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T e n is z  ütök, 
húrok,

S za k sze rű  húrozás,

Kertsiknél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 56. 

L a p zá r ta  c sü tö r tö k ö n  e s te .  K éz ira to k a t  v i s s z a  nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

R Á B E L Y  K Á R O L Y .
E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám óra 20 fillér.

Külföldre: Egy évre 12 pengő.

Adjunk apát a hadi árváknak!
Káilay Miklósné nemrégiben ez

zel a drámai felhívással fordult a 
magyar társadalomhoz a rádió hul
lámain keresztül. A felhívás idő
szerűsége és komoly hangja min
denkit megrázott és mindenkinek 
leikébe markolt, sziveket renditett | 
meg. A magyar lélek egyik jellem
zője azonban a szalmalángszerüség. 
A lelkesedés enthüsianisimusában 
igen magas hőfokra tud hevülni, | 
hatalmas lobbot tud vetni, azonban 
gyorsan kihuny és eloszlik, minta 
puszta lég. Én ezért időszerűnek 
tartom a felhívást megismételni és 
drámai hangon belezengeni Gömörj 
szivébe...: „Adjatok apát a hadi-1 
árváknak !“

Gömör vármegye dúsan áldozott' 
a halál aratásán. A gömöri bakák! 
mindenütt az első sorokban har
coltak, az első sorokban küzdöttek,: 
mert bennük él az ősi virtus, az 
ősi vér. A tornaijai magyar bakák,! 
a rozsnyói Görgey honvédek, a ri
maszombati huszárok legfelsőbb 
haduri elismerésben részesülve tér
tek haza a harcból. A gömöri ma
gyar katonák megmutatták, hogy 
a magyar hősi élet és a hősi ha
lál népe. Sok fiunknak mellét dí
szíti szebbnél szebb kitüntetés, de 
igen sok gömöri vitéz felett maga
sodik fel a sirhant és rajta a ma
gyarnak legnagyobb kitüntetése a 
fakereszt. Sok gömör' magyar ház
ban fekete ünneplőt ölt az asszony 
és elmegy a papjához és imádkoz
tát az édesért, sok gömöri magyar 
házban gyásszalagot tesz kabátjára 
a gyermek és a levente feszesen 
jelenti parancsnokának: „Apámat 
adtam a hazának..." Magyarok, 
gömöri testvérek nem mozdul-e meg 
a szived ilyen jelentésre ? Magya
rom, adj apát a hadiárvának !

Gömör vármegye közönsége min
denkor megmutatta, hogy a szere
tet oltárán tud áldozni, ha akar; 
megmutatta, hogy lelkében nemes 
és szent lángok égnek. Én, mint 
Gömör tősgyökeres fia, mint a gö
möri életforma ismerője, a gömöri 
lélek egyik szántó-vetője, elmond
hatom, hogy a gömöri lélek hajlé
kony anyag, a gömöri lélek for
málható anyag, csak a szeretet vé
sőjével kell levésni a sálaranyról 
a sarat. A gömöri lélek sárarany, 
hit, lendület, erő, és ezért merem 
olyan biztató reménységgel és olyan

élő hittel zengeni felétek, adjatok 
apát a hadiárváknak, mert tudom, 
hogy ti bennetek megmozdul a fel
vidéki közösségi s z ív  és ti adtok.

Budapesten minden nagy bérház 
lakói, hivatalok, intézmények, gyá-' 
rak, közüzemek egy-egy kebelük
ből származó hadiárvát fogadtak 
magukénak. Egyes intézmények a 
szeretet melegétől áthevülve, a lé
lek tüzétől átforrósodva megyénk
ben apái akarnak lenni, a szeretet, 
a jóság égi fényét akarják kisu- 
gárzani a hős fiák hős maradé
kaira. Sok magános, kereskedő, 
gyógyszerész, bank érzi a szociális 
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Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete Éva László polgár- 
mester elnöklésével rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelyen igen fontos 
ügyeket tárgyaltak.

Rimaszombat megyei város régi 
óhaja teljesült a sportuszoda és 
parti-fürdő megépítésével. Rima
szombat idegenforgalmi szempont
ból elég kívánatos hely, azonban 
mindenkit elriasztott az a tény, 
hogy nincs rendes fürdője és csak 
a Rimában mérhetetlen iszap és 
kövek között vehet az ember für
dőt, öltözve és vetkőzve lombok, 
bokrok között mindenki szemelát- 
tára, ha volt viz, mellékesen élvez
ve mindazon állati maradványok 
kellemes illatát, melyeket a jól fe
gyelmezett városi lakosság bele
dobált.

A város osztatlan örömmel vette 
tudomásul, hogy a vallás és közok
tatásügyi minisztérium még a múlt 
év őszén az Országos Sportközpont 
javaslatára a rimaszombati sport
uszoda és partifürdő megépítésére 
90.000 pengőt helyezett kilátásba. 
Az előmunkálatok azonnal meg
indultak.

A város 1943. junius 19-i rend
kívüli közgyűlésén dr. vitéz Puskás 
Zsigmond városi tanácsnok bejelen
tette, hogy a V. K. M. az építési 
tervet elfogadta, a költségvetést 
jóváhagyta és versenytárgyalást 
rendelt el, amelynek eredménye- 
képen négy ajánlat érkezett. Cserey

felelőség ̂ súlyát és lehajol a szen
vedőkhöz, lehajol az elesettekhez, 
lehajol a magyar könnyek, magyar 
bánatok kis vértanúihoz és megsi
mogatja arcukat a szeretet melegé
vel, mosolyt varázsol a könnyáz
tatta arcokra, csillogást a kifakult 
szemekbe, de ez mind kevés, ami 
eddig történt, a kimutatások a ha
diárvák felsegélyezésére vonatko
zólag szánalmasan gyenge ered
ményeket mutatnak, ma pedig olyan 
anyagi lehetőségek -vannak, hogy 
szinte beláthatatlan. Hozzátok for
dulok gömöri mgyarok. Hozzátok 
fordulok nemesszivü lélekemberek...

Adjatok apát a hadiárváknak!
...dl...

losonci építőmesteré 181.213 P-ről, 
Stanga János k ő mi v e j s me s t e r é  
120.933 P-ről, Klamárik János kö- 
mivesmesteré 119.338 P-ről és 
Gecse József kő mí v e s  me s t e r é  
106.092 P-ről. Rimaszombat megyei 
város képviselőtestülete névszerinti 
szavazással, egyhangú hálás köszö
netét fejezi ki V. K. M.-nek a 
megállapított 90.000 P-gős ado
mányért, amelynek első részlete
50.000 P junius 15-én, a második 
október 15-én esedékes, kimondja 
a sürgősséget és a munkálatokat

A múlt világháború öreg katonái, 
a rimaszombati tűzharcos csoport 
tagjai — élükön dr. Istók Barna 
elnökkel, dr. Dohnányi Dezső al- 
elnökkel és dr. Gabonás János ve
zetőtiszttel — folyó hó 18-án délu
tán, a Kormányzó Ur 75. születési 
évfordulóján disztáborozásra jöttek 
össze a helybeli Katolikus Kör nagy
termében.

