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A ma divatos életproblém ái.
A ma legalkalmatlanabb idejében, 

amidőn a vérzivataros háborúk a 
belső front katonáinak komoly, meg
feszített munkát parancsolnak, — 
ütik fel fejüket a divatos életprob
lémák, amelyek olyan egyszerűek 
és igénytelenek, hogy megírhatta 
volna őket a szavait nem válogató 
Plautus, akár Goethe vagy Voltair 
is, mint afféle unalomszülte kis tra
gikomédiákat.

A nőt, aki jó dolga minden ké
nyelméből nézi le az élet komoly
ságát, aki legtöbb esetben, mond
hatnám, igen gyakran fittyet hány 
az élet legszebb kivirágzására: a 
gyermekre, s minden idegszála ré
vületével a „nagy nök“ életkomé
diáit utánozza anélkül, hogy észre
venné, miszerint voltaképpen a re
gények és filmek háromszöges 
eseteit kopirozza csak magára.

Ha Plautus irta volna meg az 
ilyen igénytelen kis komédiázást, 
bölcs tanácsként bizton csak azt 
ajánlotta volna, hogy a házasság 
szentségéből játékot űzőnek adjanak 
seprőt a kezébe, hadd sepergesse 
a többi szeméttel a magáét is, hogy 
legyen elfoglaltsága, s unalmában 
ne legyen ráérő ideje arra, hogy 
Lóth erkölcseként problémásdit ját
szón akkor, amidőn Ízléstelen utcai 
aszfalton pletykázó, lélek nélküli 
kutmérgező szerepét viszi.

De ma tovább kell menni, s ko
molyan ki kell vizsgálni, hogy az 
ilyen kis komédiáknak mi a titka? 
Mert a nőnek az ő lelki kincseit, 
melyeket ajándékul az Égtől nyert, 
sohasem szabad elprédálnia.

A hitves, csak akkor méltó e 
szent elnevezésre, ha a nőhüség 
költészetének tisztaságában marad 
és az áldozó szeretetben felolvadva, 
még támadható vad indulatok ki
törése esetén is tud hangtalan köny- 
nyekben felolvadni. A női lélek 
habselyem fátyolának sohasem sza
bad elhagyással beszennyeződnie, 
s a szív nemességével kell tudni 
megvédeni az erényt, melyet aján
dékul és ékül a nőnek az Ég adott.

A hitves elnevezésre csak az 
méltó, aki kétségei közt lelkét tá
vol tartja a kisértésektől, nem él 
önkéntelenül adódott lehetőségek 
pillanatával és úgy zárja szivébe 
minden vélt bánatát, hogy a hitve 
sek-hitvesének tökéletességét sugá
rozhassa.

Nem érv, hogy joga van az élet
hez. Mert csak ahhoz van joga, 
amelyet választott, s mely gyerme
kében ki is virágzott, — minden

Nincs benne semmi emberi vagy 
asszonyi, családi vonás sem ; s a 
titka, hogy történésében és külső

más vélt jog csak az elhibázott első ^ e'.̂ en tê eAs4̂  idegen a magyar 
nevelést tetézi újabb gyarlóságok
kal, melyre, mert él az Isten, csak 
bünhődés következhetik. , , ,

Az ilyen problémák elevenül t mAskor is kifogásolt könnyen élők, 
hozzá vannak nőve a mai időkhöz. a hasonlóak.

élet józanságától, s bennük csakis 
az utánzódik százegyszer, amit 
előtte elkövettek már százszor a

Egy léha időnek neuraszténiás ki
sugárzásai csak. Egész históriájuk 
és adataik is sokszor ostorozott 
speciális természetűek. A napos ol
dal dologtalan életének minden ve
lejáró erkölcshiányos jellegzetessé
gével.

A mindennapos bridzs, a ciga
retta, mely az utcán sem hull ki a 
szájukból, az ajk- és körömmázo
lás, a parfőmözés, dauereztetés 
unalma szül csak ilyen problémá
kat. Dolgoznának csak reggeltől- 
estig, volna csak kevesebb ráérő

idejük, akkor az — amit koldus
szóval „munkás élet"-nek, „gyer
mek nevelés"-nek szokás mondani 
— nem engedné a családi élet 
csereberélését úgy, mint a rendes 
ember a fehérneműjét váltani szokta.

A nyafogó „életjog" hangoztatást, 
egészséges, tiszta erkölcsű gusztus
sal még csak tudomásul se lehet 
venni, mert nincs egyszerűbb va
lami, mint az „egyszer egy, az egy!" 
Csak az az egy aztán ne képzelje 
magát ezernek, holott talán még 
egy se ! . . .

—él—

Mámoros lelkesedéssel fogadta Rimaszombat lakossága 
a z  o r o s z  h a r c i  é r r ő l  h a z a t é r t  h ő s  h u s z á r o k a t .

Hódolat a visszatért vitéz honvédeknek, kegyeletes megemlékezés a hősi halottak iránt.

A 11. honvéd hadsereggel együtt, tett: „Istennek hála, hogy megőrizte} a hazatért hősöknek, figyelmeztette
azonban őket arra, hogy a „harc 
addig áll, mig a vörös rém él," s

és a Haza iránti kötelességét, ha- szontlátás boldog öröme. Néhány 
zatért a rimaszombati huszárszázad perc és a huszárszázad felsorako- 
is, amely csaknem egy esztendőn zott a diszszakaszokkal szemben, 
keresztül harcolt azért, hogy meg- Vitéz Rajháthy Sándor alezredes 
akadályozza — amint azt vitéz Jány hazafias lendületű szép beszédben 

vezérezredes, hadsereg- köszöntötte a hazatért hősöket.

igy ha kell, legyenek arra újra fel
készülve.

Gusztáv
parancsnok mondotta:— „nehogy „Dicső híretek jöveteleteket már jó- 
a vörös rém véres karmaival bele- előre megelőzte" — mondotta — 
markolhasson országunk megszen- „s Ti bebizonyítottátok, hogy a ma
telt földjébe." Rimaszombat városa gyár huszárok szelleme még él. 
zászlódiszbe öltözve, szeretettel pá- Büszkék vagyunk rátok és szere- 
rosult nagy örömmel, május lég- tettel köszöntünk idehaza." Majd az 
szebb virágaival fogadta a hazatérő alezredes idézte
hős katonákat. Ünnepi hangulat 
ülte meg május 4-én, kedden dél
előtt a város utcáit és már kora 
délelőtt megindult a családtagok és

a hősi halált halt huszárok szel
lemét és emlékezetükre a meg
jelentek egy p e r c e s  néma 

csönddel áldoztak.
érdeklődők sokasága a vasutállo- Majd megérdemelt pihenést kívánt 
másra, ahová a menetrendszerű 11

A katonás beszéd után bájos 
magyar-ruhás kisleány: Vámossy 
Klárika virágcsokrot nyújtott át a 
huszárszázad parancsnokának, aki 
hálás köszönetét mondott a szívé
lyes fogadtatásért, kifejezvén, hogy 
kötelességüket elődeikhez híven tel
jesítették, s beváltották azt az Ígé
retet, amelyet egy esztendővel eze
lőtt Rimaszombatból való eltávozá
suk során tettek. A nagy éljenzés
sel fogadott beszéd után a katonai 
alakulatok felfejlődtek és a Horthy 
Miklós-térre vonultak, ahol a Hő- 
sök-Emlékmüve előtt folyt le

óra 7 perces vonattal érkeztek meg 
a messze útról hazatért vitéz hu
szárok.

A pályaudvarra kivonultak a hely
őrségi csapatok diszszakaszai és a 
leventék diszszakasza a zenekarral „
az élen. Megjelentek dr. Radvánszky Horváth Árpád alispán vezetése

a h iva ta lo s fogadtatás.

A magyar nemzeti és a baráti hatást keltett beszédben a nagy 
országok lobogóival feldiszitett em- csatákból visszatért vitéz huszáro- 
lékmü mellett helyet foglaltak dr. kát:
Radvánszky György főispán és dr. É ya  L á „ l6  üdTÖBl6 bessédo.

György főispán, dr. Horváth Árpád 
alispán, vitéz Rajháthy Sándor m. 
kir. alezredes, vitézi székkapitány, 
Éva László polgármester és vitéz 
dr. Biikky Jenő m. kir. rendőrta
nácsos, vitéz Keresztes László ny. 
á. őrnagy, vm. vitézi széktartó 
és a helyőrség tisztikara. A nem
zeti színekkel és zöld levelekkel 
feldiszitett vonat a Himnusz hang
jai mellett futott be. A megérkező- 
ket elsőnek a pótszázad parancs
noka köszöntötte. A megjelent csa
ládtagok szemében könny gyűlt 
össze, innét és onnét is hallani lehe-

mellett az összes egyházi és pol
gári hatóságok vezetői, a hadirok
kantak és tűzharcosok, a társadalmi 
egyesületek képviselői és tanáraik 
vezetése mellett az iskolák növen
dékei, a tér három oldalán pedig 
az érdeklődők hatalmas tömege. 
Lelkes éljenzés fogadta a megér
kező hős katonákat, akik az em
lékmű előtt sorakoztak fel. A le
vente-zenekar Kardos Gyula oktató 
vezetése mellett eljátszotta a Ma
gyar Hiszekegyet, majd nagy fi
gyelem közepette Éva László pol
gármester üdvözölte az alábbi nagy

„Magyar Testvéreim !
Vitéz Honvédhuszárok t
Valahogy az emberi lélek aként van 

berendezve, hogy legtöbbször annak örül, 
ami a legmélyebb fájó érzéseket váltja 
ki. Városunk ma örömmámorban úszva, 
szent harangzúgással, fényes zászlódisz- 
beöltözötten, büszkén fogadja hazatért 
vitéz katonáit, akik messze távol, vala
hol az orosz hómezökön, vérhullasztás- 
sal és kemény virrasztással, becsülettel 
őrizték szent Hazánk határait, — de ott 
van mögötte a fájó érzés is, a tudat:...

akik nem tértek vissza, akik hősi 
életüket a hazáért áldozták, amikor 
a ma véres háborújában Krisztus 

keresztjét védelmezték.
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Testvérek! Szent templomaink árnyéká
ban, a keresztény hősök emlékoszlopa 
előtt, Istennek hálát adva, úgy fogadunk 
Benneteket és ölelünk keblünkre, aho
gyan a legnagyobb hősöket illik fogadni: 
szívvel és virággal, szeretettel és lelke
sedéssel, büszkeséggel és hódolattal. A 
magyar dicsőség fiai vagytok, mert a 
magyar történelem legszebb lapjait Írtá
tok meg karddal és vérrel !

