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Tettek és tervek. A jövő héten kezdődik a gyűjtés a honvédesaládokért.
Kállay Miklós miniszterelnök hi- 

vatalbalépésekor bemutatkozó be- í 
szédében azt a kijelentést tette, j 
hogy kormánya a zsidó birtokokat | 
teljes egészében a magyar földmi-j 
velők kezébe kívánja juttatni. És 
pontosan a kijelentés elhangzása 
után egy hét múlva már elkészült 
a törvényjavaslat, amely a kérdést) 
gyökeresen rendezte. Ennek az első 
gesztusnak alapján a magyar köz
vélemény a# tettek emberének ne-{ 
vezte el Kállay Miklós miniszter-[ 
elnököt; ösztönösen érezve azt, j 
hogy a háborús időkben a legpa- ] 
rányibb tett is többet ér, mint aj 
legragyogóbb, legdíszesebb szó-' 
noklat.

Valóban, Kállay Miklós minisz-| 
terelnök és kormánya működése 
azóta is teljes egészében a tettek j 
jegyében folyt. Alig félesztendö múlt 
el a miniszterelnök hivatalbalépése 
óta, s hogy e rövid idő alatt mi j 
mindent tett, alkotott, valósított meg 
a kormány, azt csak most látjuk 
teljes egészében, amikor a „Tettek 
és tervek" címen megjelent könyvi 
összefoglaló képet ad a kormány j 
eddigi működéséről. 120 oldal tér- j 
jedelmü e könyv s a nagyobbik 
fele, mintegy 70 oldal, számol be a 
kormány munkájának eddigi ered
ményeiről. A második rész, mint
egy 50 oldalnyi terjedelemben, a 
terveket vázolja fel. De ezek a tér- j 
vek nem a távol jövendő ködös! 
elképzelései, hanem közeli megva-1 
lósulás előtt, sőt részben már meg-1 
valósulás alatt álló konkrétumok, j 
Olyan konkrétumok, amelyeknek 
relativitását az 1943. évi költség- 
vetés anyagiakban is alátámasztja 
és biztosítja.

A „Tettek és tervek" címet vi
selő kiadvány mindenekelőtt Kállay 
Miklós miniszterelnöknek azt a gon-1 
dolatát emeli ki, hogy kormánya 
háborús kormány, tehát annak kö
vetkeztében a kormányzati munka 
is a háború körül összpontosult. 
Gondoskodásának legfőbb tárgya 
a fronton küzdő hadsereg volt, tö- j 
rekvésének legfőbb célja pedig az, 
hogy a nemzet anyagi,* szellemi és 
erkölcsi erőit a háború győzelmes 
befejezése érdekében a legmaga
sabbra emelje. De még a háborús 
feladatok közepette sem feledkezett 
meg a kormány a messzenéző or- 
szágépitő munkáról, s egymást kö
vették azok a gazdasági, szociális 
és kulturális vonatkozású intézke
dések, amelyeknek célja a magyar 
fajta megerősítése, a magyar nem-

Ujév hajnalán hangzott el a rádió
ban a legelső magyar asszony szó
zata, amelyben arra a kötelességre 
hívta fel a magyar társadalom fi
gyelmét, hogy segítse meg a harc
téren küzdő honvédek családjait, 
nehogy azok bármiben is szüksé
get szenvedjenek.

A Főméltóságu Asszony felhívása 
minden igaz magyar szivet megfo
gott, s az egész magyar társada
lom segíteni kész lélekkel várja a 
január 17-ét, amikor az egész or
szágban, igy Rimaszombatban is 
megindul a gyűjtés.

Ebben az akcióban mindenkinek, 
kivétel nélkül részt kell vennie. 
Mert még a legszegényebbeknek is 
megvannak azok a fillérei, ame
lyekkel leróhatják szeretetadójukat, 
s ezek éppen olyan szívesen foga
dott és értékes adományok lesznek, 
mint azok az ezrek és százak, ame
lyeket a tehetősektől várnak el tel
jes joggal.

A rimaszombati gyűjtés meg
szervezése céljából Éva László 
polgármester január 15 éré értekez
letre hívta össze a jótékonycélu

egyesületeket. A megbeszélés alap
ján indul meg a gyűjtés a jövő hé- 
folyamán városunkban is.

„Gondoljunk katonáinkra, akik
nek fegyvereit megacélozza, bátor
ságát és hősiességét fokozza az a 
tudat, hogy itthon mindenki részt 
vállal családjuk gondjaiból /“

A honvédcsaládok javára meg
indítandó gyűjtésre adakozni: min
denkinek hazafias kötelessége!

A  törvényhatósági kisgyülés 
és a várm egye Közigazgatási B izott

ságának ünnepe.
D1TTEL ISTVÁN nagyprépost, bizottsági tag a m. kir. 
titkos tanácsossá kinevezett dr. ’SÓLDOS BÉLA főispánt 
bensőséges beszéddel köszöntötte. — A főispán válaszá
ban a magyar kötelességteljesitésröl mondott örökértékü

szavakat.
Gömör és Kishont vármegye tör

vényhatósági kisgyiilése jan. 12-én 
tartotta ez évi első ülését ünnepé
lyes keretek között. Az ünnepi jel
leget az a tény adta, hogy a vár
megye hivatalos szerveinek ez al
kalommal volt alkalmuk először 
köszönteni a magyar kir. titkos 
tanácsossá kinevezett dl. runyai 
’Sóldos Béla kormánybiztos-főis
pánt. A diszülésen megjelentek a 
közigazgatási bizottság tagjai is, 
valamennyien ünneplő vagy fekete 
magyar ruhában. A megjelentek 
soraiban ott láttuk putnoki Putnoky 
Móricz m. kir. titkos tanácsost, a 
képviselőház háznagyát, dr. His- 
nyai-Heinzelmann Béla gazdasági 
főtanácsos, felsőházi tagot, Fodor 
Jenő országgyűlési képviselőt és 
Pajer János rozsnyói kanonok-pro- 
tonotariust is. Amikor a főispán a 
gyűlés helyéül szolgáló vármegye
házái kisteremben megjelent, lelkes 
éljenzés és taps fogadta. Dr. ’Sól
dos Béla szívélyes szavakkal kö
szöntvén a megjelenteket, az ülést

megnyitotta. A napirend előtt D it-. 
tel István rozsnyói nagyprépost, 
törvényhatósági bizottsági tag kért! 
szót és meleg szívből fakadó, nagy 
hatású beszédben köszöntötte dr. 
’Sóldos Béla m. kir. titkos taná
csost.
D itte l István  üdvözlő beszéde.

„Közéletünkben elég gyakran 
adódnak kitüntetések, amelyek — 
bár minket nagyrészt csak szórvá
nyosan érdekelnek — mégis fel
tűnést keltenek, mert a legmaga
sabb helyről jövő elismerései és 
jutalmazásai egyesek hazafiui eré
nyeinek és polgári érdemeinek. 
Igaz, hogy a lelkiismeretes köte- 
lességteljesifés még nem érdem, 
sőt a ma annyira szükséges társa
dalmi tevékenység sem igényelhet 
különösebb elismerést, mert hiszen 
hazafias munkálkodást édes mind
nyájan kötelesek vagyunk tehetsé
günkhöz és állásunkhoz mérten 
drága magyar hazánk anyagi és 
szellemi színvonalának emelésére

zet hivatástudatának ébrentartása 
s országunk méltó helyének bizto
sítása az uj európai rendben.

