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R Á B E L Y  k á r o l y .
E L Ő F IZ E T É S I D IJ A K :  Egy évre 8 pengő. Fé lévre 4 pengő. 
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Vitéz nagybányai Horthy István
Magyarország Kormányzóhelyettese

az orosz harctéren hősi halált halt.

A  S z e n t Istv á n -n a p já t ü n n ep lő  n em zet n ap su garas, r a g y o g ó  e g é t  csü 

tö rtö k ö n  d élben  e g y sze r r e  sö té t, fek e te  fe lh ő k  b o r íto ttá k  be. V illá m c sa p á s 

k é n t  é r te  a  rád ió  döbb en etes h í r e : v ité z  n a g y b á n y a i H o r t h y  I s t v á n ,  

M a g y a ro rszá g  K o rm á n y z ó h e ly e tte se  csü törtök ön  h ajn a lb an  az orosz h a r c té 

ren  rep ü lő g ép én  h ő s i h a lá lt  h a lt.

Méiv8**£ps megrendüléssel és a súlyos csapástól po
rig alázva hallgattuk a szivekbe markoló hirt, amely a 
legszörnyübb fájdalommal sújtotta az ország legelső em
berét és családját, s velük együtt sötét gyászba borította 
a nemzet minden hűséges fiát.

Sok ezer magyar honvéddel együtt egy ország imád
kozott életéért és egészségéért, s most egy egész nemzet 
hajtja meg fejét az országyarapitó hős apához méltó 
utód hősi teteme előtt. A nemzet könnyei az Apa lábai 
elé folynak, akinek ez az ország mindent köszönhet. Vi
téz nagybányai Horthy Istvánban az ország feje legked
vesebb fiát siratja, s a budai gyászházat egy nemzet 
néma, de annál mélységesebb fájdalma állja körül.

Vitéz nagybányai Horthy István hősi halála legyen 
példaadás mindnyájunk részére, hogy miképpen kell az 
utolsó csepp vérig a haza iránti kötelességet teljesíteni. 
Fiatal és nemes életének szent áldozata ragyogó példa
ként kapcsolódott bele a magyar történelem vértanúinak 
sorába, akiknek véréből táplálkozik ezer év óta a magyar 
igazság és szabadság tűzpiros virága.

Vitéz nagybányai Horthy István elment a Iiadak- 
utján. a fellegekben Szent Györgyként küzdött a vörös 
sárkány ellen, most mint egy meteor hullott le valahol 
a szarmatái sikságon, amelyet ezer évvel ezelőtt ősmagyar 
lovasok kalandoztak be. Üstökösként tűnt fel a magyar 
égen és üstökösként hullott le onnan, de fénye örökre 
ott ragyog Csaba királyfié mellett a Hadak-utján.

Magyarország Főméltóságu Kormányzója csak nem
régen üzent a mikrofonon át a vörös pokol ezer vesze
delmét hősiesen álló kedves fiának, a nemzet reménysé

gének. Most mély gyászba borult ez az atyai sziv. Es 
mély gyászában egy nemzet szeretete, hűsége és ragasz
kodása állja körül, hogy legyen Vele és szomorú mind
nyájunkkal a magyarok Istene.

***
A minisztertanács a Kormányzóhelyettes Ur Őfőméltósága 

hősi halála miatt 8 napos országos gyászt rendelt el, amely idő 
alatt mindennemű összejövetel, előadás és zene szünetel. A zár
órát este 11 órában állapították meg.

Rimaszombatban is óriási részvétet váltott ki a váratlanul 
jött haláleset. Az állami épületekre azonnal felhúzták a gyászlo
bogókat. Dr. runyai ’Sóldos Béla főispán a következő táviratot 
intézte a Kormányzó Ur kabinet-irodájához:

„Kérem, hogy a Kormányzó Ur Őfőméltósága előtt hazájáért 
fiatal életét feláldozó fiának megrendítő tragikus halála al
kalmából mélységesen átérzett hódolatteljes részvétemet tol
mácsolni szíveskedjék."
Ugyancsak táviratban fejezte ki hódolatteljes részvétét dr. 

Horváth Árpád alispán a vármegye és Rimaszombat megyei vá
ros polgármestere a város Közönsége nevében.

H o rth y  Istv á n , a  hős repülő .
Harmincnyolc éves korában ragadta el a halál kíméletlen keze az 

élők sorából vitéz nagybányai Horthy Istvánt. Magyarország nagy hősi ha
lottja katonai környezetben látta meg a napvilágot, élete útját édesapjának 
és nagybátyjának fényes katonai tettei sugározták be, hősi halála pedig 
méltó volt az ősi magyar család hagyományaihoz. Rajongásig szerette a re
pülést és büszkén vallotta magát a fiatal magyar légi haderő legelső tar
talékos pilótatisztjének.

Kormányzóhelyettessé történt választása után ő maga is állandóan 
repülőföhadnagyi egyenruhában járt, majd rövidesen tényleges szolgálatra 
vonult be a légi haderőhöz. Egyik repülőezredünk szolnoki repülőterén 
kezdte meg újból a tényleges katonai szolgálatot, ahonnét ezredével hama
rosan a harciérre vonult. Mint az egyik vadászszázad rajparancsnoka tel
jesített a fronton szolgálatot. Ismételten és ismételten részt vett a beveté
sekben, szinte mindennap röpült az ellenség felett és súlyos légi harcokba bo
csátkozott vele. Mint ismeretes, egyik legutóbbi légi harca alkalmával re
pülőgépét sok lövés érte, Horthy István azonban nem sérült meg. Va
dászszázadának legbátrabb tiszti pilótája volt, bajtársai a fronton is rajongó 
szeretettel vették körül. Nemes élete és hősi halála legyen a magyar ifjú
ság örök eszményképe.



G ö m ö r

A  „Magyar Anyák Nemzeti Ünnepén44 
40 sokgyermekes családot tüntettek ki 

vármegyénkben.
Gömör és Kishont vármegye 

nép- és családvédelmi bizottsága 
az elmúlt hét végén tartotta ülését 
Rimaszombatban, a vármegyeháza 
kisgyülési termében dr. Horváth 
Árpád alispán elnöklete mellett. 
Az elnök megnyitó beszédében 
hangsúlyozta a magyar anyák nem
zeti ünnepének jelentőségét. „Szebb 
ünnepet nem ülhetünk — mondotta 
a vármegye alispánja — mint a 
sokgyermekes magyar anyák ün
nepét, akik sok gyermeket s igy 
sok katonát is adtak nemzetünk
nek. Sok szenvedés, sok könny, 
sok gond és sok munka kellett 
ahhoz, hogy gyermekeiket felne
velhessék. A mai időkben ilyen 
anyai szivekre van szüksége a 
nemzetnek, de nemzetünknek és 
társadalmunknak is tisztában kell 
lennie azzal, hogy megbecsüléssel 
és különös tisztelettel tartozik a 
nemzet ezen hős asszonyainak."

