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A „fekete vonal** lovagjai.
Kállay Miklós miniszterelnök a 

legutóbbi sajtótájékoztatón hasz
nálta a „fekete vonal" jellegzetes 
képet. Azt mondotta, hogy sokan 
ráállottak a „fekete vonal“-ra és 
elsősorban a sajtó feladata e vonal 
ellen való szakadatlan, kemény 
küzdelem. Csakugyan: az utóbbi 
hónapokban valamennyiünket aggo
dalommal töltött el a „fekete vo
nal" szerepe, s minden igazi ma
gyar ember teljesen egyetért a 
miniszterelnökkel abban, hogy ezt 
a vonalat sürgősen ki kell törülni 
a magyar életből.

A „fekete vonal" lovagjaival a 
mi kis városunkban is lépten-nyo- 
mon találkozunk. Nemcsak azok 
állnak ennek az erős arcvonalnak 
a szolgálatában, akik eladással vagy 
vásárlással a fekete-piacot támo
gatják. Ezek is bűnösök, azonban 
bűneiket fokozzák azáltal is, hogy 
még a fekete-piac árainál is ma
gasabb árakat kínálnak, csakhogy 
halmozhassák a különböző köz
szükségleti cikkeket. Egyre feljebb 
verik az árakat, elkényeztetik a 
termelőket, s lovat adnak az üzér
kedők alá. Náluk is veszélyesebb 
azonban az a tipus, amely a pengő 
romlásával ijeszti a közvéleményt. 
Ezeknek a „pengőrontók“-nak a 
munkássága is arra irányul, hogy 
a vészhirek terjesztése révén a 
hiszékeny emberek vagyonát, in
gatlanjait könnyűszerrel megkapa
rinthassák. A háború ellenére a ma
gyar államháztartás ma is szi
lárd és értékálló, a pengő jó és a 
magyar pénzügyi viszonyok erős 
alapokon nyugosznak. Mégis akad
nak olyan elemek, akik beteges 
hisztériával menekülnek a pénztől, 
tücsköt - bogarat összevásárolnak, i 
hogy „pénzüket megmentsék", ho
lott akkor mentenék meg, ha tőké
sítenék és azt megfelelő módon 
a termelő élet rendelkezésére bo- 
csátanák. Önmaguk ellen dolgoz
nak ezek a megtévesztett egzisz
tenciák, nem gondolnak arra, hogy 
beteges pénzpocsékolásuk súlyosan 
árt az ország gazdasági egyensúlyá
nak. Szemmel kell tehát tartanunk a 
pengő „fekete lovagjaiét, s le kell 
rájuk csapni irgalmatlanul.

A „fekete vonal" harmadik jel
legzetes alakja a „nem lesz“-ember. 
Ez a fajta állandóan azt suttogja, 
hogy nem lesz ilyen vagy olyan 
áru. Május hónapban például el
terjesztették azt a hirt, hogy leg
alább két hónapig nem lesz liszt, 
miáltal sikerült a fekete-piacon hal

latlanul felverni a liszt árát. Jósla
tuk természetesen nem vált be, a 
kormány még az uj termés betaka-

a nem lesz" kérdése. Ha a közön
ség hisztérikusan ráveti magát az 
egyes cikkek indokolatlan halmo
zására, akkor természetesen hiány 
keletkezik a piacon. Ha azonban 
mindannyian fegyelmezetten visel-

ritása előtt fölemelte a kenyér és kekünk és teljesítjük polgári köte-
a liszt fejadagját. A „nem lesz“- 
lelkek azonban nem ijednek meg annyf 
az ilyen erélyes megnyugtató cáfo
lattól, hanem más térre viszik kár
tékony suttogó propagandájukat.
Ennek a szomorú propagandának 
a következménye a mérhetetlen 
dinom-dánom és felesleges mula
tozás is. A magyar közvélemény 
jól tudja, hogy kik állnak a sötét 
lovagok háta mögött, s csak a jó
érzésül közönségtől függ a „lesz és

lességeinket, akkor mindenből lesz 
amennyi az élet folytatásá

hoz, a mindennapi kenyér meg
szerzéséhez szükséges. Ennek el
érése és biztosítása ma a legna
gyobb kormányzati eredmények 
közé tartozik, amelyet nem dönt
het meg semmiféle „fekete vonal" 
aknamunkája sem. A fekete vo
nal" lovagjait pedig küldjük oda, 
ahová illetékesek: a börtönbe és 
az internáló táborokba!

A u g u sztu s  e lsejé iül fehérebb lesz a 
szeptem ber e lsejé iül nyulcven deltával több a lisztadag,

A mostani erősen barna kenyéri felemeli a közellátási miniszter. A
szeptember elsejétől megfehéredik. 
A liszt kiőrlési százaléka eddig 90 
százalék volt. A közellátási minisz
ter most megengedte, hogy az au
gusztus elsejétől forgalomba kerülő 
kenyérliszt anyagát 85 százalékra 
őröljék ki. Ez a körülmény lehetővé 
teszi, hogy augusztus elsejétől ize- 
sebb kenyeret együnk.

A kenyéradag személyenként ál
talában augusztusban is húsz de
kagramm marad, a liszt mennyisé
gét azonban szeptember elsejétől

liszt adagja most személyenként és 
havonkint két kilogramm, amelyből 
másfél kiló volt a fehér liszt és 50 
deka az úgynevezett főzőliszt. Szep
tember elsejétől kezdve a lisztadag 
havonkint és személyenként két ki
lóra és nyolcvan dekára emelkedik, 
amelyből 200 deka lesz a fehérliszt 
és 80 deka a főzőliszt.

Az adag emelését az uj termés 
teszi lehetővé és a több liszt bizo
nyára enyhíteni fogja a háztartások 
nehéz gondjait.

Mozgalmas élet az egyetemi munkatáborban.
Julius hó 17-én, pénteken este a m. 

kir. Haditudósító Század egyik különít
ménye érkezett Rimaszombatba, hogy 
az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálata tá
borának itteni életéről hang- és mozgó
fényképfelvételeket készítsen a rádió és 
a filmhíradó számára és tudósításokat, 
fényképeket az újságok részére. A tudó
sítók korán reggel kezdték munkájukat 
és megörökítették a fiuk életét az éb
resztőtől a takaródéig. Délelőtt a mun
kahelyen folytak a felvételek. Hangula
tos képekben, beszélgetésekben eleve
nítették meg a rádió és mozgóképszín
házak közönsége részére az egyetemista 
munkaszolgálatosok munkáját és életét. 
Meglátogatta az ifjúságot dr. Gabonás 
János, a város h. polgármestere, aki a 
feltett kérdésekre válaszolva ismertette 
a fiuk eddigi munkáját. Válaszában rá
mutatott arra, hogy Rimaszombat város a 
kezdettől fogva nagy szeretettel fogadta 
az egyetemista munkaszolgálatosokat. 
.Vér ők a mi vérünkből" — mondotta, 
— s önzetlen munkájukat a város kö
zönsége mindig megértéssel és szeretet

tel méltányolja. A továbbiakban elmon
dotta, hogy a Rima szabályozásán kivül 
most a város egy igen fontos közmun
kájánál — a strandfürdő építkezésénél 
is segédkeznek. — Meleg szivből jövő 
szavait az ifjúság nagy megbecsüléssel 
fogadta.