A könyv részletesen felsorolja, 
mi minden történt ezeknek a cé
loknak érdekében. Nincs benne 
egyetlen frázis, egyetlen széphangu 
szólam sem. De erre nincs is szük
ség, mert számok és adatok be

szélnek minden jelzőnél ékesebben.
A tervekről szóló beszámoló pe

dig megmutatja, hogy a kormány 
a háború kellős közepén is szilár 
dán halad a megkezdett utón, s 
olyan társadalmi, gazdasági és szo
ciális életet kíván kialakítani, amely 
minden viharral szemben megőrzi 
a nemzet ellenállóképességét.

kifejteni. Ám e kötelezettségnek 
maradéktalan, 1007o-os teljesítése — 
egy egész életen át — kellő tanul
sággal, rátermettséggel és tiszta- 
kezű önzetlenséggel párosulva, 
amely általános megbecsülést és 
figyelmet kelt, már ritkább és fel
tűnőbb jelenség, melyre a felsőbb- 
ség is méltán felfigyel, mert túl
haladja a rendes kötelességteljesi- 
tés határait és mértékét, azért ér- 
demszámba megy és a végzett 
munka kereteinek és eredményeinek 
mérlegelésével különös dicséretet 
és jutalmat nyer. És ha még azt is 
figyelembe vesszük, hogy

amikor ilyen eredményes köz
életi tevékenység nehéz idők
ben, súlyos közállapotok közt 

folyik le
az idegek próbáratételével és a testi
lelki képességek feláldozásával a 
nemzet javára, akkor meg kell ál
lapítanunk, hogy az ily sikereket 
elért közéleti férfiak hivatalos vagy 
társadalmi munkateljesítménye nem 
rideg kötelességtudás, hanem pél
daadó és dicséretet érdemlő érté
kes közhasznú munka, melyet min
denki, aki nyitott szemekkel nézés 
józan pártatlansággal Ítél, elisme
réssel és megelégedéssel kisér. Ilyen 
egyének megkülönböztetését a köz
hangulat kívánja és közhelyeslés 
övezi. Ily kitüntetésről bátran el
mondhatjuk, hogy azt teljesen fedi 
az érdem, s ez általános örömet és 
megnyugvást kelt, mert nem a ka
pott kitüntetés teszi naggyá az em
bert, hanem az ő egyéni kiváló
sága, melyért kitüntették, állitván 
magának nemes tetteivel — a nagy 
római ódaköltő szerint — „monumen
tum aere perennius", azaz ércnél 
maradandóbb emléket!

Ily felfogástól áthatott lelkes, öröm- 
teljes hangulat tölti el lelkünket, 
a mi mélyen tisztelt és nagyrabe-
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csilit szeretett főispán urunk önagy- 
méltóságának szine előtt azon ör
vendetes alkalomból, hogy őt a 
Kormányzó Urunk Öfőméltósága 4 
évtizedes üdvös közigazgatási mű
ködéséért a m. kir. titkos tanácsosi 
cim és rang adományozásával jutal

mazni méltóztatott.
Nem akarjuk ezen ünnepléssel közis
mert szerénységét érzékenyen érinteni, 
mert hiszen tudjuk, hogy nemes egyéni
sége nem óhajtja érdemeinek emlegeté
sét, de mi sokan, akik dr. runyai ’Sól- 
dos Béla főispán urunkat hosszú éveken 
át egész közelből ismerni tanultuk, jól
eső meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a 
legmagasabb elismerés oly férfiút diszit, 
aki mint vármegyénk szülöttje ifjúkorá
tól kezdve a megyei közigazgatás kere
két forgatta, mindenkor szorgalmas és 
ügyes kézzel és gazdag tapasztalatokon 
nyugvó, megértő, bölcs, higgadt és min
dig segíteni akaró szeretetreméltóságá- 
val, önzetlen, feddhetetlen jellemével, 
erélyes és értékes munkásságával a köz- 
igazgatási létra minden fokán tiszteletet, 
szeretetet, becsülést és elismerést vivőit 
ki magának úgy nálunk, mint a szom
széd vármegyékben, főként a magas kor
mány bizalmából nyert főispáni állásai
ban. Oly időkben szolgálta buzgón a 
magyar hazát, amikor az első világhá
ború tombolt s pusztította a drága hon
fiainkat; mikor a közellátás nehéz fel
adatait kellett megnyugtatóig végezni 
— majd a trianoni sebeket jótékonyan 
orvosolnia — és most, a még nagyobb 
világégés szörnyűségei közepette, a belső 
frontot erős szakavatott kézzel tartania. 
Hogy ezt a fáradságos, felelősségteljes 
munkát mily példás odaadással, jóindu
lattal és szakértelemmel végzi, azt mind
annyian látjuk, tudjuk és megelégedés
sel tapasztaljuk. Megérdemli tehát főis 
pán urunk önagyméltósága, hogy 

Öt ezen, ujesztendő elején első tör-

D r . S Ó L D O S

„Mélyen tisztelt Kisgyülés!
A mai gondterhes és komoly 

időkben, amikor a magyar hon
védek százezrei a meleg otthontól 
távol az orosz mezőkön nehéz kö
rülmények között és súlyos áldo
zatok árán védik a magyar főidet, 
a nemzet becsületét és mindnyájunk 
életét, az uj esztendő első ülésén 
gondolatunk a Legfőbb Hadúr sze
mélyén keresztül szálljon feléjük 
és ennek kifejezést adva imádkozó 
lélekkel kérjük a Mindenhatót, hogy 
hős honvédeink az ősi magyar 
harci erények birtokában gyara
pítsák történelmünk aranylapjait és' 
hozza haza őket mielőbb diadal- j 
másán, jóegészségben mindnyájunk 
igaz örömére és boldogságára."

A főispán lelkes és szívből fa
kadó szavaira a gyűlés résztvevői; 
felállással fejezték ki szeretetüket, 
és elismerésüket a messzi harc
tereken küzdő hős honvédeink iránt. 
Ezután dr. ’Sóldos Béla igy foly-j 
tatta mélységes komolysággal hall-! 
gatott beszédét;

„Az egész világ harcban áll. 
Nem lehet tehát közönbös senki, 
előtt, hogy miként gondolkozik és 
milyen magatartást tanúsít most 
egy-egy nemzet népe. Meg vagyok 
róla győződve, hogy

a magyar nép tudatában van 
annak: miért kellett nekünk 
fegyverbe állnunk, tudja jól, 
hogy miképen leselkedett ránk 
az a rém, amelynek célját és 
eszközeit saját testén ismerte 

meg.
Azt is tudja mindenki, hogyha 

nagy német szövetségesünk gyors 
elhatározással nem áll sorompóba, 
a mi sorsunk is meg lett volna 
pecsételve és önálló nemzeti éle
tünk ma már — valószínűleg — 
csak a multté lenne. Egyedüli cé- 
unk, hogy

vényhatósápi bizottsági ülésünkön 
lelkesen ünnepelve köszönlsük, ra
gaszkodó szeretetünkről továbbra Is 
biztosítsuk és működésében együtt
érzéssel támogassuk, megörökítvén 
érdemeit ülésünk jegyzőkönyvében.
Nagyméltóságu Főispán Url 
Kegyelmes Urunk I

