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M Á J U S 1-ÉT,
a tavasz ébredésének e gyönyörű
napját két évtized óta önkényesen
és jogtalanul kisajátította magának
az a kártékony szellem, amely ellen
most élet- és halálharcot viv a
keresztény világ. Még élénk emlé
kezetünkben él 1919. május 1-e,
amikor a pünkösdi királyságát élő
magyarországi bolsevizmus puk
kanó görögtűzzel és mindent vörös
be borítva ülte meg a „munka
ünnepé“-vé kikiáltott május első
napját. Utána húsz szomorú esz
tendőn át, a megszállás nehéz ide
jében a cseh-szlovák uralom ren
dezett fényes május 1-i ünnepsége
ket, demagóg szónoklatokkal és ál
szent prófétasággal dicsőítvén a
a demokrácia munkanélküli segé
lyekkel táplált jólétét, amelynek
áldásából azonban csak az ide
gen hatalom urai és a marxizmus
emlőin kövérre hízott szocialista
vezetők részesültek.
S Istennek hála, fordultak az
idők, az elnyomott és meggyötört
magyar kisebbségre ismét tavasz
virult, s ma újból azok kezében
van a munka ütemének vezetése,
akik ehhez ebben az országban az
ezeréves örökség révén jogot sze
reztek. Ma ünnep minden nap,
amikor becsületés és keresztényi
magyar munkát végezhetünk, s
amivel újjáépíthetjük azokat' a ro
mokat, amelyeket a vörös és ide
gen szellemű május 1-ék jegyében
munkálkodó uralom itt létrehozott.
Ünnep nekünk ennek az alkotó
munkának minden órája, amellyel
a mindennapi kenyér megszerzésén
kivü! a szebb és boldogabb ma
gyar jövő épületéhez egy-egy tég
lát helyezhetünk el. Ezt a magasz
tos munkát nem görögtűzzel bevi
lágítva, ámító és bóditó szólamok
kal kisérve végezzük, de szívvel
és lélekkel adjuk át magunkat an
nak a kötelességteljesitésnek, amit
a Haza megkövetel.
Ennek a becsületes magyar mun
kának a szimbóluma ma a május
1-e, mint amikor a természet is
megújul örök forgásában. Megújul
pedig azért, hogy kitermelje szá
munkra az áldott magot, amelyből
a kenyér és az élet fakad. Nem a
hatalmi törekvések diktálta vörösbetűs ünnepnap, ezentúl a tavaszraébredés első szép napja, de a
tiszta szívből, a keresztény lélek
ből és a kötelességteljesitésből fa
kadt munka jelképe lesz mindig a
május 1-e, amelynek megérkezését
igaz szeretettel köszönti az örömök
kel és boldogsággal teljes tavaszt
váró magyar élet.
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A Kormányzó Ur nyi l at kozat a a bolsevizmus
elleni harcról.
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország Kormányzója a
„Corriera delta Sera“ tekintélyes olasz lap munkatársának adott nyi
latkozatában kijelentette, hogy
meg van győződve a bolsevizmus legyőzéséről.
Magyarország minden erejét összpontosítja ennek az ellenségnek az
elpusztítására. Magyarország, amely annak idején mini első európai
ország érezte saját testén a bolsevizmust, összes erőinek latbavetésével részt vesz a döntőharcban.
---------------- ♦♦----------------

Dr. H orvá th Á rp á d alispán

kintetben is eredményt mutathat fel,
amennyiben a törvényhatóság kezelésé
ben lévő közutakat országos viszony
latban is sikerült jókarban fenntartani.
— A vízügy terén pótolták a cseh-szlo
vák megszállás hiányait a vármegye
számos kisebb és nagyobb folyóinak
sürgős szabályozása révén. A jövő nagy
munkaprogramja a
Rima és a Sajó teljes szabályozása.
A legsúlyosabb problémákat a
közellátás
kérdései adták a vármegyei közigazga
tásnak. Nyugodt lelkiismerettel állítja az
alispán, hogy eltekintve — a főleg szál
lítási nehézségekből származó átmeneti
bajoktól — a törvényhatóság területén
a közellátás terén fennakadás egyet
len esetben sem fordult elő.

n a g y v o n a lú b eszám olója n é g y eszten d ő a la tt v é g z e tt
m u n k á ssá g á ró l.
A nép és családvédelmi tevékenység
Az alispán időszaki jelentése a vá megye tavaszi rendes közgyűlésén. a vármegyében mintaszerű pontossággal
Gömör és Kishont vármegye törvényhatósági bizottsága április 30-án, pén
teken délben tartotta meg ez évi első
rendes közgyűlését dr. Radvánszky
György kormánybiztos-főispán elnöklete
mellett. A tavaszi közgyűlés fényét emelte,
hogy annak során tette le esküjét a vár
megye véglegesen kinevezett alispánja :
dr. Horváth Árpád is. Mindnyájunk szá
mára kivételes örömet jelentett, hogy a
díszközgyűlésen résztvett dr. runyai ’Sóldos Béla ni. kir. titkos tanácsos, akit
mindvégig a legnagyobb szeretet és ra
gaszkodás vett körül. A lapunk zártával
egybeeső közgyűlésről szóló részletes
tudósításunkat a jövő számunkban kö
zöljük. A közgyűlés egyik pontjaként
Igaz Lajos vármegyei főjegyző be
terjesztette dr. Horváth Árpád alis
pán időszaki jelentését az 1943. év
első negyedére vonatkozóan.
A nyomtatásban 30 oldalon megjelent
jelentésében az alispán rövid összefog
lalót és beszámolót ad négy esztendős
működésének eredményéről is. A min
denre kiterjedő és szakszerű alaposság
gal megalkotott jelentés élénk bizony
sága annak, hogy dr. Horváth Árpád
alispán nagy közigazgatási tudásával és
páratlan niunkakészségével a nehéz vi
szonyok közepette is a vármegye lakos
ságának érdekében hasznos és eredmé
nyes épitömunkát végzett.
Az alispán jelentése elején megemlé
kezik a főispáni székben történt válto
zásról. Nagy elismeréssel szól dr. runyui
’Sóldos Béla m. kir. titkos tanácsossal
való négyesztendős együttműködéséről.
Dr. ’Sóldos Béla, mint főispán „a vár
megye közönségével és tisztikarával a
legteljesebb megértés szellemében mű
ködött együtt, főispáni esküjéhez hiven
és bölcsességgel töltötte be méltóságát.“
őszinte örömmel köszönti az alispáni
jelentés dr. Radvánszky György főispáni
kinevezését is. A kinevezés „osz
tatlan örömet keltett a vármegye közön
ségének a körében, mert érezte és tudta
mindenki, hogy dr. Radvánszky György
hazajött azért, hogy igazi gömöri leiké
vel és fiatalos energiájával, munkabírá
sával hathatósan működjék közre szülővármegyéje közjólétének előbbreviteli
munkájában.*

