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A  miniszterelnök 
a papságról.

A magyar papnak nyújtotta át a 
Kormányzó Ur magas kitüntetését 
a magyar miniszterelnök. Ez a meg
hitt, szép ünnepség, amely a Kál- 
layak ősi otthonában játszódott le 
és egy derék esperesplébános hosz- 
szu lelkipásztorkodásának jól meg
érdemelt elismerését jelenti, több 
volt, mint az érdemek elismerése 
és Kállay Miklós miniszterelnöknek 
a lelkészkedő papságról elhangzott 
beszéde több volt, mint a kegyur 
ünnepi felszólalása. A magyar pap, 
a keresztény magyarság évezred 
óta lelki vezetőjének megtisztelte
tése volt az ünnepség. A miniszter- 
elnök szavai nemcsak az ünnepek
nek és a nagykállói plébánia hívei
nek szóltak tehát, hanem az egész 
nemzetnek, nehéz időkben intelmül 
és figyelmeztetésül.

A magyarság történelmének tiz 
évszázadát harcok és nehéz küz
delmek töltik ki. A harcos mellett 
azonban mindig ott volt és ott van 
ma is a keresztény civilizáció és 
egyben nemzeti képviselője is: 
Krisztus papja, aki mindenkor erős 
kézzel vezeti a népet, ha nagy fel
adatok és megpróbáltatások terhét 
hordozza. „Ennek a nemzetnek lelki 
erejét a feladatok végrehajtásában 
lelkészkedő papja növelte naggyá" 
— mondotta a miniszterelnök, s 
hozzátette, hogy nemzeti önérze
tünket és hitünket a legjobbra bíz
tuk akkor, amikor a magyar lelki- 
pásztorok hitére és hivatására épí
tettünk. Rámutatott arra is a mi
niszterelnök, hogy a magyar értel
miség legrégibb, mindenkor meg
újuló és népünkkel együttélő rétege 
a papság. S ez az oka annak is, 
hogy nemzeti katasztrófák után a 
lelkészkedő papságnak van mindig 
oroszlánrésze abban, hogy hazánk 
fel tud emelkedni és bizhat a jö
vőben.

Bizonyos, hogy a miniszterelnök 
elismerése és dicsérete a nagykállói 
esperesplébános kiváló érdemeit 
méltatja, de szól egyben minden 
keresztény magyar papnak. Meg
próbáltatások igéjén a magyar em
ber mindig az Istennél keresett vi
gaszt, templomában merített erőt 
az élet kegyetlen küzdelmeihez. És 
e tekintetben Magyarországon, a 
legküzdelmesebb múltú európai or
szágban, mindenkor nagyobb volt

az összhang a lelkipásztor és a 
nép között, mint egyebütt. Ez ért
hető is, hiszen a krisztusi erkölcS 
és a nyugati keresztény civilizáció 
oly mélyen gyökerezik népünk lel
kében és kultúránkban, hogy a pap 
és a nép közötti viszonyt meg
bontani, lerombolni a legnagyobb 
nemzeti értékek veszélyeztetése nél
kül nem is lehetne.

És ebben a kérdésben, a nem
zet és a Gondviselés viszonyában, 
valóban eltörölhetetlen határokat, 
vonalakat és összeköttetéseket te

remtett e földön a múlt. Az ország 
civilizációja, boldogulása és felvi
rágzása mindig az Isten háza kö
rül született meg és erősödött újjá. 
S a lelkeket gondozó pap kezében 
van ma is a jövő kulcsa, amikor 
az európai keresztény világ döntő 
harcban áll a keleti barbársággal. 
Ezért volt időszerű, általánosan 
magyar és a krisztusi tanításokat 
követő, felekezeteken is felülálló 
ünnepség a nagykállói esperes ki
tüntetése.

R ögtönitélő  bíróság elé kerül és halállal bűnhődik 
m inden term énygyujtogató.

A MTI illetékes helyről a követ
kező felvilágosító közleményt kapta: 

Bárki, aki feltehetőleg a Magyar- 
országgal ellenséges hatalmak ügy
nökei által félrevezetve vagy meg
vesztegetve, bárminemű dolgok 
meggyújtása, vagy megsemmisítése 
által, igy különösképen bárminemű 
termény, vagy más közszükségleti 
cikknek tüzszerszámmal, vagy vegyi 
szerrel alkalmazása által történő 
felgyujtásával a magyar állam, vagy 
szövetségese fegyveres erejének, 
vagy a velük működő fegyveres 
erőnek szándékosan hátrányt okoz, 
vagy az ellenségnek szándékosan

p|nnvt szerez avavv a honvédelemJ • 04
érdekét sérti, a honvéd büntetőbí
ráskodás körében rögtöni bírásko
dás (statárium) alá esik és halállal 
büntetendő. Halálbüntetéssel sújtja 
a rögtönitélő bíróság a tettesen és 
részesen felül az ilyen cselekmé
nyekre létrejött szövetség tagjait, 
úgyszintén azt, aki mást ilyen cse
lekmény elkövetésére felbujt. Min
denki, aki a fentemlitett cselek
mény elkövetéséről, az arra irányuló 
előkészületekről tudomást szerez, 
köteles azt haladéktalanul feljelen
teni a leközelebbi közbiztonsági 
szervnél (csendőrség, rendőrség).

Kedvező m un ka viszo nyo k m ellett kezdődött meg a z aratás 
G ö m ö r b e n .

Gömör és Kishont varmegye Közigaz- 
gatósiigi Bizottsága julius 14-én, kedden 
délben tartotta e havi rendes ülését 
Igaz Lajos vm. főjegyző elnöklete mel
lett. Az egyes előadók jelentései során 
Halász Sándor m. kir. gazdasági felü
gyelő, a vm. gazdasági felügyelőség ve
zetője az elmúlt hónap mezőgazdasági 
helyzetéről az alábbiakban számolt be: 

„A május végén esett némi eső a ka
lászosok fejlődésére nagyon kedvezően 
hatott, az azóta beállott száraz szeles és 
rendkívül meleg időjárás azonban a ka
lászosokhoz fűzött reményeket csökken
tette, a kapásokat és takarmánynövények 
második termését pedig súlyosan káro
sította. A kalászosok befejezték tenyész
idejűket, aratásuk julius 10-én megkez
dődött. A rozs és búza szemre elég jól 
kifejlődött, de ritka maradt s a szalmája 
is alacsony. Az árpa és zab gyenge kö
zepes termést Ígér. A borsót learatták s 
cséplik. Az olajos növények a naprafor
gót kivéve a szárazság miatt gyengén 
fejlődnek. A rétek második termése tel

jesen elmaradt, s legfeljebb egy kiadós 
esőzés hatására volna még valamennyi 
sarjutermés várható. A legelők teljesen 
felperzselődtek. Mivel a legelők 6 hét 
óta táplálékot alig nyújtanak, a kaszált 
takarmánykészlet rendkívül kevés, s en
nek következtében az állatok erőállapota 
is leromlott. A kapálás jórészt idejében 
elvégeztetett, a sarjukaszálás .elmaradt, 
igy az aratási munka minden akadály 
nélkül, kedvező időjárás mellett meg
kezdődhetett. Aratási, cséplési munkát 
minden munkás vállalhatott, s általában 
a gazdaságoknak is módjában állt a 
munkásszükségletüket biztosítani".

