varsa Imre lelkészt, továbbá 
Tóth Sándor és Sziics István hittanárok
kal. Dr. Szeifarth Vilmos igazgató záró
beszédében többek között a következő
ket mondotta: A háború, amely annyi 
megpróbáltatást mér ránk, azt is elvárja 
tőlünk, hogy azonfelül, hogy elviseljük 
a nélkülözéseket, csapásokat és meg
próbáltatásokat, tudjunk lélekben nagyok 
lenni. A háború nemcsak az anyag há
borúja, hanem méginkább a lelkek mér
kőzése. A,. a nép győz, amelyik nagyobb 
Ielkierővel rendelkezik. Az a nemzet 
győz, amelyik nemcsak az első vonalba 
tud hősöket állítani, hanem amelyiknél 
a belső arcvonal nehézségeit is hősök 
küzdik le. Majd szólott a hősiességről. 
A hősiesség titka abban áll, hogy sze
retjük az életet, de hiszünk annak ter
mészetfelettiségében és bízunk abban, 
hogy az Istennek terve van minden pa
rányi kis élettel. Kedves Tanítványaim! 
— mondotta — ne feledjétek, hogy éle
teteket a Teremtőn és szüléiteken kí
vül azoknak a régi hősöknek köszön
hetitek, akik a maguk életének feláldo
zásával megmentették a nemzetet a tel
jes elpusztítástól, az országot a meg
semmisüléstől. Lackner László a zene
iskola igazgatója, mint a polgári iskola 
énektanára, gyönyörűen adta elő az 
iskola vegyeskarával „Óh felvirradt a 
szép óra" cimii négyszólamú kardalt. 
Az ifjúsági önképző körök vezetői Gábor 
Valéria a távozó negyedik leányosztály 
nevében, Liska Géza a távozó negyedik 
fiúosztály nevében búcsúzott az iskolá
tól. A jó előmenetelő szegény tanulók 
jutalmazására a református egyház 20, 
Varga Imre lelkész 10, Szűcs István 10, 
a helybeli pénzintézetek 40 pengőt ado
mányoztak.

Az állami elemi leányiskolában
ugyangyak vasárnap délelőtt folyt le az 
évzáró ünnepély. Szakait Lenke megbí
zott igazgató mondott lélekhez szóló 
beszédet, majd a tanulók szavalatokkal 
és énekszámokkal zárták le a kitűnő 
eredménnyel végződő iskolai évet.

Az állami elemi fiúiskola évzáró- 
ünnepélyét folyó hó 21-én délután 3 
órakor tartotta meg a polgári iskola 
tornatermében, melyen a szülők közül
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is sokan megjelentek. Az önnepély össze
volt kapcsolva az „Anyák napjá“-val. 
Holuby Márta tanítónő gondolatokban 
gazdag beszédben emlékezett meg az 
anyai szeretet és a gyermeki hűség és 
a hála magasztos érzéseiről. Majd a ta
nulók egy kedves egyfelvonásos szín

darabot adtak elő. Szavalatok és ének-' 
számok tarkították a kis házi ünnepélyt. 
A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt 
majális és tornaünnepély miisorának 
egy részét is most bonyolították le. A 
kis tanulók játékokkal, a nagyobbak 
szabadgyakorlatokkal szerepeltek. Végül 
a jutalmak kisorsolása következett. Egy 
tanuló kapta a Váry Jenő t. alapítvány 
egy évi kamatát, három tanulót pedig 
a helybeli nyugdíjas tanítók csoportja 
részesített pénzjutalomban. A bensősé
ges záróünnepély után a tanulók osztá
lyaikban megkapták bizonyítványaikat.

Uj vezetőséget választott a HONSz helyicsoportja.
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és 

Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsé
gének rimaszombati csoportja junius hó
21-én, vasárnap délután tartotta 111. évi 
közgyűlését a Polgárikör tanácstermében