A közigazgatásról
szóló fejezetben az alispán a vármegyei
tisztviselői karban beállott változásokat
jelenti be Az elmondottakból kitűnik,
hogy a fogalmazói tisztviselői karban
egy aljegyzői állás megüresedésével és
5 tisztviselőnek katonai szolgálatával
olyan hiányok vannak, amelyek pótlásá
ról gondoskodni egyelőre teljesen lehe
tetlen, s amely hiány az otthonmaradottakra hatalmas munkatöbbletet hárít.
Változatlanul nehéz a helyzet a jegyzői
állások betöltése során is. A községi
közigazgatás a nagy nehézségek ellenére
is betölti feladatát és mindenben igyek
szik a hozzá forduló lakosság rendelke
zésére állani.
A m. kir. belügyminiszter a vármegyei
pótodót az 1943. évben a megyei váro
sokban 231, a nagy- és kisközségekben
43 5 °/o"ban állapította meg. A várme
gyei pőtadó az elmúlt öt esztendőben
a megyei városokban az 1940. évhez
viszonyítva 7'7, a nagy- és kisközségek
ben pedig 202 %ka i emelkedett. Ez az
emelkedés — Írja a jelentés — tehát
elég szerény mértékben követte az anyag
áraknak és munkabéreknek a rendkívüli
viszonyok folytán beállott általános emel
kedését. Ez a tény a köteles takarékos
ságnak a következménye.
A jelentésből kitűnik, hogy dr. Hor
váth Árpád alispán nagy gondot fordí
tott arra, hogy a központi és járási
székházakat korszerű berendezésekkel és
felszereléssel lássák el. Működésének
ideje alatt több körjegyzőt hivatalt és
lakást átépítettek, körorvosi lakásokat
és iskolákat építettek.
A közbiztonság

folyik. Behatóan tárja elénk a jelentés
az ONCSA és a vármegyei Közjóléti
Szövetkezet hasznos és eredményes mű
ködésének számszerű adatait.
Rendkívül részletességgel foglalkozik
az alispáni jelentés a vármegye
közegészségügyi viszonyánál.
A statisztikai adatokkal bőségesen alá
támasztott négy és fél oldalra terjedő
beszámolóból láthatjuk, hogy a vármegye
közegészségügyi szervezete milyen nagy
odaadással és hivatásának magaslatán
működik a lakosság egészségének és
épségének megóvása érdekében. A je
lentésnek erre a részére még visszaté
rünk.
A mezőgazdaság és állattenyésztésről
szóló jelentések is tervszerű munkáról
tesznek bizonyságot. Hasonlóan lelkiis
meretes tevékenység folyik az állatok
egészségének megóvása érdekében is,
amelynek — éppen úgy mint a köze
gészségügy terén is — az az eredménye,
hogy
nagyobb és veszélyesebb járványok
az elmúlt négy esztendő alatt a vár
megyében nem voltak.
Ugyancsak hosszabb fejezetet szentel
dr. Horváth Árpád alispán a

népoktatás
kérdéseinek is. A vármegye népoktatá
sának az orazág közoktatási rendszerébe
való újbóli beiktatása természetszerűleg
eleinte sok nel.ézséggel járt. Ezeket
azonban négy esztendő alatt kiküszö
bölték, úgyhogy a vármegyében a nyu
godt és zökkenőmentes oktató munka
ma már mindenütt a megkívánt formá
a vármegyében úgy az elmúlt négy esz ban halad.
tendőben, mint az év eleje óta teljesen ki
Az alispán elsőrangú feladatát ké
elégítő volt. Az alispán szivügye a tűz
oltóság, amelynek nívóját magasra emelte.
pezte a vármegyében a népiskolák
Az alispán
megfelelő elhelyezésének biztosítása.
újólag felkéri a vármegye közönsé
A vallás- és közoktatásügyi miniszter
gét, hogy a légoltalmi előírásokat a
erre a célra eddig mintegy 400.000 P
köz és a saját érdekében a legpon
államsegélyt utalt ki. A vármegyében
tosabban tartsa be.
összesen 185 népiskola működik, a ta
nítók száma 305. A tanulók létszáma
A közúti igazgatás
1940 töl csökkent és 13.125 ről 12.277 re
négy évi eredményeiről is összefoglaló esett le. Ennek sajnálatos oka a vármegye
jelentésben számol be az alispáni jelen egyes vidékein az őslakosság körében
tés. A súlyos viszonyok ellenére e te erősen elterjedt „egyke.*
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Az iskolánkivQli népművelés
megindításakor az alispán nemes célt
tűzött ki : „feltámasztani és megőrizni a
magyar nemzeti szellemet, a nemzeti
érzést s mindazt, ami magyar : ruhában,
táncban, dalban, zenében és szokások
ban". Ma már a vármegyében nincs olyan
helység, ahol valamely formában a nép
művelés ne folyna. Az alispán nagy gon
dot fordított a népkönyvtárak fejleszté
sére és azokat összesen 8419 művel
gyarapította.
A leventeintézmény
dr. Horváth Árpád alispán személyében
kitűnő irányitóra tett szert. Ez a nem
zeti életben olyan fontos intézmény a
vármegyében ma már elismertté vált, a
kezdeti nehézségek legyőzése után az
átlagos színvonal javult, s az ifjúság
szellemi és testi felkészültsége fokozó
dott.
A jelentés utolsó fejezetében az alispán
a vármegyei levéltárról
emlékezik meg. A húszéves cseh szlovák
uralom alatt teljesen elhanyagolt — az
ország egyik legrégibb — levéltárát fo
kozatosan helyreállították és szakszerűen
átrendezték. A rendezéssel nemcsak a
közigazgatás és az ügykereső felek ér
dekeit tartották szem előtt, hanem az
alispánnak a levéltár belső kialakításával
magasabb rendű célja is van és pedig
az, hogy
„a levéltár nevelő eszközzé váljék.
Mihelyt a levéltár rendezése teljesen
elkészül — Írja az alispán — annak
csoportos látogatása a tanuló ifjúság ál
tal lehetővé válik, amikor is szakszerű
magyarázattal főleg a megye és a táj
történetére való tekintettel fontos okira
tok bemutatása lesz hivatva történeti
tudatunk elmélyítésére."
Dr. Horváth Árpád alispánnak eddigi
működéséről szóló jelentése nemcsak
a hivatalos tényezők számára jelent
meggyőződést arról, hogy a vármegye
közigazgatása, lakosságának jóléte a lég
jobb kezekben van, s annak első tiszt
viselője hivatásának teljes tudatában
végzi munkásságát, de értékes és hasz
nos útbaigazítást jelent azok számára is,
akik a megye sorsát és fejlődését a szi
vükön viselik.

