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A  szabadság ; n a p ja .
Irta és a város november 10-iki díszközgyűlésén elmondta: 

ÉVA LÁSZLÓ polgármester.

Rimaszombat nemes városa 5 
éves felszabadulását ünnepelte. E 
nap az öröm, a felujjongás, a hála 
napja volt. Hála a Mindenhatóhoz, 
ki e napot megérni engedte. Hála 
hazánk első Emberéhez és a kor
mány Vezetőjéhez, kik bölcs irá
nyításukkal és vezetésükkel szere
tett Hazánk határainak újraépítésé
ben és visszaállításában serényen 
tevékenykednek. Igaz magyar hitet 
teszünk újból és ismételten Kor
mányzónk és a kormány Vezetője 
mellett és kérjük a Mindenhatót, 
tartsa meg őket a magyar nép bol- 
dogitására, a magyar haza felvirá
goztatására !_

Öt évvel ezelőtt a magyar nép 
százezreire ismét felvirradt a sza
badság napja. A magyarok száz
ezrei ismét szabadon és fájdalmas 
büszkeséggel vallhatták magukat 
magyarnak, szabadon, gátlás nél
kül beszélhettek az ősök testvér- 
telenül zengő magyar nyelvén. Fel
csendülhetett ajkukon a szent ma
gyar ének : a Himnusz, a Szózat, a 
magyar Hiszekegy imádságoshangja 
és százezrek házán, régi magyar 
városok, hü, magyar falvak házain, 
kunyhóin ismét loboghatott a sok
szor megtépett, de mindig tisztán 
maradt háromszinü zászló, — a 
törökverő Hunyadiak, a labancverő 
kurucok, a Rákócziak, a Kossuth La
jos zászlója — a nagy világégésben 
négy világtájon harcolt és a jelen 
rettenetes háborújában küzdő sok
szor elárult, megcsufolt, kisemmi
zett, testvértelen magyarság zász
laja !

1938. nov. 2-ika a magyar Fel
vidék feltámadásának napja, de a 
Halottak-napja is! A Végzet nekünk 
egy szentelt fájdalmat adott örök
ségül. Ez a szentelt fájdalom, mely 
itthon és szerte a nagy világban 
annyi hősi sírban domborodik, 
kényszerit bennünket arra, hogy 
ne felejtsünk, nehogy kétszer hal
janak értünk és kétszer temessük 
halottainkat: először a sírba, azu
tán a sírnál is vigasztalanabb ma
gyar felejtés reggeliden éjszakájába. 
Nem szabad felejteni, mert szi
vünkben ott a tőr, mely sebeinket 
nyitva tartja, nem szabad felejte
nünk, mert akkor egész múltúnkat 
és egész jelenünket kellene sírba 
temetni. Mi csak Mohira emlékez
hetünk, mi csak Mohácsot idézhet
jük, mi csak Aradot ünnepelhetjük, 
a mi vigíliánk: Trianon, a mi ün

nepségünk: a hősi halottak napja!
És ma, amikor a világ légköre 

telítve van romboló energiákkal és 
szinte kibírhatatlan feszültséggel, 
amikor a föld haragos méhének 
szilaj háborgása pompázó városo
kat, örökbecsű szentelt templomo
kat, égbetörő, büszke palotákat, 
kórházakat, műemlékeket, vidám

A cserkészek  és leventék

1943. november 10 én Rimaszombat 
városa nemzeti zászlódiszbe öltözötten, 
lakossága pedig vasárnapi munkaszüne- 
tet tartva bensőséges komolysággal ün
nepelte meg a 20 éves cseh szlovák 
uralom alól való felszabadulásának im
már ötödik évfordulóját. Miként a felejt
hetetlenül boldog napon, most is ra
gyogó égbolt alatt emlékezhetünk azokra 
a drága percekre, amikor Horthy Miklós 
vitéz katonái, a kiskunhalasi honvéd- 
kerékpárosok elsőnek futottak be a két 
évtized alatt idegen hatalom által meg
taposott és igába hajtott ősi magyar 
földre. „Háború van most a nagyvilág
ban" és ezért ünneplésünk külsőségek
től mentes, de igazi hazafias lélektől 
átitatott volt. Ezt bizonyították az el
hangzott beszédek is, amelyek a szomorú 
múltat felidézve egy szebb és boldog 
jövő eljövetele mellett tettek hitet...

Az ünnepi hangulat előidézésében első 
sorban ifjúságunk vette ki a részét.

Az em léknap  előestjén ,
október 9-én d. u. 6 órakor a leventék 
és cserkészek zárt sorokban fáklyásme
netben vonultak fel a Széchenyi-kertlől 
a Tompa-térig, ahol az O/szdgzdszló 
előtt rövid ünnepséget rendeztek, ame
lyet nagy közönség hallgatott végig. Az 
egyesült levente cserkészzenekar a ma
gyar Hiszekegyet játszotta Hanimersch- 
miedt József vezetése mellett, majd dr. 
Kolumbán Antal, a Levente Egyesület 
elnöke emelkedett hangú beszédben mél
tatta a felszabadulás jelentőségét. Sker- 
gyák Pál gimn. cserkész-segédtiszt be
szédében arra intett, hogy az ünneplé
sek közt ne feledkezzünk meg a jövőt 
építő munkáról sem. Mindkét szép be
szédet zugó tapsok fogadták. Kovács 
József cserkész és Dobó Dezső levente 
ügyes szavalataikkal fokozták a haza
fias hangulatot. Végül az egyesített ze
nekar eljátszotta a Himnuszt és a Rá- 
kóczi-indulót.

N ovem ber 10>én, szerdán
a cserkész-levente zenekar Sinka Aladár 
cserkésztiszt vezetése mellett a városon 
át ébresztő-zenét adott. Reggel 8 órakor 
a helyőrség tagjai honvédmisére vonultak 
fel, amelyet Tóth Sándor r. kát. tart. 
tábori lelkész mulatott be, aki rövid

kacagó életeket tesz néhány vészes 
ránditással a múlt szomorú emlé
keivé, — mi legyünk a nyitotlsze- 
müek, mi állítsuk meg a tévelygő
ket, a kételkedőket! Mert nem ma
gyar az, aki ma egyik testvérét 
gyűlöletre izgatja a másik ellen. Az 
vagy csak a maga önös érdekeit, 
vagy valamely homályban lappangó 
ellenségünk sötét terveit szolgálja.

Judás és barátai pénzért adták 
el Krisztusunkat, ki érettünk ke
reszthalált halt. De Krisztus feltá
madott és kiverte kufárjait az isteni

igazság templomaiból. Feltámadott 
érettünk, hogy megváltson, meg
védjen bennünket, hogy elkergesse 
közölünk az áruló Judásfajzatot. És 
majd a Kárpátok ormán, Erdély 
bércein ismét megjelenik a feltá
madt Krisztustól nyert kettős ke
reszt, hogy szent fényével besugá
rozza a magyar mezők ezernyi vad
virágait, lengő buzarengetegjét, az 
illatos erdőket és büszkén hirdeti 
a keresztény, nemzeti gondolat dia- 
dalrajutását!

A város díszközgyűlésén és a társadalmi egyesületekben 
ünnepelték meg Rimaszombat felszabadulásának 5-ik évfordulóját.

i is  k iv e tté k  részü k et a novem ber 10 -ik i ünnepségekből.

buzdító beszédet is mondott. 9 órakor 
kezdődlek meg a keresztény templomok
ban a hivatalos hálaadó istentiszteletek, 
amelyeken a katonai és polgári hatósá
gok vezetői, a különböző egyesületek 
kiküldöttei, az iskolák növendékei és a 
hivek nagyszámban jelentek meg. A r. 
kát. templomban Raddny Lajos esperes
plébános dr. Bányai József gimn. vallás
tanár és Tóth Sándor hitoktató segéd
letével ünnepi szentmisét mondott. A

református templomban Varga Imre, az 
evangélikusban pedig vitéz Baráth Ká
roly lelkészek hazafias lendületű be
szédben méltatták az örömnap jelentő
ségét. Valamennyi templomban buzgó 
imádság hangzott el a lelkészek ajkáról 
a magyar honvédségért és a háború 
győzedelmes befejezéséért.