Ütemes magyar diszmenelben, spártai 
lélekkel tértek ma vissza közénk és 
megtanultátok, hogy a magyar lélek a 
bajtársi közösségben képes a legnagyobb 
teljesítményekre.

És a magyar lélek vérzett büszkén 
mindig a hazáért, vérzett a magyar föld 
minden egyes talpa lattnyi darabjáért. 
Vér itatta minden rögét, vérrózsák hí
mezték minden mezejét. Több mint ezer 
esztendőnek véres történetéről beszél 
nekünk a magyar história: régi dicső
ségről, uj diadalokról, vérbefojtott sza
badságról és vérben fogant reménységről 
és arról, hogy

a népek Istene különös célt tűzött 
elénk, szent hivatást, mert ennyi 
vértanúja, ennyi áldozata csak nagy
szerű eszmének, csak nagyrahivatott 

nemzetnek lehet.
Ebbe a vérszegény világrészbe ezer 

évvel ezelőtt mi hoztuk azt a szent folya
mot, azt a csodatevő piros vért, mely
nek zápora felfrissítette ellankadt ide
geit és azóta tiz évszázadon keresztül 
a mi vérünk táplál'a, olajozta történel
mének motorjait. Tanú rá Mohi-puszta, 
ahol holttestünk ezrei tartóztatták fel a 
Nyugatra zuduló tatárveszedelmet, tanú 
Mohács, melynek gyásztere a mi hősi 
vérünktől pirosult, tanú az elfogulatlan 
história, mely látott bennünket Eger 
ostrománál vérezni, Drégely vívásánál, 
Szigetvár zsarátnokainál vértanúhalált 
halni, látott a napóleoni harcokban, lá
tott a világháború borzalmaiban és lát 
ma, amikor a keresztény világ megsem
misítő ádáz harcát vívja a vörös rém 
és szövetségesei ellen. És mi mindig 
véreztünk ! Trencsén és Isaszeg, Eszter
gom és Nagyszeben a mi vérünk gaz- [ 
dag áradatálól lett iszamós. Nagymaj 
tény letörött zászlója, Arad bitófáinak j 
ránk boruló árnyéka a magyar vér el
apadásáról sir fájó elégiát.

A népek országutján a vérfolyamok, 
a vérzuhatagok mutatják, hogy hí
ven, becsülettel teljesítettük fátumos 

kötelességünket!
A magyar vér ömlése ezután sem 

szünetel. A harc a vörös rém ellen még 
nem ért véget. És mi küzdünk és vir- 
rasztunk tovább, mert a magyar örök 
virrasztásra és küzdésre született.

A magyar becsület követeli az ősi 
magyar jussot: a Kárpátok bércei által 
körülövezett ősi magyar hazát, melyet 
gaz hordák és faji bérencei piszkos fan
táziája akar tőlünk csalárd módon el
rabolni.

De a magyarok Istene újra lehajol 
hozzánk, lehajol a maroknyi becsületes 
magyar népéhez: elhessegeti a halál
madarakat és

hü magyarok buzgó imája nyomán 
hajnal hasad :

piros hajnal a hófehér égboltról a zö'd 
rónákon, erdőkön, búzamezőkön. A leg
első magyar honvéd legendás alakja 
újra előtűnik : felül fehér lovára, uj 
honfoglalásra indul és a szent-istváni 
kettős kereszt örök fénye ismét besugá
rozza a nagy magyar rónákat, vadvirá
gos réteket, illatos erdőket.

Töretlen hittel állunk Isten oltára J 
előtt, itt a hősök emlékművénél uj ma
gyar csodákat várva, uj magyar csodák
ért Imádkozva. És ti vitéz katonák, te
gyetek újra hü esküt a magyar becsű- | 
ietre, a magyar kardra, melyet a ma
gyarok Istene adott kezetekbe, hogy be
csülettel megvéditek azt a keresztet, | 
melyen Krisztus értünk szenvedett, hogy i 
kiirtjátok azt a faji mocsoktól beszeny- 
nyezett vörös érdekszövetséget, mely a 
keresztény templomainkat akarja újból 
lerombolni és Istenünket újra keresztre 
fesziteni.

Vitéz katonák ! Kain megölte Ábelt. 
Az első testvérek közül az egyik már 
meggyilkolta a másik testvérét és a bo
tor rosszasággal, gonosz elvakultsággal 
megvont gunyhatárok mellett, s azokon 
túl elnyomott testvéreink jajszava csen
dül. Kain hatalmas gyilkoló szerszáma 
ismét sújtani készül I 

S mi ez órákban, amikor még nem 
tudni, merre dőlt a kocka, mély meg

rendüléssel, de lelkünk mélyén az isteni 
Gondviselésbe vetett mélységes hittel

bízunk abban, hogy a kocka jobbra 
dől: a Jó legyőzi a Rosszat, és a 
szörnyű viharfelhők elvonulása után 
elnyomott testvéreink jajszavát a 
teljes felszabadulás hálaimája vált

ja fel!
Kegyelet harangjai szólaljatok meg, 

zúgjatok végig a magyar aetheren át, 
zúgjatok a messze távol orosz hómező
kig, hol testvéreink hősi álmukat alusz- 
szák, hol testvéreink és szövetségeseink 
küzdenek az igazságért ! Vigyétek hálán
kat, szeretetünket, vigyétek törhetetlen 
bizakodásunkat, hogy győznünk kell, 
mert van igazság és velünk az Isten."

A nagy lapssal fogadott beszéd 
után Kisfaludy Lajos gimn. VIII. o. 
tanuló ifjú leikéből fakadt, nemes 
gondolatokkal teljes beszédében 

az ifjúság nevében mondott kö
szönetét és fejezte ki háláját 
a „nemzet virágaidnak: a hős 
honvédeknek, akik „valameny- 

nyiünkért küzdöttek."
Annak a meggyőződésének adott 
hitet, hogy a kiontott magyar vér 
nem ömlött hiába. Az értékes be
szédre, amelyet a hallgatóság nagy 
tetszéssel kisért, jövő számunkban 
visszatérünk.

A két, a város lakosságának 
szivét és lelkét kinyilatkoztató, be
széd után harangzúgás közepette 
a hazatért csapat parancsnoka ha
talmas fenyőkoszorut helyezett a 
Hősök-Emlékművének talapzatára 
az első világháború hősi halottjai
nak emlékezetére, mig a parancs
nok-helyettes a mostani háború 
huszárhalottjai emlékezetének hó
dolt szép babérkoszorúval.

A kegyeletes megemlékezések után 
a levente-zenekar eljátszotta a Him
nuszt, majd az állomásparancsnok 
kiadta a parancsot a diszmenethez. 
A kivonult diszszakaszok a vissza
tért hősök, a Hősök-Emlékmüve és 
a katonai és polgári hatóságok ve
zetői előtt a levente-zenekar indu
lói mellett fegyelmezett rendben 
vonultak el. A diszmenet után rög
tön a levente-zenekarral az élen a 
huszárszázad a szabatkai kaszár
nyába vonult. Amerre csak elha
ladtak, virág hullott reájuk, a ka
szárnyában pedig a nehéz harcok 
vitéz hősei átadhatták magukat a 
messze vidékről is ideérkezett hoz
zátartozóikkal együtt a viszontlátás 
kedves örömeinek.

♦♦

A Magyar Élet Pártjának gömöri ülései.
Mint már jelentettük, a Magyar 

Élet Pártja május hónapban a vár
megye számos helységében kerü
leti és választmányi üléseket hivott 
össze, amelyeken a központ kép
viselői tartanak beszámolót a poli
tikai helyzetről. Május 9-én Lévár
ton, Méhiben és Tornaiján folyik 
le az első értekezlet, ahol Pataky 
László országgyűlési képviselő, a 
MÉP alelnöke képviseli a közpon
tot. Május 10-én Rozsnyón, Jolsván 
és Pelsőcön Mikecz Tamás és 
Ronkay Ferenc országgyűlési kép
viselők beszélnek. Május 14—15-én 
Bánrévén, Ragályon, Ajnácskőn, 
Feleden és Rimaszécsen vitéz nemes

---------------- ♦♦

Martsekényi Imre és Pataky László 
országgyűlési képviselők vesznek 
részt az üléseken.

Május 16-án, vasárnap d. e.
11 órakor Rimaszombatban 
folyik le a helyi nagyválaszt

mány ülése,
amelyen Krúdy Ferenc kormány
főtanácsos, országgyűlési képviselő 
és Kása Lajos, a MÉP országos 
főtitkára mondanak beszédet. Vala
mennyi értekezleten résztvesznek 
dr. Radvánszky György kormány- 
biztos főispán, a MÉP gömöri szer
vezeteinek elnöke és dr. Hisnyay- 
lleinzelmann Béla gazdasági főta
nácsos, felsőházi tag is.