A magyar Hiszekegy áhitatos el- 
imádkozása után dr. Istók Barna 
elnök üdvözölte a szép számmal 
megjelent bajtársakat, s tartotta meg 
ünnepi beszédét. Szépen felépített 
beszédében visszapillantást vetett 
az 1919-iki magyar vörös uralomra,

azonnal megkezdi. A versenytár
gyalási hirdetményre beérkezett 
ajánlatok közül ifj. Gecse |ózsef 
106.092 P 45 fillér ajánlatát fo
gadja el, a városi vizmütartalékalap- 
jából 5 évi törlesztésre 25.000 P 
kölcsönt vesz fel, a tervezés és költ
ségvetés készítéséért Erős Imre 
mérnöknek 1607 P 75 fillért utal 
ki és az építés ellenőrzésével Szabó 
Károly városi mérnököt bízza meg 
és neki ellenőrzési dij címén 3000 
P tiszteletdijat állapit meg. Végül 
is kimondja a véghatározatnak fe- 
lebbezésre való tekintet nélküli jog
erőre emelkedése előtti azonnali 
végrehajthatóságát.

Közérdekű fontosságú dr. vitéz 
Puskás Zsigmond tanácsnok be
jelentése, miszerint a vármegye a 
Rimaszombat— Dúsa —Mezőtelkesi 
vicinális ut 4-ik számú Rimahidja 
feljáróinak, városias kialakítására 
a törvényhatóság által megállapí
tott 40.000 pengőt a város rendel
kezésére bocsájtotta.

Amint a város közönsége látja 
a Városháza restaurálása állandóan 
folyik, ez évben a földszint, az 
istállókoz tartozó kocsiszín rendbe- 
hozására, ill. felépítésére kerül sor. 
Ezen munkálatokra a rendkívüli 
közgyűlés 20.000 P-t szavaz meg 
a múlt évi pénztármaradvány ter
hére.

Több bejelentés és illetőségi ügy 
letárgyalása után a rendkívüli köz
gyűlés véget ért.

az annak nyomában keletkezett 
nemzeti katasztrófára, és annak 
előzményeire, s élethűen sorakoz
tatta fel azokat a szomorú emléke
zetű eseményeket, amelyek mély
séges szakadékba rántották az ezer
éves országot. Ezzel a magyar 
rémuralommal szemben párhuzamba 
állította a mai nagy világküzdelmet, 
amelyben az orosz bolsevizmus nem 
egy országnak, hanem az egész 
Európának lehengerlését, s az eu
rópai civilizáció s a kereszténység 
kiirtását tűzte ki célul. Nyomatéko
san figyelmeztett arra, hogy mai 
komoly történelmi időkben hogyan 
kell viselkednie, milyen magatartást

Rimaszombat megyei yáros rendkívüli közgyűlése.
A sportuszoda és pariifürdö építése megkezdődött.

— — ----------------

A rim aszom bati tűzharcosok  
n agy le lk esed ésse l ünnepelték  m eg  a K orm ányzó U r 

75. szü letési évfordulóját.

Minden vasárnap este tánc az Iparoskörben.
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kell tanúsítania minden magyar 
embernek, de különösen a tűzhar
cosoknak.

Ezután mély hódolattal emléke
zett meg dr. Istók Barna elnök 75-ik 
.születési évfordulója alkalmából a 
magyar tűzharcosok eszményképé
ről, a tűzharcosok legfőbb Védnö
kéről, Főméltóságu Kormányzó 
Urunkról, aki 1919-ben maroknyi 
seregével leverte a vörös forradal
mat, rendet teremtett a minden ol
dalról megtépázott országban, s 
hála a Mindenhatónak — ma is 
friss egészségben s acélos akarat
tal tartja erős kezében az ország 
kormányrudját, s rendületlen biza
lommal küzd a vörös rém ellen, s 
az ezeréves országhatárok mielőbbi 
birtokbavételéért, s ezzel a szebb 
magyar Jövőért. A Mindenható bő
séges áldását kérve a Legfelsőbb 
Hadúrra és szeretteire fejezte be 
ünnepi beszédét dr. Istók Barna 
elnök.

A tűzharcosok az ünnepi be
szédnek a Kormányzó Úrra vonat
kozó részét feszes vigyázban állva 
hallgatták végig s lelkes ünneplés
ben részesítették Magyarország 
Nagyurát.

A lelkes éljenzés elülte után dr. 
Dohnányi Dezső alelnök tartotta 
meg értékes előadását a „Tűzhar
cosokat megillető törvényes ked
vezményekről." A vonatkozó tör
vények és kormányrendeletek tü
zetes és részletes ismertetésével 
mutatott reá az alelnök azokra a 
kedvezményekre, amelyek a tűz
harcosokat a haza érdekében ki
fejtett érdemeiknél fogva megilletik, 
s amelyeket joga van kihasználni 
minden tűzharcosnak.

Az élénk figyelemmel kisért s 
nagy tetszéssel fogadott előadást 
vita követte. A vita során, amely
ben különösen Szűcs János és Si- 
poss József bajtársak tűntek ki 
komoly felszólalásaikkal, amelyekre 
dr. Istók Barna elnök, dr. Dohná
nyi Dezső alelnök és dr. Gabonás 
János vezetőtiszt adtak felvilágo
sító válaszokat, több egészséges 
konkrét javaslat született meg, 
amelyeket a helybeli tűzharcos 
csoport vezetősége részletesen ki
dolgozva, az Országos Tűzharcos

Szövetség elé fog terjeszteni.
A további bajtársi összetartásra 

és rendületlen hazaszeretetre buz-

A rimaszombati iparos- és kereskedő- 
tanonciskola felügyelőbizottsága junius 
hó 16-án tartotta meg Valaszkay Rezső 
elnöklete alatt évzáró ülését, melyen a 
kir. tanfelügyelő képviseletében dr. Ne
mes János tanügyi fogalmazó, a város 
részéről pedig dr. Gabonás János pol
gármesterhelyettes is megjelent. Az évi 
jelentés meghallgatása után, melyet Szabó 
István óraadó-tanitó terjesztett elő, a 
felügyelőbizottság lelkes ünneplésben 
részesítette Horváth Lajos igazgatót, aki 
elérkezett a tanonciskolái működésének 
20. évfordulójához. Horváth Lajos hosszú, 
érdemekben gazdag tanítói pályájával 
párhuzamosan résztvett az iparostanonc- 
iskolai oktatásban és nevelésben is. 
Most van húsz esztendeje annak, hogy 
értékes egyéniségét az iparoslanoncis- 
kolai oktatás szolgálatába állította. 1923. 
szeptemberétől a dunaszerdahelyi hét- 
tanerős iparostanonciskola, majd 1925- 
töl 1927-ig a komáromi 26 tanerős ipa
ros- és kereskedőtanonciskola igazgatója 
volt. Pályafutásának legkiemelkedőbb 
szakasza a komáromi működése, mert a 
nehéz helyzetben lévő iskolát rövid idő 
alatt a vidék legkiválóbb iskolájává fej
lesztette. A rimaszombati iskolánál 1927. 
óta működik. Eleinte, mint óraadó, majd 
1934 tői, mint igazgató. Itt mutatta meg 
igazán, hogy mit lehet odaadó munká-

Szent László emlékezete.
Bihar—Várad alapításának 850. 

évfordulója alkalmából az Orszá
gos Nemzetvédelmi Bizottság kebe
lében megalakult S z e n t  Lá s z l ó  
Emlékbizottság folyó évi junius hó 
27-én, vasárnap — Szent László 
és a magyar honvédség hagyomá
nyos emléknapján — szerte az or
szágban mindenütt nagyobbszabásu 
megemlékezéseket rendez a régi 
magyar dicsőségről nemzeti öntu
datunk erősítésére.

