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Szent István-napja
örök ünnepe a magyarságnak. Szent 
királyunk glóriás alakja egy ezred
év távlatából évről-évre megjelenik 
előttünk, hogy megerősítsen ben
nünket, s ha a népek országutján 
való vándorlásunk közben netalán 
sorscsapások és megpróbáltatások 
súlya alatt szenvednénk és csüg
gednénk, hitet s reményt öntsön 
belénk. Áldólag s védőleg tartja 
felettünk dicsőséges Szent Jobbját, 
s mutatja a helyes magyar utat, 
amelyről semmi körülmények között 
sem szabad letérnünk.

Szent István kimagasló egyéni
sége s egész élete örök példaadás 
és útmutatás minden magyar szá
mára. Sok mindent tanulhatunk az 
ő  életéből és müveiből. Tőle tanul
hatunk áldozatos hazaszeretetei, a- 
mely arra kötelez bennünket, hogy — 
a maga megcsonkitottságában is — j 
szivvel-lélekke! szeressük ezt az 
ősi földet, amelyet apáink vérrel 
szereztek meg, s amelynek védei- j 
mében hullatják ma is drága vé
rüket hős fiaink az orosz harc-] 
mezőkön. Ez a hazaszeretet arra is 
kötelez bennünket, hogy nem elégj 
csak magyarnak vallani magunkat, 
s nem elég ősökkel és hősökkel 
dicsekednünk, hanem dolgoznunk 
is kell a hazáért, s meg kell hoz
nunk érte minden áldozatot, s ha 
a haza sorsa és érdeke úgy kí
vánja, még a legnagyobb áldoza- j 
tót is meg kell hoznunk, életünket j 
is fel kell áldoznunk a haza szent 
oltárán. A hazaszeretet kötelessé
günkké teszi továbbá, hogy bár
mely munkahelyre is állított ben
nünket a sors, azt lelkiismeretesen 
s egyéni képességünk teljes kifej
tésével töltsük be. A hazaszeretet 
arra is figyelmeztet bennünket, hogy 
nem elég az életünket napról-napra j 
egyszerűen leélnünk, hanem részt 
kell vennünk minden olyan meg
mozdulásban, ahol egyéni tehetsé
günk szerint hasznos szolgálatot 
tehetünk a hazának, a magyar társa
dalomnak. A hazaszeretetnek függ
vénye az egymásiránti szeretet és 
testvéri összefogás, amelyet nem 
elég csak ünnepélyesebb alkalmak
kor a szónoki emelvényekről han
goztatnunk, hanem a mindennapi 
életben is valóra kell váltanunk, 
bármely társadalmi osztályhoz, vagy 
felekezethez is tartozzanak magyar 
testvéreink.

Szent István életéből tudjuk, hogy 
az országalapitás nagy müvének 
befejezése után minden rendelke
zésére álló eszközzel igyekezett 
népét minél műveltebbé tenni. 
Igyekezzünk mi is az Ő példájára 
a műveltségnek minél magasabb 
fokát elérni, mert minél műveltebb 
egy nemzet, annál erősebb is, s 
igy annál szilárdabban tud meg
állni a maga lábán a népek nagy 
versenyében.

Szent István élete szakadatlan 
láncolata az irgalmasságnak, a jó
cselekedetek gyakorlásának. Ha 
valamikor, úgy a mai komoly tör
ténelmi időkben nagy szükség van 
az anyagi áldozatok meghozatalára. 
Nyúljunk tehát mélyebben a zse
bünkbe valahányszor az elesettek, 
a szegények, a hadiözvegyek és 
hadiárvák megsegítéséről van szó, 
s igyekezzünk minél hathatósabb 
anyagi támogatással letörölni az ő 
könnyeiket, s elsimítani gondterhes 
homlokuk ráncait.

Első nagy királyunk széles látó
körével és államférfim bölcsességé
vel népét nemcsak a müveit euró
pai nemzetek sorába emelte fel, de 
kereszténnyé is tette. U, aki a ke
resztet össze tudta egyeztetni a 
karddal, s akit mélységes vallásos 
életénél fogva a szentek sorába 
emelt az egyház, arra adott példát, 
hogy a materiális, az anyagi ja
vakba való elmerülés nem lehet 
kizárólagos életcél. Az embernek, 
mint magasabbrendü lénynek, lelki 
életet is kell élnie. Ezt a lelki éle
tet pedig a vallás nyújtja, amely 
az ima szárnyain a mindenség nagy 
Alkotójához és Fenntartójához ve
zet el bennünket, s az élet viszon
tagságai között lelki vigasszal tölti 
meg szivünket, s erőt és kitartást 
ad a szenvedések elviselésére.

Országalapitó Nagy Királyunk! 
Amikor a magyar történelem lap
jairól messzire kimagasló nagysá
godat jelenítjük meg magunk előtt, 
s nagy szellemed előtt hódolattal 
hajtjuk meg fejünket, egyúttal lé
lekben a budai Várba szállunk, 
ahol augusztus 20-ikán hű néped 
ezrei és ezrei hódolnak szent em
lékednek, s kisérik dicsőséges Szent 
|obbodat ajkukon az ősi énekkel : 
„Ah, hol vagy magyarok tündöklő 
csillaga? Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván."

Igen, ezt rebegjük, ezt kiáltjuk 
mi is áhitatos lélekkel, hol vagy 
István király, Téged magyar kiván. 
Jöjj, légy segítségünkre, s fordítsd 
atyai szemeidet sokat szenvedett 
hazánkra. Ha valamikor, úgy most 
nagy szükségünk van a Te támo
gatásodra s közbenjárásodra. Ismét 
harcol a magyar, s vérét hullatja 
szent örökségednek, ennek az ősi 
földnek, a hitnek, az Isten templo
mainak s a családi otthonnak a 
megvédése érdekében. Járj közbe 
az Egek Uránál — Boldogasszony 
Anyánkkal, régi nagy Patronánkkal, 
akinek védelmébe ajánlottad annak
idején országodat s koronádat, s 
akihez ünnepi fohászt küldünk ma 
mi is. Legyetek szószólóink a Min
denhatónál, hogy az uj Európáért 
folyó igazságos harcok győzelmes 
befejezésével a Gonoszság fölött a 
jóság maradéktalan diadalmasko
dásával szüntesse meg mielőbb az 
emberiségre szakadt nagy világ
égést, s tegye lehetővé, hogy mi
előbb kinyíljék számunkra a béke 
olajága.