M eg jelen t az e g y s é g e s
á lla m i pótad óról szóló
ren d elet.
Az országos 42 tagú bizottság elfo
gadta az állami pótadóról szóló kormány
rendeletet. A rendelet megszünteti az
eddigi különböző különadókat, pótléko
kat és pótadókat és helyettük egységes
állami pótadót vezet be. Az egységes
pótadóban a kártalanítási hozzájárulás
is benne van. A földadó után 50 szá
zalékos egységes állami pótadó fizetendő.
A házadó kulcsa községekben 60—120
százalékig terjed, az általános kereseti
adó után ideiglenes adómentesség ese
tében 50 százalék állami póiadó fize
tendő. A jövedelemadó után alkalma
zandó kulcs 110 százalék, a vagyonadó
után 130 százalék fizetendő. A társulati
adó kulcsa 110 százalék. A tantiemadó
után 66 százalékos pótadót vetnek ki.
A munkaadó az alkalmazott illetményei
után járó kereseti adó levonásával egy
idejűén köteles levonni az állami pót
adót. A rendelet kimondja, hogy az
ONCSA-alapot a pótadó emelkedéséhez
viszonyítva nagyobb arányban javadal
mazzák.

a karján lógott. A virágzó pompában
ékeskedő székesfővárosban az utolsó
percig nemcsak hogy esernyőre, de
még felöltőre sem volt szükség; csupán,
amikor visszafelé vonatra ültünk, esett
egy pár csepp eső — bosszantásául a
két esernyőtulajdonosnak. — Az eső
egyébként más vonatkozásban is tabuja
volt a rádiószereplésnek. Kodály pom
pás „Norvég lányok" előadására helyezte
Lackner László énektanár a fősulyt.
Ebben a jellegzetesen északi hangulatú
dalban az „esik eső" a vezérmotivum.
A Stúdió nagyszerű nagytermében tar
tott főpróbán a lelkiismeretes karvezető
annyiszor énekeltette el a Kodály-dalt,
hogy bizony már attól féltünk, hogy
— tényleg beborul az ég. De ment is
a másnapi közvetítésen az „esik e^ő",
mint a karikacsapás.
A kedves leánykák és ifjak legnagyobb
bánata az volt, hogy a cél érdekében
tilalom alá került a fagylalt, mely a
korán beá'lőtt melegben a budapestiek
főtápláléka volt. (Egyelőre nem kellett
hozzá jegy, amelynek hiányában bizony
húsételhez Budapesten se jutottunk.)
Nem is rekedt be egyetlen egy énekes
sem, csak Lackner tanár ur vált a sze
replés végén a sok izgalomtól „suttogó
bariton“-ná. A nagysikerű szereplés után
azonban ifjaink alaposan kipótolták a
vezércikkei már diákkorában fel fagylalt-tilalmat.
A rendelkezésre álló szabadidőt a
tűnt irói készségének voltak tanu- diáklányok és ifjak hasznosan értékesí
jelei. Megértő és szerető kollégát tették. Labdarugómérkőzés, színházak és
ismertünk és tiszteltünk benne, s mozik mellett sem feledkeztek meg a
hisszük, hogy ez a szoros kapcso múzeumokról és egyéb látnivalókról.
lat, amelyet a toll teremtett meg Sok érdekes epizód adódott a nagy
városi „sodródások" során. Egyet itt le
közöttünk, eltávoztával sem szakad rögzítünk, mint a diákember természe
meg.
tes élelmességét. Az egyik diákcsoport
*
*
a budai Vár meglátogatására készült.
*
Közben azonban megtekintették a leg
Dr. Tóth Mátyás 1901. február 24-én híresebb áruházat. Itt az egyik VI.
született a pestmegyei Zsámbok község gimnazista diák valahogy elmaradt a
ben. Középiskolai tanulmányait az aszódi csoporttól és izgatottan kutatta emeletről„Petőfi Sándor"- és a gödöllői állami emeletre a társait. E közben egy szög
főgimnáziumokban végezte, ahol az érett ben elszakította a nadrágját. Kétségbeségit jeles eredménnyel tette le. Ajogtudo- esettségét látván az áruház vezetősége
mányi doktorátust a budapesti „Pázmány amerikai gyorsasággal bevaratta az ifjú
Péter" - Tudományegyetemen 1928-ban nadrágját, külön vezetővel azután fel
szerezte meg, az államszámviteltani vizs vitette a Várba és hozatta le onnét. Az
gát pedig 1930. novemberében tette le. eset érdekessége viszont az volt, hogy
Közigazgatási pályáját a budapesti m. a Várban hiába kereste társait, mert
kir. államrendőrségnél kezdte, ahol azok közben más programot csináltak,
— mint jogász-dijnok — két esztendőt de az élelmes ifjú „ingyen és bérmentve"
töltött. A jogtudományi doktorátus meg megjárta a főváros legszebb helyét. Iri
szerzése után Salgótarjánban és Hatvan gyelték is érte sokan.
ban ügyvédjelöltösködött, majd 1928 bán
Mindennek vége támad egyszer: gyor
Salgótarján város szolgálatába lépett, san múltak el a budapesti szép napok
ahol dr. Főrster Kálmán polgármester, is. Nagyszerűen érezték magukat ifjaink
kormányfötanácsos oldalán 11 éven át a magyar fővárosban, de minél-inkább
mint adótiszt, fogalmazó és aljegyző közeledett hazafelé a gyorsvonat, feltá
dolgozott a városi közigazgatás minden madt a lelkekben az a megnyugtató ér
ágazatában.
zés, hogy „mindenütt jó, de legjobb
1939.
júliusában Gömör és Kishontotthon", ahol szerető szülői karok ölelték
vármegyéhez aljegyzővé nevezték ki és át és friss húsvéti kalács várta a város
itt mint dr. runyai ’Sóldos Béla főispán nak újabb hirt és dicsőséget hozó dalos
Öreg diák.
nak, a magyar közigazgatás egyik legna madarakat.
gyobb tekintélyének titkára kezdte meg
működését. Tisztségétől akkor sem vált
A zen eszerzői jo g d ija k a t
meg, amikor 1940 ben árvaszéki ülnökké
nevezték ki. Rendkívüli kötelezettség ezu tán is m e g k e ll fize tn i.
érzettel végezte mindkét munkakörét és
A zeneszerzői jogdijak befizetésének
a legteljesebb mértékben élvezte úgy dr. ellenőrzése eddig rendőrhatósági feladat
’Sóldos Béla m. kir. titkos tanácsos, volt. A 126.550/1942. B. M. sz. rendelet
mint uj főispánunk : a fiatal és tetterős a rendőrhatóságnak ezt a kötelezettségét
dr. Radvdnszky György bizalmát. Mint megszüntette ugyan, de hangsúlyozottan
vármegyei aljegyző és a másodfokú vá kiemeli, hogy ez a rendelkezés „a tör
rosi ügyek előadója sokat tanult az uj vényes jogszabályokban biztosított ze
magyar közigazgatás kitűnőségétől: dr. nei jogdijnak, mint magánjogi igénynek
Horváth Árpád alispánunktól is.
magánjogi utón érvényesítését önként
Sokoldalú elfoglaltsága mellett a „Gö- értetődőleg nem érinti." Ez annyit jelent,
rn.ör" szerkesztője, a Magyar Távirati hogy a zeneszerzői jogdijak éppen úgy
Iroda megbízottja és a Rimaszombat és fizetendők, mint eddig és ha valaki en
Vidéke Jótékony Nőegylet főtitkára Is nek a törvényben lefektetett kötelezett
volt. Szeretetreméltó hitvesével együtt a ségének. eleget nem tesz, s a nyilvános
társadalom minden megmozdulásában zenéltetéshez a jogdij előzetes megfize
részt vett. Bennük városunkból való el tésével a nyilvános zeneelőadási enge
távozásukkal a katolikus egyház is hit délyt meg nem szerzi, jogbitorlást követ
buzgó tagjait veszti el, mindazokkal el és kiteszi magát egy esetleges ma
együtt, akiknek dr. Tóth Mátyás ügyes gánjogi per súlyos anyagi és erkölcsi
bajos dolgaikban olyan készséggel és következményeinek.
szeretettel segítségükre volt.
A jogdijat nem fizetőkkel szemben a
szerzők nyilvános zeneelőadási jogai
kezelő Magyar Szövegírók, Zeneszerzők
és Zeneműkiadók Szövetkezetének ter
mészetesen élnie kell a törvényben biz
felelősségteljes feladat során is jókedv tosított jogával. Egyetlen jogügylettel,
vel és vidámsággal töltötték el a három illetve a méltányos mértékű jogdij meg
napos utazás résztvevőit.
fizetésével minden zenéltető (vendéglátó
Elsősorban is hálával és köszönettel iparos, tánc és hangverseny rendező,
kell megemlékezni arról a gyönyörű mozgóképszínház tulajdonos stb.) elin
időjárásról, amellyel az Egek Ura a tézheti ezt a törvényben előirt kötele
kirándulásnak kedvezett. A „rossz nyel zettségét, ha felvilágosításért és elinté
vek" szerint ennek főoka az a két zésért a fent jelzett szövetkezet X. kör
esernyő volt, amely az elutazás regge zeti irodájához (Miskolc, Rácz Györgylén a vezető-tanár és e sorok írójának utca 5. sz. telefon 12—68.) fordul.