A nagy tetszéssel fogadott el
nöki megnyitó után a bizottság 
megállapította, hogy a vármegye 
területén 40 sokgyermekes anyát 
fog kitüntetésben részesíteni, még
pedig Rimaszombat megyei város
ban 1, Rozsnyó megyei városban 
2, a feledi járás területén 12, a 
putnoki járás területén 8, a rozs- 
nyói járás területén 7 és a tornaijai

Ragyogó napfényes idő virradt Szent 
István-napján az ünnepi díszbe öltözött 
városra. Reggel még senki sem gondolta, 
hogy délben egy megdöbbentő gyászos 
hir fájdalma önti ei az ünneplő országot 
és bús fekete zászlók váltják fel a nem- 
zetiszinü lobogókat. A nagy tragédiát 
nem is sejtően Rimaszombat városa ha
gyományos fénnyel és kettőzött öröm
mel készült Szent István király emlék
napjának megünneplésére. Délelőtt még

a keresztény felekezetek templo
maiban

gyűlt össze a hívek serege, hogy ott 
adjon hálát az Egek Urának azért a 
nagy kegyért, amellyel a magyar népet 
első szent királyunkkal megajándékozta. 
De buzgó imádsággal esedeztünk magá
hoz Szent István királyhoz is, hogy ve
zessen ki bennünket a mostani vérziva
tarból, hogy minél előbb eljöhessen az 
Ö szent és sérthetetlen nagy birodalma: 
a boldog és független Nagymagyarország. 
A róm. katolikus templomban reggel 
fél 9 órakor a helyőrség tagjai részére 
tartottak szentmisét, majd 10 órakor a 
hivatalos ünnep: mise folyt le, amelyet 
Radány Lajos esperes-plébános Ádám 
Antal és Jdvorszky József káplánok se
gédletével mondott el. Az evangélium 
után pedig dr. Bányai József gimn. hit
tanár magasan szárnyaló beszédben mél
tatta az országalapitó szent király em
beri nagyságát. Az evangélikus temp
lomban tartott ünnepi istentiszteleten 
vitéz Barüth Károly lelkész, a refor
mátus templomban pedig Szűcs István 
hitoktató mondottak lelkes hangú haza
fias beszédet. Az istentiszteleteken meg
jelentek a katonaság, a hatóságok és a 
testületek képviselői is nagyszámban. 
Valamennyien azután átvonultak az Or
szágzászló elé, ahol negyed 12 órakor 
kezdődött meg

a „Magyar Anyák Nemzeti Ünnepe" 
keretében egy Rimaszombatban 
kitüntetett sokgyermekes magyar 

anya ünneplése.
A megjelentek soraiban ott láttuk 

dr. Horváth Árpád alispánnal az élen 
a katonai és polgári hatóságok veze
tőit, a keresztény egyházak lelkészeit, 
a női egyesületek elnöknőit, köztük 
dr. Horváth Árpádnét és özv. Samarjay

járás területén 10 anyát. Ezeknek 
az anyáknak 8— 13-ig életben lévő 
gyermekük van. A 40 anya közül 
30-at, akik olyan szegény sorsban 
élnek, hogy támogatásra szorul
nak, még 100—100 P jutalomban 
is fogják részesiteni.

A kitüntetéseket és a jutalmakat 
a Kormányzóné Őfőméltóságának 
nevében a kitüntetettek saját köz
ségeikben vették át a Szent István- 
napján tartott istentiszteletek után 
minden községben megrendezett 
ünnepségeken a vezetőjegyző vagy 
a falu lelkésze kezéből.

Azokban a községekben is meg
ünnepelték a magyar anyák nem
zeti ünnepét, amelyekben kitünte
tésben részesített sokgyermekes 
anya nincsen. Sajnos, vármegyénk
ben sok ilyen község akadt. — 
Ezekben a községekben a községi 
nép- és családvédelmi bizottság 
rendezte meg az ünnepséget, s 
azon résztvettek a falu lakosai, a 
napközi otthonok növendékei fel
ügyelőjük vezetése mellett, a levente 
fiuk és a levente leányok. Az ün
nepi szónokok minden egyes köz
ségben rámutattak arra a nagy 
veszedelemre, ami az egyke kö
vetkeztében vármegyénk lakossá
gát fenyegeti.

Jánosnét, az iskolák igazgatóit és tanító
testületét, valamint nagyszámú érdek
lődő közönséget.

Az emlékmű talapzatán két diszbe
öltözött vármegyei hajdú állott őrséget. 
Jobboldalt foglalt helyet

Aczél Józsefné sz. Kresnye Mária 
férjével és 8 gyermekével,

akit a vármegye nép- és családvédelmi 
bizottsága Rimaszombatban a kitünte
tésre és megjutalmazásra méltónak 
tartott.

A levente-zenekar eljátszotta a Magyar 
Hiszekegyei, majd dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester állott a talapzatra 
és szívből fakadt meleg hangú beszéd 
ben méltatta az ünnepség jelentőségét 
és köszöntötte a kitüntetésre váró édes
anyát. Messzire hangzó szép beszédében 
elsősorban is hangsúlyozta, hogy a Szent 
István-napi ünnepet bensőségesebbé tette 
az a körülmény, hogy e napon tartják 
meg a „Magyar Anyák Nemzeti Ünne
pét" is. Költői szavakkal emlékezett meg 
az anyai szent hivatásról. „A legnagyobb 
elismeréssel és megbecsüléssel kell vi
seltetnünk a bő gyermekáldással büsz
kén dicsekedő magyar anyák iránt em
beri és nemzeti szempontból egyaránt" 
— mondotta. „De tisztelettel is kell 
adózni a sokgyermekes magyar anyák 
előtt, akik a nemzet életfáját képezik. A 
bő gyermekáldás áldása nemzetre és az 
országra is. Minél több gyökeret ereszt 
ki magából ez az életfa, s minél mé
lyebben kapaszkodnak bele a gyökerek 
a magyar televénybe, a magyar humuszba, 
annál erősebb és helytállóbb lesz a nem
zet, s nem süllyed el egykönnyen a né
pek elmerüléssel fenyegető tengerében. 
Minél több lesz a gyümölcs az életfán, 
annál gazdagabb, annál dusabb lesz a 
magyar élet termése"... A hivatása ma
gaslatán álló magyar anya példaképét 
ünnepelhetjük Aczél József gyárimunkás 
feleségéhen, aki büszkén vallja magát 
10 élő gyermek anyjának. Örömmel és 
büszkeséggel nyújtja tehát át Jegelső 
magyar anya, a Kormányzóné Őfőmél- 
tósága nevében a szép kitüntetést és a 
vármegye alispánja által kiutalt pénzju
talmat.