Ezután a tudósítók a táborhelyet lá
togatták meg, ahol Trunkó Aladár ny. 
áll. vk. ezredes munkatáborcsoportpa- 
rancsnok a munkaszolgálat célját ismer
tette. Az egyetemi munkaszolgálat célja, 
mint mondotta, hogy az egyetemista ifjakat 
munkatáborokba összpontosítsa, közér
dekű munkái végeztessen velük, katonai 
fegyelemhez szoktassa, s hazafias szel
lemben lelkes magyarqkká nevelje őket. 
Ezután Szalay László táborparancsnok 
végigvezette a vendégeket a táboron és 
megmutatta nekik a fiuk otthonát, is
mertetve a barakokat, a táborrendet, az 
elhelyezést. Megjelent a közvetítésnél a 
főparancsnokság részéről llosvay Lajos 
műszaki főelőadó és Bún Ferenc pro
pagandaügyi főelőadó, akik igen értékes 
felvilágosításokkal szolgáltak ajtudósitók 
számára.

A vendégek megkérdezték a fiukat 
itteni életükről, s arról hogy honnan és 
hogyan kerültek munkatáborba. Vala
mennyien lelkesedéssel beszéltek a tá
borról és örömüket fejezték ki, hogy 
éppen ebbe a kedves városba kerülhet
tek. Budapesti, kolozsvári, debreceni, 
pécsi fiuk jöttek ide, hogy szabadidejü
ket önként feláldozva, kemény munká
ban, katonás fegyelemben élve szolgál
ják a munkatáborok eszméjét.

Délután gyors ütemben folytak a fel
vételek a tábori élet különböző mozza
natairól, kihallgatásról, parancshirdetés
ről, esti imáról. Ezután közös vacsora 
következett, ahol megjelent dr. Gabonás 
János h. polgármester, Trunkó Aladár 
ny. áll. vk. ezredes-csoportparancsnok 
és a kiküldöttek.

Nyolc óra tájban kezdődött az ünne
pélyes nyilvános tábortűz, amelynek 
egyes müsorszámait szintén hanglemezre 
vették. A tábortüzet dr. Sóvágó Gábor 
főparancsnoksági segédelőadő, balassa
gyarmati táborparancsnok rendezte, s az 
egyes számok gördiilékenységét hangu
latos összekötőszöveggel biztosította. A 
Székely-himnusz eiéneklése után dr. Só
vágó Gábor: „Fohász" cimü költeményét 
mondotta el mély átéléssel és hatásosan. 
A szerző költeményében köszöntötte 75 
éves Kormányzó Urunkat és Isten áldá
sát kérte országlására. Barotúnyi Ferenc 
táborparancsnok vezetésével 16 losonci 
munkaszolgálatos is részt vett a tábor- 
tűzön, közülök különösen Módi-Szabó 
Gábor tiint ki szavalataival. A közönség 
hálás tapssal jutalmazta a két Ady ver
set és különösen Vörösmarty Vén cigá
nyát. De a rimaszombati fiuk is kitettek 
magukért és mind komoly, mind vidám 
számaikkal lelkes hangulatban tartották 
együtt a közönséget a tábortűz befeje
zéséig.

Dr. Gabonás János h. polgármester 
megbeszéléseket folytatott a tudósítók
kal egy Rimaszombatban történő hang- 
felvétel érdekében, amelyen keresztül 
az ország lakossága megismerné a város 
nevezetességeit. Erre vonatkozóan biz
tató Ígéretet is kapott.

Reméljük, hogy rövid idő múlva látni 
fogjuk ezeket a felvételeket a Magyar 
Híradóban és hallani fogjuk a rádióban. 
Hisszük, hogy általuk a magyar ifjúság 
nagy tömegei fogják megismerni a mun
katáborokat és felismerve a nagyszerű 
célt a magyar ifjak ezrei tódulnak majd 
a munkatáborok zászlói alá, mert érzik 
azt, hogy itt a munkatáborokban tisztult 
közszellem, alkotásvágy, harci lendület, 
kötelességtudás és felelősségérzet nevelő
iskoláját éli át egy áldozatkész, önzetlen 
ifjú nemzedék. Reméljük, hogy ha sok
ezer magyar ifjú viszi magával ezt a 
szellemet az életbe, a hétköznapokba, 
megujhódott magyarságot alkot, s érték
mérője az egyetlen Igazi érték lesz: 
a munka.
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Ezek az ifjak tudni fogják azt, hogy 
a munkaszolgálat békében országépités, 
háborúban honvédelem, mert a munkatá
borok célja nemcsak az, hogy a fiatalság 
lelkét a magyar föld szépségével, a munka 
felemelő érzésével telítse meg, hogy ön
magához visszavezesse: az ifjúságban 
tisztultabb világszemlélet, hősi szellem, 
bajtársiasságon épülő közösségi gondo
lat csiráit ültesse el, hanem az is, hogy 
szolgálja a magyar katona eszményt, az 
erkölcsi, magyar és katonás embertípus 
kialakítását.

A vármegye 
jegyzőinek közgyűlése.
Gömör és Kishont vármegye köz

ségi jegyzőinek egyesülete Rima
szombatban tartotta évi rendes köz
gyűlését dr. Mo l n á r  Béla jolsvai 
tőjegyző, egyesületi elnök vezeté
sével. A közgyűlésen a teljes szám
ban résztvevő jegyzők körében 
megjelent dr. Radváns z ky  György 
főispán, dr. H o r v á t h  Árpád alis
pán és dr. Bárt  ha László várme
gyei főjegyző is.

Dr. Molnár Béla igen tartalmas 
elnöki bejelentésében ismertette az 
újonnan feléledt egyesület működé
sét, majd kitért mindazokra a je
lenségekre, amelyek befolyással 
vannak a közigazgatás menetére. 
Az elnöki üdvözlésre dr. Radvánszky 
György főispán válaszolt. Nagy| 
tetszéssel fogadott beszédében meg
emlékezett arról, hogy egy évig 
dolgozott községi jegyzői irodában, 
mely idő alatt megtanulta becsülni 
a jegyzői munkakört. Kijelentette, 
hogy a jegyzők minden megmoz
dulását figyelemmel kiséri és gond
jaikban, bajaikban segítő kezét 
nyújtja.