Igaz Lajost Esztergom vármegye
alispánjává

A gömörvármegyei közigazgatás 
jóhirnevét bizonyítja, hogy az 1942. 
XXII. t. c. alkalmazása során a 
belügyminiszter a vármegye újabb 
érdemes tisztviselőjét léptette elő 
magasabb tisztségbe. A hivatalos 
lap május 2-iki száma közölte, hogy

a magyar kir. belügyminiszter 
Igaz Lajos vármegyei főjegyző, 
rimaszombati lakost Esztergom 
vármegye a l i s p á n j á v á  kine

vezte.
Igaz Lajos távozása érzékeny vesz
teséget jelent annak, az immár újra 
pontosan működő közigazgatási 
gépezetnek, amelynek megalkotá
sában a vármegye második vezető 
tisztviselőjének oroszlánrésze volt. 
Igaz Lajos személyében itteni négy
éves működése alatt kiváló szak
tudással, soha el nem fáradó mun
kakészséggel és lelkes ügyszere
tettel rendelkező ideális közigazga
tási tisztviselőt ismerhettünk meg. 
Hivatalában hajszálig pontos, min
denre kiterjedő lelkiismeretes mun
kát végzett, amit munkatársaitól is 
megkövetelt. Rendet és fegyelmet 
tartó, szigorú, de megértő szivü 
feljebbvaló volt egyrészt, másrészt 
pedig a legteljesebb megértés szel
lemében dolgozott együtt a várme-

nevezték ki.
gye alispánjával, akivel együttesen 
emelték az újjáéledt vármegye köz- 
igazgatását országos hírnévre. Bá
mulatosan kiterjedt közigazgatási 
tudását és tapasztalatait, példátadó 
szorgalmát és munkakészségét csak 
szerénysége múlta felül. Soha sem 
kereste a nagy nyilvánosságot, a 
vármegye közgyűlésein azonban 
mindenkor megcsodáltuk a törvé
nyek labirintusaiban való nagyszerű 
jártasságát. A nagy természetet és 
művészetet kedvelő lelki nagysága 
és mélységes intelligenciája éppen 
legutóbb nyilatkozott meg abban a 
magasszárnyalásu beszédben amely- 
lyel dr. Radvánszky György főis
pánt — beiktatása alkalmából — 
köszöntötte. Amilyen nagy veszteség 
érte Gömör és Kishont vármegyét 
eltávozásával, éppen olyan nyere
ség lesz személye Esztergom vár
megye alispáni székében, melyben 
mint a megye első tisztviselőjének 
tág tere nyílik teljes tudásának és 
két vármegyében szerzett tapasz
talatainak érvényesítésére. Uj és 
magas tisztségébe volt munkatár
sainak szeretete és jóbarátainak
legjobb kívánságai kisérik.

* **
Igaz Lajos 1891-ben született Buda

pesten, róm. kát. vallásu, nős, 3 gyer

mek atyja, szolgálatonkivüli honvédhad
nagy. A pécsi püspöki jogi liceumban 
szerezte" meg az államtudományi képe
sítést. 1920—26 ig iparművészeti tanul
mányokat végzett és ezen a téren is 
nagyszerűen kiképezte magát. Négy 
nyelven beszél lökéletesen. 1926 bán 
lépett Baranya vármegye szolgálatába, 
a ol a pécsi vármegyeházára oszloliák 
be közigazgatási gyakornoknak. 1927 ben 
vármegyei aljegyző, 1938 bán pedig H-od 
főjegyző lelt. A magyar kir. belügymi
niszter 1939. március 29 én nevezte ki 
Gömör és Kishont vármegye főjegyző
jévé. Itt dr. Horváth Árpád alispánnal 
együtt kéz a kézben vezették át a vár
megye közigazgatási gépezetét a meg
szállás alatti tespedésböl az egészséges 
és erőteljes működésbe. Szinte szimbó
lumként hat Igaz Lajos alispán jövő
beni működésére, hogy a in. kir. belügy
miniszter választása éppen az nap esett 
rá, amikor Gömör és Kishont vármegye 
törvényhatósági bizottsága dr. Horváth 
Árpád alispán beiktatása k pcsán mél
tatta az elmúlt négy esztendő vármegyei 
közigazgatásának értékes és nemzetépitő 
munkásságát.

A  K atolikus K ör 
jubileumára.

Városunk második régi társa
dalmi egyesülete vasárnap díszköz
gyűlés keretében ünnepli fennállá
sának félszázados évfordulóját, ö t
ven évvel ezelőtt alakult meg 
városunkban a „Rimaszombati Ka
tolikus Olvasó Egylet," amely — 
mint azt első neve is mutatta — a 
nemzeti és keresztény szellemű mű
velődés eszméit tűzte zászlajára. 
Ennek a hivatásának a békeidők 
zavartalan fejlődési lehetőségei, de 
a későbbi vérzivataros negyedszá
zad nehéz körülményei között is 
maradéktalanul eleget tett. A mai 
szép évfordulón a „Rimaszombati 
Katolikus Kör" megelégedetten és 
büszkén tekinthet vissza a háta 
mögött álló esztendőkben végzett 
vallásos, társadalmi és kulturális 
munkásságának eredményeire, ame
lyekkel a város határain túl is ne
vet és megbecsülést szerzett ma
gának. Rimaszombat város társa
dalma felekezeti különbség nélkül 
igaz szeretettel köszönti a ritka 
életfordulót elért népszerű egyesü
letet, azzal a jókívánsággal, hogy 
a szebb magyar jövő Ígéretein át 
erőben és épségben érje el a leg
közelebbi, anyagi és erkölcsi sikert 
hozó jubileumot.________________

Tanügyi hírek. A ni. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter augusztus 1-i 
hatállyal dr. Szeifarth Vilmost, a rima
szombati állami polgári fiú- és leány
iskola igazgatóját Dutiaadonyba helyezte 
át. Miután dr. Szeifarth Vilmos közben 
egészségi okokból szabadságot kért, a 
tanügyi főhatóság az iskola ideiglenes 
vezetésével Balta Károly polgári iskolai 
tanárt bízta meg. Dr. Abonyi Dezső özö- 
rényi rrf. tanító állásáról lemondott, mi
után a nyírbátori községi polgári isko
lához meghívást nyert. A tanítói áthelye
zések során Tamásjalvi Aladárt (Jáidán
háza) a feledi r. kát., Sebök Augusztát 
az almágyi r. kát. és Egyed Ferencné 
sz. Hannus Máriát a gömörnánási állami 
iskolához osztották be. Schmidt Erzsébet 
bel lény i tanítónőt a nyitramegyei csornoki, 
Szilágyi Valéria gömörpéterfalai tanító
nőt a gömörsidi, Börzsönyi Sándor taní
tót és Börzsönyi Sándorné tanítónőt pe
dig a várgedei róm. kát. iskolából az 
andrási állami iskolához helyezték át 
augusztus 1-1 hatállyal.
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Dr. H orváth  Árpád alispán
ünnepélyes eskütétele a várm egye közgyűlése előtt.

Nagyhatású beszédek méltatták a nap jelentőségét. — A nem
zetvédelmi munka megjutalmazása. — Két nyugalomba vonult 

megyei altiszt dicsérete.

Április 30-án ismét ünnepnapja 
volt Gömör és Kishont vármegye 
törvényhatóságának. Mint már je
lentettük, ezen a napon iktatták be 
a tavaszi rendes közgyűlés kere
tében hivatalába a vármegye vég
legesen kinevezett alispánját: dr. 
Horváth Árpádot, aki eddigi négy 
éves működése során is már álta
lános megbecsülést és elismerést 
vívott ki úgy hivatali ténykedése, 
mint saját személye iránt. Ennek

amelyet az egyházközség elnöké
nek tiszteletére mondatott el. Dittel 
István rozsnyói nagyprépost, tör
vényhatósági bizottsági tag Tóth 
Sándor és P. Pliclita József hitok
tató-lelkészek segédletével celeb
rálta a hálaadó istentiszteletet, ame
lyen a katonai és polgári hatósá
gok vezetői, a vármegye tisztviselő
kara, valamint a férfi Oltáregyesü
let tagjai is megjelentek. Horváth 
zupád alispán vallásos lelkületének

bizonyságtétele volt az ünnepélyes mélységes hitével járult az Oltári- 
közgyiilés előtt a római katolikus szentség elé, hogy általa megerő- 
tcmplomban megtartott szentmise, sitve folytathassa nemes munkáját.

A  várm eg y e  ünnepi k özgyű lése

pénteken délelőtt fél 12 órakor kez
dődött meg. Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Kormányzó Ur arc
képe mellett két diszbeöltözött me
gyei huszár állott feszes vigyázban, 
az egyik kezében tartotta a Rákóczi- 
korból származó ősi zászlót. A 
nagytermet zsúfolásig megtöltötték 
az egyházi, katonai és polgári ha
tóságok vezetői és a törvényható
sági bizottság tagjai csaknem tel
jes számban. A vendégek soraiban 
ott láttuk putnoki Putnoky Móric 
országgyűlési képviselő és dr. ru- 
nyai 'Sóldos Béla volt főispán, titkos 
tanácsosokat, vitéz Rajháthy Sándor 
alezredes, vm. székkapitányt, vitéz zása után dr. Radvánszky György 
Farkasfalvi Farkas Zoltán m. kir. főispán nagy figyelem közepette az 
huszáralezredest, Radány Lajos es- alábbi emelkedett hangú elnöki 
peres-plébánost, Tariska Lajos kir. megnyitó beszédet mondotta.

Dr. R ad ván szk y  G yörgy főispán elnök i m egnyitója .

törvényszék i, Moesz Géza kir. 
ügyészségi, dr. Stumpf Pál kir. 
járásbirósági elnököket, vitéz Dede 
Lajos miniszteri tanácsos, pénzügy- 
igazgató-helyettest, dr. jékei Balogh 
Ádám kórházi igazgatót, Miskolcról 
Bihary István tanügyi főtanácsost, 
vitéz Keresztes László m. kir. őr
nagyot, Nagy Kálmán és Bodnár 
István m. kir. honvédszázadosokat, 
Ujházy Dénes m. kir. csendőrfő
hadnagyot és dr. Nagy Zoltán m. 
kir. rendőrfelügyelőt. Á karzatokon 
díszes hölgykoszoru foglalt helyet.

A Magyar Hiszekegy elimádko-

„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !
A legutolsó közgyűlés óta eltelt idő 

alatt is változatlanul tombol a háború 
minden szörnyűségével, szenvedésével és 
nyomorúságával, s alig van a világnak 
már olyan része, amelyre nem terjedt ki.

Ebben a világraszóló küzdelemben, 
ahol Európa sorsa talán évszázadokra 
rendeződik és eldől, a mi fiaink is részt 
vesznek, messze keleten az orosz fron
ton minden erejükkel, elszántságukkal, 
sokszoros túlerő és a mostoha viszo
nyok ellen harcolva szörnyű csatákban, 
mindnyájunk aggódó szeretetétől, imád
ságaitól kisérve.