A tisztujitást is megejtő közgyűlés 
iránt érthetetlen részvétlenség nyil
vánult meg,

amely tény természetszerűen reányomta 
bélyegét a mintegy 150 tagot tnagába- 
foglaló szervezet évi beszámolójára.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Juraskó Pál elnök hazafias lendü
letű beszédében az oroszok elleni háború 
évfordulója kapcsán megemlékezett aj 
hősiesen harcoló magyar honvédségről,! 
az otrantói hősről : vitéz nagybányaij 
Horthy Miklós kormányzóról és helyet
teséről, akiket a megjelentek lelkesen 
ünnepeltek. Utalt azokra a nehézségekre, 
amelyek az elmúlt évben a helyicsoport 
működését befolyásolták, s végül a belső 
fronton való fegyelmezett munkára hívta 
fel a világháborút vitézül végigharcolt 
rokkantbajtársakat. A nagy tetszéssel 
fogadott e l n ö k i  me g n y i t ó  után 
Teleszniczky Ferenc pénztáros a mull 
évi zárszámadásokat terjesztette elő. E j 
szerint a bevételek 1450 P öt, a kiadá-j 
sok pedig 194 P 27 fillért tettek ki. A j  
csoport jelenlegi vagyoni állománya j  
1453 P. A közgyűlés a pénztárosi jelen- j  
tést elfogadta és a felmentvényt megadta.

Juraskó Pál elnök ezután benyújtotta 
a régi vezetőség lemondását, amit — 
rövid vita után — a közgyűlés elfoga

dott. A Szabó Andor korelnök vezetése 
mellett egyhangúlag megejtett választás 
a következő eredményt hozta:

Elnök lett vitéz Kemény Géza bank- 
főtisztviselő, alelnökök : Halász Sándor
vm. gazdasági felügyelő és Szabó Andor 
asztalosmester, titkár: dr. Istók Barna 
kir. törvényszéki biró, pénztáros: Telesz
niczky Ferenc kereskedő. A választmány 
tagjai lettek: Begezi Ferenc, Brózman 
János, Dulovics József, Herényi Károly, 
özv. Fürjes Istvánná, Járosy Pái, Józsa 
Ignác, Juraskó Pál, Kálosy György, Mis- 
kolczy László, (borbély) Natidrásy Gyula, 
Németh Lajos, Ovcsárik Pálné, Péter 
Lajos, Szőllősy Gyula és Vozáry Samu. 
A számvizsgálóbizottság elnöke: Nandrásy 
Gyula, tagjai : Sebő János és Dusek 
Károly.

Vitéz Kemény Géza elfoglalván az 
elnöki széket, nagy elismerését fejezte 
ki Juraskó Pál volt elnöknek három éves 
hasznos munkásságáért és indítványára 
a közgyűlés néki jegyzőkönyvben mon- 
dott köszönetét. Majd a maga és a meg
választott uj vezetőség nevében meg
köszönte a közgyűlés bizalmát, s Ígére
tet telt arra, hogy munkásságukat a tagok 
érdekeinek védelmében fogják végezni.

Az indítványok során elhatározták, 
hogy a hatóságoknál a csoport vezető
sége közbejár annak érdekében, hogy 
az állások betöltésével a hadirokkantak 
a nékik biztosított előnyben ténylegesen 
részesülhessenek.

Az uj elnök éltetésével és a Himnusz 
eléneklésével ért véget a közgyűlés.

Eddig 3 7  hadiárva gondozását vá lla lta  R im aszo m b at tá rsa da lm a.
Mint annak idején jelentettük, a 

most folyó háború esetleges hadi
árváinak gondozására és ellátására 
Rimaszombatban is megalakult a 
helybeli keresztény egyházakból és 
társadalmi egyesületekből álló szer
vezet. Ezek most vitéz dr. Puskás 
Zsigmond városi tanácsnoknak be
jelentették, hogy mennyi hadiárva 
gondozását, esetleg támogatását vál
lalják. A bejelentések szerint: 

a Levente Egyesület 3 fiú árva 
gondozását és támogatását,

a Rimaszombati Takarékpénztár 
1 fiú és 1 leány hadiárva gondo
zását,

a HONSz helyi csoportja 1 hadi
árva gondozását, 

a Kereskedelmi Testület 3 hadi
árva gondozását,

a katolikus egyesületek összesen 
8; egyenként a róm. Katolikus Kör, 
Férfi Oltáregyesület, Női Oltáregye
sület és Széman-lntézet 2—2 fiú és 
leány hadiárva gondozását;

a ref. egyház és belmissziói ugyan-

K ö zé le lm ez é s .

A m. kir. közellátási miniszter 107550/ 
1942. számú rendelete alapján befőzési 
cukor utalható ki:

1. minden olyan személynek, aki 1930. 
évi január hó 1-ső napja után született, 
jelentkezési határidő julius hó 3-ikán.