Különösen most a háború köze
pette van erre nagy szüksége a 
magyar nemzetnek. László király 
a legnagyobb magyar hadvezér és 
a legnépszerűbb magyar király 
ugyanis régi eszményképe minden 
idők magyar katonájának és inkar-

ditva a tűzharcosokat, dr. Istók 
elnök a disztáborozást bezárta.

Dr. Gabonás János.

val és ügyszeretettel végezni. A cseh
szlovák időkben nehéz sora volt a ma
gyar tanonciskolának, mert a letörésére 
alakult szlovák iparostanonciskolával 
kellett felvennie a versenyt. Horváth 
Lajos igazgató állta a harcot és kivívta, 
hogy az iskolában bevezették a szak
irányú oktatást. A leánytanoncok részére 
külön leányosztályokat létesített és az 
iskolát a mai értékes színvonalra emelte.

A felügyelőbizottság nevében Valasz
kay Rezső elnök köszöntötte a jubilánst, 
majd dr. Gabonás a város nevében üd
vözölte és hosszú éveken át végzett 
kiválóan eredményes munkájára a jó 
Isten áldását kérte.

Ezen az ülésen választották meg a 
következő három iskolai évre az óraadó- 
tanitókat is. A választást dr. Nemes Já
nos tanügyi fogalmazó vezette le és Hor
váth Lajos, Szabó István, Bállá Károly, 
Kovács József, dr. Petrusz Béla, Gyulyás 
József, Pásztor Mária és Michna Ilona 
eddigi bevált óraadók alkalmazását há
rom évvel meghosszabbította.

Miután Horváth Lajos korára való 
hivatkozással az igazgatói megbízatást 
tovább nem vállalta, a felügyelőbizottság 
Szabó István áll. fiunépiskolai tanítót, 
az igazgató eddigi állandó munkatársáf 
választotta meg az iparos- és kereskedő
tanonciskola igazgatójává.

nációja az őserőtől duzzadó ősma
gyar harcosnak. A mai létért való 
küzdelmünkben mindenekelőtt való 
a hazáját védelmező katona és a 
nagy eszményekért harcoló hős. 
Minden ilyen katonának és hősnek 
örök eszményképe marad László 
király az Európát fenyegető pogány 
veszedelem ellen egyesült európai 
keresztes hadak egykori imperátora.

Szent László napján szerte az 
országban — különösen pedig Er
délyben és Keletmagyarországban 
— minthogy László király Bihar- 
Várad és Erdély régi pátronusa — 
pontosan reggel 8 órától kezdve 
este 8 óráig nemzeti lobogókkal 
diszitik fel a középületeket és a 
lakóházakat. Reggel zenés ébresztő
vel vonják fel a főterek nemzeti 
őrfáira a nemzeti lobogót és este

pontosan 8 órakor zenés takaródé
val vonják be azt ismét. Délben a 
leventeszervezetek emlékeznek Eu
rópa egykori legelső lovagjáról, a 
cserkészszervezetek pedig minde
nütt az országban tábortüzeket ren
deznek a magyar ifjúság eszmény
képének tiszteletére. Az Erdélyi 
Párt a székelység régi fővárosá
ban Marosvásárhelyt rendez Szent 
László tiszteletére választmányi 
nagygyűlést. A székesfővárosban 
a Szent László Emlékbizottság a 
Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében déli 12 órakor Szent 
László diszülést rendez, amelyen 
Horváth Jenő egyetemi tanár Szent 
László nemzetpolitikai jelentőségé
ről beszél. Bevezetőt mond vitéz 
Magasházy László ny. vezérőrnagy 
és a záróbeszédet vitéz nagyselmeci 
Mérey László ny. altábornagy, jeles 
hadtörténész mondja. Délután 5 
órakor a Horthy Miklós Nemzeti 
Sportcsarnokban az Országos Nem
zetvédelmi Szövetség rendez Szent 
László Disztáborozást, amelyen vi
téz P. Uzdóczy-Zadravetz István 
ny. tábori püspök mond ünnepi 
beszédet Szent László a legna
gyobb magyar hadvezér és a leg
népszerűbb magyar király címen.

Rimaszombat nemeslelkü társadalma, 
élén a helybeli Vöröskereszt Elnöksége, 
a Város Vezetősége, a Cserkészek Pa
rancsnoka cserkészeivel, az Ipartestület- 
és az Állami Kórház Vezetőségével, 
megértő, hazafias szeretettel karolta fel 
és könnyítette meg a nemes és áldozat
kész adományaikkal a hadműveleti-terü
letről hazaérkezett tiszteknek és honvé
deknek a vesztegzár alatti idejének el
töltését. Magasra értékeljük ezen áldo
zatkészséget annak tudatában, hogy a 
polgári társadalom maga is mily nehéz
ségekkel küzd a nehéz és mostoha élel
mezési viszonyokkal.

Legmelegebb köszönetünket és hálán
kat fejezzük ki Rimaszombat egész tár
sadalmának áldozatkész adományaiért 
és fáradozásaiért és ha megint eljön az 
idő, a múltban tanúsított elszántsággal, 
megacélozott szellemmel folytatjuk a 
küzdelmet szeretett Hazánk jövőjéért.

Rimaszombat, 1943. junius 22.

A vesztegzár tisztjei és honvédéi.

Horváth La jo s ip a ro s - és kereskedőtanonciskolai igazgató 
ünneplése az iskola felügyelőbizottságának ülésén.

E lők erü lt a 48-as idők  göm öri vértan ú  szolgabirónak
utolsó  levele .

Szerkesztőségünk a napokban kapta 
Dr. I s t ó k  Barnabás eg. ü. főtanácsos, 
Csanád megye ny. tiszti főorvosának ér
dekes ajándékát. Istók Imre 1848 as gö- ! 
möri szolgabiró utolsó levelét, akit 1850. 
januárjában Haynau parancsára főbe j 
lőttek. A levelet, amit Jánosdeák András j 
Gömör megye akkori tiszti főügyészé- j 
nek unokájától ez évben kapott — dr. ] 
Istók Barnabás a rimaszombati muzeum-j 
nak ajándékozta.

Istók Imrét Haynau azért végeztette j 
ki, mert 1849 ben a Gömör megyei köz
ségben rekviráló császári csapatok pa
rancsnokát lelőtték akkor, amikor ö 
szolgabirói minőségben akarta ezek 
visszaéléseit megakadályozni.Mint utolsó 
levelében Írja : „Olyan megyében lak 
tam, hol egyedül annak a kormánynak 
(Érsd a 48 as magyar kormányt, szerk.) 
rendeletéit vettük.' Azért Ítélték tehát 
halálra, mert a magyar törvényeknek 
értelmében akarta megvédeni a lakos
ság érdekeit.

Ebben a nagy világégésben, ahol az 
emberi élet értéke annyira csökkent, 
hogy napi híreinkben érdektelenül sik- 
lunk el az elesettek, százairól, ezreiről, 
sőt tízezreiről hozott közlemények felett, 
a most előkerült levél keserűsége, a 
halálraítélt fiatal szolgabiró kétségbe
esése mégis oly megrázó és oly közel 
áll hozzánk. Sorsa magyar sors volt. |

Idegen uralom alatt nyögő elnyomott 
magyarság vezetőinek egyike, akinek 
mártír sors jutott osztályrészül. Gömör 
vármegye 1948 as vértanúja közel áll 
különösen hozzánk gömöriekhez.