Utána dr. Horváth Árpád alispán 
tartott nagyhatású beszédet, mely
nek során megemlitette, hogy né-! 
hai Gömbös Gyula a jegyzőket a 
falu századparancsnokainak nevezte 
és igy ő, mint ezredparancsnok 
többször felkeresi a kikülönitett 
századokat és mint jó parancsnok 
áll mindenkor mögöttük.

Az Országos Jegyzőegyesület, 
továbbá az Árvaház-Egyesület fő
titkárának beszéde után a közgyű
lés letárgyalta a napirendet, mely
nek során a megüresedett egyesü
leti jegyzői tisztségre P e t h ő László 
gicei főjegyzőt, ellenőrré P e r j é s i  
Dezső csizi segédjegyzőt, választ
mányi taggá C s o r b a  Kálmán pel- 
sőci főjegyzőt választották meg.

Ó vju k  g y e rm e k e in k e t és m a g u n k a t a 
ro b b a n ó  g y e rm e k já té k o k tó l.

Külföldi híradások szerint a kö
zelmúltban repülőgépekről ismétel
ten robbanó gyermekjátékokat szór
tak le. Lehetséges az is, hogy ilyen 
játékszereket és egyéb ártalmatlan
nak látszó cikkeket léggömbök is 
hozhatnak. Bár hazánkban ilyen 
esetről nincs tudomásunk, az ille
tékes magyar légoltalmi hatóság 
ezeknek a külföldi eseteknek az 
alapján nyomatékosan felhívja a 
magyar közönség, elsősorban a fel
nőttek figyelmét, hogy óvják gyer
mekeiket és saját magukat ezektől 
a veszedelmes tárgyaktól.

Oktassák ki gyermekeiket, hogy 
különösen mezőn, utcákon, utakon 
esetleg található gyermekjátékokhoz: 
töltőtollakhoz, ceruzákhoz, dobo
zokhoz, stb. ne nyúljanak, mert

puszta érintésük is veszélyezteti 
testi épségüket.

Ilyenkor feltűnően meg kell je
lölni a helyet, ahol ilyesmire buk-

Julius 30-án, pénteken lesz 75-ik 
évfordulója, hogy a magyar nem
zet nagy költője, városunk neves 
szülöttje: T o m p a  Mihály a han- 
vai ref. papiakban örökre lehunyta 
szemét, halálával gyászbaboritván 
az egész országot. A mai sors
döntő idők közepette is szükséges, 
hogy emlékezetét idézzük a Haza 
ama nagy fiának, aki hasonlóan 
nehéz viszonyok között tartotta éb
ren a nemzet lelkiismeretét, szép
séges alkotásu és izzó erejű ver
seivel felrázván a „száraz ágon“ 
hallgatókat és csüggedőket.

Rimaszombat város közönsége 
Tompa Mihály V.-évszázados 
halálozásának é v f o r d u l ó j a

Megjelent a m. kir. iparügyi mi
niszternek 33.800/1943. I. M. számú 
rendelete, amely az iparügyi mi
niszter, illetőleg a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter ügykörébe 
tartozó iparok gyakorlásához szük
séges iparjogositványok kiadása 
tárgyában 1940. óta megjelent szá
mos rendelet hatályonkivül helye
zésével az e tekintetben követendő 
eljárást egységes szerkezetbe fog
lalja.

Emellett a rendelet
az iparjogositványok kiadását 
a jövőben csak olyan esetek
ben teszi lehetővé, amikor uj 
iparosnak, vagy kereskedőnek 
a gazdasági életbe való bekap
csolását a közérdek megkívánja.
Erre többek között azért van 

szükség, mert egyes anyagokban 
fennálló hiány miatt a már működő 
iparosokat és kereskedőket nem 
lehet az illető cikkekkel zavartala
nul ellátni.

A rendelet szerint az említett 
iparjogositványokat meghatározott 
fontosabb esetekben csak az ille
tékes miniszter külön engedélye 
alapján, minden más esetben pedig

K özigazgatási áthelyezések és 
kinevezések,

A ni. kir. belügyminiszter az 1943.— 
XXII. t. c. 3. szakasza alapján Horváth 
Bélát, a feledi járás ideiglenes hatállyal 
kinevezett föszolgabiráját a gyomai járás 
főszolgabirájává kinevezte. — A belügy
miniszter dr. Csurgói Istvánt, a rozsnyói 
járás föszolgabiráját a közszolgálat érde
kében a zombori járás főszolgabírói 
állására áthelyezte és helyére Rozsnyóra 
dr. Sorbán Jenőt,,a gyomai járás főszol
gabíróját helyezte át.

A m. kir. belügyminiszter Gömör és 
Kishont vármegye területén ideiglenes 
hatállyal kinevezett községi- és körjegy
zők közül az 1943:XXII. t. c. 3. §-a 
alapján községi jegyzőkké kinevezte:

Jolsva nagyközséghez: dr. Molnár Bé
lát, Pelsőc nagyközséghez: Csorba Kál
mánt és Tornaija nagyközséghez: Molnár 
Lajos Imrét.

kantak és azonnal jelenteni kelj a 
legközelebbi katonai hatóságnak, 
rendőrségnek, csendőrségnek vagy 
a községi elöljáróságnak.

alkalmából julius 30-án, pén
teken délben fél 1 órakor ke- 
gyeletes ünnepséget rendez a 

költő szülőháza előtt.
Az emlékünnep műsorán ünnepi 

beszéd, alkalmi szavalat és a nem
zeti himnuszok szerepelnek, amely 
után az ünneplő közönség a Tompa- 
térre vonul, ahol a költő szobrát 
megkoszorúzzák. Az ünnepély rész
letes programját falragaszokon köz
ük, a város vezetősége azonban 
már ezúton is felhívja a lakosságot, 
hogy a kegyeletes megemlékezésen 
teljes számú megjelenésével mu
tassa ki megbecsülését a város és 
a nemzet nagy fiának halhatatlan 
emléke iránt.

csak az illetékes kereskedelmi és 
iparkamara véleményének előzetes 
meghallgatása után lehet kiadni.

Az iparjogositvány kiadását
minden esetben az elsőfokú 

iparhatóságtól kell kérni.
Olyan esetekben, amikor a minisz
ter előzetes engedélyére szükség 
nincsen, az iparhatóság az iparjo
gositvány kiadását megtagadhatja, 
ha az iparjogositvány kiadása köz
érdekből nem kívánatos.

Az ipar gyakorlását abban az 
esetben, ha az iparjogositványt csak 
az illetékes miniszter előzetes enge
délye alapján lehet kiadni, csak az 
iparjogositványt megadó elsőfokú 
véghatározat kézhezvétele után, 
minden más esetben pedig csak az 
iparjogositványt megadó véghatá
rozat jogerőre emelkedés után sza
bad megkezdeni.