2. minden olyan ingatlan tulajdonos 
és egy évnél régibb idő óta haszon
bérlő, akinek legalább 3200 négyszögöl 
termő gyümölcsöse van, a földi eperrel,

csak összesen 8; azaz maga az 
egyház, a leánykor, a Kálvin-kör 
és az ifj. egyesület 2—2 fiú és leány 
hadiáva erkölcsi támogatását,

az ev. egyház összesen 6; vagyis 
a leánykor, a bibliai kör és a Lut- 
her-kör 2—2 hadiárva gondozását 
vállalták,

a Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegylet 3 árva gondozását 
és támogatását vállalta és e célra 
évi 1200 P összeg hozzájárulást 
szavazott meg.

A „Ferenczy lstván“-iparoscser- 
készcsapat 1 fiú hadiárva gondo
zását vállalta.

Az egyesületeken kívül Tóth 
Ernőné, tejcsarnokos neje 1 leány 
hadiárva gondozását és támogatá
sát, valamint vitéz Baráth Károly ev. 
lelkész 1 hadiárva gondozását vál
lalta.

Eddig tehát összesen 37 esetle
ges rimaszombati származású hadi
árva gondozásának nemes ügyét 
karolta fel a város társadalma.

ribizlivel és málnával beültetett terület
ből minden négyszögöl négy négyszög
ölnek számit. Kisebb területű kertekre 
a gyümölcstermelők utján lehet befőzési 
cukrot igényelni. Bejelentési határidő 
1942. julius hó 27-ike.

Gyermekek után szóval, vagy Írásban, 
kertek után kérvényben kell az igény
lést beadni.

Cukor beváltási határidő kereskedők
nél julius hó 31. Az addig be nem vál
tott utalványok büntetés terhe alatt visz- 
szaadandók.

H Í R E K
J u n iu s  2 8 :  H onvéd-n ap .
A Kormányzó Ur elrendelte, h o g y  

minden évben junius 28-án Honvéd
napot kell rendezni.

E zt a napot a honvédség program
szerűen ünnepli meg, de bele kell 
kapcsolódnia — minden rendelet 
nélkül — a polgári lakosságnak 
is, hiszen igazi, mély jelentősége 
ebben a szoros összefogásban dom
borodhatni ki. A honvédek ünnep
napja kell, hogy minden magyar 
ember büszke és vidám belső ünnepi 
élménye legyen, amit tettekkel nyil
vánít meg kifelé.

A z elmúlt évezred fergeteges küz
delmeiben kiragyogó magyar kato
nai szellem, a magyar sors által 
kirótt hivatás öntudatos átérzése 
és helyes értékelése adja meg ennek 
az ünnepnapnak belső tartalmát és 
célját.

E z a legfelsőbb tendelkezés olyan 
időben látott napvilágot, amelynek 
magyar szivet és katonai szellemet 
megkívánó küzdelmei azt különös
képpen időszerűvé teszik. Ezért az 
idén bizonyára hatványozottan erős 
és bensőséges összefogása lesz a 
honvéd-nap a szilárd arcvonalat 
alkotó magyar honvédségnek és 
magyar polgári lakosságnak.

Kitüntetés. Magyarország Kormány
zója vitéz Bárczy Oszkár testnevelés
ügyi tanácsost m. kir. kormányfőtaná- i 
csossá nevezte ki. A méltó egyéniséget 
ért kitüntetés itteni számos barátja kö
rében is őszinte örömet keltett.

Hivatalvizsgálat. Zachar István kassai 
kir. táblai elnök folyó évi junius hó 
19 tői 26 ig rendes időszaki felügyeleti; 
vizsgálatot tartott a rimaszombati kir.: 
törvényszék és a kir. járásbíróságnál.

Hivatalvizsgálat. Dr. Gazdy Béla kassai 
kir. főügyész 1942. junius hó 19 tői 
24 ig bezárólag rendes időszaki felügye
leti vizsgálatot tartott a rimaszombati 
kir. ügyészségen és a kir. törvényszéki 
fogházban.

Kinevezés. A m. kir. földmivelésíigyi 
miniszter dr. Bérczy László rimaszom
bati lakost minisztériumának telepités- 
ügyi osztályához fogalmazó gyakornokká 
kinevezte.

A Hősök Emlékbizottsága folyó hó 
24 én tartott ülésén Sichert Károly bizott
sági elnök részletesen ismertette azon 
folyton megújuló nehézségeket, amelyek 
három éven át megakasztották a Szepes- 
Iglón készen lévő travertin kövek le- j 
szállítását. A bizottság elhatározta, hogy 
30 napi határidőt ad a vállalkozónak, 
illetve engedményesének a kövek le
szállítására és amennyiben ezen időn 
belül a kövek itt nem lesznek, gondos
kodni fog arról, hogy az emlékművet 
hazai kőből a legrövidebb időn belül 
felállíthassa.