A vármegye közegészségi viszonyairól 
dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőorvos töb
bek között a következőket jelentette ;

.Vármegyénk 1942. évi junius havi 
közegészségügyi állapota az elmúlt hó
nap és az elmúlt év ugyanezen hónap
jához viszonyítva javult, mivel a fertőző 
betegségek száma csökkent. A nem fer
tőző betegségek közül az emésztő szervi 
megbetegedések fordultak elő. A fertőző

betegségek közül torokgyík 11, vörheny 
19, kanyaró 4, bárányhimlő 6, hastífusz 
9, járványos agyhártyalob 1 esetben, 
nyílt tbc. 20 esetben, malária 4 és tra
choma 1 esetben fordult elő. A hónap 
végén nyilvántartott tbc-sek száma 175, 
trachomások száma 19 volt. A folyó évi 
május havi népmozgalmi adatok szerint 
a vármegyében élve 178, halva 8 gyer
mek született, mig az összes halálozá
sok száma 126 volt, s igy a vármegye 
természetes szaporodása -j- 60 lelket 
tett ki, amely szám az előző hónaphoz 
viszonyítva 7-e! kevesebb, az előző év 
ugyan ezen hónapjához viszonyítva 21 -el 
több".

liadba vonultakért.
Több olyan követésre méltó pél

dáról olvastunk, amelyek hadba- 
vonult véreink megsegítését céloz
zák. így Dunaszerdahelyen a Járási 
Hitelszövetkezet igazgatósága elha
tározta, hogy a hadisegélyre igény
nyel biró adósoknak hadiszolgálatuk 
idejére a kamatot elengedi. — Rozs
nyón a Járási Ipartásulat a hadba- 
vonultak családjainak megsegítésére 
és üzemeik fenntartására külön se- 
gitő-bizottságot alakított. Bars-Hont 
vármegye Szociális Munkaközös
sége a nincstelen hadbavonultak- 
nak már most házteiket biztosit.

A gazdasági nehéz testimunká- 
sok uj kenyérgabona fejadagja.

A Közellátási Tájékoztató közli:
A m. kir. közellátási miniszter 

körrendeletét adott ki a közellátási 
kormánybiztosokhoz a nehéz testi 
munkát végző mezőgazdasági mun
kások fejadagjáról.

Az alaprendelet szerint a kenyér
gabonajegyre jogosultak évi fej
adagja 16 és 60 év között 240 
kiló kenyérgabona. Minthogy a rend
kívüli helyzet következtében több 
helyen szükségessé válik az, hogy 
60 éven felüli férfiak végezzék el 
a bevonultak munkáját, a miniszter 
feljogosítja a közellátási kormány- 
biztosokat, hogy a nehéz testi mun
kát végző 60—65 éves férfiaknak, 
főleg gazdasági cselédeknek s az 
időszaki munkásoknak is évi 240 
kiló kenyérfejadagot állapítsanak 
meg. A rendelkezés értelmében a 
községi elöljáróság, illetve a pol
gármester az engedélyes eddigi évi 
180 kilogramos, tehát havi 15 kilo- 
gramos kenyérgabona-jegyét évi 
240 kilogramos, illetve havi 2Ö 
kilogramos kenyérgabona-jegyre 
cseréli ki.

Minden szombaton este tánc a Polgárikörben.
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A  gömör-kishonti ev. egyházmegye 
közgyűlése Rozsnyón.

H ő si em lékm űavatás N a prágyon.
Naprágy községben e hó 12-én hősi 

emlékmű- és országzászlóavatás volt. A 
vármegye közönségét Igaz Lajos vm. fő
jegyző képviselte, aki a vármegye nevé
ben koszorút helyezett el az emlékmű 
talapzatán.

Délelőtt 10 órakor a ref. templomban 
istentisztelet volt, utána 11 órakor az 
ünnepség a Hiszekeggyel kezdődött, 
amit a község énekkara adott elő, ve
zényelt Ligárt Balázs tanító. A bevezető 
fohászt vitéz Kapczy Tamás kövecses! 
ref. lelkész mondotta, mig a hősi em
lékmű és országzászló felavató beszédet 
Ádám Lajos naprágyi ref. lelkész tar
totta. Az emlékművet Bódy László köz
ségi biró beszéd kapcsán vette át, mely
ben megköszönte a község minden la
kosának a hősi emlékmű létesítésére 
adott adományát és külön megköszönte 
a //am'ay-családnak az országzászló ado
mányozását. Ádám Lajos ref. lelkész be
szédében kegyeletes szavakkal emléke
zett meg néhai Hanvay László földbir
tokosról, aki az országzászló és em
lékmű tervét felvetette és az ország
zászlót saját költségén létesítette. Az 
ünnepségen közreműködtek még szava
latokkal és énekszámmal Hubay Irén, 
Deme Irma, Vitárius Klára, Bódy Barna, 
Orbán Béla, Demeter Sándor és Csabay 
György leventefiuk és leányok. Az ün
nepséget követőleg a ref. iskolában ál
domás volt, amelyen Szederkényi Jenő 
körjegyző üdvözölte a megjelent vendé
geket. Az ünnepségen a falu lakossága 
teljes számban vett részt, de megjelen
tek a környező falvak küldöttségei is, 
hogy lerójják kegyeletüket az előtt a tíz 
hősi halott előtt, akik az emlékmű már
ványtábláján szerepelnek. Kelemér köz
ség küldöttsége vitéz Tóth László, mig 
Gömörszőllős község G. Kovács Béla 
községi birók vezetésével tette le ko
szorúját az emlékműre.

A VI. törvényhatósági tűzoltó 
altisztképzö-tanfolyam

záróvizsgája julius 15-én, szerdán délben 
folyt le Rimatamásfalván. A vizsga elnöke 
Glós Károly, a miskolci kerület tűzren
dészen felügyelője volt, akit Sohler Béla 
vm. tűzrendészet! felügyelő, a tanfolyam 
parancsnoka üdvözölt. Megjelent a vizs
gán Éva László, Rimaszombat megyei 
város polgármestere is.

Úgy az elméleti, mint a gyakorlati 
vizsgán a 23 résztvevő nagy igyekezet
ről és ügyességről tett bizonyságot. Tel
jes dicséretére szolgál ez a tanfolyam 
előadóinak, akik rövid 10 nap alatt a 
tűzrendészet és a légoltalom legfonto
sabb tudnivalóit sajátíttatták el a tanfo
lyam hallgatóival. Igen érdekes és tanul
ságos volt a gyujtóbombákkal való gya
korlatozás és az ellenük való védekezés 
bemutatása. A vizsga végén a tűzoltók 
diszmenetben vonultak el a kerületi tűz
rendészen felügyelő előtt. Glós Károly 
záróbeszédében hálás köszönettel emlé
kezett meg a tanfolyamok megrendezőiről 
és támogatóiról, elsősorban a vármegye 
főispánjáról, alispánjáról és Rimaszom
bat város polgármesteréről. Majd teljes 
megelégedését fejezte ki a hallottak és 
látottak felett, dicsérettel adózván az elő
adóknak (Sohler Béla, dr. Bartáky János, 
dr. vitéz Vereczkey Gyula, Korányi Zol
tán, Bodnár István százados és dr. Kiss 
Zoltán tanügyi fogalmazó) fáradságos 
munkájukért. Végül a levizsgázott tűz
oltókhoz szólott és méltatta a tűzoltóság 
fontos feladatát, s arra kérte őket, hogy 
falujukban példaképei legyenek a test
véri alapon nyugvó fegyelemnek, s min
den erejükkel vegyenek részt a belső 
front nemzetvédő harcaiban. Külön di
cséretben részesítette és három könyv
vel ajándékozta meg Gara István trizsi 
tűzoltót, aki a 10 napos tanfolyamon ki
váló eredményről adott számot. Majd 
kiosztotta a bizonyítványokat. A vizsga 
Himnusz eléneklésével ért véget. Úgy a 
kerületi tűzrendészed felügyelő, mint az 
előadók és oktató altisztek a tanfolyam 
résztvevőivel közös ebéden vettek részt.

Az edd gi 16 törvényhatósági tűzoltó 
altisztképzö-tanfolyamon a vármegye 
összes községeiből 160 fő nyert kikép
zést a korszerű tűzrendészetből és lég
oltalomból.