Fogadja — kérjük tiszteletteljes bizo- 
dalommal — őszinte mély tiszteletünk 
és szeretetünkből fakadó szerencsekivá- 
natainkat előkelő főúri rangjához. 
Amlly szivörömmel ünnepeljük most leg
magasabb helyről nyert jól megérdemelt 
kitüntetését, oly meggyőződéssel hangoz
tatjuk, hogy a kapott magas disz vár
megyénk nagyérdemű közönségére is !e- 
háramlik és tekintetes törvényhatóságunk 
színvonalát is emeli. Kívánjuk szivünk 
egész melegével, hogy mindenható ke
gyes Istenünk a hőn óhajtott béke je
gyében tartsa meg diszes szép rangjá
ban Nagyméltóságodat még sok éven át 
a mi örömünkre és büszkeségünkre, 
szeretett főúri családjának boldogitására 
és hőn szeretett és aggódva féltett édes 
magyar hazánk üdvére-javára, testi-lelki 
jólétben és a becsülettel végzett mun
kája boldogító érzésében I Isten éltesse, 
áldja, védje, segítse ! Egyben kívánok 
Nagyméltóságodnak, mint vármegyénk 
fejének, nemkülönben a tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság tagjainak áldásos 
békét hozó boldog ujesztendőt."

Dittel István komoly hatást elért 
beszéde után a bizottság tagjainak 
hosszantartó lelkes ünneplése köz
ben dr. ’Sóldos Béla főispán emel
kedett szólásra és köszönő szavai
ban különösen a magyar köteles- 
ségteljesitésröl mondott mélyen 
átérzett és mindannyiunk számára 
megszívlelendő hatalmas beszédet.

B É L A  v á l a s z a .

megvédjük Európát az átkos 
bolsevizmustól és biztosítsuk 

a kereszt diadalát.
Mi nem akarunk „paradicsom-“bán 
élni, mert hogy milyen az az em
beralkotta megváltó paradicsom, 
arról a helyszínén győződhettek 
meg honvédeink közül azok a félre
vezetettek, akik idehaza ennek 
hitelt adtak. Nem egy levél és 
nem egy zőldszinü táborilap tanús
kodik arról, hogy az elképzelésben 
azoknak íróit milyen csalódás érte. 
Bár lenne mód arra, hogy a hi
tetlenek saját szemükkel látnák 
meg: ez az uralom hová juttat egy 
nemzetet, s hová süllyesztheti né
hány elvakult vérengző hataloni- 
birása egy ország népét gazdasági, 
kulturális és társadalmi vonatko
zásban egyaránt."

A bizottság tagjainak nagy tapsa 
bizonyította a főispán komoly sza
vaiban foglalt igazságokat. A lelkes 
éljenzés után dr. ’Sóldos Béla igy 
folytatla beszédét:

„A magyar nép általánosságban 
megfontolt, józan gondolkozásu s 
belátja azt, hogy részünkről a há
borúban való részvétel elkerülhe
tetlen volt, de helyt kell állnunk 
azért is, mert erre kötelez minket 
szövetségeseinknek adott szavunk, 
a magyar becsület. Éppen ezért a 
magyar nép magatartása sem lehet 
más, mint rendíthetetlenül bízni 
alkotmányos vezetőiben, akik a 
nemzet sorsát intézik és ezért fe
lelősek.

Megértéssel és áldozatkészség
gel legyen mindenki segítsé
gükre, hogy egyrészt a hadra- 
kelt sereg mindennemű szük
séglete legelsősorban biztosítva 
legyen, a hadrakelt sereghez 
tartozók itthonmaradt család
tagjai ne nélkülözzenek, a belső 
rend és nyugalom meg ne

zavartassák és a termelés 
folytonossága biztosittassék.

Kell lenni annyi lelki erőnknek, 
hogy ellen tudjunk állni a kisér
tésnek, a vélt anyagi előnyöknek, 
s tudjunk leszámolni azokkal, akik 
idehaza ma is vámszedők akarnak 
lenni akkor, amikor annyi magyar 
testvér piros vére folyik értük, 
miattuk is a hóboritotta orosz 
síkságon.

Hála a Mindenhatónak, kevesen 
vannak a gyengék, de sokan 
az erősek, akik bíznak a ma
gyar igazság győzelmében s a 

gonoszok megbüntetésében, 
mert ne feledjük el, hogy 

az igazság ereje volt ama ha
talmas tényező is, amely min
ket az Anyaországhoz vissza

hozott,
s ez tette lehetővé, hogy arról itt 
ma hálatelt szívvel megemlékezzünk. 
De ne feledjük el azt sem, hogy 
elpusztul az a nemzet, amelyik 
nem bizik önmagában és hivatá
sában. Mi, magyarok erősek va
gyunk, ha összefogunk és mindig 
összefogtunk, amikor bajban voltunk.

Mi ezeréves történelmünk jogán 
érezzük, hogy

nekünk itt a Dunamedencében 
hivatásunk van és éppen ezért 
bízvást tekintünk az uj Európa 
kialakulása é$ berendezkedése 

elé.
S bármily nagy és fontos lett a 
feladat, melynek megoldása reánk 
vár, Isten segítségével annak meg 
fogunk felelni. Addig is, amig erre 
sor kerül, dolgozzunk és imád
kozzunk, mert

az önzetlen és hazafias mun
kának mindig meg van az 
eredménye, a megilletődött lé
lek imádságát pedig a jó Isten 

mindenkor meghallgatja."
Majd mélyen meghatva, a ki

tüntetésére tért át a főispán.
„Karácsony estéjén értesültem 

arról, hogy részemre a Kormányzó 
Ur öfőméltósága a m. kir. titkos 
tanácsosi címet adományozni ke
gyeskedett. Nem vártam. Közéleti 
pályámon sohasem a kitüntetésért 
dolgoztam, hanem azért, mert a 
munkában örömet találtam. Büsz
kén hivatkozom arra, hogy pályá
mat ebben a vármegyeházában 
kezdtem és olyan kiváló közigaz
gatási szakférfiaktól tanultam meg 
a közigazgatást, mint Bornemisza 
László alispán és Kubinyi Géza főis
pán urak voltak.

Tizennyolc évig dolgoztam eb
ben a vármegyeházában. Majd jött 
egy szomorú időszak, amikor in
nen menekülnöm kellett.

Putnokon tizenhat községnek vol
tam helyettes alispánja. Hogy mi
lyen fájdalmat jelentett ez szá
momra, nem akarom ecsetelni. Bi
zonyítják azok az urak, akik mind
ennek tanúi voltak.

Mint menekült főjegyző a bel
ügyminisztériumba kerültem, ahol 
Rakovszky Iván akkori belügymi
niszter ur felfigyelt a személyemre 
és felajánlotta számomra Borsod 
vármegye és Miskolc thj. város 
főispáni székét. Minden erőmmel 
dolgozni kezdtem. Igyekeztem szán
tani azt a kemény magyar ugart, 
amit áldásos eső meg nem áztatott, 
igyekeztem elvetni azt a magot, 
amelyből a szebb jövőt és a feltá
madást reméltük.