Hibaigazitás. A Széman-lntézet ke
reskedelmi tanfolyamának jelesen végzett 
növendékeinek múlt héten közölt név
sorából tévedésből kimaradt Benkovits 
Edit neve, amit ezúttal készséggel pó
tolunk.

Ingyenes tejakció. A m. kir. belügy
miniszter 361.288/1942. XII. számú ren
deletével a vármegye szegénysorsu ter
hes és szoptató anyái, valamint rászorult 
gyermekei részére 5 éves korig bezáró
lag, julius hó 1. és szeptember hó 30. 
közötti időszakra 15.606 P öt utalt ki.— 
Ennek az összegnek a terhére kettőszáz 
3 éves és kettőezerkettőszázötven 3—5 
éves gyermek, valamint terhes és szop
tató anyák részesülnek ingyenes tejellá
tásban.

Osztalékfizetés. Mint a közgyűlésről 
szóló ismertetésben is közöltük a Rima
szombatijárási Hitelszövetkezet kérvényt 
adott be a Pénzügyminiszter Úrhoz, 
hogy üzletrészei után a múlt évinél 
magasabb, vagyis 5°/o‘Os osztalékot fi
zethessen. A Pénzügyminiszter Úrtól 
12.723/1942. szám alatt most érkezett 
meg a kedvező elintézés és ennek alap
ján a Rimaszombati Járási Hitelszövet
kezet az 5°/o'°s osztalék kifizetésés f. 
évi julius 1-én megkezdi.

Utcát neveztek el Vácott Findura 
Imréről. Vác megyei város képviselő
testülete Farkasfalvi-Findura Imréről,— 
városunk neves szülöttjéről és történet
írójáról, akit Váchoz is elszakíthatatlan 
kötelékek fűztek és annak történetét is 
megírta, — utcát neveztek el. Az eddigi 
Sas-utca nyerte a „Farkasfalvi Imre" 
nevet. Ugyanakkor a Váci Piarista Diák- 
szövetség elhatározta, hogy az utcá
ban lévő Farkasfalvi-házra emléktáblát 
helyez el.

A [rimaszombati Takarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesit

Az uj élelmiszerjegyek kiosztása most 
folyik. A cukorjegy-szelvény szeptember 
végéig, a finomliszt és kenyérjegy szel
vények pedig október 4. bezárólag ér
vényesek.

Óvodai évzáró. A régi idők legked
vesebb júniusi eseménye: a kisdedóvó 
városkerti záróünnepélye volt. Ez idén 
a viszonyokhoz mérten az évzárót a 
városi ovoda tágas kertjében rendezték 
meg vasárnap délután szépszámú kö
zönség jelenlétében. Margit néni bájos 
kis növendékei nagy kedvvel szavaltak, 
énekeltek és táncoltak, bizonyítván, hogy 
Z. Vályi Margit milyen játszi könnyed
séggel készíti elő a kislányokat és kis
fiúkat az iskola padjaiba. Az előadotta
kon kívül meglepetést keltett a gyer
mekek kézimunka (színes ábrák készí
tése, stb.) ügyessége.