A megjelentek lelkes tapsai között 
akasztotta a helyettes-polgármester a 
nemzetiszinü szalagon függő éremsze-

rü kitüntetést a meghatott Aczél Jó
zsefné nyakába és kézfogással adta át 
neki a pénzjutalmat, sok örömet és 
boldogságot kívánván a derék család 
további életére.

A nagy hatást keltő beszéd után 
Petrusz Évike és Dulovics Dezsőké 
elemi iskolai tanulók szavaltak el ügye
sen egy-egy anyai szeretetet magasztaló 
verset. Mélyen megható volt Petrusz 
Évikének, aki csak nemrég vesztette el 
szerető édesanyját, mélyen átérzett és 
könnyes szemmel elmondott szavalata. 
Dr. Gabonás János köszönő szavai után 
a levente-zenekar eljátszotta a Himnuszt, 
mire a felemelő ünnepség véget ért. 
Dr. Horváth Árpád alispán elsőnek

Az elmúlt év novemberében a Jánosi 
közelében fekvő Marton-pusztán létesült 
a KÁLÓT első telepes népfőiskolája. 
Megalapítója a KÁLÓT „Agrárifjusági 
Mozgalom" volt, amelynek célkitűzése 
müveit, szakképzett és gazdaságilag meg
erősödött magyarokat adni a hazának 
és a nincstelen parasztság életlehetősé
gét elősegíteni. Á többi KÁLÓT népfő
iskolák már évek óta hatalmas ered
ménnyel dolgoznak az országban, a já- 
nosi iskola azonban, amint azt a neve 
is mutatja, különleges hivatás betöltésére 
jogosult. Az ország első telepesképző 
népfőiskolája, amely rövid 10 hónap 
alatt az egész járásban és városunkban 
is nagy népszerűségre tett szert, most 
bocsátotta útra az első szakképzett nö
vendékeit.

Augusztus 16-án folyt le a Marton- 
pusztán a KÁLÓT Telepesképző 
Népfőiskola záróvizsgája és ezzel 
együtt népi bemutató - ünnepsége,

amely iránt hasonló rendezésekkel szem
ben még sohasem tapasztalt nagy ér
deklődés nyilvánult meg nemcsak a 
szomszédos községek, de Rimaszombat 
város lakossága részéről is. Bizonyítéka 
ez annak, hogy Gömör magyar népe 
megértette az idők szavát, amely

a mai sorsdöntő időkben testvéri 
kézszoritást követel meg a falu és 
a város minden rendű és rangú fiától.

A jánosi ünnepségek méltán fejezték ki 
ennek a közösségi érzésnek szükséges
ségét és bizonyságot nyújtottak arról, 
hogy a KÁLÓT Telepes Népfőiskola hi
vatása magaslatán áll.

A  zá ró v iz sg a .
Az egész napos ünnepségek két rész

ből állottak. Délelőtt folyt le a rendtől, 
tisztaságtól és fegyelemtől ragyogó tele
pen az évzáró vizsga. Előtte az isten
házában adtak az előadói kar és a nö
vendékek hálát az Egek Urának azért, 
hogy a nehéz időkben is sikerrel vég
ződhetett be a tanítási év. A jánosi ősrégi 
kát. templomban P. Kerkai Jenő Jézus
társasági atya, a KÁLÓT országos el
nöke mondotta a szentmisét. Ugyancsak 
ő fogadta Gergely József igazgatóvá' 
együtt a megjelent vendégeket, akiknek 
sorában ott láttuk dr. Horváth Árpád 
alispánt, Radány Lajos rimaszombati és 
Róth János feledi plébánosokat, özv. 
Kintzig Jánosné földbirtokosnöt, Benedek 
József gazdasági iskolai igazgatót, Fetser 
János vm. gazdasági felügyelőt, dr. Ko- 
lumbán Antalt, a rimaszombati Levente 
Egyesület titkárát és Molnár Sándor fő
oktatót, jánosi és Serke községek biráit 
és tanítóit, valamint számos más érdek
lődőt. A szabadban zöldgalyakból készi-

gratulált a kitüntetett auyának és csa
ládjának, s biztosította őket további 
támogatásáról. Majd özvegy Samarjay 
Jánosné köszöntötte Aczél Józsefnél, aki 
gyermekkorát a nagyasszony gazdasá
gában töltötte el. — A világháborúban 
ismerkedett meg az akkor itt állomáso
zó 5. gyalogezrednél szolgáló férjével, 
aki ma 52 éves, őszhaju férfi. Ő maga 
most 47 éves, négy fia és 6 leánya van, 
akik közül kettő már férjezett, a leg
kisebb pedig 5-ik életévében van. A sok 
gond és munka ellenére is büszkén 
mondotta, hogy „minden örömünk a 
gyermekeinkben van". így méltán érte 
őket a kitüntetés és jutalom.

1942. augusztus hó 23.

tett ügyes színpadon foglaltak helyet a 
sötétruhákba és ragyogó csizmákba öl
tözött legények, akik az ország minden 
részéből kerültek ki, számszerint 27-en. 
Közöttük a Székelyföld három fia is. 
Mindannyian 20—30 évesek, többen már 
ezüstkalászos gazdák. Tiz hónap óta 
lankadatlan szorgalommal tanultak és 
dolgoztak, mert a telepesiskola nemcsak 
a műveltség emelését, de a gyakorlati 
gazdálkodás minden ágát megismertette 
hallgatóival. Hogy milyen eredménnyel, 
bizonyították ezt a vizsgán Gergely Jó
zsef igazgató kérdéseire adott nagyszerű 
feleletek, valamint az iskola kertjében 
és szántóföldjein látott virágzó eredmé
nyek.