A meglévő üzlethelyiségen felül 
újabb üzlethelyiséget nyitni, vagy az 
üzlethelyiséget áthelyezni is csak 
külön engedély alapján szabad. Az 
engedély iránti kérelmet ugyancsak 
az elsőfokú iparhatóságnál kell elő
terjeszteni.

Körjegyzőkké kinevezte a miniszter: 
Link Antalt Almágyra, Fábry Imrét Bát- 
kába, Hajós Gyulát Bejébe, Szabó Jó
zsefet Dernőre, Bolyki Miklóst Dobó- 
cára, Harsányi Aurélt Feledre, Pethö 
Lászlót Gicére, Kövesdy Attilát Gömör- 
panyitra, Dienes Károlyt Gömörsidre, 
Balogh Kálmánt Harkácsra, Mojzes 
Károlyt Jánosiba, Veress Józsefet Csízbe, 
Kovács Miklóst Oldalfalára, Molnár S. 
Istvánt Osgyánba, Merényi Pált Rima- 
szécsre, Fazekas Istvánt Rimatamásfal- 
vára, Hankó Lajost Sajógömörre és 
Szabó Andort Szkárosra.

Terménybeszolgáltatás. Az aratás, 
sőt a cséplés vármegyénk területén már 
folyamatban van, melynek következtében 
a terménybeszolgáltatás rövidesen kez
detét veszi. Minden gazda érdeke, hogy 
beszolgáltatást kötelezettségének mielőbb 
tegyen eleget, mert ezáltal nemzete 
iránti kötelességét is teljesíti.

1943. julius hó 25.

O lvasóink  és E lő f i z e t ő in k  
sz iv es  figyelm éb e!

Az Országos Magyar Sajtóka
mara már az év elején módot 
adott a vidéki hetilapoknak arra, 
hogy az egyes számok eladási 
árát és az előfizetési dijat fel
emelhessék. A „Gömör11 Kiadó- 
hivatala eddigelé nem élt a leg
felsőbb fórum által adott lehető
séggel. Most azonban, amikor az 
álta lános árszínvonal-emelkedés 
folytán a lap előállításához szük
séges nyersanyagok beszerzési árai 
is tetemesen megdrágultak, a mun
kabérek is jelentősen emelkedtek, 
kénytelenek vagyunk a „Gömör" 
egyes számát 20 fillérről 24 
fillérre, a negyedévi előfizetési 
dijat pedig 2 P-ről 3 pengőre 
emelni.

Tudjuk, hogy a mai nehéz idők 
mindenkitől nagyobb anyagi erő
próbát követelnek, hisszük azonban, 
hogy kedves Olvasóink és Előfize
tőink a kényszerülte áremelést meg
értéssel és jóakarattal fogadják, s 
továbbra is megtartják a „Gömör“-t 
abban a szeretetben, amellyel iránta 
eddig is viseltettek. Magunk részé
ről pedig ígérjük, hogy lapunkat 
továbbra is a város lakosságának 
és a magyarság érdekeinek szol
gálatába fogjuk állítani és ehhez 
a nemzetépitö munkához kérjük 
kedves Olvasóink és Előfizetőink 
szives támogatását.

Hazafias tisztelettel: 
„Gömör" kiadóhivatala.

Dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla a 
miskolci gazdakamara alelnöke. A
miskolci Tiszajobbparti Mezőgazdasági 
Kamara most tartotta tisztújító köz
gyűlését. Elnökké újból vitéz Patay 
Sámuelt választották, mig az alelnökök 
sorába dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla 
m. kir. gazdasági főtanácsos, felsőházi 
tag is bekerült.

Tanügyi kinevezések. Magyarország 
Kormányzója a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter előterjesztésére 
vitéz Pethö Endre tanügyi tanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott tanügyi tit
kárt, a miskolci kir. tankerületi főigaz
gatóság előadóját a VI. fizetési osztályba 
tanügyi tanácsossá nevezte ki. A minisz
ter dr. Biró József debreceni, volt rima- 
szombati tanügyi fogalmazót tanjgyi 
segédtitkárrá, dr. Érdi János rimaszom
bati tanügyi segédfogalmazót pedig tan
ügyi fogalmazóvá nevezte ki.

Menhelyi látogatás. Dr. Radvánszky 
Györgyné, vármegyénk főispánjának hit
vese az elmúlt hét szerdáján megtekin
tette az állami gyermekmenhelyet. A 
vendéget dr. Bors Jenő főorvos, igazgató- 
helyettes fogadta és tájékoztatta.

Díszoklevél átadás. A Rimaszombati 
Katolikus Kör 50 éves fennállása alkal
mából folyó évi május hó 9-én meg
tartott díszközgyűlésén disztagokká vá
lasztotta a Kör érdekében hosszú időn 
át kifejtett odaadó és önzetlen munkás
ságuknak elismeréséül Bencsik Sándor 
tornaujfalusi róm. kát. esperes-plébánost, 
Csintalan János, Diczky Pál, Gazda Pál, 
és Makovits Lajos rimaszombati lako
sokat, valamint vitéz Lentivári-Len- 
tovszky András jolsvai lakost. Az erről 
szóló díszokleveleket dr. Gabonás János 
egyesületi elnök egy sztikebbkörti kül
döttséggel fentnevezetteknek a napokban 
adta át Rimaszombatban és Jolsván, 
mig Bencsik Sándor tornaujfalusi r. kát. 
esperes plébánosnak az elnökség meleg
hangú levél kíséretében küldötte el.

Egyházi áthelyezés. A rozsnyói me
gyéspüspök Raschka Lajos szentsimoni, 
volt rimaszombati hitoktató-lelkészt Rozs
nyóra áthelyezte és a ,Kósa-Schoper“- 
kórház ellenőrévé kinevezte.

---------------- ♦< ------

Július 30-án emlékezzünk Tompa Mihályra!

■ ■

Újból sza b á lyo ztá k  az iparjogositványok kiadósának rendjét.

I Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! I
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U tazásnál
a változó életmód zavarja a tendei 
emésztést. Ez émelygést, fejfájást 
okoz. Ne felejtse^ hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajtó,

Előléptetések a vármegyei gazda 
sági felügyelőségnél. A m. kir. föld- 
tnivelésügyi miniszter Gömör és Kishont 
vármegye m. kir. gazdasági felügyelő
ségénél a tiszti személyzet létszámában 
Fecser Jánost (Rimaszombat) a VII. fize
tési osztályba, Thurdnszky Attilát (Rima
szombat) és Fodor Istvánt (Putnok) a 
Vili. fizetési osztályba sorolta be m. kir. 
gazdasági felügyelőkké.