Meister-örökösök tulajdonában volt
48 kh és 660 tH-öl telket és Bátka
község határában fekvő dr. Szalvendy Pál tulajdonában volt 27 kh
és 965D-ÖI telket, s ezeket a mos
tani háborúban vitézi érdemeket
szerző hősöknek juttatja.
De gondoskodott a Vitézi Szék
az elmúlt világháborúban kiérde
mesült magyar katonákról is, amenynyiben a birtokába jutott és Hárs
kút község területén fekvő Princzörökösök tulajdonában volt 46 kh
és 1131D-ÖI földet vitéz Lükő Jó
zsef hárskúti és özv. vitéz Czmorik
Mihályné, valamint özv. vitéz Demján Györgyné andrási lakosoknak,
illetve ezek várományosának jut
tatta.
A vármegye Vitézi Széke a zsi
dótörvény végrehajtása során újból
Így a magyar föld újból magyar
földet juttat a vitézeknek.
kézbe került, a háborús érdemek
Átvette a Runya községben fekvő elismeréseképpen.

Hlsölt jutalma.

Dr.Tótli Mátyás Gyergyószentmiklós polgármestere.
A hivatalos lap április 25-iki,
husvétvasárrapi száma közölte, hogy
a m. kir. belügymininiszter dr.
Tóth Mátyás vármegyei árva
széki ülnök, rimaszombati la
kost az 1942—XXII. t. c. 3. §-a
a l a p j á n Gyergyószentmiklós
megyei város polgármesterévé
kinevezte.
A m. kir. belügyminiszter kitün
tető elhatározása, amellyel a viszszatért Erdély egyik legszebb vá
rosának élére dr. Tóth Mátyás
vm. árvaszéki ülnök, főispáni tit
kárt állította, méltó elismerése a
közigazgatás terén közel két év
tizeden át eltöltött hasznos és ered
ményes munkásságnak. Dr. Tóth
Mátyás mintaképe annak az ujarcu
magyar tisztviselői gárdának, amely
a Trianon utáni generációból ter
melődött ki, s amely felelősségtel
jes hivatásának tudatában szívvel
és lélekkel vesz részt a nemzeti
újjáépítés munkájában. Komoly hi
vatásérzet, páratlan munkakészség
gel társult szakértelem, az akták
nak nem csupán kötelességszerü,
de szivjósággal való elintézése és
a felekkel való udvarias bánásmód
jellemezte dr. Tóth Mátyás itteni
három és fél éves sokoldalú mű
ködését. Rokonszenves egyénisége,
mindenki iránt megnyilatkozó ked
ves modora révén hamarosan ked
velt tagjává vált a város társadal
mának, amely most, amikor élet
pályának kiemelkedő pontjára ér
kezett, őszinte sajnálattal, de egy
ben a legjobb kívánságokkal kiséri
polgármesteri székébe, ahol alkal
ma lesz megvalósítani azokat a
keresztény, magyar és szociális
eszméket, amelyek nagy tanító
mesterei és eszményképei alkotá
sain át lelkét eltöltik.
Dr. Tóth Mátyás magasra Ívelő
pályafutása különös örömmel tölti
el a „Gömör“ szerkesztőségét is,
amelynek megbecsült kedves belső
munkatársa volt. Finom hangulatú
versei és élhirei, komoly tónusu

Derűs emlékek ez „Énekifi Ifjúság" budapesti szereplése után.
Az ifjúsággal együtt utazni minden
kor élményt és kedves örömet jelent.
Jólesik látni azt a természetes, szívből
jövö derűt, amely ezekből a közös ki
rándulásokból fakad, s a résztvevők
lelkében hosszú időn át mint kedves
emlék raktározódik el. A rimaszombati
„Éneklő Ifjúság" nagyheti budapesti
szereplésének is voltak ilyen apró
gyöngyszemei, amelyek a komoly és

1943. május hó 2.