A gömör-kishonti ev. egyházmegye 
julius 7-én és 8-án tartotta meg évi köz
gyűlését Rozsnyón. A közgyűlésnek ün
nepi jelleget adott, hogy ez alkalommal 
iktatták be a boldogemlékü nagy vezér: 
Szent-Ivány József örökébe az uj egyház
felügyelőt, dr. Pósch József nyug. rozs- 
nyói polgármestert, egyházmegyei Il-od 
felügyelőt. A rozsnyói egyház nagy fiát: 
örökös tb. felügyelőjét tisztelte meg az
által, hogy a beiktató közgyűlés megren
dezését magára vállalta. Dr. Pósch Jó
zsef nagy elődök nyomdokaiba lépett, 
hiszen útját olyan nevek fémjelzik, mint 
néhai Kubinyi Géza, Szontagh Andor és 
Szent-Ivány József. A Póschok ősi egy- 
házszeretete, mélyen megalapozott jogi 
tudása, hatalmas szónoki képessége és 
nemes szive tették őt méltóvá a magas 
tisztség betöltésére.

Julius 7-én az egyházi szervek tar
tották meg üléseiket. A Lelkészegyesület 
vitéz Bardth Károly, a tanítók egyesülete 
Zoller Samu elnöklete mellett tárgyalt, 
mig a lelkésznék összejövetelén Szivük 
Emilné bibliamagyarázatot, Smíd Lehel 
gimn. hittanár pedig előadást tartott. 
Majd a három szerv együttes ülésén 
ugyancsak Smíd Lehel beszélt az ev. 
egyház ma legégetőbb kérdéséről: a 
magángyónásról. Délután az egyház- 
megyei számvevőszék gyűlése megnyug
tató képet nyújtott az anyagi helyzetről. 
A gyámintézeti istentiszteleten Baltazár 
János jolsvai lelkész hirdette magasszár- 
nyalásu beszédben az igét.

Julius 8-án folyt le az egyházmegyei 
közgyűlés, amelyet a „Jövel Szentlélek 
Úristen..." zsoltár eléneklése nyitott meg. 
Smíd István rozsnyói főesperes költői 
szépségű imában kérte az Isten áldását 
az elvégzendő munkára, majd felszólí
totta Smíd Lehel jegyzőt, hogy a fel
ügyelőválasztásra beadott szavazatokat 
felbontó bizottság jegyzőkönyvét olvassa 
fel. Ebből kitűnt, hogy

az egyházmegye valamennyi gyü
lekezete dr. Pósch József szemé
lyére adta le a szavazatát, mire az 
elnöklő főesperes dr. Pósch Józse
fet az egyházmegye egyhangúlag

A XX. századot a gyermek század
nak szokták nevezni. Ennek az elneve
zésnek mély vonatkozása van. A XX. 
század a gyermeket állítja a nemzeti fej
lődés központjába. Nem kétséges, hogy 
a tökéletesebb ember fejlődésének le
hetőségeit úgy lelki, mint testi vonatko
zásban a gyenge gyermekkorban kell 
elősegíteni, irányítani, támogatni, hogy 
később a közösségnek, a hazának hasz
nos és egészséges tagjává növekedhes
s é l

Ma minden körülöttünk élő nemzet 
politikájának irányvonalába állította a 
faj erősítését. Az idők szavát megértve, 
vármegyénk alispánja a nép- és család- 
védelmi munka keretében a mezőgaz
dasági lakosságnak a nyári idényben se
gítségére sietve, a termelő munkában 
oly fontos részt vállaló földműves szü
lők gyermekeit gondjaiba vette és kép
zett vezetőket küldve ki, nyári napközi 
otthonokat állított fel a községekben.

A szervezés a kora tavaszi hónapok
ban indult meg. Egészségügyi vonalon 
dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőorvos, köz- 
igazgatási részen dr. Szabolcs András 
közjóléti előadó irányítása mellett. A 
szociális előkészítéseket dr. Deák An- 
dorné vm. szoc. gondozó a községi nép- 
és családvédelmi bizottságok lelkes tag
jainak segítségével végezte. 47 község
ben működik ezen áldásos intézmény, 
részben korábbi, legtöbb helyen julius 
hó 1-től számított idő óta.

A feledi járásban az alábbi községek
ben működik nyári napközi otthon: Fe
led, Osgyán, Bátka, Rimaszécs, Görnyő- 
puszta, Jánosi, Korlát!, Balogfala, Vár- 
gede, Gömörsid, Détér, Felső-, Alsóbalog, 
Balogpádár, Ajnácskő, Hanva, Serke, 
Kerekgede, Rimatamásfalva. A putnoki 
járásban: Putnok, Kelemér, Bánréve, 
Serényifalva, Alsószuha. A tornaijai já-

megválasztott felügyelőjének jelen
tette ki.

Az uj felügyelőt megérkezésekor lel
kes ünneplés fogadta. Az oltár előtt 
megálló dr. Pósch Józsefet Smíd István 
főesperes, vitéz Baráth Károly lelkész- 
egyesületi elnök és Palkovics Pál ny. 
esperes vették körül, majd Smíd István 
az uj felügyelőt meleg s baráti érzések
kel fütött beszéddel köszöntötte. A foga
dalom után a főesperes megáldotta az 
uj felügyelőt, aki elfoglalván az elnöki 
széket nagy egyházszeretettől és hivatás- 
tudattól erőteljes beszédben tett hitval
lást belső elhivatása mellett. A nagy 
hatást kiváltott beszéd után az uj fel
ügyelőt az egyes küldöttségek üdvözöl
ték. Ezek sorában vitéz Baráth Károly a 
Lelkészegyesület és a Gyámintézet, Fé
nyes Sándor az egyházmegye felügyelői 
kara és Smíd Lehel a rimaszombati 
Egyesült Prot. Gimn. nevében köszön
tötték dr. Pósch Józsefet.

A dr. Pósch József megválasztásával 
megüresedett Il-od felügyelői tisztségre 
egyhangúlag dr. Hisnyay-Heinzelmann 
Béla földbirtokost választották meg, kinek 
beszéde után Smíd István főesperes tar
totta meg gazdag, kor- és kórproblémák
kal átszőtt, az élet mélységeiben járó 
évi jelentését. Dicsérettel emlékezett meg 
az egyház munkásainak kötelességtelje- 
sitéséröl. Kiemelte többek között a rima- 
szombati egyháznak az egyke által el
néptelenedett Dúsa község felfrissítését 
célzó mozgalmát. A nagy tetszéssel fo
gadott beszámoló után folyó ügyeket 
tárgyaltak le.

A rimaszombati Egyesült Prot. 
Gimnázium i gazgat ót anácsába 
Moesz Gézát, a rimaszombati kir. 
ügyészség elnökét és dr. Groó Béla 
budapesti igazgató-főorvost, a Ri
maszombati Volt Diákok Szövet
ségének elnökét jelölték.

A Miskolcon augusztus 6-án tartandó 
egyházkerületi közgyűlésre többek között 
kiküldték Fényes Sándor egyházfelügye
lőt is. A közgyűlés a Himnusz elének
lésével és lelkes hangulatban fejező-

rásban : Tornaija, Gömörfüge, Sajószár- 
nya, Alsóvály, Felsővály, Runya, Abafala, 
Harkács - Sánkfala, Kövecses, Deresk, 
Kecső, Aggtelek, Gömörhosszuszó, Le- 
kenye, Sajógömör, Szkáros. A lozsnyói 
járásban : Pelsőc, Szalóc, Gice, Hárskút, 
Várhosszurét, Kuntapolca, Jolsva, And
rási községekben fejti ki áldásos tevé
kenységét 23 Gömör vármegyéből je
lentkezett vezető, s az Egyesült Női Tá
bor által ajánlott és az ország különböző 
részeiből érkezett 24 fiatal tanítónő és 
óvónő.