Délelőtt fél 11 órakor kezdődött meg 
a Városháza nemzeti színekkel feldíszí
tett tanácstermében

a z ü n n e p i  d í s z k ö z g y ű l é s .
Az elnöki asztalnál foglaltak helyet 

dr. Radvánszky György kormánybiztos
főispán, dr. Horváth Árpád alispán, Éva 
László polgármester és dr. Gabonás Já
nos polgármester-helyettes, vsi. főjegyző. 
A vendégek soraiban megjelentek Gecsey 
József tüzérezredessel az élen a helyőr
ség tisztikarának küldöttsége, a rendőr
ségi tisztikar, a polgári hatóságok ve
zetői, a város képviselőtestülete és tiszt
viselőkara. A magyar Hiszekegy elimád- 
kozása után Éva László polgármester 
izzóhangu megnyitó beszédet mondott, 
amelyet teljes egészében lapunk vezető 
helyén közlünk. Üdvözölvén a magas 
vendégeket és a megjelent képviselő- 
testületi tagokat az élen a három ke
resztény felekezet vezető lelkészeivel, 
felkérte

id. R á b e ly  M iklós
képviselőtestületi tagot

ünnepi beszédének elmondására.
A közismerten kitűnő szónok, aki ki

sebbségi életünknek nemcsak cselekvő, 
de szenvedő tagja is volt, szive mélyé
ből fakadt s mély gondolatokkal telt be
szédében emlékezett meg a felszabadu
lás boldog érzéseiről.

A hódolatos hála szavaival adózott 
elsősorban Magyarország ország- 

gyarapító Kormányzójának,
majd történelmi visszapillantásában az 
örök magyar misszióról szólott, amely az 
elmúlt 20 esztendő alatt is kifejezésre 
jutott. A hazáját féltő igazi magyar fér
fiú komolyságával intett azokra a köte
lességekre, amelyek a mai nehéz idők
ben reánk hárulnak.

Városunk szeretetén át a hazaszere
tet, az összefogás legyen most a

legfőbb érzésünk és főkötelességként 
tüzzük ki az ifjúság nemzetvédelmi 

nevelését — mondotta.
Végül azon erős hitének adott kifejezést, 
hogy Magyarország az uj Európában 
visszakapja azt a helyét, amely számára 
a magyar címerben van kifejezve.

Rábely Miklós költői szépségű beszé
dét nagy taps fogadta. A szónoknak el
sőnek dr. Radvánszky György főispán 
gratulált, majd Éva László polgármester 
köszönte meg az értékes beszédet és in
dítványára a díszközgyűlés elhatározta, 
hogy azt jegyzőkönyvileg örökíti meg. 
Ugyancsak a polgármester indítványára 
a megjelentek egyhangú lelkesedéssel 
elhatározták, hogy a felszabadulás napja 
alkalmából

Magyarország Kormányzóját és Kál- 
lay Miklós m. kir. miniszterelnököt 

táviratban üdvözlik.
Az elnöklő polgármester ezután köszö
netét mondott a megjelenteknek a város 
ünnepében való részvételükért, mire a 
rövid, de lélekemelő összejövetel a Him
nusz eléneklésével véget ért.

Délben a cserkész-levente zenekar 
Kardos Gyula leventeoktató vezetése 
mellett újból bejárta a várost, délután 
pedig a levente-sporttelepen a helyőr
ség tartott labdarugómérkőzést nagy ér
deklődés mellett.

Estére

a  társad a lm i körökben
gyűlt össze a város közönsége. A Pol
gárikörben megjelentek a katonai, egy
házi és polgári hatóságok valamennyi 
vezetői, díszes magyarruhás hölgykö 
zönség, valamint a gimnázium tanári
karával együtt számos gimnázista öreg
diák. A Volt Diákok S.övetségének bu-
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dapesti központját"' dr. kövecsesi Lukács 
Géza kir. közigazgatási biró, dr. Gadl 
András egyetemi orvostanár és felöri 
Veress László szövetségi (igyv. igazgató 
képviselték. Dr. Groó Béla e. ü. főta
nácsos, a Diákszövetség elnöke távirat
ban üdvözölte az összejövelelt. Dr. Ha
lász István vm. II. od főjegyző, a Pol
gárikör elnöke, kisebbségi életünk egyik 
harcos tagja köszöntötte a megjelenteket, 
hódolattal emlékezett meg Magyarország 
Kormányzójáról, majd felidézvén a meg
szállás sok szomorúságát, megszívlelendő 
szavakkal hivta fel a város társadalmát 
a belső fronton való kötelességek mara
déktalan teljesítésére. Végül testvéri 
összefogásra intett és kért mindenkit, 
hogy igy bekövetkezhessék a szebb és 
boldogabb magyar jövő. A nagy tetszést 
aratott beszéd után ifj. Hlozek János 
kifejező erővel mondotta el dr. Mihalik 
Dezső ünnepi „Ódá“-ját, amely nagy
szerű verssorokba foglalta a múlt és je
len történelmi eseményeit, igazi költői 
lélek megnyilatkozásaként. Zugó tapsok 
jutalmazták a gyönyörű verset és annak 
hivatott tolmácsolóját.

A Katolikus Körben a nagyszámban 
összegyűlt közönség előtt dr. Gabonás 
János polgármester-helyettes, a Kör el
nöke az elmúlt 20 esztendőnek a világ
háborút vitézül megállóit katonaember 
átéléséből eredt tapasztalatok alapján 
elevenítette fel kisebbségi életünk sok 
szenvedését. Utalt az átmeneti idők ne
hézségeire, azoknak azonban az általunk 
való kötelességszerü megsegítésére, hó
dolattal emlékezvén meg az ország leg
első férfiújáról, hálával a honvédségről 
és a magyar kormány épitő munkájáról. 
Majd hazafias lendületű imádságban 
kérte a magyarok Istenének áldását a 
Hazára ésa a magyar nemzetre. A nagy 
hatást keltett beszéd után rövid műsor 
következett, amelynek során Wogronich 
Juhász Éva, Szamajdák Emmi és Ger
gely József KÁLÓT igazgató magyar nó
tákat énekeltek el iskolázott hangon, 
nagy tetszést aratva. Szamajdák Emmi 
Végvári egy gyujtóhatásu, a magyar ősz- | 
szefogást jelképező költeményét szavalta 
el benső átéléssel és ügyes előadó kész
séggel.

Az Iparoskörben is nagyszámban gyűl
tek össze a tagok és vendégek. Králik 
János, a Kör ügybuzgó elnöke szívből 
fakadt beszédében méltatta a nap jelen
tőségét, hódolattal adózván a Legfelsőbb 
Hadúrnak és vitéz katonáinak és az 
iparostársadalmat a mai sorsdöntő idők
ben komoly hazafias munkára hivta fel. 
A nagy tetszéssel fogadott szavak után 
Dobó Dezső szavalt el egy hangulatos 
Babits-verset nagy hatást kellően.

Valamennyi körben az egybegyűltek 
a legjobb hangulatban a záróráig marad
tak együtt.

Az iskolákban szerdán szünnapot tar 
tottak, a telszabaditásról kedden a taná
rok és tanítók a tanítás keretében emlé
keztek meg.

Tavasz az őszben.
A dúsai „Árvaház" felavatása.