Nem tagadom, nehéz volta munka, 
de szívesen dolgoztam azért is,

mert ebben az időben egyesült Bor
sod megyével a csonka Gömör és Kis
hont is. Borsodból Nógrádba ke
rültem át, amely vármegyének a 
sebe szintén olyan fájdalmasan 
égett, mint Gömöré.

Örökké felejthetetlen marad 
számomra az a várvavárt tör
ténelmi esemény, életem egyik 
legnagyobb öröme, amely ott 
ért dolgozószobámban, amikor 
a tisztikar, ismerősök és bará
tok jelenlétében a rádió hul
lámain keresztül értesültem a 
bécsi döntésről, amely Rima
szombatot és vele együtt Gö
mör vármegye nagy részét fel
szabadította az idegen uralom 

alól."
A beszédet megszakító lelkes 

tapsok és éljenzések után dr. ’Sól
dos Béla igy folytatta :

„Kormányzó Urunknak kitüntető 
kegyét ugyancsak szerencsém volt 
élvezni, amikor 1939. év tavaszán 
visszakerültem abba a vármegyébe, 
ahol bölcsőm ringott, ahová ifjúsá
gom legszebb emlékei fűződnek, 
ahol mindig szeretettel dolgoztam 
és ahonnan őseim származnak.

Hála a Mindenhatónak, hogy 
dr. Horváth Árpád alispán ur 
személyében olyan ember ke
rült a vármegye első tisztvise
lőjének a székébe, aki kiváló 
közigazgatási szaktudása, ne
mes emberszeretete és fárad
hatatlan, lelkiismerefes mun
kája révén a Gömör-várme- 
gyei közigazgatást aránylag 
igen rövid idő alatt az ország
ban az elsők közé emelte, s 
aki minden törekvésemet meg
érti, munkámban segítségemre 
van és máris annyira megsze
rette Gömör vármegyét, hogy 
második szülővármegyéjének 

tekinti."
A főispán meleg elismerő sza

vaira a bizottsági tagok a népszerű 
alispánt lelkes ünneplésben része
sítették.

Majd dr. ’Sóldos Béla tovább 
folytatta beszédét:

„Nekem mindig örömet szerzett 
a munka és éppen ezért szívesen 
dolgozom most is és dolgozni fo
gok mindaddig, amig ehhez nekem 
az Úristen erőt ad és rám felada
tot ró. Hálásan köszönöm azokat 
a szives szavakat, amelyeket Dit
tel István bizottsági tag ur hozzám 
intézni szives volt. Hogy érdeme
men felül méltatta közéleti tevé
kenységemet, ebből kiérzem baráti 
szivének megnyilatkozását, amely 
barátság közöttünk már régen szö
vődött, s amely még a megszállás 
nehéz ideje alatt sem szakadt meg 
közöttünk.

Köszönöm a bizottsági tagoknak, 
hogy a kisgyülés alkalmából be
fáradni szívesek voltak és kérem, 
hogy tiszteljenek meg engem bi
zalmukkal továbbra is."

A főispán beszédjének a végén 
felhangzó taps és szűnni nem akaró 
lelkes éljenzés mutatta, hogy mi
lyen mély, fgaz és őszinte a bizott
sági tagok megbecsülése, szeretete 
és ragaszkodása dr. ’Sóldos Béla 
nemes személye iránt. A messzi 
múltban gyökerező elválaszthatat
lan kapocs pedig, ami az üdvöz
lésben kifejezésre jutott, a jelen és 
jövő köz érdekében végzett együt
tes és eredményes munkájának a 
legbiztosabb záloga.

Dittel István beszéde a várme-
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és derékfájás, émelygés, idegesség, 
tisztátalan teint gyakran csak az 
emésztési zavarok következménye. 
Ilyenkor is segít a \ 3 3 3 3 2 &

gye szeretetből font koszorúja volt, 
amelynek virágai soha el nem her
vadnak.

A kisgyülés után a vármegye 
Közigazgatási Bizottsága tartotta 
meg rendes havi ülését. Dr. ’Sóldos 
Béla m. kir. titkos tanácsos, fő
ispán szívélyes szavakkal köszön
tötte a tagokat, majd üdvözölte az 
újévi előléptetések alkalmával rang 
jukban emelkedett dr. Fábián Jenő 
miniszteri tanácsos- pénzügyigazga
tót és Köszeghy József m. kir. 
műszaki főtanácsost, a rimaszom
bati m. kir. államépitészeti hivatal 
vezetőjét. Köszöntötte a főispán az 
ülésen először megjelenő Janitzky 
Sándort, a rimaszombati közéllátási 
felügyelőség vezetőjét is. Az elnöki 
megnyitó után a bizottsági előadók 
megtartották szokásos jelentéseiket.

* **
Kedden délelőtt a törvényható

sági kisgyülés előtt Rozsnyó me
gyei város küldöttsége kereste fel 
és üdvözölte dr. ’Sóldos Béla m. 
kir. titkos tanácsos főispánt. A 
küldöttség tagjai voltak : dr. Michai- 
lovits Árpád polgármester, Dittel 
István nagyprépost, Pajer János 
kanonok, Lázár Béla, a Rimamu
rányi Vasmű R. T. igazgatója, dr. 
Szirányi Dezső kir. közjegyző és 
Néhrer Gyula földbirtokos.

A tűzharcosok elsőrangú kötelessége 
a belső arevonal épségének megőrzése.

Oltáregyesületi gyűlés.
A rimaszombati kát. férfiak Oltár

egyesülete január 8 án, pénteken este 
tartotta meg ez évi első taggyűlését a 
tagok nagyszámú érdeklődése mellett. 
Ima után Radány Lajos esperes-plébá
nos, elnök Kempis Tamás elmélkedései
ből a „Bízzuk magunkat Istenre" cimíi 
fejezetet olvasta fel, amelyből az a ta
nulság fakadt, hogy az I-tenbe vetett 
hit révén egyenlő módon kell elszen
vednünk a boldogságot és a szenvedé
seket. Majd „A polgári házasság" címen 
az elnöklő esperes-plébános uj előadási 
sorozatot kezdett meg. Megszokottan 
alaposan felépített, vallásos és egyéni 
meggyőződésből eredő igazságokkal alá
támasztott tanulmánya első részében 
emlékeztetett azokra a hiábavaló har
cokra, amiket a magyar katolikus Egy
ház és a liberális eszméktől át nem ha
tott katolikus társadalom egy félévszá
zaddal ezelőtt folytatott a polgári- és 
vegyesházasság bevezetése, s ezzel kap
csolatban a válások szabaddá tétele 
ellen. Statisztikai adatokkal bizonyította 
be azokat a kártevéseket, amiket a vá
lások a magyar életben okoztak a leg
utóbbi 50 esztendőben. Bebizonyította, 
hogy Isten akarata a házasságok felbon- 
tatlansága, mert „amit Isten egybekötött, 
ember azt el ne válassza !“ Valóságos 
nemzeti szerencsétlenségnek jellemezte 
a házasságok felbontásának epidémiáját, 
mely nagyban elősegíti a gyermektelen- 
séget is. A krisztusi parancson kivül a 
természet is a házasságok felbontatlan- 
sága mellett szól, de azt parancsolják a 
család szociális követelményei is. A há
zasság felbontatlansága Isten első és 
legfőbb törvényei közül való, amit az 
Egyház tanítása rendületlenül hirdet és 
azért fenntartás nélkül is küzd. A nagy 
hatást keltett előadáshoz többen hozzá
szóltak, majd a taggyűlés megvitatta a 
kiadott „ellenvetésekkel. Az Oltáregye
sület elhatározta, hogy a nagyböjtben 
a lehetőségekhez képest újból megren
dezik a népszerűvé vált hitvédelmi elő
adásokat. A legközelebbi taggyűlést feb
ruár 19-én, pénteken este fél 7 órára 
tűzték ki.