Szent Királyunk! Az emlékezés 
s a hódolat napjaiban könnyes 
szemmel s fájó szívvel gondolunk 
a múlt év augusztus 20-ikára, amely 
Kormányzóhelyettesünk hősi halálá

val gyászba döntötte a nemzet 
atyját, Kormányzónkat, szeretteit, 
gyászba döntötte az egész nemze
tet, s apátlanná tette a magyar élet 
fájának egyik fiatal hajtását. Mint 
a derült égből a villám, úgy csa
pott le ránk a döbbenetes gyász- 
hir. Kormányzóhelye..esünk Ígéret
tel jes élete, a nemzet reménysége, 
a levegő bátor harcosa, a m. kir. 
honvédség s mindnyájunk büszke
sége elégett a Haza oltárán. Te 
ismered a mi fájdalmunkat, gyá
szunkat s a szivünkön ejtett sebe
ket, s tudod, hogy mennyire fáj 
nekünk egy-egy magyar életnek a 
hősi kimúlása. Kérd az Egek Urát, 
hogy a gyermekét feláldozott atyá
nak, Magyarország nagy Urának, 
az édesanyának, a testvérnek s a 
hűséges hitvesnek megsebzett szi
vére s a mi fájó szivünkre is ad- 
jon gyógyító balzsamot és Ország- 
gyarapitó Kormányzónknak adjon 
erőt s kitartást ahhoz, hogy az Őt 
rajongásig szerető nemzetét mielőbb 
kivezethesse ebből a nagy világ
küzdelemből, s velünk együtt ör
vendhessen a magyar igazság teljes 
feltámadásának, a Kárpátok koszo
rújával övezett Nagymagyarország- 
nak.

Dr. Gabonás János.
♦♦

Erős magyarság, erős, független magyar állam.
P a t a k y  Tibor államtitkár a debreceni 

nyári egyetem megnyitásakor a kisebbségi 
kérdésről igen megszívlelendő beszédet 
mondott, amelyből módunkban áll az alábbi 
fontos részleteket közölni.

A mi különleges viszonyaink 
közepette nemzetiségi politikánk 
alapja: erős magyarság, erős, füg
getlen magyar állam. Ez az a cél, 
amelyet állandóan munkálnunk kell. 
De ennek a célnak munkálásából 
ki kell venniök a maguk részét 
nem magyarajku honfitársainknak 
is. Az erős magyarság és az erős 
független magyar állam nekik épp 
olyan érdekük, mint nekünk ma
gyaroknak. Az ő boldogulásuknak, 
fennmaradásuknak, virágzásuknak 
épp úgy feltétele, mint a miénknek. 
Ennek a gondolatnak jegyében 
kell kezet fognunk. Ezt kell közö
sen munkálnunk, ebben a gondo
latban kell összeforrnunk.

Ezen az utón haladva, erről soha 
le nem térve könnyen kiküszöböl
hető minden súrlódás. Mert ez az 
ut a suum suique útja, a kölcsönös

megbecsülésé, tiszteleté és a szere- 
teté. A szeretető, amelynek jelentő
ségére, mint nemzetiségi politikánk 
egyik legfontosabb lelki tényező
jére a miniszterelnök ur ungvári 
beszédében rámutatott, amidőn han
goztatta, hogy: „A magyar fajtának 
sok minden hibája között van egy 
nagy gyengesége, amely azonban 
legszebb tulajdonsága is: szereti 
embertársát." És ugyanakkor ki
emelte, hogy: „Mi mindig szerettük 
azokat a népeket, amelyeket itt 
találtunk, ide behoztunk, ide be
engedtünk." Ez a gyöngénk, a mi 
erőnk. Mert igazán szeretni csak 
az erős tud. A gyűlölködés, az el
nyomás, a leigázás azok fegyvere, 
akik nem bíznak a maguk erejé
ben. Az erő önbizalmat ad, meg
adja a biztonságot a vezetésre, az 
egyéni életben éppen úgy, mint a 
népek vezetésében nekünk nincsen 
szükségünk a magunk igazának 
bizonyítására, a történelmi hamisi-
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tás, az ócsárlás, a sokszor piaci 
hangú gyűlölködés eszközével élni. 
Elég szárazon kijelenteni: ha mi 
úgy elnyomtuk, leigáztuk volna ezer 
éven át az itt élő és ide beköltöző 
nem magyar honfitársainkat, amint 
azt rólunk ellenfeleink hirdetik, hír
mondója nem lenne nemzetisé
geinknek.

Erős magyar állam, amelyben a 
magyarság a nemzetiségekkel — 
azok jogos igényeit teljesen kielé
gítve — békés harmóniában együtt 
él, Európa e részében a béke leg
biztosabb őre.

A magyarság lelkében mindig 
élő volt és élő ma is a testvéri 
szeretet a nemzetiségek, azon né
pek felé, amelyekkel együtt élt és 
együtt él, élő volt és élő ma is a 
megértő készség a nemzetiségi jo
gok elismerésére és gyakorlati biz
tosítására. Viszont nemzetiségeink
ben is élő valóság volt és az ma 
is a magyar állameszme. Ha e 
részben a történelem folyamán vol
tak zavaró momentumok, s ilye
nekről itt-ott talán ma is szó eshe- 
tik, azok csak egyes nemzetiségi 
személyekben, a nemzetiségi töme
gek piciny, vékony rétegében jelent
keztek, de nem tudták áthatni, 
mint ahogy ma sem hatják át a 
nemzetiségeknek akárcsak valame
lyes jelentékenyebb tömegét. Ezt 
hangsúlyozottan ki kell emelnünk, 
mint ahogy nyomatékkai kell rá
mutatni arra is, hogy még e spora
dikus zavaró momentumokat is 
sohasem a magyar állam, vagy a 
magyarság megtartása termelte ki. 
Nem, azok nem itt születtek, azo
kat mindig kívülről mesterségesen 
szították, békezavaró szándékokból. 
Szították olyanok, akik túlzott sovi
nizmustól és vak gyűlölettől fütve 
elvesztették a józan reális politikai 
látást és sovén elvakultságukban 
nem ismerték fel, hogy a Duna- 
völgyében középponti elhelyezke
désű magyarság és a vele együtt- 
élö nemzetiségek sorsszerűén, ter
mészeti és gazdasági adottságok 
miatt egymásra, egy állam kere
tébe vannak utalva. De szították 
és szítják olyanok is, akik örök
érvényű emberi igazságokkal aj
kukon valójában mérget csöpögtet- 
nek az egymás felé kinyílt lelkek- 
be, szétválasztani akarják azokat, 
éket akarnak verni azok közé, akik 
sorsszerűén e g y m á s r a  vannak 
utalva.