A napközi otthonok közül 16-ban napi 
háromszori étkezésben részesülnek a 
gyermekek : reggeli, ebéd, uzsonnában. 
Á főzéses napközi otthonok beállításá
nak szükségességét mindenhol a szociá
lis rászorultság szabta meg. 31 község
ben tízórait és uzsonnát kapnak a gyer
mekek, amely tej, cukor és lekvárból áll.

A napközi otthonokban reggel 7— 
8 órától este 7 óráig van felügye
let alatt 1825 gyermek, kik közül 
az étkeztetéses napközi otthonokra 
720 gyermek esik.

Ezen intézmény fenntartására és költsé
geinek fedezésére mintegy 36 000 pen
gős költségvetési kerettel lehetett az elő
feltételeket megteremteni. A Nép- és 
Családvédelmi Alap eddig 24.743 P se
gélyt nyújtott dologi kiadások és étkez
tetési pótlék cimén.

Mindazok részére, kiket úgy a nemzet 
jövője, mint a kis gömöri magyarok 
egészséges fejlődése érdekel, örömet 
nyújtó látvány lehet az eddig céltalanul 
ődöngő és sokszor szerencsétlenül járó 
falusi gyermekeket a napközi otthonok 
felügyelete alatt látni.

Érdemes felkeresni ezeket a kis ott
honokat és meggyőződni az ott folyó 
nemzetmentő munkáról.

Á  m agyar „m e g s zü ln i c s a p a to k " 
félévi ve szte ség e.

A honvédvezérkar 10. számú 
hadijelentésében a következőket kö
zölte :

Az arcvonal mögötti partizán
bandák megsemmisítéséért harcoló 
„megszálló csoport" vesztesége mű
ködése kezdetétől; 1941. december 
1-től 1942. junius végéig: hősi ha
lott 26 tiszt, 516 fő legénység, el
tűnt 4 tiszt, 112 legénység; sebe
sült 58 tiszt, 965 legénység és fagy
sérült 4 tiszt, 119 fő lngénység.

Kórházi és intézeti 
kinevezések.

A hivatalos lap julius 9-iki száma kö
zölte, hogy Magyarország Kormányzója 
a m. kir. belügyminiszter előterjesztésére 
dr. jékei Balogh Ádám rimaszombati 
állami kórházi igazgató-főorvosnak a VII. 
fizetési osztály jellegét, dr. Radványi 
Géza osztályvezető intézeti orvosnak pe
dig a főorvosi címet és a Vili. fizetési 
osztály jellegét adományozta.

A magyar kir. belügyminiszter az Or
szágos Társadalombiztosító Intézet rima- 
szombati kér. pénztáránál dr. Juhász 
Kálmán titkári cimmel és jelleggel fel
ruházott segédtitkárt, a kér. pénztár ve
zetőjét a VII. fizetési osztályba intézeti 
titkárrá nevezte ki. Ugyanott a miniszter 
Palecskó Barna segédellenőrt számellen
őrré, Gáka Zoltán dijnokot biztosítási 
gyakornokká, Vidó Anna dijnokot pedig 
alsófoku biztosítási gyakornokká lép
tette elő.

„ I t t  já r t  a magyar hadsereg!‘ ‘
Mint a M TI-val illetékes kato

nai helyről közlik, Ukrajnában azok
nak a helyiségeknek a terein, ame
lyeken honvédeink átvonulnak, to
vábbá a fontosabb útelágazásoknál 
emlékezetül felállítják a hármashal
mon álló magyar apostoli kettős 
keresztet. A z  emlékjelet orosz és 
magyar nyelven ezzel a felírással 
látják el:

Oroszok !
Itt járt a magyar hadsereg: 

s a két észtét, földet és szabadságot 
visszaadta nektek.

1942.
A z emlékkereszteket az orosz nép 

és a pópa jelenlétében ünnepi ke
retek között avatják fe l  a honvédek. 
A kereszt megáldása után a pópa 
is imát mond hívei élén, majd pe
dig magyar tábori lelkész méltatja 
a kereszt jelentőségét és hangsú
lyozza, hogy a honvédség a go
noszság letörése és a keresztény
ség ellenségeinek elűzése végett jö tt 
orosz földre. A z  avató-ünnepség a 
magyar Himnusz, valamint egy régi 
orosz nemzeti ének eléneklésével 
fejeződik be.

Közérdekű hirdetmények.
A szappan szabályszerű szétosztása 

és az ellenőrzés hatályosabbá tétele vé
gett elrendelem, hogy Rimaszombat me
gyei városban a mosó-, pipere- és bo
rotvaszappant, a vásárlási könyvbe való 
bejegyzés mellett, csak a zsirszelvény 
I—XII- ig szóló szappan-szelvényének 
egyidejű levágása mellett szabad kiszol
gálni. Szappan vásárlásra csak a piros 
zsirjegy érvényes. A kereskedők tartoz
nak a hozzájuk julius 15-e után érkezett 
szappanokról az l es szelvény levágásá
val elszámolni. További intézkedésig csak 
az I-es szelvény érvényes.

Értesítem a város közönségét, hogy a 
kiadott befőzési cukorutalványok csak 
julius 31-ig válthatók be. A be nem vál
tott utalványok augusztus 3-ig a város
háza közellátási irodáján büntetés terhe 
mellett visszaadandók. Éva László s. k.

polgármester.

dött be.
---------------- ♦♦

Nép- és családvédelmi munka a vármegyében.
A nyári napközi otthonok működése.
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Sportéletünk válságáról.

r

A  p a ra szt.

Síkon, domboldalon pacsirtaszóval,
Friss tavaszi szélben töri a röget.
Kora hajnaltól napestéiig állja 
Munkát, fáradalmat, esőt, hideget.

Görnyed a háta, kérges a tenyere,
Fakó csizmájában a lába sajog,
Kezében élet : a nemzet kenyere. 
Gyöngyöző veríték homlokán ragyog.

Öröm, bánat-könnye rög-göröngyre hull, 
Ez éltet, vigasztal, aztán eltemet.
Lelke sóhaja imává finomul,
Kikéi az a mag, melyet im’ elvetett.

Kopott gunyáju, földszagu ez ember, 
Tapad a földhöz, szereti, karolja, 
Munkája gyümölcs, arany buzatenger, 
Érte él, ez az élete: vagyona.

A nemzet fája ő, állja a vihart, 
Tördeljék bár ágait a zord szelek, 
Gyökerével ez ősi magyar földben 
Bizton kiállja az uj évezredet. S. J.

Kinevezték az uj államtitkárokat.
A hivatalos lap szerdai száma legfelsőbb 
kéziratokat közölt. A Kormányzó Ur vitéz 
Bonczos Miklós belügyi államtitkárt ettől 
az állásától buzgó odaadással teljesített 
szolgálatainak elismerése mellett felmen
tette és őt igazságügyi államtitkárrá ne
vezte ki. Dr. Gergelyfjy András nyugal
mazott főszolgabíró, országgyűlési kép
viselő belügyi, Jurcsek Béla képvi
selő közellátási és dr. Konkoly-Thege 
Sándor egyetemi címzetes rendkívüli 
tanár, az OMGE főtitkára földmivelés- 
ügyi államtitkár lett.

Dr. Dulin Elek — miniszteri taná
csos. A Kormányzó Ur Öfőméltósága dr. 
Dulin Elek miniszteri tanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott miniszteri osz
tálytanácsost miniszteri tanácsossá ne
vezte ki. A Magyar Sajtótanács helyettes 
elnökének kitüntető, soronkivüli előlép
tetése a magyar sajtó körében őszinte 
örömet keltett.