A  zeneiskola  vizsgaelő adása.
A rimaszombati államilag engedélye

zett Zeneiskola junius hó 21-én délután 
tartotta meg évzáró növendékhangver
senyét szépszámú, érdeklődő közönség 
előtt. A vizsga újból bizonyságát adta, 
hogy a Lackner László vezetése alatt 
működő intézet feladata magaslatán áll 
és teljes mértékben kiérdemli az újabb 
időben iránta megnyilatkozott fokozódó 
érdeklődést és támogatást. Amit az is
kola növendékeitől a változatos műsor 
keretében hallottunk, keresztmetszetét 
mutatta annak a céltudatos mun
kának, amely egy esztendő alatt a te
hetségek sorát adta a zenei kultúrának. 
Már a kezdők között is találtunk figye
lemreméltó zongoristákat, a régebbi nö
vendékek fokozatos fejlődése pedig 
nagyvonalú és határozott irányú. Ebben 
az évben az iskola Tariska Magda és 
Gabonás Tibor személyében két kiválóan
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kiképzett növendéket bocsájt szárnyra 
a magasabb zenei régiók felé. Bizonyos, 
hogy mindketten növelik majd az iskola 
immár országos hirnevét. Kettőjük játéka 
valóban művészi teljesítmény volt. Új
szerűén hatottak a kétzongorás, négy-, 
hat- és nyolckezes zongoraszámok, ame
lyekben az intézet legjobbjai tűntek ki, 
(Almásy Éva, Bartáky Éva és Vera, 
Benkovits Edit, Bloch Judit, Bokor Zsu
zsa, Csernák Emma, Gábor Valéria, Hét
helyi Irin, Horváth László, Haynik Ad- 
riane, Kacska Ilona, Klein Edit, Lakatos 
Erzsébet, Sándor Emília) A haladók 
közül kitűntek : Szabó Ilus, Schlett Já
nos, Pataky Jutka, Utrata József. Remény- 
teljes kezdők : Ganzfried Ági, Kun Ág
nes Kovács Lili, Radványi Kató, Szoko- 
lay Kató, Török Edit, Utrata Kató, Sza
bó Kató és Horeniczky Éva. Valamen
nyien Lackner László és Lacknerné 
Gregorovicz Mária tanítványai. A hege
dűsök közül Kovács Barna és Németh 
Erzsébet arattak tetszést, elismerést 
szerezvén Simon Jenő hegedűtanárnak. 
Horváth Erzsébet énekszámaival hatá
rozott fejlődésről tett tanúbizonyságot. A 
hegedű-és énekszámokat zongorán Lack
ner László kisérte szeretettel ésazzal a mű
vészettel, amely működését minden te
kintetben jellemzi. Ez a müvészvér nyil
vánult meg abban a bájos jelenetben 
is, amely a nagysikerű zenevizsgát le
zárta. A kis 3 éves Lackner Nórika fel
bátorodva a sok ügyes szereplő előadá
sától váratlanul a pódiumra ugrott és 
ennivalóan édesen egy táncszámot adott 
elő. A közönség a kis csöppséget igaz 
szeretettel ünnepelte, általa fejezvén ki 
méltó elismerését a mai időkben bufelejtő 
és nemes szórakozást hozó előadásért

A gömörmegyei vitézi várományosok 
nyári táborozása.

Gömör és Kishont vm. vitézi váromá
nyosainak nyári táborozása junius hó
22-én megkezdődött. Táborozási szállá
suk a Horthy Miklós laktanyában van. 
Az egy heti táborozás alatt katonai fe
gyelemben, pontosan kidolgozott munka
terv szerint élnek. Élelmezést a katonai 
konyhán kapnak, melynek megtérítését 
a Vitézi Szék fedezi. A napi élet az éb
resztőtől a takarodóig a laktanya rend 
szabályai szerint zajlik ie, azzal a kü- 
lömbséggei, hogy a várományosok ez 
alatt az idő alatt nem katonai gyakor
latokon vesznek részt, hanem reggeltől 
délig előadásokat hallgatnak.

A táborozás órára kidolgozott prog
ramja úgy van összeállítva, hogy annak 
tengelyében a katonai és vitézi szellem 
állandó ébrentartása mellett a faji öntu
dat, az áldozatkészség, a kötelességtudat 
és bajtársiasság állanak. A sok irányú 
előadásokban a nemzetvédelmi, légol
talmi, egészségügyi, mezőgazdasági, faj 
és családvédelmi előadások váltakoznak 
az ismeretterjesztő tanulmányi kirándu
lásokkal.

A táborozás vezetői : vitéz Keresztes 
László százados, vitézi széktartó és dr. 
vitéz Vereczkey Gyula, a Gömör-megyei 
Vitézek Társadalmi Bizottságának elnöke.

A várományosok felett az állandó fel
ügyeletet Bauhojer R. Vilmos ny. őrmes
ter, a Vitézi Szék segéderője gyakorolja, 
ki mint szobaparancsnok állandóan köz
tük tartózkodik.

Junius hó 27-én vitéz Szinay Béla al
tábornagy, vitézi törzskapitány az ava
tásra kerülő vitézektől kiveszi a vitézi 
esküt és a táborozást berekeszti.

Ú ja bb  kitüntetés érte 
a rim aszo m bati cserkészeke t.

Az Ereklyés Országzászló Nagybizott
sága Márkus László, a helyi Ország
zászló Bizottság elnökének javaslatára 
a „Ferenczy István“-iparos cserkészcsa
pat után most a 149. számú Tompa 
Mihály nevét viselő gimnáziumi és a 709. 
számú „Hatvani István“-polgári iskolai 
cserkészcsapatokat a rimaszombati Or
szágzászló körül kifejtett hazafias és 
fegyelmezett magatartásukért

az Országzászló-zászlóérmével tün
tette ki.

