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A MOVE Rimaszombatban
megalakult.

A lapunkban már ismertetett, 
gondos előkészítési munkálatok el
végzése után a Magyar Országos 
Véderő Egyesület (MOVE) múlt 
vasárnap délelőtt a Polgárikor 
nagytermében, városunk keresztény 
társadalmának nagy érdeklődése 
mellett lefolyt közgyűlésen egy
hangú lelkesedéssel megalakította 
itteni csoportját.

Az országos központ részéről 
megjelent Bánkuthy László főtitkár 
részvételével megtartott alakuló köz
gyűlést az itteni csoport megala
kulásának gondolatát annak idején 
felvető s az előkészítési munkála
tokat nagy hozzáértéssel, rátermett
séggel, lelkiismeretesen végző és 
irányító dr. Jan isch  Géza minisz
teri tanácsos, helybeli m. kir. pénz
ügyigazgató a MOVE jelszavával: 
„Becsülettel a Hazáért!1*, majd a 
magyar Hiszekegy elimádkozásával 
bevezetve, megnyitó beszédében 
lelkesedéstől emelkedett hangon vi
lágította meg a MOVE gondolatot 
s vázolta fel a MOVE nagyjelen
tőségű célját.

A nagy tapssal fogadott meg
nyitó beszéd elhangzása után Pe- 
recz  Samu elnöklete alatt kikülde
tett az elnökség és tisztikar, vala
mint a választmányi tagsági he
lyek betöltésére jelölő bizottság. A 
jelölő bizottság munkájának idejére 
felfüggesztett közgyűlés újbóli meg
nyitása után Perecz Samu felolvasta 
a jelölő bizottság következő javas
latát :

Elnök : Varga Imre.
Társelnökök: Dr. Janisch Géza és

Éva László.
Alelnökök : Dr. Bányai József, Gabo 

nás István és Rábely Miklós.
Főtitkár: Márkus László.
Titkárok: Bihary Barnabás, Gyulai

István és dr. Szabolcs András.
Pénztáros: Ifj. Derekas János.
Ellenőr: Koncz András.
Ügyész: Dr. Ragályi Antal.
Orvosok: Dr. Balogh Ádám. dr. Ra 

gályi Nándor és dr. vitéz Verec/kry 
Gyula.

Szertáros: Kertsik László.
Háznagy: Kalocsay Gyula.
Jegyző: Derekas József.
A választmány tagjai: Baráth Károly, 

Benkovits Gyula, Bottlik Sándor, dr. 
Dóczy András, Du'ovics Lajos, ifj. Durda 
János, Fábián Vilmos, Filo András, dr. 
Gabonás János, Gecse József, Gémes 
Béla, dr. Halász István, Haynik Géza, 
Horváth Lajos, Kálmán Károly, Kovács 
Lajos, Králik János, Kun György, Laka
tos István, Ludvig Antal, Makovits Jenő, 
Nagy Miklós, Perecz Samu, Pecsők La

jos, Sípos József, ifj. Szabó Elemér 
Szabó Károly, Szécsi Kálmán, Szoyka 
Pál, Szőllösy Gyula, Szőllősy István, 
Telek Gyula, Teleszniczky Ferenc, Tem- 
ják Pál, Tóth Ernő, Tóth László, Va 
laszkay Rezső, Vozáry Samu.

A jelölő bizottság javaslatát a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadván, 
a jelöltek megválasztása határo
zatként kimondatott s ezzel a helyi 
csoport alakulása jogérvényesen 
megtörténvén, Varga Imre ref. lel
kész tetszésnyilvánításoktól gyak
ran félbeszakított elnöki székfog
laló beszédében, a többek között, 
meggyőző erővel hangoztatta, hogy 
hiábavaló minden politikai küzdelem, 
ha társadalmi megalapozottsága nin
csen. A magyarságnak fel kell ké
szülnie, hogy maga intézze életét. Be
szélt a nagy magyar betegségről. Mi, 
magyarok — mondotta — szere
tünk egyhelyben ülve, köldökünkre 
nézve tehetetlenül sopánkodni. Ez
zel a nagy és szörnyű betegséggel 
vette fel 1918 november 15-ikén, 
illetve 1919 január 19-én történt 
megalakulásakor a MOVE a harcot. 
A magyarságot társadalmilag kell 
megfogni, megszervezni, társadalmi 
munkára kell nevelni. A MOVE 
munkáját a legkisebb hanggal, a 
lehető legegyszerűbb eszközökkel, 
de a legkonokabb céltudatos ki
tartással kell végezni. Meg kell ta
nítani a magyarságot az egyete
mes magyarság jobbéleteért folyó 
küzdelem cél- és öntudatos meg- 
harcolására. Le kell szoktatni a 
magyarságot a felülről jövő veze
tés utáni menetelésről és meg kell 
tanítani az önállóságra és önálló 
cselekedetekre. Fejtegeti a MOVE 
célszolgálatát s ismerteti a bajokat, 
melyeket nem szabad elhallgatni, 
Van a magyarságban erő a bajok 
feltárására éppen úgy, mint azok 
orvoslására. A maga, valamint az 
elnökség, tisztikar és választmány 
nevében hálásan megköszöni a vá
lasztással megnyilvánult bizalmat s 
Ígéri, hogy a MOVE helyi csoport
jának vezetősége csendes, de ala
pos munkával fogja végezni vállalt 
kötelességét, de a csoport minden
egyes tagja is tartsa szent kötelessé
gének a lelkiismeretes munkássá
got. Üdvözli Bánkuthy László or
szágos főtitkárt, a központ képvise
lőjét s azon reményének ad kife
jezést, hogy a központ a legmesz- 
szebbmenő támogatásban részesíti 
hazafias munkájában a rimaszom

bati csoportot, mely a felszabadult | 
Felvidéken elsőnek alakult meg.