Kitüntetés. Magyarország Kormány
zója dr. Csák Géza feledi kir. közjegy
zőt a Nemzetvédelmi Kereszttel tün
tette ki.

Tanügyi hirek. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Kühne László 
rimaszombati polgári iskolai rendes ta
nárt a miskolci r. kát. gimnáziumhoz 
helyezte át helyettes tanárnak. — A deb
receni református kollégium Szepsy Jó
zsef rimaszombati gimnáziumi tanárt 
intézeti tanárrá választotta meg. A két 
kiváló tanférfiu váratlan eltávozása ér
zékeny veszteséget okoz városunk kultu
rális életének is. Mindketten rövid itt- 
tartózkodásuk alatt tevékeny résztvettek 
társadalmi életünk minden megnyilatko
zásában, s itteni szereplésükkel maguknak 
nevet és megbecsülést szereztek. A „Gö- 
mör“ Szepsy Józsefben kedves és kitűnő 
tollú munkatársát és nélkülözni fogja. 
— A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Rokosz József és Rokoszné 
Schuszter Róza balmazújvárosi polgári 
iskolai tanárokat a rimaszombati m.kir. 
polgári fiú- és leányiskolához helyezte 
át. A miniszter Smdl Éva pelsőci állami 
elemi iskolai helyettes tanítónőt rendes 
tanítóvá nevezte ki.

Katonai előléptetés. Ifj. Fényes Sán
dor oki. gyógyszerész, hadapród-őrines- 
tert a honvédség tényleges állományában 
hadnaggyá nevezték ki.

V ité z i-  temetés Tornaiján. Vitéz 
Tornalyai-Tornallyay László földbirtokos, 
az 1914—18. évi világháború legendás 
hőse, az arany, nagyezüst, kisezüst és 
bronz vitézségi érmek s egyéb hadi ki
tüntetések tulajdonosa, a Gömörmegyei 
Vitézi Szék tagja hosszas szenvedés után 
58 éves korában, e hó 10-én Tornaiján 
meghalt. Temetése a vitézi előírások 
szerint nagy részvét mellett julius 12-én 
ment végbe Tornaiján. A vármegyei Vi
tézi Széket vitéz Keresztes László ny. 
százados, vm. vitézi széktartó képviselte. 
A járási vitézek nevében vitéz Nagy 
Sándor mondott utolsó Isten-hozzádot a 
szeretett bajtársnak. Az elhunytat kiter- 
.edt és előkelő rokonság gyászolja.

PAlóczi-Czinke István, a tlszáninneni 
ref. egyházkerület nyug. püspöke, a ri
maszombati ref. egyház hosszú éveken 
át lelkésze, — mint lapunk zártakor a 
rádióból értesültünk — pénteken reggel 
Budapesten 87 éves korában meghalt.

Helyettesítés. Kun György postafő
nököt négy hetes szabadsága alatt dr. 
Lénárt Béla kassal postaigazgatósági tit
kár helyettesíti.

A katolikus templom átalakító mun
kálatai befejezéshez közelednek. Az áll
ványok jórészét már elszedték, s belő
lük a torony megújított homlokzatán 
a modern és világitó órával emelkedett 
ki. A templom előrészének javítása után 
kerül sor a tetőzet átcserepezésére, s ez
zel a közel háromnegyed éves munká
latok Isten segítségével és az Ö dicsé
retére véget is érnek.

Halálos kerékpáros baleset. Csütör
tökön délután Szedtük György rimaszom
bati pénzügyőri fővigyázó kerékpáron 
tért haza külszolgálatból. A Szőlőhegyen 
gyorsan futó kerékpárjával kőhalomnak 
ütközött és olyan szerencsétlenül esett 
le gépjéről, hogy koponyaalapi törést 
szenvedve nyomban meghalt. Tragikus 
halála özvegyét és fiát sújtotta mély 
gyásszal. — A túlzottan gyorshajtásnak 
csütörtökön egy másik — szerencsére — 
könnyebb balesete is volt. Hazir Hiszen 
gépkocsivezető a Horthy Miklós-téren 
motorkerékpárjával elütötte Banya Sán
dor 8 éves fiút, akit zúzott sebekkel 
szállították a kórházba. Mindkét baleset 
ügyében a vizsgálat megindult, ez eset 
kapcsán azonban felhívjuk a hatóságok 
figyelmét a gyorshajtásnak a város ha
tárában és a város területén belül való 
megrendszabály ozására.

Mézet,
fehér, piros és fekete

ribizlit
minden m en n y iség b e n

v á s á r o l
V á l a s z k a y  R e z s ő
r u m -  és  l i k ö r g y á r a
Rimaszombat, Andrássy-ut 5.

Halálozás. Mihdlyjalusi Bodon István 
serkei ref. tanító életének 46. évében e 
hó 16-án váratlanul elhunyt. Halála öz
vegyét, édesanyját, testvéreit, köztük 
Csefó Lászlóné sz. Bodon Erzsébetet 
döntötte gyászba. Pénteken délután te
mették el Serkén nagy részvét mellett.

Konetschny Erich kassai zenetanár, 
hegedűművész 52 éves korában e hó 16-án 
Kassán meghalt. Holttestét felesége sz. 
kemenczei Kemenszky Erzsébet Rima
szombatba szállíttatta, ahol pénteken este 
helyezték a családi sírboltban örök nyug
vóra.

A lakók nyilvántartásának kötele
zettségére hívta fel az elmúlt héten a 
m. kir. rendőrség rimaszombati kapitány
ságának vezetője és Rimaszombat me
gyei város polgármestere a város lakos
ságát. Az e célt szolgáló s a hivatalos 
formáknak megfelelő „Lakók nyilvántar- 
tási-könyv“-et a háztulajdonosok a Rá- 
bely-nyomdában szerezhetik be dara- 
bonkint 90 fillérért, kisebb terjedelemben 
pedig 44 filléres árban.

— A MABI nyugdíjasai, akik folyó év 
julius l én kisebb járadékot kaptak, a 
levonás hatálytalanítása ügyében útba
igazításért forduljanak a Felvidéki Ma
gántisztviselők Szövetségéhez Rimaszom
bat, Forgách-u. 12.

Helyesbítés. .Uj ev. segédlelkész" c. 
múlt héten közölt hírünket akként he
lyesbitjük, hogy Aminger Ferenc lelkész 
nem áthelyezés folytán, hanem az itteni 
ev. egyház által történt megválasztása 
révén foglalta el helyét, mint önálló 
kántor-hitoktató.

A légvédelmi sziréna csütörtökön 
délután 3 órakor váratlanul megszólalt 
és kb. 10 percig búgott. Rövidesen ki
tűnt, hogy a katolikus templomról le
dobott egyik állványrész elszakította a 
vezetéket, s a drótok érintkezése indí
totta meg a szirénát.

Találtatott 1 drb pénztárca (benne 
108 P), 1 drb. „Brevo" gyártmányú 
karóra. Igazolt tulajdonosaik a m. kir. 
rendőrkapitányságon a hivatalos órák 
alatt átvehetik.

Röviden megemlékeztünk arról, hogy 
városunk labdarugó csapata az elmúlt 
évadban az északmagyarországi kerület 
mátraaljai I. osztályában az utolsó helyek 
egyikén végzett. Ez az eredmény megle
hetősen szomorú képét adja a valami
kor nagyhírű rimaszombati sportéletnek. 
Néhány esztendővel ezelőtt labdarugóink 
hire és ereje eljutott messze Pozsonyig, 
Érsekújvárig és Vágsellyéig, sőt nem 
egyszer veszélyes ellenfelei voltak a bu
dapesti csapatoknak is. Természetes, 
hogy a mai idők nehézségeit a sport is 
megsínyli. Hogy azonban most is lehet
séges egészséges felfrissülés és fejlődés, 
arra példát nyújt a közeli Losonc és Fü
lek újból virágzásnak indult sportélete.