A Magyar Hiszekegy eléneklése után 
Gergely József igazgató engedélyt kért 
Páter Kerkai Jenőtől a vizsga megnyi
tására, majd üdvözölte a megjelent ven
dégeket és mélyenszántó beszédben em
lékezett meg a KALOT-mozgalom köz
vetlen céljairól és az iskola elmúlt évi 
működéséről. Megemlítette, hogy a kép
zés több irányban folyt. Elsősorban, hogy 
általános műveltséget adjon, másodsor
ban, hogy a falu gazdálkodó fiatalságát 
bekapcsolja a ma annyira szükséges 
közösségi gondolatba. De nemcsak gaz
dasági, hanem kereskedelmi tudással is 
gyarapította az iskola a hallgatóit. Meg
tanította arra is őket, hogy a népi ha
gyományokat tiszteljék, ápolják és fej
lesszék. „Ujarcu ifjúság" által ősi ha
gyományokon épült magyar falut akar 
a KALOT-mozgalom, amelynek népfő
iskoláit maga a parasztság hozta létre. 
A jánosi iskolát, amely egyébként a 
KÁLÓT legnagyobb gazdasági jellegű 
intézménye is, nagy anyagi nehézségek
kel teremtették meg. Az iskolának az 
elmúlt esztendőben Gergely József igaz
gató vezetése mellett három előadója 
volt és pedig Miliczky Imre, Serjőzö Ist
ván titkárok, Ardai Sándor gazdatiszt és 
Béres Béla hittanár. A gazdálkodás 250 
holdon folyt. Évközben három hónapos 
téli gazdasági tanfolyamot tartott a ri
maszombati gazdasági iskola tanári kara. 
Az iskolának volt Széchenyi- és Gazda
köre és a növendékek nyolc helyen tar
tottak népi bemutatót, amelyet minde
nütt nagy szívélyességgel fogadtak. Több 
rimaszombati és budapesti előadó láto
gatta meg az iskolát és tartott előadást.

A tél folyamán 1 hónapos kukorica- 
csuhéjpedrö tanfolyamot is tartottak. Az 
igazgató köszönetét fejezte ki az iskola 
barátainak, elsősorban dr. Horváth Ár
pád alispánnak és dr. Horváth Béla fő
szolgabírónak, valamint a jánosi és ser
kei községek vezetőségének. Majd an
nak a reményének adott kifejezést, hogy 
a most kedvező mederben megindult is
kola a jövőben megerősödötten szolgál-

Szent István-nap Rimaszombatban.

Csak az a nemzet remélhet boldogabb jöv it, amely 
áldozni tu d !— Adjunk téliruhát a keleti harctéren  

küzdi magyar katonáknak 1
A ruhaneműk összegyűjtése vagy pénzbeli megváltása Rimaszom

batban a Női Honvédelmi Munkaszervezet hivatalos helyiségében (vár- 
megyeháza II. em. 4. ajtó) történik minden hétfőn és csütörtökön dél
előtt 10— 12 óráig.

Messze környékre is kiható esemény volt a KÁLÓT 
népfőiskola évzáré ünnepsége.
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hatja a keresztény magyar szellemiség 
és testvériség eszméit. A nagy tapssal 
fogadott beszéd után megkezdődött a 
vizsga.

Általános meglepetést keltettek azok 
az okos, öntudatos és világos feleletek, 
amelyekkel a hallgatók a nehéz kérdé
sekre válaszoltak. Néhányuké már szó
noklat számba is ment. Bizonyos, hogy 
ezek a válogatott gazdalegények, akik 
egy hónap múltán a Léva melletti Egeg 
községben 20—20 hold földhöz és 
3000—3000 P kamatmentes kölcsönhöz 
jutnak, olyan mintagazdálkodást fognak 
végezni, amelyek alapvetői lesznek a 
KÁLÓT által elképzelt „ujarcu" magyar 
falunak.

A vizsga eredményéhez elsőnek dr. 
Horváth Árpád alispán szólott. Legna
gyobb elismerését fejezte ki a mozga
lom lángleikü apostolának, P. Kerkai 
Jenő jezsuita atyának azért, hogy Gö- 
mör-megyébeu létrehozta ezt a hasznos 
intézményt, s teljes dicsérettel adózott 
Gergely József igazgatónak és a tanfolyam 
előadóinak a szép eredményért, valamint 
a hallgatóknak a gyönyörű feleletekért. 
Kettős kötelesség hozta el őt erre a 
vizsgára — mondotta a megye első tiszt
viselője. Minden magyar alispán köte
lessége, hogy megjelenjék ott, ahol a 
magyar jövő bontogatja szárnyait. De 
neki, mint a magyar falu szülöttjének 
és neveltjének is itt van a helye. Azokat 
az ifjúkori, háborús és Trianon utáni 
emlékeket nem lehet elfelejteni, amik 
őt a falu ifjúságához fűzték. Tolnából, 
a jobbágyszabaditó Bezerédi vármegyé
jéből jött el Gömörbe. Ezer éves törté
nelmünk idején a magyar paraszt áldo
zott és szenvedett, s történelmi igazság 
az is, hogy

a romok után az uj élet min
dig a falukban kezdődött. A 
falutól nyert lendület által sok
kal tisztultabb lélekkel és na
gyobb erkölcsi erővel indulunk 
most is az uj Magyarország 

felépítésére.
Ma is az uj magyar falura akarunk 

építeni, arra a földmivelöre, aki a ma
gyar földben annak lelkét keresi. Nagy 
hatást keltő beszéde végén az alispán 
Isten iránti félelemre, hazaszeretetre, a 
családi tűzhely meleg nek ápolására és 
a közösségi érzés fenntartására hívta fel 
az életbe induló gazdalegényeket.

Az alispán mélyértelmü szavaira Pá
ter Kerkai Jenő válaszolt költői lendü
letű beszédben. Utalt arra a vértelen 
háborúra, amely ma idebenn az ország
ban folyik és amelynek részesei a nép
főiskola növendékei is. Ezeknek a mellé
re akasztotta most a méltán megérde
melt kitüntetést a vármegye alispánja. 
Hangsúlyozta ő is, hogy az 1000 éves 
veszedelmekből a magyarság mindig 
megtisztulva került ki. Ne csüggedjünk 
tehát most sem, hanem feszítsük a 
mellünket a viharnak. Majd röviden 
vázolta a KÁLÓT célkitűzéseit, ame
lyek főelve, hogy

az önálló gazdaélet útjára kell jut
tatni a nincstelen sorban élő pa
rasztságot. A népfőiskolákban szak
tudást és fegyelmet kell elsajátítani, 
amelyek nélkül igazi földreform 