1943. május hó 2.
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Am íg 'Oh alszik
• Ddrmol dolgozik. Nem zavarja
az álmot ós mégis estetót reggelre
biztosan hat. Fajdalom nélkül hajt
könnyű és teljes ürülést idéz elő.
Kellemes enyhe
és jó hashajtó, a

A pápa felszólítja
a hiveket: imádkozzanak a
Szent Szűzhöz a békéért.
XII. Pius pápa levelet intézett
Maglione bíboros - államtitkárhoz
s ebben kötelességévé teszi a hívek
nek, hogy az ez év májusi ájtatosságokon a Boldogságos Szüzhöz a békéért imádkozzanak. Eb
ben az örökös küzdelemben, amely
ben nemcsak a harctereken küzdő
katonák vesznek részt, hanem amely
—

kiterjed a városok polgári lakos
ságára — állapítja meg levelében
a Szentatya — nem elég, ha csak
imával és bünbánattal fordulunk az
Ut istenhez. Ebben a hosszú és
borzalmas küzdelemben, amely az
emberi társadalom alapjait támadja
meg, a legfontosabb annak elisme
rése, hogy ez a háború az isteni
törvények megsértéséből ered. Ha
pedig Istennek, mint legfőbb tör
vényhozónak és bírónak örök tör
vényeit semmibe vesszük, akkor
milyen más törvény tudná szabá
lyozni az egyesek és közösségek
érdekét. Ezért a legfontosabb, hogy
minden egyes ember térjen vissza
a krisztusi alapelvekhez és az ötök
javakat igyekezzék megszerezni a
világiak felett.
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E zü stk a lá szo s g a zd a a v a tá s a já n o si KÁLÓT
T elep esk ép ző N ép főiskolán .
A jánosi KÁLÓT telepesképző nép bán fejezték be a háromhónapos téli
főiskolán most végződött a m. kir. föld- gazdasági tanfolyamot, s ünnepélyesen
mivelésügyi minisztérium által rendezett felavattak 40 uj ezüstkalászos gazdát.
3 hónapos gazdasági tanfolyam. A tan- { A záróvizsgán megjelentek Rakottyai
folyam záróvizsgája április 21-én folyt Győző rimaszombati gazdasági iskolai
le. 25 tanulót avattak ezüstkalászos gaz tanár és Balázs Árpád, a Magyar Föld
dává.
szerkesztője, valamint a szomszédos
A m. kir. földmivelésíigyi minisztérium községek kiküldöttei. A sikerült vizsga
képviseletében megjelent Bóna József után a 48 hallgató közül negyvennek
gazdasági tanár vizsgabiztos, Gömör és adták ki az elismerő oklevelet és az
Kishont vármegye részéről Halász Sán ezüstkalászos gazdajelvényt. Az ünne
dor vm. gazdasági felügyelő, Jánosi péllyel kapcsolatban a község gazdái
község vezetősége, Benedek József, a ri szeretettel fogadták* a körükbe érkezett
maszombati m. kir. gazdasági iskola vendégeket. A mezőgazdasági fejlődésünk
igazgatója, tanfolvamvezető, Rakottyai szempontjából nagyjelentőségű tanfolyam
Győző és Braun Ágoston gazd. tanárok megrendezése Szányi Bélának, a rozs
és sokan mások a népfőiskola barátai nyói járás gazdasági felügyelőjének ér
közül.
deme. Úgy ő, mint előadótársai értékes
A KÁLÓT központ képviseletében dr. és elismerésre méltó munkásságot vé
Farkas György orsz. főtitkár és dr. Ho- geztek.
rányi Tibor, a KÁLÓT Gazdasági Szö
vetkezetének igazgatója vett részt a
vizsgán.
A magyar Hiszekegy eléneklése után
Benedek József tanfolyamvezető-igazgató
üdvözölte a megjelenteket és ismertette
A Sajtókamara elnökének magas
a 171. számú 3 hónapos tanfolyam rövid kitüntetése. Magyarország Főméltóságu
történetét. Ezután Bóna József vizsga- Kormányzója vitéz Kolosváry - Barcsa
biztos megadta az engedélyt a vizsga Mihály főszerkesztőnek, a Magyar Sajtó
megtartására, amelynek során a legények kamara elnökének a magyar sajtó szol
egymásután tettek tanúbizonyságot fel gálatában szerzett kiváló érdemeinek el
készültségükről és bátor feleleteikkel ismeréséül a Magyar Érdemrend Középkivívták a bizottság teljes elismerését. keresztjét adományozta.
Az elméleti vizsga után gazdaköri
Kormányzói kihallgatás. Magyaror
gyűlés bemutató volt. Sámuel Mihály
gazdaköri elnök nyitotta meg a gyűlést. szág Főméltóságu Kormányzója nagy
Megnyitójában vázolta a szakszerű gaz szombaton kihallgatáson fogadta a harc
dálkodás fontosságát és a mai termés térről visszaérkezett páncélos hadosztály
fokozásnak értelmét. Ezután Kovács Já tiszti és altiszti küldöttségét. A Kor
nos jegyző tartotta meg beszámolóját a mányzó Ur ez alkalommal személyesen
kör eddigi működéséről. Csiffari János nyújtotta át Resch Rudolf és Szigeiváry
tartott ezután szabadeiőadást „Takar József m. kir. alezredeseknek a legfel
mányozás háborús időben" címmel. A sőbb elhatározásából adományozott ki
nagyon aktuális előadást élénk helyes tüntetését: a Magyar Érdemrend tiszti
lés követte. Az előadás után Máté Lajos keresztjét a hadidiszitménnyel a kardok
szavalta Zempléni Árpád: „Örök magyar kal.
ság" cimü versét ügyes szavalókészség
Érettségi biztosi megbízatás. A m.
gel, majd Bárány István ügyesen felépí kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
tett szabad előadása következett. Ezután dr. Lörinczy Szabolcs miniszteri taná
az iskola énekkara magyar népdalokat csost a rimaszombati Egyesült Prot.
adott elő Braun Ágoston tanár vezeté Gimnáziumhoz, vitéz Fábián Vilmos tan
sével, végül Bogács Ferenc szavalta el ügyi főtanácsos, gimn. igazgatót pedig
Szabolcska Mihály: „Legenda a csata a kiskunhalasi ref. gimnáziumhoz érett
téren" c. versét mély átérzéssel.
ségi-biztosként kiküldte. — A rimaA gazdaköri bemutató után Bóna Jó szombati Egyesült Prot. Gimnáziumban
zsef vizsgabiztos emelkedett szólásra és az érettségi vizsgák Írásbeli részét má
a fiatal magyar gazdák szakszerű gaz jus 17—18—19-én tartják meg.
dálkodási feladatairól beszélt, különös
Nagysikerű vizsga. Vitéz dr. Baráth
tekintettel a jelenlegi helyzetre, majd dr.
Farkas György orsz. főtitkár tolmácsolta Károly kórházi alorvos, aki jelenleg ka
a KÁLÓT központ üzvözletét és a Tele-, tonai szolgálatot teljesít, Debrecenben a