Napjainknak egyik fontos tényezője a 
testedzés, amely szinte tejtestvére a ka
tonaságnak, a leventeintézménynek és 
a cserkészetnek. A sport nemzetnevelő 
fontossága nálunk csak nehezen talál 
megértésre. A helybeli egyedüli sport
klub az elmúlt évben felszabadulásunk 
óta immár harmadszor alakult át. Egy- 
ideig úgy látszott, hogy kellő vezetés 
mellett ismét a haladás útjára lépett. 
Majd a rendkívül agilisnak ismert Koncz 
András elnök eltávozásával az egyesü
let újból vezető nélkül maradt. A moz
gató erőt jelentő fej hiányában a karok 
sem tudnak úgy cselekedni, amint arra 
a fegyelem, összetartás és az erők ki
fejtése céljából szükség lenne. Rima
szombat tagadhatatlanul nagyszerű sport- 
anyaggal rendelkezik, amelyet azonban 
megfelelő módon kell kiformálni.

Hogy sportéletünk régi nagy hírnevét 
visszaszerezze, szükség van elsősorban 
arra, hogy sportegyesületünk élére 

olyan vezető kerüljön, aki szívvel 
és lélekkel a sport híve, de akinek 
egyénisége és működése garanciát 
nyújt arra, hogy általa a sportegye
sület úgy a tagok, mint a spor
tot támogatni hivatott közületek hat

hatós pártfogását is megnyeri. 
Lehetetlen, hogy ne akadjon Rimaszom
batban olyan megbecsülésnek és szere
tetnek örvendő férfiú, aki ezeknek a fel
tételeknek megfelelve sportéletünket 
ismét népszerűvé, a társadalom minden 
rétegében és a hivatalos körök szemé
ben is kedveltté és megbecsültté tudja 
tenni.

Amikor tehát sportegyesületünk uj el
nökét megválasztani készül, tegye mér
legre ezeket a szempontokat, s a vezető 
helyekre olyan egyéneket válasszon meg, 
akik ne csak a cimet tekintsék, hanem

annak kötelességtudatát is átérezzék’ 
Ebből a szempontból rendkívül fontos’ 
hogy kellő propagandával társadalmunk 
valamennyi rétegét egyformán szervezzék 
be az egyesület tagjai közé, mert egy 
jó vezető is csak akkor tud teljes értékű 
munkát kifejteni, ha mellette kitűnő 
munkatársak és mögötte megértő és se
gíteni kész nagy tömeg áll.

S mi hisszük, hogy ha vármegyénk és 
városunk vezetősége látni fogja sport
életünk komoly és céltudatos nekilendü
lését, teljes erkölcsi és anyagi segítséget 
fog nyújtani ahhoz, hogy a rimaszombati 
sport kék-fehér lobogóját a hírnév új
ból a szárnyaira vegye. (Old-boy.)

Á G Y T O L L  O L C S Ó N !
T a rka to lt 70 f i l lé r ,  jobb 1.60, sz. vegyes fosz
to t t  2.—, jobb  2 60, még jobb 3.—, finom szürke 
3.60. Fehéres fo sz to tt lib a to ll 4.50, jobb fehér 
5.50, még jobb 6 50, k im on do tt Jóminőségü 5 50, 
pehelyest 9.— P -tő l szállít 5 kilós papirzsákcso- 
magolásban, bérm entve, u tánvétte l. T isz tv ise 
lőknek 3°/0 kedvezmény. Varga A n ta l á g y to ll-  
vá lla la ta  K iskűn fé le gyh iz , Szent J in o s - té r 35.

Szigorúan ellenőrzik a kenyér mi
nőségét. Illetékes hatóságok elhatároz
ták, hogy a jövőben fokozottabban ellen
őrzik a kenyér minőségét. Azok ellen 
a pékek ellen, akik keletien, rosszul sü
tött kenyeret hoznak forgalomba, megin
dítják az eljárást. Szigorúan fogják ellen
őrizni az egyébként is kötelező kenyér- 
cimke használatát, hogy a kenyeret sütő 
pék személye mindig megállapítható 
legyen. A megtorló eljárás során mód 
lesz arra is, hogy a kegyér minősége 
ellen vétő péktől az iparengedélyt meg
vonják.

A R im aszom bati T a ka ré kp é n z tá r, várm e
gyénk le g rég ib b  pénzin téze te  B E TÉ TE K E T 
kedvező kam atozásra e lfo g a d  és azokbó l 
v issza fize téseket m ind enko r azonna l te lje s ít.

Tábori postacsomagok szállításá
nak felfüggesztése. Illetékes helyről 
közük, hogy a kettővel kezdődő tábori 
postaszámokra csomagok és áruminta
küldemények szállítása további intézke
désig szünetel. A csomagszállitások új
ból való megindításáról a nagyközönség 
a rádió és a napisajtó utján nyer tájé
kozást.

Képes katolikus havi folyóirat a ka
tolikus családok számára a „Világposta", 
mely a kőszegi „Szent Imre“-Misszlós 
Szeminárium kiadásában jelenik meg 
minden hónap 10-én. Érdeklődőknek 
készséggel küld ingyenes mutatványszá
mot a kiadó.
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Törvényszéki hírek. A rimaszombati 
kir. törvényszék dr. Böszörményi-Nagy
tanácsa az alábbi Ítéleteket hozta : Oláh 
István és Oláh György gömörpéterfalai 
lakosok ez év tavaszán Jeszte község 
határában megtámadták és agyba-főbe 
verték Surányi István ugyancsak gömör
péterfalai gazdát. Surányit a rimaszom
bati kórházba szállították, ahol súlyos 
sérüléseibe belehalt. A kir. törvényszék 
Oláh Istvánt szándékos emberölés cimén 
9 évi fegyházra és 5 évi hivatalvesztésre, 
öccsét, Oláh Györgyöt pedig — mint 
bűnsegédet — 4 és fél évi fegyházra és 
5 évi hivatalvesztésre Ítélte. A vádlottak 
az Ítélet ellen fellebbezéssel éltek. — 
Dávid János és Dávid István osgyáni 
lakosok az egyik szomszédos pusztán 
éjnek idején betörtek, s amikor az egyik 
béres őket tetten érte, azt súlyosan bán
talmazták. A kir. törvényszék a súlyos
bító körülmények figyelembevételével a 
Dávid testvéreket rablás cimén 2—2 évi 
fegyházra és 5—5 évi hivatalvesztésre 
Ítélte el. Az Ítélet nem jogerős.— Ben- 
der Lajos 67 éves könyviigynök, volt 
polgári iskolai tanár, budapesti lakos 
Rozsnyón egy budapesti ügyvéd nevével 
szélhámosságokat követett el és egy 
Őzvegyasszonytól 245 pengőt csalt ki. A 
törvényszék a megtévedt embert, akinek 
7 gyermeke van, s hasonló üzelmekért 
a pestvidéki törvényszéken éppen most I 
hónapi fogházbüntetést is tölt ki, félévi 
börtönre ítélte. A vádlott az Ítéletet meg
fellebbezte.