Bánkuthy László országos főtit
kár a MOVE elnöksége nevében 
melegen köszönti az alakuló köz
gyűlést. Örömmel látja —- úgymond 
— hogy a MOVE lelkisége itt 
mennyire megtalálható. Köszönetét 
mond az előkészítő bizottság tag 
jainak eredményes fáradozásukért, 
majd óriási hatást keltett, szónoki 
hévvel előadott, nagyszerűen felé
pített beszédében szinte kézzelfog- 
hatólag s a legkisebb részletekre 
is kiterjedőleg, nagy szakavatott- 
sággal ismerteti a MOVE-t, mely 
keresztény, nem zeti é s  fa jv éd ő  ala
p on  álló társadalm i,- sp ort- é s  kul- 
tu regyesü lés. Célja: N em zetnevelés 
é s  nem zetvédelem . F eladata tehát 
a m agya r i f jú sá g  nemzeti, keresz
tény é s  fa jv é d ő  szellem ű nevetése, 
a keresztény m agya r sp ort f e j l e s z 
tése, az öntudatos, e g ym á st m eg 
értő  é s  tám oga tó  k eresztény m a
g y a r  társadalom  sz erv ez ése , irá
nyítása é s  v e z e t é s e ,  a 
nem zetvédelem  je g y éb en , mint l e g 
fő b b  c é l :  a honvéd elem  sz o lgá la 
tában. Hogy mi tartja össze a 
MOVE-t? Ami benne van s ami 
hiányzik belő le. Ami benne van, az 
az örök eszményeink, Vallás, Csa
lád, Haza érdekében  — a bizalom, 
m eg ér té s  é s  sz ere tet j e g y é b en  — 
működő, önzetlenül k ö te le s s ég te l je 
sítő  n em es ba jtársi szellem . Ami 
hiányzik belő le, az a fe lek ez eties- 
kedés, pártpolitika é s  mindaz, ami 
az e g y s é g  e llen ség e , a széthúzás 
f e lé le sz tő  je l e h e t ,  — amint ezt az ál

talános tájékoztató is mondja. Szá
mos sikerült példával illusztrálja 
ismertetését az országos főtitkár s 
a rimaszombati csoport működé
sére Isten bőséges áldását kívánva 
végzi a hallgatóság részéről taps
viharral kisért beszédét, melyet 
Varga Imre elnök a közgyűlés ré
széről elismerő, hálás szavakkal 
köszönt meg.

Dr. Janisch Géza társelnök in
dítványára az alakulás alkalmából 
Szeder J á n o s  országos elnök távi
rati üdvözlését elhatározván, az 
impozáns módon lefolyt köz
gyűlés a Himnusz eléneklésével fe
jeződött be.

A nagy horderejű eseményről szóló, 
annak jelentősége miatt vezetőhe
lyen hozott beszámolónkat legmél
tóbban a MOVE általános tájékoz
tatása nyomán azzal végezzük, hogy 
a MOVE sz ere tette l lá t m inden ke
resz tény m agya rt soraiban, le g y en  
bárm ilyen rendű é s  rangú. De aki 
jön , o ld ja  m eg  saruit, m ielőtt b e 
lép a kapukon, h a gy ja  odakint a 
könyöklés, tülekedés, c sö r te t é s  ön 
zését, m ert a MOVE-n belü l e g y e t 
len j o g a  l e s z : k ö te lesség é t te lje s í
ten i s  a sok vásári je is z ó  h elyett 
eg y e t len  j e l s z a v a : B ecsü lette l a 
h azá ér t!

*
A megalakult csoport elnöksége és 

tisztikara a szervezéssel kapcsolatos 
teendők megbeszélése végett, Varga Imre 
elnök vezetése mellett első ülését már 
megtartotta s a taggyüjtési munkálatok 
is folyamatba tétettek. Tagsági dij hó
naponként 20 fiiér, vagyis egyévre 2 P. 
40 fillér.

Erkölcsi erők a külpolitikában.
Abban a feszült és forrongó légkör

ben, ami a nemzetközi politikai helyze
tet jellemzi, egyre több figyelem és 
érdeklődés fordul Magyarország felé. A 
világ sorsát, háború és béke kérdését, 
Európa uj arculatának kialakulását nem 
a kisállamok döntik el. Kisországok 
sokszor sodródnak bele adott helyzetbe, 
amely szándékaik és törekvéseik elle
nére is magával ragadhatja őket. De 
nemzetközi politikát csinálni azon az 
alapon, amely csak az országok területi 
nagyságát és lakosságának számát veszi 
Egyetembe, mégsem lehet. A nemzetek
ben levő erkölcsi erő olyan fontos té
nyező, ami döntően esik a mérlegbe s 
a számbelileg kisebb erőket meghatvá- 
nyozhalja, — vagy fordítva: az erkölcsi 
erő hiánya a számbeli erők értékét jelen
tékenyen csökkentheti.

Ez az egyszerű igazság adja magya
rázatát annak a kivételes figyelemnek, 
ami a külföld részéről Magyarország 
iránt megnyilvánul. Ma már nemcsak 
a baráti államok részéről kapjuk meg a

megbecsülésnek területünket és népes
ségünket jóval túlhaladó mértékét, ha
nem azoknak az országoknak részéről 
is, amelyek nem mutattak sok jóindu
latot — legalább is hivatalos politiká
jukban — a magyarság kérdései iránt. 
A francia sajtó Magyarország kulcshely
zetéről ir és sok maszlag és rosszindu
latú álhir között újra és újra hangsúlyo
zottan kiemeli azt a fontos szerepet, 
amelyet Magyarország a mai külpolitikai 
helyzetben betölt. Az angol sajtó pedig 
— amely egyébként mindig tárgyitago- 
sabb és szívélyesebb volt — Románia 
felé intéz figyelmeztetést: itt volna az 
ideje, hogy több megértést tanúsítson 
Magyarország iránt.

Helyeslőén kell tudomásul vennünk 
ezeket a jelenségeket. A magyar köz
vélemény két évtizeddel ezelőtt — a 
legnagyobb megpróbáltatás idején is — 
érezte, hogy hiába próbálnak bennünket 
elsüllyeszteni Európa szinpadán:egyezer
éves ország erkölcsi ereje sokkal több, 
semhogy számbelileg talán nagyobb, de



2. Gömfir 1939. szeptember hó 17.

% /

VEGYEN TUNGSRAM KRYPTON IZZÓT -  

M O S T  O L C S Ó B B ^

erkölcsi szempontból lényegesen alsóbb
rendű államok tartósan fölébe kereked
hessenek. Ebbe az erkölcsi erőbe vetett 
rendületlen hitnek alapján indult el uj 
utakon a magyar politika és sikerét fő
leg két tényezőnek köszönhette. Az 
egyik az volt, hogy minden időben, 
minden változás közepette megőrizte az 
ország belső rendjét. A húsz esztendő 
alatt Magyarország mindig a rend és 
közbiztonság szigete volt, — azután, 
hogy egyetlen hatalmas erőfeszítéssel 
kiküszöbölte testéből a bomlasztó ele
meket.

A másik tényező a magyar külpoli
tika határozott és megbízható vonal- 
vezetése volt. Barátokat kereső, igazun
kat nyíltan hirdető, önérzetes, de mindig

békés külpolitikát folytatunk, kitartva 
egy irányzat mellett és elutasítva ma
gunktól minden esetlegesen kínálkozó 
kaland lehetőségét.

Ez a belső és külső politika meg
hozta gyümölcsét. Meghozta az elszakí
tott területek egy részének visszaszer
zésével és meghozta azzal a tekintéllyel, 
amelynek Magyarország ma a nemzet
közi életben örvend. S ezek az ered 
mények utat mutatnak a jövendőre is. 
Nyugalom, fegyelmezettség, rend és biz
tonság az ország határain belül s tá
madó szándék nélküli önérzet, kitartás 
és feltétlen egység a külpolitikában. 
Ezek lesznek továbbra is irányjelzöi az 
útnak, amely — hitünk szerint — to
vábbra is fölfelé vezet. M. E.