Uj Nemzetvédelmi Keresztesek. Ma
gyarország Kormányzója legutóbbi ren
delkezésével a Nemzetvédelmi Keresztet 
adományozta Runyay Gyula kereskedő, 
Telek Attila elektrotechnikus és Telek 
Lehel rimaszombati lakosoknak, vala
mint Torhallyay Dezső és vitéz Tornai 
lyay László néhai tornaijai lakosoknak is.

Halálozások. Özv. Gemberovics Fe- 
rencné szül. Struhal Vilma 68 éves ko
rában, julius hó 15 én Rimaszombatban 
hosszas szenvedés, után meghalt. El
hunytál két gyermeke, unokái és kiter
jedt rokonság, köztük vitéz Kemény 
Géza bankfötisztviselő, a HONSz rima- 
szombati elnöke anyósát gyászolja. Te
metése julius 17 én délután ment végbe 
nagy részvét mellett.

Szlovákiából vettük a hírt, hogy dr. 
Gyurkovics János volt rimaszombati, 
majd besztercebányai ügyvéd Ruzsbach- 
fürdőn váratlanul meghalt.

Helyesbítés. Múlt számunkban közölt 
kinevezések során dr. Va'lyi Zoltán 
postatitkár elölépését hibásan közöltük, 
amennyiben nevezett postalandcsos lett.

Zrínyi Ilona emlékezetének szenteli 
augusztus 1 -i, vasárnapi irodalmi estjét 
a Magyar Iparos Asszonykör. Az est 
részletes műsorát jövő számunkban kö
zöljük.

A fekete-piaccal magadat börtönbe 
juttatod, a közt pedig megkárosítod!

Az 1901—1905. évi születési! zsidó 
hadkötelezettek augusztus elején három 
hónapos katonai kisegítő szolgálatra 
kötelesek bevonulni. A bevonulás és 
jelentkezés időpontja az 1901., 1902. és 
1903. évben szülötteknél augusztus 2-ika, 
az 1904. és 1905. évben szülötteknél 
augusztus 4-ike. A VII. hadtest területén 
lakó hadkötelezettek Rimaszombatban 
tartoznak jelentkezni, illetve bevonulni.

A hadifoglyokkal történő levelezés 
szabályozása. A postavezérigazgatóság 
utasította a postahivatalokat, hogy az 
ellenséges államokban lévő magyar hadi
foglyoknak vagy bármely államban lévő 
hadifogolytudósitó irodáknak címzett 
levélpostai küldeményeket továbbítás 
végett vegyék fel. Csomagküldeménye
ket azonban további intézkedésig nem 
szabad átvenni. Közli a postaigazatóság, 
hogy a Magyar Vöröskereszt hadifogoly- 
segítő és tudakozóhivatala a hadifog
lyokkal való levelezés céljára vörös- 
kereszt jelzéssel és „Hadifogolylevelezö- 
lap“ felírással ellátott levelezőlapokat 
bocsájt ki, melyek nem kerülnek árusí
tásra, hanem azokat a Vörös Kereszt 
adott esetben közvetlenül látja el a 
hadifoglyok hozzátartozóit. A hadifog
lyoknak küldött levélpostai küldemények 
díjmentesek.

A kereskedelmi alkalmazottak sza
badságolása. E hét elején városunkban 
számos üzlet zárta le hosszabb időre 
redőnyeit azzal, hogy az árusítás az 
„alkalmazottak szabadságolása", vagy 
„bevásárlás" miatt szünetel. Illetékes 
helyről nyert felvilágosítás szerint a 
kereskedelmi alkalmazottak számára is 
kötelező fizetéses szabadságolások az 
amúgy is holtszezonban megengedetté 
teszik, hogy a cégfőnökök az alkalma
zottakkal együtt vegyék ki a szabadsá
gukat és ezen idő alatt üzleteiket zárva 
tarthassák.

Közellátási hírek. A közellátásügyi 
miniszter az elmúlt hét végén újból 
szabályozta a szállodák és fogadók j 
szobaárait. A miniszter rendelete 10—15 
% os emelést engedélyezett. — A hiva
talos lap mull szombati számában jelen
tek meg a vendéglőkben és kávéházak
ban kiszolgálandó ételek és italok uj 
árai is. Külön rendeletben szabályozta 
a közellátásügyi miniszter a vidéken 
előállitott szikviz gyári és fogyasztói 
árait. — A Budapesti Közlöny vasár
napi számában jelent meg a közellátás
ügyi miniszter rendelete az illatszerek, 
kozmetikai készítmények és drogéria
cikkek legmagasabb viszonteladói és 
fogyasztói árának megállapításáról.

Felemelték a magánalkalmazottak 
nyugdijait. A m. kir. minisztérium 3850/
1943. M. E. számú rendeletével julius 
hó 1. napjáig visszamenőleg a magán
jogi szolgálati jogviszony alapján járó 
nyugdijak utáni pótlék fizetését újólag 
rendezte. A nyugdijaknak a rendelet 
szerint megállapított pótlékolása körül
belül olyan mértékű, amilyen mértékben 
legutóbb a fizetési pótlék is emelkedett.

Piaci ellenőrzés. A m. kir. Közellá
tási Felügyelőség a szerdai piacon nagy
arányú árellenőrzést tartott, amelynek 
során beigazolódott, hogy egyes terme
lők és piaci árusok a maximális árak
ról nem akarnak tudomást szerezni. 
Amint értesülünk, a piaci ellenőrzés a 
jövőben fokozottabb szigorral fog le
folyni, mert a Felügyelőség az árdrágí
tásnak még a kísérletét sem hagyja meg
torlás nélkül.

Rendelet a közbiztonság fokozot
tabb védelméről. A Budapesti Közlöny 
szerdai száma közölte a kormány 3810/ 
1943. M. E. számú rendeletét, melynek 
értelmében a belügyminiszter a köz- 
biztonsági érdekek fokozottabb védel
mének céljából a rendőrség őrszemély
zetének kiegészítéseképpen megfelelő 
létszámú kisegítő karhatalmi alakulato
kat szervezhet. A rendelet hatálybalépé
sének időpontját és végrehajtását a m. 
kir. belügyminiszter határozza meg.

I  A  L é g o l t a l m i  Liga |
házadat és vagyonodat véd i!

Mindenki érdeke, hogy
t a g j a  l e g y e n

a

Liga  h e ly i c s o p o rt já n a k !

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

Felvétel az egri érseki jogakadé
miára. Az egri érseki jogakadémián az 
1943—44. tanév I. szemeszterére szóló 
beiratkozások 1943. szeptember hó 1 én 
kezdődnek és 12 én végződnek. Az első 
Ízben iratkozók csak felvételi engedély 
alapján iratkozhatnak be. A felvételi en
gedélyt kérő folyamodványokat 2 P-ős 
okmánybélyeggel ellátva 1943. augusztus 
1—31. között kell benyújtani a jogaka
démia igazgatóságánál. Szegénysorsu és 
szorgalmas hallgatók 75%-os, 50% os 
és 25%-oz tandíjkedvezményben része
sülhetnek. — A jogakadémia menzáján 
kedvezményes ellátás és olcsó lakás 
igényelhető. (Felvilágosítást ad : Jog
akadémiai igazgatóság Eger, Líceum.)