Beküld ott kö n y vek.
A gimnázium és polgári iskola évköny

vét egyszerre kézbesítette kezünkbe a 
posta. A 90. életévébe lépő Egyesiiltl 
Prot. Gimázium ezidei évkönyve 90 ol- 
dalon jelent meg. A szokásos iskolai 
tájékoztató cikkeken és bőséges statisz
tikai adatokon kivtil az évkönyv első 
lapjain Papp József hittanár az elhunyt 
Farkas István ref. püspökről, Smid Le
hel pedig Szent-Ivány Józsefről emléke
zik meg kegyeletes szavakkal. Vitéz Fá-\ 
bidn Vilmos tanügyi főtanácsos, igazga-1 
tónak Széchenyi emlékezetének szentelt j 
tanévnyitó beszéde az ólombetűk tolmá
csolásában is mélységes hatást keltő. 
Varga Imre ref. lelkész az iskola anyagi 
ügyeiről számol be az intézet ügybuzgó 
igazgatótanácsi ügyv. elnökének biza
kodó reménységeivel. A jelentős kultu
rális munkát is végző tanári karról szóló 
jelentésből kitűnik, hogy vitéz Fábián 
Vilmos igazgató és Holéczy Miklós rang
idős tanár most töltötték be itteni mű
ködésűk 30. évfordulóját. Az iskola 332 
tanulóval végezte be az iskolai évet, 
amely létszámból az első osztályra 60 
tanuló esett. Ez évben megszűnt a cseh
szlovák megszállás utolsó maradványa 
is: a reálgimnáziumi tanítás, a most vég
zett Vili. osztállyal.

A m. kir. állami polgári fiú- és leány
iskola évkönyve 48 oldalt tartalmaz. Fe
dőlapja belsején az iskola rövid törté
netét közli. Első cikkében Lackner László 
énektanár az „Iskola és népdal" címen 
jól sikerült ifjúsági népdalgyüjtési pá
lyázatról számol be. Hosszabb közle
mény tárgyalja a leánytanulók fegyelme
zett magatartásáról szóló szigorú sza
bályokat. „Az iskolai év története" c. 
összefoglaló cikk adja az 1941/42. tanév 
keresztmetszetét. A tanulók száma ebben 
az évben a csúcspontra emelkedett, 
amennyiben összesen 467 fiú- és leány
tanuló tett vizsgát. Ebből a számból 81 
az I. fiúosztályra, 65 pedig az I. leány
osztályra esett. Az elért tanulmányi ered
ményeket szemlélve, feltűnt, hogy a csak
nem félezer tanuló közül csupán 1—1 
fiú és leány végzett kitűnő eredménnyel, 
bár az általános eredmény itt is, mint a 
gimnáziumban, kielégítő. A tanítás nagy
része az elmúlt évben a női tanerőkre 
hárult a férfi tanárok katonai kötelezett
sége folytán. A tanári kar dr. Szeifarth 
Vilmos igazgatóval és Kontralovich Jolán 
igazgatóhelyettessel az élen tevékeny 
társadalmi munkásságot is végzett.

Az évkönyveket az intézetek igazga
tói szerkesztették, akik beszámolójukban 
felemlítik azokat a nehézségeket, ame
lyeket a háború a tanítás menetében elő
idézett és a tanári karra kettős felada
tokat róttak. Ezek ellenére az iskolai év 
mindkét intézetben a rendes mederben 
folyt le és az elért eredmények a felü
gyeleti hatóságok elismerését is kivívták.

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 Vi-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V*'Évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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.

Házasságkötés elölt kell 
házassági kölcsönt kérni.

Egyre nagyobb érdeklődés nyil
vánul meg a házassági kölcsönök 
iránt, amelyeket a törvényhatósá
gok első tisztviselői az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alapból 
rendelkezésükre bocsátott ellátmány 
terhére folyósítanak. A házassági 
kölcsönt a kérelmezők között azon
ban nagyon sokan vannak olyanok, 
akik csak a házasságkötés után 
terjesztik elő ezirányu kérelmüket. 
Az Országos Szociális Felügyelő
ség felhívja a házassági kölcsönt 
igénybevenni kívánó házasulok fi
gyelmét arra, hogy akik a házas
ságkötés után terjesztik elő kérel
müket, házassági kölcsönben nem 
részesíthetők, mert ezeknek a köl
csönöknek célja a házasságkötés 
anyagi lehetővététele s nem a meg
kötött házasságok utólagos anyagi 
alátámasztása.

£  1 a d ó
egy Harley-Davidson oldal
kocsis
motorkerékpár.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Szőlő az állami-ut mellett 
a Szarvashegyen

gyü m ö lcsö sse l, téglaházzal eladd.
Felvilágosítást ad : Szűcs György ref. 

kántor Rimaszombat, Szijjártó-u. 43.

Nemzeti filmszínház kft.
Mindannyiunk kedvenc olvasmányá

nak, br. Eötvös József remekművű re
gényének : „A karthausi“-nak kitünően 
sikerült filmváltozatát : a „Néma kolos- 
tor“-t mutatja be szombaton és vasár
nap a filmszínház. A művészettel meg
rendezett magyar filmremek főszerepeit: 
Jávor Pál, Lukács Margit, Tolnay Klári, 
Ajtay Andor, Makiári és Pethes Sándor 
játszák. A megrenditően szép törté
nethez gr. Zichy Géza zenei hagyatéká
ból Vincze Ottó állította össze a han
gulatos kisérő zenét. — Julius 20 án, 
hétfőn és 21-én, kedden „A halálbrigád" 
címen izgalmas amerikai kalandor fil
met láthatunk, amely a forró levegőjű 
Afrikában játszódik le. Főszereplői a 
szépséges Claudette Colbert, Rónáid 
Colmann és Viktor Mac Laglen. — Julius 
22-én, szerdán és 23 án, csütörtökön 
hatalmas kettős műsort perget le a moz
góképszínház. A „Bűnhődés" cimen világ
sikert aratott bűnügyi dráma kerül sorra 
az éjfekete Dorothy Lamourral és Ty- 
ronne Powerrel a főszerepekben. Hason
lóan izgalmakkal telt „A 17-es riadóautó"
c. amerikai bűnügyi történet, amelynek 
főszerepét Tim Mac Coy játsza. A 4500

Közérdekű értesítés.
Folyékony szappant-tároló fürdőszobák és középületek
részére nagyon bevált, mert a hulladék pipere-szappan is gazdaságosan 
felhasználható. — Forduljon bizalommal a SlPOSS-féle műszaki üzemhez, 
ahol részletes felvilágosítást nyerhet és a fenti k é s z ü l é k  felszereléssel 
együtt kedvező áron beszerezhető.

Teljes tisztelettel: id . és  i ij . S I P O S S  J Ó Z S E F  műszaki üzeme 
R i m a s z o m b a t ,  R ó z s a - u t c a  20. sz. — T e l e f o n :  60. —

métert is meghaladó filmremekeket csak 
felnőttek nézhetik meg. — Julius 25-én 
és 26-án a „Nem vagyok áruló !“ cimü, 
legújabb nagy sikert aratott német filmet 
láthatjuk.

NYÍLT TÉR.*)
Nedopil Flóriánná sajórédei szlovák állami 
tanitónö, jelenleg jánosi mocsár-pusztai 

lakosnak.
Nem a Nedopil Flórián, hanem Ön által a „Gö- 

mör“ legutóbbi számában személyemmel kapcso
latban közzétett nyilttéri közleményben foglalta
kat tudomásul nem veszem. Nem pedig azért, 
mert Nedopil Flóriántól eredő olyan iratot ez 
ideig még nem adott át részemre, mely a meg
bízás megvonásáról szólna. De még ha átadott 
volna is, az esetben sem veszem tudomásul mind
addig, mig nem jelentkezik nálam valaki a Ma
gyar Nemzeti Bank által kiadott olyan megbízó 
levéllel, mint amilyennel én rendelkezem a Ne- 
dopil-féle ingatlanok kezelésére vonatkozólag.

Felszólítom, hogy hagyja abba a városban ter
jesztett azon hazudozásait, amely szerint én Önök
kel (Önnel és férjével) el nem számoltam volna, 
mert Ön tudja legjobban, hogy mindenkor átad
tam Önöknek a részletes elszámolásaimat. Az el
számolás egyes tételeinek eredeti igazoló iratait, 
mint már többször megmagyaráztam, azért nem 
adom át, mert én elsősorban a Magyar Nemzeti 
Bankkal szemben vagyok elszámolásra kötelezve, 
ahol minden egyes tételt eredeti okmányokkal 
kell igazolnom.