A  nyugdíjasok, özvegyek és árvák  
igazolása és ellátási igényének be

jelentése.
A m. kir. minisztérium 7960—1939. 

M. E. sz. alatt e tárgyban a követke
zőket rendeli:

1. §■
Igazolási kötelezettség.

1. Azokat a volt magyar, illetőleg volt 
csehszlovák közszolgálati nyugdíjasokat, 
özvegyeket és árvákat, akiknek az 1938. 
évi november hó 2. napján, vagy ezt 
megelőző időben a visszacsatolt felvi 
déki területeken volt állandó lakhelye,
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abban az esetben, ha a magyar állam, 
vagy az ellátás szempotjáből az állam
mal viszonosságban álló intézmény ter
hére ellátásban (nyugdíjban, ryugbér- 
ben, özvegyi nyugdíjban, nevelési járu
lékban) kívánnak részesülni, — tekintet 
nélkül arra, hogy ezidőszerint ellátási 
előlegben vagy segélyben részesülnek-e 
vagy sem, — igazolási eljárás alá kell 
vonni.

2. Igazolási eljárás alá kell vonni — 
amennyiben a magyar állam vagy az 
ellátás szempontjából az állammal vi
szonosságban álló intézmény terhére 
ellátásban kívánnak részesülni — azokat 
a volt magyar közszolgálati alkalmazot
takat is, akik az 1921. évi julius hó 26. 
napja előtt a visszacsatolt felvidéki te
rületeken a magyar közszolgálati köte
lékben állottak, állásukat azonban ma
gyarságuk miatt minden ellátás nélkül 
elvesztették, valamint a visszacsatolt 
felvidéki területeken szolgálatot teljesí
tett azokat a volt csehszlovák közszol
gálati alkalmazottakat is, akiket az 1938. 
évi november hó 2. napja után a ma
gyar közszolgálatban átmenetileg sem 
alkalmaztak, illetőleg az átmenetileg tör
tént alkalmazásból elbocsájtottak.

3. Az igazolási eljárás megindítását 
kérni kell. A kérelmet legkésőbb 1939. 
évi október hó 31 napjáig kell előter
jeszteni. Az 1939. évi október hó 31. 
napja után előterjesztett kérelem figye
lembe nem vehető.

4. Az igazolási eljárás megindítását a 
(2) bekezdésben említettek közül nem 
kérhetik azok, akikkel szemben az iga
zolási eljárást már lefolytatták, vagy

akikkel szemben az eljárás már folya
matban van. Ezek közül azoknak, aki
ket az igazolási eljárás során igazoltak, 
az 1939. évi október hó 31. napjáig, 
azoknak pedig, akiket később igazolnak, 
az arról szóló határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül kell az érvé
nyes jogszabályok alapján járó nyug
ellátás megállapítását kérniök.

5. A (3) és a (4) bekezdés szerinti 
kérelmet a in. kir. pénzügyminisztérium 
által kiadott Ny. illetőleg Ö. jelzésű, 
sorszámmal ellátott folyamodványűrla
pon kell előterjeszteni. A Ny. jelzésű 
űrlapon a volt magyar, illetőleg a volt 
csehszlovák közszolgálati alkalmazottak 
és nyugdíjasok, az Ö. jelzésű űrlapon 
az özvegyek és árvák terjesztik elő ké
relmüket. A folyamodvány-ürlapot a 
visszacsatolt felvidéki területeken lakó 
személyek a lakóhelyükre illetékes köz
ségi elöljáróságnál (városokban a pol
gármesternél) szerezhetik be. A folya
modvány-ürlapot a m. kir. posta, illető
leg a volt csehszlovák posta szolgála
tában állott személyek, valamint ezek 
özvegyei és árvái a lakóhelyükön levő 
vagy ahhoz legközelebb eső m. királyi 
postahivatalnál, a m. kir. államvasutak, 
illetőleg a volt csehszlovák államvasutak 
szolgálatában állott személyek, valamint 
ezek özvegyei és árvái a lakóhelyükön 
levő, vagy ahhoz legközelebb eső m. 
kir. államvasuti állomásfőnöknél szerzik 
be. Magyarországnak más területein la
kó személyek a folyamodvány-ürlapot a 
m. kir. központi illetményhivataltól, a m. 
kir. posta vezérigazgatóságától, illetőleg 
a m. kir. államvasutak igazgatóságától 
kérhetik.

6. A folyamodvány űrlapot a legna
gyobb gondossággal kell kitölteni és 
ahhoz az ellátás megállapításához szük
séges okmányokat kell mellékelni. A 
megfelelően kitöltött és okmányokkal 
kellően felszerelt folyamodványt ahhoz 
a hatósághoz, illetőleg hivatalhoz kell 
eljuttatni, amelytől az érdekelt a folya- 
modvány-üilapot beszerezte. A folyamod
vány átvételéről a hatóságok, illetőleg 
hivatalok az érdekeltnek a folyamod- 
vány-íirlap sorszámával ellátott átvételi 
elismervényt kötelesek adni, illetőleg 
postán megküldeni.

7. A községi elöljáróságok (polgár- 
mester), illetőleg a m. kir. postahivata
lok és a MÁV állomásfőnökségek a 
hozzájuk beérkezett folyamodványokról 
2 példányban kimutatást kötelesek ké
szíteni. A kimutatásban a folyamodvány 
sorszámát, a folyamodó nevét, lakás
címét és a folyamodvány átvételének 
napját kell feltüntetni. A községi elöl
járóságok (polgármester) a hozzájuk 
1939. évi augusztus és szeptember hó 
folyamán beérkezett folyamodványokat 
és azoknak mellékleteit — az említett 
kimutatás egyik példányának csatolása 
mellett — 1939. évi október hó 5. nap 
jáig, az 1939. évi október hó folyamán 
beérkezett folyamodványokat pedig 1939. 
évi november hó 5. napjáig kötelesek a 
m. kir. központi illetményhivatalhoz 
megküldeni. A m. kir. postahivatalok, 
illetőleg a MÁV állomásfőnökségek a 
hozzájuk beérkezett folyamodványokat 
az említett határidőkig a m. kir. posta
vezérigazgatósághoz, illetőleg a MÁV 
igazgatóságához kötelesek beterjeszteni.

8. A folyamodványok illetékmentesek.
9. A jelen §. (1) és (2) bekezdésében 

foglalt rendelkezések nem vonatkoznak 
a hivatásos katonai állományú egyé
nekre, valamint ezek özvegyeire és 
árváira, továbbá a nem hivatásos kato
nai állományból származó hadirokkan
takra, hadiözvegyekre és hadiárvákra 
és más hadigondozottra, valamint a tár
sadalombiztosítás körében ellátott, ille

tőleg ellátandó egyénekre és hozzátar
tozóikra.

