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Dr. T örköly  József 
halálának ötödik  évfordulójára.

1938. áprilisában a húsz esz
tendő óta beborult kisebbségi ég
bolton Nyugat felől már derengeni 
kezdett, s a trianoni békeszerző
déssel összetákolt Középeurópa 
alapjai meginogtak azzal, hogy a 
német birodalom Ausztria bekebe
lezésével megtette az első lépést a 
kisantant hatalmi törekvéseinek le
törésére. Bizakodó hangulatban ün
nepelte meg tehát a cseh-szlová- 
kiai magyar kisebbség is az Igaz
ság feltámadását, amikor a húsvéti 
örömök érzéseinek poharába a fáj
dalomnak és szomorúságnak olyan

ezen kötelességeinknek szabadon 
és magyaros lélekkel eleget tehet
tünk.

Jól tudjuk, hogy a város vezető
ségének a szivében állandóan ott 
él az a kötelességtudat, hogy dr. 
Törköly József emlékének hozzá- 
méltó emlékművet állítson. Örömmel 
láttuk, hogy a város polgármeste
rének — amidőn itten hivatalát el
foglalta — első lépése az volt, 
hogy megkoszorúzta dr. Törköly 
józsef sírját. Ezen a siron kell, 
hogy felszabadulásunk ötödik év
fordulóján ott álljon az az emlékmű,

keserű cseppjei vegyültek, amelyek amely örök időkre hirdesse, hogy 
porig sújtották le az egész kisebb- mit köszönhet Rimaszombat városa
ségi magyarságot. 1938. április hó ________________________________
17-én, husvét vasárnapján Rima
szombatban meghalt dr. Törköly 
József ügyvéd, a prágai szenátus 
tagja, a magyar ügynek megalku
vást és megnyugodást nem ismerő 
nagy vezérférfia. Halála nemcsak 
elárvult szülővárosát, de az egész 
Felvidéket döntötte súlyos gyászba.
A krisztusi feltámadást megélő és 
a nemzeti feltámadásban már re
ménykedni kezdő magyarság uj
jongó alleluját a gyász bánatos

nagy halottjának. A város társa
dalma áldozatkészségének megnyil
vánulásából az egész felvidéki ma
gyarság bevonásával épüljön fel 
tehát az az újabb zarándokolóhely, 
amelyhez a jövő nagy küzdelmei
hez erőt meriteni minden igaz ma
gyar érzésű rimaszombati ember 
eljárhasson.

Most újból a husvétra vár a 
magyarság. Ismét borús a nemzet 
ege, de már ismét dereng egy 
szebb és boldogabb jövő hajnala. 
Teljék hát be a mi lelkünk is 
azzal a megnyugtató érzéssel, hogy 
ennek a gyönyörű hajnalhasadás
nak az első sugarai aranyos fé
nyükkel már bevilágítanák annak 
a férfiúnak a síremlékét, aki szivét 
és lelkét miértünk és az egész 
magyar nemzetért feláldozta.

Rimaszombatban is megalakult 
a nemzetpolitikai szolgálat összekötőszervezete.
Éva László polgármester április 10-én, | kiküldött ezután ismertette azokat az 

szombaton délután értekezletre hivta elgondolásokat, amelyek
az egyéni életben is a közös alapon 
álló világnézeti biztonságot megte

remthetik.

i x- xi. .xxi r i Wte dr. Bükky Jenő rendőrtanácsosi is.
zsolozsmái váltották fel, amikor a polgármester szívélyes szavakkal iid-
örök nyugovóhelyére kisérte a nagy vözölte a megjelenteket, s bejelentette, 
vezért, akinek minden óhaja az1 hogy az értekezlet célját 
volt, hogy megérhesse azt a nagy 
célt, amelyért szívvel és lélekkel 
küzdött, s amelyért egészségét és' 
vagyonát feláldozta. De a magya
rok Istene úgy akarta, hogy dr.
Törköly József már az ő jobbján . . . .  .. . . ,
láthassa rajongva szeretett városá-

össze az egyházak és iskolák vezetőit, 
valamint a rimaszombati egyesületek 
kiküldötteit. Az értekezleten megjelentek 
sorában ott láttuk a Vitézi Szék képvi
seletében vitéz Keresztes László ny. á. Ennek a célnak négy főpontja van: 1. 
őrnagy, vm. vitézi széktartót, valamint A szentistváni területhez való ragasz

kodás és a keresztény vallás-erkölcs 
tanításainak érvényrejuttatása. 2. össz
hangba hozni az országvezetést és a

a m. kir. nemzetvédelmi miniszté
rium Nemzetpolitikai Szolgálatának 

vezetői :
Alföldi Alajos igazgató és Ertsey László 
igazgató-helyettes adják elő, akiket sze
retettel köszöntött.

nak és nemzetének felszabadulását, j 
Mikor ma öt esztendő távlatában 

magunk elé idézzük nagy és nemes 
alakját, a kegyeletes emlékezés 
kapcsán szeretnönk tápot adni an
nak a megindult, de — sajnos — 
a nehéz viszonyok között ellany
hult mozgalomnak, amely dr. Tör
köly Józsefnek emlékét megöröki- 
teni óhajtotta. Isten segítségével 
állnak már a felszabadulás emlé
kére az Ereklyés Országzászló és 
a Hősök-Emlékmüve, amelyek mind
annyiunknak mindennap eszébe jut
tatják az elmúlt három évtized sok 
harcát és bánatát. Amikor tehát 
megtettük kötelességünket a meg
csonkított Haza iránt és a világ
háborúban hősi halált halt véreink 
emlékének megörökítésében, ke
gyeletes és áldozatkész lélekkel 
kell megemlékeznünk arról férfiúról 
is, akinek harca és áldozatkész
sége sokban hozzájárult ahhoz, hogy

megismertetni azt a pártpolitikán 
felül álló intézményt, amely a nem
zeti élet irányításában máris hasz

nos szolgálatokat végez.
Majd átadta a szót Ertsey László igaz
gató-helyettesnek, aki behatóan vázolta 
a Nemzetpolitikai Szolgálat megalakulá
sának történetét és feladatköreit. Dr. 
Antal István m. kir. nemzetvédelmi mi
niszter vezetése alatt áll ez az intéz
mény, melynek általános feladata, hogy

az országban kimunkálja az egysé
ges és egészséges közszeilemet és 

irányítsa a közvéleményt.
Ehhez szükséges, hogy az országban 
legyenek megbízható segítőtársai, akik a 
hazafiasán működő egyesületek tagjai so
rából kerülnek ki. Ezért a nemzetpoli
tikai szolgálat Rimaszombatban már ki
nevezte összekötő szervét Kán György 
postafelügyelő személyében, aki viszont 
az egyes egyesületek által kiküldött 
összekötőkkel teremti meg azt a közös 
alapot, amelyen a nemzetpolitikai osztály 
tájékoztatása a nemzet érdekeinek szol
gálatában megtörténhet. A minisztériumi

társadalmat. 3. Kezdeményezni, illetve 
létrehozni a társadalmi egyesületek 
együttműködését. 4. A társadalmat bom
lasztó tevékenység elleni harc és a nem
zetbomlasztó törekvések elleni küzdelem.

Mindezeket a nemzetpolitikai osztály 
helyes tájékoztatás révén szolgálja, amely
nek másik oldala az, hogy összekötői 
révén az ország minden részéből is kellő 
súlyú támogatást kapjon.