De szóljon Istók Imre vértanú :

„Kedves jó Bátyám !
Halálra Ítéltettem. Reményem nints, 

hogy szegény családomra nézve igen 
szükséges életem fonala el ne szakasz- 
tasson, mert a’ sors üldözőbe vett, hogy 
azonban szegény feleségem életem meg- 
menthetéseén k. Bátyám közbenjárásával 
az utolsó lépést még megtehesse, mindeme 
mi szent előtte kérem menjen fel vele 
pestre kegyelemért esedezni. Nem kí
vánnám élelem egy pertzig sem ha sze
gény gyermekeimnek ’s elaggodt szü 
löimnek jövendőbeli szomorú sorsuk 
szivemet nem repesztenék, mert bor
zasztó sorsom kínosabb a’ keserű ha
lálnál, de apai ’s fiúi szent kötelesség 
int, h(ogy) mindent mit lehet érettök 
elkövessek.

Az ulolsó vagyis febr. 15-éni kihal- 
gatásomkor egy pont csúszott be val
lomásomba melly rettenetesen nyom. 
Hogy hogy nem meg nem foghatom — 
a’ pont tartama ez „hogy szánszádékkal 
akartam egyet megsebesíteni, de agyon 
lőni nem." Ezen szavakat soha ki nem 
ejtettem sem szánszándékkal n(em) kö

vettem el sémit az egeket hívom föl 
tanúbizonyságul. Mondva szavaim ezek 
voltak „elösmerem, hogy szánszándékkal 
indultam elfogatásukra, aztis hogy meg
sebesítettem egyet de agyon nem lőt
tem.* Nem vádolok senkit csak magam 
és pedig hogy a német nyelvben járat
lan vagyok, mert midőn vallomásom 
előttem felolvastatott é terhelő szavak 
erejét kellőkép nem érthettem, vagy 
meglehet a’ Tolmáts mondott szavaimat 
az én értelmezésem szerint nem adhatta 
által az auditor urnák, ezen csak az ir- 
galmazó isten és a’ kegyelmet osztogató 
Haynau (sic!) ő exc. segíthet. Tegye meg 
tehát lelkem Bátyám érettem menjen fel 
nőméi pestre, tudom vannak ottan te
kintélyes ösmerösei is tegyen ott életem 
megtartásáért lépést B. Haynau ő exc: 
és az ottani auditor Nedelkovits urnái 
kiket igen kegyes ’s jó leikUek(nek) 
mondónak. Az Elsőbbnek benyújtandó 
kegyelméért könyörgő levelbe igen rö- 
vidden emelje ki, mikép szerentsétlen- 
ségembe a’ forradalmi kór:(mány) ren
deletéi mint hivatalnokot sodortak be ’s 
hogy olly megyébe laktam hol egyedül 
annak a kór:(mánynak) rendeletéit vet
tük és hogy szerentsétlenségem által 
nem egyedül én ki bűnös vagyok de ár
tatlan gyermekeim ’s elagot szüllöim 
lesznek büntetve ’s kóldús botra juttatva. 
A’ Másiknak benyújtandó legyen párt
fogását esedező mert a’ tisztelt ur mint 
halljuk véleményei terjeszti a’ pört B. 
Haynau exc: ur eleibe. Ebbe hozza fel, 
mikép 13 évi szolgálatom alatt hol egy

hol más sánkfalvi bélivel hivatalos ügyem 
lévén most bosszúból és azért h(ogy) 
rokohbeli társukat megmenthessék ta
núskodtak ellenem, s aztis h(ogy) a’ né
met szóbani járatlanságom miatt a fel - 
jebbi pont a’ szánszándékos szót csak 
a’ hitelesítéskor értettem meg. Kissé mi
dőn márhogy’ a Bíróságot haragra fel 
ne bosszantsam szólni nem mertem, — 
hogy n(em) szánszándékkal lőttem Istók 
Gergely vallomása tanulságul szolgál, 
mert szekeremről fegyver nélkül indul
tam a’ katonák felé ’s csak akkor lőt
tem a midőn ö fegyverem kezembe adta. 
Hogy a’ Tanuknak azon állításuk valót
lan miszerint én 6 lépésnyiről lőttem, 
mert ha a helyszínen mutatták volna ki 
azon helyet honnan lőttem a katonára 
és meg mérettetett volna ártatlanságom 
bizonyosan napfényre jön, mert a’ távol
ság (sic!) vallomásom ’s emlékezetem 
szerint m. e. (mintegy) 35 lépésnyi Ed
dig azzal terhelődtem h(ogy) golyó volt 
puskámba most midőn ellenkezőt bizo
nyítottam azzal h(ogy) közelről lőttem 
’s igy a’ srétis (sörét is) golyó forma 
gyanánt ment be — elvagyok rettene
tesen vádolva igaz bűnt követtem el de 
istenem hívom föl h(ogy) nem mind 
(mint) mivel vádoltatom. Ha gyerme
keim megfosztatnak tőlem a’ sánkfal- 
vaiak és a’ lőkösháziaknak alaptalan 
vádjuk okozza n(em) pedig büntettem 
mert ha ezek úgy is csak azt adják elő 
mit elkövettem rettegnem nem kellene, 
de ezek mindent mit csak kigondolhat
tak rám kiáltottak, minthogy nem tét-
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Tavasszal
van az ideje a szokásos tisztogató 
kúrának A Darmol hashajtót milliók 

* y használják, mert hatása kitűnő. Hasz
nálata után az ember mintha újjá
születne. H asználja,--— ^  
mert önnek is segít1 * St» ' í k * 3

Magyar a magyarért!
Néhány héttel ezelőtt kéréssel fordul

tam a Magyar Vöröskereszt Rimaszom
bati Fiókja nevében, sajtóban és szemé
lyesen városunk társadalmához. A keleti 
frontról hazahozott hatvan magyar hon
véd — betegek és reconvalaescensek — 
talált kényszerhajlékra a tamásfalvai lak
tanyában. Megérkezésükkor a csomagok 
ezrei, a segítő kezek sokasága mozdult 
meg, de ők — sziget a tengerben — 
árván maradtak, nekik félreállva kellett 
nézniük, mit tud előteremteni a faji 
összetartás. Akkor fordultam kérő szóval 
a magyar szolidaritáshoz. Most, hogy 
hazabocsájtották a zárlatba helyezett 
hatvan ismeretlen, sohasem látott ma
gyar testvért, meg kell mondanom, hogy 
gyönyörű élmény volt e négy hét, annak 
minden hétfői és csütörtöki napjával. 
Néhány éve csak, hogy a sors Gömörbe 
vetett, de úgy éreztem eddig is, mintha 
soha máshol nem éltem volna, ottho
nommá vált e város, testvérré a lakója. 
Most pedig, hogy megláthattam a város 
szivét, bőségesen adakozó két kezét, 
könnyes szemmel továbbíthattam a név
telen leventeleány újságpapírba csoma
golt 5 cigarettáját, a kis diák egy na
rancsát, a drága torták és likőrök mel
lett, most igazán tudom, mit ér Rima
szombat magyarsága. Nem tudom, kit 
amlitsek meg, az érzőszivü cserkész
fiukat, kik az első hirre végigszaladtak 
a városon, összegyűjtve mindent, a 
leventeleányokat, az iparosasszonykört, | 
amely a pünkösdi ünnepet tette a mi i 
hatvanunk számára feledhetetlenné, vagy 
azt a falusi tanítónőt, ki a nádfedeles 
kis házakból hozta el egy kis magyar 
közösség szivedobbanását? Nem Írhatom 
ki a nevét senkinek; úgy a legszebb 
minden, ha névtelen marad. Nem ismer- j 
jük a magyart, ki kapta a szeretet pos-1 
táját, maradjon tehát ismeretlen a küldői 
neve is. A sötét éjszakában két kéz 
találkozott és melegen megszorította egy- j 
mást, mert mindkettő magyar volt. Kö
szönöm neked Rimaszombat társadalma !j 

