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Az Apostoli Kettőskereszt.
A hagyomány szerint, amikor II.! 

Szilveszter pápa a magyarok első 
királyának, Istvánnak felkérésére 
elküldötte azt a koronát, mely azl 
évszázadok folyamán a magyarság 
szent eszméinek megtestesítőjévé 
vált, keresztet is küldött hozzá, két- j 
tős keresztet, ezzel az üzenettel: 
„Engem apostolinak nevezz, de 
Te apostol vagy“.

Azóta is ez a kettőskereszt jel
lemzi a magyarságot.

Kun, besenyő, tatár és török 
ellen ez a kereszt védett meg a 
pusztulástól, nyugat felé ez védel
mezte függetlenségünket és önálló
ságunkat. Ezt a keresztet tanultuk 
meg védőpajzsként magunk elé 
tartani és ez a kereszt vált pal
lóssá kezünkben valahányszor a 
bűnt, a hitványosságot és az árulást 
kellett megtorolnunk. Mint a ke
reszténység egyik keleti végvára, 
ezzel a kereszttel parancsoltunk 
megállást a pogánynak. Ez a ke
reszt volt az, amely nem válasz
totta el egymástól a.katolikus ma
gyart a protestáns magyartól, mert 
éppen úgy volt a krisztusi hit jel
képe, mint az örök magyarságé.

A Szent István-i gondolat, a 
Szent Isváni-birodalom összetétele 
elképzelhetetlen enélkül a kereszt 
nélkül, mert mikor első királyunk 
államot alkotott a Duna és Tisza 
környékén élő hét magyar törzs 
népéből, csak úgy tudta azt idöt- 
állóvá tenni, hogy ennek a kereszt
nek a védelme alá helyezte. Ez 
tette lehetővé, hogy annyi évszázad 
után is egészen a közelmúlt időkig 
békés együttélésben lakott a Kár
pátok által határolt földön minden 
nemzet. És ez tette azt is lehetővé, 
hogy szívesen jött ide az idegen 
is, mikor munkás és dolgos kezek 
segítségére volt szüksége azoknak, 
akik a terület védelmében „meg
fogyva bár, de törve nem“ a sza
badság és függetlenség jegyében 
vallották hazájuknak a Szent 
Korona országait. Sem Szent István, 
sem utódai nem tekintették soha 
másodrangu állampolgároknak azo
kat, akik nem a magyarság hét 
törzséből származtak. És ha má
sutt szerte a világon idővel di
vattá is vált, hogy az államal
kotó nemzet rákényszeritette aka
ratát azokra, akiket ma kisebb
ségnek vagy nemzetiségnek szok
tak nevezni, ez a divat soha nem 
fogott gyökeret a Duna völgyében.

Ellenségeink szerették volna elhi
tetni mindazokkal, akik Trianon

következtében elszakadtak az ősi 
hazától és nélkülözik a Nagyma- 
gyarország által nyújtott minden 
gazdasági és kulturális előnyt, 
hogy a magyar revizionizmus nem 
más, mint a magyarság feudális ré
tegeinek erőfeszítése, hogy a belső 
szociális bajokról, elégedetlenség
ről a figyelmet eltereljék, azaz a 
bajok forrását abban jelöljék meg, 
hogy a jelenlegi terület mai hely
zetében életképtelen és ezért szem
beszökők egyes szociális hiányok, 
ezért van szegénység. Az idő azon
ban — hála az isteni örökigazság
nak — mindinkább rácáfol ezek
re az ügyesen feltálalt „igazsá
gokra*.

Nem szélmalomharcot kell vív
ni, de védeni kell az igazságot 
jobbunkban a kettőskereszttel, amig 
másik kezünk az épitő munkával 
van elfoglalva. Bátorítani keli a 
kicsinyhitüeket, biztatni a csügge- 
dőket, vezetni a rémlátókat, ser
kenteni a munkától félőket, taní
tani az eltévelyedteket, meggyőzni 
a rövidlátókat. Erre a munkára 
kell minden magyarnak összefognia, 
hogy győzedelmeskedjék a jel, mely 
ezer esztendeje vezette, óvta és ta
nította ennek a Hazának minden 
fiát s miként Constantinus császárt 
a kereszt jelvénye, minket az Apos
toli Kettőskereszt, évezredes jelvé
nyünk fog egyedül vinni az isteni 
örökigazság erősen virradó győ
zelméhez.

Az egyetemes nemzeti termelés rendjét 
teremti meg a kormány második 

milliárdos programja.
Nagy feltűnést keltett báró Bánffy 

Dániel földmivelésügyi miniszter 
nyilatkozata, amelyben bejelentette, 
hogy törvényjavaslatot készített a 
mezőgazdaság fejlesztése érdeké
ben és hogy az egészen nagyvo
nalú elgondolások végrehajtására 
a kormány egy milliárd pengőt 
irányzott elő.

Emlékezetes, hogy a néhai Da
rányi Kálmán miniszterelnök Győr
ben jelentette be az első milliárdos 
programot, amely azóta — tudjuk 
jól — jóval az egymilliárd pengőn 
felül valósult meg, hiszen azóta 
valóban korszerűen szereltük fel 
honvédségünket. Mert a Győrben 
bejelentett első milliárdot — nagyon 
bölcsen — a honvédség felszerelé
sére szánták s hogy az ország 
azóta ilyen örvendetesen megna
gyobbodott, bizony azt igen jelentős 
mértékben éppen ennek a prog
ramnak, pontosabban e program 
céltudatos, még az előirányzott ke
reteket is jóval meghaladó gyors 
végrehajtásának köszönhetjük. És 
ha magyar életkérdés volt az első 
milliárdos program gyors végre
hajtása, éppen olyan elsőrendűen,

életbevágóan fontos magyar 
kérdés ennek a második terv
nek a megvalósítása is.

A kormány tíz évre tervezi a 
második milliárdos program teljes 
megvalósítását. Igaz, ilyen szédü
letesen nagy tervek megvalósításá
hoz megfelelő idő kell, de — gon
doljunk csak rá — az első milliár

dos program végrehajtását is jóval 
hosszabb időre tervezték, mint 
ahogy az a körülmények kénysze
rítő hatása alatt megvalósult. Van 
a földmivelésügyi miniszter elgon
dolásainak egy olyan része is, amely 
azzal biztat, hogy mezőgazdasá
gunkat a tervezett tiz évnél rövi- 
debb idő alatt lehet a kor színvo
nalára kifejleszteni. Ez az elgondo
lás a következő:

— A földbirtokreform fokozása, 
a munkabérek és a fizetések meg
állapítása, a sok — de nagyon is 
szükséges — szociális jogszabály, 
a honvédelmi és más aktuális ki
adások rengeteg terhe, csakis a 
termelés fokozásával és csakis

a fokozott termelés emelésével 
bírható el.