A Magyar Tűzharcos Szövetség 
rimaszombati csoportja január 10- 
én, vasárnap délután a Katolikus 
Kör nagytermében társasösszejö
vetelt tartott, amelyen a tagok szép
számban jelentek meg. Á Magyar 
Hiszekegy elimádkozása után dr. 
Istók Barna, a helyi csoport elnöke 
szívélyes szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket, közöttük a Vitézi 
Szék képviselőjét: vitéz Keresztes 
László ny. á. őrnagy, vitézi szék
tartót, valamint a harctérről sza
badságon lévő fiatal tűzharcost: 
Halász Dezső in. kir. honvédhad
nagyot, akinek a legfelsőbb helyről 
jött elismeréshez szerencsekivána- 
tait fejezte ki. Ezután az elnök ke- 
gyeletes szavakkal emlékezett meg 
a régi és mostani világháború hősi 
halottairól, amit a megjelentek állva | 
hallgattak végig. Majd dr. Gabonás ' 
János vezetőtiszt tartotta meg az' 
összejövetelre kitűzött előadását, j 

„A tűzharcos feladatai a mai 
világháborúban“ címen nagyszerűen 
felépített tanulmányában vázolta 
azokat a kötelességeket, amelyek 
az elmúlt világháború harcosaira a 
belső rend fenntartása érdekében 
hárulnak.

Azok a feladatok, amelyeket 
a bajtársak lelkére kötött olyan 
fontosak, hogy azok teljesítése 
minden — a belső arcvonalon 
küzdő — igaz magyar emberre 

is vonatkoznak.
Elsősorban is figyelmeztette az ösz- 
szejövetel tagjait a Tűzharcos Szö
vetség célkitűzéseire, amely a nem
zetközi felforgató irányzatok és a 
nemzet egyetemes érdekeit veszé
lyeztető alkotmány ellenes törek
vésekkel szembeni harcban össz
pontosul. Az „Istenért, Hazáért, 
Bajtársunkért — Hűséggel mind
halálig" tűzharcos-jelszó arra kö
telezi az itthonmaradt tűzharcoso
kat, hogy

a belső arcvonalon legyenek fe
dezői az orosz veszedelem el
len küzdő magyar honvédség

nek.
Mert a külső és belső frontnak 
egyensúlyban kell lenni. Az 1918-at 
követő szomorú és tragikus ese
ményeknek többé megismétlődniük 
nem lehet!

Azután dr. Gabonás János rész
letesen taglalta a belső arcvonal 
harcosainak kötelességeit. Ezek :

a ránk bízott munka maradék
talan elvégzése; magunkból és 
másokból a közönyösség és 
az önzés kiirtása; a rémhirter- 
jesztők és fecsegők elleni kí
méletlen harc; a kishitűség, a 
lemondás és bizalmatlanság 
kiirtása a saját és a társada- 
dalom leikéből; a felelőtlenül 
kritizálók és békétlenkedők 
megrendszabályozása és végül 
elkeseredett küzdelem a fekete

piac hiénái ellen.
Dr. Gabonás János előadását vé

gül hazafias lendülettel fejezte be. 
Egymás iránti szeretetre, az egye
nes magyar utón való haladásra, a 
keresztény nemzeti alapon való 
munkálkodásra és kötelességre, a 
honvédség iránt való áldozathoza
talra, egységes akaratra és magyar 
testvéri összefogásra hivta fel Ri
maszombat tűzharcosait, mert ezek 
azok a tényezők — mondotta —

amelyek biztosítják a szebb s bol
dogabb magyar jövőt, s

meghozzák a magyar igazság 
maradéktalan beteljesedését s 
a Kárpátok koszorújával öve
zett Nagymagyarország feltá

madását.
A nagy tetszéssel fogadott értékes 
előadást dr. Istók Barna elnök kö
szönte meg meleg elismeréssel. 
Majd ő maga egy igen kedves, 
vonzóerejü harctéri élményét adta 
elő közvetlenül szórakoztató formá
ban. Utána dr. Gabonás János fel
kérésére Halász Dezső hadnagy a 
jelenlegi háborúban tapasztaltakról 
tortott rövid előadást. A régi vi
lágháború harcosai nagy érdeklő
déssel hallgatták a mostani háború

Rimaszombati állami kór
ház bérbe venne lehetőleg 
városhoz közel 30 holdig

szántóföldet.
Ajánlatok a kórházgondnok

hoz adandók be. 3 - 3

sok újszerű mozzanatairól szóló ér- 
dekfeszitő leírását, amelyből kivi
láglott, hogy

a magyar katona most is régi 
fényében ragyogva teljesiti a 
Haza és a keresztény civilizá
ció védelmében szent köteles

ségét.
Ezzel a társasösszejövetel prog

ramja kimerült, a megjelentek azon
ban még sokáig kedélyes hangu
latban együttmaradtak.

Újévi kinevezések és címadományozások.
A Budapesti Közlöny múlt heti szá- 

| mai közölték az egyes miniszteri tárcák 
i kebelében történt újévi kinevezéseket és 
I címadományozásokat. A hivatalos lap 

ból az alábbi rimaszombati vonatkozású 
kinevezéseket vesszük át :

A Kormányzó Ur Öföméltósága 1942. 
december l én kelt legfelsőbb'elhatáro
zásával a m. kir. rendőrség létszámában 
dr. Stolcz Zsigmond m. kir. rendőrtaná- 
csosnak a rendőrfőtanácsosi, vitéz dr. 
Biikky Jenő m. kir. rendőrkapitánynak 
pedig a rendőrtanácsosi elmet és jelle
get adományozta. Rimaszombati földink- 
nek, valamint a rimaszombati rendőr
kapitányság vezetőjének előléptetése a 
város társadalmában osztatlanul nagy 
ötömet keltett. — Ugyancsak rendőrta
nácsossá léptek elő dr. Csetényi László 
(Munkács) és dr. Jaticsó Gyula (Sepsi- 
szentgyörgy) m. kir. rendőrkapitányok, 
akik felszabadulásunk után a helybeli 
rendőrkapitányságnál működtek. — A 
rimaszombati rendőrkapitányságnál dr. 
Soós Béla m. kir. rendőrsegédfogalmazó 
rendőrfogalmazóvá, dr. Zágoni Zoltán 
rendörfogalntazógyakornok m. kir. rend- 
őrsegédfogalmazóvá, Rózsa Miklós de 
tektivfeltigyelői címmel felruházott de
tektív m. kir. detektivfelügyelővé, vala
mint Hőne Gusztáv és Lajkó Károly de- 
tektivgyakornokok m. kir. rendőrségi de- 
tek ti vek k é léptek elő.