November 8-án a dúsai magyar evan
gélikus szórványnak örömünnepe volt. 
E nap nyitotta meg kisded, de a szere
tet szent tüzétől átforrósitott szórvány 
árvaházát. Az árvaházat rendeltetésének 
Túróczy Zoltán, a tiszai evang. egyház- 
kerület püspöke adta át, aki a hatósá
gok köszöntésére e szavakkal válaszolt: 
„Tavasz az őszben..."

Mélyek és igazak a püspök szavai. 
Tavasz az őszben. Egy kis magyar szi
get, anteiy az elmúlás, a pusztulás lej
tőjén állott, amelynek birtokállományát 
állandóan mállasztotta a nemzeti ön- 
gyilkosság, az egyke sorvasztó fekélye, 
amely felett a múlandóság, a magyar 
szó, a magyar élet elhalásának ősze bo
rong üt, amelynek iskolájában a magyar 
tanköteles gyermekek száma a mini
mumra hanyatlott, megértette a mai élet 
szavát, megértette az élet, a magyar élet 
szavát, s útját akarja vágni az iskola el
néptelenedésének, a falu elsorvadásának 
és meg akarja tartani Dúsát az idegen 
telepeslenger közepette magyarnak, fel 
akarja tartani a felé dübörgő végzet sze
kerét, uj magyar életet akar teremteni 
és élni ősi magyar rögön.' Tavasz az 
őszben... Dusán uj magyar honfoglalás 
indul meg, a gyermek varázsa újra meg- 
Ulé a lelkeket, a gyermek szent mysti-
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riuma áthatotta a sziveket, a gyermek 
újból kincs e kis végvárban, Dusán. A 
falu Túróczy Zoltán tavalyi püspöWi lá
togatása óta mély tisztuláson, őszinte 
bűnbánó katharzison, erőteljes benső 
álalakuláson ment keresztül. A falu, Dúsa, 
gyermeket akar. A múlt bűneit nem le
het meg nem történtté tenni. így Dúsa 
árvaház létesítésével akar egy erős ter
mékeny, kemény nemzedéket nevelni, 
amely az elárvult udvarházakba beköl
tözve uj magyar jövőt nevel, őrtálló ma
gyarokat állit az őrszigetre.

Gömöri magyarok, halljátok meg a 
szót : Tavasz az őszben... Egy kisded 
mustármag hullott alá a magyar élet ta
lajába. Segítsétek, hogy növekedjék és 
terebélyesedjék. Egy szegény asszony 5 
pengőjéből az árvaház fenntartási alapja 
mintegy 7000 P-őre növekedett. A mai 
sor.-döntő időben, amikor minden egyes 
magyarra szükség van, amikor magyar

X.
A „Gömör" két utóbbi számában rö

vid összefoglaló képet adtunk városunk 
közigazgatási élete, s a költségvetésből 
nyert adatok alapján, vagyoni helyzetéről.

A felületesen Ítélkező ember azt kér
dezhetné : ugyan kit érdekelnek ezek a 
kérdések napjainkban? A konzervatív, 
régimódi embereket talán igen, de a ro
hanó élet modern emberét az élet kor
szerű kérdései ennél sokkal inkább ér
deklik.

Természetesen, vannak ilyen emberek 
is, de azok, akik igazán becsülik és sze
retik ezt a rimaparti kis várost s annak 
intézményeit, bizonyára érdeklődéssel 
olvassák társadalmi és közéletünk né
hány oldalas krónikáját, jóindulatú bí
rálatát, s a város vagyonának és gazda
sági életének ösmertetését.
•A múlt számunkban közölt kimuta

tásunkban figyelemreméltóan illusztrál
tuk azt a lehangoló lényt, hogy a város 
7,342000 pengő értékű ingatlan vagyona 
mindössze 1 */« percent jövedelmet hoz 
a város kasszájába, ami, valóban, meg
döbbentően gyenge eredmény. És ezen 
a nyomasztó helyzeten egyelőre nincs 
is módunk lényegesen változtatni. Két
szeresen nagy lenne az örömünk, ha az 
ingatlanok nagyobb jövedelmet biztosí
tanának, mert hisz akkor csökkenne a 
pótadó is.

A város tisztviselőkarának egy sok
irányú és nagy szakképzettséget igazoló 
számvevőségi szervezete van, tőle telhe
tőén igyekszik a bajon segíteni, előre
látóan végzi kötelességét s lelkiismere
tesen buzgólkodik a szükség kényszere 
alatt a város anyagi helyzetének feljaví
tására. Mindezt bizonyítja a múlt évi 
költségvetés tárgyalásánál a főszámta
nácsos következő bejelentése és figye
lemreméltó javaslata :

Javítani kell a város rétlerületeinek 
termőképességét, fokozni az erdő és a 
többi ingatlanok jövedelmét, s meg kell 
kezdeni a város vagyonának pontos szám
bavételét, a Sereg tulajdonjogának ren
dezését, s végűi városi ingatlanok tér
képszerű jelmérését, mert e nélkül nem 
lehet tiszta képet adni a város vagyond- 
ról.“

A számvevőség tehát megjelölte azo
kat a feladatokat, amelyek a város ve
zetőségére hárulnak. S mi e tekintetben 
meg vagyunk győződve, hogy a városi 
vezetők, tisztviselők feladatuk magassá
gát átérző férfiakból állanak, akik tudják, 
hogy a város gazdasági életével való 
sáfárkodás nagy kötelessége van rájuk 
bízva, s így hinni merjük, hogy meg
szívlelik azokat a tanácsokat, amelyeket 
a számvevőség a város vagyonának 
fenntartására, gyarapítására és megőr
zésére irányelvként számunkra kijelölt.

Kétségtelen tény, hogy a fejlődés, ha 
lassúbb tempóban is, de feltartózhatat- 
lanúi halad előre. Bizonyára vannak kö
zöttünk elegen, akik séta közben vagy 
hazafelé jövet, a pályaudvar nagyméretű 
épületéből kilépve, boldog örömmel te
kintenek végig a mi Andrássy-utunk 
megnyerő, impozáns szépségén. Opti
mizmus és bizalom csendül a lelkűnk
ben, amikor virágzó pompában látjuk 
a Tompa-teret, körülvéve tiszteletet pa
rancsoló középületektől, s hálásak lehe
tünk a sorsnak, hogy gyönyörködhetünk 
a Horthy-tér lebilincselő kedves körké
pében. Ugyanilyen jóleső érzés sugá-

jövőnk, áldott magyar életünk egy uj 
magyarságra alapozódik, amelyet a mi
nőségi magyarság tudata acéloz meg.

„Tavasz az őszben" — egykés magyar 
falvak. Sorvadó magyar végvárak, pusz
tuló udvarházak, nagy magyar temetők 
im halljátok a szót: Dúsa gyermeket 
akar.

Magyarok ! Tavaszt az őszben... gyer
meket akarjatok I Gyermekért imádkoz
zatok !

Az ünnepségen a rendező rimaszom
bati evangélikus egyház vezetőin kivül 
megjelentek dr. Radvánszky György fő
ispán, dr. Horváth Árpád alispán, Sulid 
István kormányfőtanácsos, ev. főesperes, 
Éva László Rimaszombat megyei város 
polgármestere, ifj. dr. ’Sóldos Béla feledi 
főszolgabíró, a tamásfalvi körjegyzőség 
képviselője, akik az intézményt további 
szerető támogatásukról biztosították.

rozza be a lelkünk a Honvéd-utca és 
környéke tavasz nyári színes, lombvirá
gos szépségében.

De e mellett tudjuk azt is, hogy a 
rend, a szépség és tündöklés jórészt a 
főutcát, tereket és villanegyedet díszíti, 
hogy a rimasori periférián, a külső tá
jon nagy kiváltságok és panaszok van
nak. Ezek is testvéreink. Féltőn, szere
tettel és együttes erővel kell gondját 
viselni az elhagyatott városrészeknek is.