Minden magyar szívesen vállalja 
a közterheket — különösen a hon
védelmi és a szociális kiadásokat, 
— ha ezeket a terheket meg is 
bírja. Az uj törvényjavaslat részle
tei pedig azt mutatják, hogy meg 
is fogják birni. Mert

jól jövedelmező mezőgazdaság 
mellett kétségtelenül jól jöve
delmez majd az ipar, kereske
delem és mindenrendü foglal
kozás is.

Jó jövedelem mellett pedig nem 
teher a teher, hanem öröm, az a 
legtisztább öröm, amit csak az 
érezhet, aki — adhat. Aki pedig 
gyorsan ad, az kétszer ad.

Maga a második milliárdos prog

ram talán igy foglalható a legegy
szerűbben össze :

A fedezetül szolgáló egymilliár- 
dot részben a költségvetés kereté
ben, részben a magántőke bevoná
sával és — esetleg kincstári ke
zesség vállalása utján biztosítják. 
Mindenkinek bele kell illeszkedni 
az egyetemes nemzeti termelés rend
jébe. Azt, aki renitenskedik, birto
kát nem műveli, nem okszerűen 
gazdálkodik, a rendelkezéseket meg
szegi, vagy a termelés rendjét ve
szélyezteti, — az államhatalom bírja 
jobb belátásra.

Semmiképen sem tűrik el, hogy 
bárki is elhanyagolja a föld 
okszerű megművelését.

Hogy mindenki értsen is az ok
szerű földmiveléshez, egész nagy
vonalúan épitik ki a gazdasági 
szakoktatást, nemcsak további is
kolák és tanfolyamok, hanem köz
ségi mintagazdaságok és korszerű 
mintabirtokok létesítésével is, sőt 
minden községben szakértő, úgy
nevezett községi ispán is áll majd 
a gazdaközönség rendelkezésére. 
Persze, akik jóakaratot mutatnak, 
akik lényegesen emelik földjük ter
melőképességét, azok jutalomban 
részesülnek :

adó és más kedvezményeket 
kapnak.

Támogatják majd a gazdák társu
lását és szövetkezését is, mert a 
termelés hasznából elsősorban a 
gazdának kell részesülnie, ezért — 
ha a jobb értékesítés úgy kívánja 
— elrendelik majd a termelők kény
szertársulását és az adásvételek hi
vatalos ellenőrzését. A magyarság 
megerősödése érdekében emellett 
előnyben kell részesíteni a népes 
családokat és támogatni kell a mun
kásságot.

Csupa oktatás és biztatás, csupa 
szeretetteljes szándék mutatkozik a 
törvényjavaslatban egyfelől, másfe
lől pedig erős kéz és elszánt aka
rat. Egész bizonyos, hogy ez a 
törvény is eléri az óhajtott célt.

Tilos a bankett. A belügyminiszter 
leiratot intézett valamennyi törvényha
tósághoz, a közintézmények vezetőihez 
és felhívta őket, hogy a minisztertanács 
állásfoglalása alapján az élelmiszerekkel 
való takarékos gazdálkodás céljából 
egyelőre minden közebédet, bankettet, 
vagy egyéb étkezéssel egybekötött tár
sas összejövetelt, társasutazást és a 
résztvevők lakóhelyén kívül rendezendő 
tanfolyam tartását mellőzzék. A rendel
kezés nem vonatkozik a hivatalosan 
rendezett tanfolyamokra, cserkész- és 
leventetáborozásokra, sem pedig a tanonc- 
üdültetési akciókra.
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A volt csehszlovák 
államadössági címletek 

becserélése.
Jelentettük, hogy a magyar kir. 

pénzügyminiszter elrendelte, hogy 
a volt csehszlovák államadóssági 
címleteket ez év augusztus 31-ig 
becserélés végett a kijelölt benyuj- 
tóhelyeknél (helybeli pénzintézetek
nél) be kell mutatni. Többek ér
deklődésére közöljük, hogy a ren
delet valamennyi csehszlovák állam
adóssági papirra, sorsjegyre stb. 
vonatkozik és a fentjegyzett határidő 
után a be nem mutatott címletek
ben kifejezett követelésekért a ma
gyar állam semminemű felelősséget 
nem vállal.

Ünneplő ruhában az
István-napi misére!

Kedves Asszony- és Leánytestvéreim!
A felszabadulás óta harmadszor virrad 

reánk Szent István ünnepe. Azóta, hogy 
mi az Ö esztendejében felszabadultunk, 
immár negyedszer nagyobbodott meg 
drága szép országunk. 0, mennyire tele 
van a lelkünk hálával a Gondviselés 
iránt, hogy Magyarország Nagyasszonya 
és Szent István első dicső nagy királyunk 
közbenjárására felszabadította több 
milliónyi, kisebbségi életet próbált 
magyar testvéreinket és közöttük min
ket is.

Tavaly Szent István napján az ünnepi 
szent misén olyan elszomoritóan keve
sen jelentünk meg mi asszonyok, lányok, 
pedig 20 éven át de boldogok lehettünk 
volna, ha ünnepi dísszel megülhetjük 
ezt a drága nagy napot. 20 éven át 
csak szept. 2-án, az általános egyházi 
ünnepen mehettünk el csendben imád
kozni és lélekben elénekelni „Hol vagy, 
István király, Téged magyar kíván, gyá
szos öltözetben Te előtted sírván !“

Négy hónap eredményei.
Az eseményekben és változatok

ban oly gazdag ezeréves magyar 
történelemben is keresni kell olyan 
mozgalmas és jelentőséges idősza
kot, mint amilyen az a négy hónap, 
amely Bárdossy László kormány
alakítása óta telt el. Április 3-án 
jelent meg a legmagasabb kézirat, 
amely Csáky István gróf utódát, a 
tragikus körülmények között elhunyt 
nagy magyar államiérfiu, Teleki Pál 
gróf örökébe hivta és Bárdossy 
László miniszterelnöki kinevezteté- 
sének második napján már lezárult 
az egykori magyar-jugoszláv határ. 
Történelmet formáló nagy napok 
sorozata indult, uj térkép rajzoló
dott nemcsak hazánkról, de Euró
páról és úgy lehet, az egész civi
lizált világról is. A kora tavasz 
óta bekövetkezett Délvidék katonai 
visszafoglalásával az ország ne
gyedszeri megnagyobbodása s ma 
már mélyen benn járnak honvé- 
deink a Szovjet földjén. Harcolnak 
Európa védelmében a világháborús 
nagy szövetségessel a bolsevizmus 
ellen, öregbbitik azt a dicsőséget, 
amelyet megszereztek a volt Ju
goszlávia ellen vivott villámháboru- 
ban.

A súlyos történelmi események 
között sem állt meg azonban a 
belső épités munkája. A reformok 
terén komoly léptekkel haladt előre 
a magyar élet, törés és fennakadás 
nélkül dolgozott a törvényhozás, az I 
államigazgatás és ma az aratás 
után a parlamenti szünetben érde
mes és hasznos seregszemlét tar
tani a legutóbbi négy hónap poli
tikai, szociális és gazdasági mun
kássága fölött. Érdekes és sokat
mondó az összefoglalás még a tör
vények, rendeletek címszavai sze
rint is, amint itt következik, cso
portosítva a dolgokat az egyes 
tárcák szerint:

A mezőgazdasági munkák biz

tosítása. Házhelyrendelet. Zsidóbir
tok keresztény kezében. Vetőmag
kiosztás. Egy millió hold vizmen 
tesitése. Uj gabonatárházak. A gyü
mölcs és főzelék export biztosítása. 
Erdélyi agrárkirendeltség. Állatte
nyésztési alapok. Milliárdos mező- 
gazdaság fejlesztési program. (Föld- 
mivelésügy).