Őszinte örömet keltett, hogy a rima- 
szombati kórháznál dr. jékei Balogh Ádánt 
igazgató-főorvos a VII. fizetési osztályba 
lépett elő, ugyanott dr. Lelkes Zoltán 
főorvos a VIII. fizetési osztályba nyert 
kinevezést, mig'dr. Szélvári Ferenc osz
tályvezető intézeti orvosnak Magyaror
szág Kormányzója a főorvosi címet és 
a VIII. fizetési osztály jellegét, Timáry 
Lajos intézeti gondnoknak pedig a szám
vevőségi tanácsosi címet és jelleget ado
mányozta.

A m. kir. belügyminiszter Makray 
László vármegyei számvevőségi taná 
csosi címmel és jelleggel felruházott 
számvizsgálót számvevőségi tanácsossá, 
dr. Deák Andorné de Pottere Helén vár
megyei tiszteletdíjas szociális gondozó
nőt pedig a IX. fizetési osztályba ne
vezte ki.

Magyarország Kormányzója a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter előterjeszté
sére Thuránszky Attilla és Fodor István 
vármegyei kir. gazdasági felügyelőknek 
a Vili. fizetési osztály jellegét adomá
nyozta. A miniszter dr. Markó Frigyes 
rozsnyói lakost m. kir. gazdasági segéd
felügyelővé, Braun Ágoston rimaszom
bati gazdasági h. tanítót rendes tanítóvá 
nevezte ki.

A m. kir. belügyminiszter az Orszá
gos Társadalom Biztositó Intézet rima- 
szombati kerületi pénztáránál dr. Móricz 
Emil segédfogalmazót fogalmazóvá, dr. 
Zala Sándor orvos-fogalmazót pedig a

A m. kir. pénzügyminiszter a rimaszom
bati m. kir. pénzügyigázgatósdgnál dr. 
Dókus Károly és Gál Sándor pénzügyi 
titkári címmel és jelleggel felruházott 
p. ü. segédtitkárokat, valamint dr. Fied- 
ler Kálmán p. ü. segédtitkárt a VIII. fi
zetési osztályba pénzügyi titkárokká, dr. 
Kovács József és dr. Jávorszky József 
pénzügyi fogalmazókat a IX. fizetési osz
tályba p. ü, segédtitkárokká ; Czikora 
János számtisztet pénzügyi számellenőrré, 
Ozorák Zoltán kezelőt pedig pénzügyi 
irodasegédtisztté nevezte ki.

Kassai sörözőben
állandóan frissen csapolt 
és üveges sör kapható.

A rimaszombati m. kir. adóhivatalnál 
a pénzügyminiszter Szlatinszky András 
és Sávoly Pál állampénztári tanácsoso
kat a VII. fizetési osztályba főtanácso
sokká; Ruzsinyi Zoltán és Bugár Gyula 
I. p. tiszteket állampénztári főtisztekké 
és Szőke Józsefné p. ü. dijnokot pénz
ügyi kezelővé kinevezte. A m. kir. pénz
ügyminiszter Steinecker István rima- 
szombati pénzügyi számvizsgálónak a 
számvevőségi tanácsosi cimet és jelleget 
adományozta.

A rimaszombati m. kir. pénzügyőrség 
keretében a m. kir. pénzügyminiszter 
Kovács Kálmán Félix pénzügyőri II. 0. 
felügyelői címmel és jelleggel felruhá
zott pénzügyőri főbiztost a Vili. fizetési 
osztályba II. osztályú felügyelővé ; On- 
dera Ferenc és Varga Károly pénzügy
őri biztosokat pedig főbiztosokká ne
vezte ki.

A g y t o l l  o l c s ó n !
Tarka toll 90 fillér jobb 2 —P szürke, vegyes 
2'60, jobb 3-20, njég jobb 4-—, finom szürke 5 —, 
Fehéres fosztott 6 50, jobb 7-50, még jobb 9-—, 
fehér fosztott libatoll 10 50, pehelyest 12"— 
pengőtől szállít 5 kilós papirzsák-csomagolásban 
bérmentve, utánvéttel. Tisztviselőknek 3°/o 

kedvezmény.
V A R G A  A N T A L  ágytollvállalata, 
KiskunfélegyhAza, Szent János-tér 35.

A m. kir. pénzügyminiszter a rima- 
szombati m. kir. forgalmi adóhivatalnál 
Schindler Károly II. osztályú tisztet I. 
osztályú tisztté ; Pleva László, Dókus 
Géza és Katona Demeter adóhivatali 
gyakornokokat II. o. tisztekké; Bocsi 
Antal, Tóth Lajos és Balázsa Henrik 
dijnokokat pedig gyakornokokká kine
vezte. A miniszter Berke László vám
széki I. o. tisztet főtisztté és Lengyel 
Tivadar dohányjövedéki tisztet I. o. 
lisztté nevezte ki, mig Tomasik Dezső 
dohányjövedéki munkást kisegítő szol
gaként alkalmazta.

A m, kir. pénzügyminiszter Visontai 
Vili. fizetési osztályba orvos-segédtitkárrá ! Győző állampénztári tanácsost, a tor
kinevezte. naljai adóhivatal főnökét a VII. fizetési
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osztályba állampénztári főtanácsossá, 
inig dr. Berecz István tornaijai pénz
ügyi fogalmazót pénzügyi segédtitkárrá 
nevezte ki. Ugyancsak pénzügyi segéd
titkár lett dr. Dósa József ungvári pénz
ügyi fogalmazó is.

A m. kir. igazságügyminiszter Greut- 
ter István miskolci városi aljegyzőt és 
dr. Flóra Gusztáv budapesti lakost a 
rimaszombati m. kir. törvényszékhez bí
rósági aljegyzőkké nevezte ki. A minisz
ter Bajor Ferenc rimaszombati és Timár 
László feledi fogházőröket 1. osztályú 
altisztekké, Szőke László rimaszombati 
járásbirósági kisegítő szolgát pedig II. 
osztályú altisztté nevezte ki.

A m. kir. kereskedelemügyi és ipar
ügyi miniszter előterjesztesére Magyar- 
ország Kormányzója Kőszeghy József 
műszaki főtanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott műszaki tanácsost, a rima- 
szombati m. kir. államépitészeti hivatal 
vezetőjét, királyi műszaki főtanácsossá . 
kinevezte. Az iparügyi miniszter a rima- 
szombati államépitészeti hivatalnál Chorlé 
Gyula segédmérnököt m. kir. mérnökké 
nevezte ki.

A m. kir. posta vezérigazgatósága a 
rimaszombati m. kir. postahivatalnál Dobó 
Dez>ő gyakornokot II. o. tisztté, Mészá
ros István 11. o. altisztet segédtisztté, 
Kazinczy Margit és Ladtsinszky Margit 
dijnokokat kezelőkké és Büki József 
havibéres szolgát II. o. altisztté kine
vezte. Kezelőnővé nevezték ki Szabóné 
Gross Erzsébet volt rimaszombat, jelen
leg miskolci és dr. Petrikné Zemlényi 
Maria dijnokot is.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
a posta fogalmazói karán dr. Hizsnyan 
Gyulát (Budapest) m. kir. postai fogal
mazóvá nevezte ki.