Adja Isten és ez törhetetlen hitem is, 
hogy azoknak, akik kint kötelességük 
teljesítése közben hősi halált haltak, 
áldozatuk ne legyen hiábavaló és példa
adásuk képezze egy szebb, boldogabb 
és nagyobb Magyarország egyik biztos 
alapját.

Mindannyian féltő gonddal figyeljük 
a hősi halottak és sebesültek csa
ládjainak sorsát és úgy vélem, nyu
godtan állíthatom : nincs a megyé
ben egy olyan ember sem, aki ezek
nek a megsegítésében, támogatásában 

örömmel részt ne venne.
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !

Kétségtelen, hogy ez a tavasz, ez az 
év döntő események időszaka lesz.

A kormányzó Ur Ö]Öméltóságának a 
németországi útja alkalmából, amelynek 
kapcsán a nagy német nép vezérét: 
Hitler Adolfot meglátogatta, ismételten 
megállapítást nyert a német és a ma
gyar nézetek azonossága és közös célja: 
az uj Európa felépítéséért és az Orosz
ország elleni küzdelem fontossága és 
szükségessége.

A Miniszterelnök Ur római utazása, 
amelynek kapcsán az olasz nemzet nagy 
Ducejával, Mussolinivá a hagyományos 
régi magyar-olasz barátságot mélyítette 
el, mind a jövőben bekövetkezendő ese
mények fontosságára utalnak.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Mai ülésünk megint egy kiemelkedő 
eseménye a Törvényhatóság életének, 

egy ünnepe !
A m. kir. Belügyminiszter ur dr. Horváth 
Árpád alispán urat ebben az állásában 
megerősítette és Így a megye alispánja, 
amidőn a hivatali esküjét a Törvényha
tóság szine előtt leteszi, mostan már 
végleg összenő és eggyé válik a Tör
vényhatósággal, amellyel az elválasztha
tatlan kapcsolatokat az elmúlt évek 
munkájával már megteremtette. Úgy vé
lem, az egész törvényhatósági bizottság 
véleményét tolmácsolom akkor, amikor 
erről a helyről szeretettel üdvözlöm és 
kívánom, hogy az alispáni teendőket 
ennek a megyének a javára sok hosszú 
éven keresztül folytassa.

Horváth Árpád Idegenből, más vidék
ről jött, de már hosszú évek óta itten 
nem idegen.

Alkotó munkásságát a megyében 
mindenki megbecsüli, értékeli és 

szereti.
Ha körültekint a megyében, mindenütt 

munkájának, fáradozásainak nyomát lát
hatja, mert amidőn idejött e vidék fel- 
szabadulása kapcsán, a régi megyének, 
a Törvényhatóságnak csak az emléke élt 
már, ezt kellett újra életrekeltenl és ve
zetni.

Állásában való megerősítése eddigi 
munkájának elismerése, amelyre méltán 
büszke lehet. Erre a kipróbált, fáradt
ságot nem ismerő munkájára ma múl
hatatlan szükségünk van. Nekünk itten 
feladatunkat képezi az, hogy

a megyében a mai súlyos időkben 
is a nyugalom és a termelés folyto
nossága minden körülmények között 
és ha kell, minden eszközzel bizto

sítva legyen.
Szól ez különösen a mezőgazdasági be
szolgáltatásra nézve, melynek rendszere 
teljesen uj és éppen azért végrehajtása,

az életbe való átültetése fokozott mun
kát igényel. Mindenkinek minden képes
ségét a többtermelés szolgálatába kell 
állítani, mert ezzel a munkájával vesz 
részt a nagy nemzeti erőfeszítésben.

Mindannyiunkat hasson át az a tu
dat, ma többet kell dolgozni, jobbat 
kell alkotni kisebb igényekkel, mint 

eddig.
Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg 

a Törvényhatósági Bizottság mai ülését.
Üdvözlöm dr. ’Sóldos Béla titkos ta

nácsos, nyugalmazott főispán urat, s a 
megyéből megjelent számos vendégün
ket, akik szives megjelenésükkel köz
gyűlésünk fényét emelni szívesek voltak."

Az a lisp án  beik tatása .
A főispán — lelkes éljenzéssel 

fogadott szavai után — bejelentette, 
hogy dr. Zsindely Ferenc és Bor
nemisza Géza miniszterek meleg 
hangú átiratban köszönték meg a 
vármegye törvényhatóságának a ki
nevezésük alkalmából küldött táv
iratokat. Bejelentette még, hogy a 
m. kir. belügyminiszter dr. Tóth 
Mátyás vm. árvaszéki ülnök, th. 
bizottsági tagot Gyergyószentmiklós 
polgármesterévé nevezte ki, majd 
felkérte Igaz Lajos vm. főjegyzőt, 
hogy olvassa fel a m. kir. belügy
miniszter leiratát

dr. Horváth Árpádnak az 1942. 
évi XXII. te. 3. §-a alapján a 
vármegye alispánjává történt 

kinevezéséről.
Ezután az elnöklő főispán indít

ványozta, hogy dr. Horváth Árpád 
alispánt küldöttségileg hívják mega 
közgyűlésre. A küldöttség elnökéül 
Putnoky Móricz országgyűlési kép
viselőt, tagjaiul pedig dr. Hisnyay- 
Heinzelmann Béla felsőházi tagot, 
Pajer János, dr. Szakait István, 
Almássy László és Valaszkay Re
zső th. bizottsági tagokat küldte 
ki a közgyűlés. £ t percnyi szünet 
után a

közgyűlés lelkes ünneplése kö
zött jelent meg a küldöttség 
által kisérve dr. Horváth Árpád 
alispán és foglalta el helyét az 

elnöki asztalnál.
Dr. Radvánszky György főispán 
kezébe vette a vármegye pecsét
jét és az alábbi szivből fakadt, 
őszinte hangú beszéddel üdvözölte 
az alispánt, aki a közgyűlésen meg
jelentekkel együtt állva hallgatta 
végig a szép szavakat:
A  főispán üdvözlő beszéde.

„Méltóságos Alispán Ur! 
Amidőn hivatali esküjének letétele 

után mostan már végleg átveszi a Tör
vényhatóságnak a vezetését, mint ennek 
a vármegyének a főispánja őszinte öröm
mel és barátsággal köszöntöm.

Ami itten van, ami Itten a köz- 
igazgatás szervezése és vezetése 
terén létesült 1938. óta, amidőn e 
terület felszabadulása kapcsán ide

80. jótékonycélu m.kir. államsorsjáték. 
Főnyeremény:

4o.ooo aranypengő
29.360 nyeremény

420.000 pengő értékben.
Nyeremények :

20000 ar. P 10000 ar. P 
2x5.000 ar. P 4x2.500 ar. P
6x2.000 ar. P 33x1 000 ar. P

és még számos nagyobb és kisebb nye
remény, melyeket mind készpénzben 

fizetnek ki.

H ú z á s  j u n i u n  8 -á n .
Sorsjegy árak :

Egész : ar. P 3 —, fél : ar. P I’50.

Kapható osztálysorsjegyföelárusitóknál 
és dohánytozsdékben.

érkezett, az mind Méltóságod mun
kájának az eredménye.

Messziről jött, más vidékről és más 
viszonyok közül egy távolfekvő ország
részből, a Dunántúlról és mégis itten az 
egész megye szeretetét, megbecsülését, 
elismerését rövid idő alatt elnyerte, 
megcáfolva azt a hiedelmet és sokaknak 
még ma is meglévő azon téves felfogá
sát, hogy a speciális felvidéki problé
mákat mások, más vidékről származot- 
tak megérteni, átérezni, magukévá tenni 
nem tudják.

Méltóságod magával hozta szülőföld
jéről

úri magyar felfogását, izzó hazasze
retetét, mindenben való őszinte segí
teni akarását és a komoly munkára 

való készségét.
Szándékai, törekvései itten megértésre 
találtak és kialakult az a megértő köl
csönös bizalom és megbecsülésen ala
puló légkör, amely minden konstruktív 
munkának az alapfeltétele.

Alispán Ur! Vicispán U r!
Ma belep a gömörmegyei alispánok 

hosszú sorába, a Tornallyayak, Putno- 
kyak, Máriássyak, Fáyak, Szentmlklósyak 
örökébe, vezesse ezt a megyét nagy 
elődeinek magyaros szellemében az ősi 
tradíciókhoz híven.

Amidőn az alispáni széket elfoglalja, 
egy kézszoritásban akarom kifejezni 
magam részéről a legteljesebb együtt
működés iránti akaratomat és kívánom, 
hogy ez a kézfogás, amellyel mi, a me
gye vezetésére hivatottak itten a Tör
vényhatóság előtt összefogunk, a me
gyében mindenütt megértésre találjon, 
hogy összetalálkozzék az a sok magyar 
kéz, amelyeknek a mai súlyos időkben 
egymást meg kell találniok, hogy össze
fonódjanak és megalkossák azt a szilárd 
alapot, amelyre a mai háborús időkben 
nélkülözhetetlenül szükség van.

Eddigi eredményes működése után 
további sikeres munkájára Isten áldását 
kérem."

Most dr. Horváth Árpád átvéve 
a vármegye pecsétjét és jobb kezét 
a szivére téve, mondotta el az eskü 
szövegét, amelyet Igaz Lajos vm. 
főjegyző olvasott fel. A felemelő 
aktus után a közgyűlés tagjai so
káig éltették a hivatalában megerő- 
sitett alispánt, aki ezután szólásra 
emelkedett és az alábbi magasan 
szárnyaló és hazafias lendületű be
szédet mondotta. A költői szép
ségű és nagy szónoki készséggel 
elmondott beszédet, amely egyben 
rövid visszapillantás és program
adás is volt, sokszor szakította 
meg a tetszés jele.

Dr. H orváth  Á rpád a lisp án  ü n nepi besséde.

„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !
1938. év novemberének egyik ködös 

délutánján kaptam kézhez a belügymi
niszter urnák távirati rendelkezését, hogy 
haladéktalanul jelentkezzem közigazga
tási tanácsadóként Rimaszombatban a 
járási katonai parancsnokságnál.

Nem kell különösebben hangsúlyoz
nom azt, hogy mit jelentett minden igaz 
magyarnak a trianoni bilincs széttörése.