A háborús viszonyok fokozzák a meg
oldásra váró problémák súlyosságát és 
nem is lehet kívánni, hogy máról-hol
napra minden égető kérdés megoldassák, 
de a város vezetőségének s ezzel karöltve, 
a képviselőtestület tagjainak feladata 
azon munkálkodni, hogy hiányainkat és 
bajainkat pótolhassuk. Kölcsöneinket pe
dig ne szaporítsuk, mert ezidőszerint is 
csupán kölcsöneink törlesztésére és ka
mataira 52 percent pótadónak megfelelő 
összeg szükséges.

Úgy vélem, egyikünknek sem impo
nál s nem tesz büszkévé a tudat, hogy 
Rimaszombat az ország megyei városai 
között rangsorban az első sorokba ke
rült a pótadó magasságában.

A város vezetőinek gondja és gondos
kodása az élet minden területére kell, 
hogy kiterjedjen. Ezidőszerint a legne
hezebb, de a legfontosabb kötelesség a 
közellátás helyes megszervezése és meg
oldása. A város felelős tényezőinek min
den lehetőt meg kell tenni a nyugalom 
és lelki egység biztosítására. Á terme
lési nehézségek mellett is meglegyenek

1943. október 23-án egy fenkölt szel
lemű nagyasszony! temetett Gömör vár
megye : Putnoki Putnoky Móriczné sz. 
szentimrei Károlyi Saroltát. Magasztos, 
nemes gondolkozása és előkelő meg
jelenése mindenütt a társaságok ünne
pelt központjává tették öt. Lebilincselő 
modora pedig mindenki szivéhez meg
találta a kellő utat. Jóságos megértéssel 
hallgatta meg az emberek sok-sok pa
naszát és kérelmét, melyeket mint kép 
viselő nejéhez és mint a „Gömöriek 
Egyesülete" elnökének feleségéhez, azon
kívül mint a putnoki Vöröskereszt és a 
MANSZ diszelnökéhez— de legfőképen, 
mint jótékonyságáról közismert igazi 
gömöri magyar Nagyasszonyhoz intéz
tek. Alkalmas pillanatban azután mindig 
hűséges tolmácsa és pártfogója volt a 
kérelmezőknek, nem csupán imádásig 
szeretett férjénél, de más illetékes té 
nyezőknél is.

Mély vallásosság és végtelen nagy 
idealizmus irányította minden cseleke
detében, s igy bizonyára ezek a kiváló 
tulajdonságai is hozzájárultak külső meg 
jelenésének elragadó bájához, mert egész 
lénye szinte sugárzott e lelki szépsé
gektől.

Boldogult Neogrády Antal festőművész 
midőn meglátta, elragadtatásában azt a 
kijelentést tette: „Nemcsak Gömör me
gyének, de az egész országnak egyilé 
legszebb asszonya és oly fejedelmi a 
megjelenése, hogy hódolatot vált ki min
den emberből, aki csak a közelébe ke
rül."

Rendkívül jellemző volt nemes gondol 
kozására az a tény is, hogy az autóját

a legszükségesebb fogyasztási javak, a 
nélkülözések terhei igazságosan és 
egyenletesen legyenek elosztva, amit 
jegyre Ígérünk, azt meg is lehessen kapni, 
mert azok, akik az élet terheit becsület
tel viselik, semmit sem éreznek elkese
rítőbbnek, mint mikor látják, hogy a nél
külözés és az arányos teherviselés kö
zösségéből'egyesek magukat kivonják s 
a könnyebb utakat keresik vágyuk és 
igényeik kielégítésére. Pedig e kiváltsá
gosaknak tudniok kellene, hogy az ör
vények szélén járnak, s nem ösmerik 

I teljes mértékben a veszélyeket, s a kö
vetkezményeket, amelyek a súlyos visz- 

! szaélésekből származhatnak.
Ma olyan időket élünk, amikor min

den magyarnak egyforma hűséggel és 
zúgolódás nélkül keli vállalni a meg
próbáltatásokat, hogy teljesíteni tudjuk 
azt a munkát és feladatot, amit az idők 
könyörtelenül követelnek tőlünk.

Nincs kihagyás, nincs szünet, benne 
vagyunk a világégés szörnyű’forgatagá- 
ban. Népek, nemzetek, emberi tragédiák 
rohanó sodrában irányító Géniuszunkat 
keresi tekintetünk, hogy merre, hová? 
hogy el ne tévedjünk, hogy az álmok 
magassága helyett a mélységbe ne zu
hanjunk. Nekünk különösen itt, a határ
szélen nagy feladataink vannak, kettő
zött erővel kell figyelmes minden lehe
tőt megtenni a lelki egységért, a magyar 
ügy minden poklokon keresztül való 
győzelméért, s áldozatos munkánkkal, 
készségünkkel, önfeláldozó szeretetiink- 
kel fejezzük ki nemzetünk<,jés városunk 
iránti hűségünket, szeretetünket, hogy 
benne élni és ha kell, meghalni is aka
runk.

Kedves Olvasóim! Engedjék meg, hogy 
ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal 
búcsúzzam Önöktől, most, amikor utolsó 
közleményemben szóltam Önökhöz. Ha
zám és szülővárosom iránt érzett őszinte 
szeretetem adta a tollat kezembe, 
hogy egy kis összefoglaló képben 
visszatükröződését adjam városunk tár
sadalmi életének. Teljes tárgyilagos
sággal igyekeztem írni s a dolgokhoz 
szólni. Sokszor talán nem is írtam olyan 
őszinte nyíltsággal, szépítgetés nélkül, 
mint ahogy szerettem volna, de tudatá
ban voltam a lelkiösmereti felelősségnek, 
s annak az erkölcsi érzésnek, amely 
arra figyelmeztetett, hogy meddig és 
milyen messze mehetek a társadalmi 
béke tisztelete, megőrzése és az emberi 
lélek érzékenységének méltatása tekin
tetében.

A papírra vetett sorok a mélységes 
tisztelet, hűség és szeretet megnyilatko
zásai voltak.

Rábely Miklós.

mindig megállittatta, ha egy magános 
szegény, öreg nőt vagy férfit látott az 
utón és helyet szorított számára a ko
csiban.

Páratlan szorgalmú, gondos, vendég
szerelő háziasszony volt és napsugaras, 
virágokkal diszitett, antik bútorokkal be
rendezett kedves meghittségü úri ottho
nukban mindenki jól érezte magát.

Mint az „Agarász Egyesület" elnökének 
felesége — a borsod-megyei agarász 
versenyeken a Főméltóságu Kormányzó 
Urat is többször vendégül tisztelhette.

Az a végtelen rajongás pedig, mellyel 
a virágokat gondozta, szintén bizonysá
got tesz az Ö gyengéd lelkűidéről, mely 
egy-egy kicsi virág kelyhéből kiáradó 
illatban és a természet szépségeiben 
kereste és találta meg az igazi gyönyö
rűséget. A legszebb nyíló virágot mindig 
a férje Íróasztalára tette dísznek.

Megszűnt dobogni az a nemes s z ív , 
melynek szeretete nemcsak a családot 
árasztotta el, de mindannyian éreztük 
annak jótékony melegségét. Különösen 
megható volt a sógornője és unokahuga 
iránti végtelen ragaszkodása, szeretete.

Örökre elnémult az ajk, mely a múlt
ról, régi családi hagyományokról oly 
lelkesen mesélt. Hasztalan volt a gon
dos kezelés, ápolás, jött a vég és az 
enyészet angyala magával ragadta sze
líd, nemes lelkét, vitte fel... messze... 
oda... ama fényességbe..., melynek égi- 
világánál homálynélküli tiszta lelkén 
folt nem találtatott, s igy bizonyára el
nyerte az igazak jutalmát!