A szép kitüntetést az Országzászló elé 
elvonult csapatoknak Márkus László

elnök vasárnap délben adta át. A ki
tüntetett cserkészeket dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester üdvözölte haza
fias lendületű beszédben és ő tűzte fel 
a két zászlóra a zászlóérmet is. A meg
tiszteltetést Sándor Jenő parancsnok 
köszönte meg, hangsúlyozván, hogy a 
cserkész főkötelessége: a haza iránti 
szolgálat. Őszinte köszönetét fejezte ki 
a kitüntetésért az Ereklyés Országzászló 
Nagybizottságának és a helyi bizottság
nak. A rövid, de bensőséges ünnepség, 
amelyen résztvett Mátrai Makovits Jenő, 
a vármegyei cserkész-szervezet ügyv. 
elnöke is, a Himnusz eléneklésével ért 
véget. _ __

K i m u t a t á s
a Gömör és Kishont vm. Vitézi Szék 
által 1942. évi február havában meg
hirdetett „Vitézi Néma Bű7“-ra történt 
befizetésekről :

4 P: Pohl Károly Rozsyó, dr. Batta Pál Feled, 
vitéz Molnár Balázs Óbást, vitéz Bárczi József 
Kacagó-puszta, vitéz Ambruzs Lajos Gombaszog, 
vitéz Beretkei János Beretke, vitéz Szurdoki Pál 
Putnok. 3 P: Höffer Sándor Rimaszombat, Flégl 
Ernő Tornaija, Mihály János Sörcg, Szabó Ká
roly, id. Tóth Ernő, dr. Csetneki Pál, Blattnyi 
Árpád, Csernok Ferenc, dr. Petko Mihály, Végh 
Vilmos, id. Szabó Elemér, Sárkány Isván Rima
szombat, Szaniszló János Hárskút, Mihalidesz 
Béla Rozsnyó, dr. Rigó József Rozsnyó, Gintner 
József Lőkösháza, Hupka Barna Rimaszécs, Máv. 
Altisztek Rimaszécs, dr. Balázs Lóránd Jolsva, 
Fábry István Berzéte, Dapsy Endre Harkács, 
vitéz Kapczy Tamás Kövecses, vitéz llrsziny 
Gyula Putnok, vitéz Bettes Béla Rimaszécs, vitéz 
Nemesfalvi István Rozsnyó, vitéz Breznay Lajos 
Putnok, vitéz Héthy György Sajószentkirály, vitéz 
Pajtai András Berzéte. 2'5Ó P: dr Istók Barna
bás Rimaszombat. 2-10 P: Ercsey Olivér Gesz- 
tete, Falciene Kálmán Rimaszombat, vitéz Csen
des Antal Kisvisnyó. 2 P: Sohler Béla, Ercsey 
Olivérné. Fráter György, Imrecze Béla, Hlozek 
László, Smrek Gerö, Ptkárs Emília, Fritz Alfonz, 
Nagy Atiklós, dr. Tóth Mátyás, Návay István, 
Szalontay István, Kalocsay Kornél, Dicky Pál, 
Siku Mihály, Kovács József, Palkovics Ferenc, 
dr. Krcs Gyula, Rimaszombat, Schindler Anna 
Jolsva, Gyarmati Béla Sajószentkirály, Lörincz 
István Rozsnyó, Bernáth Joachim Üzörény, dr. 
Magyari János Kuntapolca, Kovács Bertalan 
Rimasimonyi, Mispál János Tornaija, Erdődy 
Nándor C s íz , Molnár Sándor Osgyán, Dapsy 
Klára Pelsöc, Berehte István Tornalia, Polák 
Károly Rozsnyó, Hollós János Rimaszombat, 
(Hegyeshalom), dr. Kádár József Putnok, Antal 
János üice, Bándy György Balogpádár, Liebhardt 
Antal Jolsva.

F o l y t a t j u k .

J u n iu s  3 0 - ig  ki kell váltani a 
gabonalapot.

A MTI jelenti: Az idei termésű 
gabonacséplésről, számbavételéről, 
őrléséről a junius 11-én megjelent 
minisztériumi rendelet az általános 
rendelkezések között kimondja, hogy

gabonának tartandó a búza, 
rozs, kétszeres, vagyis a ke
nyérgabonák, továbbá a zab 
és az árpa, mint takarmány- 
gabonák. A rendelkezés kiter
jed a gabonára akkor is, ha 
más terménnyel 5 százaléknál 
nagyobb arányban van keverve.