Magunk és mások is, akik a 
dunavölgyi nemzetiségi kérdés prob
lémáit vizsgálják, nem zárkózhat
nak el a most emli'ett természeti, 
gazdasági erők elhatározó szerepé
nek felismerése elől. De nem zár
kózhatunk el egy másik rendkívüli 
fontosságú körülmény meglátása 
elől sem. S ez minden hamis dob
verés, hazug propaganda állításá
val szemben az, hogy e területen 
az itt élő népek között időtálló 
szintézist, békét, harmóniát csak a 
magyar állam és csak a magyar
ság tudott és tud teremteni és fenn
tartani.

A magyarságnak, a magyar nép
nek keletről hozott türelmessége 
és ösztönösen érvényesülő magas 
politikai horizontja, e tulajdonok
nak a nemzetiségekre gyakorolt 
hatása, a nemzetiségek nagy töme
geinek államhüsége és ragaszko
dása a magyar államhoz, azok a 
lelki pillérek, amelyeken e szinté
zis, e harmónia kialakult és ame
lyeken az nyugszik.

Sziklaszilárdan hisszük, hogy 
ezek a százados próbát kiállott 
lelkierők változatlanul fognak ér

vényesülni a legnagyobb viharok 
és veszélyek között is.

---------------- ♦♦----------------

Nép- és családvédelmi munka 
Grömörben.

Harminckét sokgyermekes anyát tüntetnek ki és jutalmaznak meg 
Szent István-napján.

Gömörés Kishont vármegye Nép- 
és Családvédelmi Bizottsága au
gusztus 11-én Rimaszombatban a 
vármegyeháza kistermében ülést 
tartott, amelyen dr. Deák Andorné 
vm. szociális gondozónő előadásá
ban foglalkozott a sokgyermekes 
anyáknak a Magyar Anyák Nemzeti 
Ünnepén, augusztus 20-án való ki
tüntetésével. A vármegyéből ösz- 
szesen 285 érdemes anyát hoztak 
javaslatba, akik 4— 10 gyermekkel 
bírnak. A bizottság ezek közül 
62-őt talált az egyes feltételeknek 
megfelelőnek. A jutalmazást illetően 
ugyanis tekintetbe vették elsősor
ban a gyermekek számát, a szülők 
vagyoni állapotát, az apák és gyer
mekek harctéri szolgálatát. Az ösz- 
szes feltételeknek viszont 32 anya 
felelt meg és igy a bizottság el
határozta, hogy

32 sokgyermekes anyát része
sít 100—100 P jutalomban és 

a kitüntető éremben.
A jutalmazáshoz az ONCSA 

1250 P-vel, a vármegye társadalma 
pedig 1956 88 P gyűjtéssel járult 

---------------

hozzá. Dr. Radvánszky György 
kormánybiztos-főispán a minden 
várakozást felülmúló gyűjtésen kí
vül 100 P-vel tette lehetővé egy 
anya kitüntetését.

A jutalmazásban és kitüntetésben 
a tornaijai járás 11, a putnoki já
rás 9, a feledi járás 8 és a rozs- 
nyói járás 5, összesen tehát 23 
község kiválasztottja részesül.

A pénzbeli jutalmakat és a dí
szes érmet

vitéz nagybányai Horthy Mik
lósáé, Kormányzó Urunk hit

vese nevében
augusztus 20-án, Szent István-nap
ján a községekben az istentisztele
tek után tartandó ünnepségeken 
vagy a körjegyzők, vagy a keresz
tény felekezetek lelkészei adják át. 
Az ünnepségeken résztvesznek a 
levente- és cserkészcsapatok is. A 
kitüntetett anyák többsége 9—10 
gyermekes, csupán özv. Jánosdeák 
Mártonná lekenyei lakosnál tettek 
kivételt, akinek hat fia közül 4 tel
jesít hadiszolgálatot, s közülök kettő 
az orosz harctéren eltűnt.

M ennyi tüzelőanyagot
szerezhetünk  be az elkövetkezendő té lre?

A lakások és más helyiségek fűtése 
céljából történő tüzelőanyag beszerzésé
nek és tüzelőanyag felhasználásának kor
látozásáról szóló iparügyi miniszteri ren
delet szerint a nem központi Jiitésii laká
sok fűtésére 1943. május 1-ső napjától
1944. április hó 30. napjáig terjedő idő
ben a lakás és lakók számának figye
lembevételével az alábbi pontértékben 
meghatározott tüzelőanyag szerezhető be:
A lakás szobái

nak száma 
1
2
3
4
5 vagy több

A lakás lakóinak száma 
1 2 3 4 5 tői

200 200 200 200 200 
200 280 280 280 280 
200 280 350 350 350 
200 280 350 420 420 
200 280 350 420 490

A pontértéknek a következő tüzelő- 
anyagmennyiségek felelnek meg. Koksz 
vagy külföldi szén 8 kg, komlói, nagy- 
mányoki vagy pécsi szén 9 kg, rem- 
bergi, dorogi, egerest, szurdoki, tatai, 
tokodi vagy zsibói szén, vagy brikett 
10 kg, salgótarjáni szénmedencé’ből szár
mazó szén 12 kg, egyéb barna szén 15 
kg, lignit 20 kg és tűzifa 17 kg.

Minthogy a háztartási célra rendelke
zésre álló tüzelőanyagmennyiség csök
kenése miatt előreláthatóan nem szerez
hető be az egyes lakások fűtésére a 
fent meghatározott tüzelőanyag 100 szá
zaléka, ezért a kormányzat a tüzelő
anyag igazságos elosztása érdekében, 
továbbá azért, hogy a kisebb lakások

ban lakók fütő anyagát biztosítsa, a tü
zelőanyag beszerzése tekintetében elren
delte, hogy az egyes lakások fűtésére a 
táblázat szerint meghatározott mennyi
ségnek legfeljebb 90 százalékát szabad 
beszerezni.

A kormánynak ezeket az intézkedéseit 
az iparügyi miniszternek rendelete tar
talmazza, amely a Budapesti Közlöny 
múlt pénteki számában jelent meg. A 
rendelet intézkedik arról, hogy akik a 
már megengedettnél több tüzelőanyagot 
szereztek be, azt a következő idényre 
megőrizni, illetve tárolni tartoznak és a 
már megvásárolt, de még át nem vett 
tüzelőanyagból csak annyit szabad át
venni, hogy a múlt évről megmaradt és 
a folyó fűtési idényre történt beszerzé
sei együtt ne haladja meg a rendeleti
leg beszerezhető mennyiséget.