2. § .

Igazolási eljárás.
1. Az 1. §-ban említett igazolási el

járást a 2 300—1939. M. E. sz. rendelet
9. §.-ban, illetőleg az 5 250—1939. M. E. 
sz. rendelet 2. §-ban meghatározott bi
zottságok — az igazságügyi közszolgá
lat kötelékébe tartozott személyekre, 
azok özvegyeire és árváira nézve az 
5.390—1939. M. E. sz. rendeletben fog
laltak figyelembe vételével folytatják 
le, az említett rendeletekben meghatá
rozott módozatok szerint.

2. Az igazolási eljárás lefolytatása 
céljából a m. kir. központi illetményhi
vatal (a m. kir. postavezérigazgatóság, 
a MÁV igazgatósága) a hozzá beérke
zett folyamodványok alapján a folyamo
dók névjegyzékét, a folyamodó állásá
nak és lakóhelyének feltüntetésével, va
lamint a folyamodók által kiállított nyi
latkozatokat az illetékes főispánhoz 
küldi meg. A főispán a nyilatkozatokat 
észrevételeinek közlésével az illetékes 
igazoló bizottság elnökéhez juttatja. Az 
igazságügyi közszolgálat kötelékébe tar
tozó személyek nyilatkozatait a főispán 
észrevételeinek közlésével a m. királyi 
igazságügyminiszterhez terjeszti fel, aki 
azokat az igazoló bizottság elnökéhez 
juttatja.

3. Az igazoló bizottságok az igazolási 
eljárás eredményét — az érdekelt ré
szére szóló értesítés kiadásával egyide
jűleg — az érdekelt személy nevének, 
állásának és lakóhelyének feltüntetése 
mellett a m. kir. illetményhivatallal: a 
m. kir. postavezérigazgatósággal, a MÁV 
igazgatóságával közli, illetőleg a igaz
ságügyi közszolgálat kötelékébe tartozó 
személyeknél a m. kir. igazságügymi
niszternek jelenti.

Rimaszombat fejlesztéséről.
Valahányszor külföldön u. n. kisvá

rosban jártam, mindig eszembe jutottak 
a mi vidéki városaink. Kutató szemek
kel figyeltem, hogy mi az, ami ott jó és 
szép s amit minálunk is meg lehetne 
valósítani.

A kis nyugati városkák határozottan 
imponálnak az embernek. Nem méreteik
kel, hanem összpontosított kulturáltsá
gukkal. Nézzük Olaszországot: úgyszól
ván majdnem mindegyik északolaszor
szági kisvárosban megtalálunk minden 
olyan tényezőt, ami csak fővárosokban, 
vagy csak egészen nagy városokban 
szokott lenni. (Iskolák, egyetem, muzeum, 
könyvtárak, képtárak, gyönyörű templo
mok, parkok, szobrok, szórakozóhelyek 
stb.) Olaszország kulturembere nem áhí
tozik Róma, mint egyedülíidvözitő kul- 
turközpont után, mert jól érzi magát 
saját kis városkájában is.

Nem úgy van minálunk. A legtöbb 
vidéki ember úgy gondol Budapestre, 
minden kultúra központjára, mint örökre 
elérhetetlen vágyálomra. Megkezdődött 
ugyan már a decentralizáló kultúrpoli
tika, igaz, hogy nem rég, de jobb későn, 
mint soha.

Szerintem minden egyes embernek 
hazafias kötelessége azon fáradozni, hogy 
elősegítse fejlődését annak a városnak, 
ahol lakik. Amint lakásunkat szeretet
tel csinosítjuk, rendezgetjük, Ugyanúgy 
városunk adottságait is a maximumra 
kell fokoznunk. Ne csak az ország fő
városában lehessen kulturéletet élni ; 
arra kell törekednünk, hogy a környező 
vidéknek n i v ó s  kulturközpontja le
gyünk.

Országszerte
közismert

V Á R K O N Y I  ballonkabátok
egyedelárusitása Rimaszombatban

G Y U L A I  I S T V Á N !
ruhailzletéhen.

I
Férfi szimpla P 24 30
Férfi fél béléssel P 2830 
Férfi dupla béléssel P 40 30

k i, fitt és gyermek Bocskay kabátok, ulsterek, bekecsek, bundák, bőr
átok, ö l t ö n y ö k ,  nadrágok stb. á l l a n d ó  n a g y  r a k t á r a .  ^
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NEPRADIO
Tanút, S i ó i u t o i t a t ,  ' y w u e J t !

leqye n\£q rádiókM uk& iójÓ nál.

Rimaszombat meglepően kulturált, la
kóinak számához képest.

Egyetemet — egyelőre — nem épít
hetünk. .

Iskoláink csak elismerést érdemel
hetnek.

Múzeumunk van. Impozánsak középü
leteink.

Terek, parkok, utcák, szórakozóhelyek?
Engedelmet kérek, hogy mint Rima

szombat uj lakója, szerény megfigyelé
seimet néha ismertessem ezen a helyen, 
azzal a legöszintébb jóakarattal, hogy 
használjak vele ennek a kedves város
nak.

Legelső, amit megérkezésem pillana
tában konstatáltam : csinos, modern ál
lomásépület, muskátlis virágtartókkal, a 
kijáratnál toronyszerű kiképzés, benne 
óra , — ami áll...

Két hónapja nézem, de az óra még 
mindig áll... Valahányszor meglátom, 
mindig lehangolódom. Az álló óra élet
telen, olyan, mint a kidobott ócskavas, 
semmire se jó. Különösen szomorú lát
vány, ha annyira kihangsúlyozott, meg
tisztelő magaslaton á l l . . .  Pedig a ke
tyegő óra életet, mozgást, tempót diktál 
az embernek. Sok külföldi városban a 
legelőkelőbb és legforgalmasabb ponton, 
a városkapu fölött tisztelik az órát.

Nem tudom, hova kellene hatnunk, de 
itt kérem az illetékeseket, gyógyitassák 
meg szegény beteg órát! Ne csúfolja 
továbbra is ezt a tornyot céltalanságával.