Az értékes tájékoztatáshoz Alföldi 
Alajos hozzáfűzte még, hogy a jó egye
sületeket szükségesnek tartja, azonban 
hazafias kötelesség az is, hogy az egye
sületek belső életükben tegyék tudatossá, 
hogy

az együttműködés az alapja az ön
célú magyar szervezkedésnek.

Felkérte a rimaszombati egyesületeket, 
hogy minden erejükkel támogassák a 
Nemzetvédelemi Szolgálat törekvéseit.

Éva László polgármester az alábbi 
létekből fakadt szavakkal fejezte be az 
értekezletet:

„Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! 
Őszinte szeretettel köszönöm meg a Nem
zetvédelmi Miniszter Ur Őkegyelmessé- 
gének ezen kiíüntetően kedves vendég
járását és mai értekezletünket — meg
köszönve vendégeink értékes előadását, 
az értekezlet résztvevőinek szives meg
jelenését — azzal zárom be, hogy ma, 
amikor a harcterek észtbontóan izzó 
tüzében büszkén és nemesen teljesili 
kötelességét-a Krisztus katonája, ma, 
amikor a keresztény embermilliók dön
getik Isten kapuját és kiáltanak Igaz

ságért a Mindenhatóhoz és ádázán 
hősiesen küzdenek az ellen a barbár 
tömeg, mondhatni faj ellen, mely Krisz
tust, ha tudná, ismét keresztre feszítené, 
— nekünk a belső front katonáinak egy 
a kötelességünk : gerinces magyar aka
rattal, együttérzéssel, kéz a kézben, tár
sadalmi és politikai különbség nélkül 
felsorakozni a magyar haza, a szent-ist- 
váni keresztény magyar gondolat meg
védésére! Rimaszombat város közön
sége, a Felvidék egyik gerinces őrállója 
nevében erre teszek ismét szent hitval
lást és erre ajánlom fel fáradhatatlan, 
kitartó szolgálatunkat a Nemzetvédelmi 
Miniszter Ur Ökegyelmességének.“

A lelkes éljenzéssel fogadott záró be
széd után az értekezlet a Magyar Hi
szekegy elimádkozásával véget ért.

Az én Nagypéntekem...
Zöldcsütörtök este volt. Meleg, 

páradús, fojtott. Kinn üldögéltem 
kiskertemben, készültem legnagyobb 
ünnepemre. Szellő se rezdült, ma
dár se rebbent, s lelkemben élmény- 
szerüen elevenedtek meg a Zöld
csütörtök éjszakájának eseményei. 
Elkísértem Mesteremet az olajfák 
alá, hol vele együtt mondtam el 
— véreitől távolra szakadt magyar. 
„Uram, ha lehetséges, múljék el 
tőlem a keserű p o h á r . . . a m i k o r  
durva kéz zörgette meg kapumat, 
s a nyitott kapun betódult egy 
egész hadsereg, számszerinthuszon
egyen. Csendőrök, rendőrök, Hlinka- 
gárdisták vegyest. Házkutatásra 
szólt a parancs. Végigkutattak 
mindent, előkerült egy vékony se
lyemszalag, drága és szent; egy 
trianoni kereszt, a Reteszt éjsza
kája szimbolikájának megfelelő; 
egy Mohácsot ábrázoló levelezőlap, 
a gyász éjszakáját sirató; egy 
Magyar Hiszekegy a Nagypéntek 
sötétségét felolvasztó Feltámadás 
hit fényével. A poroszlók arcomba 
neveltek, s én megéreztem, átértet
tem a szent nagypénteki éj miszti
kumát. Megmosolyogtak, amikor 
megsimogattam s megcsókoltam a 
zászlórongyot, nekik semmi, nekem 
az egész világ. Vittek az éjszakán 
egyik hivatalból a másikba, s mi
nél tovább vonszollak, vallattak, s 
reám akartak bizonyitani hazaáru
lást, haragot, gyűlöletet, annál 
jobban higgadt le forrón lobogó 
magyar vérem, s megéreztem a 
golgotái hősiesség szent titkát. 
Magyarjaim, németjeim között akad
tak Péterek, s csak egy volt, aki 
Jánosként végig kisért, akitől leg
kevésbé vártam, s akiben kevéssé 
hittem.

A hajnal reáboritoita piros pa
lástját a földre, amikor a sok
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eseménytől bódultán hagytam el a 
vallatóházat. A poroszlók szemé
ből „Feszítsd meg!u tüzelt felém, 
valahogyan emelkedetten mentem 
el mellettük, s vonultam el közöt
tük, lelkem tiszta volt, a szemem 
üdvözülten magasbanézö, mert Üd
vözítőmmel az éjszaka golgotás 
utat jártam.

Nagypéntekem is, az és mély volt. 
A magyar Kálvárián jártam. Ma
gyar ke rész tűt at jártam. Magyar 
hittel és elvégzéssel tudok ma 
Nagypénteket ünnepelni, s hirdetni 
Nagypénteken — a Feltámadást.

S.. .I.

E lk észü lt Gömör é s  K ish on t várm egye á lla tv ilá g á n a k
le írá sa

Vitéz Lokcsdnszky András hatalmas művében gömöri kincseket tár fel és régi 
értékeket ment meg az elkallódástól.

Hatalm as érdeklődés m ellett tartették meg a z E rd é ly i-Iro d a lm i 
estet a z Iparoskörben.

Amint értesültünk, vármegyénk köz
ismert természetbúvára, vitéz Lokcsdnszky 
András volt szolgabiró Gömör és Kis
hont vármegye részére elkészítette a 
gömöri állatvilág leírását.

Egy hónapja van már készen a nagy 
munka, amely 2321 oldalon, mindenkit 
érdeklő módon, de mégis tudományos 
módszerrel ismerteti a megye állatvi
lágát.

A mii nagy értékei:
Szerző a müvét az Egyesült Protes 

táns Gimnázium nagyhírű és jóemlékü 
természetrajz tanára: Fdbry János em
lékének ajánlja, aki a természet ismere
tét és szeretetét oltotta belé.

A munka két főrészből áll: / Gömör- \ 
Kishont vármegye madárvilága. II. Ada 
tok Gömör megye faunájához.

A szerző nyitott szemmel jár a ter
mészetben, s minden megfigyelését, él
ményét lebilincselően érdekes módon 
közli velünk. Természetjárások, vadász- j 
kalandok, madártani megfigyelések, ki
rándulások színes gyöngysora a mü sj 
emellett komoly tudományos értékű.! 
Sajátságos tömör stílus és gazdag népi 
kifejezésmód jellemzi.

Nagy érdeme többek között, hogy j 
összegyűjti az összes eddigi állattani 
megfigyeléseket Gömörből, s ezzel vadá
szoknak, természetjáróknak, halászoknak, | 
madarászoknak, zoológusoknak értékes 
adatokat, támpontokat szolgáltat. Ismer
tet minden itt élő vagy hajdan itt élt! 
állatot, az átvonuló madársereg érdekes! 
életét, szokásait. Megállapításai ugyan 
Gömörhöz fűződnek, de legnagyobb ré- i 
szűk az egész Felvidék déli részére is 
vonatkozik.