Halóporai pedig ott pihennek a kele
mén temetőben, nem messze ahhoz a

Egy polgár szemlélődései.

Visszaemlékezés Putnoki Putnoky Mériczuéra.
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helyhez, ho! áldásos életét töltötte. Az 
általa gondozott virágokról, bokrokról 
sárguló lombokat sodor most sírja felé 
az őszi szél; suttogva a múltról... Öröm
ről... boldogságról... vitézül harcoló 
küzdő seregeinkről, melyek egyszer min
den bizonnyal ismét naggyá teszik e 
Szent Hazát, hol sírja domborul!

P. Kálniczky Vilma.

H Í R E K
— Orvosi hír. A hadműveleti terület

ről hazatérve dr. Ltiszlig Samu bőrgyó
gyász szakorvos Rimaszombat (Tompa
tér, Forgách-utca sarok) rendelését újra 
megkezdte.

Gróf Révay István előadása a rá
dióban. Gróf Révay István, a Széchenyi 
Magyar Kultur Egyesület ügyvezető el
nöke, a volt felvidéki Egyesült Magyar 
Párt országos elnöke vasárnap, novem
ber 14-én reggel 8 óra 30 perckor rádió
beszédet tart Budapest 1. hullámhoszán 
a Felvidék felszabadulásának 5. évfor
dulója alkalmából.

Hivatalátvétel. Dr. Láng Antal m. kir. 
rendőrkapitány, az államrendőrség rima 
szombati kapitányságának uj vezetője 
hivatalát ténylegesen november hó 8 án, 
hétfőn vette át.

A vármegye gyűlései. Gömör és 
Kishont vármegye Közigazgatási Bizott
sága és törvényhatósági kisgyülése e 
havi rendes ülésüket november hó 9 én, 
kedden délben tartották meg dr. Rad- 
vdnszky György főispán elnöklete mel
lett. Az ülések folyó ügyeket tárgyaltak.

Katonai kitüntetés. Magyarország 
Kormányzója dr. Smid László rimaszom
bati pénzügyi titkár, tart. hadnagynak az 
orosz harctéren az ellenség előtt tanúsí
tott önfeláldozóan bátor magatartásáért 
— a kardoknak a hadiszallagon való 
egyidejű adományozása mellett — elis
merése jeléül a Signum Laudist adomá
nyozta.

A hadigondozottakért. Szildrdy István 
sajólenkei földbirtokos az Országos Ha
digondozó Szövetség vármegyi Bizott
ságához 200 pengőt juttatott el a hadi- 
gondozottak megsegítésére.

Vegyen 4 pengős jótékonycélu

ÁLLAMI SORSJEGYET!
H u t á i : D EC EM B ER  3.

A férfi Oltáregyesület évnyitó taggyűlése.
A rimaszombati kát. Jérjiak Oltáregye- 

stllete évnyitó első taggyűlését november 
5-én, pénteken este tartotta meg a Szé- 
man-lntézet kongregációs-termében. Az 
összejövetelen dr. Horváth Árpád alis
pánnal az élen a tagok nagyszámban 
jelentek meg. Radány Lajos esperes
plébános, einök ima után Keinpis Ta
más elmélkedéseiből olvasott fel mély 
értelmű fejezetet, majd Sövényházy Mi
hály jegyző olvasta fel a legutóbbi tag
gyűlés jegyzőkönyvét.

Radány Lajos esperes-plébános ezután 
megemlékezett arról, hogy most van 3. 
éve annak, hogy a férfiak Oltáregyesü
lete megalakult azzal a szent céllal, hogy 

tagjaiban a lelki megerősödést és az 
összetartást növelje.

Az egyesület eddigi működésével minden 
tekintetben megfelelt kitűzött céljainak, 
de az összefogásnak — hangsúlyozta az 
elnök — a mai időkben nagyobb jelen
tősége van, mint volt valaha. Ezt a

sziklaszilárd egységet jelképezi ma 
Róma, ahol Krisztus földi helytartója 
a nagy világégés hullámverése kö
zött megközelíthetetlen magasságá

ban áll a szörnyű viharban, 
minden eszközt megragadván arra, hogy 
a harcoló népek az emberiség békéjét 
igazságos és krisztusi alapon vissza
állítsák. Ezért néki csak megbecsülés 
és tisztelet jár. Az előadó rámutatott

arra, hogy a pápa tisztelete Krisztushoz 
vezet el. Különösen a magyar nép az, 
amely egyezred év óta a pápaságnak 
lelki és nemzeti viszonylatban oly sokat 
köszönhet.

A magyarság mindig a legnagyobb 
tisztelettel, gyermeki szeretettel és 
magyaros hálával viseltetett Krisztus 

földi helytartói iránt.
S ha csak a közelmúltat nézzük, nem 
feledhetjük el néhai megboldogult XI. 
Pius pápa és a most dicsőségesen ural
kodó XII. Pius őszinte odaállását a ma
gyar igazság mellé. Nagy hatást keltett 
előadását az esperes-plébános azzal fe
jezte be, hogy

Krisztus országát a poklok kapui 
sem dönthetik meg.

Ezután az esperes-plébános XII. Pius 
pápa ismert békefelhivásából olvasott fel 
egyes részleteket. Ebből kiviláglott,'hogy

a pápa olyan béke érdekében lépett 
fel, amely jogos helyet óhajt bizto
sítani minden igaz népnek, az igaz
ságos krisztusi szellem jegyében.
A nagy tetszéssel fogadott előadást 

helyeslő hozzászólások követték, mely 
után a taggyűlés folyó ügyeket tárgyalt 
le. Az esperes-plébános figyelmeztette a 
tagokat a november 27-iki egész napos 
szentségimdddsra, majd ima után az 
összejövetelt bezárta.

Tanügyi hír. A m. kir. vallás- és j 
közoktatásügyi miniszter Rizsányi Mária 
okleveles polgári iskolai tanár, rima- 
szombati lakost a putnoki állami polgári 
fiú- és leányiskolához állami polgári 
iskolai helyettes tanárnak kinevezte. 
Rizsányi Mária az elmúlt két évben az 
itteni Széman-Intézetben működött ki
segítő tanerőként, munkásságával teljes 
elismerést kiérdemelve.

Ha többet termelsz, jutalmat kapsz.
Áthelyezés. Hadnagy Imre rimaszom

bati polgári iskolai tanár fiát, csikkoz- 
mári dr. Hadnagy Lajos m. kir. rendőr
felügyelőt Kassáról a budapesti főkapi
tánysághoz helyezték át.

A város rendkívül közgyűlése. Rima
szombat megyei város képviselőtestülete 
november 10 én, szerdán délben rend
kívüli közgyűlést tartott Éva László pol
gármester elnöklete mellett. A 12 pont
ból álló tárgysorozat első pontjaként 
névszerinti szavazással egyhangúlag el
fogadták a köztemetőről szóló újonnan 
megalkotott szabályrendeletet. A sírhe
lyek árait 12, 15 és 30 pengőben álla
pították meg, a kórházi sír ára pedig 
10 P lesz. Huszanyik József városi erdő
őrt műszaki altisztté léptették elő. A 
közgyűlés jóváhagyta a katonai gyakor
lótér ügyében kötött szerződéseket és a 
dúsai Árvaház számára a jövő évre 20 
íirm. fát szavazott meg segélyként. Vé
gül a közgyűlés a város kötelékébe fel
vette Bures János és Mikó István rima- 
szombati, valamint Bures József gutái 
lakosokat.

Győzelemhez segited országunkat, 
ha feleslegeidet pontosan beszolgál
tatod.