Dr. Kriesch Lajos.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestoll, 12—, szürke pelyhes ka- 
csatoll, nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll 
2-—, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll j 
3 20, jobb 4-—, finomabb, szürke fosztott 5-—, 
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12-—, pelyhesebb 
14-— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- 
tollváLalata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

tem, tagadnom kellet, miért a’ Bíróság 
haragját vontam nem egyszer magamra.; 
Vádoltattam még azzal is h(ogy) négy- | 
szer lőttem, h(ogy) a’ Horvátokat magam 
kötöztem ineg, h(ogy) le térdepeltettem, j 
h(ogy) dilsekedtem az agyonlövéssel, I 
h(ogy) a Lőkösháziak csak parantsom 
következtében indultak ki, mi min nem 
igaz, csak rám fogott maguk mentségük 
miatti vád — és h(ogy) győrire akartam 
fenni s pénzt (eredetin itt egy szó, va
lószínűleg: „ígért" kiégve) miska ne
vembe a’ sánkfalviaknak miről legkisebb 
tudomásom (eredetin itt egy szó, való
színűleg : „sincs" kiégve) és még tudja 
isten mivel.

Adjon nőmnek tanácsot mindenbe lel
kem bátyám mert tsak benne van bizal
mam, nekiis, ha pedig elhalok legyen 
szegény családom pártfogója. Kéréseim 
ne vesse meg mutassa h(ogy) szerent- 
sétlenségemben is legjobb rokonom.

Isten vele ha Nőméi el megy ne kés
senek az elindulással kedves Nejét tisz
telve marad

Szerencsétlen öcsé 
jan. 19. 850. I. I.

(Levél 3-ik oldalának szélén ) Ne ké
sének lelkem Bátyám mert a’ pör már 
felment.

Kívül : T. ez. Jánosdeák András Ur
nák, tisztelettel Rszombatba.

A levél külső részén hátul:
Rszombati posta mester ur ezen levél 

rögtöni kézhez küldése eránt kérettetik. 
Az érkezési postabélyegző: „Rimaszom-

Levente-nap.
A feled—rimaszombati járási levente 

parancsnokság a rimaszombati Levente
egyesülettel karöltve junius 20 án tar
totta meg az évenkini szokásos levente- 
napot. Az előző évektől eltéröleg ebben 
az évben kedvezett a szerencse a leven
téknek. Amint emlékezünk 2 évvel ez
előtt az orosz háború kirobbanása vetett 
hirtelen véget a szépen induló levente 
ünnepségnek, a múlt évi ünnepséget pe
dig elmosta az eső. Junius 20 án sütött 
a nap. melegen mosolygott le az életadó 
nap a földre és barnára festette az iz
galomtól pirosló arcokat.

A leventék igen ügyesen összeválo
gatott programmal lepték meg Rima
szombat közönségét. Tudásuk legjavát 
adták legjobb igyekezetük szerint. Volt 
a programmban katonás elem, hazafias 
mozzanat, poezis, muzsika, tánc, ifjúság 
kellő mértékben. ,

A levente-napot zenés ébresztő ve
zette be. A leventezenekar végigvonult 
a városon s hangos zeneszóval köszön
tötte a kiesreggelt, majd a leventék fele
kezetek szerint templomaikba vonultak, 
ahol a lelkészek méltatták a leventemoz
galom lelki és erkölcsi, hazafias célki
tűzéseit. A lélek ttizétői áthatott ifjúság 
ezután az Országzászló és a Hősi-em- 
lékmü előtt tisztelgett, meghajtván a 
hálás tisztelet lobogóját a magyar élet 
hősi áldozói előtt és erőt meritett az 
életharcra, a magyar jövő érdekében 
vívandó nagy küzdelemre.

Délután 3 órakor zenével vonultak 
fel a városon keresztül, tódult a nép, a 
tribünök zsúfolásig megteltek. Ott láttuk 
a város apraja és nagyját, a város ve
zetőségét, a város szellemi és lelki elit
jét, a hivatalok, intézmények vezető 
egyéniségeit. A megérkező állomáspa
rancsnokot Tóth Sándor járási levente
parancsnok köszöntötte, majd kezdetét 
vette a levente sportünnepély, amely 
erőteljes, látványos, szépen kidolgozott 
volt. A gyakorlatokon meglátszott, hogy 
komoly előkészületnek az eredményei és 
a vezetők gondot fordítottak a teljes 
szakszerű munkára. Nem lehet eldönteni 
a tornaszámok között az elsőbbséget, 
melyik volt jobb, vájjon a polgári fiú
iskola mintacsapatának ügyességi gya
korlatai, az iskolánkivüli leventék ne
velő játékai, az iskolánkivüli leventék 
mintacsapatának küzdő játékai, gula- 
alkotások, a gimnázium partertorna és 
szekrényugrás gyakorlatai a levente 
diszszakasz zártrendü gyakorlatai, a 
vezetőképző keret dán tornája. Csak 
annyit lehet mondani, hogy jó volt, sok 
fáradtságot igényelt. Szinpompás képet 
nyújtottak az ezen ünnepélyen első al
kalommal szereplő leventeleányok. Bá
josak, fiatalok, mosolygósak, üdék vol
tak, az első szereplés láza tüzelt az 
arcukon. Az iskolánkivüli leányok és a

bat 26/1 (vagyis január 26. az 1850 ik 
évben). A boritó-részem a levél „O. D.“ 
betűs idegen címeres pecsétnyomős 
viaszpecséttel volt annak idején levélíró, 
esetleg más által lezárva. A feltört pe
csét még eléggé ép. A levél esetleg 
csempészve került ki a fogházból, mert 
aligha állott a fogságban pecsétviasz 
vagy a pecsétgyűrűknél jóval nagyobb, 
mintegy 2‘/,x2 cm-es pecsétnyomó ren
delkezésére a levélírónak. M. L.

Ezt a levelet a kassai fogházból csem- 
pézték ki. Az eset egyik közeli tanúja 
most is él. Jánosdeák Paulina, férjezett 
Sándy Gyuláné, volt műegyetemi tanár 
özvegye. A múlt évben töltötte be a tisz
tes matróna 100-ik évét. Lánya János 
deák András Gömör megye volt tiszti 
főügyészének, akihez Istók Imre levelét 
intézte. így még fültanutól hallhattuk, 
mi volt a levél sorsa. Istók Imréné Já
nosdeák Gyulánéval kihallgatáson jelen
tek meg Haynaunál, hogy kegyelmet kér
jenek. A szerencsétlen asszony térdre 
borult Haynau előtt, de az hidegvérrel 
annyit mondott. Férjét most viszik vesz
tőhelyre, már nem segíthetek.