Egyéb értékek:
Noha a szerző szigorúan szakszem- j 

pontból ir, s a nagy mennyiség mellett I

kiváló mondanivalóinak minősége is; 
kiemelkedik a szakszerűség szűk korlá
táiból és felbecsülhetetlen néprajzi, em
bertani, biológiai, növénytani, sőt még 
idegenforgalmi értéket is felszínre hoz.

Ebből a könyvből mindenki meg
ismerheti a még kellőleg fel nem tárt 
Gömört és azt is, hogy mennyi sok ter
mészeti kincs van vármegyénkben. — 
Nem hihető, hogy van még valaki, aki 
úgy ismerné a régi és mai Gömörorszá- 
got, annak legfélreesőbb zugát is a 
rajtaélőkkel, mint a szerző.

Hangyaszorgalommal összehordott nép 
rajzi megfigyelések, állatokhoz fűződő 
babonák, népi szólásmondások és ki
fejezések kincsesbányája ez a munka, 
s ez a része egyedül is elévülhetetlen 
érdemeket biztosit Lokcsánszky And
rásnak.

A munkából mostani számunkban 
találomra kiválasztott érdekes részletet 
közlünk.

Observator.

A gazdák figyelmébe.
A Közellátási Hivatal értesíti a 

gazdaközönséget, hogy a „gazda- 
lajstom“ április 15-én elkészült és 
az a községi elöljáróságokon köz
szemlére van kitéve. Minden gazda 
érdeke, hogy a „gazdalajstrom“ 
helyességéről meggyőződj ék  és 
megjegyzéseit a helyszínen meg
tegye. Későbbi panaszokat vagy 
reklamációkat ugyanis nem vesz
nek tekintetbe.

Április 10-én, szombaton folyt le a 
nemzeti munkaközösség harmadik Iro
dalmi estje az Iparoskör nagytermében, 
amelyet az utolsó helyig megtöltött 
az érdeklődő közönség. Örömmel és 
megelégedéssel kell feljegyeznünk, hogy 
— amilyen lanyhán indult az évad kul
turális eseményei iránt a társadalom 
érdeklődése — annál fokozottabb mér
tékben nyilvánult meg a társadalmi kö
rök rendezésében lefolyt irodalmi és 
nemzetvédelmi esték iránt. Ennek főoka 
elsősorban az volt, hogy ezekre az es
tékre a rendezőbizottság mindig kitűnő 
és vonzóerejü műsort állított össze. Egy 
esetben a beígért előadások megváltoz
tatása némi csalódást keltett. A jövőben 
tehát arra kell törekedni, hogy a kitű
zött müsorszámok változást ne szenved
jenek.

Az Iparoskörben tartott estén Kun 
György postafelügyelő, a Nemzetpolitikai 
Szolgálat összekötője üdvözölte a kö
zönséget. Majd a „600 éves zenekar“ 
játszott el néhány szép magyar nótát 
nagy kedvvel és kitűnő összhanggal dr. 
Mihalik Dezső vezetése mellett. Kedvenc 
műkedvelő zenekarunk „megfiatalítása" 
ellenére is öregbedett a tudásban és 
lelkes akaratkészségben. Majd dr. Pa- 
zonyi Béla gimnáziumi tanár egyéni 
meglátásokból eredő tanulmányában mél
tatta Erdélyi József költői nagyságát. 
Rámutatott arra, hogy a minden szálá
ban a népi talajba és a nemzeti lélek 
mélységeibe gyökeredző költői tehetség 
a maga eredetisége mellett is Petőfi ha
gyományain át emelkedett magasra. 
Erdélyi József költői nagyságát nem 
csorbította meg a liberális korszak végső 
éveinek méltatlan elnyomása, a költő 
leikéből annál erősebben sugárzott ki a 
magyar faj és nemzet iránti végtelen 
szeretet. Majd megkapó előadásban szó
lott arról, hogy az olvasóra milyen rend
kívüli hatást gyakorolt a költő egyik 
legszebb verse : az „Anyám." A nagy 
tetszéssel fog dott Írói jellemzés után 
Erdélyi József idézett versét olvasta fel 
legelőször.

A felolvasott versek bebizonyították, 
hogy Erdélyi Józsefet méltán tartják ma 
az ujarcu magyar költői gárda egyik 
legkiválóbb tagjának. A verseket viharos 
meleg ünneplés és tetszés fogadta, s 
csak sajnálni lehet, hogy a költő gyö
nyörű versei a saját halk előadásában 
a nagyterem minden részében nem tel

jes mértékben érvényesültek. Uiána 
Laurlsin Irén operaénekesnő Lackner 
László zeneiskolai igazgató művészi erejű 
zongorakisérete mellett pompásan isko
lázott és kellemesen csengő hangján 
virágénekeket adott elő nagy tetszéssel.

Alföldy Alajos, a nemzetvédelmi mi
nisztérium nemzetpolitikai osztályának 
vezetője „Magyarság—népiség" -címen 
magas értékű szabadelőadást tartott. 
Meggyőző erővel bizonyította be, hogy 
a történelmi megpróbáltatások viharai
ban — ha megtépázva is — a magyar 
erdő megállja a helyét, mert gyökere 
erős földbe ágyazott. A sajátos magyar 
nemzeti szellemnek három fő jellemvo
nása van: I. A honfoglalás idejéből 
eredő lélekből fakadt szabadságszeretet. 
2. Kereszténnyé válásunk ténye és 3. 
1000 éves létünknek sajátságos magyar 
szellemi ötvözete. Majd hangsúlyozta, 
hogy a szellemi megujhódásnak nem
csak a népből, de a középosztályból is 
meg kell indulnia. Le kell bontani a vá
laszfalakat a magyar és magyar között, 
s a középosztály vállalja a hid szer pét 
és járjon maga is jó példával elől az 
ősi hagyományok ápolásában és a sok 
gyermek szeleteiében.

A nagy hatást keltett beszéd mondani
valóit fokozta Takdcs-Nagy László sza- 
valómüvész előadása, aki Dsida Jenő 
„Psalmus Hungaricus" cimii hatalmas 
költeményét, amely a magyar sorskér
déseket öntötte költői formába, szavalta 
el. Az előadó lelke mélyéig átérezve, 
kiforrott szavalókészséggel tolmácsolta 
a költő súlyos méretű szavait a hallga
tók szivéhez. A nagy teljesítményt kö
vetelő szavalatot zajos tapsok jutalmaz
ták.

Kun György köszönő beszéde és a 
„600 éves zenekar" újabb nagy tetszés
sel fogadott szereplése után ért véget a 
kitünően sikerült irodalmi est.

Missziós kispapnak a gimnázium VI 
| —VIII. osztályaiba, vagy érettségivel, 

vagy missziósnövendéknek a gimnázium 
I—V. osztályaiba kérheti felvételét a 
budatétényi, kiskunfélegyházai vagy kő
szegi missziósházakba az a jó előmene
telő és egészséges tanuló, aki az Isteni 
Ige Társaságában hithirdető pap akar 
lenni, a felvétel iránt érdeklődők Írjanak 
erre a címre : Szent Imre Missziós Sze
minárium, Kőszeg.

Kiveszett emberfajták.
Irta : vitéz Lokcsdnszky András.

A „BOTOS E M B E R E K .“
A „Kónyár," a „Cselény" és a „Szá

razvölgy" erdőségeinek talán még a hí
res kopóknál is jobb, igazibb, híresebb 
kétlábú kopói, az úgynevezett : „botos 
emberek" az ezekbe az erdőségekbe 
makkolásra kihajtott disznókondák té- 
len-nyáron odakinn élő kondásai voltak, 
kik közül siheder koromban néhányat 
még én is ismertem...