A fém-ellátás megoldása. Zsi- 
radékgazdálkodás. A bőrszükséglet 
biztosítása. Nyersanyagnehézségek 
leküzdése. Iparfejlesztés. Az ener
gia gazdaság továbbfejlesztése. A 
kisipar és háziipar támogatása. 
Szociális munkabérpolitika Á mun
kaközvetítés államosítása. A mun
kakamarák előkészítése. Családi ház 
az ipari munkásnak. (Kereskedelmi 
és iparügyi).

A hadrakelt sereg ellátása. A 
zsir- és kennyérellátás biztosítása. 
Gabonaértékesitési reform. Egysé
ges mezőgazdasági árrendszer. Vá
sárlási könyv. Keresztény kereske
dők kijelölése. (Közellátás).

Családvédelmi alap. Ötezer ker
tes ház. Kishaszonbérletek. Gyer
mekvédelem. A leszereltekért. Az 
ifjúság honvédelmi nevelése. (Bel
ügyi-

Nyolcosztályos elemi. Nemzeti
ségi iskola. A magyar szórványok 
iskolázása. Adminisztrátor a görög
keleti magyar és rutén egyházak 
élén. (Vallás- és közoktatásügy).

Erdélyi költségvetés. Illetmény 
és nyugdíjügyek. Hitelkérdés. Va
luta és biztosítási ügyek. Egyenes, 
fogyasztási és forgalmiadók, illeté
kek. Vám és dohányjövedéki ügyek. 
(Pénzügy).

Vázlatos és rövid felsorolás ez 
a néhány cimszó, amely mutatja, 
hogy néhány tárca e négy hónapos 
kemény, alapos munkájával meny
nyit haladt a kormányzat a minisz
terelnöki bemutatkozó beszédben 
megjelölt reformok utján.

A vármegye egészségügyi és mezOgazdasági 
helyzete az aratás idején.

Gyászos volt a ruhánk, gyászosabb a 
lelkünk, sokszor zokogva panaszkodott, 
esdett, könyörgött az imádságunk ! És 
hazatértünk ! És ha az édesanyánk most 
csak fekete kenyeret adhat is — itthon 
vagyunk — és csak hála tölti el a szi
vünket, — hogy haza kerültünk. — Tu
dom, nem az ünnepek idejét éljük, hisz 
ezer bajunk van — és ma is fohász
kodnunk kell magunkért — és drága 
harcoló honvédeinkért, kik szent hábo
rúban küzdenek értünk. És mégis arra 
kérlek Benneteket, hogy az idén Szent 
István ünnepén sokan, mind jöjjetek e l! 
Nem gyászba öltözötten — de díszben, 
magyarruhában ! — Hálát adni a jó 
Istennek, hogy megsegített bennünket, 
hogy ennyire is megnagyobbodott orszá
gunk és térden állva könyörögjük le to
vábbi segítségét, jöjjetek el mind ! Meg
köszönni mennyei Patronánknak és szent 
első királyunknak közbenjárását értünk 
és őket is kérni, ne hagyjanak el ma
gunk bajában, gondjában és segítsenek 
— hogy legyen már Béke, hogy vissza
kapjuk Kárpátövezte, Dunahabja locsolta 
régi határainkat, hogy áldja meg értünk 
egy szebb, jobb jövőért küzdő fiainkat, 
hogy ismét boldog legyen a magyar!

De fogadást is kell tennünk, hogy 
ezután méginkább Szent István szelle
mében fogunk élni, az Ö példáját fog
juk követni. Istent imádta Égi Patronán- 
kat, magyar szentjeinket, Szent Istvánt 
tisztelve egymást és más nyelvű testvé
reinket szeretve,, de szeretve még az 
ellenségeinket is, emberséges megbo- 
csájtó szerettei — (ha ma küzdeni is 
kényszerülünk ellenük a világnézet, de 
nem az ember ellen), hogy ők is meg
szeressenek bennünket — és egyszer 
végre Krisztus békéje legyen az egész 
világon ! Jöjjetek hát ! Hálát adni — és 
imádkozni egy igazabb, magyarabb, er
kölcsösebb, szebb jövőért. Érre kér sze
retettel : Marióra nénétek.

Gömör és Kishont vármegye Köz- 
igazgatási Bizottsága augusztus 
1 2 -én, kedden délben tartotta e 
havi rendes ülését ár. ’Sóldos Béla 
kormánybiztos - főispán elnöklete 
mellett. Az előadói jelentések során 
elhatározta a bizottság, hogy a vár
megye főispánja, alispánja és fő
jegyzője, mint az utügyek előadója, 
az érdeklődő bizottsági tagok tár
saságában megtekintik azokat a 
bevégzett munkálatokat, amelyeket 
a vármegye 3 év alatt az utépitő- 
programból már végrehajtott.

Dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőor
vos jelentése szerint julius hónap
ban a vármegye közegészségi hely
zetében némi rosszabbodás állott 
be. Emelkedett ugyanis a hastífusz 
esetek száma (18). Egyéb fertőző 
betegségek voltak : torokgyik 5, 
sarlach 5, kanyaró 10, bárányhimlő 
5, szamárhurut 2, vérhas 3, gyer
mekbénulás 1, nyílt tbc. 3 és ma
lária 7 esetben. Á születések száma 
136, a halálozásokéin volt, a ter
mészetes szaporodás tehát 19, ami 
a múlt év hasonló időszakához 
viszonyítva 52-vel kevesebb.

A megyében 47 napközi otthon 
működik. A napközi otthonok műkö
déséhez az állam julius hónapban

13.250 P. segéllyel járult, a Zöld
keresztes szolgálatot pedig 6.945 P. 
tejsegélyhez és 10'4 q. cukorhoz 
juttatta.

Bejelentette a tisztifőorvos, hogy 
az Országos Közegészségügyi Inté
zet a Iicei és süvetei cserépégető 
iparról kulturfilmet készíttetett.

Halász Sándor gazdasági fel
ügyelő a vármegye mezőgazdasá
gának julius havi helyzetéről az 
alábbiakban számolt be:

„A gyakori esőzés és az esők 
közt fellépő hirtelen felmelegedések 
kedvezőtlenül befolyásolták a ga
bonák érését. Az őszi kalászosok 
és a tavaszi árpa egy része meg
dőlt, ezenkívül az átmeneti hőség 
kisebb mértékű szorulást is oko
zott, azonban ezek a körülmények 
még nem változtatták meg a vár
ható termés mennyiségéről eddig 
alkotott általános becslési adatokat. 
A tengeri behozta fejlődésbeli hát
rányát, jól csövezett és terméke
nyült. A burgonya elég jól kötött. 
A cukor és takarmányrépák nagyon 
jól fejlődnek. A takarmányfélék 
általában jól fejlődnek.