A vármegye alispánja 6 rimaszombati 
szén- és fakiskereskedönek az állami 
erdőből 960 erdei-méter fát utalt ki köz
szükségleti célokra. A város polgármes
tere elrendelte, hogy a kereskedők ezt 
a famennyiséget 60%-ban hasábokban, 
40%-ban pedig vágott állapotban hoz
hatják forgalomba azzal a megszigorí
tással, hogy egy-egy fogyasztó számára 
havonkint és családonként legfeljebb 1 
erdei-métert, illetve 5 q t szolgáltathat
nak ki a vásárlási könyve való beírás 
mellett.

♦♦

A  m agánháztartások se rté shizla lásának uj sza bá lyo zá sa,
Saját háztartási szükségletének fede

zésére sovány sertést bárki vásárolhat.
Az igy vásárolt sertés azonban az el

adó beszolgáltatási kötelezettségébe nem 
számit be. A saját háztartási szükséglet 
céljaira vásárolt és hizlalt sertések le
vágására a múlt évben kiadott rendele
tek ez évben is érvényben maradnak.

100 kg élősúlyt el nem érő zsirsertést 
levágni tilos. A sertésvásárlást a polgár- 
mesteri hivatalban (községházán) be kell 
jelenteni. A községi elöljáróság csak be
jelentett sertésre és a bejelentéstől szá
mított 60 nap elteltével adhat vágási

engedélyt.
A háztartáshoz tartozó 1, 2, 3 vagy 

négy személy után egy darab sertés vá
gására; 5, 6, 7 vagy 8 személy után két 
darab sertés vágására; 9, 10, II vagy 12 
személy után 3 darab sertés vágására 
lehet vágási engedélyt adni.

A háztartás részére levágott első ser
tés után 3 kg, a második és minden to 
vábbi sertés után sertésenkint 6 kg zsírt 
kell a hatósági zsirgyíljlőbe beszolgál
tatni. Ezen zsirmennyisigén felül zsirt 
beadni nem kell.

A fent megjelölt számú serlés levágá

sával s vágás napjától számított egy 
évig a háztartás zsírral ellátottnak te
kintendő, s az esetleg kiadott hatósági 
zsirjegyet be kell szolgáltatni.

Felhívják a sertésvásárlók figyelmét 
arra, hogy a hizlalás céljára takarmányt 
senki sem vásárolhat. Sertést csak az 
vásároljon, akinek a hizlaláshoz szük
séges takarmány, mint földtulajdonosnak 
vagy bérlőnek rendelkezésére áll, vagy 
azt mezőgazdasági munkával megszerezte. 
Gazdakönyvvel rendelkezők egymás kö
zött kormánybiztosi engedéllyel vásárol
hatnak takarmányt. Ez esetben az eladó 
javára beszolgáltatásként beszámító pon
tokkal a vevőt megterhelik és az a vásá
rolt termény helyett ugyanannyi pont
egységnek megfelelő más terményt kö
teles beszolgáltatni.

Olyan háztartások, melyek takarmány
nyal nem rendelkeznek, sertéshizlalási 
szerződést köthetnek olyan gazdákkal, 
akiknek a takarmány rendelkezésére áll.

Minthogy takarmányt vásárolni nem 
lehet, igy megszűnik azon állapot, hogy 
félhizásban levő sertéseket kellessen le
vágni.

Életbelépett 
a városi v ig a lm i-a d ó .

Rimaszombat megyei város háztartási 
szükségleteinek részbeni fedezése céljá
ból vigalmi-adót szed. A vigalmi-adó 
fizetése alól mentesek az intézetek, egye
sületek, egyházközségek és iskolák által 
rendezett előadások, amatőr sportver
senyek, a város, a levente-, cserkész- és 
tüzoltóegyesilletek előadásai, ha azokat 
nem h a s z o n s z e r z é s  céljából ren
dezik.

A vigalmi-adó mértéke a színházaknál 
a belépődíj 5%-a, a hangversenyeken 
10, kabaré- és cirkuszelőadásokon, vala
mint a mozgóképszínházaknál 15—15%. 
Mulatóhelyeken az adó 50°/o-ig terjed
het. A kártya- és tombolajátékosok vi
galmi adója a fizetett kártyapénz után
25“/..

Ahol beléptidijat nem fizetnek, a vi
galmi-adó s z e mé l y e n k é n t  a követ
kező :

Kávéházban, vendéglőben és kocsmá
ban, ahol a cigányzene játszik, 20 Mlér, 
ahol bármely más zene (jazz, sramli, 
stb.) 40 fillér. Ahol a közönség táncolhat 
1 P, mulatóhelyeken 3 P.

Ha belépődíj nincs, akkor a megvál
tott műsor után kell a vigalmi-adót fi
zetni. Ha a belépődíj önkéntes-adomány, 
akkor az adomány 10%-á! kell beszol
gáltatni. Vigalmi-adóra kötelezettek a 
bérlet- és szabadjegyek is.

A vigalmi-adó rendelkezéseket szigo
rúan ellenőrzik, az ellenőrzés módjáról 
a közönséget megfelelő formában tájé
koztatni keli. A rendelkezések megsze
gőit szigorú pénzbírsággal sújthatják.

Jó -k ö z e p e s  eredm ényt hozott 
Göm örben a term és.

Halász Sándor m. kir. gazdasági fel
ügyelő, a vármegye gazdasági felügyelő
ségének vezetője a vármegye közigazga
tási bizottsági ülésén mezőgazdasági hely
zetjelentését az elmúlt hónapról a követke
zőkben terjesztette elő: „Júliusban az idő
járás kedvező volt, s igy az aratást a 
legkedvezőbb körülmények közt — ke
vés kivétellel — mindenütt elvégezték. 
A hordás és cséplés folyamatban van. 
Az edd g megállapítható cséplési ered
mények arra engednek következtetni, 
hogy

a kalászosok terméseredménye ál
talában megüti a jó-közepes mér
téket. A kukorica, burgonya, répa, 
dohány igen jól fejlődik és a 
várható terméseredmény előrelátha
tólag' nem marada kalászosok mögött.

Az olajosok közül a napraforgó, szója
bab jó, a len és a repce azonban igen 
gyenge termést adott. Egészen rendki- 
vüli gyenge termést adtak általában a 
takarmányfélék. A rétek anyaszéna-ter- 
mésében a tavaszi hideg és csapadék- 
hiány, a sarjubana rendkívüli meleg és 
aszályos nyári időjárás átlag 70’/«-os 
terméscsökkenést okozott. A vetett és 
évelő szántóföldi takarmányok termésé
ben ugyanazon okok miatt 50— 60 7o-os
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Utazásnál
a változó életmód zavarjad iendes 
emésztést. Ez émelygést, fejfájást 
okoz. Ne felejtse^ hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajtó,

csökkenés állapítható meg, s azt még 
sulyosbbitja az a körülmény, hogy a 
legelő gyenge fűnövése miatt a tele
lésre is elégtelen szálastakarmány tér 
mést már a nyár folyamán fel kell 
etetni.*

A Gabonaforgalmi Központ és az 
Adatforgalmi Központ kirendeltségei 
megkezdték működésűket. Az uj ter
melési és beszolgáltatási rendszerrel 
kapcsolatban a különböző Áruforgalmi 
Központok kirendeltségeket állítanak fel. 
Vármegyénkben jelenleg a Gabonafor
galmi Központ kirendeltsége (Rima
szombat, Koháry-u. 4. sz. Telefon: 191) 
és az Állatforgalmi Központ kirendelt- J 
sége (Rimaszombat, Andrássy-u. 17. sz. 
Telefon: 223) működik.