Azt mondta, hogy velem mindig veszekedés 
van, ha elszámolásról van szó. Hát ne kezdjen 
velem veszekedni mindig azért, mert nem adom 
oda a kezeihez az elszámolásnál mutatkozó fö
lös pénzösszeget. Önök ugyanis idegen állam
polgárok és igy az elszámolás maradványaként 
mutatkozó pénzösszeget csak a törvényes ren
delkezések betartásával veheti fel. Miért akarnak 
Önök engem mindig törvényellenes cselekedetre 
rábeszélni, különösen Ön akkor, amidőn az Önök 
részére általam beszedett pénzösszegeket az adó
hivatal lefoglalta? Ön tanítónő, fiatal nemzedé
ket kell, hogy törvénytiszteletre neveljen, — Ön
nek kell annyi értelmének lenni, hogy felfogja, 
miszerint a törvényeket mindenkinek be keli 
tartani.

Önök a múlt évben minálunk azt beszélték, 
hogy mindazok, akik a Felvidék visszacsatolása
kor innen távoztak és akiknek itteni ingatlanaik 
maradtak, egy szövetségben tömörültek és meg
fogadták, hogy sem adókat, sem pedig adóssá
gokat addig nem fizetnek itten, mig a háború 
tart és nekem utasítást is adtak arra, hogy ily 
természetű fizetéseket ne eszközöljek. Sajnálom, 
hogy az adóhivatal nálam a pénzüket lefoglalta 
és igy utasításuknak nem tehettem eleget.

Önök a múlt évben az elszámolásom átadá
sakor azt mondták a feleségemnek, midőn ő 
rendreutasitotta magukat, hogy viselkedjenek il
lendőn és a bezárt kaput felnyitva ne jöjjenek be 
az udvarba és ne szedjék le az éretlen gyümöl
csöt a kertben, amidőn a lakásunkban nincsen 
senki odahaza, hogy „ne nagyon hencegjünk, 
mert még eljön az az idő, amikor maguk lesz
nek itten ismét az urak". Erre csak azt válaszo
lom, hogy a magyar állam Önökkel szemben 
olyan udvariasan jár el, hogy Önök mostan is 
vannak olyan urak, mint a csehszlovák uralom 
alatt voltak.

Ön felmondta a lakásomat, amit én nem fo
gadtam el és azt mondta, hogy a lakásból mi
előbb menjek ki, mert azt egy igen jó magyar 
embernek, egy katonának adta bérbe. Ebből azt 
következtetem, hogy maga nagyon szimpatizál a 
magyarokkal és szereti őket. Én ezen szeretete 
kielégítésében nagyon szívesen rendelkezésére 
állok önnek és szívesen eljárok egyelőre abban, 
hogy a Nedopil-féle mocsár-pusztai kisbirtok 
igénylés révén kisajátitassék és egy jó magyar 
embernek a tulajdonába kerüljön. így legalább 
nem lesznek a jövfiben kitéve annak, hogy a bir
tokuk termésének árát évenként kezükhöz véve, 
valuta sibolás gyanújába keveredjenek.

Hogy pedig a magyarok iránti szeretete még 
jobban kielégülést nyerjen és Magyarország iránti 
adófizetési kötelezettségüknek készséggel és gond 
nélkül eleget tehessenek, illetékes helyen intéz
kedtem, miután nálam ez idő szerint egy fillér
jük sincs, hogy a lakbérek közvetlenül az adó
hivatalba legyenek befizetve.

Végül pedig, miután én önnel szóbaállni sem 
óhajtok, újból figyelmeztetem, hogy az én laká
somba, udvaromba, vagy a kertembe a lábát be 
ne tegye, mert én tőlem ugyan lehet akármilyen 
erélyes, vagy erőszakos, én nem fogom Ön előtt 
bezárni az ajtót, mint ahogyan a feledi főszolga
bíró ur tette (ugyanis nekem elbeszélte, hogy a 
feledi főszolgabírói hivatalnál már annyira félnek 
tőle, hogy a múlt évben egy ízben a főszolgabíró 
ur bezárta a hivatala ajtaját, hogy hozzá be ne 
mehessen), hanem fogok módot találni arra, hogy 
rövid utón távozzon.

Rimaszombat, 1942. évi julius hó 12.
Stolcz Jenő

ipartársulati titkár,
________ a Nedopil-féle ingatlanok kezelője.

*) E rovat alatt közöltekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Lakóház nagy telekkel
Koháry- és Thököly-utca sarkán

e g észb en  v a g y  p a rce llá k b a n
eladó. Felvilágosítást nyújt : dr.
Fényes Elemér Rimaszombat, For- 
gách-utca 12. 1—2

18/1941. vght. szám.
Á r v e r é s i h ird etm én y .

Dr. Böhm József budapesti ügyvéd ál
tal képviselt Duna Általános Biztositó 
r. t. javára 200 P 27 fillér tőke és több 
követelés és járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával a bu
dapesti központi kir. járásbíróság 1940. 
évi 17.683 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1941. évi november hó 13-án 
lefoglalt 1100 pengőre becsült ingósá
gokra a feledi kir. jbiróság Pk. 3744/41. 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében : Várgede községben 65. sz. a. 
malomban leendő megtartására határ
időül 1942. évi julius hó 30. napjának 
délelőtti 1L30 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt 2 drb borjú, 1 drb 
ló s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígé
rőnek el fogom adni.

Feled, 1942. évi julius hó 1.
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. jbirósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. VIII. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

A rimaszombati kir. törvényszék.

H ird etm én y ,
A pelsőc—tornai th. közül 10.000 —

12.000 km szakaszának kiépítéséhez 
Kecső, Gömörhosszuszó és Aggtelek ha
tárában kisajátítás utján igénybe vett 
egyes területrészeknek kártalanítása iránti 
ügyében a kir. törvényszék a Gömör— 
Kishont vármegyék törvényhatósága, mint 
kisajátító által 950/kb. 1941. sz. alatti 
azon megkeresésére, hogy a kecsői 121. 
sz. tjkvben A. 12. sorszám és 629 hrsz. 
alatt felvett ingatlannak a jogerős kisa
játítási tervben megjelölt részeire a tény
leges birtokosokkal a kártalanítási árra 
vonatkozó egyezség hiányában a kárta
lanítási eljárás lefolytattassék, —- a kár
talanítási eljárás megkezdésére az 1881. 
évi XLI. te. 46 §-a alapján a helyszínére 
határnap kitűzését rendeli el.

A határnapot Kecső községházára és 
onnan a helyszínre

1942. évi augusztus hó 4. napjának d.
e. 9 órájára tűzi ki, erre a kisajátítót, 
továbbá Lörincz Barnabás, Lőrincz József, 
Bodnár Erzsébet, Bárkái Mária, Lőrincz 
László, Lőrincz István és Lőrincz Pál 
kecsői lakosokat, mint az összeírásban 
foglalt azon tulajdonosokat, akikkel az 
árra nézve egyezség nem jött létre, nem
különben a többi összes telekkönyvi ér
dekelteket egyénenként és hirdetmény 
utján azzal idézi meg, hogy az érdekel
tek elmaradása a kártalanítási érdemle
ges határozat meghozatalát nem gátolja. 
Az egyéni külön értesítésnek elmaradása, 
vagy a tárgyalásról elmaradás miatt iga
zolásnak helye nincs.

Rimaszombat, 1942. julius hó 3-án.
dr. Mosánszky Lothár s. k.

kir. törvényszéki biró.
A kiadmány hiteléül: 
Jakab István s. k. 

irodavezető.

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