A tejtermelésre kedvezően hat
nak a jó takarmány termési viszo
nyok, a szarvasmarhaállomány kon

díciója jó, a viszonylag magas állat
árak lehetővé teszik a jó tenyész- 
anyag megtartását és ezzel a szín
vonal emelését, mert a gazdálko
dáshoz szükséges forgótőke szük
ségletet a silányabb állatok értéke
sítéséből is fedezni lehet.

A sertéstenyésztés nagy ösztön
zést kapott a kitűnő értékesitési 
viszonyok következtében s remél
hető, hogy ez az eddig elhanyagolt 
állattenyésztési ág úgy számban, 
mint minőségben hamarosan eléri 
azt a helyet, melyet vidékünk te
nyésztési adottságai számára ki
jelölnek. A hizlalási tevékenység 
— legalább is a kis üzemekben — 
az uj árpával megindult.

Az aratási és cséplési munkákra 
elegendő munkás állt rendelkezésre 
s jóllehet az időjárási rendellenes
ségek némileg késleltették a mun
kát, mégis azok idejében való el
végzése biztosítottnak tekinthető."

Gömör és Kishont vármegye kis- 
gyülése augusztus 13-án, szerdán 
délben tartotta rendes havi ülését 
dr. ’Sóldos Béla kormánybiztos
főispán elnökletével. A folyó ügyek 
elintézése során a kisgyülés jóvá
hagyta Rimaszombat város képvi
selőtestületének a Tompa-tér és a 
Deák Ferenc-utca aszfaltozása ügyé
ben hozott határozatát.

Sportéletünk
hathatósabb t á m o g a t á s á r ó l .

Alig három hónappal ezelőtt ala
kult meg a Rimaszombati Törek
vés Sport Egylet és negyedéves 
működése alatt bebizonyította, hogy 
nevéhez illően azon törekszik: min
den tekintetben kielégíteni egyrészt 
Rimaszombat nagyigényü sportkö
zönségének kívánalmait, másrészt 
pedig játékosai sporttudásának arra 
a magas színvonalra való emelésére, 
amellyel Rimaszombat régebbi sport
egyesületei méltán dicsekedhettek. 
A Törekvés lelkes akaratú vezető
sége a legteljesebb odaadással fá
radozik azon, hogy ne csak a régi 
nimbuszt érje el, hanem azt még 
túl is szárnyalja és olyan tökéletes
séget érjen el, amely a legszigo
rúbb kritikát is kiállja. Elfogulatla
nul meg kell állapitanunk, hogy az 
elmúlt három hónap alatt a Törek
vés olyan mérkőzéseket rendezett, 
amiket a régi időkben csak évek 
alatt láthattunk. A Diósgyőri VTK- 
tól kezdve a Budapesti Amatőr 
Válogatott-ig csupa kiváló egye
sületek szerepeltek a városkerti 
sporttelepen. Rövid időközökben 
alkalmunk volt látni a nagy „Slózi“-t, 
a válogatott Korányit és Kalmárt, 
a magyar futballsport eddig csak 
messziről csodált nagyságait.

Amig azonban egyrészről a leg
teljesebb jóakarat és dicséretre- 
méltó buzgóság jellemzi a nemzeti 
törekvések jegyében megujhódott 
rimaszombati sportéletet, másrészt 
szomorúan áll közönségünk érthe
tetlen közönye eme lelkes és érde
mes akarat megnyilvánulásokkal 
szemben. Múlt heti sportvendégeink 
is meglepődve és keserűen vehet
ték tudomásul, hogy a mindenütt 
oly nagy megtiszteltetéssel fogadott
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cimeres, megypiros inges váloga
tott csapat szereplésére Rimaszom
batban — ebben a régente messze 
földön híres sportvárosban — csupán 
pár száz főnyi fanatikusabb néző 
volt kiváncsi. így nem csoda, ha 
sportegyletünk vezetőségének jó
szándéka és önzetlen munkálko
dása is elhalványul előbb vagy 
utóbb, ha nem látja az erőfeszíté
seivel szemben megnyilvánuló ér
deklődést és méltánylást.

Hisszük, hogy városunknak min
denkor a szépért és jóért, de első
sorban a magyar érdekekért lelke
sedni és áldozni tudó társadalma 
sportegyesületünkkel szemben is 
lerázza magáról a közönyt és tel
jes erejével támogatni fogja a Tö
rekvés nemzetépitő munkáját, amely
re a felsőbb sporthatóságok máris 
felfigyeltek. Meg vagyunk győződve 
arról, hogy egyesületünk sporttelje
sítménye igy több lesz egykor, 
mint egy vasárnap délután mara
déktalan élménye, működése pedig 
városunk büszkesége és jóhirneve, 
méltán kapcsolódván be ezáltal 
abba a nagy épitőmunkába, ame
lyet most a magyarság minden 
vonalon a szebb és boldogabb 
jövő érdekében kifejt.

Országosan rendezik a 
t e l j e s  vasárnapi 
munkaszünetet.

A teljes vasárnapi és ünnnepnapi 
munkaszünet egységes és az egész 
országra kiterjedő rendezéséről 
szóló törvénytervezetet legközelebb 
tárgyalják az érdekeltek bevonásá
val. Az ipari és kereskedelmi érdek- 
képviseletek most valamennyien a 
teljes és megszakítás nélküli va
sárnapi munkaszünet elvi állás
pontjára helyezkedtek. Eddig vá
rosokként és megyénként különböző 
szabályok vannak érvényben.

Az uj törvény megszünteti ezt 
és az eddig vasárnapi és Szent 
István-napi munkaszüneten kivül 
kötelező munkaszüneti napokként 
iktatja be március 15-ét, újév nap
ját, husvét és pünkösd másodnap
ját, a karácsony ünnepének mind
két napját. A munkaszünet a ter
vezet szerint megelőző köznapon 
este 1 0  órakor kezdődik és a 
munkaszüneti napot követő hétköz
nap reggeli 6  óráig tart. A nap
pal és éjjel, vagy csak éjjel dol
gozó üzemekben a munkaszünet 
legkésőbb a munkaszüneti napon 
reggel 6  órakor kezdődik és a 
szünnapot követő köznap reggel 6  
órájáig tart.