A kassai fogház udvarán talán éppen 
abban a pillanatban dördültek el a fegy
verek.

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

polgári iskolai leventeleányok ügyességi 
és szabadgyakorlatai megfogták min
denki szemét. Magyar táncot táncoltak 
a polgári iskolai leventeleányok, kecse
sen, rátartian, magyari módra. A jöven
dő magyar asszonyai, magyar anyái 
magyar hittel, magyar élniakarással so
rakoztak a magyar jövő komoly mun
kásai mellé, a leventék táborába. Ko
moly, szivbemarkoló és buzdító volt a 
leventeegyesület elnökének dr. Mariányi 
Pál törvényszéki bírónak a záróbeszéde 
és a leventekiképzésből kilépő leventék 
búcsúztatása. Szavai ott rezgenek majd 
a szivek húrjain, meleg mosolya, jósá
gos atyai szemei még sokáig ott villód- 
zanak majd a leventék szemében és élete, 
példaadása világitó fáklyaként égnek, 
lobognak az ifjúság előtt.

A levente-ünnepély után ősi magyar 
szokás szerint fellobbant a tábortűz fé
nye. A levente-ifjúság körülötte a tábor
tűzzel és elmerengett, belemosolygott a 
rőt lángokba. Felhangzott a nyirettyűn 
az édes, bús magyar nóta, magyar szív
vel zendült bele a tábori éjszakába. Ős
apáink csillagát kergettük a magyar 
égen, mesét mesélten, ősi magyar föld
ből foganiatott szépet. Volt móka, tréfa, 
humor, feltörő magyar kacaj magyar 
sirás mellett.

Elhanvadt a parázs, végsőt fuj a kür
tös. Lassan leszáll az éj. Fekete bibor- 
palástját borítja a földre. Elhalkult a 
nóta és a zaj. Mindenki lehajtja fejét, 
önmagába néz. A magyar önvizsgálat 
órája reánk szakadt. Int és buzdít az 
önvizsgálat: mindig többet, mindig job
bat, hogy megteremthessük a

Szebb jövőt !
A levente-ünnepély megrendezése kö

rül fáradoztak Tóth Sándor százados, 
Kunos András és Bállá Károly levente
parancsnokok és egy lelkes oktató gárda.

H Í R E K
Uj egyetemi magántanár. Magyar- 

ország Kormányzója dr. Szent-Iványi Jó
zsef I. o. múzeumi segédőrnek a Buda
pesti Pázmány Péter tudományegyetemen 
mennyiségtani és természettudományi 
karán „ Magyarország állatföldrajza “ 
tárgykörből nyert magántanári képesíté
sét jóváhagyta. A fiatal tudós a Felvidék 
legnagyobb, korán elhalt önállójának a 
fia gimnáziumunkban végezte tanulmá
nyait. Felvidéki büszkeségünk sikereihez 
ősszinte szívvel gratulálunk.

Felügyelőbeiktatás. Nemes Kovács 
János nagydaróci földbirtokos, nyug. tb. 
főszolgabírót azosgyáni evangélikus egy
ház újonnan választott felügyelőjét ál
dozócsütörtökön iktatták be tisztségébe.

Rendelet szabályozza a liszt és 
korpa nedvességtartalmát. A földmi- 
velésíigyi miniszter a gabonanemüekből 
készült őrlemények megengedhető leg
nagyobb nedvességtartalmát rendelettel 
szabályozta. A túlságosan sok nedves
séget tartalmazó őrlemények tárolása 
esetén ugyanis romlásnak vannak kitéve. 
A rendelet most megállapítja a lisztek 
és korpák nedvességének határértékeit.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5%-os osztalékot fizet.

Felhívás. A város polgármestere közli, 
hogy a Mikszáth-parkban elhelyezett 
gyermekjátszótér 8—12 és 4—6-ig 10 
éves korig a gyermekek rendelkezésére 
áll, felkéri a szülőket, hogy gyermekei
ket arra intsék, hogy a súlyosan rok
kant őr rendelkezéseit betartsák és 10 
éven felüli gyermekeiknek tiltsák meg, 
hogy játékszerekre felmásszanak és azo
kat rongálják.

Cuftorigénylés. A Budapesti Közlöny 
junius 22-iki száma hozza a közellátási 
miniszter ur rendeletét, amely szerint 
cukrot igényelhet junius 30-ig gyümölcs- 
feldolgozáshoz mindenki, aki 1931. január 
1 után született, mindazon őstermelő, 
akinek gyümölcsöse legalább 300 □  ölt 
tesz ki és aki már az 1942. évben is 
részesült befőzési cukorkiutalásban 5 kg- 
on felül senki setn igényelhet. A cukrot 
az illető befőzési cukorvásárlási utalvá
nyon igényelheti.

3

Chlorodont
f o g p a s z t a  1

vakító fehér fogakról, ü d « és tiszta 
leheletről gondos^od'k.

L------------------------- ----------- -------

Halálozás. Özv. Oláh Istvánná szül. 
Járosi Julianna ny. vármegyei utiőr öz
vegye életének 74-ik évében hosszú 
szenvedés után elhunyt. Junius 20-án 
temették.

— Ha érdekli jövőjének kialakulása, 
vagy hóroszkopjára kiváncsi, vagy 
bármilyen lelki dolgokban tanácsot 
akar, akkor Írjon válasz bélyeges le
velet „Wipp mesternek" Pelsőc, Posta
fiók 17.

A jővő tanévtől kezdve kertészeti 
és szőlészeti főiskolaként folytatja mű
ködését a kertészeti akadémia. A me
zőgazdaság fejlesztéséről szóló törvény 
a kertészeti akadémiának kertészeti és 
szőlészeti főiskolává való átszervezését 
rendeli el. A Kormányzó Ur Őfőméltó- 
sága 1942. október hó 7-én kelt legfel
sőbb elhatározásával jóváhagyta a főis
kola szervezeti szabályzatát. A jóvá
hagyott szervezeti szabályzatot a föld- 
mivelésügyi miniszter 95.800/1943. F. M. 
számú rendeletével kihirdette, igy a 
kertészeti akadémia az 1943/44. tanévtől 
kezdve négyéves tanulmányi idővel, ker
tészeti és szőlészeti főiskolaként foly
tatja működését.

Kéthetes tanfolyamot rendez a Ma
gyar Műszaki Szöv.-tség vidékről jelent
kező villamoshegesztők számára. Rész
letes tájékoztatót díjmentesen küld a 
szövetség Budapest, VI., Liszt Ferenc - 
tér 11.

Sürgős a kukorica kapálása. A pár
héttel ezelőtt megindult és azóta csak
nem állandóan tartó esőzés a mezőgaz
dasági munkákat, legfőképpen azonban 
a kapálást nagymértékben akadályozza. 
Éppen ennek a munkának elmaradása 
következtében a gyomok akadálytalanul 
fejlődnek s ezzel a nővények egyébként 
is gyenge fejlődését erősen késleltetik. 
Ezért a földmivelésügyi minisztérium a 
legnyomatékosabban felhívja a gazdák 
figyelmét arra, hogy amint arra az esők 
után a legkisebb lehetőség van, azonnal 
végezzék el a kapálási munkákat, mert 
a megerősödött és elterjedt gyomok a 
gyengén fejlett növényzetben olyan kárt 
okoznak, amelyet később sem az elké
sett kapálás, sem az időjárás már helyre 
nem hozhat.