Halálozások. Dr, Sziik Szilárd tart- 
hadnagy, állami tisztviselő a hadműve
leti területen szerzett súlyos betegségé
ben Budakeszin 48 éves korában meg
halt. Az elhunytban dr. Szűk Lehet m. 
kir. honvéd őrnagy-orvos bátyját gyá
szolja.

Kocsis Istvánná sz. Szlatkovszky Mária, 
néhai kőmivesmester özvegye 72 éves 
korában, november 8 án meghalt.

Közgyűlés. A Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nöegyesiilet november hó 22-én, 
hétfőn délután 5 órakor a Rimaszombati 
Takarékpénztár igazgatósági üléstermé
ben évi rendes közgyűlést tart. Az elnök
ség ezúton is felkéri az egyesület választ
mányi és rendes tagjait, hogy a közgyű
lésen a legnagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek.

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

A balog! festőművészek kiállításá
nak előkészítése folyik. A kiállítás, mint 
már jelentettük, a Polgárikörben novem
ber 28-án nyilik meg.

Körzeti kereskedői kijelölés. Dr.
Radvdnszky György főispán, közellátási 
kormánybiztos a vármegye területére 
ifjú Korpás Lajos rimaszombati, Mező
utcai lakost fejeskáposzta körzeti keres
kedővé kinevezte.

A Vitézi Rendbe való felvételt az
Országos Vitézi Szék legutóbbi döntése 
oly módon változtatta meg, hogy ezután 
az is kérheti a Rendbe a felvételét, aki
nek kétszeres kisezüst vitézségi érme 
és nemzetvédelmi keresztje van, földmi- 
ves foglalkozású, s legalább két élő 
gyermeke van és az ország bármely ré
szén kijelölt vitézi telekre való átköltöz- 
ködést vállalja. Azonkívül vitézzé nyil
vánítható az a hősi halált halt egyén is, 
aki egy kisezüst vitézségi éremmel rendel
kezik, s egy fiú vagy leánygyermeke 
van. Ugyancsak kérheti vitézzé nyilvá
nítását az olyan egyszeri kisezüst vitéz
ségi érmet nyert legalább 50 százalékos 
hadirokkant is, aki már harctéri szolgá
latra alkalmatlan.

Vess számot szükségleteiddel és 
minden felesleges gabonaszemet szol
gáltass be.

A hadigondozásijbélyegsorozat áru
sítása ez év végén megszűnik, a posta
vezérigazgatóság közlése szerint. A bé
lyegek azonban postaküldemények bér
mentesítésére 1944 junius 20 ig felhasz
nálhatók. Ugyancsak közli a postavezér
igazgatóság, hogy a Szent Koronát, 
Szent Istvánt és a Patrona Hungáriáét 
ábrázoló bélyegek, valamint a Kormány
zóhelyettes emlékére kibocsátott 20 fillé
res bélyeg csak ez év végéig használ
hatók postai küldemények bérmentesí
tésére.

Próbarendörl felvételek. A 123400/ 
1936. B. M. rendelet 2. § a alapján 
próbarendörré való felvételét kérheti 
aki: 1. Magyar állampolgár. 2. Életének
21. évét betöltötte, de 26. évét túl nem 
lépte. 3. Nőtlen. 4. Tökéletesen egész
séges, erős testalkatú, legalább 170 cm 
magas. 5. Büntetlen előéletű. 6. Igazolja, 
hogy katonai kiképzésben részesült. 7. 
A magyar nyelvet Írásban és szóban 
bírja. Próbarendőri sorozás Kassán 1943. 
évi november hó 27-én reggel 8 órai 
kezdettel lesz megtartva. A jelentkezők 
személyi okmányaikat és erkölcsi bizo
nyítványukat vigyék magukkal. Felvé
telre jelentkezni lehet a lakóhelyhez leg
közelebb eső in. kir. rendőrkapitánysá
goknál.

2 0 0 .000  p e n g ő i g
társulnék (őskeresztény) komoly meg
lévő felvidéki vállalkozásban vagy 
gyári üzembe. Ajánlatokat: Dr. Nagy 
Sándor o. ügyvéd Budapest, XI- 
Eszék- u. 5. továbbit.

%
SIEMENS

RÁDIÖ

Üdvözlet a hadműveleti területről.
Vettük és szeretettel közöljük az alábbi 
kedves sorokat: „Üdvözletünket küldjük 
szülővárosunkba az orosz földről csalá- 
dainknak, a szerkesztőségnek, jóisme
rőseinknek, barátainknak és az összes 
üzletfeleinknek. Hazafias tisztelettel Krd- 
lik József tizedes, Mészáros István és 
Jdvorszky Zoltán honvédek Tp. Z—452.“

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

F e l v i d é k e n

BIRTOKOT,
HÁZAT
v e s z e k .
Ajánlatokat: Dr. Nagy Sándor 
o. ügyvéd Budapest, XI. Eszék-u. 5. 
továbbit.

Beküldött könyvek.
Sok eszkimó—egy orvos.

Ezt a könyvet egy fiatal dán orvos 
irta. Aage Gilberg gyermekkora óta ér
deklődött az ismeretlen Grönland iránt 
és nászutra oda vitte ifjú feleségét a 
sziget legészaknyugatibb sarkába: Thule- 
ba. Thule a föld legmagasabban fekvő, 
állandóan lakott helysége. Aage Gilberg, 

| mint orvos, egy teljes évet töltött itt 
feleségével. A civilizációhoz szokott em
ber ezer nehézségei találta magát szem
ben. De az emberek jók, szívesek, Gil- 
bergék boldog esztendőt töltenek a szi
geten és nehéz szívvel hagyják ott esz
kimó-barátaikat. Gilberg csupa egész
séges, érdekes, derűs élményt örökít 
meg ebben a nagyszerű könyvben, amely 
a maga egyszerűségében elragadó, meg
ható, szivhezszóló és egyszersmind rend
kívül tanulságos Írás. A szép kiállítású 
könyv az „Uj Idők" Irodalmi Intézet Rt. 
(Singer és Wolíner) kiadásában jelent 
meg. Ára kötve 20 P.

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

Az ország legnagyobb hadiüzeme 
a mezőgazdaság, a többtermelés te
hát nemzeti kötelesség.

T

2 -s z e r  n a p o n t a
reggel éskülönösen este lefekvés előtt

C hl or od on t
f o g p a s z t a

Mogyar készítmény.
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Végrehajtották a halálos ítéletet a jesztei 
tolvaj cigánylegényen.

z e l s ő  a k a s z t ó s  a t

A földi igazságszolgáltatás sújtó keze 
tett pontot egy btinös emberi életre, 
amikor november 8 án, hétfőn reggel a 
rimaszombati kir. törvényszék udvarán 
az első akasztás folyt le. Négy héttel 
ezelőtt, október 15 én a rimaszombati 
kir. törvényszék ötöstanácsa, mint rög- 
tönitélö bíróság

kötéláltali halálra Ítélte Horváth 
Béla (Berki) 37 éves, rimaszombati 
születésű, többszörösen rovottmultu 

cigánylegényt,
aki az elsötétítés ideje alatt Jeszte köz
ségben meglopta Kótai János községi 
cigánykondást és CzibuU Ilona cigány
asszonyt. Több, mint 200 pengő értékű 
ruhaneműt vitt el a sokszorosan bűnös 
ember jószivü szállásadóitól, amelyeket 
olcsó pénzen értékesített. A statáriális 
rendelkezések szigora ezért a tettéért a 
halálbüntetést irta elő. A Kormányzó Ur 
november 3 án kelt legfelsőbb döntésé
vel elutasította a kegyelmi kérvényeket, 
s ezt a tényt Horváth Béla előtt novem
ber 8 án reggel 9 órakor hirdette ki 
Tariska Lajos kir. törvényszéki elnök. 
U ána az elítéltet a cellájába vezették, 
ahol felkereste Tóth Sándor róm. kát. 
hitoktató lelkész, akinek Horváth Béla 
töredelmesen meggyónt és sorsában 
megnyugodva vette magához az Ur tes
tét. Majd az utolsó kívánságaként elho
zott borjupörköltet fogyasztotta el.