Kerékpár-jutalmat kapnak a leg
több ócskavasat gyűjtő diákok. Javá
ban folynak a Fémgyüjtőnél az őszi 
ócskavasgyüjtési kampány előkészületei. 
Az eddigi tapasztalatok megmutatták, 
hogy a fiatalság mily nagy lelkesedés
sel kapcsolódott ebbe a munkába, szinte 
versengve végzi, a gyűjtést. A Fémgyüjtő 
a maga részéről is jutalmazni kívánja a 
legtöbb ócskavasat összegyűjtő diáko
kat, leventéket és cserkészeket és erre 
a célra pályadijat tűz ki. A gyűjtési 
verseny szeptember 1-től junius 30 ig 
tart s azon minden diák, levente vagy 
cserkész részt vehet nemre és korra 
való tekintet nélkül. A verseny feltéte
leit szeptember elején az iskolákban, le
venteotthonokban és cserkészközpontok
ban kihirdetik. A Fémgyüjtő a legtöbbet 
gyűjtőknek 15 kerékpárt juttat. — A 
Rimaszombatban lefolyt vasnapckon 
mintegy félvaggon vas- és fémhulladékot 
adtak be. Az eredmény jóval alulmaradt 
a tavalyi gyűjtés mennyiségének.

N e h igyjiink a fe c s e g ö k n e k !
Az Európára kényszeritett bolse

vista háború lázában mindenki várja 
az érkező híreket. Örök emberi tu
lajdonság a kíváncsiság, amely 
mindig többet akar tudni, de em
beri tulajdonság a hiúság is, amely 
azzal szeret büszkélkedni, hogy 
többet tud másoknál. Amikor a 
messzi harcterek roppant küzdel
mét a természet rendje szerint ho
mály fedi, tág tere nyílik a hamis 
és koholt hírek terjesztésének. Pe
dig, ha csak egy keveset gondolko
zunk, magunktól is rájöhetünk, hogy 
senki többet nem tudhat, semmi 
megbízható értesülése nem lehet 
jobb és igazabb, mint amiről a hi
vatalos jelentések beszámolnak. 
Azok a fecsegök, akik mindig töb
bet és újabb híreket tudnak, több
nyire a honvéd hadsereggel szem
ben álló ellenség megtévesztő rá
diópropagandájának híranyagát ter
jesztik. Ez pedig veszedelmes, mert 
ezeknek a híreknek a célja és ren
deltetése az, hogy a mi ellenálló
képességünket, békés és megelége
dett közhangulatunkat befolyásolja. 
Akár pénzért, akár megtévesztett 
hiszékenységből terjesztik az ilyes
mit a könnyelmű fecsegök, ezzel 
saját harcban álló fiainkat árulják 
el. A hatóságok éppen ezért üldö
zik könyörtelen szigorral a mindent 
jobban tudó fecsegöket. Sohase 
felejtsük el, hogy az 1937. évi X. 
törvénycikk egy esztendei fogház
zal sújtja a koholt és valótlan hí
rek terjesztőit.

— Eljegyzés. Záhony Margitot (Os- 
gyán) eljegyezte ár. Kardos József főis- 
páni titkár (Gyula). 1941. augusztus 12.

— Házasság. Kasselik Gizella OTI- 
tisztviselő és Jdvorszky Jenő m. kir. 
számtiszt, intézeti ellenőr Budapesten 
házasságot kötöttek.

— Esküvő. Túrják Margit és Simon 
Győző folyó hó 16-án Rákospalotán há
zasságot kötöttek. (M. k. é. h.)

Ünnepi mise Szent István napján.
A római kaf. plébánia hivatal közli, 
hogy augusztus 20-án, Szent István-nap- 
ján az ünnepi szentmise délelőtt 10 óra
kor kezdődik, amelyre a hatóságok és 
a közületek képviselőit ezúton hívja 
meg.

Dandárparancsnoki dicséret ifj. dr. 
’Sóldos Bélának. If j. dr. runyai 'Sóldos 
Béla tornaijai szolgabirót, főispánunk 
fiát, t. hadnagy-dd. lov. századbeli 
szakaszarancsnokot vitéz Csatáry tá
bornok, a magyar kir. 19. dandár pa- 
racsnoka a szerbek által 1918-ban elra
bolt Délvidék hadműveletekkel végre
hajtott felszabadítása és újból birtokba
vétele alkalmával 1941. április havában 
Bácskában hadrakelt dandár köteléké
ben a jugoszláv hadsereg és a szerb 
csetnikekkel vívott kemény részlethar
cokban tanúsított önfeláldozó és vitéz 
magatartásáért dandárparancsnoki dicsé
retben részesítette.

Honvédelmi miniszteri elismerés 
Kun György postafőnöknek. A magyar 
kir. honvédelmi miniszter a honvédelmi 
igazgatás érdekében kifejtett értékes 
munkásságáért Kun György postafelü
gyelőnek, a rimaszombati postahivatal 
főnökének elismerését fejezte ki. Kun 
Györgyöt egyébként a palánkai posta- 
hivatal sikeres megszervezése után az 
ugyancsak Bácskában lévő Magyar- 
kanizsa postahivatalának megszervezé
sére rendelték ki.

Megszólaltak a harangok. A magyar 
kir. honvédelmi miniszter megengedte, 
hogy azokban a városokban, ahol a légi 
riasztás villanyerővel hajtott szirénával 
történik, újból szabad a harangozás. A 
nyolc hét óta elnémult harangok igy az 
elmúlt vasárnap városunkban is meg
szólaltak.

Ó n álló  kereskedők és iparosok szive s  figyelm ébe.
A munkaadó kereskedő és iparos köteles a fizetéses szabadságról 

és a munkavállalónak kifizetett munkabérekről a levonások feltüntetésével
j eg y zék et (n y ilván tartást)
vezetni és azt a munkavállalóval a kifizetéskor aláíratni. Köteles a mun
kaadó a nyilvántartást hatósági ellenőrzés céljából az iparfelügyelőnek, 
illetőleg a nyilvántartás ellenőrzésével megbízott más hatósági közegnek 
kívánatra bemutatni. (3000/1938. Ip. M. rendelet).

Kötelesek a munkaadók az alkalmazottak kereseti adója szempont
jából előirt nyilvántartást vezetni nemcsak a fizetéses, de a fizetés nélküli 
alkalmazottakról is.

Fentiekhez szükséges nyilvántartási lapok a kereskedelmi grémium 
és az ipartársulat megbízása folytán
R Á B E L Y  K Á R O L Y  k ö n y v n y o m d á já b a n
előállítási költségen b e s z e r e z h e t ő k  addig, amig a készlet tart

A Duce gyásza. Mussolini Brúnó re
pülőszázados, az olasz miniszterelnök 
másodszülött fia az elmúlt hét csütör
tökjén egy kísérleti repülés alkalmával 
Pisában lezuhant és szörnyethalt. A Duce 
nagy gyászában őszinte lélekkel oszto
zott az egész magyar közvélemény, 
amelynek kifejezését adták azok a me
leghangú részvéttáviratok, amiket Kor
mányzó urunk és a magyar kormány in
tézett a porig sújtott gyászoló család
hoz.

Uj kezekben a rozsnyói vasasfürdő.
Rozsnyó gyógyerejü vasas-fíirdőjét a 
Rimamurány—Vasmű R. T. vette át, 
amely azt korszerűen átalakítva mun
kásjóléti célok szolgálatába állította. A 
fürdő ünnepélyes megnyitása az elmúlt 
vasárnap folyt le és azon megjelent dr. 
'Sóldos Béla kormánybiztos-főispán és 
dr. Horváth Árpád alispán is.