Ezek ösmerték az erdőség minden 
bokrát fáját, más emberfiától még soha
sem látott, legrejtettebb zugát is, hol 
már csak a szalamander él meg, hol a 
százlábú scolopendrum hagy kékes fény
ben viliódzó keskeny szalagot maga után 
a vizet izzadó, vizet síró kövek buja 
mohazatában...

ösmertek ezek az erdőlakók nemcsak 
minden fűszálat, de amint ők mondták: 
minden „csürheturást-csürhejárást" — 
s nemcsak a magok és a többiek kon- 
dáját, de a szertekóborló vaddisznó- 
csürhék minden kanját, emséjét, mala
cát, ismertek minden őzet, minden ró
kát, vadmacskát, nyírfajdot, mintha ezekre 
az Úristen szabad teremtményeire is az 
uraság bélyege lett volna reásütve...

Tudták, hol fészkel a nyírfajd, hol és 
hány császármadár lappang az erdőn, 
melyik lyukban hányat kölykezett a róka, 
hol van a borznak remetetanyája, szóval 
ezek az emberek voltak azok a mindent- 
halló, mindenttudó, a rováson őrző ős
emberei a tölgyes, meg bükkös erdősé
geknek, mint aminők a pákászok voltak 
a rétség, a láp rejtelmes világának...

A kopókénál is élesebben látó-, halló- 
és szaglóérzékekkel megáldott vándor 
lakói ezek a rengetegnek...

Fülük talán azt is meghallotta, hogy 
nő a fü... Mi még semmit sem hallunk, 
ők már meghallották, hogy a tisztás szé
lén a magas fűben szimatoló róka sur
rant tova, — hogy 70—80 lépéssel ar
rébb fekvő sűrű mogyorósban özsuta 
lépdelt el óvatos, nesztelen léptekkel, 
s mégis felriasztva a nyírfajdot, mely az 
imént rebbent le az aljba, — meghal
lották, hogy messzi bent a sűrűben csá
szármadár gallyazott fel a fiatal bükkfa 
alsó ágára s pár száz lépésről — lá
tatlanban is — odavezettek, amelyre 
gallyazott...

Mi nem látunk semmit, ő észreveszi 
a fűszálon, vagy gallyon, hogy elhajlott 
rendes állásából, s megmondja, hogy 
egy félórával előbb kígyó siklott-e el a 
fűszálak között, vagy menyétke futott-e 
ottan keresztül, hogy valami pákosztos 
őzbak cibálta-e meg az elmozdult ágat, 
vagy sutája tolta félre kicsinye utjábóí_

Mi nemcsak, hogy nem érzünk sem
mit, de még csak nem is sejtjük,. . ő 
pedig már megfogta a megfoghatatlant, 
mit látni, hallani, kitapintani nem lehet, 
orra akár csak a kopóé, már messziről 
fölveszi nemcsak a heverésző csürhe, 
de az abból kiválóit, attól messzefekvő 
„remete kan" bűzét,... a levegő, a szellő 
messziről elhozza neki a .nyuszt, vagy 
nyest speciális szagát, s messziről rámu
tat a fára, melyen meglapulva meghúzza 
magát,... és megorrontja messziről, ha 
hónapok óta üres faoduba vadmacska 
vonult be hajnalban famíliájával, rezi
denciájául foglalva le az üresen álló la
kást...

*
A vad nem tud elrejtőzni előlök,... 

mint anya gyermekét, úgy ösmerték az

erdő minden vadját, s ha az uraság pa
rancsolta, reávezették, de maguk nem 
bántották... Hurkot nem raktak, csapdát 
nem állítottak, lőfegyverük nem volt, orv
vadász nem akadt közöttük...

Egyszer egy esztendőben és pedig jú
lius 25-én, mint ők mondják: „pecse
nyesütő" — vagy „nyársforgató Jakab"- 
napján, a kezükre adott kondákat a leg
fiatalabbak ra bizva összejöttek, s fölke
resve a legerősebb vaddisznó kondát, 
amint mondották : elébb nyilat húztak, 
s akire közülük a „sor" esett, a felriasz
tott vaddisznó kondát maga előtt hagyva 
elfutni, megsuhant kezében a kurta nyelii 
balta és rövid Ívben zugva-sivitva át a 
levegőn rezegve állott meg a kiszemelt 
legfiatalabb és legkövérebb, s azonnal 
összeroskadó emsének nyakában, hogy 
azután ősi ritus szerint „szer“-meg „re- 
cepecsenyét“-t sütve, a maguk régi, pa
raszti módja szerint : „fecerunt magnum 
aldumas*-t...

Négy esetben láttam megcsinálni ezt 
a legnehezebb cirkuszi mutatványok közé 
Is bátran besorozható, halálos bizton
sággal kisuhogó halálos dobást...

Egy alkalommal éppen Jakab-napján 
vadászgattunk, mikor a „nyíl" at húzott 
„soros" az előtte 15—18 lépésre elrug- 
tató 10—12 darab vaddisznó közül egyet
len halálos dobással vágta ki a kisze- 
melt-kipecézett emsét,... három Ízben 
pedig nagyobb vadászatokon felkeresve 
a jelenlévők valamelyikének makkolta- 
tásra kihajtott kondájál, azt megriasztva, 
a „botos ember" egy szempillantás alatt 
kivágta 15—18 lépésről kisuhogó baltá
jával az uzsonnára „szer"-meg „rece- 
pecsenyéül" kiszemelt kövér malacot, 
vagy fiatal emsét a vad iramban rohanó 
kondából... *

A markukból mindig halálos biztos

sággal kisuhogó, s rézsodronnyal, réz
szögekkel „kicifrított" kurta nyelű baltán, 
meg a nyakba, vagy karjukra fűzött réz
sodronnyal kivert szilvanyelü karikáson 
kívül még egy nagyon ismert és res- 
pectált fegyverük volt, melyet a kör
nyékbeli „búcsúk" illendő korcsmái 
folytatásán már előre rettegtek, s melyről 
ezt az embertkerülő, de tisztességtudó, 
becsületes, félvad erdőlakókat „botos 
emberieknek elnevezték...

Ez volt a már jól kiszikkadt, fején 
ólommal beöntött, vagy egészen kurta, 
vagy csaknem másfélméter hosszú somfa 
fütykös, melyet, ha középen megmar
kolva tüneményes gyorsasággal pörgetni 
kezdtek, pár perc múlva üres lett a 
csárda ivószobája, mint ők mondották, 
a „szála," még ha két tucat fiatal le
gényke is verte duhaj jókedvében a mes
tergerendát még pár perccel előbb benne.

De ez a bot nemcsak arra volt jó, 
hogy igazságot tegyen, ha arról volt szó 
„ki a legény a csárdában?"... de két 
marokra fogva a farkast, a nekidüh.'idött 
vadkant, a makkra járó medvét is agyon
verték vele...

*
Ezek voltak a Kónyár, a Cselény, a 

Szárazvölgy híres „botos emberei," de 
nemcsak az ördöngős ügyességgel pör
getett fütykös, meg a kurtanyelü balta 
és a karikás, melynek éles dróttal be
font suhogójával egyik a másiknak te
nyeréről — egy „karikás hossz“-ra állva 
föl egymással szemben — lecsípte a 
„suszter lallér“-t — ezek a markukban 
oly veszedelmes fegyverek — de a pa
rasztság által nagyra tartott gyógyító 
tudományuk, kuruzslásuk, időjóslásuk is 
híressé, keresett és megbecsült embe
rekké tették őket...