Rimaszombat tereiről szerelnék még 
ez alkalommal szólani. A megyeháza 
szépségét nagyszerűen kiemeli az előtte 
fekvő, gondosan parkírozott térség. An
nál mostohább az úttest másik oldalán 
levő, az előbbi térhez pedig szervesen 
hozzátartozó terület. Ez a dzsungel iga
zán nem méltó a mögötte rejtegetett, 
belül annál értékesebb múzeumhoz. 
Gyönyörű kertet lehetne ide varázsolni, 
kipusztitva a bozótot, díszfákkal és vi
rágokkal beültetve ezt a remek teret. 
És já rha tó  utat a muzeum kapujához, 
a Múzeumhoz, ami a város büszkesége 
lehetne ! A Tompa-tér perspektívája ez
zel megkétszereződnék és rengeteget 
szépítene ez a kis költséggel járó vál
toztatás városunkon.*)

ré t: „Rimaszombat olyan szép, hogy iga
zán érdemes megnézni 1“

Még egy fájdalmas pontot kell érin
tenem: a poros Andrássy-utcát. Nem kelt 
jó hatást az ideérkező idegenre az a 
portenger, amibe elmerül. Amig ennek 
az utcának az aszfaltozására sor kerül
het, addig is elviselhetővé lehetne tenni 
a rajta való közlekedést, ha naponta 
legalább kétszer meglocsolnák. Nem 
jelentene nagy anyagi megterhelést, hi
szen nem hosszú ez az utca. Azt hi
szem hálásak lennének érte az Andrássy 
utca lakói, minden ember, aki arra jár, 
a sorok írójával együtt.

Dr. K riesch Lajosné.
*) Az országzászló felállításával erről 

még ez őszön gondoskodás történik. 
(Szerk.)

Szörm evásár!
Szőrmebundák, paletok, szőrmeáruk 
nagy választékban. — Átalakítások.

S ch w a rcz  és S c h m id l cég
s z i i c s ö k - s z ö r m e á r u h á z a  

L O S O N C ,  Vasut-utca 3.

Elsőrangú fővárosi szabászat és szíics- 
munka ! Meghívásra házhoz jövünk.

Felhívás a Frontharcos 
Bajtársakhoz!

Rimaszombat városában lévő helyi 
frontharcos csoport szervező bizottság 
felhívja mindazon frontharcos bajtársa
kat, akik még az országos frontharcos 
szövetségnek ezideig nem tagjai, — je
lentkezzenek felvételök végett a vá ros
háza 8. sz. szobájában, ahol mindennap 
d. u. 3—5 órá ig  minden útbaigazítást 
megkaphatnak és átvehetik a személyi 
lapokat is kitöltés végett. —

A helyi csoportnak ezideig 48 leiga
zolt jelvényes tagja van.

A frontharcos alakuló közgyűlés is 
rövidesen meg lesz tartva, mely köz
gyűlésen a tisztviselőkön kívül a szám- 
vizsgáló és intézőbizottság rendes és 
póttagjai lesznek megválasztva.

Bajtárs 1
Tagul belépni a frontharcos szövet

ségbe egyenlő a Haza iránti hűségnyi
latkozattal !

Jelvényt viselő bajtársaknak, bárhol 
találkozol velük, frontharcos módra tisz
telegj. Ne feledd : A frontharcos jel
vény viselése kötelez I

A szervezőbizottság.

E l a d ó .
Egy
kétszárnyas üvegajtó
kétoldali üveges betéttel, melynek 
mérete: 115 cm. széles 250 cm. 
magas. Ugyanez a méretű vas re
dőny sínekkel ugyancsak e l a d ó .  

Érdeklődni lehet Rábely Károly könyv
nyomdájában.

szintén könnyen oldódik, kivéve klór 
Iránt érzékeny növényeknél. Nitrogén
ből a szükséges adagnak rendszerint 
csak V,—'/,-át adjuk ősszel, a többit, 
ha szükséges, tavasszal f ‘jtrágyának.

Ha Hungária-Mészfoszfátot alkalma
zunk, azt igyekezzünk minél előbb a ta
lajba juttatni.

Az Egyetem i Munkatábor jó- 
tékonycélu szinielőadása 
a Polgárikörben.

Az Egyetemi Önkéntes Munkaszolgá
lat rimaszombati tábora, a nyár folya
mán rendezett nagysikerű tábortűzi estje 
után, műkedvelőivel néhány nap múlva 
ismét a nagyközönség elé lép.

Sok helyen felmerült már régen a 
gondolat, segíteni a rimaszombati sze- 
génysorsu iskolásokon.

A munkatábor most önként vállalko
zott a gondolat megvalósítására.

Folyó hó 23 án este fél 8 órai kez
dettel szinielőadást rendeznek a Polgári- 
kör nagytermében, melynek tiszta jöve
delmét a fent említett jótékonycélra 
fordítják.

Előadásra kerül R ozgonyi Miklósnak, 
a rádióban nemrég elhangzott „A dia
dalmasásó" cimti hangjáték szerzőjének 
„Szerenád" c. énekes, táncos vigjátéka.

Az előadást az újonnan bevonult 
munkaszolgálatosoknak a rimaszombati 
nagy közönséggel való tánccal egybe
kötött ismerkedési estje követi.

A helybeli nagyközönségnek az elő
adás iránt már most tanúsított érdeklő
dése miatt az előadást folyó hó 24-én 
(vasárnap) délután 4 és este 8 órai kez
dettel megismétlik.

Az előadásokra ezúton is munka
szolgálatos szeretettel vár mindenkit a 
rendezőség. Belépődíj: 1. hely I. P. 11. 
hely 80 fillér, 111. hely 60 fillér. Jegyek 
elővételben Rábely József könyvkeres
kedésében kaphatók.

H ÍR E K
M á s o d v i r á g á s .

Őszi virágzásra csalta a búcsúzó Nyár 
visszakacsintó szemének tüzes pillantása a 
kacér ákáco t ; a gémberedésben sodródó, 
haragoszöld levélernyö alatt ott fehérl ik az 
illatos fürtösvlrág.

A szendergésbe z izegő  orgona fölneszeit, 
a szunnyadó rügyek barna ruháját szétha
sította az ujrafakadás izmos karja s klfflr- 
tözött a lilára színesedett, apró vlrágcsoda.

Az aranyeső is megragyogtatja  sárga szir
mát a bérceken már deret szippantó Nap 
el langyosodott sugárkévéjében s a  csenevész 
hajtásba nyulott rózsagallyak hegyén is ott 
duzzad az újra életre pattanni igyekvő 
bimbó.

Élniakarás! Szent, csodás másodvlrágzás, 
az örök titok fenséges megnyilatkozása ez...

. . .A  vénasszonyok nyarában fe l- fel zengő 
halk őszi melódiák csenddé finomulnak egy- 
egy pillanatra, a szivekbe a Nyár heve sur
ran vissza s míg kacagva kopogtatjuk az 
élet szépségeinek kapuját, a fehérkrizanté- 
numos őszi hangulat helyébe piros nyári 
dalokat fakaszt lelkűnkben az őszi virágfa- 
kadás. . .

„sHrgu.s.