Megszűnt a világitási tilalom. A
honvédelmi miniszter rendelete értelmé
ben az ország nyugati és középső részé
ben, igy tehát Rimaszombatban is meg
szűnt a inagánvilágitás korlátozása. Áz 
elsötétitési rendelet most már kizárólag 
csak a keleti részekre szorítkozik.

Halálozások. Lengyel Sámuelné sz. 
Báthory Júlia, néhai tekintélyes rima- 
szombati szűrszabó-mester és gazdál
kodó özvegye 84 éves korában, augusz
tus 11-én jobblétre szenderült. Halálát 
gyermekei és kiterjedt rokonság gyá
szolja. Temetése augusztus 13 án nagy 
részvét mellett ment végbe a ref. egy
ház szertartása szerint.

Kajaba Árpád ny. körjegyző Zsolnán 
70 éves korában meghalt. Az elhunyt
ban Grédinger Pál putnoki téglagyár
igazgató felesége édesapját gyászolja.

Merész Lipót pékmester 67 éves ko
rában, augusztus 13-án Rimaszombat
ban meghalt. Két fia, leánya és kiterjedt 
rokonság gyászolja.

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

A lakások bérbeadása. A város pol
gármestere figyelmeztette a háztulajdo
nosokat, hogy lakásaikat a polgármes
ternél történő előzetes bejelentés nélkül 
bérbe nem adhatják.

Kihirdették az uj házassági tör
vényt. Az Országos Törvénytár most 
megjelent száma közli az 1941. évi XV. 
törvénycikket, amely a házassági jog 
újabb módosításáról és az ezzel kap
csolatos fajvédelmi rendelkezésekről in
tézkedik. Áz uj házassági törvény kö
telezővé teszi a házasság előtti orvosi 
vizsgálatot és eltiltja a zsidók és nem
zsidók között kötendő házasságokat. A 
törvény végrehajtási utasítása a legkö
zelebb megjelenik.

Vasúti kedvezmény Szent István-
napjára. A Magyar Államvasutak igaz
gatósága a Szent István-napi ünnepsé
gek alkalmából Budapestre 50°/o‘C>s me
nettérti díjkedvezményt engedélyezett. 
A kedvezményes odautazás augusztus 
17-én éjféltől augusztus 20-án d. e. 9 
órai budapesti érkezésig, a visszautazás 
pedig Budapestről augusztus 20-án déli 
12 órától augusztus 23 án éjfélig érvé
nyes.

Az utcák rendezése során az össze
kötő kisebb utcák átburkolását kezdte 
meg a város. Kívánatos lenne, ha ezek
nek a sikátoroknak tisztaságára a város 
lakossága — saját érdekében — foko
zottabb gondossággal ügyelne.

Kérelem  a város közönségéhez.
Folyó év október I-éré állandó 

tartózkodásra katonaság érkezik 
Rimaszombatba, amikorra igen sok 
katonatiszt részére lesz szükség 
lakásra. É v a  László polgármester 
felkéri a város megértő és hazafias 
közönségét, hogy akinek nagyobb, 
a tényleges szükségletét meghaladó 
lakása van, azt a polgármesteri 
hivatalban átadás végett jelentse 
be, mert megfelelő számú lakás 
rendelkezésre bocsájtása esetén 
biztosítható csak az állandó hely
őrség elhelyezése. A város forgal
mának és igy közvetve a lakosság 
kereseti viszonyainak, megélheté
sének megjavítása érdekében igen 
nagy jelentősége lesz a katonaság 
állandó ittlétének.

Korlátozták a lábbelikészitő és ti
niár iparban az igazolványok kiadá
sát. Á Budapesti Közlöny vasárnapi 
számában jelent meg az iparügyi mi
niszter rendelete, amely korlátozza a 
cipész, csizmadia, papucs, (papucské- 
szitő) és tímár iparban az igazolványok 
kiadását. A jövőben az ezekre az ipa
rokra jogosító iparigazolványok kiadá
sát meg lehet tagadni, ha kiadásuk a 
kivételes viszonyok miatt közérdekből 
nem kívánatos.

A napfoltok okozzák az esős nyara
kat. A „Természettudományi Közlöny" 
legutóbbi számában foglalkozott az im
már évek óta tartó csapadékos nyári 
időjárás okaival. A sorozatosan jelent
kező csapadékos évek fellépésének oka 
nincs teljesen tisztázva, a tudomány 
azonban az okot a napfoltok számának 
megváltozásában keresi. Egyelőre az a 
kellőleg be nem igazolt tapasztalat, hogy 
hazánkban az úgynevezett napfoltmaxi
mumok éve körül csapadékos és egy
ben aránylag hideg évek csoportosulnak. 
Ilyen napfoltmaximum utoljára 1939-ben 
volt, a következőt 1950. körül várják. 
Három esős év elteltével tehát való
színű, hogy a következő években meg
szűnik a csapadékböség és szárazabb 
lesz már az időjárás.

Felgyújtotta a házát — két évre 
ítélték. Bányász András 49 éves lucskai 
községi pásztor múlt év november 13-án, 
miután juhait a legelőre kihajtolta, a 3 
km.-re fekvő Barka községben lévő há
zához osont és azt felgyújtotta. A tüzet 
a községbeliek észrevették és hamaro
san eloltották, úgyhogy csupán a tető 
egyrésze égett le. Bányász háza a Gaz
dák Biztositó Szövetkezeténél tűzkár el
len 450 P.-re volt biztosítva, úgyhogy 
a leégett tetőrész kártalanításaként az 
intézet 80 P. körüli összeget fizetett ki. 
A csendőrség később rájött a tiiz kelet
kezésének valódi okára és Bányászt le
tartóztatta. — A rimaszombati kir. tör
vényszék dr. Mosánszky-tan&csa Bányász 
Andrást gyújtogatás és csalás büntette 
miatt 2 évi fegyházra és 5 évi hivatal- 
vesztésre ítélte. A vádlott és védője, dr. 
Dohnányi Dezső ügyvéd az Ítélet ellen 
fellebbezett, úgyhogy az nem jogerős.

Be kell szolgáltatni a talált vásár
lási könyvet. A Közélelmezési Hivatal 
szigorú eljárást indít azok ellen, akik 
vásárlási könyvet találnak és azt nem 
szolgáltatják be. Az illetők ellen kihá
gást eljárás indul s 8-ezer pengőig ter
jedhető pénzbüntetéssel, vagy 6 hónapig 
terjedhető elzárással sújtják őket.
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Szőrméből készUlt felsőruhát csak 
vásárlási könyvre adnak. A hivatalos 
lap vasárnapi száma rendeletet közöl, 
amelyben a közellátási miniszter a 
szőrméből készült felsőruha kiszolgál
tatását vásárlási könyvbe bejegyzéshez 
kötötte. A rendelet szerint iparos vagy 
kereskedő fogyasztónak szőrméből ké
szült felsőruhát (kabátot, bundát, kör
gallért, keppet, mellényt, bolerót stb.) 
csak a fogyasztó vásárlási könyvébe tör
ténő bejegyzés mellett szolgáltathat ki.