Augusztus 15 e és szeptember 15 e 
között összeírják a lovakat, öszvére
ket és fogatos jármüveket. A honvé
delmi miniszter a hivatalos lap múlt 
pénteki számában megjelent rendeleté
vel az augusztus hó 15 tői szeptember 
15-ig terjedő hónapot tűzte ki a lovak, 
öszvérek és fogatos járómüvek össze
írásának határidejéül. Az osztályozás 
határideje szeptember 16-tól 1944. évi 
január 31-ig terjed.

F e l h í v á s .
Felhívom Rimaszombat megyei város 

és területén lakó mindazon földbirtokkal 
rendelkező közönségét, akik földjeiket 
bérbeadták és a bérletet kenyérgaboná
ban kapják bérlőiktől, hogy az 102.800/ 
1943. K. M. sz. rendelet 9. §. 1. és 2. 
pontjai alapján, a bérlet fejében fizetendő 
kenyérgabonának a bérlő által való ki
adását, valamint annak a bérlő részére 
a beszolgáltatási kötelességbe való be
számítását és a bérbeadó összcsalád 
tagjaira számszerint megnevezve az 1943. 
évi augusztus hó 1. napjától 1944. julius 
hó 31. napjáig a kenyér- és lisztfejadag
ról való lemondásukat legkésőbb f. hó 
31-ig a városi közellátási hivatal 22. sz. 
szobájában 3 pengős okmánybélyeggel 
felszerelt kérvényben kérjék.

Akik bérlőiktől hízott sertést is kap
nak, azok kérvényükben ezt is megje
lölve a zsirfejadagnak az átvételt kővető 
hő 1 - töl 1 évi időtartamra való lemon
dással ezt is kérhetik.

Rimaszombat, 1943. julius hó 22 én.
Dr. Gabonás János s. k. 

polgármester h.

Újból szabályozták a vadászati ti
lalmi időket. A földművelésügyi minisz
ter rendeletben újból szabályozta a va
dászati tilalmi időket. Az uj tilalmi idők 
a következők: Szarvasbika október 16— 
szept. 1., szarvastehén febr. 1—szept. 1., 
özbak okt. 16—május 1., őzsuta január 
1—nov. 1., nyúl január 16—okt. 16., 
siketfajd május 16—április 16., túzok
kakas jun. 1—április 1, filrj, vadgalamb 
jan. I—augusztus 1., erdei szalonka ápr. 
16—augusztus 16., kacsa április 1—jul. 
6 ig. Az egész évben tilos vadászni zer- 
gére, muflonra, fácántyukra, fogolyra. 
Tilos vadászni mindenféle vadra hajtó
kutyával január I. és augusztus 1. között.

A maximált áruk árait ne kérdezd 
az eladótól, hanem nézd meg az ár
jegyzéken és aszerint fizess!

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

Szerkesztői üzenet.
„A dolgozó diákság" c.cikk Írója kö

zölje nevét, mert névtelenül beküldött 
Írásokat nem közölhetünk.

Beküldött könyvek.

A „Széman Endre“-leánynevelőinté- 
zet Évkönyve.

Fennállásának IV. évéről adta ki Év
könyvét a rimaszombati r. kát. „Széman 
Endre"-leánynevelőintézet kétéves női ke
reskedelmi szaktanfolyama F r e y M. 
Consolata igazgató-fönöknő szerkeszté
sében. Az értesítő részletesen számol be 
az immár országos hirü intézet 1942/ 
1943. tanévéről. Kegyeletes szavakkal 
emlékezik meg bevezető cikkében a 
Kormányzóhelyettes hősi haláláról; Bu- 
day Géza nyugalombavonult miskolci 
tankerületi főigazgató érdemeit méltat
ván, a kiváló tanférfiu arcképét is közli 
az Évkönyv első belső oldalán. Részle
tesen számol be az igazgatő-főnöknő 
az elmúlt tanév történetéről és a taní
tás eredményéről. Az intézet 54 növen
déke közül ez idén 21-et bocsájtott 
szárnyra. A 21 II. évfolyambeli tanuló 
soraiból ketten kitünően, öten pedig 
jelesen végeztek. A tanulók között 32 
katolikus és 22 más vallásu volt, s a 
felekezeti megértés jelét mutatja, hogy 
az iskola egyetlen tandíjmentes növen
déke az evangélikusok közül került ki. 
Az intézet tanári kara 3 egyházi és két 
világi tanerőből áll, mig a bejáró-elő
adók száma 5. Az elért eredmény bizo
nyítja, hogy a tantestület az elmúlt 
iskolai évben is lelkiismeretes munkát 
végzett. A jövő iskolai évre szóló tájé
koztató zárja le az iskolánkivül állókat 
is érdeklő Évkönyvet, amelynek szak
szerű kiállítása a Rábely-nyomda mü- 
izlését dicséri.

Em lé kezés a z em beriség egyik legnagyobb jó te vő jére .
Most van ötven éve, hogy a 

berlini tudomány egyetem gyermek
klinikáján Behring tanár utasítására 
megtörténtek az első diftéria elleni 
oltások. Ennek a jelentőségét csak 
akkor tudjuk megérteni, ha arra 
gondolunk, hogy évente a világ 
minden táján a diftériás torokgyul
ladásnak több emberbimbó esett 
áldozatul, mint ahány emberéletet 
seper el egy-egy világháború. Egy 
német és egy francia tudós: Behring 
és Roux profeszorok közös munká
jának az eredménye, hogy megta
lálták a diftéria ellenmérgét, s rá
jöttek arra, hogy a diftériával fer
tőzött és abból kigyógyult állatok 
vérsavója közönbösiti a diftéria 
mérgét. Behring profeszor először 
juhokból állított elő nagymennyisé
gű vérsavót, s ezzel a csodálatos 
anyaggal, amelyet a diftériával fer
tőzött állatok saját testükben saját

életük védelmére termeltek ki, si
került az emberiség egyik legna
gyobb átkát és betegségét legyőz
nie. De az orvostudomány törté
nelmében egyébként is forduló ez 
a felfedezés, mert uj elvet vitt dia
dalra, a szérumkezelés elvét, amely 
azóta sok más betegség felett is 
győzedelmeskedett. Hogy a mai 
háborús időkben olyan fölényes 
biztonsággal uralkodik az orvos- 
tudomány a járványos betegségek 
fölött, s hogy korlátokat tud vetni 
a legnehezebb időkben is a járvá
nyok terjedésének, az elsősorban 
az ötven év előtti felfedezésnek 
köszönhető. Gondoljunk hálával és 
szeretettel az emberiség igazi jó
tevőire : Pasteur, Behring, Roux 
és Löffler professzorokra, akik 
megtanították az orvostudományt, 
hogyan kell gátatvetni a járványok 
terjedésének.

Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 
A takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás!
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Városunk labdarugósport-hiveinek régi 
álma teljesült azzal, hogy egyesületünk 
csapata bejutott a labdarugó sport leg
jobbjai közé, — ősztől kezdve már ugya
nis mi is a Nemzeti Bajnokságért ját
szunk.

Ha visszagondolunk, hogy milyen sok 
hiábavaló küzdelmet kellett vívnia váro
sunk mindenkori labdarugó csapatának 
azért, hogy feljebb kerülhessen, mennyi 
hiábavaló anyagi és egyéb áldozatot 
hoztak a sport rajongói és céljukat 
még sem érhették el, mert mindig csak 
ellenfeleink voltak a végső győztesek.

A visszacsatolás előtt is hiába ostro
molták csapataink az u. n. „divízió" 
kapuját, bejutni az „Ígéret földjére" soha 
sem sikerült. A visszacsatolás utáni 
vajúdásban még nem lehetett alkalom 
arra, hogy városunk csapata is beke
rülhessen egy olyan csoportositás közé, 
mely csoportositás városunk csapatát 
sporthirnevéhez méltóan tényleg meg
illetné. Ami nem sikerült hosszú éveken 
keresztül, azt most rövid, de céltudatos 
munkával, — mely munkának úgy csa
patunk, mint egyesületünk minden tagja 
részese — sikerült mégis elérni.

Mi hisszük, hogy minden sportbará
tot büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy 
a mi csapatunk is résztvehet a „jók" 
küzdelmében. Tényleg azt mondhatjuk, 
hogy a jók küzdelmében, mert ősztől 
már Rákoscsaba, Rákospalota, Jászbe
rény, Eger, Hatvan, Gyöngyös, Balassa
gyarmat, Fülek, Salgótarján, Pécel, Lo- 
soncapátfalva csapatai lesznek játék
társaink. Ezek mind olyan csapatok, 
melyeknek tudására méltán lehet ki
váncsi sporlközönségünk.

Mikor örömmel gondolunk az elkö
vetkezendő sporteseményekre, nem sza
bad ezzel megelégednünk, de fel kell 
készülnünk a további szívós munkára, 
mert hogyha azt akarjuk, hogy csapa
tunk tényleg meg is állja helyét a jók 
küzdelmében, akkor továbbra is kitar
tóan kell munkálkodnunk. Gondoljunk 
vissza sok nagy csapatra, melyeknek 
sikerült bejutni magasabb osztályba, de 
mert nem készültek fel arra megfelelően, 
egy év múlva már keserű csalódásban 
lett részük. Elkövetkezett a kiesés szo
morú ideje. Munkára hívunk tehát min
denkit, aki városunk sportját szivén vi
seli. Munkálkodjon mindenki tehetsége 
szerint azon, hogy városunk labdarugó
csapata mindenütt szívesen látott ven
dég legyen. Ez kiváló eszköz arra, hogy 
városunk jóhirnevét a sport által is 
öregbbitsük és megismertessük.

Reméljük, hogy a mindenkitől várt 
támogatás tényleg nem is fog ezután 
már elmaradni.

Kisfaludy Lajos és Szapiiry Zoltán 
játékosainkat a MLSz azzal jutalmazta 
fegyelmezett és példaadó játékukért, hogy 
két hétre kiküldték őket a Bácskába, a 
Topolyán rendezett Országos Ifjúsági 
Edzőtáborba, ahol üdülnek és egyúttal 
szakemberek kezei alatt gyarapítják 
labdarugó tudásukat.

A kéthetes szünetet arra használta 
fel egyesületünk vezetősége, hogy meg
felelő edzőt igyekezett szerezni labda
rugóink oktatására. Három neves edző
vel tárgyalunk, melynek valószínűleg az 
lesz az eredménye, hogy egy volt „Gam
ma" elsőosztályu játékos lesz az edzőnk.

Tornaijára kapott meghívást csapa
tunk, mely meghívásnak eleget téve, 
vasárnap Tornaiján játszik a Törekvés.

Az augusztus hónapra össteállitott gaz
dag mérkőzés - sorozat méltán tehet 
kiváncsivá mindenkit. 1-én jön a Salgó
tarjáni SSE., 8-án az NB. II ős Perecesi 
T. T., 15-én az NB. I-es teljes diós
győri DiMÁVAG együttes. Legnagyobb 
valószínűség szerint nemzetközi mérkő
zéssel és kedveskedhetünk, mert előre
láthatólag jön a Besztercebányai S. K., 
Banská Bystrica jóhirnevű együttese is.

Most vasárnap a Törekvés II. csapata 
Korlátiban játszik edző mérkőzést.

Nemzeti filmszínház.
Az elmúlt heti műsor két külföldi 

filmje magas értékű művészi alkotásnak 
bizonyult és méltó közönségsikert ara
tott. A derűs levegőjű „Csákó és kalap" 
felújítását is szívesen fogadta a közön
ség, s nagy érdeklődés várja a „Gentry 
fészek" cimü Mikszáth-filmet, melynek 
főszerepeit Tolnay Klári, Vaszary Piri, 
Hajmássy Miklós,' Petites Sándor és 
Mihályffy Béla játszák. Ma, vasárnap 
már négy előadásban kerül levetitésre 
a kitűnő magyar film. — Hétfőn és 
kedden a „Két csók között" c. izgalmas 
svéd dráma fut a vásznon Ingrid Berg- 
mann-nal a főszerepben. — Szetdán és 
csütörtökön Ludwigh Anzengruber világ
hírű regényének: „A kirchfeldi pap“-nak 
filmváltozatát láthatjuk. A regényes tör
ténet főszerepeit Hans Járay és Hansi 
Stork játszák.

Péntektől kezdve a filmszínház hely
árai megváltoztak, amennyiben azokhoz 
a miniszteri rendelkezés értelmében 
35%-os fényüzési adót is fel kell számí
tani. — Ugyancsak felsőbb intézkedés 
folytán az előadások kezdő-ideje is 
megváltozott. Hétköznapokon '/, 7 és 
Vs, 9, vasárnap pedig */* 3, >/« 5. ’/« 7 és 
7s 9 órakor kezdődnek a Filmszínház 
előadásai.

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

Irodalom.
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 '/révre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságoni-Tlindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/,-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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

A „Híd" 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 „Magyar Erő", Nyirö József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

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

NYÍ LT TÉR.*)
N yilatk ozat.