S ze le k t iv i t á s a ,  h a n g 
m in ősége ,  te l jes í tm énye,

SZUPER!
Az ára —  sokkal olcsóbb! , 
Ilyen csak egy van: a 044-es

OdUr*
KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDONÉ

Orvosi hir. Dr. Szepesbélai Roth Pál, 
az Orsz. Tisztviselői Betegsegélyezési 
Alap kerületi főorvosa, rendelőjét ma
gánbetegek számára is a Deák Ferenc 
u. 24. sz. alatt (Zsuffa féle ház) meg
nyitotta.

Eljegyzés. K ová cs J en ő  és Szalontay 
Mária jegyesek. Rimaszombat, 1939. 
szeptember 12. (M. k. é. h.)

Kinevezés. A ni. kir. igazságügymi
niszter Gabnay Antal bankigazgató, 
rimaszombati lakost a rimaszombati kir. 
törvényszék területére állandó bírósági 
könyvszakértővé nevezte ki.

Egyházi hir. A rozsnyói Püspöki 
Főhatóság K orponay Géza rimaszombati 
adminisztrátort a rappi plébánia veze
tésével bízta meg, a rimaszombati plé
bánia adminisztrátorává pedig dr. Bá
nyai J ó z s e f  gim. hittanárt nevezte ki.

Losonc ünnepe. Losonc megyei vá
ros képviselőtestülete az elmúlt csütör
tökön a városháza nagytermében tar
totta meg ünnepélyes rendkívüli köz
gyűlését, amelyen a képviselőtestület 
Losoncnak megyei várossá alakulását 
és a polgármester, valamint a polgár
mesterhelyettes kinevezéséről szóló ren-

A Horthy Miklós-tér alaprajzi szem
pontból kifogástalan. Négyszögletes tér, 
középen a templom, a tér csinos házak
kal keretezve : ideális főtér egy város
nak.

De a déli misére siető ember nagyot 
sóhajt, mielőtt lelép a kellemesen ár
nyékos járdáról, hogy átvágjon a templom
tér forróságot lehelő sivatagján... A tér 
szélén vannak ugyan fák, akácfák, az 
alföld Szaharáját megkötő hasznos fák, 
de egy ilyen csinos felvidéki város fő
terét nem akácfával kellene ékteleniteni. 
A gyönyörűen ápolt városi kert igazolja, 
hogy Rimaszombaton úgy is tudnak ker
tészkedni. Pompás parkot lehetne te
remteni ezen az óriási térségen, válto
zatosan ültetett díszfákkal (olajfa, fenyő, 
ezüstfenyő stb.) diszbokrokkal, a virág
ágyak között elhelyezett néhány pád
dal. Nemcsak a helybeliek fogadnák 
örömmel, de elősegítené Rimaszombat 
id egen forga lm á t is. Az anyaországból 
rengetegen utazták be a visszacsatolt 
felvidék városait. Azon kell dolgoznunk, 
hogy ide is minél többen látogassanak 
el és vigyék magukkal városkánk jóhi-1

Meddig lehet m iitrágyázni?
A rendkívüli, háborús viszonyok foly

tán sok gazda elmarad és elmaradt az 
őszi munkálatokkal. Gyakori kérdés, 
nem késtünk e el a műtrágyázással?

Bizonyos, hogy kötött talajon, neve
zetesen a nehezen oldódó műtrágyákat 
korán kell elszórni és bemunkálni, őszi 
kalászosok alá azonban a szuperfoszfá
tot még kötött talajon is adhatjuk köz
vetlenül a vetés előtt kombinált vető
géppel, természetesen vetéskor. Ilyenkor 
a szuperfoszfát könnyű oldékonysága 
különösen előnyös. Már nyirkos talajban 
is oldódik, egyenletesen eloszlik és a 
kibúvó csiranövényeknek rögtön ren
delkezésére áll.

Minél későbben vetünk, annál kevés
bé tudják a csirázó ősziek a könnyen 
felvehető foszforsav táplálékot nélkülöz
ni, mert ez ad növekedésüknek lendüle
tet, ez segíti őket, hogy a kitelelésre 
alkalmas fejlődési fokot a tél előtt 
elérjék.

Ha kálisót adunk, annak elszórása 
is ráér ősszel vetés előtt, mert vízben

A 43. magyar kir. Osztálysorsjáték sorsjegyei már kaphatók.
Legnagyobb nyerem ény szerencsés  esetben P. 7 0 0 . 0 0 0 * —

Nyeremények : P. 400.000'—
P. 300.000-—
P. 100.000'—
P. 70.000 —
P. 50.000 —
P. 40.000'—
P. 20.000 —
P. 10.000'— és számos kisebb nyeremény. 

44000 db. nyeremény összesen P. 9.758.000'— értékben. 88.000 db. sors
jegy, tehát minden második sorsjegy nyer.

Vásároljon már most sorsjegyet, hogy kedvenc számát kiválaszthassa! 
Sorsjegyek kaphatók :

N e m z e t i  H i t e l i n t é z e t  r . t .  f i é k j á n á l ,
az O sztálysorsjegy elárusító  helye.

Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 17. Főpostával szemben.
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a saját találmányu és szabadalmazott, uj rendszerű

HERMONN nevet kapott cserépkályhába, a juz
rendszer folytán a fütő felület 10O°/o lett nagyobb, meleg ki
sugárzása kalóriában 150°/o nagyobb. Fűthető : szénnel, fá
val, vagy együtt és bárminő tüzelő anyaggal, mindenből fele kell, 
mint eddig.

Az érdeklődőknek díjtalanul szolgálok felvilágosítással, a szerkezeti min
tát kicsiben is bemutatom, nem kell hozzá szakértelem, könnyen megért
hető, régi kályhák is átalakithatók. _ _  _ — ,
Szabadalmi szám 7744/939. i fO  H . CL T  £1 J f t l l O S

kályhás

RIMASZOMBAT.

S P O R T .

deleteket tárgyalta. 20 év elnyomatása 
és keserű megaláztatásai után Losonc 
ismét visszakerült régi jogaiba. Losonc 
város ünnepén megjelent dr. S óldos Béla, 
Gömör és Kishont vármegye főispánja 
is, akit a képviselőtestület ünnepi köz
gyűlésére érkező nógrádiak nagy szere
tettel vettek körül. Főispánunk a köz
gyűlés keretében magas színvonalú be
szédet mondott és kijelentette, hogy 
amikor Losonc város örömében teljes 
szívvel együttérez, büszkeség tölti el, 
hogy Losonc polgármesteri székébe 6 
éven át volt hűséges, becsületesés nagy- 
tudásu munkatársa, volt titkára, ifj. dr. 
Koltai Ernő került. Losonc csütörtöki 
bensőséges ünnepe után a múlt hagyo
mányain elindult a sokszor megálmodott 
szebb magyar jövő felé.

La tin , o la sz, francia  és német
órákat adok.
Cim a kiadóhivatalban. —:—

Országos protestáns napok Buda
pesten 1939. október 23 tói november 
5-ig. Rendkívül gazdag és változatos 
programmal s 50 és 75°/o‘ Os vasúti díj
kedvezménnyel. Közelebbi felvilágosítást 
a református és evangélikus leikészi 
hivatalok adnak.