nem létezhet.
Költői példával utalt arra, hogy a 

tatárjárás után Gömörben a magyarság 
várakkal védte magát. Ezek a várak 
azonban már mind elpusztultak, sőt a 
legnagyobbra : Krasznahorka büszke
várára is sötétség borult már. Ilyen uj 
várak lesznek azonban ebből az iskolából 
kikerült ifjak, akikre bátran építhet az 
ország és akiket arra figyelmeztet, hogy 
minden tekintetben a lelkűk gyökeréig 
legyenek magyarok. Majd nagy dicsé
retét fejezte ki a központ nevében 
Gergely József igazgató lelkes gárdájá
nak és testvéri kézszoritását adta a 
derék hallgatóknak. Arra kérte őket, 
hogy a magyar szellemet vigyék diadal
ra, hogy elérkezhessék az ország szebb 
és boldogabb jövendője. Végül

az Iskolát Magyarország Védasszo
nyának és Krisztus Király szivének 

ajánlotta fel.
A hallgatóság felállva hallgatta meg a 

kitűnő szónok utolsó, áhítattal telt sza
vait és őt beszéde végén lelkesen ün
nepelte. Az emelkedett hangú vizsga 
után az iskola vezetősége terített asztal 
mellé hívta a megjelenteket. A saját 
konyhán készült jóizfl, egyszerű ebéd

meglepetése a volt Somogyi KALOT-szer- 
vező előírása szerint burgonya helyett 
tökkel készült nagyszerű kenyér.

Délutánra a borús égről a fellegek is 
eltávoztak, úgyhogy három órára a messze 
környékről is számosán jöttek cl

a  n ép i b e m u ta tó -ü n n ep ség
megtekintésére. Rimaszombat társadalma 
dr. Gabonás János polgármester-helyet
tessel az élen tömegesen képviseltette 
magát felekezeti különbség nélkül. El
jött Kardos Gyula oktató vezetése mel
lett a leventék zenekara is, amely az 
ünnepélyen több számmal közreműkö
dött. A 15 számból álló műsor, amelyet 
Gergely József igazgató bevezető be
széde nyitott meg, valóban filmszerűen 
megelevenedett keresztmetszetét nyúj
totta a már feledésbe indult szépséges 
magyar múltnak. A legények ajkán és 
játékában felcsendült az igazi, tőről-met- 
szett magyar ének, tánc és móka. A 
legnagyobb tetszést az aratási felvonu 
lás és annak ősrégi mintára megalkotott 
koszorúja váltotta ki. Mijiden egyes sze
replő és a velük együtt játszó jánosi 
leányok szivüket és lelkűket adták az 
egyes számokba. Két órás bemutatójuk 
szivet és lelket gyönyörködtetett és fe
lejthetetlen élményt nyújtott. A bemutató 
végén Babothy Ferenc székely legény, 
a tanfolyam legtehetségesebb hallgatója 
mondott köszönetét a tanári karnak és 
a megjelenteknek, majd Páter Kerkai 
Jenő lelkesedéstől fűtött záróbeszédével 
végződött a népi bemutató, amelynek 
sikeres megrendezése a központ kikül
dötteinek és az előadói karnak nagy ér
demét képezi. A rögtönzött vacsora után 
a fiatalság táncra perdült.

Az igazán nivós és eseményszámba- 
menő KÁLÓT-ünnepség egyes részle
teire még visszatérünk.

H Í R E K
Szereted-e családodat, nyugal
mat és kényelmet biztosító ott
honodat? Ne feledkezz meg 
azokról, akik most mindezt inesz- 
sze idegenben megvédik helyet 
ted I Adjál minden nélkülözhető 
meleg ruhaneműt a harcoló hon
védeknek !

Katonai előléptetések. Magyaror
szág Kormányzója a m. kir. honvédség 
tartalékában 1942. augusztus elsejével 
Korányi Zoltán t. hadnagyot 1942. január 
1. rangszámmal főhadnaggyá, Kulhanek 
János t. zászlóst pedig 1941. január 1. 
rangszámmal hadnaggyá léptette elő.

Tábortűz. A „Gyula vezér" 68. szá
mú egyetemi önkéntes munkaszolgálat 
uj tagjai augusztus 14 én, pénteken este 
szépen sikerült és jól látogatott tábor
tüzet rendeztek. A hazafias szellemű és 
nivós összeállítású műsor nagy tetszést 
aratott.

Halálozások. Dr. Manczel Jenöné sz. 
Sdrady Trénke életének 43-ik, boldog 
házasságának 20 ik évében, augusztus 
16-án Pestújhelyen meghalt. Az elhunyt
ban dr. Manczel Jenő mezőcsáti ügyvéd 
szeretett feleségét, gyermekei pedig a 
jóságos édesanyát gyászolják a kiter
jedt rokonság élén. Temetése Miskolcon 
augusztus 18-án ment végbe nagy rész
vét mellett.

Dr. Hokky László, a rozsnyói kórház 
alorvosa, a rimaszombati gimnázium 
volt tehetséges növendéke hivatása 
közben szerzett betegségében, hosszas 
szenvedés után augusztus 14-én, 30 
éves korában meghalt. A' nagy jövőre 
hivatott, rokonszenves egyéniségű fiatal 
orvos korai halála özvegy édesanyjától 
rabolta el sok csapástól súlyos életé
nek egyetlen reménységét. Temetése 
Rozsnyón augusztus 16 án folyt le ha
talmasan megnyilvánult részvét mellett.

Nyilvános nyugtázás. A Gömör és 
Kishont vármegyei Vitézi Szék „bféma 
Bál"-jára utólag még a következő be
fizetések történtek : Dr. Csák Géza
Feled 10'—, Toperczer József és Nand- 
rásy Gyula Rimaszombat 3—3 pengő, 
Beke Mária Özörény 80 fillér.

Helyesbítés. Múlt heti számunkban 
a MÉP elismerő oklevéllel kitüntettek 
névsorában Szunyay Sámuel (Rimata- 
másfalva) nevét tévesen Sándornak 
irtuk.

A  vármegye mezőgazdasági és köz
egészségügyi helyzete.

Gömör és Kishont vármegye 
Közigazgatási Bizottságának el
múlt heti rendes ülésén Halász 
Sándor m. kir. gazdasági felügyelő, 
a vm. gazdasági felügyelőségnek 
vezetője beszámolt a julius havi 
mezőgazdasági helyzetről. Jelentése 
szerint a közel másfél hónapig 
tartó szárazság a kalászosokat nem 
remélt mértékben megkímélte, a 
burgonyát azonban 50, a takar- 
mányterméseket pedig 65 %-ban 
megkárosította. A téli takarmány 
biztosítása céljából a gazdasági 
felügyelőség előterjesztést tett a 
földmivelésügyi minisztériumhoz, 
inig a közellátási minisztertől a 
megszabott vetőmag mennyiség 
felemelését kérte. A sajnálatos ta
karmányhiány miatt a tej és tej
termékek produkciója — a méltá-! 
nyos ármegállapítás ellenére — sem 
emelkedett. A sertéshizlalást is 
csupán a háztartások önellátásá
nak határán belül folytatják. Ezek 
száma rendkívül megszaporodott, 
s az általuk támasztott nagy takar
mánykereslet a közellátó hizlalást 
nagyban megnehezíti.