pesképző Népfőiskola fontos szerepét belgyógyászati szakvizsgát kitüntetéssel
letette.
Ismertette.
Az ezüstkalászos jelvény és bizonyít
A feltámadás! körmenetet nagyszom
vány kiosztása után a vizsga a Himnusz bat délutánján hagyományos fénnyel,
eléneklésével ért véget.
gyönyörű időjárás mellett tartották meg.
A legméltóságosabb Oltáriszentség előtt,
amelyet Radány Lajos esperes-plébános
A Rozsnyó szomszédságában fekvő hordozott, az iskolás gyermekek, a le
Rudna községben a közelmúlt napok- vente diszszakasz és az egyházi zászló
vivők haladtak. A baldachin mellett a
papság és az irgalmas nővérek, utána
Fosztatlan pelyhestoll, 12—, szürke pelyhes ka pedig dr. Horváth Árpád alispánnal, vi
csatoli, nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll téz Rajháthy Sándor m. kir. alezredes2 —, szürke vegyes 2 60, szürke foszfottas toll székkapitánnyal, Éva László polgármes
3 20, jobb 4’—, finomabb, szürke fosztott 5-—, terrel és vitéz dr. Biikky Jenő rendőr
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12'—, pelyhesebb tanácsossal az élen a hatóságok veze
14'— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- tői, a katolikus körök tagjai és hívek
tollvál alata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35. nagy tömege sorakozott fel. Mindany-
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nyiuk ajkán örömteljesen hangzott fel az j Felvétel a rozsnyói egyházmegye
Alleluja : „Feltámadott e napon Jézus", papnevelő intézetébe. A rozsnyói egyhogy meghozza ennek a sokat szenve-j házmegye papnevelő intézetébe felvételt
dett világnak is a békét és megnyugvást, nyerhetnek azok a római katolikus ifjak,
A buzaszentelési körmenetet ma, va- akik a gimnázium IV.—Vili. osztályát jó
sárnap délelőtt a 10 órai szentmise után 1 eredménnyel elvégezték és teljesen egész
tartják meg a plébániai templomból. — : ségesek. Á kérvények kellően felszerelve
A májusi ájtatosságok hétköznaponként május 31-ig küldendők be a papnevelő
d. u. fél 7 órakor kezdődnek a kát. temp- intézet igazgatóságához Rozsnyóra. Bő
lomban.
| vebb felvilágosítások a plébániákon
nyerhetők.
A vármegye th. kisgyDIése április
Két uj magyar nóta. Megjelent Fa29 én, csütörtökön délben tartutta ren
des havi ülését dr. Horváth Árpád alis lusy Nándor hírlapíró „Nagymu^zkapán elnöklete mellett. A kisgyülés a országban" és „Katona vót idesapád Is",
másnapi közgyűlés tárgysorozatán sze cimü két uj magyar nótája. Mindkét dal
országos versenyen dijat nyert. Lélek
replő ügyek felett határozott.
bemarkoló zenéje Csonka Demetertől
Jubiláris közgyűlés. A rimaszombati van. Kapható minden könyvkereskedésKatolikus Kör most érte el fennállásé- ben.
nak félszázados évfordulóját. A Kör _ A RIMASZOMBATI JÁRÁSI H1TELSZÖ50 ik éves rendes közgyűlését május hó VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke9 én, vasárnap délután 4 órakor iinne- zet tag ja a betéteket a legm agasabb kam atpélyes keretek között tartja meg szék- j tat gyüm ölcsözted, mindenféle kölcsönöket
házának nagytermében. Vasárnap dél-1 előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek
előtt 10 órakor a Kör tagjai testületileg után 5°/o-os osztalékot fizet.
vesznek részt a plébániai templomban
Az Országos Társadalombiztosító
megtartandó hálaadó istentiszteleten.
Intézet fiatalkorú biztosítottjainak
Megalakult a városi közellátási bi gyógyfldültetése. Mint az előző évek
zottság. A nemrégiben kinevezett vá ben, az OTI a folyó évben is kéthetes
rosi közellátási bizottság április 28-án ingyenes gyógy üdültetésben részesíti az
tartotta alakuló ülését Éva László pol általános (ipari) üzletágon biztosított s
gármester elnöklete mellett. A bizottság arra rászoruló fiatalkorú (14—18 éves)
Patonay Gábor közellátási előadó jelen tagjait. A gyógyüdültetést az Intézet sa
tései alapján határozott a fontosabb ját üdülőtelepein (Visegrád, Horthy-telep,
Leányfalu, Máriabesnyő, Fenyvesvölgy,
közélelmezési kérdésekben.
Telkibánya, Királyhágó, GyergyószentA Rim aszom bati T akarék p én ztár, várm e miklós, Szakály Högyész, Balatonlelle)
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET május 24 töl szeptember 20-ig terjedő
kedvező kam atozásra elfogad és azokból időben bonyolítja le. A gyógy üdültetés
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít. ben résztvenni kívánók erre irányuló
haladéktalanul jelentsék be
Alapszabály jóváhagyás. A m. kir- szándékukat
az OTI rimaszombati kerületi pénztárá
pénzügyminiszter a Rimaszombati Te nál,
a szükséges részletes tájékoz
metkezési Biztositó Egyesület (azelőtt: tatástahol
megkapják.
Rimaszombati Általános Temetkezési
Egyesület) módosított alapszabályait a
m kir. belügyminiszterrel egyetértésben
láttamozta.
Közgyűlés. A Hadirokkantak, Hadi
özvegyek és Hadiárvák Országos Nem
zeti Szövetségének (HONSz) helyi cso
portja május 9-én, vasárnap d. u. 3
órakor tartja IV. évi rendes közgyűlését
a Polgárikör kistermében.
Az OTBA igényjogosultak figyel
mébe. A Magyar Iskolaszanatórium
Egyesület svábhegyi iskolaszanatóriumá
ban pénzügyminiszteri rendelet értelmé
ben 70 OTBA igényjogosult tag gyenge
vérszegény, megerősítésre szoruló isko
lásgyermeke nyer felvételt (a rendeleti
értelmében tüdőbetegek kizárva) úgy a
nyári szünidőre, mint pedig az 1943/44.
iskolai tanév első felére. A szentgott
hárdi iskolaszanatóriumba tüdőbetegek
is felvételt nyernek. Könnyebb és súlyo
sabb osztály. Részletes felvilágosítást az
OTBA körzeti orvosok és az egyesület
központi irodája nyújt (Bp. Vili., Sándorutca 26.)

Bizalmai érdemel,
omiben nem csoiódunk. A

C h lo ro d o n t

minősége mindig ugyanaz.