Közigazgatási bizottsági ülés. Gö
mör és Kishont vármegye közigazgatási 
bizottsága dr. Sóldos Béla elnök lése 
alatt f. hó 12-én tartotta szokásos havi 
ülését. A bizottság a folyó ügyeket 
tárgyalta, majd elhatározta, hogy a jö
vőben, tekintettel a jobb vasúti össze
köttetésre, az ülések kezdetének idejét 
ismét délelőtt 10 órában állapítja meg. 
Ezen az ülésen tett a bizottságnak utolsó- 
izben jelentést dr. Raksányi Árpád m. 
kir. tisztiföorvos helyettes, aki régi 
munkahelyére, Szigetvárra tér vissza. A 
távozó tisztifőorvost dr. Horváth Árpád 
alispán búcsúztatta el. Meleg szavakkal 
méltatta eredményekben dús, önfeláldozó 
és odaadó munkásságát, melyért a vár
megye közönségének háláját és köszö
netét tolmácsolta.

Halálozások. Salzmann Oltó, nyug. 
ügyészségi elnök, a tiszai evangélikus 
egyházkerület ügyésze, aki mint jog
gyakornok és aljegyző több, mint három 
évtizeddel ezelőtt a rimaszombati kir. 
törvényszéknél működött s városunkból 
is nősült, f. hó 7-én, életének 69 ik 
évében Nyíregyházán elhunyt.

Ifj. Deák Jánosá é szül. Elek Rózsa f. 
hó 10 én 29 éves korában városunkban 
elhalálozott.

Őzv. Einhorn K árolyné szül. Glatter 
Róza életének 81 -ik évében f. hó 11-én 
örök pihenésre tért.

Bajtársi találkozó. A volt m. kir. 
besztercebányai 16. honvéd és népfel
kelő gyalogezred tiszti bajtársai legkö
zelebbi összejövetelüket folyó hó 16 án 
Budapesten a Pannónia kávéház külön 
termében (Vili. Rákóczi u. 5.) délután 6 
órai kezdettel tartják meg.

A „hatvanévesek" össze jövete lé t
közvacsora keretében folyó hó 9 én 
este tartották meg az idén a Polgári
körben. A kor jogán tiszteletben része
sülő, de az idő minden megpróbáltatá
sának azért mégis ifjúi dacossággal 
ellentálló hatvan és ennél is több éve
sek közül ez évben már hiányzott a 
mosolygósarcu, kedves régi mesztor, 
Rábely Miklós bácsi, aki tavasszal meg
pihenni az öröknyugalom táborába köl
tözött. A macska-asztalos ifjabbakkal 
együtt mintegy másfélszázan vettek 
részt a kedélyes hangulatban lefolyt 
összejövetelen, melynek ünnepi szóno
kai Perecz Samu és ifj. Rábely Miklós 
voltak, akiken kiviil még többen mon
dottak sikerült pohárköszöntőket.

V. Oros János 80 éves Serke köz
ség lakossága vasárnap meleg ünnep
lésben részesítette köztiszteletnek ör
vendő vezetőjét, V. Oros János kisgaz 
dát nyolcvanadik születésnapja alkalmá
ból. A gömöri gazdamozgalmak élharco
sának családi ünnepélyén Heves s y  
László nyug. főispán, dr. (Nák Géza, 
Fodor István, Varga Imre pártelnökök 
és Szakáll Zoltán főtitkár vezetésével a 
vármegyei pártszervezet küldöttsége is 
megjelent s kifejezésre juttatta az or
szágos pártvezetőség szerencsekivánatait 
is. A Sajó völgyi Gazdasági Egyesület

nevében Fodor Jenő felsőházi tag, a 
serkei ref. egyház részéről pedig Zajdó 
László lelkész és Bodon István tanító 
köszöntötték V. Oros Jánost a szép év
forduló alkalmából, amely egybeesett 
közéleti munkásságának hatvanötödik 
évfordulójával.

T u ris ta v a c so ra . A Magyarországi 
Kárpát-Egyesület vasárnap délben tar
totta meg országos vándorgyűlését a 
hosszuszói csepköbarlangban, vitéz pá
vai Mátyás Sándor altábornagy, társ
elnök vezetésével. A vasárnapi vándor
gyűlést megelőzően az országos vezető
ség tagjai két napos túrán vettek részt, 
amelyen Gömör természeti szépségeit 
keresték föl. A budapesti turisták csü
törtökön este a rimaszombati osztály 
vendégei voltak a Polgárikörben, amely 
alkalommal közvacsorát rendeztek tisz
teletükre. A közvacsorán dr. Sóldos 
Béla főispán és dr. Horváth nrpád al
ispán is megjelentek. A vendégeket a 
Magyarországi Kárpát Egyesület rima
völgyi osztálya nevében Rábely Miklós 
elnök üdvözölte, formás felszólalás kere
tében, hangsúlyozva a felszabadulás utáni 
első országos turista találkozó jelentő
ségét. A turista egyesület központja 
részéről Rubányi Vilmos főtitkár kö
szönte meg a szives fogadtatást.

A Rimaszombati bank. előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 

pénzin tézete B ETÉTEKET kedvező kamato 

zásra fogad et és azokból visszafizetéseket 

mindenkor azonnal teljesit.

Au t ó b u s z j á r a t  Szkáros Lévárt- 
fürdő—Tornaija között. A kereskede
lem és közlekedésügyi minisztérium 
Kovács Ferencné szkárosi lakosnak en
gedélyt adott Tornaija vasútállomás— 
Szkáros és Lévártfiirdő közötti rendsze
res autóbuszjáratra. Az uj autóbuszen
gedély mindkét irányban négy kicsi
járatot tartozik naponként indítani. A 
menetrendet és a megállóhelyek jegy 
zekét e napokban teszik közzé.

Felvidéki m. kir. kisgazda szám
tartási és Dzemstatisztikai központ 
létesült Kassán. A felszabadult felvi
déki terület újabb nagyjelentőségű in 
tézménnyel szaporodott. A löldmivelés 
ügyi kormány Kassán felállította a fel
vidéki kisgazda számtartási és üzem- 
statisztikai központot,amelynek a keszt
helyi és debreceni központok mintájára 
való megszervezésével dr. Machnyik 
Andort, a rimaszombati földmivesiskola 
igazgatóját bízta meg.