Az evangélikus egyház 
belmissziói estje.

Vasárnap este tartotta meg az evan
gélikus egyház évenkintl szokásos bel
missziói estjét az összes belmissziói 
szervek bevonásával. Az estély, amely
nek tiszta jövedelmét jótékony célra 
fordítják, úgy anyagi, mint erkölcsi szem
pontból jól sikerült. Az estét vitéz Baráth 
Károly igen meleg beköszöntője vezette 
be, rámutatott a belmissziói munka fon
tosságára, a szeretet szükségességére a 
mai világban. Egy kis szociális jellegű 
színdarabot adtak elő kedvesen a vasár
napi iskolások. Tschaikowszky „Chan
son triste" és van Bethoven „Menüett
jének hatásos interpletálója volt Istók 
Endre. (Amióta Rácz András elment
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Rimaszombatból, azóta egyáltalán nem 
hallottuk Istók Endrét s azóta nem tud 
összehozni Lackner egy kamaraegyüttest) 
Istók Endrét zongorán Amminger Ferenc 
kisérte átérzéssel. Az erdélyi irodalom 
korán elhunyt költófejedelmének Remé- 
nyik Sándor verseiből szavalt Amminger 
Ferenc. A költő istenes énekei, a költő 
világfájdalmas istenvágya és imádságos 
magyarsághite mélyen belesirt a hallga
tók szivébe. A költő érzésvilágát és 
egyéniségét egyéni zamattal közvetítette 
Amminger Ferenc. A frontról éppen 
mostan hazatérő, ahol mint hadosztály
lelkész teljesített szolgálatot Egyed Ala-

A helybeli VII. önálló huszár
század f. évi junius hó 24-én tar
totta lovas hadosztály parancsnok
ság által kiadott feltételek szerint 
1943. évi harcos militáry lovas 
mérkőzését. A mérkőzést nagy ér
deklődés mellett több száz főből 
álló nézőközönség nézte végig. A 
mérkőzés három napon át tartott. 
A lovasok mindhárom napi rész
versenyt ugyanazon lovakon végez
ték, az első napi mérkőzés az 
olimpiai militáry díjlovaglás szabá
lyai szerint volt végrehajtva. A lo
vasok ezen első napon egy bizo
nyos pontszámot értek el, mely 
pontszámmal indultak a második 
mérkőzésen. A második napi mér
kőzés a tereprészről állott. A lova
soknak öt útszakaszt kellett meg
határozott időn belül végiglovagolni, 
ezen öt útszakaszból két útszaka
szon akadályokat kellett ugratni bi
zonyos percenkénti sebességi időt 
betartva. Az első sebességi gát
akadály szakaszon 600 méteres 
percenkénti vágta volt mint alap- 
idő kiírva. Ezen terepszakaszon a 
három gátakadáiyon Zmeskáll Ala
dár zls. érte el a legjobb időt per
cenként 750 méteres vágtával. Az 
akadály-pályán 8 akadály egy mé
tertől 110 m-ig volt felállítva l ‘/i 
km-es szakaszon, melyen a kiirt 
legalacsonyabb idő percenként 500 
méteres vágta volt. A versenyzők 
ezt is mind gyorsabb ütemben lo
vagolták végig. Ezen terepverse
nyen a lovasok megint szereztek jó 
és rossz pontokat, mely pontokat 
hozzáadva a djlovaglás eredményé
hez indultak a harmadik napon, 
amikor is egy 10 akadályból fel
állított riO  m-nél nem magasabb 
ugratópályát kellett ugratni. Ezen 
harmadik napi ugratáson szerzett 
jó és rossz pontokat hozzáadva az 
előző két napi eredményhez adó
dott meg a végeredmény, melyből 
győztesként Nagy Kálmán szds., 
második helyezettként dr. Tormássy 
Ferenc szds., harmadik helyezett
ként Borbáth László zls., kerültek 
ki. A tiszthelyettesi militáry harc
versenyben, mely ugyanezen felté
telek mellett lett megtartva első

A Forrás folyóirat júniusi számában 
Hankiss János, Makkal Sándor, Tóth 
László, Fehér Tibor, Nyiresi-Tichy Kál
mán, Rédey Tivadadar irt elvi cikkeket, 
Tabéry Géza, N. Jaczkó Olga, Gyallay 
Domokos, Kolozs Pál, Ormos Gerő stb. 
novellákkal, Dudás Kálmán, Rezek S. 
Román, Arvi Kivimaa, Wirsen, Szőke 
Sándor, Vörös Jenő stb. versekkel sze
repelnek. Gazdag szinikritikal, filmkriti
kái, rádió-, szépmüves,könyvkritikai ro
vat egészíti ki a változatos tartalmat. A 
folyóiratot Szombathy Viktor szerkeszti. 
A FORRÁS mindenütt kapható.

dár: „Legyen (meg a) akaratod" cimü 
mélyen szántó éneket, amely az elnyo
más napjainak keserűségében született 
meg s azért annyira mély és leiki, mély 
átérzéssel és elmélyülten énekelte bele
öntvén mindnyájunk lelkének vágyát, 
óhaját, imádságos érzéseit, belevágyulá- 
sunkat az örök jóba. Egy kis vallásos- 
szindarab, amelyben a vasárnapi iskolá
sok ügyeskedtek fejezte be a jól sike
rült estét, amelyet Szokolay Katalin 
ügyes conference tarkított és amelynek 
megrendezése körül Gyilrky Anna, Czel- 
dér Valéria és Amminger Ferenc fára
doztak.

Budai Tibor törm., második Né
meth József ht. szakv., harmadik 
Nagy János örm.

A lovasünnepség második része 
a legénységi járőrverseny volt, 
melyen az induló járőrök lovasai 
egyéni versenyt, azonkívül csapat- 
versenyt is végeztek. Versenyük 
tereplovaglásból, sebességi szakasz
ból, harcfeladat megoldásából és 
ugratásból állt. Elsőhelyezett Meleg 
Antal honvéd, második Orsovai 
István örv., harmadik Szobonya 
Gyula szkv.. A csapatversenyt Vá- 
radi András tizedes járőre nyerte 
meg. A lovasszámokat egy huszár
szakasz harcbemutatója követte, 
melyben bemutatták a lóhátoni elő
retörést vágtában ellenséges tűz
ben. Ezt követte egy rohamjárőr 
harcbemutatója éles kézigránátok
kal és éles robbanóanyaggal. A 
harcbemutató egy ellenséges kiépí
tett védöállás felgöngyölítését mu
tatta be. A huszárok rámenős ro
hamharcukkal és az éles kézigrá
nátok robbanásakori előretörésük
kel beigazolták azt, hogy a huszá
rok lóháton és gyalog egyformán 
haláltmegvető bátorsággal törnek 
előre s az ellenség ellen vívott harc
ban csak egy cél áll előttük. Az 
ellenséget az utolsó emberig el
pusztítani. Ezen lovas és harcos 
ünnepség megmutatta azt, hogy a 
lovasság minden szempontból kor
szerű és az ősapáktól örökölt hu
száros rámenést soha szem elől 
nem tévesztik. Az ünnepséget a 
huszárok vágtábani diszmenete zár
ta le a leventezenekar által játszott 
lovassági induló mellett. A sors 
kiszámíthatatlansága folytán az ün
nepség utolsó két percében történt 
egy kisebb baleset, egy lóval tör
tént bukás miatt, azonban az isteni
gondviselés folytán a megsérült őr
vezető már teljes gyógyulás utján 
van.