Tény, hogy az állatokból, a „jószág"- 
ból a férgeket: pondrét, kukacot, imelyt,
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ú  áeréfctatas, emel«e*t. WesaMÓt, 
MxIKtalan leint gyakran csak n  
esú z tesi zavarok követkaxmáage. 
Ilyenkor is segit a V I

baton reggel 7 órakor és délután '/,7 
órakor a feltámadási körmenet. Husvét- 
vasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék 
sorrendje, mint vasárnapokon lesz.

Lelkigyakorlatok 
a katolikus templomban.

Április 9—11-ig maradandó hatású 
lelki élményben részesült a rimaszom
bati katolikus társadalom. Ezeken a 
napokon folytak le a nagyböjti lelki
gyakorlatok, amelyeket naponta reggel 
V* 8 és este '/, 7 órakor Páter Molnár 
Béla Jézustársasági atya tartott. Elmon 
dott 7 beszédéből rendkívül nagymüvelt- 
ségü, széles tapasztalatokkal rendelkező, 
meggyőző erejű hitszónokot ismertünk 
meg, aki mélységes hitének kisugárzá
sával, a való-életből vett példákkal ve
zette át a templomot állandóan zsúfo
lásig megtöltő hallgatóságot a hit- és 
lelkiélet nehéz kérdésein. „Az emberi 
élet ezen a földön csak próbaidő, — 
mondotta — amely az igazi hit gyakor
lása által készít elő az örökkévalóságra." 
A lelkigyakorlatok utolsó napján, vasár
nap délelőtt a hívők óriási serege 
járult a legméltóságosabb Oltáriszentség 
elé, este pedig Páter Molnár teljes bú
csúban részesítette azokat, akik a lelki- 
gyakorlatokat hűséggel elvégezték. Ra-1 
dány Lajos esperes-plébános köszön-J 
tötte az első beszéd alkalmával a ven- J 
dég jezsuita atyát, ugyanő mondott kö
szönetét vasárnáp este a fáradtságot 
nem ismerő és a híveket lelkének gaz
dag kincseivel elárasztó Isten hűséges 
szolgájának. A lelkigyakorlatok fáradt
ságos munkájából Radány Lajos esperes
plébánossal az élen, aki az összes esti 
ájtatosságot végezte, kivették a részü
ket a helybeli hitoktató lelkészek és 
irgalmas nővérek is. A fokozott áhítat
ban lefolyt ájtatosságokon és vasárnapi 
szentmiséken a Lévay János kántor ál
tal vezetett katolikus énekkar, a Szémán- 
Intézet és polgári leányiskola énekesei 
működtek közre nagy hatással. Egyéni 
énekükkel ár. Nemes János tanügy fo
galmazó és Németh Erzsébet OTI-tiszt- 
viselőnő tűntek ki.

A nagyheti istentiszteletek sorrend
je a katolikus templomban: Hétfőn, 
kedden és szerdán reggel a megszokott 
időpontban. Nagycsütörtökön és nagy
pénteken délelőtt 9 órakor, nagyszom-

A várm egye m ezőgazdasági 
helyzete.

Ha l á s z  Sándor m. kir. gazda
sági felügyelő, a vármegye gazda
sági felügyelőségének vezetője az el
múlt hónap mezőgazdasági helyzet- 
jelentését a Közigazgatási Bizottság 
ülésén az alábbiakban terjesztette 
elő:

„A tavaszi nagyon kedvezőtlen, 
száraz fagyos időjárás további fel
fagyás-károkat okozott az őszi ve
tésben, melyek az időszakhoz vi
szonyítva fejlődésükben is megle
hetősen elmaradtak. A tavaszi ka
lászosokat teljes egészében elvetet
ték, a kapások talajmunkáját meg
lehetősen z a v a r t a l a n u l  végzik. 
Csupán a kötelező erdei fuvarozások 
és az igásállatok rendkívül leromlott 
erőállapota okoz némi fennakadást, 
amit a vetésre kedvező tartós szá
raz idő csak részben ellensúlyoz."

Az uj kassai kir. főügyésznek: dr
hajósi Tarajossy Bélának hivatalába 
való beiktatása folyó hó 9 én menti 
végbe Kassán a kir. Ítélőtábla díszter
mében ünnepélyes keretek között a meg
hívott egyházi, katonai, törvényhatósági 
hatóságok képviselőinek és a bírói, va
lamint kir. ügyészi testület számos tag- 

i fainak jelenlétében. A hivatali eskü le
tétele után dr. Zachar István kir. Ítélő
táblái elnök hosszabb beszédben szívé- j 
lyes szavakkal üdvözölte dr. hajósi 
Tarajossy Béla kir. főügyészt, akinek 
felügyeleti jogköre a Kassa és Miskolc 
törvényhatóságok, valamint Abauj-Torna, | 
Borsod, Gömör és Kishont és Zemplén 
vármegyék területén működő kir. ügyész
ségekre terjed ki. Az uj kir. főügyész az 
isten1’ Gondviselés és a Kormányzó Ur 
Ofőméltósága iránti hálája kifejezésével 
és a bírói s a kir. ügyészi kar hivatás 
közösségének hangoztatásával köszönte 
meg a kir. Ítélőtábla elnökének üdvözlő 
szavait.

nyűveket, ha ezerszámra is nyüzsögtek a 
szegény, megkínzott állatban, s az állat
orvosok — mint sokszor ők maguk is 
elismerték — már tehetetlenül állottak, 
a „botos emberek" mindenkor: „kiűz
ték, „kikergették"...

Hogy tulajdonképpen hogyan és mi
vel gyógyítottak, azt féltve titkolták, sa 
paraszt csak a szemfényvesztő „hókusz- 
pókusz“-t látta, s a „ráolvasását hal
lotta belőle, mi a következőképpen tör
tént :

A négylábú paciens gazdája a kitűzött 
időben, — mindég csak napfelkelte előtt 
— felkereste a „botos ember“-t, ki ab
ban a pillanatban, mikor a nap felkelt, 
egy „gyalog bodza," alias: „borzag- 
csete-füves-bodza" (Sambucus) bokrot 
fontos talpú csizmájával letaposott a 
földre anélkül, hogy szárát megtörte 
volna, követ tett rá, hogy fel ne emel- 
kedhessék és elmormogta : no te kutya 
borzag Így maradsz, fel nem kelsz, inig
a...... gazda, vagy sógor pirostarka üszője,
vagy kajlafülü kocája jobban nem lesz, 
s mire a beteg jószág gazdája hazatért, 
betegen hagyott jószágát már rendsze
rint baj nélkül találta...

*
Igen sok esetben hallottam ezt Így, 

hogy aztán igaz-e, vagy sem, nem tu 
dóm, de hogy az állatgyógyitás terén 
nagyobb sikereik voltak, mint az állat
orvosi kar legnagyobb részének, az el
vitathatatlan, mit azonban megmagyaráz 
az állatokkal való együttlétük, éles meg
figyelő képességük, valamint a saját ta
pasztalataikból és az öregek évszáza
dokon át gyűjtött, s ősi örökségképpen 
reájuk szállt megfigyeléseiből inductive 
leszűrt tudásuk...