A m. kir. belügyminiszter a rimaszom
bati állami menhelynél Jávorszky Jenő 
számtisztet intézeti számellenőrré nevezte 
ki.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Móricz István rimaszombati 
kir. tanfelügyelőt a VII. fizetési osztályba 
tanügyi titkárrá nevezte ki. A miniszter 
az állami polgári iskolánál Náthly József, 
Pál Mária és Görgényi Erzsébet rendes 
tanárokat a VII. fizetési osztály 3. foko
zatába kinevezte. — A miniszter a vár
megye tanítói közül Litterháthy Mária 
putnoki áll., Czeglédy István miglész- 
patakai ev., vitéz Farkas Márton jánosi 
ref., vitéz Simon Gábor tornaijai ref., 
Steklovits Sámuel velkenyei r. k. és Ve- 
ronács Dezső rozsnyói r. k. tanítókat a 
VII fiz. o. 3. fokozatába kinevezte, il
letve előléptette.

— A Polgárikör első kulturestje 
január 16 án szombaton este 8 
órakor I Minden érdeklődőt szíve
sen látnak.

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzója Gazdy 
Béla királyi főügyésznek, a kassai kir. 
főügyészség nyugaiombavonult kir. fő
ügyészének az igazságügyi szolgálat te
rén kiváló buzgalommal és odaadással 
teljesíteti értékes szolgálatának elisme
réséül a Magyar Érdemrend középkereszt
jét adományozta.

Miniszteri tanácsosi címadomá
nyozás. Magyarország Főméltóságu 
Kormányzója ár. Lőrinczy Szabolcs 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
osztálytanácsosnak a miniszteri taná
csosi címet adományozta.

Egyházi áthelyezések. Mint ötöm
mel értesültünk, a rozsnyói egyházi fő
hatóság Tóth Sándor rimaszombati hit
oktató-lelkész áthelyezését visszavonta. 
Helyette Somoskőújfalura Zolczer István 
losonci hitoktatót helyezték át. A rozs
nyói megyés püspök Ááám Antal (Vár- 
gede) és Abelovszky József (Losonc) 
hitoktatókat kölcsönösen áthelyezte. — 
Berkessy Miklós uzapanyiti adminisztrá
tor katonai szolgálatra vonult be. He
lyébe az egyházi főhatóság Farcsády 
Lajos putnoki hitoktató-lelkészt nevezte 
ki. Ugyancsak katonai szolgálatra vo
nult Kovács István rozsnyói hittanár, 
spirituális is.

A Rim aszom bati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Vármegyénk alispánja az elmúlt 
héten hivatalos ügyek letárgyalása 
végett Budapesten tartózkodott és 
több minisztériumban is eljArt. Dr. 
Horváth Árpádot Kállay Miklós 
miniszterelnök is kihallgatáson fo
gadta és melegen érdeklődött a 
vármegye közállapotai, különösen 
a közellátás kérdései iránt.

A miniszterelnök alispánunk 
részletes referátuma alapján 
az itteni viszonyok felett teljes 
megelégedését fejezte ki.

Jól esik leírnunk, hogy a gömöri 
közigazgatást, amelynek kiváló
ságáról lapunkban már többször 
megemlékeztünk, most Magyaror
szág miniszterelnöke is elismerés
ben részesítette.

Váratlanul meghalt ai  uj kassai
főügyész. Megdöbbentően tragikus 
haláleset történt január 12 én Kassán. 
Dr. Stcpán Sándor kassai kir. főügyész, 
a nyugalomba vonult Gazdy Béla utódja, 
akit 1942 november 14 én iktattak be 
hivatalába, 56 éves korában váratlanul 
elhunyt. Január 14 én, kassai működé
sének kéthónapos fordulóján temették 
el nagy részvét mellett.

Magyar Házat avattak fel Dobsinán. 
Az ünnepi beszédet gróf Esterházy János, 
a Szlovákiai Magyar Párt vezére mon
dotta.

Tanitóválasztás A rimasimonyi ref. 
gyülekezet Tóth Tibor páskaházai taní
tót, egykori káplánját egyhangú lelke
sedéssel tanítóvá választotta meg.

Halálozások. Nádudvari Györy Lajos 
m. kir. műszaki tanácsos 64 éves ko
rában, január 7-én Budapesten meg
halt. Az elhunyt hosszú ideig Rima
szombatban működött, mint városi mér
nök és államvasuti osztálymérnök. Ké
sőbb Hatvanban és a Székesfőváros
ban töltött be fontos hivatást. Városunk 
társadalmának közszeretetben álló tagja 
volt, s kitűnő tollú munkatársa az ak
kori helyi lapoknak. Halála özvegyét, 
sz. Medveczky Arankát, akivel 37 évet 
élt boldog házasságban, három gyerme
két, két testvérét és vejé! döntötte mély 
gyászba. Temetése a ref. egyház szer
tartása szerint Kenderesen folyt le, a- 
hol nagy részvét mellett a családi sír
boltban helyezték örök nyugovóra.

Elizeus József rimaszombati ácsmester 
munkás életének 73-ik évében, január 
9-én meghalt.

Megszűnt a szlovák rádió magyar 
órája. A szlovák kormány megszüntette 
a pozsonyi rádió közkedvelt magyar 
óráját, amelyet öt év óta Ungváry Fe
renc, a Polgár-szintársulatnak nálunk 
is szereplő volt kitűnő színművésze 
vezetett. Papirhiány miatt Szlovákiában 
megszűntek a magyar párt hivatalos 
lapjai: a „Magyar Néplap", a „Katolikus 
Figyelő" és az „Uj S zív" magyar heti
lapok, néhány német és szlovák nyelvű 
hetilappal együtt.

Hibaigazítás. Múlt heti számunkban 
Neogrády Antalnak a nemrég elhunyt ki
váló festőművésznek életkorát tévesen 
61-nek irtuk. Neogrády Antal 82 éves 
korában halt meg Alagon.

Miniszteri rendelet a lakások 
igénybevételéről. A hivatalos lap múlt 
pénteki száma közölte a m. kir. mi
nisztérium 100/1943. M. E. számú ren
deletét, amely a jelenleg hatályban lévő 
kivételes lakásbérleti rendeleteket a 
lakások igénybevételére vonatkozó ren
delkezésekkel egészíti ki. A lakások 
igénybevételét a járásokban a főszolga- 
birák, a városokban a polgármesterek 
rendelhetik el, határozatuk ellen rendes 
jogorvoslatnak van helye. A bérlő ki
jelölése (a lakások kiutalása) tárgyában 
hozott határozat ellen jogorvoslatnak 
nincsen helye, a belügyminiszter azon
ban az ilyen határozatot hivatalból is 
felülvizsgálhatja.

A Honvédvezérkar 
újabb veszteséglistája.
A m. kir. Honvédvezérkar fő

nökének január 10. jelentése sze
rint a bolsevizmus ellen küzdő ma
gyar hadsereg

1942. augusztus 20-tól 1942. 
december 31-ig

a következő veszteségeket szen
vedte :

Hősi halott 109 tiszt, 2147 fő le
génység; sebesült 305 tiszt, 8712 
fő legénység. Eltűnt 46 tiszt és 
2013 fő legénység. Az összesen 
13.332 főt kitevő veszteséggel kap
csolatban illetékes katonai körök 
hangsúlyozták, hogy

a múlt világháború azonos erejű 
és kisebb terjedelmű harcaiban 
az akkori osztrák-magyar had
sereg nagyobb veszteségeket 
szenvedett el, mint a honvéd
ség 4 hónap alatt a nagyobb 

tűzerejű csaták idején.
1914/15. telén 3 hét alatt a Kárpá
tokban 45.000 főnyi veszteség adó
dott, amelyből 9000 súlyos fagyá- 
sos sérült volt. A fagyásos sérülé
sek a don-menti harcokban eddig 
— hála a bőséges téli felszerelés
nek — emlitésreméltó számban 
nem fordultak elő.