Elég csak emlékeztetnem az akkori 
örömmámoros, daliás, szép napokra. És 
mit jelentett különösen egy magyar tiszt
viselőnek eljönni ide, a rég nem látott 
testvérek közé, kezeket összefogni és 
érettük dolgozni. Végtelen nagy örömöt, 
kitüntetést, de egyben nagy felelősséget 
is, mert hisz éreznie kellett minden itt 
pionirkodó tisztviselőnek, hogy az ö 
munkája nyomán Ismerik meg újra és
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ítélik meg a magyar tisztviselőt és a 
magyar közigazgatást.

Itteni működésem megkezdésekor sok 
baráti kéz nyúlt felém és én

ezekből a kézszoritásokból a vér 
lüktetésén keresztül megéreztem azt, 
hogy akiknek az ereiben piros ma
gyar vér folyik és akiknek a magyar 
jövő szent tüze égeti a lelkét, azok 
között mindegy az, hogy kinek hol 
ringott a bölcsője. Ott-e a szélesen 
hömpölygő kék Duna-mentén a tol
nai jegenyék alatt, vagy itt a zugó 
Rima-partján a sejtelmesen suhogó 
gömöri fenyvesek alatt, azok egymás 
keze után nyúlnak, egymásra talál
nak és azok nem lehetnek idegenek 
egymásra sehol ezen a földön, ahol 

magyarok élnek.
Ennek a vármegyének történetében 

talán ez az első eset, hogy nem e ne
mes vármegye szülötte tölti be az alis
pánt széket, hanem olyan valaki, akit e 
vármegye közönségéhez négy esztendő 
nek szép emléke és munkája jogán most 
már e földhöz való őszinte ragaszkodás 
és szeretet és a mindenek felett való 
kötelességteljesités legtisztább szándéka 
fűz, akit megfogott e földnek csodálatos 
varázsa és tiszta levegője, és aki éppen 
ezért tiszta szívből, teljes valójában őszin
tén és igazán Gömöré és gömöri lett.

És én őszintén megvallom, tekintetes 
Törvényhatósági Bizottság, hogy engem 
ebben a vármegyében — működésem 
első percétől kezdve — annyi meleg
séggel és megértéssel fogadtak, hogy 
soha egy pillanatig sem éreztem maga
mat itt idegennek.

De igyekeztem a magam részéről is 
a vármegye közönségének felfogását, 
bajait, sérelmeit és problémáit megér
teni és megismerni. Igyekeztem kitárni 
a lelkemet, tekintsenek bele, hogy nincs 
abban semmi álnokság, semmi számí
tás, hanem csak tiszta jó szándék és sze
retet. Mindent elkövettem, hogy teljes 
énemet adva bennem se lássák, bennem 
se érezzék az idegent.

Ezért és mert éreztem azt, hogy a 
tekintetes Törvényhatósági Bizottság 
minden egyes tagjának s úgyszólván 
a vármegye egész közönségének lelkét 
ugyanazok a vágyak és érzések töltik 
el, mint az enyemet és a velem működő 
tisztviselőtársaimét, könnyű volt meg
teremteni a harmonikus együttműködést 
és ezért sikerült aránylag igen rövid 
idő alatt ebben a vármegyében a viszo
nyokat konszolidálni.*

Lelkes éljenzés fogadta a komoly- 
súlyú szavakat, amelyek után az 
alispán igy folytatta beszédét:
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

A vármegye alakuló közgyűlésén el
mondott székfoglalómban már körvona
laztam felfogásomat, elgondolásaimat és 
terveimet. Ahhoz sem hozzátenni, sem 
elvenni valóm semmi nincs, azok újbóli 
felsorolásával nem kívánom a tekintetes 
Törvényhatósági Bizottság szives türel
mét igénybevenni, de hiszen eddigi mű
ködésem során tapasztalhatták, hogy

keresztény és nemzeti szellemben 
működve, magyar fajtámnak fanati
kus szeretete és szolgálata, a min
den körülmények között való köte
lességteljesités, a törvényes felsőbb- 
ség alkotmányos rendeletéi iránti 
feltétlen engedelmesség, a meg nem 
alkuvó és megközelíthetetlen tisztes
ség és becsület, a közérdekeknek 
mindenek elé való helyezése akkor 
is, ha az egyéni vagy anyagi áldo
zattal jár, az alárendeltekkel szem
ben való igazságosság, méltányosság 
és megértés, az elöljárókkal szem
beni őszinteség, egyenesség és hű
ség azok az elvek, amelyeket örö
költem, amelyek véremmé váltak, 
melyeket eddig is követtem és kö
vetni magamra nézve ezentúl is 

kötelezőnek ismerek.

Időszaki jelentésemben részletesen be
számoltam az elmúlt négy esztendő alatt 
végzett munkánk eredményeiről, ezért 
azokat sem óhajtom itt ma felsorolni, 
annál is inkább, mert tudom, hogy a 
tekintetes Törvényhatósági Bizottság 
nem színes szavakat, nem beszédeket, 
hanem tetteket, munkát és eredményeket 
vár tőlem, s épen ezért ezt tartom a 
jövőre nézve is irányadónak magamra 
nézve.*

G ö m ö r 1943. május hó 9.

Nagy taps szakította meg itt az 
az alispán beszédét, amelyet azu
tán igy folytatott:
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

Vármegyénk akkor fogant, akkor ala
kult újjá, amikor a most dúló rettenetes 
viharnak az előszele már mutatkozott. 
Ez a vihar azután elkapott bennünket 
is, ha akartuk, ha nem, belesodródtunk.

Ilyen rendkívüli nehéz időkben kellett 
nekünk az alapozási munkát elvégez
nünk, ezenkívül biztosítani a közigaz
gatás mindennapi ütemét.

Megértői és segítői kellett lennünk a 
tenger sok gonddal, fájdalommal és sok
szor kétségbeeséssel küzdő embertár
sainknak. Ugyanakkor ostorozói kellett 
lennünk a kishitűségnek, a rémhírter
jesztésnek és a kezünkbe adott hatalom
nál fogva eltiprói kellett lennünk min
den olyan alattomos munkának és törek
vésnek, amely a magyar egység meg
bontására irányult. Végezetül és nem 
utolsó sorban nekünk kellett gondos
kodnunk arról, hogy minden magyar 
testvér asztalára biztosan odakerüljön a 
mindennapi kenyér. *

És mindezt megfogyatkozott létszám
mal.

Hogy eddig ez mégis sikerült, azt kö
szönthetem a vármegye főispánjainak, 
akik igyekeztek megteremteni minden
kor azt a nyugodt légkört, amelyben 
eredményes munka volt végezhető és 
akik mindig őszinte baráti támogatásban 
észesitettek. Köszönhetem a tekintetes 

Törvényhatósági Bizottság személyem
mel szemben tanúsított határtalan bizal
mának és megértő jóindulatának, és kö
szönhetem végül tisztviselő, és munka
társaimnak, akik a mai rendkívüli idők 
követelte rendkívüli teljesítménnyel vol 
tak a segítségemre.*

Az az őszinte ünneplés, amely dr. 
Horváth Árpád alispán program-j 
szerű megnyilatkozását követte, a 
vármegye tisztviselői karának is 
szólott. Majd az alispán gyönyörű 
hitvallásban adott bizonyságot ne
mes lényét eltöltő hazafias érzései
ről:
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !

Egyik szép tavaszi napon felmentem 
Rozsnyó mellett az Uhorna-tetőre és 
megálltam ott a pacsai Krisztus-kép 
alatt. Valami felejthetetlenül szép látvány 
tárult a szemeim elé. Magam előtt lát
tam az egész vármegyét, minden szép
ségével együtt : a Pozsáló, a Királyhegy 
hófoltos ormát, a Kakas, a Vepor, a 
Szinyec, a Trsztye erdőkoszoruzta csú
csát. Lent Krasznahorka büszke várát. 
A Sajó, a Murány, a Turóc, a Balog, a 
Rima ezüstpárás ködben úszó termékeny 
völgyeit.

S akkor elgondolkoztam azon, hogy 
szépségé mellett milyen gyönyörű gaz
dasági egység is ez a mi szükebb hazánk, 
s amelyet nem hiába neveztek éppen 
ezért Kismagyarországnak. Van mindene, 
ami az országnak : bérce, erdeje, rétje, 
szőlője, búzája, bora, fája, aranya. S ez 
a Kismagyarországnak tekintett tökéle
tes egész és egység ne m maradhat meg 
igy csonkaságában.

Mert jöhetnek ránk, amint talán még 
jönnek is nehezebb napok, amelyek az 
eddigieknél nagyobb lemondást, nagjobb 
áldozatot, még több megpróbáltatást kö
vetelnek tőlünk, de ha most, amikor nem 
tudjuk mit hoz a holnap, amikor megint 
folyik a drága magyar vér és sok magyar 
édesapának gondoktól borús a homloka, 
sok édesanyának ver hangosabban az 
aggódó szive és sok kicsi gyermek kul
csolja imára kezét a messze harcolókért, 
ha ma erősen szorítjuk és nem enged
jük el egymás kezét, ha felismerjük a 
bennünk rejlő erőket, ha feltör lelkűnk
ből az együvétartozás mindent elsöprő 
tudata, ha a részletproblémák felett na
pirendre térve egyedül a nagy nemzeti 
célokra szegezzük a tekintetünket, —

akkor dühönghet itt akármilyen vi
har, jöhet akármilyen szennyes ára
dat, nem tud elsodorni bennünket 
erről a földről, mert mi keményen 
megvetve a lábunkat itt fogunk állni, 
itt fogunk maradni ezen a földön 
és teljesíteni fogjuk hivatásunkat itt 

a gránicon.
Ha azután a szivünk valami titkos re

ménységtől összedobban és közös me-

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

netelésre indul a lábunk, akkor bizton 
teljesülni fog a vágyunk és álmunk és

mi gömöriek a Királyhegy ormáról 
tekinthetünk majd végig a teljessé 
vált, újra egész és csorbítatlan szép

séges Gömörországra !“
A lenyűgöző erejű szép szavak 

után dr. Horváth Árpád alispán igy 
fejezte be beszédét:
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !

Ma, amikor a m. kir. Belügyminiszter 
ur és szabad legyen hinnem, hogy a te
kintetes Törvényhatósági Bizottság bi
zalmából is, mint ennek a vármegyének 
most már törvényesen kinevezett alis
pánja az imént letett eskümmel végleg 
elköteleztem magam e vármegye jólétének 
szolgálatára és amikor a Főispán ur ke
zeiből átveszem az alispáni hatalmat je
lentő ősi pecsétet, biztosíthatom a te
kintetes Törvényhatósági Bizottságot, 
hogy sem a kezembe adott hatalommal, 
sem a tekintetes Törvényhatósági Bizott

ság bizalmával soha visszaélni nem fo
gok és

az alispáni széket olyan makulát
lanul és tisztán fogom átadni kül
detésem megszűntével az utódoknak, 
amilyen szeplőtlenül és tisztán én 
azt nagynevű elődeimtől örököltem. 
Köszönöm a Főispán ur Óméltóságá

nak hozzám intézett szives szavait és 
eddigi baráti támogatását, azt kérem a 
magam számára a jövőt illetőleg is. Há
lás szívvel köszönöm a tekintetes Tör
vényhatósági Bizottságnak eddigi bizal
mát és kérem, hogy tartsanak ezután 
szives jóindulatukban !“

A mély hatást keltett beszéd után 
Dittel István rozsnyói nagyprépost, 
th. bizottsági tag kért szót, hogy a 
vármegye Közönsége és törvény- 
hatósági bizottsága nevében kö
szöntse az alispánt. Szívből fakadt 
szép beszédét az alábbiakban ad
juk.

D itte l István  nagyprépost üdvözlő b eszéd e:

„Méltóságos Alispán Ur! 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

Amikor most az Alispán Ur Öméltó
ságának hivatalában való megerősítése 
alkalmából az ünnepélyes eskü letételé
nél jelen voltunk, elmondhatom : jóleső 
öröm és megnyugvás hatotta át keb
lünket, hogy Alispán urunk már egészen 
a miénk, szeretett vármegyénké és éle
tének delén tudását, munkaerejét ennek 
a vármegyének javára kívánja szentelni.

Az elhangzott eskü nemcsak forma 
és kötelező Ígéret a jövőre nézve, 
hanem a már négy esztendő óta hű
séges odaadással és elismerésre 
méltó siketekkel teljesített köteles
ségsorozat kidomboritása és tettek
ben való érdemdús megvalósítása. 
Amikor a cseh megszállás alatti fásult 

kábultságunkból a felszabadulás öröm
mámorára virradtunk, s vármegyénk 
közigazgatási berendezésének nagy mun
kája megkezdődött, vágyakozásteljesen 
néztünk dr. Horváth Árpád alispánunk 
működése elébe, s hála Istennek vára
kozásunkban nem csalódtunk, mert a 
szétszaggatott vármegyénk sorsa szak
avatott jó kezekbe került. Bátran el
mondhatom, hogy az ő tudása, munka
bírása, szakértelme a számtalan nehéz
ségek ellenére vármegyénket a rende
zettség útjára terelte.

Benne látjuk megtestesülve a jó 
vezető közigazgatási tisztviselőnek 

minden erényét:
az izzó törhetetlen hazafiasságot, a tu
dományos felkészültséget, nagy munka
teljesítmények iránti készséget, az ön
zetlen buzgó fáradozási munkakedvet, a 
becsületes tisztakezüséget s főként a jó 
szivet, mely elengedhetetlen követelmény 
minden közigazgatási szervnél az ügyes
bajos felek sérelmeinek meghallgatásá
ban és orvoslásában ; a jogosnak látszó 
igényeknek a kielégítését, de nem a tör
vény hideg betűi szerint és csak akta- 
szerüleg, hanem a szeretetnek jegyében, 
úgyhogy minden magyar testvér érezze 
ezen működéséből kifolyólag a megelé
gedést és a boldogságot.

S ha még ehhez hozzáveszük az ügyes 
körültekintést és tapintatot a munka
társak megválasztásában és elhelyezésé
ben, a jó modort és ügyszeretet azok 
vezetésében, a szigorú, de bajtársi sze
retettel párosult pontosságot a munka
teljesítmény megkivánásában; akkor 

a jó vármegyei elöljáró tisztviselő 
minden követelményét egyesítve lát
juk Alispán urunk Öméltóságában.

Hogy mindezek ellenére minden téren 
és minden alkalommal szemben teljes 
siker nem mutatkozik, annak főoka a 
most dúló rettentő háború. Bízunk Alis
pán urunk Öméltóságának alkotni vá
gyó készségében, hogy a közigazgatás 
lassan járó gépezetét fokozatos és cél
irányos megjavítására a saját hatáskö
rében, uj főispán urunk Öméltóságával 
karöltve a lehetőségek szerint mindent 
meg fog tenni a vármegyénk közigazga
tását még magasabb színvonalra emelni.

Ezek után nincs más mondanivalóm, 
mint, amelyet előbb Alispán urunk el
mondott, éppen ezért nem akarok ismét
lésekben bocsátkozni.

Mélyen tisztelt Alispán urunknak a 
mai ünnepélyes eskütétele alkalmából 
szivünk mélyéből fakadó köszöntéssel 
és szeretetteljes érzelmekkel sok sze
rencsét kívánunk és a Törvényhatóság 
részéről kérem a jóságos Mennyei Atyát, 
(akinek segedelméért már ma esedez
tem) adja termékenyítő áldásharmatát 
az elhangzott esküre, termékenyítse meg 
Alispán urunk tevékenységét, hogy mint 
a vármegye atyja a gömöri szokásokat 
átvéve (a rosszakat elhagyva, a jókat 
megtartva), vérbeli gömörivé váljék, s 
szeretett vármegyénk felvirágoztatásán 
át édes magyar hazánk és a keresztény 
szent-istváni birodalom javára hosszú 
éveken át üdvösen és sikerekben gaz
dagon működhessék minden jó gömöri 
örömére.

Isten áldja, Isten éltesse ! Isten segítse 
további munkásságában !“

A nagy tapssal fogadott beszé
det dr. Radvánszky György főispán 
szívélyes szavakkal köszönte meg 
és indítványára a közgyűlés elha
tározta, hogy a beszédet a köz
gyűlés jegyzőkönyvében örökíti meg. 
A közgyűlés ünnepélyes része ez
zel véget ért.

C sendőrök és rendőrök  
m egjutalm azása.

Az ünnepi hangulat befejezése
ként dr. Horváth Árpád alispán 
lelkes hangú buzdító beszédben 
adta át

a kisgyülés által megszavazott
200—200 pengő jutalmat há
rom-három gömöri csendőrnek,

akik a nemzetvédelmi szolgálat te-

I Tartsuk be
a légoltalm i e lő írásokat! I
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éj derékfájás, émelygés, idegesség, 
tisztátalan teint gyakran csak az
emésztési zavarok következni. nye. 
Ilyenkor is segit a

rén kimagasló teljesítményt tanúsí
tottak. A kitüntetett csendőrök és 
rendőrök az elnöki asztal elé sora
koztak és a megjelentek meleg ün
neplése között vették át a kitüntető 
jutalmat. A kitüntetésben a követ
kezők részesültek:

Kardos József (Rimaszombat) és 
Bodó Kálmán (Tornaija) csendőr
főtörzsőrmesterek, Koncz Mihály 
csendőrtörzsőrmester (Pelsőc), Ben- 
kö Ignác rendőrőrmester (Rima
szombat), Radványi Gáspár rend
őrőrmester (Jolsva) és Németh XIII. 
József rendőr (Rozsnyó).

Majd a közgyűlés a napirendre 
tért át, amelynek során egyhangú
lag elfogadta az alispáni jelentést 
és a Közigazgatási Bizottság tag
jainak sorába a lemondott dr. Ma- 
riányi Pál helyébe titkos szavazás
sal egyhangúlag id. Rábely Miklóst 
választotta meg.

A k özgyű lés további 
tárgysorozatán

jóváhagyták a vármegye egyes alap
jainak zárszámadásait és a közgyű
lés az alispánnak, valamint a vár
megyei számvevőségnek a felment
vényt megadta. A th. közúti alap
nál a közmunkakedvezmények és 
közmunkatérités megszüntetése foly
tán előállott bevételi többletből
40.000 pengőt a Rimaszombat— 
dúsa—mezőtelkesi vic. ut 4. számú 
Rima-hidja feljáróinak városi kiala
kítására használják fel.

A közgyűlés Kosina Miklós és 
Szabó József kiérdemesült várme
gyei II. osztályú altiszteket 1943. 
május 31 - ével nyugállományba he
lyezte. A közgyűlés tagjai lelkében 
nagy tetszést váltott ki dr. Horváth 
Árpád alispán felszólalása, aki

meleg szavakkal búcsúztatta ei
a két becsületes munkát végzett
és a csehszlovák megszállás
alatt magyarságukat megőrzött 

altisztet,
akiknek szemében örömkönnyeket 
látott akkor, amidőn a felszabadu
lás után őket újra alkalmazta. Mind
kettőjüknek köszönetét és elisme
rését fejezte ki, s nékik megérdemelt 
nyugalmat kívánt. Dr. Halász Ist
ván II.-od főjegyző terjesztette elő 
a számonkérő-szék jelentését. Dr. 
Radvánszky György főispán ezzel 
kapcsolatban megállapította, hogy 
a vármegye tisztviselői kara az 1943. 
év első negyedében kötelességét 
maradéktalanul teljesítette, amiért is 
elismerését fejezte ki és a jövőben 
is hasonló munkára kérte fel a 
tisztviselőket.

A törvényhatósági levelezések 
során a vármegye közgyűlése el
határozta, hogy Ungvár thj. város 
Közönségének megkereső levelét 
a jelenlegi világháború gondozott
jai részére a hasznothajtó jogosít
vány és engedélyek biztosítása, va
lamint Borsod vármegye átiratát a 
mozgóképszínházak dohányárusitási 
és italmérési engedélyek kiadásának 
újabb szabályozása érdekében a 
m. kir. kormányhoz intézett felira
tait hasonió szellemű feliratokkal tá
mogatja. Ugyancsak lelkesedéssel 
fogadták el Ungvár thj. város ama 
megkereső levelét, hogy a magyar 
kir. kormányhoz feliratot intézze
nek

Szent László királyunk junius 
27-iki névnapjának nemzeti 
ünneppé való nyilvánítása ér

dekében.
A tárgysorozat kimerülvén, dr. 