Reggel 8 órakor érkezett Rimaszom
batba Bogár János állami itéletvégre 
hajtó két segédjével. A fogház zárt ud 
varában állították fel a bitófát, ahol ; 
kivégzés pontosan 10 órakor kezdődött 
meg. Az udvart rendőri és börtönön kar
hatalom vette körül, s a kordonon kiviil 
kevésszámú nézőközönség helyezkedett 
el. A bitófával szemben foglaltak helyet: 
Moesz Géza kir. ügyészségi elnök, dr. 
Ragályi Antal vm. tiszti főügyész, dr. 
Mosánszky Lothár kir. törvényszéki birö 
és ár. Felkay Gusztáv kir. törvényszéki

A Nemzeti Munkaközösség
rendezésében az Iparoskörben 
Böszörményi-Nagy Béla, az 
európai hirü zongoraművész 
november 20-án fél 8 órakor 
hangversenyezik városunkban. 
Sárdy János operaá/iákat éne
kel, előad dr. Eszterfuis István 
a Nemzetvédelmi Minisztérium 
előadója. H e l y b i z t o s í t á s  a 
könyvkereskedőknél.________

A Felvidéki és Kárpátaljai Magán 
tisztviselők és Alkalmazottak Szövet 
sége — Rimaszombat — ezúton is fi
gyelmezteti az összes járadékosokat, akik 
az Országos Mezőgazdasági Bizlositó 
Intézettől, (OMBI) kapják járadékaikat, 
hogy az ez évi jul. 7-én megjelent 3730/ 
1943. M. E. sz. miniszteri rendelet szerint 
már nem kötelesek a szokásos és minden 
évben kötelező dec. 1 - löl 15-ig bekül
dendő vagyoni igazolást megszerezni és 
beküldeni. Nyugdíjas vagy rokkant jára
dékuk ennek beküldése nélkül is folyó- 

tva lesz. I

SZIN _H Á Z.
A legutóbbi idők operettjei rendkívül 

vérszegények. Hangzatos cim, egy-két j 
cikornyás, erőltetett irredenta sláger, 
innen-onnan összeszedett zene jellemzik 
őket. Sajnálatraméltóak a szegény, jobb 
sorsra érdemes és jobb szerepre hiva
tott színészek, akik képességeiket és te
hetségeiket ilyen gyönge szárnypróbál
gatásokra kénytelenek elvesztegetni; a 
közönségnek meg újdonság keli, repri 
zeken kong a nézőtér az ürességtől. 
Pénteken és szombaton este a „Vad 
virágos Maros partján" ment. Ebben 
mutatkozott be az operette-társulat. A 
szereplők minden tőlük telhetőt meg
tettek, hogy a darab gyengeségeit el
kendőzzék. Korponay Kati szerepében 
Forrás G zi adta tudása legjavát. Szé
pen iskolázott hangja, melyet különben 
a rádió kiküldöttei hanglemezre felvettek,

ö r v e n y s z e k  u d v a r á n .

jegyző. A hivatalos személyek sorában 
megjelentek dr. Lányi Tivadar nyug. tör
vényszéki orvos, dr. vitéz Vereczkey 
Gyula városi orvos, dr. Soós Béla ren- 
dőrfogalmazó, Nagy Zoltán rendőrfelü
gyelő és Nagy Sándor Géza fogház- 
felügyelő. A halálraítélt két börtönőr 
és a gyóntató pap kíséretében jelent 
meg. Arca halálsápadt, nagyjában azon
ban nyugodtnak látszik. Dr. Mosánszky 
Lothár törvényszéki biró, az ötöstanács 
tagja felolvasta a rögtönitélő bíróság 
Ítéletét és a legfelsőbb kormányzói dön
tést. Most Moesz Géza ügyészségi elnök 
felszólította az Ítéletvégrehajtót, hogy 
teljesítse törvény adta kötelességét...

10 óra 10 perc volt, amikor Bogár
János katonásan jelentette, hogy „az 

Ítéletei végrehajtottam !“
A hatósági orvosok pedig 10 óra 23 perc
kor jelentették, hogy a haláltusa befeje
ződött. Az ügyészségi elnök erre a ki
végzés tényét befejezettnek nyilvánította. 
A holttest még harminc percig függött 
a bitófán, délután 3 órakor pedig a ki
végzett Horváth Bélát eltemették.

***
Évtizedek óla nem volt Rimaszombat 

bán akasztás és így a hétfői kivégzés 
érthető érdeklődést1 váltott ki a város 
lakosságában. Horváth Béla sorsa azon
ban legyen intő, és elrettentő példa azok
nak, akik’a mai sorsdöntő időkben nem 
tudnak,\vagy~nem akarnak bele illeszkedni 
a becsületes emberek társadalmába és 
tolvajai, \megrongülói lesznek, a magán- 
és köztulajdonnak. Éppen ezért kell meg
nyugvással,fogadni a törvény kivételes 
rendelkezéseit, amelyek teljes szigorral 
csapnak le azokra, akik a nemzet élet
halálharcában a kényszerű sötétség leple 
alatt a testvéri közösség árulóivá válnak.

igen keilemes meglepetést keltett. A 
sokoldalú Márkus Ferenc kisterjedelmű 
hangját ügyesen használja. Bárdos Anni, 
a szubrett jó megjelenésű, kellemes 
hangú, rokonszenves színésznő. Molnár 
Gyula tavaly óta sokat fejlődött, bur- 
leszk-városi komikumát igyekszik le
vetkőzni és a komolyabb rimaszombati 
közönség hangneméhez alkalmazkodni. 
Miklóssy Jplia gyakorlott anyaszinésznő. 
Ránky Lilli fejlödésképes ifjú színésznő.

Vasárnap, hétfőn a Huszárkisasszonyt 
játszották. A darabban alkalma nyílt 
Tubay Sárinak, hogy más oldalról csil
logtassa képességeit. Jutka csapongó 
jókedvet árasztott. Komolyan elmond 
hatjuk, hogy magasszinvonalu alakítást 
nyújtott. Gergő huszár kedves, jól át
gondolt alakját Márkus Ferenc rajzolta 
meg. Bárdos Anni huszárkisasszonya 
bájos, ennivaló volt. Szabó István jól 
mozog a színpadon, előnyére változott 
meg. A ördöngős Molnár Gyula taps, és 
nevetőorkánokat varázsolt elő egyéni 
játékával. A szintársulat komolyan igyek
szik a közönség szeretetét elnyerni és 
a kiállítás bizonyos hiányait feledtetni. 
A katonai zenekar tagjaival felerősített 
zemkar a nálunk már jól ismert Pados 
Rezső vezénylete alatt hivatása magas
latán áll. A nemzet napszámosai, nem 
fővárosi, hanem vidéki szemmel nézve, 
szép és komoly kulturmunkát teljesíte
nek.