C h lo ro d o n t
f í í g p i í s síta s.
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A gazdalajstromok közszemlére té
tele. Minden gazdálkodónak elsőrendű
kötelessége, hogy a közszemlére kitett
gazdalajstromokat haladéktalanul tekintse
meg és az esetleges helyesbítést azonnal
a helyszínen kérje, annál is inkább,
mert később nem lesz módjában az
előirt beszolgáltatási kötelezettségén vál
toztatni.
Mindent tisztességes utón szerezz
be és jelentsd fel az árdrágítót I
Határidőn túl nem szabad bevál
tani a piros cipőutalványt. A piros
cipőutalványok tudvalévőén csak a ki
állítást követő hónap végéig érvényesek.
Ennek ellenére, a hatóságok megállapí
tása szerint többször megtörtént, —
hogy a cipészek az időponton túl is
beváltották a piros utalványokat. Most
nyomatékosan tudomására hozzák az
érdekelteknek, hogy a határidón túl,
tehát a már lejárt utalványokat bevál
tani nem szabad és a börkereskedők
sem adhatnak anyagot ilyen lejárt utal
ványokra.
Milyen élelmiszert vihetünk enge
dély nélkül a vasúton? A vasúti állo
másokon ellenőrzik az utasok csomag
jait és a nem szállítható élelmiszereket
elkobozzák. Csak szállítási engedéllyel
lehet lisztet, zsírt, tojást, libát, kacsát
szállítani. Azonban a személyes szük
ségletnek megfelelő mennyiségű élelmi
szert vihetünk magunkkal a vasúton.
Engedély nélkül vihetünk egész kenye
ret, továbbá két tyúkot, vagy négy
csirkét.
Ne vásárolj feketén, mert a fekete
piac a börtönbe juttat 1

Minden h á z t u l a j d o n o s
érdeke, hogy tagja legyen

a Légoltalm i Lig á n a k!

Tartsuk be
a lég olta lm i e lő ír á s o k a t!

Haditudúsitó kiállítás
Budapesten.
Május 2-án nyilik meg a pesti
Vigadó valamennyi termében az
idei tavasz egyetlen országos kiállí
tása : a Haditudósító Kiállítás. Hon
véd haditudósítók rendezik, de nem
azért, hogy magukról beszéljenek,
hanem, hogy a harcoló honvédet,
a keleti harctéren küzdő magyar
csapatok emberfölötti terjesitményeit
mutassák be fényképben, filmen,
lemezrevágott helyszíni rádióközvetitésekben, harctéri ujságtudósitásokban, helyszínen rajzolt mű
vészi rajzokban és festményekben.
A korszerű háború a maga komor
valóságában jelenik meg a szem
lélő előtt a kiállításra összegyűjtött
dokumentumokban. Aki az izgal
mas harctéri filmjeleneteket és fény
képeket, az ágyutüzben készült
kéziratokat megnézi, a lemezre vá
gott helyszíni rádióriportokat meg
hallgatja, az hiteles képet nyer a
magyar honvéd téli hadjáratáról.
A haditudósító kiállítással kap
csolatosan a Magyar Művelődés
Házában május 3-án a haditudó
sítók rendezésében „Honvéd-est“
lesz, melynek hangverseny műso
rán a magyar énekes és előadó
művészek legkiválóbbjai mellett
egy-egy világhírű német, olasz,
bolgár és finn művész is föllép. A
haditudósító kiállítás gazdag és
sokágú anyagával az ország leggrandiózusabb tavaszi látványos
sága lesz. Látogatottságát bizonyára
fokozni fogja a bélyeggyűjtők kü
lön csemegéje. A kiállítás ideje
alatt május 2-től— 12-ig ugyanis a
kiállítás épületében levő postahiva
tal külön kiállítási ünnepi postabélyegzőt használ.

Nem szabad a virágzó fát perme
tezni. Egyes gyümölcstermelők gyü
mölcsfáikat túlbuzgóságból még a vi
rágzás idején is permetezik, holott en
nek semmi célja nincsen, sőt kárt okoz
nak vele, mert a nektárgyüjtő méhek
a mérgező hatású permetlevet is fel
szívják és elpusztulnak tőle. Mivel a
méhek mézgyüjtő munkájának a mai
időkben fokozott jelentősége van, illeté
kes helyről felhívják a figyelmet arra,
hogy a földmivelésügyl miniszter ren
deletéi tiltják a virágzó gyümölcsfa
permetezését és a virágzó fáknak arzéntartalmú növényvédelmi szerekkel való
A pénteken nagy tetszéssel bemuta
porozását. Aki e rendelet ellen vét, 15 tott „Tavaszi szonáta" előadásait most
napig terjedhető elzárással és pénzbün szombaton és vasárnap folytatják. A
tetéssel is büntethető.
művésziesen megrendezett és komoly
zenei élményt jelentő filmalkotás maga
Nem veszti érvényét a katonai szol san felülmúlja a legutóbb bemutatott,
gálatot teljesítők iparengedélye. A túlságosan „édeskés" magyar filmet. —
Budapesti Közlöny múlt szombati száma Május 3-án, hétfőn és 4-én, kedden az
a kereskedelmi és közlekedésügyi mi immár európai hírnévre emelkedett finn
niszter rendeletét közölte az ipar gyakor filmművészet legújabb remekművét lát
lására vonatkozó egyes rendelkezések hatjuk: „Finn-vér" címen. Északi testvér
módosításáról. A rendelet azt mondja, népünk lelki világába vezet az izgalmas
hogyha az ipar vagy kereskedés gyakor dráma, amelynek során két fiatalember
lását katonai szolgálat miatt nem kezdték küzd a szeretett leányért. Főszereplői:
meg, vagy nem folytatják, a kiadott te Ansa Ikonén, S. Augrrkoski, Laila Rihte.
lepengedély, iparigazolvány, illetőleg ipar- — Május 5-én, szerdán és 6 án csütör
engedély nem veszti érvényét. Ha az ipa tökön Pierre Benoit-nak, a franciák hír
rost, kereskedőt iparának gyakorlásában neves kalandos-regények Írójának leg
a katonai szolgálattal összefüggő körül újabb müvéből filmrevett érdekfeszitő
mény (hadifogság, eltűnés, betegség stb.) történetét, a „Fekete liliom'-ot mutatja
akadályozza, az elsőfokú iparhatóság az be a filmszínház. A legjobb francia szí
iparos hozzátartozóinak kérelmére az ipar- nészek, az elragadó Vivieana Romanceengedély vagy iparigazolvány érvényét cal az élen, bonyolítják a lélekzetelállitó
a háborús veszély, illetőleg a katonai mesét. — A jövő vasárnap Szörényi Éva
szolgálat megszűnését követő időre is mulattató nagy filmje, az „Anna Mária"
meghosszabbíthatja, A meghosszabbítás kerül bemutatásra.
egy-egy évre szólhat.

Nemzeti filmszínház.