A borzag,... varázsige,... ráolvasás,... 
stb,... stb, mind csak hókusz pókusz,

csak arra való misculantiak voltak, hogy 
a hiszékeny és mindig csak a titokza
tos felé hajló egyszerű emberek figyel
mét a lényegtől elvonva, annak titkát 
maguknak tartsák, részben keresetük 
biztosítása, részben presztízsük, tekin
télyük megóvása végett...

*

Érdekes dolgot hallottam dr. Lichtschein 
Adolf, vm. tb. főorvos, kir. tanácsostól 
egy szárazvölgyi „botos ember"-ről, a 
Ragályiak egyik kondásáról, ki a hozzá 
felszekerező sajórecskei molnár kérésére 

| két ezüst pengő forintosért, egy maga
választotta nagy tajtékpipáért és egy 
vadonatúj, cifra „szironyos" kondás- 

| szűrért, melyeket a molnár maga „aján 
! lőtt meg" a malomban ezrével hemzsegő 
l s a malmot már, már tönkretevő pat 

kányokat egy órán belül a vizen keresztül 
„kergette" át a Sajó túlsó partjára, mint 
ezt az akkor Bécsböl idekerült fiatal, 
scepticus Lichtschein doktor kerek 54 
esztendővel ezelőtt maga látta, azaz az 
eszeveszetten, egymás hegyin-hátán me
nekülő patkányság tömegétől a Sajó vi
zét a malom mellett percekig nem is látta

Hogy a malomba egyedül bezárkózott 
„botos ember" egy óra hosszat mit mi- 
velt, azt természetesen senki sem tudja, 
de a malom épület minden zugában va 
lami szárított növényi pernyét találtak 
utána, melyet azonban ily állapotban 
ott a helyszínén meghatározni nem le
hetett...

így beszélte el nekem ezt a sajórecs
kei esetet maga az öreg doktor bácsi 
az 1927. esztendő decemberének kará
csony-hetében...

H Í R E K

Eljegyzés. Szűcs Irénkét, Szűcs János 
tanácsos, m. kir. forgalmi adóhivatali 
főnök leányát eljegyezte dr. Soós Béla 
m. kir. rendőrfogalmazó, Rimaszombat.

Bemutatkozó látogatások a vár
megye főispánjánál. Az elmúlt héten 
a pénzügyigazgatóság és Rimaszombat 
megyei város vezető tisztviselői bemu
tatkozó látogatáson jelentek meg dr. 
Radvánszky György kormánybiztos fő
ispán előtt.

Újból Putnoky Móricot választót 
ták meg a képviselőház háznagyává.
A magyar Országgyűlés április 13-án 
uj ülésszakot kezdett. A képviselőház 

j háznagyává egyhangú bizalommal újból 
Pulnoki Putnoky Móric m. kir. titkos 

j tanácsos, országgyűlési képviselőt válasz 
tották meg.

Ritka születési évforduló. Özvegy 
Sándy Gyuláné sz. Jánosdeák Paulin, 
nyug. 48-as honvédfőhadnagy özvegye, 
aki Rimaszombatban született, az elmúlt 
héten ünnepelte Budapesten születésé
nek századik évfordulóját. A ritka csa
ládi ünnepen Haypál Béla budai ref. 
lelkész mondott imát és a nagyszámú, 
előkelő rokonság közölt Úrvacsorát 
osztott. A jubiláns Ferenczy István, a 
nagy magyar szobrászművész Zsuzsanna 
nevű nővérének, néhai Káposztás István 
nénak unokája és Jánosdeák András 
néhai vármegyei főügyész leánya. Fia: 
Sándy Gyula műegyetemi tanár, leánya 
pedig néhai Hegyeshalmy Lajos volt 
kereskedelemügyi miniszter özvegye.

Vitéz Árvay Ferenc 10 éves vár
megyei „MÉP“-titkári jubileuma. Folyó 
évi április hó 12 én a Magyar Élet Párt
jának országos központja ünnepélyes 
külsőségek között üdvözölte a párt meg
alakulásától kezdve szolgálatot teljesítő 
érdemes tisztviselőit. Az ünnepeitek kö
zölt szerepelt a vármegyében általános 
népszerűségnek örvendő vitéz Árvay 
Ferenc, Gömör és Kishont vármegye 
központi párttitkára is. Az ünnepeiteket 
maga vitéz Lukács Béla m. kir. titkos 
tanácsos, tárcanélküli miniszter, a Ma
gyar Élet Pártja országos elnöke üdvö
zölte meleg, szívből jövő szavakkal. Az 
ünneplésen részt vett Bárczay Ferenc 
m. kir. titkos tanácsos, országos párt
vezérhelyettes is. Az ünnepeltek mind 
egyike Gömbös Gyula mellszobrának 
kicsinyített mását kapta emlékül.

Megbízatás. A m. kir. küzellátásiigyi 
miniszter a Közellátási Felügyelőségek 
hatáskörét és állomáshelyeit újólagosán 
megállapította. Eszerint Gömör és Kis 
honi vármegye területére való hatáskör 
rel a Rimaszombatban eddig is működő 
Közellátási Felügyelőséget meghagyta és 
annak vezetésével Janitzky Sándor elő
adót bízta meg,

Nagysikerű vizsga. Zádory Jolán, a 
Légoltalmi Liga rimaszombati csoport
jának titkárnője és előadója Budapesten 
a honvédelmi minisztérium oktatói át
képző tanfolyamán az ország összes 
kiküldöttei között az első helyen vég 
zett, nagy dicséretben és jutalomban 
részesült.

Vallásos délután. Ma, vasárnap d. u. 
5 órakor a református egyház a gimná
zium tornacsarnokában Rácz András 
gordonkaművész részvételével vallásos 
délutánt rendez. Előadást Káli Nagy 
István gimn. tanár tart.

A Losonczy-utca felső részének át- 
burkolási és kövezés! munkálatait már 
megkezdték.

Halálozás. Gömöry Arnold, a Kóburg- 
miivek nyug. főpénztárosa életének 74 ik 
évében, április 15 én hosszas és kínos 
szenvedés után Rimaszombatban meg
halt. Az elhunyt 10 évvel ezelőtt költö
zött városukba és itt megnyerő egyéni
sége révén hamarosan sok barátot és 
tisztelőt szerzett. Halála Így általános és 
őszinte részvétet váltott ki. Gyászolják: 
gyászbaborul! özvegye, szül. Cservenka 
Júlia, két leánya, négy unokája, nővére 
és vejei. Temetése április 17-én, szom
baton délután 3 órakor folyik le az ev. 
egyház szertartása szerint.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után ö ’/o-os osztalékot fizet.