A gazdasági felügyelő szüksé
gesnek tartja

a piaci árak erélyesebb ellen
őrzését, miután a házalás és
az azzal kapcsolatos zugkeres

kedés egyes árukat teljesen 
elvon a piacról.

A közvetítő kereskedelem hi
ányos működése is nagy arány
talanságokat okoz az árakban. A 
munkabérek a megyénkben mu
tatkozó munkáshiány miatt erősen 
emelkedtek, miután a munkások 
inkább az ipartelepek és bányák 
felé tájékozódnak.

A vármegye közegészségügyi 
állapotáról a m. kir. tisztifőorvos 
nyári szabadsága folytán dr. Ré
vész Menyhért járási tiszti orvos 
számolt be az ülésen. Julius hó
napban az állapotok rosszabbod
tak, miután a rozsnyói járásban 
3 gyermekbénulásos eset lépett fel. 
Az egyéb fertőző betegségek kö
zül 3 torokgyík, 6 vörheny, 3 ka
nyaró, 1 bárányhimlő, 1 szamár
köhögés, 4 malária, 8 hastífusz, 
1 gyanús ebmarás és 20 nyílt tü
dővészes eset fordult elő, az utóbbi 
6 halálesettel.

A junius havi népmozgalmi ada
tok szerint a vármegyében élve 
151, halva 7 gyermek született, az 
előző havi 186 és a múlt évi 136 
születéssel szemben. Összesen 80 
egyén halt meg, köztük 20 volt 
az egy éven aluli. így a vármegye 
természetes szaporodása júniusá
ban 78 lelket tett ki.

Tűzharcos temetés. Augusztus 14-én, 
szombaton délután temették el nagy 
részvét mellett Bartos István m. kir. ál
lampénztári főtisztet. A temetésen tes
tületileg jelent meg és a ravatalra ko
szorút helyezett a Magyar Tűzharcos 
Szövetség rimaszombati csoportja is. A 
simái a bajtársak nevében dr. Gabonás 
János vezetőtiszt mondott megható be
szédet, aki egyben a Katolikus Kör ne
vében is elbucsuztatta az egyház hü fiát 
és a kör volt ügybuzgó tisztviselőjét. A 
kartársak nevében Sávoly Pál adóhiva
tali tanácsos mondott szívhez szóló bú
csúztatót.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett  hit

vestársam, édesanyánk és leányom halála 
alkalmából bennünket részvétükkel fel
kerestek es kedves halottunk végtisztes- 
ségtételén megjelentek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, augusztus hó.
Tóth és Lengyel

család.

A fiúiskolákban bevezetik a minden
napos testedzést. Szeptembertől kezd
ve a fiu-polgári iskolákban, a főgim
náziumokban, gyakorlati irányú közép 
iskolákban, tanitóképzőkben és iparis
kolákban bevezetik a naponkinti félórás 
testnevelést. A gyakorlás időpontját az 
iskolaigazgatók állapítják meg a reggel 
8 órakor kezdődő, vagy második, illetve 
harmadik órát követő félóra közül. A 
téli hónapokban december 1-től március 
1-ig, minthogy a zárt helyen végzett 
gyakorlás nem egészséges, a naponkinti 
félórás testnevelés szünetel.

— Találkozó. Felkérem azokat a volt 
diáktársaimat, akik az 1936—37. iskolai 
évet a rimaszombati polgári III. osztá
lyában végezték, hogy a megtartandó 5 
éves találkozón e hó 30-án az iskola 
udvarán d. e. 11 órakor jelenjenek meg.

Rimaszombat, 1942. aug. hó. U. L.

Koszorumegváltás. Néhai Konyha 
Béla elhunyta alkalmából koszorumeg
váltás címén a szeretetház alap javára 
befizettek : özv. Simon Mihályné 30 P, 
özv. Kovács Gézáné Szendrő 10 P, 
Konyha Géza vendéglős pedig 100 P 
értékben természetben a rimaszombati 
szegények részére ingyen ebédeket 
ajánlott fel. Az adományokat hálás kö
szönettel nyugtatja a református szere- 
tetház és szegények gondnoka.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Készül az iparos nyugdíjtörvény.
Illetékes helyen most van munkában 
az önálló iparosok nyugdijára vonat
kozó törvény. A tervezet szerint minden 
65 évet betöltött önálló iparos nyug
dijat kap, ha legalább 10 évig fizette 
a nyugdijjárulékot.

A Coburg-erdöbirtokokat, melyek a 
felszabadulással országnnkhoz jutottak, 
a magyar állam végleg átvette és az 
ezekkel kapcsolatos tárgyi és személyes 
kérdések az illetékes m. kir. erdőigaz
gatóságok utján rövidesen elintézést 
nyernek.
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Kétszázon felülire emelkedett a 
helybeli telefonelőfizetők száma. A
kassai postaigazgatóság köriratban ér
tesítette a rimaszombati távbeszélőelő
fizetőket, hogy miután számuk ez év 
áprilisában 200-on felül emelkedett, a 
távbeszélő állomások havi alapdiját 
megváltoztatja. Augusztus hó 16-ától a 
különvezetékii állomásokért 7, a díj
kedvezményes állomásokért pedig 4 P. 
havi alapdijat kell fizetni. Az'alapdijon 
felül még 20 drb. kötelező helyi be
szélgetés diját: 2 P 40 fillért is meg 
kell fizetni, mely összegért 30 drb. helyi 
beszélgetés folytatható. A kötelező be
szélgetéseken felül minden helyi öeszél- 
getésért 8 fillér esedékes. Tekintettel 
arra, hogy a beszélgetések számlálása 
a jövőben a postakezelők idejét jobban 
igénybeveszi, augusztus 16 ától a tele
fonközpont a beszélgetéseket csak hívó
számra kapcsolja.