Radvánszky György főispán a köz
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére vitéz Baráth Károly és Va- 
laszkay Rezső th. bizottsági tago
kat jelölte ki, majd megköszönvén 
a megjelentek szives türelmét, a 
közgyűlést bezárta. A közgyűlés a 
tárgyalás menetét mindvégig emel
kedett hangulatban tartó és azt 
hozzáértéssel levezető főispán élte
tésével ért véget.

Századnap ás lóverseny.
A napokban rendezte a m. kir. hotív' 

önálló huszárszázad a századnapját- 
Reggel 8 órakor a század harcbemutatót 
tartott, melyen bemulatta a korszerű 
fegyverek alkalmazását; továbbá a har
coló egységek korszerű harcát, melyen 
meghívott vendégek vettek részt. Ezt 
követőleg folyt le a rimaszombati tiszti 
összetett lóverseny, melyen a helyezési 
sorrend a következő volt: I. Dr. Pál 
Sándor tart. huszár zászlós, II. Korányi 
Zoltán tart. gyal. főhadnagy. III. Erődi- 
Harrach Tamás ht. huszár főhadnagy.

Délután 3 órai kezdettel a Szabatka- 
pusztai laktanyában a huszárszázad lovas

nnepséget rendezett, amelyen nagy
számban képviseltette magát Rimaszom
bat társadalma. A verseny nagyszerű 
sporteredményekkel végződött.

1. Szabó István hősi halált halt őr
mester emlékversenye. Tisztesek díj
ugratása: I. Szobonya Gyula tsz. szkv. 
II. Pataki János tsz. szkv. III. Barna 
László tsz. szkv.

2. Rohamrajok versenye, a) Kispuska 
lóverseny, b) Rohampálya, c) Kézigránát 
dobás.

3. Lovas székfoglaió-verseny.
4. Tisztek díjlovaglása. Helyezettek 

elölovaglása. I. Erödi-Harrach Tamás 
főhadnagy. II. Dr. Sóldos Árpád zászlós.

5. Szalagtépés (|eu de barre). Tiszte
sek versenye. Győztes Németh József 
tsz. szkv.

6. Tisztek staféta ugratása (Rimaszom
bat város dija). Győztes lovaspái: Erődi- 
Harrach Tamás főhadnagy és Borbáth 
László tsz. zászlós.

7. Voltigeállás.
8. Tisztek díjugratása. (Gömör és 

Kishont vármegye dija). 1. Dr. Sóldos 
Árpád tart. zls., II. Borbáth László tsz. 
zls., III. Nagy Kálmán szds.

A lovas ünnepséget díjkiosztás kö
vette, melynek keretén belül lettek ki
osztva a helyőrségi tiszti vivóverseny 
dijai is. Vivóverseny helyezése a kö
vetkező: I. Erődi Harrach Tamás fhgy. 
II. Dr. Sóldos Árpád tart. zls. III. Dr. 
Miklós Károly o. szds. A helyezetteknek 
az igen szép tiszteletdijakat vitéz Far
kasfalvi Farkas Zoltán m. kir. alezredes 
neje és Nagy Kálmán századparancsnok 
neje adták át.

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

a L é g o l t a lm i  L i g á n a k !

Az „Éneklő Ifjúság" dicsérete. A
Rádió Újság legutóbbi számában az 
„Elhangzott" cimü rovatban a „13. számú 
fejhallgató", aki elismerten a legszigo
rúbb rádiókritikus, az „Éneklő Ifjúság" 
budapesti szerepléséről a következőket 
Írja : „A rimaszombati gimnázium és női 
kereskedelmi szaktanfolyam énekkara 
mutatta be nagy ambícióval összeállított 
szép műsorát. Biztos muzikálitással, fris
sen csengő hangcsoportokkal, jó szólam
vezetéssel és dicséretreméltó szövegej
téssel ezúttal is rászolgált az elismerésre 
úgy az együttes, mint fáradhatatlan, lel
kes vezetője: Lackner László".

Ma: az ,,A nyák-napja!“
Gondoljunk szeretettel és a május 

legszebb virágaival a M A G Y A R  
A N Y Á R A ,  aki a mostani nehéz 
idők legsúlyosabb terheit viseli a 
vállán és küzd, szenved mindnyá
junkért!

— Esküvő. Krausz Nándor forgalmi 
adóhiv. tiszt és Lengyel Anci folyó hó
3-án tartották esküvőjüket. (M. k. é. h.)

Magas külföldi kitüntetés. Az olasz 
császár és király mdrkus- és batizfalvi 
Mdridssy Zoltán meghatalmazott minisz
ternek, Magyarország római krivináli 
követének az olasz „Sasrend" nagyke
resztjét adományozta.

Dr. Enyedy Andor ref. püspök gö 
möri látogató körútja. Dr. Enyedy 
Andor kormányfőtanácsos, a tiszáninneni 
ref. egyházkerület püspöke dr. Szabó 
Zoltán egyházkerületi főjegyző, ország
gyűlési képviselő és Illyés Bertalan püs
pöki titkár kíséretében az elmúlt héten 
a felszabadult göntöri egyházakat láto
gatta meg. A látogatás, amelyen a püs
pököt dr. runyai 'Sóldos Béla m. kir. 
titkos tanácsos, a götnöri egyházmegye 
gondnoka és Lenkey Lajos esperes is 
elkísérték, minden díszes külsőség nél
kül folyt le. A látogatás fősulya a hívek
kel való közvetlen találkozáson és a 
hitélet erősítésén volt. A püspök és kí
sérete mindenütt szeretetteljes fogadta
tásban részesüli.

Belügyminiszteri véglegesítés. A m.
kir. belügyminiszter Fecser János vár- 
megyei gazdasági felügyelőt állásában 
véglegesítette.

Salgótarján uj plébánosa. A rozs- 
nyói megyéspüspök a Luby patrónus- 
család javaslatára a salgótarjáni főplé
bánia vezetésével a gömörmegyei szár
mazású Ferenc István litkei esperes- 
plébánost bízta meg. Az uj salgótarjáni 
plébános középiskolai tanulmányait vá
rosunkban végezte.

Szülői értekezlet a gimnáziumban.
Az Egyesült Pro!. Gimnázium igazgató
sága meghívja a tanulók szüleit és hoz
zátartozóit az e hó 9 én (vasárnap) d. e. 
II órakor az intézet rajztermében tar
tandó értekezletre. Az értekezleten Papp 
József vallástanár fog előadást tartani a 
családi nevelésről. Utána az utolsó intő
konferencia eredményét ismertetik a ta
nárok az érdekelt szülőkkel.

A ki ni aszómba ti Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

A huzamosan tartó szárazság és az 
átlagosnál lényegesen magasabb hőmér
séklet egyes vidékeken komolyan veszé
lyezteti az olajmag vetések állapotát. 
Ezért a Földmivelésügyi Minisztérium 
felhívja az ipari növények (olajos mag
vak) termesztésére kötelezett gazdaságo
kat, hogy úgy rendeletbeli kötelezettsé
gük folytán, mint az országnak növényi 
olajokkal való ellátása tekintetében fenn
álló hazafiul kötelességünkre való tekin
tettel is mindent kövessenek el lenmag
termésük sikeres fenntartása érdekében 
és kellőleg védekezzenek a száraz idő
járás folytán fellépő bolhaveszéllyel 
szemben. A^Futura által kiküldött ter
mesztési Útmutató, valamint a legutóbbi 
havi jelentései is közük, hogy a bolha
fogáshoz szükséges kátrányt ajánlatos 
idejében beszerezni. A bolhafogásnál 
szükséges kátrány beszerzésére vonat
kozóan illetékes helyről a napokban 
már tájékoztatták a közönséget. Ezen 
tájékoztatás lényegét itt ismételjük.

A Földmivelésügyi Miniszter 282474/ 
1943. II. 1. sz. alatt rendeletet adott ki 
valamennyi gazdasági felügyelőséghez 
és értesítette őket, hogy az Ányaghiva- 
tal 53.961/1943. sz. rendelete értelmében

2 -s z e r  n a p o n ta
reggel ás különösen este lefekvés •lóit

Chlorodoni
f o g p a s z t a

Hivatalvizsgálat és iskolalátogatás.
Bihary István m. kir. tanügyi főtanácsos, 
a miskolci kerületi kir. főigazgató meg
bízásából az elmúlt héten a rimaszom
bati kir. tanfeiügyelőségnél hivatalvizs
gálatot tartott, az állami elemi népisko
lákban pedig látogatásokat végzett. A 
tanügyi főtanácsos, aki hivatali működé
sét évekkel ezelőtt városunkban kezdte 
meg és ide rokoni kötelékek fűzik, láto
gatása eredményeként legteljesebb meg
elégedését fejezte ki Móricz István kir. 
tanfelügyelőnek.

Halálozás. Breddr István szabómes
ter munkáséletének 73 ik évében május 
5-én meghalt. Elhunytót 3 fia, leánya és 
unokái gyászolják.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kam at
tal gyümötcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5°/c-os osztalékot fizet.

A nyári menetrend május 17-én lép 
életbe. Értesülésünk szerint Rimaszom
batból a délután 3 óra 41 perckor in
duló személyvonat Füleken csatlakozást 
nyer a Losonc— Budapest között be
állítandó személyvonathoz, amely éjfél 
előtt ér a fővárosba.

A mosdó szappan ellátásban az el
múlt hónapban váratlan zavarok állottak 
be, melyek megszüntetése érdekében 
Éva László polgármester és Patonay 
Gábor városi közellátási előadó a hét 
végén Budapesten illetékes helyen el
jártak.

Fürdési tilalmi-hely. A polgármester 
dobszó utján közölte, hogy az Alsóma
lomnál, a két Rima-ág közötti területen, 
sem strandolni, sem pedig átjárni nem 
szabad, miután ez a terület magántulaj
dont képez.

a 262. anyagszámu barnaszénkátrány a 
lenmagtermelők (úgy az olaj mint a 
rostlennél) által a községi elöljáróság, 
illetve gazdasági felügyelő egyszerű ta
núsítványa ellenében bármelyik kátrány- 
készlettel rendelkező kereskedőtől min
den anyagkiutalás nélkül beszerezhető. 
Ha közeli kereskedőnél nem volna kát
rány, a legközelebbi gázgyárnál kell be
szerezni. Nehézségek felmerülése esetén 
a termelők forduljanak közvetlenül a 
Futura olajmagosztályához.