A vármegye Közigazgatási Bízott 
ságának április havi rendes ülésén az 
elnöklő dr. Radvánszky György kormány
biztos-főispán bejelentette, hogy a MÁV 
Elnökségének értesítése szerint a nyári 
menetrendben a Rimaszombatból délután
2 óra 46 perckor Feleden át Miskolcra 
csatlakozó személyvonat indulási idejét
3 óra 41 percre tolják ki, s ezáltal a 
Feleden va ó várakozás idejét jóval 
megrövidítik. — Dr. Horváth Árpád 
alispán megnyugtatta a bizottságot, hogy 
a lisztellátás zavartalansága érdekében 
sürgős intézkedéseket léptetett életbe, 
amelyek máris eredménnyel jártak. — 
Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos 
jelentése szerint a vármegye közegész
ségügyi állapota március hónapban — 
a fertőző betegségek számát tekintve — 
javult. Előfordultak: 6 torokgyík, 9 vör- 
lieny, 20 kanyaró, 9 bárányhimlő, 2 
szamárköhögés, 2 gyermekbénulás, 7 
hastífusz, 1 paratifusz, 6 gyanús ebma
rás és 4 szövődményes influenza. 174 
gümökór 9 halálesettel fordult elő. Feb
ruár hónapban a természetes szaporo
dás csupán 11 volt, ami az előző hó
naphoz viszonyítva 50 el kevesebb, s 
Így katasztrófában kevés, annál is in
kább, mert az elvetélések számaránya 
duplájára emelkedett.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestoll, 12-—, szürke pelyhes ka- 
csatoll, nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll
2 —, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll
3 20, jobb 4-—, finomabb, szürke fosztott 5-—, 
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12-—, pelyhesebb 
14*— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- 
tollvál alata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.
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A rimaszombati „Énekifi Ifjúság" 
Budapesten. Az Egyesült Prot. Gim
názium vegyeskara, megerősítve a Szé- 
man-Intézet kereskedelmi tanfolyamának 
énekeseivel Lackner László énektanár 
vezetése mellett április 20 án, kedden 
d. e. 11 óra 15 perckor a budapesti Rá
dióban szerepel. Az immár országos hirtl 
„Éneklő lfjuságunk“-at ötödször érte a 
Magyar Rádió kitüntetésszámba menő 
meghívása. Az énekkar f. hó 15-én, 
csütörtökön d. u. az Iparoskörben nagy
számú érdeklődő közönség előtt mutatta 
be műsorát nagy tetszés mellett. Az 
„Éneklő Ifjúság' tagjai április 18-án, 
vasárnap d. e. utaznak el a fővárosba, 
ahol szerda délig tartózkodnak.

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

Csendes napok a polgári iskolában.
Április 9—10-én az állami polgári fiu- 
és leányiskolában a keresztény feleke
zetek tanulói számára csendes napokat 
tartottak, amelyeken a növendékek 

.templomaikban a nagybőjti elmélkedése
ken vettek részt.

Az „Olajág" áprilisi száma nagyobb 
terjedelemben jelent meg és teljes rész
letességgel számol be a tiszáninnetii ref. 
egyházkerület vezetőinek 3 napos rima- 
szombati látogatásáról. Vezetőcikkét  
„Virágvasárnaptól Husvétig" címen a 
lap szerkesztője : Varga Imre irta. A 
„Hírek" fejezik be a tartalmas számot

Az 1943. évi választói névjegyzék
tervezet a városháza 4. számú szobá
jában és a m. kir. járásbíróságnál köz
szemlére van kitéve. Április 30 ig a hi
vatalos órák alatt mindkét helyen meg
tekinthető.

Az iskolák húsvéti szünete virág
vasárnap kezdődik és az elemi iskolák
ban április 26 ig, a polgári fiú- és leány
iskolában, a Széman-Intézetbeti 27-ig, 
az Egyesült Prot. Gimnáziumban pedig 
28-ig bezárólag tart.

Értesítés
az oroszországi hadifoglyok 
utáni érdeklődés ügyében,
A következük közlésére kérték 

fel a félhivatalos katolikus sajtó- 
tudósitót, a Magyar Kurir-t: „Több 
újságban megjelent azon közle
ménnyel kapcsolatban, mely szerint 
az Oroszországban hadifogságban 
lévő katonákról az apostoli Szent
szék mellett működő Ufficio Infor- 
mazioni révén felvilágosítások ér
keztek,

a budapesti apostoli nunciatura 
sajnálattal közli, hogy e hír

nek nincs alapja.
Az apostoli Szentszék tényleg hosz- 
szu idő óta és nagy odaadással 
megkísérelte a kölcsönös érintke
zés lehetővé tételét az említett hadi
foglyokkal, de mindezideig törek
vései nem jártak sikerrel".

Népművelés.

A Kassa—Rozsnyó közötti MÁVAUT 
autóbuszforgalom április 17-től kezdő
dően április 23-ig bezárólag szünetel.

A „Hld“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

Nemzeti filmszínház.
Április hó 17—18—19-én, szombaton, 

vasárnap és hétfőn a tavaszi évad leg
nagyobb sikert elért magyar filmje, a 
„Katyi" kerül bemutatásra. Főszerepben 
Tolnay Klárival, aki a szerelmes szini- 
növendék és a kis pesztonka kettős ala
kításában nagyszerű tehetségének javát 
adja. Ráthonyi Ákos pompás rendezése 
és Fényes Szabolcs máris slágerekké 
vált zenéje fémjelzik ezt a csupa derűt 
és bájt sugárzó vígjátékot, amelynek 
főbb szerepeit még Bilicsy Tivadar, 
Kiss Manyi, Mály Gerő, Vaszary Piri, 
Erdélyi Mici és Pethes Sándor játszók. 
— Április hó 21-én, szerdán, és 22-én, 
csütörtökön Zarah Leandernek, a néme
tek „svéd csalogányáénak legújabb 
fllmremekét, a „Művész szerelem' cimü 
érdekes és megkapó szépségű társadal
mi drámát vetítik le. — Április 24-én, 
szombaton a hires olasz Írónak, Dario 
Niccodéminek „Szélvészkisasszony" cimü 
élettörténete kerül csupán egy estén be
mutatóra. Egy kis árvalánynak a szere
lem hálójába és a boldogság révébe 

i való juttatását adja az érdekes és derűs 
levegőjű filmtörténet, amelynek főszere
peit Liba Silvi és Amadeo Nazzari ját
szik. — Husvét kettős-ünnepén Karády 
Katalin uj filmje, az „Ópiumkeringö" az 
ünnepi műsor.

S P O R T .

Labdarúgás.
R. Törekvés—Farkaslyuki OTE 2:0 

(0:0) l.o. bajnoki mérkőzés Rimaszom-j 
balban. Nagyszámú közönség gyűlt 

j össze a tavaszi évad első itthoni baj
noki mérkőzésére. Az elnöki páholyban 
ottláttuk dr. Horváth Árpád alispánt és 
dr. Mariányi Pál kir. törvényszéki birót, 
a Levente Egyesület elnökét is. A mér
kőzés igazi rangadó-stilusban folyt le,

; s izgalmas és végig heves küzdelmet 
i hozott. A Törekvés — főleg a második 

félidőben — lelkes, jobbára egyéni já- 
1 tékkal múlta felül jóképességü és kitü

nően összejátszó ellenfelét, amely az 
első félidőben sikerrel állt ellent a Tö
rekvés csatárai kissé gólképtelen roha
mainak. A második félidőt kölcsönös 
kiállítás folytán mindkét csapat 10—10 
emberrel játszotta le. Ebben a szakasz
ban fokozódott a Törekvés átütöereje, 
amely végül Kisfaludy és Kardos gól
jaiban nyert kifejezést, Az utóbbi pom
pás szabadrúgásból esett. Egyénileg 
Molnár, Témák és Kardos a védelem
ben, Kisfaludy, Dombováry, (akit a II. 
félidőben kiállítottak), Barczi és Szapáry 
a csatársorban tűntek ki. Kosztra, Fekete 
és Csapó diákjátékosok jól beváltak. 
Mindkét csapat kapusa hibátlanul mű
ködött. A miskolci játékvezető az 1. fél
időben sokat tévedett, később azonban 
az elfajulni készülő küzdelmet a kezében 
tartotta.