Székelyföldön ■
Valami különös érzés fogja el az em

bert, amikor a Székelj földre lép. Valami 
furcsa varázs szádja meg, valami kiilö- J 
nős rnegilletődés, amikor a hegyóriáso- j 
kát nézi. Olyan titokzatosan fölséges 
minden, mintha az égbenyuló zord 
csúcsokon, vagy a félelmetesen zugó 
fenyvesek között emberfeletti lények | 
élnének, akik különös lelkületűkkel rá
nehezednek a havasok minden lakójára 
és nyomot hagynak minden élőlényen. 
Szokatlan minden, de mégsem idegen. A { 
folyók, s hegyipatakok csobogásában, a 
fenyvesek zenélő zúgásában benne van 
egy nép minden szenvedése.

Áhítattal hallgatom a fenyves tompa 
zúgását és az elkezd mesélni rongyos 
erdei emberekről, szálas, félmeztelen ke
serű, néma óriásokról, akik döngetik a 
fákat a havason, kiknek a szemében 
sötét álmok kápráznak és akik korgó 
gyomorrai nyomorultan kénytelenek élni. 
Az élet azonban megy tovább a maga 
könyörtelen utján és ha ki is dűl vala
melyik közülük, ismét meg kell ragadni 
a fejszét. Arcuk eltorzult, a foguk pereme 
leporlad az erőfeszítéstől. Szinte élet
halál küzdelem a téllel, a zord termé
szettel a megélhetésért. Fagytól, hideg
től vörösre dagadt ujjakkal, kimeredt 
szemmel, remegő térdekkel küzdenek 
az életért. Olyan sors, miről a világnak 
sejtelme sincs.

Aztán mesél a román elnyomatásról. 
Olyan szomorú a hangja, amint pana
szait, bánatait kiönti. Hát hogyne lenne, 
mikor arról beszél, hogy hogyan pusz
tult el napról-napra a magyarság, itt is, 
ott is elnémultak a harangok és a kol
dus szegény református pap hiába hir
dette az igét a kis fatornyos templom
ban. Magyar fiukról beszélt, akik nem 
tudtak boldogulni az iskolában, mert 
nem tudtak oláhul. És elsuttogja az 
egész Székelyföld sorsát, ahol minden 
ember élete tragikus magyar sors.

Álmodozásomból léptek zaja riaszt 
fel. Egy öreg harisnyás bácsi közeleg 
baltával a vállán. — Jó napot öreg, kö
szönök feléje. — Adjon Isten, ha meg 
nem sérteném fiatal ur, ejsze Szeredába 
ügyekszik.

— Én oda — felelem akaratlanul is 
székelyesen.

Ejsze ide való? — Én nem. Vá
laszolom. — Nagyon messze lakom. 
Régeskenem vala honn? — Ejsze a romá
nok miatt? — Nem, feleltem neki, mert 
erdélyinek hisz engem is... No, Isten 
éltesse, aki megszabadita münköt.

Elbúcsúzunk, hosszan nézek utána, 
mig az erdő sűrűjében el nem tűnik 
meghajlott alakja. Aztán csend, csak a 
Hargitta felől hozza a szél bágyadtan a 
legelésző gulya kolompszavát.
___________________________ S. P.

Á g y t o l l  o lcsób b .
Tarkatoll fosztani való — <k> fillér. Apró puha 
|-8o, jobb 2 4o, még jobb 3 —, szürke fosztottas 

6o, jobb 4'8o, ennél is jobb 5 8o, fehéres fosz
tottas 6 8o, jobb 7 8o. Fehér fosztott libatoll j 
9'8o, jobb Io8o, mégjobb 11 8o. Egész pelyhest 
13 8o-tól kg-onként szállítok kg-os postacsoma- 1  
golásban bermentve, utánvéttel. — Tollmentes I 
paplan pelyhe! is szállitok I Köztisztviselőknek 
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T. TÓTH MIHÁLY
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Dr. Horváth Árpád
a lisp á n  m a g a s  p á p a i  k itü n te té se .

XII. Pius pápa dr. Bubrtics Mi
hály rozsnyói megyéspüspök elő
terjesztésére dr. Horváth Árpád 
Gömör és Kishont vármegye alis
pánját, a rimaszombati r. kát. egy
háztanács világi elnökét az egyház 
és társadalom terén kifejtett buzgó 
munkásságának e l i s m e r é s é ü l  a 
„Szent Szilveszter Rend“ lovagjává 
nevezte ki. A magas egyházi Rend 
érdemkeresztjét és a kitüntetésről 
szóló legfelsőbb okmányt augusz
tus 22-én, vasárnap d. e. 10 óra
kor Rimaszombatban a plébánia- 
templomban a megyéspüspök sze
mélyesen adja át dr. Horváth Árpád 
alispánnak.

Vármegyénk első tisztviselőjének 
magas pápai kitüntetése bizonyára 
nemcsak a rimaszombati, de Gö
mör egész katolikus társadalmában 
nagy megelégedést és őszinte örö
met fog kiváltani. A pápai kegy, mely 
dr. Horváth Árpád személyében ka
tolikus közéletünk egyik vezető 
egyénisége érdemeit jutalmazta meg 
méltóan, kisugárzó fénye által meg
becsülést szerez a rimaszombati 
egyházközségnek és az egyházme
gye társadalmának is.

— Orvosi hír. Dr. Friedmann Miksa 
orvos rendelőjét Osgyánból Rimaszom
batba Deák Ferenc-u. 19. szám alá 
helyezte át. (Dr. Komlós-féle házba).

— Orvosi hír. Dr. Deutschberger Jenő 
v. szemklinikái asszisztens, az OTI h. 
szemész-főorvosa hazaérkezett és újból 
rendel szembajosok részére Losoncon, 
Vasut-u. 26 B. alatt.