Kedden kevésszámú közönség -nézte 
végig Hunyady Sándor tiszta, nemes- 
veretii, az ősi magyar udvarházak pát- 
riarchális, komoly levegőjét kisugárzó 
darabját: a „Nyári zápor“-t. A magyar 
falu üde estéli zápora, a tiszta humor, 
a kedves jelenetek ötleldus zápora fa
kasztott a lélek legbensejéből eredő 
nevetés-záport a leik ékből. Tubay Sári 
ifjúsága és temperamentuma elragadott. 
Szabó István ebben méltó partnere volt; 
Tóth Erzsi Erzsébet asszonya min
denkit megbüvölt; vitéz Zemplényi Zol
tán természetes férfias játékával le
nyűgözőig hat; Hámori Sándor szere 
peit általában elnagyolja, pedig van 
benne tehetség és alakitó erő. Meg

kell emlékezni Márkus Ferenc süket 
nagybácsijáról, amelyben a sokrétű mű
vész eddigi alakításainak legtetejét adta.

Csütörtökön és pénteken a „Párisi 
express" című francia bohózat akart a 
hallgatóságból kacagást kiváltani, azon
ban sok esetben sikertelenül. A szerep 
lök kifogástalanul állották meg a helyü
ket és pezsdiilő jókedvükkel igyekeztek 
a darab hiányait pótolni. A Tubay-Mol
nár Márkus szerelmi háromszög játéká
val jelét adták művészi képességüknek 
és humorérzéküknek. Bárdos Anni, mint 
a „párisi express" száguldott a színpa
don és az emberszivekbe; Miklóssy Júlia 
jól alakította a harmadvirágzást; Baranyai 
István jellegzetes, párisi alvilági figurát 
adott; v. Zemplényi Zoltán kamaraala- 
kitása őt a nagyvárosi szinészgárda közé 
emeli. Színészeink megérdemlik a támo
gatást és elszomorító a félüres nézőtér. 
Szombaton, vasárnap és hétfőn a „Tá- 
bornokné" megy, kedden és szerdán 
Tolsztoj világhírű színmüve „Kreutzer- 
szonáta" kerül sorra.

Színészeink megérdemlik a támogatást, 
segítsétek őket, magyarok !

S P O R T .
L a b d a r ú g á s .

Rákoscsabai TK- Törekvés SE I.
5:2 (2:2). NB. III. mérkőzés Rákoscsabán.

ATörekvés összeállítási nehézségekkel 
küzdve indult el, amennyiben egyik csa
tárát nélkülözte. így Juhász kapus ke
rült előre, aki helyett az ifjúsági Vaskó 
védett. A csapat az első félidőben és a 
II. félidő első felében még jól tartotta 
magát, később azonban egy vitatható 
11 es után visszaesett. A Törekvés gól 
jait Juhász és Plesszinger rúgták.

Ma, vasárnapid, u. a Törekvés', I.’ide 
haza a zagyvapálfalvai PBÜSE együt
tesével játszik fél 2 órai kezdettel.

L e v e n t e-s p o r t.”
150. Tíizérosztály —Rimaszombati 

LE 7:0. A leventék az elmúlt vasárnap 
több uj játékossal kísérleteztek, igy a 
jóképességü katona-csapattal nem bol
dogulhattak.

A Rimaszombati LE asztali tenisz- 
szakosztályában nagy előkészületek 
folynak a bajnoki idényre, amely folyó 
hó 21 én kezdődik. A nemzeti bajnok
ságban induló első csapat itthon játszik 
a Miskolci Vasutas SC-val, a második 
csapat a MOVE OVTK-val Ózdon, a két 
ifjúsági csapat egymás ellen ugyancsak 
itthon játszik.

Nemzeti filmszínház.
Pénteken este került bemutatóra a 

múlt évad legszebb filmujdotisága, az 
első világhíres német szinesfilm, a „Li 
dércfény." Irodalmi nívójú, drámai fe
szültségű meséjével, kitünően megválo
gatott művészgárdájával felejthetetlen 
élményt nyújt Veit Harlan mesterien 
megrendezett filmalkotása. A nagyváros 
forgatagába került falusi I-ány törékeny 
alakját Kristina Sődeibaum, a svéd szár
mazású szőke német filmcsillag játsza. 
Mellette Kurt Weisel és Rudolf Prack 
bonyolítják a szivek mélyébe hatoló 
szép történet fonalát. A „Lidércfény" 
szombaton és vasárnap is műsoron áll 
és azt csak 16 éven felüliek nézhetik 
meg. — November hó 15 én, hétfőn és
16- án, kedden „Hajsza a tengeren" cí
mű rejtelmekkel és izgalmakkal telt né
met bűnügyi film kerül sorra, amelyet 
ugyancsak felnőttek nézhetnek meg. Fő
szerepeit René Dellgen, Rudolf Fernau 
és Gertrud Meyen játszák.— November
17- éri, szerdán és 18-án, csütörtökön 
újabb magyar filmsorozatot kezd a moz
góképszínház. Ez alkalommal a „Gar- 
szonlakás kiadó" kacagtató vígjáték má
sodbemutatóját láthatjuk. Főszereplői : 
Turay Ida, Sitnor Erzsi, Keresztessy M., 
Rajnay Gábor, Pataky J., Juhász J., id. 
Lalabár Á. és Makláry Zoltán.— A jövő 
hét végén Ztlahy Lajos „Urilány" c. 
nagysikerű vígjátékénak -filmváltozatát 
mutatja be a filmszínház „Egy leány el
indul" címen Szörényi Éva, Mezei Mária 
és Páger Antal főszereplésével.

Irodalom .
A „Hid“ Zilahy Lajos kitünően szer

kesztett irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Előfizetési dij egész évre : 20 P. Egyes 
szám ára: 1 pengő.

A „Búvár" novemberi 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 „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.

M e g h í v ó
a „Gömör Kishonti Muzeum Egyesület"
1943. november 28 án 15 órakor a Pol
gárikörben tartandó

ren d k ívü li közgyű lésére
Tárgy :

1. Zárszámadás és költségvetés bemu 
tatása.

2. néh. Széplaky Lajosné hagyatéki iigye.
3. Indítványok.

Rimaszombat, 1943. november 12.

H oléczy  M ik lós  s. k Dr. Zehery I s tván  s. k.
muz. egy. titkár. muz. egy. elnök.

E l a d ó
egy fatartónak való teljes 
faanyag, deszkák és oszlo 
pok. Cim a kiadóhivatalban.

Elváltatok saját Írógépemen m i n d e n f é l e
gyors- és g ep irási m unkát.
Mint könyvelő, gyors- és gépirónö kisegí
teni is elmegyek, esetleg írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
15. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok).

G öm örm egyében 4 kát. hold  
n e m e s f a j t á v a l  b eü lte te tt

szőlő bérbe kiadó.
Cím a k iadóhivatalban .

Rimaszombat m. város Polgármestere. 
7934/1943. sz.

Tárgy: Cukorigénybejelentő lapok 
kiadása.

H i r d e t m é n y .
Értesítem a város közönségét, hogy a 

m. kir. Közellátásűgyi Miniszter 411480/
1943. sz. rendeletével a cukorellátás sza
bályozása mialt összeírást rendelt el.

Az összeírás igénybejelentőlapok ki
töltése alapján történik. Az igénybeje
lentő lapok a városi közellátási hivatal
ban rendelkezésre állanak. A igénylések 
benyújtási határideje november 30.

Az igénylőlapok szétosztásának és be
nyújtásának sorrendjét a hirdeiő táblá
kon kifüggesztett sorrend szabályozza.

Felhívom a lakosságot, torlódások el
kerülése végett a sorrendet tartsa be.

A kiállításra vonatkozó tudnivalók az 
űrlap hátlapján megtalálhatók. Az űrlap 
pontosan minden kérdésre megfelelve 
töltendő ki, mert ellenkező esetben a hi
vatal róla átvételi elismervényt nem ad.
1944. január 1-én csak azok kaphatnak 
cukorjegyet, akik 1943. évi november
30-ig a szabályszerű igénybejelentő lapot 
illetékes hatóságuknál benyújtották.

Rimaszombat, 1943. november 11.
Éva László s. k.

polgármester.

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