Az ünnepség mindazoknak, akik 
azt megtekintették felejthetetlen em
léket fog jelenteni, melynek meg
rendezését fáradhatatlan és lelkes 
munkájával Erődi-Harrach Tamás 
főhadnagy végezte.

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

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfjaetcsi 
dij '/,-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/,-ed évre 1 '30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

A „Búvár" júniusi száma gazdag 
tartalommal jelent meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon diszitett lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

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

A „Magyar Erő", Nyirő 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-körut 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

Nemzeti filmszínház.
Junius hó 21—22-én „Nehéz apának 

lenni" cimü könnyű fajsúlyú magyar 
vígjáték ment. — Junius hó 23—24-én 
Nyirő József örökszép regényének az 
„Uz Bencé“-nek filmváltozatát láttuk. A 
filmváltozat meglehetősen színtelen, a 
legjobban megrajzolt alak Mály Gerő. 
— Szombaton és vasárnap az olasz 
filmgyártás nagy eseménye az észak- 
afrikai harcok borzalmait levetítő „Ben- 
gázi" c. film kerül lepergésre Tasnády- 
Fekete Mária első olasz filmje, ahol 
Fosco Giachettivel együtt küzd az élet
ért, diadalért. — A jövő héten kerül 
sorra Jean Renoir „A fekete asszony" 
cimü filmje, amelyet úgy harangoz be a 
filmkritika, mint „A viharzó szenvedély" 
filmjét. A főszerepekben Jean Gabin és 
Simoné Simon.

835/943. szám.

Hirdetmény.
Felhívom a város közönségének figyel

mét, hogy a mezőgazdasággal foglalko
zók akár saját tulajdonukon, akár bér
letben művelik meg földjeiket, a Gazda
könyv átvétele végett a városi közellá
tási hivatal 22. számú szobájában folyó 
hó 30-áig feltétlenül jelentkezzenek, mivel 
a késedelmes átvevők nemcsak önellá
tási igényüket, de vámörlési engedélyü
ket is el fogják veszíteni. Amennyiben 
pedig hivatalom megállapította, hogy 
sokan nemcsak a bérletben megművelt, 
de saját és az utóbbi időben megvásá
rolt ingatlan szántó és egyébb meg
művelésre alkalmas földjeiket sem jelen
tették be, figyelmeztetek mindenkit, 
hogy a ni. kir. közellátási miniszter ur
nák e tárgyban kiadott 700.230/943. 
számú rendeletének 16—17., és 18. pont
ját amennyiben sokan nem teljesítették 
és Így a bejelentést elmulasztották, a 
m. kir. minisztérium 6.000/1942. M. E. 
rendeletének 3. §. 2. pontja, valamint 
az ugyanezen számú rendelet 4. § ának 
1. és 3. pontja alapján fogok eljárni, 
melynek alapján a rendbírságon kivül a 
késedelmes bejelentésért büntetőjogi fe
lelőségre is fogom vonatni és termény
mennyiségét elfogom koboztatok Ezen 
bejelentések megtételére folyó hó 30 áig 
újból határidőt adok s amennyiben ezt 
egyesek mégsem teljesítenék, s ez hiva
talból volna megállapítandó fenti rende
letek alapján fogok eljárni.

Felhívom továbbá a mezőgazdák fi 
gyeimét arra is, hogy a 20 holdon felül 
gazdálkodók munkásszerződéseiket, az 
arató és cséplő munkások pedig munkás
igazolványaikat a nyilvántartásba való 
vétel végett hivatalom 22. számú szobá
jában folyó hó 30-áig feltétlenül mutas 
sák be.

Rimaszombat, 1943. junius hó 24-én.
Éva László s. k.

polgármester.

S P O R T .
Vasárnap, junius 20-án Salgótarján

ban SBTC—Törekvés 8:2 (3:0). A job
ban játszó SBTC megérdemelten győ
zött. Gólokat a Törekvés részéről Barczi 
és Szapáry lőtték.

Csütörtökön, Űrnapján Törekvés— 
öregfiuk 3:0 (0:0). Rimaszombat régi 
és jeles játékosaiból összeállított öreg
fiuk XI. meglepő szép játékot mutatóit. 
Különösen az I. félidőben játszottak szé
pen, amit a döntetlen eredmény is mu
tat. A Törekvés góljait Vicián II., Barczi, 
Vályi lőtték. Az öregfiuk Lökös, And- 
rásik, Kocsis, (Sinka), Riz, (Seres), Szlo- 
vencsák, Kerekes, Szmrekács, Humay, 
Pohoczky, Draskovics, Ofcsárik össze
állításban játszottak. A mérkőzést Jam- 
niczky vezette.

27/1941. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Sinka Pál javára 843 P. 46 tőke és 
járulékai erejéig a feledi kir. járásbíró
ság 1941. évi P. 437/15. sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1941. november 
hó 8 án lefoglalt 1.800 pengőre becsült 
ingóságokra a feledi kir. járásbíróság 
Pk. 3218/41. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében: Serke, Petres-pusz- 
tán leendő megtartására határidőül 1943. 
évi július hó 1 napjának délelőtti 12 
óraja tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 3 drb. szénaprés s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, de leg
alább a becsár */s-részéért, készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni még akkor 
is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, ha csak ellenkező kíván
ságot Írásban nem nyilvánít.

Feled, 1943. évi junius 25.
Kit. dij: 6'57.

Bajkai Gyula s. k.
rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirósági 
végrehajtónak az 56860/41. 1. M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

Felhívás!
A M. Kir. Pénzügyminisztérium f. évi 

május 31-én kelt, 22.297/1943. V. fő. 
számú rendelkezése folytán felhívom a 
„Rimaszombati Csizmadia Temetkező és 
Segélyező Egyesületet“ — felszámolás 
alatt — tagjait, hogy az őket megillető 
vagyonrészek felvétele végett nálam 
(Rimaszombatban, Losonci utca 50. hsz. 
alatt) folyó évi augusztus hó 1-ig je
lentkezzenek, — ellenesetben igényjo
gosultságukat elveszítik és az őket meg
illető vagyonrészek közjótékonysági célra 
lesznek fordítva.

A minisztériumi rendelkezés szerint 
tehát a jelentkezési végső határidő nem 
1944. évi május hó 15-e, mint ahogyan 
az a „Gömör" f. évi 19., 20. és 21. szá
mában hirdetve volt, hanem a fent meg
jelölt határidő.

Zddory Gábor s. k. 
csizmadia iparos mester 

a felszámoló bizottság elnöke.

Főzni tudó m in d e n e s
jó fizetéssel azonnal felvétetik 
Rimaszombatban. Cim a kiadó- 
hivatalban.

Jó fize tésse l k eresek  egy

bejárónőt július hó 1-óre.
Cim: Hitelszövetkezet Rimaszombat.

E g y  jókarban lévő használt

varrógépet és egy 
férfi b icik lit veszek.

B ódy István  kereskedő.

A  V II. huszárszázad lóversenyei.

Irodalom .

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