A szentistván-napi ünnepi isten
tiszteletek. A r. kát. plébániai hivatal 
közli, hogy augusztus 20 án, pénteken 
Szent István első királyunk emlékezetére 
a hivatalos ünnepi szentmisét délelőtt 
10 órakor tartják meg. — A református és 
evangélikus templomokban e napon az 
ünnepi istentiszteletek délelőtt 9 órakor; 
kezdődnek.— Az egyházak a katonai és j 
polgári hatóságok, valamint az egyesü
letek vezetőit és kiküldötteit az ünnepi 
istentiszteletekre ez u tón  hívják meg.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
és törvényhatósági kisgyülése augusztus 
10-én, kedden délben tartották meg 
rendes havi ülésüket dr. Radvdnszky 
György kormánybiztos-főispán elnöklete 
mellett. Az ülések folyó ügyeket tár
gyaltak.

Befejeződött a Téli Gazdasági Is
kolában tartott egyhetes tanfolyam.
Záróvizsgával és az erről szóló bizonyít
ványok kiosztásával fejeződött be folyó 
hó 7-én délelőtt a rimaszombati Téli 
Gazdasági Iskolában a „Zöld-Mező* 
mozgalom keretében megtartott 7 napos 
tanfolyam, amelyen az ország minden 
részéből 40 tanító vett részt. A vizsga 
dr. Gabonás János polgármesterhelyettes 
elnöklete és Benedek József gazdasági 
iskolai igazgató vezetése alatt folyt le, 
s azon a hallgatók a tanfolyam anyagát 
képező s a rét- és legelőgazdálkodás 
körébe tartozó ismeretekből dicséretes 
tanúságot tettek. A vizsga az elnöklő dr. 
Gabonás János polgármesterhelyettes 
zárószavaival ért véget, aki teljes elis
merését fejezte ki a rövid ideig tartott, 
de annál dicséretesebb eredménnyel 
zárult komoly munka fölött.

Meggyorsítják a hadigondozottak 
ügyeinek intézését. A magyar kir. 
honvédelmi miniszter rendeletet adott ki, 
amellyel összefoglalóan szabályozza a 
hadigondozottak ügyeinek intézését. A 
miniszter egyben elrendelte, hogy vala
mennyi hatóság az ilyen ügyeket a leg
gyorsabban, soronkivül intézze el.

t  H A Z Á É R T .

Hősi halál. Régóta sejtett szomorú 
hirt közölt a Szerkesztőségünkbe Ózdról 
küldött gyászjelentés: Szedtük Gábor 
tartalékos honvédföhadnagy, számos ki
tüntetés tulajdonosa, rimamurányi tár
sulati tanító 44 éves korában, február 
10-én az orosz harctéren életét áldozta 
fel a Hazáért. Amilyen lelkes és odaadó 
munkása volt a magyar kultúrának, hősi 
halálával bizonyította be, hogy eszmé
nyeiért legfőbb kincsét: fiatal életét is 
odaadni képes volt. Hősi elmúltát özvegy 
édesanyja, bánatos hitvese: szül. Szabó 
Erzsébet, akivel II esztendőn át élt 
boldog házaséletet, árván maradt kis 
leánykája, nővérei s kiterjedt rokonság, 
köztük apósa: Szabó Andor, a HONSz 
helyicsoportjának alelnöke, valamint só
gora : Szabó István állami népiskolai 
tanító gyászolják. A messze orosz föl
dön ideiglenesen nyugovóra tért magyar 
hős lelki üdvéért az engesztelő szent
miseáldozatot augusztus 14-én Ózdon 
mutatták be az Egek Urának.

Gyűjtés a katolikus diákotthon szá 
mára. Mint ismeretes, a Katolikus Akció 
országos vezetősége elhatározta, hogy a 
székesfővárosban az egyetemi ifjúság 
számára diákotthont épített. Erre a célra 
a m. kir. belügyminiszter országos gyűj
tést engedélyezett. Bubnics Mihály rozs
nyói megyéspüspök a mozgalom támo
gatására pásztorlevélben hívta fel a gö- 
möri katolikus társadalmat. A pásztor- 
levelet az elmúlt vasárnap hirdette ki 
Radúny Lajos esperes-plébános, aki a 
sekrestyében elhelyezett gyüjtőiven kez
dette meg a gyűjtést.

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

A Rimaszombati KÁLÓT Telepes- 
képző Népfőiskola augusztus hó 22 én, 
vasárnap délután 4 órai kezdettel az 
iskola területén levő Marton-pusztán 
aratóünnepéllyel egybekötött nagyszabású 
szabadtéri népi bemutatót rendez. Mű
sor: 1. Induló. 2. Bevezető beszéd: Ger 
gely József igazgató. 3. Aratóünnep, jel
képes aratási felvonulással. 4. „Kocso
nya Mihály házassága,* az első magyar 
bohózat 3 képben. 5. Népdalkoszoru. 6. 
Magyar kettős, tánc. 7. „Góbé a kosár
ban* székely népmesejáték 3 képben. 
8. „Tábortűz mellett* kurucjelenet, tán
cokkal és dalokkal. 9. „Vékony deszka
kerítés* énekes népi játék. 10. Magyar 
verbunk, tánc. 11. „Az egyszeri király 
kenyere* mesejáték I képben. l2. Nyár
esti népdalcsokor. 13. Somogyi kanász- 
tánc. 14. Befejező beszéd: P. Nagy 
Töhötöm S. ). orsz. h. elnök. 15. Him
nusz. A műsor után tánc. Belépődíj 
nincs, müsormegváltás kötelező. Kedve
zőtlen idő esetén a műsor a Három Ró
zsában este 8 órai kezdettel folyik le.

Az ünnepség délután Rimaszombat
ból a 3 óra 40 perces vonattal, vagy 
25 p-'rces kellemes sétával kereshető 
fel. — Itt említjük meg, hogy az iskola 
növendékei augusztus 20-án, pénteken 
lovasbandérium kíséretében Rimaszom
batban d. e. '/, 12 órakor megkoszo
rúzzák a Hősök Emlékművét.

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

Halálozás. Őszinte részvéttel értesül
tünk arról, hogy Román János r. kát. 
ny. igazgató-tanító augusztus 2-án, 60 
éves ko ában Rozsnyón meghalt. Az 
elhunyt, mint a Rozsnyói Dalosegylet 
hosszú éveken át karnagya, tevékeny 
részt vett elmúlt kisebbségi életünk kul
turális harcaiban, úgyhogy az országos 
karnagyi címet is elnyerte. Városunkból 
sokan ismerték és tisztelték. Temetése 
Rozsnyón nagy részvét mellett ment 
végbe.

Azonnal jelentsd fel az árdrágítót! 
Az árdrágító tönkreteszi családodat, 
kiveszi gyermeked szájából a kenye
ret, ezért azonnal jelentsd feli
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V é d je  v e t é s é t
ABAVIT-tal!