Közellátási ellenőrök a járási szék
helyeken. E hó 15-ével 306 járási szék
helyen, illetve megyei városban kezdik 
meg működésűket a közellátási ellen
őrök, akiknek feladata, hogy állandó fi
gyelemmel kisérjék a helyi közellátás 
alakulását és az intézkedést kívánó 
megfigyelésekről jelentést tegyenek. El
lenőrzik a hatóságilag megállapított árak 
betartását, figyelemmel kisérik a köz
ellátási rendelctek végrehajtását. Bizo
nyos közellátási kérdéseket egyrészt 
maguk intéznek el, másrészt azok elin
tézésére felsőbb utasítást kérnek. A köz
ellátási ellenőrök alkalmazása a közel
látást közvetlenebbé és gyorsabbá kí
vánja tenni. A közellátási miniszter el
várja mindenkitől, hogy a járási közel
látási ellenőrök munkáját támogassa, 
hiszen a jelenlegi háborús viszonyok 
közepette honvédelmi érdekek fűződnek 
a közfogyasztás zavartalanságának biz
tosításához. A kormány a köz rovására 
tevékenykedő egyének ellen kénytelen 
lesz olyan megtorló intézkedéseket hozni, 
amelyektől a lelkiismeretlen nyerészke
dőknek elmegy a kedvük a közellátás 
elleni cselekményektől.

Beküldött könyvek.
Megjelent az uj mezőgazdasági árak 

magyarázó kézikönyve. Az 1942/43. 
gazdasági évre megállapított gabona, 
liszt és más őrlemények, hüvelyesek, 
magvak, köles, répa, komló, hagyma, 
szálastakarmány, széna, szalma, sertés, 
tej, vaj és túró árakat ismerteti teljes 
részlegességgel az uj kézikönyv, melyet 
dr. Horeczky Endre és dr. Kardos Ti
bor miniszteri titkárok állítottak össze, 
s amely most jelent meg „Az uj mező- 
gazdasági árak" cim alatt. A kézikönyv 
megrendelhető az összeg előzetes be
küldése mellett „Az Uj Termésrendelet" 
kiadóhivatalánál : Budapest V., Katona 
József-utca 23/a. Telefon: 111—098.

A „Búvár" népszerű rovatai: A Tu
domány műhelyéből, a Kis Búvár és a 
Búvár Szellemi Sportja. Számos kép és 
rajz díszíti a szép kiállítású folyóiratot, 
mely a Franklin-Társulat kiadása.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
advér.yai : 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.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Cscngrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára ’/.-ed évre P30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 

I VII. Erzsébet-körut 7.

Országzászló— Hósi-emlékmű— Munka.
Kettős fronton kiizd ma a magyarság 

az újabb ezerévért: külső és bcisö fron
ton. Kint a harctereken életük veszé
lyeztetése árán legszebb, legdaliásabb 
fiaink harcolnak a szebb jövőért, s a 
belső fronton az itthonmaradottak, kik 
szintén kiveszik részüket a harcból, az 
áldozatos épitö, falut, várost fejlesztő 
munkájukkal. Mert amig egyes orszá
gokban a rombolás fúriája dühöng, ad
dig itthon minden épül és fejlődik.

Ilyen fejlődésnek voltam szemtanúja 
nemrégen az egyik hepehupás domb
jaink közt fekvő kis faluban: Gesztetén, 
ahol megérkezésemkor dolgozó tömege
ket láttam, kik éppen a falu utjának 
rendbehozatalán fáradoztak. Amint be
értem a falu szivébe, a kiszélesedő ut 
közepén feltűnt az országzászlós Hősi- 
emlékmü, amely nagyságánál és szép
ségénél fogva akaratlanul is felhívta fi
gyelmemet és érdeklődésemet. Rövid be
számoló után meg is tudom, hogy ez az 
érdekes emlékmű az átkos trianoni 
szerződésen alakult — de az isteni igaz
ságosság folytán örökre eltűnt — cseh
szlovák állam által ellenünk, magyarok 
ellen épített erődmüvek köveiből készült. 
Kilencven szekér kő és beton anyag 
kellett az emlékműhöz. Anyag-hiány nem 
volt, mert az erődmüvek ontották ma
gukból a követ, de nem volt hiány a 
dolgos munkáskezekben sem, mert öröm
mel dolgozott mindenki, aki csak te hét te, 
mivel tudták, hogy most nem véreik 
ellen kell a követ fuvarozni, de egy em
lékműbe, mely hivatva lesz hirdetni a 
szebb jövőbe vetett hitet, s a múlt és 
jelen hőseinek dicső emlékét.

Beszélgetéseink közepette megkcndul 
a falu harangja, s mintegy felszólít ben
nünket, hogy a dombtetőn emelkedő 
szép karban tartott templomot is meg
nézzük. Kissé megijedek a távolságtól 
és a domb magasságától, de rövidesen 
megnyugszom, mikor látom, hogy 2'5 m 
széles iépcsfifeijárat vezet a templom 
bejáratáig. A 122 lépcsőből álló, pihe
nőkkel ellátott, téglából készült uj lépcső

akaratlanul is felhívja érdeklődésemet, s 
rövidesen megtudom, hogy szintén e há
borús időben készült, mert a falu mindazt, 
amit a megszállás alatt a magyar volta 
miatt megépíteni nem tudott, most lá
zas sietséggel pótolni akarja.

Amint a 122 ik lépcső magasságából 
letekintek a hepehupás domboldalon s 
völgyben fekvő falura, a falu szélén egy 
uj házon áll meg tekintetem. Azt hiszem, 
hogy a Nép és Családvédelmi Alap 
épített itt is, mint szerte az országban, 
így dolgozó magyarnak békés családi 
otthont, de tévedek, mert azonnal meg
kapom a felvilágosítást, hogy az az épü
let „államsegélyes kölcsönnel épített, 
megyeszerte elismert minta-bikaistálló." 
Erre a felvilágosításra akaratlanul is ki
ütközik belőlem a kíváncsiság, s azonnal 
megindulok az épület felé. Szép tiszta 
udvart, zőldelő veteményes kertet, s vi
lágos egészséges lakást találok, s mel
lette a „minta-istállót," amely valóban 
úgy külsőleg, mint belsőleg megérdemli 
a „minta" elnevezést.

Majd megindulok lassan a községen 
átvezető ut mentén, ahol még most is 
lázasan folyik az építő munka, mert a 
megye támogatásával s az államépité- 
szeti hivatal jóakaratából a községben 
lévő „bukkanó" régi süllyedő utcája el
tüntetésén dolgoznak. A cseh erődök las
san eltűnnek, de azok eltűnésével foko
zatosan eltűnnek a rossz utak is.