Zöldkeresztes szappant osztanak ki 
a szegény anyáknak.

A belügyminisztérium illetékes 
ügyosztályán nagyjelentőségű akciót 
készítenek elő az Országos Köz
egészségügyi Intézet bevonásával. 
Szeptemberben jelentős mennyiségű 
szappant fognak a zöldkereszt 
rendelkezésére bocsájtani, hogy a 
szegénysorsu családok részére le
hetővé tegyék a korszerű csecse
mőápolást. Szappant csak igazol
tan szegény anyák kaphatnak. A 
helybeli zöldkeresztes egészségház
ban ellenőrizni fogják, hogy az 
anyák valóban tisztán tartják és 
rendszeresen fürdetik-e csecsemői
ket.

* lp a rtá rs u la ti kö zlem é ny.
Felhívjuk az iparosság, de egyben 

Rimaszombat és vidéke nagyközönsé
gének figyelmét az őszi Lakberendezési 
és Háztartási Vásárra, mely Budapesten 
folyó évi szeptember hó 4-től 15-ig lesz 
megtartva. A vásárra féláru jeggyel le
het utazni már szeptember hó 1-től 
kedödöleg. A féláru jegyek váltására 
szóló igazolvány — bárki részére — a 
Rimaszombati Járási Ipartársulat hiva
talos irodájában kapható (Iparos-utca 
1. sz. 1. em.). Az Ipartársulat titkári hi
vatala szívesen szolgál mindenkinek 
felvilágosítással. Igazolványok telefonon 
is rendelhetők. Telefon : Rimaszombat 
105.

Az Ipartársulat felhívja az érdekeitek 
figye'mét a székház földszinti hirdető- 
tábláján a motalkó jegyek kiszolgáltatá
sának rendje, a forrasztó ónt helyette
sítő pőtanyagok beszerzése és a cement- 
szállitásra vonatkozólag kifüggesztett 
hirdetményekre.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap Orbók Attila 

érdekes fordulatokban bővelkedő ma
gyar vigjátéka : „A szerelem nem szé
gyen" fut a mozgóképszínház vásznán. 
Az önhibáján kívül lecsúszott gróf (Jávor 
Pál) és az elragadóan kedves, de a 
nyomor miatt életunt francia nevelő
kisasszony (Tolnay Kiári) tragikomikus 
szerelmének bűbájos története Ráthonyi 
Ákos ötletes rendezésében elevenedik 
meg. A humorról Mály Gerő, Gózon 
Gyula, Somogyi Nusi, Pethes Sándor, 
Misoga László és Lóri, a papagály gon
doskodnak. Kisérőmüsorban a Magyar 
Híradó a magyar honvédség galíciai 
előrenyomulásáról ad képeket.

Augusztus 19-én, kedden és 20-án, 
Szent István-napján a híres amerikai 
írónőnek, Daphne du Maurier világsi
kerű regényének : „A Manderley ház 
asszonyainak filmváltozatát mutatja be 
a filmszínház. A mindenütt sorozatos 
előadásokat elért filmóriás (3650 m. 
hosszú) a legtökéletesebb emberi lélek- 
rajzokat adja az izgalmas és érdekfeszitő 
történet során. Főszereplője a második 
asszony, akit az első feleség balvégzetű 
árnyéka követ a boldogság honába. 
Alakját egy uj amerikai filmcsillag, a 
szépséges Joan Fontane eleveníti meg, 
mig a feleséggyilkossággal vádolt férj 
szerepét a kitűnő Lawrence Olivier ját- 
sza. Nagyszerű mellékszereplők, pompás 
felvételek és andalító zene teszik felejt
hetetlen élménnyé a nagy érdeklődéssel 
várt amerikai filmremeket.

Augusztus 21-én, csütörtökön a cow- 
boy-hősök ősének, a népszerű Buffalo 
Bilinek idejéből vett kalandokat hozza

a „Lángoló határok." Főszereplői John 
Mack Brown, Eleanor Hansen, a „Fehér 
táltos" és „Pajtás", a hű kutya.

A jövő hét végén újabb művészi ma
gyar filmre kerül a sor: „Beáta és az 
ördög" címen Páger Antal és a régen- 
látott Szörényi Éva főszereplésével.

Irodalom.
A Szent Islván-héten a régi terjede

lemben, tehát 84 oldalon, de változatla
nul 14 filléres árban jelent meg a ma
gyar középosztály színházi és irodalmi 
lapja, a Délibáb. A gazdag, gyönyörű 
képekkel diszitett tartalomból a megszo
kott színházi, társasági és filmriportok 
mellett kiemelkedik Asztalos Miklós ki
tűnő Szent István cikke.

Régi és uj csodák. Csodák mindig 
voltak és mindig lesznek. Régente cso
dának számított, hogy az ember repül, 
ma már pedig természetesnek találjuk. 
Erről a kérdésről és számos más aktua
litásról közöl rendkívül népszerűén meg
irt cikket a Tolnai Világlapja legújabb 
száma. A kitünően szerkesztett lap való
ságos tárházát nyújtja az érdekesnél-ér- 
dekesebb olvasmányoknak. Emellett 
mozgalmas képriportokban pontosan 
beszámol az aktuális magyar és kül
földi eseményekről. Egyes szám ára 20 
fillér.

A szabadságharc honvédzászlóiról
közöl érdekes beszámolót a Tükör nagy 
terjedelmű augusztusi számában Aggházy 
Kamii ny. ezredes. A gazdag irodalmi 
és változatos szemle rovatokon kívül 
számos művészi fénykép, rajz és repro
dukció gazdagítja a Tükör uj számát.

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. Előfizetési 
dij ’/í évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

A „Hid“ minden száma érdekes és 
tatfalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztö Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési á ra : '/» évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Csendes vihar.
— Saád Béla regénye. —

Saád Bélának ez az első könyvalak
ban megjelent regénye. Neve mégsem 
ismeretlen az olvasó előtt. Egyéni han
gú újságcikkeit, színes, finom riportjait 
sokan szeretik. Egyik legtehetségesebb 
tagja a fiatal magyar ujságirónemzedék- 
nek. Talán ez az oka annak, hogy re
gényében hiába keresnők azokat a sa
játságos ismertetőjeleket, melyek annyira 
jellemzőek fiatal Írók első regényére : a 
bizonytalanságot, a szertelenségre való 
hajlandóságot és az elfogultságot. Az 
újságírói foglalkozás korai emberisme 
retre tanít, széles látókört ad, eleven 
kapcsolatot teremt a társadalommal s 
bepillantást enged a társadalmi jelen
ségek mélyebb okaira. Az újságíró ko
rán megtanulja, hogy mi fontos és mi 
kevésbbé fontos, ismeri a „szenzáció" 
lélektanát s bölcsen tudja, hogy min
den mennyire forgandó és mennyire 
múlandó.