Levelek a harctérrő l.
A messze orosz harctéren küzdő ka

tonáink sorra köszönik meg a magyar 
társadalom karácsonyi szeretetadomá- 
nyait. A sok közül kiemelünk két leve
let, amelyek legjobban fejezik ki a meg
ajándékozottak hálatelt érzéseit a nemes 
ajándékozókkal szemben. Hlozek János- 
né értékes ajándékai „az ismeretlen 
honvédekének jutottak, kiknek nevében 
Tóth Tihamér zászlós mondott meg
ható levélben köszönetét:

„Hálás köszönetemet fejezem ki 
mindazok nevében, akik az Ön 
szeretetadományából részesültek. Itt, 
nagyon messze az édes otthontól, 
jóleső melegség öntötte el szivün
ket, hogy az otthonlevők gondolnak 
ránk és áldozatkészségüknek, sze- 
retetüknek kifejezést is adnak. Ál
dozatkész adományaiért a jó Isten 
áldását kérem, segítse munkájában, 
soha ne ismerje a nélkülözést, le
gyen továbbra is pártfogó támasza 
a szükséget szenvedőknek. Honvé- 
deink mindig szeretettel fognak Önre 
visszaemlékezni."
Szabó Lenke magánzónő szivvel kö

tött téli holmijai véletlenül a rimaszom
bati huszárokhoz jutottak. Dr. ifj. ’Sóldos 
Béla főhadnagy által cenzúrázott lapon 
igy ir Szalay Lajos szakaszvezetö :

„Kelt, Valahol a Don parton 
Kedves Magyar Testvérünk!

Mivelhogy személyesen nem tu
dunk, tehát ezúton mondok összes 
bajtársaim nevében köszönetét a 
rimaszombati magyar lányoknak az 
értünk tett fáradozásaikért.

Büszkék vagyunk rá, hogy a szép 
magyar hazának ilyen hős áldozó 
leányai vannak, akik ekkora szere
tettel áldoznak a fronton küzdő 
honvédeknek. Az ilyen nemzet csak 
győzhet és bízunk mi is Istenben, 
hogy egykor majd diadallal fogjuk 
a győzelmi zászlót Rimaszombat 
utcáin végig lobogtatni."
A hálával telt köszönő szavak méltán 

tölthetik el a jóttevö lelkeket s az összes 
adakozók szivét azzal a megnyugtató ér
zéssel, hogy nemes cselekedetükkel a 
szebb és boldogabb magyar jövő oltá
rán áldozhattak.

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10 én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.

T I  _  J  jl A Kossuth Lajos utca 
„E áA cliU U *  10. sz. udvarában lévő

k é t e g y s zo b á s -k o n y h á s  lakás
e l a d ó .  — Értekezni lehet ugyanott 
b. és d. szám alatt. 2—2

1943. január hő 17.

VESZEK
használt bútort, edényt, ruhát, cipőt, 
gyermekkocsit, varrógépet, kerékpárt és 
egyéb hasznos árucikket. — Hívásra 

házhoz megyek.

SOLAICS P. ó c s k á s
Levente-u. 6. (Dr. Törköly-tér mellett).

Hadbavonult katonák figyelembe
vétele a sertéshizlalás szempontjából.
A „Közellátási Tájékoztató" közli: A 
közeilátásügyi miniszter utasította a 
hatóságokat, hogy a magánháztartás 
céljára történő sertésvágásoknál a ház
tartáshoz tartozó személyek számának 
megállapításánál vegyék figyelembe azo
kat a háztartáshoz tartozó hadbavonult 
katonákat is, akik a harcoló és meg
szálló csapatoknál teljesítenek katonai 
szolgálatot.

Nemzeti filmszínház.
Egészen kivételes sikerrel került be

mutatóra pénteken este a „Négylovas 
hintó", melynek előadásait szombaton 
és vasárnap folytatják. A kacagtató tör
ténet főszerepeit az uj magyar filmcsillag: 
Szemere Vera, a bűbájos Turay Ida, a 
kedves Ölvedy Zsóka, valamint Vizváry 
Mariska, Hajmássy, Bihary, Mály és a 
Pethes testvérek játszák. — Január 18 án, 
hétfőn és 19-én, kedden pompás farsangi 
bohóság fut a filmen „A két jómadár" 
címen. Két aranyos, könnyelmű párisi 
fickó botladozásait falrengető humorral 

' adják elő a kiváló francia komikusok : 
Pilis és Tabet.— Január 20-án, szerdán 
és 21-én, csütörtökön a múlt évad egyik 
legnagyobb sikerű német társadalmi drá
máját, az „Illúzió-“t láthatjuk Tourjansky 
mesteri rendezésében. Az izgalmas sze
relmi történetet csak felnőttek nézhetik 
meg. Főszerepét, a szerelem és színpad 
között tévelygő nagy színésznőt a néme
tek Bajor Gizije : Brigitte Horney játsza. 
Partnere a kitűnő Johannes Heesters. — 
A legközelebbi magyar újdonság az 
„Enyém vagy" Szilágyi Szabó Eszterrel.

S P O R T .

A jégpályán vidám az élet. A cser
készek által jól karbantartott jégen az 
elmúlt éveket is felülmúló taglétszám
ban keresik a szórakozást az ifjak és 
felnőttek. Mint értesülünk, a közeljövő
ben — amennyiben az időjárás meg
engedi — műkorcsolyázó - bemutatót 
rendez az íigybuzgó vezetőség.

Közérdekű közlem ény.
A személyes bejelentési kötelezettség 

teljesítésére vonatkozó szabályok tár
gyában kiadott 380.000/1941. B. M. sz. 
rendelet 1. § a és 10. § a (1) bek. a. 
pontja értelmében felhívom az érdekelt 
törvényes képviselőket: szülőket és gyá
mokat, illetőleg szállás-, munka- vagy 
szolgálatadókat, hogy a háztartásukban 
élő, gondozásuk vagy felügyeletük alatt 
álló azokat a fiúgyermekeket, akik az 
1943. évben a 12, továbbbá azokat a 
leányokat akik az 1943. évben a 16. 
életévüket elérik, a m. kir. rendőrség 
rimaszombati kapitányságának bejelentő
hivatalánál J. évi január hó 31-éig jelent
sék be.

A bejelentési kötelezettség a magyar 
állampolgárokra, továbbá mindazokra 
vonatkozik,akiknek állampolgársága meg 
nem állapítható. A bejelentés külön e 
célra szolgáló, az összes dohánytőzsdék
ben 2 fillérért kapható bejelentőlapok
kal történik.
_ A bejelentési kötelezettség elmulasz

tása kihágás és törvény szerint bünte
tik.

Rimaszombat, 1943. évi január 15.
Dr. Gabonás János 

polgármester h., 
népmozgalmi nyilvántartó.

Rimaszombat 1943. Nyomaton Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