íme, egy példásan épülő falu, ahol 
nem a pénz, de a munka csodákat mü
vei. Mert mindezek után megtudom, hogy 
épülnek itt még silok-kenderáztatók, s 
hogy szabályozzák a „Macskás'-patakot, 
szóval mindaz megtörténik, ami a hábo
rús többtermelést elősegíti. A jövő évre 
tervbe van véve egy állandó ovoda s 
egészségház létesítése. Méltán elmond
hatjuk, hogy ez a falu — Gesztete — 
szilárdan tartja a belső frontot, sőt 3 
év alatt — mert ez mind 3 év munkája — 
úgy előre tört, hogy intő példája lehet 
minden magyar falunak.

T. S.

É r t e s í t é s .
Tisztelettel értesítem Rimaszombat és vidéke közönsé
gét arról, hogy a H E K S C H  B E R T A L A N -fé le

fűszer- és csemegekereskedést
átvettem, amelyet folyó hó 17-én megnyitottam.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri
F Ü L E K Y  S Á N D O R  fészer-, csemege- és vegyeskereskedő 

R I M A S Z O M B A T .

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij >/,-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

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

BAROSS ROVAT.
A Baross Szövetség rimaszombati 

csoportjának közleményei.

Mit kíván a Baross Szövetség a keres
kedőtől és iparostól?

A keresztény kereskedő és iparos ta
lálja meg az utat a vevöközönséghez, 
legyen mozgékony, üzletileg hajlékony, 
áldozatkész és igyekezzék szívesen járt 
utat nyitni az őt támogatni akaró kö
zönség részére.

Legyen példaképe a megbízhatóság
nak, a figyelemnek és fogadja vevőkö
zönségét oly szívesen, hogy máskor is 
örömmel keresse fel üzletét vagy mü-1 
helyét és vegye igénybe szolgálatait.

Iskolai hírek.
Az Egyesült Prot. Gimnáziumban

a javító-, különbözeti- és magánvizsgák 
szeptember 1 én reggel 8 órakor kezdőd
nek. Szeptember 3— 5-ig a pótérettségi 
Írásbeli része, 7-én pedig a szóbeli 
vizsga lesz. A pótbeiratások ideje szep
tember 1 — 2. A tanévet szeptember 8-án 
nyitják meg, a tanítás (eltérően az év
könyvben közölt időtől) szeptember 9 én, 
szerdán reggel 8 órakor kezdődik.

Az állami polgári fiú- .és leány
iskolában a pótbeiratások szeptember 
1., 2. és 7-én lesznek. A javítóvizsgák 3-án, 
a különbözeti és magán vizsgák 4-én és
7- én lesznek. Tanévnyitás szeptember
8- án, kedden reggel fél 9 órakor lesz, 
a tanítás kezdete 9-én reggel 8 óra.

A Széman-Intézette! kapcsolatos 
női kereskedelmi tanfolyamon a javító 
és pótvizsgákat augusztus 29 én tartják 
meg. A pótbeiratások ideje szeptember 
2—3. A tanítás szeptember 4-én kez
dődik.

Az állami elemi fiú- és leányisko
lában a javítóvizsgák augusztus 31-én 
délelőtt 8— 12-ig lesznek megtartva. 
Beiratások szeptember hó L, 2. és 3-án 
délelőtt 9 órától 12 óráig. A tanulók 
hozzák magukkal Értesitőkönyvecské- 
jüket, az I. osztályba beiratkozik pedig 
szüleik kíséretében jelenjenek meg és 
hozzanak magukkal születési anyakönyvi 
kivonatot. Belratási dij 1 pengő, mely
nek fizetése alól csak a szegénységi 
bizonyítvánnyal rendelkezők mentesül 
nek. — Az iparos és kereskedő tanonc
iskolába a beiratkozások szeptember 
1. 2. és 3-án délután 2—4-ig lesznek 
megtartva. A beiratkozók hozzák ma
gukkal a tanoncszerződésük másolatát. 
Beiralási dij 1 pengő, melyet mindenki 
köteles megfizetni. A késedelmes be
iratkozók ellen az iskolaigazgatóságok 

I az eljárást megindítják.

Nemzeti filmszínház kft.
A Szent István-hét tiszteletére nem

zeti színekbe öltözött filmszínház ünnepi 
müsorszámai nagy érdeklődést keltettek. 
Az elmúlt hét végén bemutatott „Dr. Ko
vács István" újszerű témájával és mű
vészi beállítottságával általános tetszést 
váltott ki. Kár, hogy a bemutató-elő
adások hatását lerontotta a hangban hi
bás filmszallag, amit azonban a mozi 
vezetőségének gyors intézkedésére a hi
báért felelős filmkölcsönző szombat es
tére ki is cserélt. — Rendkívüli sikert 
aratott szerdán este a „Krüger apó" 
német történelmi film is.

A jövő heti előadások az országos 
gyász miatt elmaradnak.

S P O R T .
Labdarúgás.

A Törekvés tavalyi szereplését ille
tékes helyen rosszul értékelték, ameny- 
nyiben az egyesület a 11 résztvevő kö
zül nem a 9-ik, hanem a 7-ik helyen 
végzett. Az uj bajnoki beosztás még nem 
történt meg, miután fennáll annak a le
hetősége, hogy a Rima- és Sajó-vidéki 
egyesületek számára külön alosztályt 
létesítenek a miskolci kerületben.

M a s a m ó d -
üzlethelyiség berendezéssel, for
galmas helyen

n o v e m b e r  h ó  1 - t ő l ,
esetleg előbb is kiadó. Bővebb 
felvilágosítást nyújt Szoyka Pál, 
Dohánynagyáruda.

■ p i  V .  Szijjártó-utca 52. szám alatt 
JiIq.HU egy jógarban ievö 2 szoba, 

konyha és mellékhelységekből álló 
ház kerttel. Érdeklődni lehet ugyan
ott a tulajdonosnál. 1—3

53/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Tardos Henrik berettyóújfalui 

ügyvéd által képviselt özv. Küchler Fe- 
rencné ujirázi lakos javára 93 P 77 f. töke 
és több követelés és járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával a rimaszombati kir. járásbíróság 
1941. évi Pk. 5913 sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőtől 1942. évi máic. hó 
14-én lefogialt 3300 P-re becsült ingó
ságokra a fenti kir. jbiróság fenti sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
továbbá a foglalási jkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatók javára is az ár
verés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma 
is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs — vég
rehajtást szenvedő lakásán: Rimaszom
bat, Süteö-puszta leendő megtartására 
határidőül 1942. évi szeptember hó 1. 
napjának délutáni 14 órája ttlzebk ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, 
teheneket, s egyéb ingóságokat a leg
többet ígérőnek, de legalább a becsár 
s/s-részéért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adni még akkor is, ha a beje
lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot Írásban 
nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1942. augusztus 11-én.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

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