Ezért olyan érett, arányos s majdnem 
kiábrándultán sokaltudó Saád Béla első 
regénye. Kortársairól i r : a mai fiatalok
ról. Arról a nemzedékről, melynek fiatal
ságát két világháború határolja.

Saád Béla elfogulatlanul ir róluk : 
kegyetlen nyíltsággal s néha a vallomás

S P O R  T.
Labdarúgás.

BLASz válogatott—R. Törekvés 4:2 
(3:0). Kedvező időjárás mellett folyt le 
a rimaszombati csapat újabb erőpróbája, 
mely alkalommal dicséretes lelkesedés
ről és látható javulásról tett bizonysá
got. A vendégeket Koncz András elnök 
üdvözölte és nyújtotta át nekik a Tö
rekvés kék-fehér szinii selyemzászlaját. 
A BLASz. nevében báró Gudenus szöv. 
kapitány válaszolt, aki a Törekvésnek 
átadta a Szövetség jubileumi plakettjét. 
Lakatos fiileki játékvezető sípjelére az 
első félidőben változatos küzdelem in
dult meg. A pestiek sorozatos támadá
sainak a helyi csapat sokáig ellenállt, 
úgyhogy a vendégek csak a félidő utolsó 
15 percében tudtak két gólt elérni, mig 
a harmadik gól Riz hibájából esett a 
Törekvés hálójába. A második félidő 
elején is fölényben volt a BLASz, ami
kor újabb gólt ért el. Pálesnek a bal

erejével. Tartózkodó elegáns stílusával 
mindig a figurák és az események mö
gött marad s ily módon tökéletessé teszi 
az illúziót. Meséje gazdag, változatos és 
fordulatos s mégis természetes, szinte 
magától értetődő, mert hősei jelleméből 
bontakozik ki kemény logikával. Az 
újságíró, aki hű krónikása a valóságnak 
és az igazságnak, most érezhető felsza
badulással bujt ki néhány órára e be
csületes igából, hogy kedvére és kö
töttség nélkül meséljen, alkosson, te
remtsen: És mégis; talán egyetlen Írásá
ban sem volt még ennyi igazság s ilyen 
forró és eleven valóság, mint ebben a 
költött történetben.

A szépen kiállított könyvet a Singer 
és Wolfner-cég adta ki. Ára : 4'80 P.

NYÍ LT TÉR.*)
Többek kérdésére, hogy mivel jobb 

az idegen iparos a helybelitől?: I. mert 
bizonyos, hogy jó öndicsérőnek kell 
lennie, — 2. azért igyekeznek idegenbe, 
mert már a székhelyükön jól ismertek. — 
Tudtommal egynek helyben ügynöke is 
van, — már pedig a jó iparosnak ügy
nökre nincs szüksége.

Példa rá, hogy idegen kályhások után 
már sok munkát kellett újból csinálni a 
helybeli kályhásoknak, — igy e kér 
désre azok adhatják meg a legjobb 
választ, akik már ilyenen átestek.

Vondra János
kályhásmester, a Rimaszombati 

Járási Ipartársulat alelnöke.
•) E rovat alatt közöltekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

N agyobb b iz t o s í t ó  in t é z e t
rimaszombati f őügynöks é ge  részére

vezetőt keres.
Ajánlatokat Miskolc, postafiók 109 kérünk.

Zongorát
v a g y

pianinót
isk o la  részére veszek .

Cím: Özv. Mérész Gyuláné
Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 20.

szélre való beállításával a Törekvés 
csatársora lendületet nyert és erőteljes 
támadásokkal tört előre és Páles, vala
mint Barczy szép góljaival javított az 
eredményen. A helyi csapatban a véde
lemben újból Molnár magaslott ki, Ju
hász kapus egy két bravúros védésével 
tűnt ki. A fedezetsorban Kardos és Sza- 
páry, a csatársorban Páles, Barczy és 
Murányi voltak jók. A vendégcsapatban 
szerepelt Kalmár Jenő is, aki — idegen 
cipővel a lábán — adott Ízelítőt nagy 
tudásáról. A BLASz legjobbjai közé a 
balszélső, a középcsatár és a kapus tar
toztak. Lakatos jól bíráskodott. Élőmér
kőzésen a Törekvés leventecsapata 4:3 
arányban győzte le a Riinatamásfalvai 
MSC-ot.

Ma: vasárnap a Törekvés a Ho/er 
SC-Kispest elsőrangú csapatát látja ven
dégül a városkerti sporttelepen. A mér
kőzés kezdete délután fél 5 óra. Az I. 
osztályú Kispesttel társult kitűnő cég
csapat játéka iránt városunkban foko
zott érdeklődés nyilvánul meg.

2/1941. biz. sz.

Hirdetmény.
Gömörpéterfala község telekkönyvi 

betéteinek szerkesztésére kirendelt bi
zottság közhírré teszi, hogy az 1886: 
XXIX., 1889 : XXXVIII. és az 1891 : XVI. 
törvénycikkekben előirt helyszíni eljárás 
végett és pedig egyelőre csupán az 
azonosító 1941. évi szeptember hó 15. 
napján, az azonosítás befejezte után 
pedig a bizottság a községben meg
jelenik.

Ennélfogva felszólittatnak
1. mindazok, akik a tjkönyvben elő

forduló bejegyzésre nézve indokolt elő
terjesztést kívánnak tenni, hogy a bi
zottság előtt, a kitűzött határnapon meg
kezdendő eljárás alatt jelenjenek meg 
és előterjesztéseiket igazoló okirataikat 
mutassák fel;

2. mindazok, akik valamely ingatlan
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tu
lajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nin
csenek az átírásra az 1886:XX1X. te. 
15—18. és az 1889:XXXV11I. te. 5., 6., 
7. és 9. §.-ai értelmében szükséges ada
tokat megszerezni iparkodjanak és azok
kal igényeiket a kiküldött bizottság előtt 
igazolják, vagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos, az át
ruházás létrejöttét a bizottság előtt szó
val elismerje és a tulajdonjog bekebe
lezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
külömben jogaikat ezúton nem érvénye
síthetik és a bélyeg- és illetékelengedés 
kedvezményétől is elesnek ;

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy megszűnt egyéb jog van nyil- 
vánkönyviieg bejegyezve, úgyszintén az 
ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve, hogy tör
lési engedély nyilvánítása végett a ki
küldött bizottság előtt megjelenjenek, 
mert ellen esetben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

Feled, 1941. augusztus 14 én.

Dr. Gaál Imre s. k.
betétszerk. bíró.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy meg
bízást kaptam a

T U R U L  és A N K E R
országos biztosító intézetek föügynökségének vezetésére Rima
szombat m. város, valamint Gömör és Kishont vármegye egész 
területére vonatkozólag. — Elvállalok a biztosítási szakmába 
vágó mindennemű biztosítást, melyeknél módomban van a leg
nagyobb díjkedvezményt nyújtani.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérem.
Rimaszombat, 1941. augusztus hó 15.

Teljes tisztelettel :
STOLCZ JEN Ő  vármegyei főtigynök, Rimaszombat, Arany János-u. 5.

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