Kárpátegyesületi kirándulás. Az el
múlt vasárnap a rimavölgyi osztály 
egy csoportja Rőczey Dániel és Ben- 
kovits Gyula vezetésével a hosszuszói 
országos vándorgyűlésen vett részt, egy 
másik csoport pedig Tóth Vilmos tura- 
vezető kalauzolásával a Pogányvárt lá
togatta meg. Most vasárnap (szeptember
17-én) Pokorágyra vezet egész napos 
kirándulást a rimavölgyi osztály Tóth 
Vilmos turavezető rendezésében. Talál
kozás vasárnap reggel 7 órakor a poko 
rágyi úti vasúti sorompónál. Útirány : 
Birinkút, Kilátó, Kőjankó, Kőbányák. 
Gyaloglás összesen 4 óra. Esőköpenyt 
és egész napra élelmet mindenki hozzon 
magával. A rendező egyesület kéri a 
tagok minél nagyobb számban való 
megjelenését. Vendégeket is szívesen 
látnak.

Műkedvelő ifjúsági egyesületek fi 
gyeimébe. Szüreti mulatságot rendező 
ifjúsági egyesületeknek Csite Károly, 
iró, Rákospalota (Zápolya u. 38). Meg 
tekintésre is megküldi a „Bíró Marosa 
e l je g y z é s e“ cimü vidám, kacagtató, ér 
dekes szüreti bohózatát. Ára 1 pengő 
20 fillér. Valamint az ifjúsági, — tűz
oltó — és levente egyesületek részére 
kiválasztásra is küld 8 10 darabot a
két háromezer helyen nagy sikerrel ját
szott s a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium által a műkedvelői szín
darabok jegyzékébe felvett 16 féle 3 
felvonásos és 25 féle egyfelvonásos, ha
tásos, vidám népszínműveiből, vigjáté- 
kaiból és hazafias szinjátékalból, iskolák 
részére pedig á 70 féle hazafias, kará
csonyi és egyéb iskolai szinjátékaiból 
azoknak, akik levelezőlapon kötelezőleg 
kijelentik, hogy legalább 2 pengő értékül 
megtartanak és a megnem tartott dara
bokat egy héten belül visszaküldik.

A kisiparos szerszámait semmi kö 
rülmények között sem szabad lefog
lalni. A közigazgatási bíróság egy pesti 
himzőiparos ügyében Ítéletet hozott. Az 
iparos szerszámait köztartozás fejében 
lefoglalták és fellebezését a főváros 
közigazgatási bizottsága elutasította. A 
közigazgatási bíróság azonban kimon
dotta, hogy a kisiparos szerszámait 
semmi körülmények között sem szabad 
lefoglalni.

Újból havonkint kell bejelenteni az 
árukészleteket.

Az iparügyi miniszter a kereskcdelem- 
és közlekedésügyi miniszterrel egyetértve 
rendeletet adott ki az egyes anyagkész
letek bejelentéséről szóló 990—1939. 
M. E. számú rendelethez mellékelt jegy
zék módosításáról. Fontos rendelkezése 
a rendeletnek, hogy azokat az anyago
kat is, amelyeket eddig negyedévenként 
kellett bejelenteni, ezentúl havonként, 
mégpedig először az 1939. évi aug. hó 
31. napján meglevő állapot szerint kell 
bejelenteni. Ezenfelül a rendelet a be
jelentési kötelezettség alá eső néhány 
anyagnál a bejelentési kötelezettség alá 
eső legkisebb mennyiséget csökkenti.

A m. kir. Külkereskedelmi Hivatal fel
hívja az érdekeltek figyelmét arra. hogy 
a hivatalos lap augusztusi 31-iki szá
mában megjelent 4520—1939. lp. Min. 
rendelet a 990 — 1939 M. E. számú ren
delet mellékleteiben felsorolt összes 
cikkek (tehát a csillaggal meg nem je
löltek is) készlet bejelentését havonta 
teszi kötelezővé. Figyelmeztetünk min 
denkit, akinek birtokában — tekintet 
nélkül a tulajdonjogra — 1939. aug. 
31 én az említett rendeletben felsorolt 
árukból legalább a bejelentésre köteles 
minimális készlet van, hogy szeptember 
7 ig a Külkereskedelmi Hivatalnál és a 
kereskedelmi és iparkamaráknál díj
mentesen beszerezhető nyomtatványon 
kell bejelenteni. Egyúttal közöljük, hogy 
a bejelentés elmulasztása büntető jogi 
következményeket von maga után.

F O O T B A L L .
Gyöngyösi AK-RPS 6:1. A RPS

vereségsorozata folytatódott. Ezút tal  
Gyöngyösön szenvedett érzékeny vere
séget.

Vasárnap délután játsza itthon első 
bajnoki mérkőzését városunk futball
csapata, az RPS a Salgótarjáni SE ellen. 
Ezúton is felhívjuk a sportkedvelő kö
zönséget, hogy minél nagyobb számmal 
szíveskedjenek megjelenni a mérkőzé
sen. Ha azt akarjuk, hogy a sportélet 
újra arra a színvonalra emelkedjék vá
rosunkban, mint a múltban volt, támo
gassuk e gy e t l e n  spoHegyestiletünket 
szívvel, lélekkel.

A  S z e r k e s z t ő  ü z e n e t e :
Több osgyáni polgár. Panaszukkal 

forduljanak közvetlenül az orvoslásra 
hivatotthoz.________________________

Felelős sze rkesz tő :  R á b e l y  K á r o l y .

Zongoratanítást —
vállal

M i  h a l i  k  A l i z ,  M e n h e l y  u .  5 .

Kiadó üzlethelyiség.
Horthy Miklós tér 5. sz. alatti 
üzlethelyiség (jelenleg dohány- 
nagyáruda) a hozzá tartozó raktár
helyiséggel együtt f. évi október 
I tői kiadó.

Értekezni lehet naponként délután 4 tői 
5 óráig az emeleten a tulajdonosnál.

KIADÓ
Andrássy utca 25. sz. alatt
5 szobás komfortos em eleti lakás
o k t ó b e r  hó 1-től.
Értekezni lehet ugyanott az emeleten

Értesítés.
A nagyrabecsült vevőközönség tudomására adom, hogy a budapesti 

őskeresztény

T rnnkhalm  szövet és ruhagyár
jóhirnevének örvendő árui eladásával engem bízott meg.

Férfi és női ruhaszövetek, valamint szabó kellékek, intézeti és egye
sületi ruhaanyagokra rendelést felveszek, kedvező részletfizetésre is. Felhí
vásra házhoz is jövök. Készítek kosztümöket, női és leányka kabátokat, 
de ezek készen is kaphatók.

A n. é. közönség pártfogását kérem

GABONÁS ISTVÁN
női szabó

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 2. sz.

Kiadd üzlethelyiség.
Horthy Miklós-tér 26. sz. alatti Üzlethelyiség 
lakással együtt azonnal bérbe kiadó.
Értekezni le h e t: R Á B E L Y  K Á R O L Y  tu la jdo n o ssal.

Rimaizombat, 1939. Nyomatott R á b o lj K áro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