A „Gömör" legutóbbi két számában 
a Filmszínház műsorával kapcsolatban 
olyan tudósítások jelentek meg, amelyek 
kedvezőtlen színben tüntetik fel a mozgó
képszínház müsorösszeállitását, mint a- 
meiy ártalmára van a „magyar Ízlés, a ma
gyar közszellem és a magyar lélek" ma 
oly annyira fontos köztudatbavitelének. 
A cikkek Írója a Filmszínház igazgató
ságától a filmbeszerzés és kiválogatás 
ügyében „több kritikai szellemet és ér
zéket" kér és vár, s a maga részéről 
szívesen szolgál tanácsokkal. Egy pilla
natig sem vitatjuk a sajtónak, mint a 
közvélemény szócsövének kritikai jogát, 
ellenben meg kell állapítanunk, hogy ez 
a kritika csak akkor helytálló, ha meg
felelő tárgyilagosság és kellő tájékozott
ság alapján Íródott. Köztudomású ugya
nis, hogy ma a filmek terjesztése szi
gorú cenzúra alatt áll és mozgóképszín
házak csupán olyan filmeket vetíthetnek 
le, amelyeket az Országos Mozgókép
vizsgáló Bizottság engedélyez. Tehát aj 
cikkíró által megkívánt kritikai szellem 
és érzék nem a filmszínháztól, hanem a 
fentemlitett bizottságtól függ, amelynek í 
sorában az ország első filmszakembe
rei foglalnak helyet. A közönség nagy 
többsége a műsor összeállítás tekinte
tében a magyar filmek minél nagyobb- 
számu szerepeltetését óhajtja. Ennek az 
óhajnak igyekszik a filmszínház igazga
tósága eleget tenni, amikor műsorára a 
cenzúra által megengedett régebbi ma
gyar filmeket felveszi, amellett a lég 
nagyobb igyekezetét fejti ki, hogy a leg
újabb magyar filmek is bemutatásra 
kerüljenek. A Filmszínház elsőrendű 
érdeke, hogy közönségének a legjobbat 
nyújtsa. Az örvendetesen megnagyobbo
dott ország filmigényei azonban a mai 
nehéz viszonyok között nagy erőpróba 
elé állítják a magyar filmipart, amely 
az anyagbeszerzés súlyos gondja között 
nem tudja kellő mértékben kielégíteni a 
felfokozott igényeket. Nem a filmszín
ház igazgatóságát terheli a hiba azért, 
hogy az ujraengedélyezett filmek közé 
olyanok is kerülnek, amelyek nem felel
nek meg teljesen a mai közszellemnek, 
melyeket azonban a cenzúrabizottság,— 
amelyet nem lehet megvádolni a haza
fias és keresztény szellem hiányával, — 
engedélyezett és azokat az ország ösz- 
szes mozgóképszínházaiban játszák. Köz
tudomású, hogy az uj magyar filmekből 
ma alig 2—3 példány készül, mig a 
múltban 7—8 példány is rendelkezésére 
állt az ország mozgóképszínházainak. 
Ezért tolódik ki az uj filmek bemutatási

ideje, de ha a cikkek Írója időt vesz 
magának, az előjegyzési könyveinkből 
megállapíthatja, hogy az elkövetkezendő 
hetekre már olyan filmeket kötöttünk le, 
amelyek csak a jövő évadban lesznek 
először bemutatva.

A rimaszombati Nemzeti Filmszínház 
igazgatósága eddigi működésével be
bizonyította, hogy feltételek nélkül szol
gálatában áll annak a közszellemnek, 
amely a film utján is a teljes magyar 
szellemi megújhodást célozza. Erre kö
telezi őt elsősorban régi magyar múltja 
és a reábizott feladatok komolysága és 
súlyossága. Legyen meggyőződve a „Gö
mör" cikkeinek Írója, hogy a Nemzeti 
Filmszínház nemkevésbbé féltő gonddal 
őrködik a magyar film magyarsága és 
tisztasága felett, amely tekintetben nem 
szorul senki tanácsára, de a jogos kriti
kát bármikor szívesen veszi és készség
gel kiállja.

A „hallgattassák meg a másik fél" 
elve alapján tartottuk kötelességünk
nek a közvéleménynek fenti sorainkkal 
való tájékoztatását, egyben részünkről 
az ügyet, amely oly „sajnálatos inciden
sekre" vezetett, lezárni kívánjuk.

Rimaszombat, 1943. julius 19-én.
NEMZETI FILMSZÍNHÁZ KFT.

vitéz Rimahidy Vilmos
ügy- és üzemvezető.

*) E rovat alatt közöltökért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

E l a d ó
4 darab komplett nagyablak üveggel, 
nagy üzleti szekrény, üzleti beren
dezési tárgyak, különféle bútorok. 
Érdeklődni lehet Remenyik István 
órás és ékszerésznél, Deák F. u. 14. 
Vennék vaskaput, üvegtetőt.

Megvételre keresek egy k é t k e r e k ű

h a szn ált gyerm ek k e r é k p á r t .
Cím a kiadóban.

A r i m a s z o m b a t i  m. kir. 
dohánynagyáruda kisáru- 
dájában egy j ó m o d o r u  
komoly

kiszolgáló leány
megfelelő biztosítékkal alkal
mazást nyerhet.

E l a d ó
egy borjubör és két 
disznóbőr bőrönd.
M e g t e k in t h e t ő

N A G Y  E M IL  b o rk ere s k e dőnél

58/1943. vght. szám.

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

által képviselt Hangya Központ buda
pesti cég javára 416 P 56 fillér tőke és 
több követelés és járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a budapesti központi kir. járás- 
bíróság 1943. évi 420.231 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1943. évi április 
hó 14-én lefoglalt 2.800 pengőre becsült 
ingóságokra a feledi kir. járásbíróság 
Pk. 1727/43. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, az árverés megtartását 
elrendelem, végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében: Kisgömöri községben 
24. sz. a. leendő megtartására határ
időül 1943. évi julius hó 30. napiának 
délelőtti 12 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt állatokat s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, de legalább 
a becsár Ví-részéért, készpénzfizetés 
mellett el fogom adni.

Feled, 1943. julius hó 10.
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirósági 
végrehajtónak az56860 41. I M. VIÜ. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

É R T E S Í T É S .
Van szerencsém tudomására hozni a n. é. kö
zönségnek, hogy hölgyfodrász üzletem mellett 1

illatszertárt nyitottam.
Minden pipere és i l l a t s z e r - c i k k  nagy
választékban. T ö b b e k  közöt t :  kozmetikai 
arckrémek, sport-olajak és krémek, habzó 
b o r o t v a k r é m e k ,  z s i l e t p e n g é k  stb. stb.
A n. é. közönség szives p á r t f o g á s á t  kérve 

vagyok illő tisztelettel:

O R O S Z  J Á N O S
hölgyfodrász és illatszerkereskedő 

Hor t hy  M i k l ó s - t é r  27. Rimaszombat.

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