Univerzális száraz és nedves 
csávázószer.

A régi bevált minőségben szállítja a

MAGYAR MEZŐGAZDÁK 
SZÖVETKEZETE
növenyvédelmt-osztalya

Budapest, VI. Eötvös-u. 25/a sz. és 
a kirendeltségek, továbbá minden 

Hangya Szövetkezet.

«
Termény vásárlást a kijelölt keres

kedők. Dr. Radvdnszky György főispán, 
Gömör és Kishont vármegye közellátási 
kormánybiztosa a folyó gazdasági évre 
terményvásárlási jogosultsággal a követ
kező kereskedőket bizta meg: Gabona- 
kereskedők: Ifj. Szabó Elemér, Pohoczky 
László és Antóny Pálné rimaszombati 
lakosok. Vetőmagvak vásárlására jogo
sult a rimaszombati Közellátási Felügye
lőség utján Pohoczky László Rimaszom
bat és Burget Zsolt Miskolc. Baromfi- 
és tojáskereskedők: Dely Károly, Rigó 
Balázsné és Szabó Lászlóné Miskolc. 
Tej-és tejtermék kereskedők: Tóth Ernő 
és Gócza András rimaszombati lakosok. 
Gyapjú vásárlására és átvételére 5 q án 
alul jogosult ifj. Szabó Elemér Rima
szombat. Hüvelyes veteményeket vásá
rolhatnak : Pohoczky László, ifj. Szabó 
Elemér, Antóny Pálné és a Járási Hitel- 
szövetkezet Rimaszombat. Á vármegye 
területéről a fenti termények kizárólag 
csak a kijelölt kereskedőknek adha
tók el.

Uj feláras bélyeg a Horthy Miklós 
Nemzeti Repűlőalap támogatására. A
postavezérigazgatóság közli, hogy augusz
tus 16 án a Horthy Miklós Nemzeti 
Repülőalap támogatására — korlátlan 
példányszámban — 20 fillér felárral 30 
fillér címletű bélyeget bocsát forgalom
ba. A bélyeg 100 darabot tartalmazó 
lapokban készül. A bélyeg tervrajzát 
Gönczi-Gebhardt Tibor iparművész ké
szítette. A postavezérigazgatóság felkéri 
a közönséget, hogy a hősi halált halt 
Kormányzóhelyettest, vitéz nagybányai 
Horthy Istvánt ábrázoló, hazafias célt 
szolgáló, folyó évi szeptember végéig 
valamennyi postahivatalnál árusításra 
kerülő bélyeget levelei bérmentesítésére 
minél nagyobb mennyiségben használja.

Feljelentések üzletbezárás miatt. A
rimaszombati m. kir. Közellátási Fel
ügyelőség több kereskedő ellen feljelen
tést tett az I. fokú Iparhatóságnál, akik 
üzleteiket zárva tartották. A Felügyelő
ség kérte annak megállapítását, hogy a 
feljelentett kereskedők bejelentették-e 
előzetesen üzleteik zárvatartását az I. 
fokú Iparhatóságnál.

F elh ívás
Miheztartás és a megjelölt határidő 

pontos betartása végett közlöm az érde
kelt gazdaközönséggel, hogy mindazok, 
akik vetőmagra igényt tartanak, legké
sőbb 1943. augusztus 20-áig a város 
gazdasági előadójánál jelentsék be szük
ségletüket. A bejelentés alkalmával mé
termázsánként 10 pengő előleg fizetendő, 
mely a vetőmag átvétele alkalmával 
annak árából levonásba fog kerülni. 
Utólagosan beérkezett igényléseket nem 
vehetek figyelembe.

Éva László s. k. 
polgármester.

^Minden. Aá/ifa.:
© A S  P I R I N
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ROVÁS. Az elm últ héten
A rémhírterjesztés és fecsegés ha

zaárulás I Ez a figyelmeztetés sohasem 
volt oly időszerű, mint mostan, amikor 
Európa hetek óta tartó heves, véres 
csatákban védekezik a kultúrát és civi
lizációt megsemmisíteni akaró ellenséges 
támadásokkal szemben. Csodálattal te
kintünk a keleti harciéren küzdő hősükre 
és tudjuk, hisszük, hogy Európa feltar
tóztatja az életre törő keleti hordák ára
datát. Ehhez azonban komolyság, erős 
akarat, rendíthetetlen hit és összetartás 
kell. A magyar nemzet nem engedheti 
meg, hogy belső ellenségei, kishitű, ije
dős idegbajosok, vagy cinikusan élcelődő 
aszfaltbetyárok megzavarják a nemzet 
egységét, gyengítsék tettrekészségét.

Rimaszombatban is látunk kárörvendő 
arcokat. Az utcasarkokon, a Horthy Mik- J 
lós-tér padjain kisebb csoportokba ve
rődve, élénk kézmozdulatokkal tárgyal
nak, suttognak ezek az emberek.

Egy borbélymühelyben Ízléstelen Mus- 
solini-viccek hangzanak el. Szabad ezt 
megtenni a magyarság legnagyobb jó
akarójával? Mussolini volt az első, aki 
a megcsonkított Magyarország revízióját | 
jogosnak ismerte el a nagyhatalmak [ 
vezetői közül. Mussolini volt az, aki az 
olasz népet nemzetté formálta, a „dolce 
far niente," az édes semmittevés népé
ből dolgozó, önérzetes embereket fara
gott. Most pedig, amikor, két világhata
lom bombavetőinek százai pusztítják; 
az olasz templomokat, műemlékeket, 
kórházakat, békés lakóházakat, sőt még 
a temetőket sem kímélik — volt ereje 
a Dúcénak visszalépni. A féltékeny nagy
hatalmak állításuk szerint azért puszti- j 
tották az olasz otthonokat és műkincse- j 
két, mert ők a fasizmust akarják meg- I 
semmisíteni. Mussolini visszalépett, hogy 
nemzetét további kegyetlen szenvedé- 1 
sektől megkímélje. Milyen fájdalmas le
het egy építő, nevelő, áldásos munka 
eredményeiről lemondani azért, mert 
idegen hatalmaknak nem tetszett egy 
szebbre hivatott nemzet felemelkedése. 
Olaszországban nem szabad Mussolinit 
ócsárolni. Hát mi magyarok legyünk 
azok, akik rosszindulatú, gyalázatos 
vicceket megtűrünk? Ez a magyar be
csület, a magyar lovagiasság és a ma
gyar hála ?