A gabona készletgazdálkodáshoz 
szükséges összeírását és a készlet
nyilvántartási munkálatok elvégzé
sének egyrészét a rendelet a köz
ségi elöljáróság hatáskörébe utalja 
és kimondja, hogy az elöljáróság 
igénybeveheti a néptanítók közre
működését is.

A gabonarendelet második feje
zete a gabonalappal kapcsolatos 
intézkedéseket tartalmazza. Ezek 
szerint

mindazok, akik 1942. évben 
gabonát termelnek, kötelesek 
legkésőbb junius 30-áig a köz
ségi elöljáróságoktól gabona
lapot kiváltani.

A gabonalap a termelés nyilván
tartására, a gabona beszolgáltatá
sának ellenőrzésére és a termelő 
elszámolására szolgál. A termelő
nek annyi gabonalapot kell kivál
tani, ahány önnállóan müveit gaz

dasága van. Mindazoknak tehát, 
akiknek csak egy község vagy vá
ros területén van földjük, haszon- 
bérletük, csak egy gabonaiapot kell 
kiváltaniok.

A gabonalap kiváltásával együtt 
a termelőnek be kell jelenteni gaz
daságának területét és szántó terü
letét, az 1942. évre gabonával, ku
koricával és burgonyával bevetett 
területnek és az 1942/43. évben 
előreláthatólag bevetésre kerülő te
rületnek a nagyságát. Azonkívül be 
kell jelenteni vetőmagszükségletét, 
valamint háztartási és gazdasági 
kenyérgabonaszükségletét. Ezeket 
az adatokat a községi elöljáróság 
ellenőrzi.

Gabonalapot díjmentesen a köz
ségi elöljáróság szolgáltatja ki a ter
melőknek. Minden termelő 1944. 
junius 30-ig köteles megőrizni ga
bonalapját.

Nemzeti filmszínház kft
Junius 27-én és 28-án, szombaton és 

vasárnap a Budapesten óriási sikerrel 
bemutatott amerikai rémdrámára, a „III. 
Richard“-ra kerül sor. Az angolok hír
hedt testi-lelki torzszülött királyának 
vérengzéseiről szól az igazán hátborzon
gató történet, amely a legedzettebb ide
geket is próbára teszi. Emellett azonban 
a piros-fehér Rózsa-harc idejében leját
szódó, mesteri korfestéssel • megrajzolt 
dráma főszerepeit az e zsánerban jól 
ismert amerikai művészek : Basil Rath- 
borne és Boris Karloff játszák, az előbbi 
a vérszomjas III. Richard, az utóbbi pe
dig a londoni hóhér szerepében. A női 
főszerepben Barbara O’Neil alakja tün- 
döklik ki a rémségek fölé. A művészi 
értékű filmalkotást csak felnőttek néz
hetik meg. Kisérőmüsor a Magyar Világ- 
hiradó.

Junius 29 én, hétfőn és 30 án, kedden 
Maurice Maetelinch világhírű regényé
nek „A Kék Madárénak filmváltozata 
fut a vásznon, főszerepben a világ 1. 
számú kedvencének, Shirley Templének 
főszereplésével. A felnőttet és gyerme
ket egyformán érdeklő, káprázatos fény
nyel megalkotott költői mesejáték azt a 
nagy igazságot tárja elénk, hogy a bol
dogság után hiába futunk, mert azt ön
magunkban kell megkeresnünk. Kísérő 
az UFA háborús híradója.

Juiius 1-én, szerdán és 2-án, csütör
tökön a magyar Fejős Pá! világsikert 
aratott keleti filmjének a „Titokzatos 
Sziám“-nak bemutatóját hozza a film
színház. A mostani nagy háború érdek
körébe eső országról eredeti maláj sze
replőkkel ad érdekfeszitő történet kere
tében lenyűgöző képeket a mesterien 
megrendezett filmalkotás. Kisérőmüsor a 
Luce olasz híradó.

A legközelebbi magyar újdonság: „Ne 
kérdezd, ki voltam?" Karády Katalin 
legújabb filmje.

P á ly á z a t i  h irdetm ény .
A kassai m. kir. állami Ápolónő- és 

Védőnöképző Intézetben folyó év szep
tember hóban kezdődő 2 és féléves zöld
keresztes védőnöképző tanfolyam teljes-, 
féltéritéses és ingyenes helyeire folyó év 
juüus hó 15-ig lehet pályázni.