A lennel bevetett terület minden kát. 
holdja után 15 kgr, különösen indokolt 
esetben pedig 3 kgr barnaszénkátrány 
szolgáltatható ki.

A termelő a beszerzett kátránymennyi
séget és azt, hogy kitől vásárolta postai 
lev. lapon a m. kir. Ipari Anyaghivatal 
Széngazdasági Osztályához (Budapest, 
II. Fő-utca 68.) köteles bejelenteni.

Arra az esetre, ha az olajlenmagvetés 
minden fáradozás ellenére sem 'volna 
megmenthető, a Földmivelésügyi Minisz
térium felhívja az érdekelt gazdákat, 
hogy a Futurával érintkezésbe lépve, 
minden haladék nélkül gondoskodjanak 
megfelelő egyéb, a jelenlegi időpontban 
még sikerrel vethető olajos növények,

A z  olajtalan vetéseit m egóvása és pótlása.
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elsősorban napraforgómag és az erre 
alkalmas területeken, a szója pótlólag 
való vetéséről.

A Futura az ország minden részében 
elegendő szállításra kész nemesitett ve
tőmaggal rendelkezik mindkét olajmag
féleségből és a termelési szerződést kötő 
gazdáknak kamatmentes kölcsönképpen 
bocsátja rendelkezésre a vetőmagot.

A vetőmagot igénylő gazdák közvet
lenül a Fulura központjához vagy bár
mely vidéki megbízottjához fordulhatnak 
termelési szándékukkal.

A gazdáknak a bolhaveszélytöl meg 
nem menthető lenterületek kiszántását 
a gazdasági felügyelőségnél be kell je
lenteniük Ha a kiszámolt olajlent más 
olajos növénnyel önhibájukon kivül pó
tolni nem tudnak, a gazdasági felügyelő 
ségek utasítását kérjék ki. (x.)

S P O R T .

Labdarúgás.
Tornaijai LE—R. Törekvés 3:1 (0:1).

Szerencseden körülmények között vesz
tette el a Törekvés a tornaijai mérkő
zést. Az első félidőben Barczi révén 
jutott vezetéshez, akinek második — 
gyönyörű fejesgólját — a sztikségbiró 
nem Ítélte meg. A második félidőben a 
közönség terrorja és a TLE játékosainak 
durvaságai miatt a Törekvés — fölénye 
ellenére — elvérzett. A mérkőzést a 
Törekvés megóvta.

Farkaslyukon a FOTE a Rozsnyói 
SC-tói 1:3 arányban szenvedett veresé
get, igy a tabella élén a helyzet nem 
változott. Ma a Törekvés Rozsnyón a 
jóformában lévő RMSC ellen mérkőzik.

MLSZ-Felvidéki kerület. 
Sajóvölgyi csoport. I. osztály.

Rimaszombati TSE 1 2 -9 ------ 3—30:19-18
Farkaslyuki OTE 12—8—1 — 3 -  37:20-17
Rozsnyói MSC 12—6—3— 3 -  32:17-15
Tornaijai LE 12-6  3 - 3—35:21—15
Ózdi VTK II. 11—5 -  1 - 5 -  35:24—11
Özörényi CLSE 1 1 -5 ------ 6 -1 4 :2 1 -1 0
Bánrévei VSC 1 1 -2 ------ 9 -2 1 :4 1 -  4
Jolsvai SK 11 — 1------ 1 0 -1 1 :5 0 - 2

Levente-hirek.
A Levente Egyesület labdarugó 

csapata ma, vasárnap délután fél 4 
órai kezdettel játsza Rimaszombatban 
első bajnoki mérkőzését a Tornaijai LE 
ellen.

A Levente Egyesület május hó 8 án, 
szombaton este fél 8 órai kezdettel a 
a „Három Rózsa” nagytermében tarka
estet rendez, melyre az érdeklődőket 
ezúton is meghívja.

Nemzeti filmszínház.
A jövő héten kizárólag magyar filme

ket vett műsorra a filmszínház. Most 
szombaton és vasárnap Harsányi Gréte 
Írónő szellemesen humoros vigjátéka, 
az „Anna Mária” bemutatójára kerül 
sor. A címszerepben az elragadóan ked
ves Szörényi Éva, akit az elmúlt héten 
a művésziesen megrendezett „Tavaszi 
szonátá” bán komoly szerepben láthat
tunk, mint nagyszerű vigjáték-szinésznő 
mutatkozik be. A kacagtatóan vidám 
történet többi szerepeit Szilassy László, 
Rajnay Gábor, Vizváry Mariska, Somogyi 
Nusi, Salamon Csöppi, Pethes Sándor 
és Ferenc játszák. — Május 10 én, hét
főn és 11-én, kedden Mikszáth Kálmán 
pompás derüjü regényéből készült film
nek: az „Eladó birtokának, május 12 én, 
szerdán és 13 án, csütörtökön pedig a 
legsikerültebb és izgalmasan érdekfeszitő 
magyar kémfilmnek a másodbemutatóját 
láthatjuc „Európa nem válaszol” címen. 
Mindkettő főszerepeit a magyar közön 
ség kedvencei játszák. — A jövő vasár 
nap a régen látott két komikus figura : 
Zoro és Huru kalandjaiban gyönyörköd
hetünk.

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

Irodalom . Felhívás. 36/1943. vght. szám.

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

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/i-óvre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

„Magyar Föld" elmen 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.

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.

Felhívom a „Rimaszombati Csizmadia 
Temetkező és Segélyzö EgyeslUet" — 
felszámolás alatt — tagjait, hogy az őket 
megillető vagyonrészek felvétele végett 
nálam (Rimaszombat, Losonci-utca 42. 
hsz.) 1944. május hó 15-ig jelentkezze
nek, — ellenesetben igényjogosultságu- 
kát elveszítik és az őket illető vagyon
részek közjótékonysági célra lesznek for
dítva.

Zádory Gábor s. k. 
csizmadia iparos mester, 

1—3 a telszámoló bizottság elnöke.

M. kir. államépitészeti hivatal. 
3.075/1943. sz.

V e rsen ytá rgyalási hirdetm ény.
(Kivonatos szöveg.)

H íd ép ítési m unkák.
A rimaszombati m. kir. államépitészeti 

hivatal a 2. sz. budapest—balassagyar- 
mat—kassai állami főközlekedési közui 
157—(-382 km szelvényében 1 drb. 4 m 
ny. 1130 m. széles elsőrendű terhelésű 
vasbeton kerethíd és ugyanezen ut 157 
—j—792 km. szelvényében 1 drb. 10 m 
ny. 1390 m széles elsőrendű terhelésű 
vasbeton kerethíd építési munkálataira 
versenytárgyalást hirdet.

A teljes szövegű versenytárgyalási hir
detmény, ajánlati minta, ajánlati költség- 
vetés, részletes körülírások, szerződés 
tervezet, általános tervek a rimaszom
bati m. kir. államépitészeti hivatalnál 
megtekinthetők, s az ajánlattételben szük
séges nyomtatványok önköltségi áron 
beszerezhetők.

A munkák befejezési határideje 1943. 
okt. 15.

A munkák végrehajtásához szükséges 
összeg szabályszerűen biztosítva van.

A versenytárgyalás időpontja: 1943. 
május 25. d. e. 10 óra a rimaszombati 
államépitészeti hivatalban.

Rimaszombat, 1943. évi május hó I.
A hivatal főnöke: 

Köszeghy Lajos s. k. 
kir. műszaki főtanácsos.

F aan yagb ó l k észü lt

6x6 m gazd. épület eladó.
R im aszom bat, Széchy-u. 29 .

Árverési hirdetmény.
Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 

által képviselt Hangya Központ buda
pesti cég javára 967 P 09 f tőke és több 
követelés és járulékai erejéig, a buda
pesti központi kir. járásbíróság 1943. évi 
415268 sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőtől 1943. évi március hó 5-én lefog
lalt 1.600 P fillérre becsült ingóságokra 
a feledi kir. jbiróság Pk. 1623/43. sz. 
végzésével az árverést elrendeltetvén, az 
árverés megtartását elrendelem végre
hajtást szenvedő lakásán, üzletében: 
Dobóca—Gernyőtelep leendő megtartá
sára határidőül 1943. évi május hó 28. 
napjának délelőtti 9'30 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt 2 ökröt s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
de legalább a becsár ‘/i-részéért, kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Feled, 1943. évi május hó 17-én.
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirósági 
végrehajtónak az 56860/41. I M. VIÜ. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

58/1943. vght. szám.

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

által képviselt Hangya Központ buda
pesti javára 1707 P 86 tőke és több kö
vetelés és járulékai erejéig, a budapesti 
központi kir. járásbíróság 1942. évi 
420.231 sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől 1943. évi április hó 14-én lefog
lalt 2.800 P fillérre becsült ingóságokra 
a feledi kir. jbiróság Pk. 1727/943. sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
az árverés megtartását elrendelem vég
rehajtást szenvedő lakásán, üzletében : 
Kisgömöri községben 24. sz. a. leendő 
megtartására határidőül 1943. évi május 
hó 57. napjának délelőtti 12'30 órája tű
zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú
torokat 2 üszőt és 2 ökröt s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, de lega
lább a becsár Vrrészéért, készpénzfize
tés mellett el fogom adni.

Feled, 1943. évi április hó 19 én.
Bajkai Gyula s. k.

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

RÁBELY KÁROLY | | |
könyvnyomdája és könyvkötészete w

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám. Alapitatott
Telefon : 56. 1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

l kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 
i tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat

ványokat. Raktáron tartok: Posta
könyvet 50, 100, 150 és 200 lappal, 
Vizsgálati-, Lisztforgalmi-, Husfor- 
galmi-, Cséplési- és Mázsálási köny
veket. Levente Egyesületek részére: 

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok.

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