A Törekvés múlt vasárnapi megérde
melt szép győzelmével a bajnoki küz
delem élére került. Ma, vasárnap dél
után pedig az Ózdi Vasutas Torna Klub 
II. csapatát látja vendégül.

A Jiuk számára rendezett iskolánki- 
vüli népművelési összejövetelek az el- i 
múlt héten Szabó István áll. elemi isko-  ̂
lai tanító „Hogyan harcoltunk az Árpá-! 
dók korában ?“ cimü hazafias érzésű 
előadásával befejeződtek. Szabó István 
népművelési gondnok rendezésében ez- 
idén az előadások tervszerűen folytak 
le. Maga 3 értekezést, 2 vetitettképes 
előadást és 2 nóta félórát tartott. Nagy
sikerű előadásokat tartottak: vitéz Baráth 
Károly, Varga Imre, Smid Lehel (2), 
Tóth Sándor, Szűcs István és Amminger 
Ferenc lelkészek, valamint Kovács József 
(2) polgári iskolai tanár. Az előadások 
témái jórészt a nemzeti és vallásos 
tárgykörből adódtak. A 16 előadáson 
kb. 1100 ifjú jelent meg.

MLSZ Felvidéki kerület. 
Sajóvölgyi csoport. I. osztály.

Rimaszombati TSE 
Farkaslyuki OTE 
Rozsnyói MSC 
Tornaijai LE 
Özörényi CLSE 
Ózdi VTK II. 
Bánrévei VSC 
Jolsvai SK

1 0 -8 ------ 2—27:15 16
1 0 -7 -1 -2 -3 0 :1 5 -1 5
1 0 -5 -2 -3 -2 7 :1 4 -1 2
1 0 -5 -2 -3 -3 0 :1 8 -1 2
1 0 -5 ------5 -1 3 :1 9 -1 0
9 -  4 -  1 -4 -2 8 :2 0 — 9

1 0 -  1------9 -1 9 :4 0 -  2
9—1  8 -  8 :3 8 - 2

Egyéb eredmények:
Özörényi CLSE—Tornaijai LE 1 :4. 
Rozsnyói MSC—Bánrévei VSC 6:2.
Ózdi VTK II—Jolsvai SK április 11-én 

lejátszott mérkőzés eredménye ismeretlen.

I Tartsuk be
a légoltalm i e lő írásokat!

Irodalom.
UJ Idők, a magyar középosztály nép

szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, 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.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 130 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

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

Rimaszombat megyei város polgármes- 
terétőL______________

9.022/1942. szám.

Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akiknek a m. 

kir. Belügyminiszter ur 544.643/1942. VII. 
B. M. számú rendeletével feloszlatott 
„Rimaszombati Gazdakör és Birtokos
sággal" szemben követeléseik vannak, 
hogy követeléseiket legkésőbb 1943. évi 
julius hó 15-én déli 12 óráig hivatalom
nál jelentsék be, mert a később bejelen
tett követelések nem lesznek tekintetbe 
vehetők, illetve kielégíthetők. 

Rimaszombat, 1943. április hó 7.
Éva László

2-3 polgármester.

119/1942. vght. szám.

25 év körüli komoly leány
vagy

gyerm ektelen  fia ta l asszony
felvétetik a Borsodnádasdl Lemezgyári 
Konzumba pénztárhoz és könyvek be
írásához. Föltétien megkivántatik szép 
és gyorsírás és jó számolás. Fizetés 60 
pengő és t e l j e s  e l l á t ás .  — Ci m:  
Horchocsik László konzum-vezető. 2—3

R[maszombat m. város Polgármestere. 
2507 sz.
1943.

Tárgy: Gazdarendelet (100.800/ 
1943.) utasításainak vég
rehajtása.

Hirdetmény.
Értesítem mindazokat a gazdálkodás

sal foglalkozó személyeket, úgy a telek- 
tulajdonosokat, mint bérlőket, hogy a 
100.800/1943. és a 102.800/1943. K. M. 
sz. rendelet értelmében a beszolgálta
tásra kötelezett gazdálkodók összeírása 
és a beszolgáltatási kötelezettség meg
állapítása céljából felfektetett gazda
lajstrom a városháza földszint 22. sz. 
szobájában (Közellátás) a mai naptól, azaz 
1943. évi április hó 6-tól 14 napi köz
szemlére ki van téve és abba betekin
tés nyerhető,

Felhívom a gazdálkodással foglalko
zók figyelmét, hogy a közszemléretétel 
utolsó napjáig nyilatkozzanak arra vonat
kozóan, hogy a művelési ágakban követ
kezett-e be változás, továbbá, hogy a 
területen maguk gazdálkodnak-e, vagy 
az haszonbérbe van adva. Amennyiben 
a birtok részben vagy egészben haszon
bérbe van adva, úgy annak kiigazítása 
céljából a haszonbérlővel együttesen 
jelentkezzenek.

Ha a közszemlére való kitétel ideje 
alatt annak kiigazítása céljából valaki 
nem jelentkezne, úgy annak beszolgál
tatási kötelezettsége a rendelkezésre 
álló hivatalos adatok alapján hivatalból 
lesz megállapítva, mely ellen felebbezés- 
nek helye nincsen.

Jelen hirdetmény a Közellátási Hirdető 
táblákon két héten át 1943. április 20-ig 
is kifíiggesztetett.

Rimaszombat, 1943. április 5.
Éva László s. k.

polgármester.

Á rverési h irdetm ény.

Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 
által képviselt Hangya központ bej. cég 
javára 69 P 56 fillér tőke és több köve
telés és járulékai erejéig a budapesti 
központi kir. járásbíróság 1942. évi 
416.207 sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. évi május hó 18 án 
lefoglalt 2440 P-re becsült ingóságokra 
a feledi kir. járásbíróság Pk. 1843/42. 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
az árverés megtartását elrendelem vég
rehajtást szenvedő lakásán, üzleté
ben: Dobóca—Leánymezőtelep leendő
megtartására határidőül 1943. évi április 
hó 23. napjának délelőtti 1120 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, Írógép, tehén s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet Ígérőnek, de legalább 
a becsár 2/s* részéért, készpénzfizetés 
mellett el fogom adni.

Rimaszombat, 1943. március 30.
Bajkai Gyula s. k.

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

33/1943. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 

által képviselt Hangya központ bej. cég 
javára 1100 P tőke és több követelés 
és járulékai erejéig, a budapesti köz
ponti kir. járásbíróság 1942. évi 420 264 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1943. évi február hó 24 én lefoglalt 
1780 P re becsült ingóságokra a rima- 
szombati kir. járásbíróság Pk. 5152/43. 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
az érverés megtartását elrendelem vég
rehajtást szenvedő lakásán, üzletében : 
Osgyán községben 113. sz. a. leendő 
megtartására határidőül 1943. évi április 
hó 20. napjának délutáni 14'30 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, üzletberendezés, áruk és tehén 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek, de legalább a becsár Vi'fcszéért, 
készpénzfizetés mellett el fogom adni.

Rimaszombat, 1943. április 30.
Bajkai Gyula s. k.

kir. birósági végrehajtó.

Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 
A takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás !

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