A végzett védőnők az 1000/1941. B. 
M. stb. rendeletek alapján a tanítónők
kel azonos fizetési osztályba sorolt nyug
díjjogosult állami tisztviselők, akik az 
Oncsa megbízásából végzett munkáju
kért külön díjazásban is részesülnek.

Részletes felvilágosítást ad az Intézet 
vezetősége: Kassa, Semmelweis-u. 3.

T o r n a i j á n ,  F ö - u t c á n  
350 négyzetöles

kertes ház 3 + 1  szobás lakással
tizenhatezerért eladó. Tájékoztat:
Hubay-iigynökség Tornaija.

1942. junius hó 28.

Gömör és Kishont vármegye alispánja. 
5903/1942. szám.

H ir d e tm é n y .
A m. kir. belügyminiszter ur a Put- 

noki Kereskedelmi Kört feloszlatta. A 
feloszlatással kapcsolatosan az egyesület 
vagyonának rendezése vált szükségessé.

Felhívom az egyesület hitelezőit, hogy 
az egyesülettel szemben jelenleg fenn
álló követeléseiket e közzétételt követő 
naptól számított 8 napon belül hozzám 
elfogadható módon annál is inkább je
lentsék be, mert ellenkező esetben ma
gukat annak a veszélynek teszik ki, 
hogy követelésük nem lesz behajtható.

Rimaszombat, 1942. junius 17.
Dr. Horváth Árpád 

alispán.

A feledi kir. járásbíróság, mint telek 
könyvi hatóság.

1015/1942. tk szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Gazdasági Hi telbank rimaszombati 

fiókja végrehajtatónak kiskorú Suhányi 
Lajos végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 571 P 
42 f tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a Dobóca községben fekvő, s a 
dobócai 167. sz. betétben foglalt és:

1) A. I. 1 — 17. sorszám és 419/1, 671/3, 
672/3, 768/3, 870/2, 935/3, 1054/3, 1091/2, 
1233/2, 1313/2, 1397/3, 1397/4, 1552/2, 
1647/2, 1677/2, 1753/102. helyrajzi szám 
alatt felvett ingatlanokból és az ehhez 
tartozó közös legelőből B. 2. szerint kis
korú Suhányi Lajos nevén álló ih-ed 
részre 2122 P 40 f kikiáltási árban ;

2) A II. 1—9. sor és 1875/1, 2104, 
2174/1, 2207/2, 2277, 2441/1, 2442/1, 
2537/1, 2538/1. helyrajzi szám alatt fel
vett ingatlanokból B 2, szerint kiskorú 
Suhányi Lajos nevén álló ^h-eá részre 
534 P 20 f kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1942. évi juiius hó 16. nap
ján délután 14 órakor Dobóca község
házánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási árnál, illetve kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adhatók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
0/o-ára kell kiegészíteni.

Feleden, 1942. évi március hó 31.
Dr. Dessewífy Árpád s. k.

vez. kir. járásbiró.

A feledi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

1711/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Gazdasági Hitelbank r. t. rimaszom

bati fiókja végrehajtatónak Fejes Józsefné 
sz. Makó Mária és özv. Máté Jánosné 
sz. Gál Borbála végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtási újabb 
árverést 296 P 30 f tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a Kisgömöri 
községben fekvő, s a kisgömörii 154. 
számú telekjegyzőkönyvben A I. 1—5. 
sorszám és 3/a, 3/b, 3/d, 3/f, 3/g. hely
rajzi szám alatt foglalt, s B 1, a, b. sor
szám szerint Fejes Józsefné sz. Makó 
Mária és özv. Máté Jánosné sz. Gál Bor
bála nevén álló ház, udvar, kert ingat
lanra 1.120 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1942. évi juiius hó 9. nap
ján délután 14 órakor Kisgömöri köz
ségházánál fogják megtartani.

Áz árverés alá kerülő ingatlant, ha az 
árverés megtartását a végrehajtók közül 
Gazdasági Hitelbank r. t. Rimaszombat 
kéri 560 P, ha dr. Dessewffy Árpád kéri 
560 P, ha dr. Bernát Gyula kéri 560 P, 
ha özv. Kisantalné sz. Hankó Anna kéri 
720 P vételárnál alacsonyabb áron el
adni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10Vo-a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi •/•" 
ára kell kiegészíteni.

Feled, 1942. évi május hó 15. napján.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

vezető kir. járásbiró.

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