Lenyirják a kutyákat. Rendelet je
lent meg, hogy április végétől kezdve
az egész országban hozzá kell kezdeni
a kutyák szőrének lenyirásához. A ren
delet értelmében a nyolc centiméternél
hosszabb kutyaszőrt kilogrammonként
öt pengőért, az 5—8 centiméteres szőrt
kilogrammonként 3 pengőért váltják be.

Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy a
filmszínház igazgatósága kicseréltette a
vetítővásznat és Így a leadás tisztábbá
és hangosabbá vált. A mozilátogatók
jórésze kívánságának adunk kifejezést
akkor, amidőn a közönséget arra kér
jük, hogy helyeiket pontosan foglalják
el, mert a későn érkezők nemcsak az
előadás menetét, de a inár megjelentek
élvezetét is megzavarják. Ugyancsak
panaszok érkeztek hozzánk amiatt, hogy
a hölgyek kalapjai is zavarják a látást.
Tehát hölgyeink, a moziban „le a kalap
pal" a hátuk mögött ülök érdekében.

SPORT.
Labdarúgás.
A Törekvés második csapata nyerte
meg a húsvéti tornát. A Törekvés és
a Levente Egyesület által rendezett hús
véti mérkőzések kedvező időjárás mel
lett, nagy nézőközönség előtt a helybeli
csapatok győzelmét hozták. A húsvéti
dijmérkőzések eredményei voltak :
Vasárnap:
R. Törekvés li.—Tamásfalvai LE 2:0
( 0 : 0).

vasárnap délután 4 órakor a Városkert
melletti sportpályán a Rimaszombati Tö
rekvés SE II. csapatával barátságos mér
kőzést játszik a Rimaszombati Levente
Egyesület mérsékelt beléptidijak mellett.

Irodalom .

Beküldött könyvek.
Kárpáti Aurél: „Néma hegedű".
Kárpáti Aurél ma egyik legtekintélye
sebb kritikusunk, szigorú és tárgyilagos
bírálója irodalmi és színházi életünknek.
De a megértő szellem, a sokoldalú tu
dás és a bátor elfogulatlanság együtt
véve sem adja meg teljes kritikusi arc
képét. Ennek az arcképnek legjeleinzőbb
vonása az, hogy művész. Pontosabban
szólva: költő, lírai költő.
A „Néma hegedű" első sorától az
utolsóig prózában irt versek hatását
kelti. Ez a próza látszólagos egyszerű
ségében, a tudatos stilusmüvészet csú
csain jár. Kevés Írónk van, akinek pró
zája — értékes gondolati tartalmától
függetlenül is — nemes hangzásával,
benső ritmusával, mesterien megválasz
tott szavaival — olyan tiszta, költői ha
tással rezeg tovább az olvasó lelkében,
mint az övé.
Az a tiszta művészet és végtelenül
finom kultúra, amely Kárpáti Aurél Urai
prózájának, kis tanulmányainak, emlé
kezéseinek és elmélkedéseinek minden
során megérzik, sok szivben fog rezonáló szekrényre találni.
A szép kiállítású könyv a Singer és
Wolfner Irodalmi Intézet kiadásában je
lent meg.

Szerencsi LE—Rimaszombati LE 3 :1
(2:1).
Hétfőn:
Rimaszombati LE — Tamásfalvai LE
3:1 (1 :1).
R. Törekvés II.—Szerencsi LE 4:3
(1 :2).
Uj Idők, a magyar középosztály nép
Végeredmény: 1. Rimaszombati Törek szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
vés II. 2. Szerencsi LE. 3. Rimaszombati évre 6’40 P., egyes szám ára 50 fillér.
LE. 4. Rimatamásfalvai LE.
A Magyar Lányok, leányaink ked
R. Törekvés—Losoncapátfalusi SE velt hetilapja. Előfizetési dij ’/.-évre az
2:0 (0:0). Barátságos mérkőzés husvét- Otthonunk melléklettel együtt 4 P.
vasárnapján. A Törekvés az évad elején
Az Én Ujsógoni-TDndérvásár, a
szenvedett 2:1 arányú vereségéért si
kerrel visszavágott. A gólokat Murányi gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési
dij '/.‘évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.
és Antóny szerezték.
Mindhárom lapból díjtalan mutatványMa a Törekvés Tornaiján játszik számot kívánatra küld a kiadóhivatal:
bajnoki mérkőzést. A tornaijai csapat Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
erősen feljavult, úgyhogy a Törekvésnek
„Magyar Föld" címen a Mezőgazdateljes tudását kell latbavetnie, hogy a
vezetést megőrizze.
sági Művelődési Társaság kiadásában
és Csougorády György szakoktatási igaz
MLSZ Felvidéki kerület.
gató szerkesztésében képes mezőgazdaSajóvölgyi csoport. I. osztály.
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára
Rimaszombati TSE
1 1 - 9 ------- 2—29:16 18
'/.-ed évre 130 P. Szerkesztőség és kiFarkaslyuki OTE
1 1 - 8 —1— 2-36:17—17
adóhivatal:
Budapest, VII. Erzsébet-körRozsnyói MSC
1 1 - 5 - 3 — 3 -2 9 :16 -13
Tornaijai LE
1 1 - 5 - 3 - 3-32:20—13 ut 7.
Ózdi VTK II.
Özörényi CLSE
Bánrévei VSC
Jolsvai SK

1 1 - 5 - 1 - 5- 35:24—11
1 1 - 5 ------- 6—1421 —10
1 1 - 2 --------9-21:41— 4
11—1 —10—11:50— 2

Levente-hírek.
A Levente Egyesületben ismét nagy
készülődés tapasztalható. Ugyanis a
Rimaszombati Levente Egyesület vasár
nap, május 2-án kapcsolódik bele az
országos levente labdarugó-bajnokság
ba. Első ellenfele a Ragályi LE lett
volna, amely azonban felszerelés hiányá
ban visszalépett a bajnokságtól. További
ellenfelek a következők lesznek: Tor
naijai LE, Aggteleki LE és Sajógömöri LE.
A levente-csapat nagyban készül a
bajnoki idényre és a kijelölt játékosok
szorgalmasan járnak az edzésekre. Re
méljük, hogy fiatal- kezdő játékosaink
teljesilményeik alapján méltók lesznek
arra, hogy idővel bekerüljenek majd a
helyi Törekvésbe.
Miután a ragályi csapat visszalépése
miatt az első bajnoki mérkőzés elmarad,

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

A „Híd" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti I; pja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg.
Egyes szám ára: 50 fillér.
A „Világposta" katolikus folyóirat
megjelenik minden hónap 10 én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.
A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos
szórakozást és sok tanulságot nyújt.
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok:
Budapest, VII. Dohány-utca 12.
A „Magyar Erő", Nyíró József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII.
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára
20 fillér. Negyedévre 2 40 P.
A „Búvár" májusi száma gazdag
tartalommal jelent meg. A képekkel és
rajzokkal gazdagon díszített lapot a szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

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