Egy gazdaember ijedten kérdezi: „Igaz, 
hogy ez, meg az történt ?“ Csupa légből 
kapott hir, a háborús helyzetnek ránk 
nézve előnytelen elferdítésben. „X. ur 
beszélte," mondja a jámbor falusi. X. 
urat ismerjük. Azok közül1 való, kiknek 
érdeke az, hogy itten az 1919 es ese 
mények megismétlődjenek. Az ilyen X. 
urakra vigyázni kell !

A közelmúltban Károlyi Mihály ma
gyar emigráns vezér egy nagy londoni 
lapban vázolta az emigráns magyarok 
célkitűzéseit : „A magyar középosztályt 
és a parasztságot ki kell irtani. Magyar- 
országot az „igazságos" trianoni hatá
rokra kell visszaszorítani" —- mondotta.

Erre gondoljon minden magyar em
ber, ha ma Ízléstelen politikai vicceket, 
vagy X. ur híreit hallja.

Az anyakönyvi okmányok dija. A
belügyminiszter újra megállapította az 
anyakönyvi kivonat és a családi értesítő 
kiáilitásáért járó dijakat. Eszerint az 
anyakönyvi kivonat 3 pengőbe kerül te
kintet nélkül arra, hogy egy vagy több 
névmutatót kell-e átvizsgálni. A családi 
értesítő kiállítási dija, tekintet nélkül a 
bejegyzett esetek számára, 7 pengő 50 
fillér. Az állami anyakönyvvezető zára
dékáért 1 pengő 50 fillért kell fizetni. 
Ugyanennyi munkadijat számíthat az 
anyakönyvvezető a családi értesítő miatt 
az illetékes anyakönyvvezetöhöz intézett 
megkeresés elkészítéséért. Az uj dijak 
szeptember 1-én lépnek érvénybe.

két jelentősebb belpolitikai meg
nyilatkozás történt. Kolozsvárott 
Ant al  István propaganda-minisz
ter válaszolt arra a román részről 
elhangzott támadásra, amely ismé
telten bitorlásnak nevezte Erdély 
visszatért részeinek birtoklását. A 
miniszter kijelentette, hogy Erdély 
mindig magyar volt és magyar lesz 
örökké, s a magyarság a legna
gyobb áldozatot is kész meghozni 
Erdélyért! Antal István beszéde 
méltó válasz volt a mondva-csinált 
vádaskodásokra, de intés befelé 
arra is, hogy a magyar ügyet 
semmiféle veszély nem érheti, ha 
egységesek maradunk és keményen 
marokra fogjuk a fegyvert.

A külügyminisztérium hivatalos 
lapja, a „Pester Lloyd“ viszont 
hosszabb cikkben foglalkozott az 
angol rádió ama fenyegetésével, 
amely Magyarország közeli légi 
megtámadásáról beszélt. A lap igaz
ságunk tudatában világos és egy
szerű szavakkal cáfolta meg az 
angolszáz hazugság-vádakat. Egy
ben rámutat arra a mesterkedésekre, 
amelyeket Benes és társai az utóbbi 
időben Magyarország ellen folytat
nak. Hangsúlyozza végül, hogy 
Magyarország mint mindig, most is 
a nyugati keresztény kultúra meg
őrzéséért harcol. Ezért nem vár ju
talmat, de rendíthetetlenül tudatá
ban van az európai élethez meg
szerzett jogának, amelyet az elvakult 
gyűlölet sem pusztíthat el.

Rendkívül magasak a gyümölcs 
árak Gömör megyében. Más vidékek, 
sőt Budapest gyümölcsáraihoz viszo
nyítva is megyénkben és városunkban 
a gyümölcsárak indokolatlanul magasak. 
Megállapítást nyert, hogy kereskedőink 
magasabb áron árusítják a helyi és 
környéki termésű gyümölcsöt, mint a 
budapesti legelőkelőbb gyűmölcskiske- 
reskedők. Ez az indokolatlan helyzet — 
amint értesülünk — már az illetékes 
hatóságokat is foglalkoztatja és szükség 
esetén a kereskedő, illetőleg a termelő 
ellen árdrágító visszaélés címén eljárást 
fognak indítani.

Szigorúan ellenőrzik a cséplést. A
csépléseket az egész országban ellen
őrzik, .részint a m. kir. közellátásügyi 
miniszter nyílt rendelettel ellátott köze
gei, részint pedig a tn. kir. Közellátási 
Felügyelőségek ellenőrei. A Felügyelő
ség az elmúlt hetekben a vármegyében 
hat közeggel ellenőriztette a cséplést. 
Az ellenőrzés egyre nagyobb méretek
ben folyik és szabálytalanság esetén a 
közellátási kormánybiztos cséplési ellen
őrt fog kinevezni a cséplőgéptulajdonos 
költségére a gép mellé.

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

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki 
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején ^ Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

I! Tartsuk be
a légolta lm i előírásokat! I

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

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

a

Liga  he ly i c s o p o rtjá n a k !

A napokig tartó kánikula az elmúlt 
hét végén hirtelen végétért. A időjárás 
szeles és az éjszakák már meglehetősen 
hűvösek. A természet és a növényzet 
viszont a nagy aszály után még esőre 
vágyik, s főleg a legelők felujulásához 
lenne bőségesebb csapadékra szükség.

Nemzeti filmszínház.
Az elmúlt héten igaz gyönyörűségünk 

tellett Páger Antal sokszínű szereplésé
ben. Legkiválóbb filmszínészünk minden 
alakításában egészen különálló egyéni 
teljesítményt nyújt, mesteri játéka tud 
könnyeket fakasztani, de derűt is árasz
tani. A „Férfihíiség" kifogástalan film
alkotásnak bizonyult, s teljesen mentes 
a magyar filmgyártás még sok hibájától. 
A péntek este bemutatott „Gyávaság" 
is a jól sikerült magyar filmek közül 
való. Á robogó tempójú történet nagy
szerű alkalmat nyújt az elragadó ked- 
vességü Szeleczky Zitának drámai és 
naivai tehetségének bemutatására. Ki
tűnő partnere a megható szerelmi tör
ténetben Hajmássy Miklós, ez a hatal
mas termetű, de csupa-sziv színész. 
Mellettük Senyei Vera, Hidvéghy Valéria, 
Zsilley Margit, Pataky Jenő, Mihályi 
Ernő viszik a főbb szerepeket. A „Gyá
vaság" szombaton és vasárnap is mű
soron van, hétfőn nincs előadás, mig 
kedden és szerdán a „Tiszavirág", Bol- 
váry Géza első magyar hangos filmje 
kerül felújításra Tolnay Klárival a cím
szerepben. — Csütörtökön és Szent- 
lstvánkor, pénteken a legszebb Jókai- 
történet, a „Szegény gazdagok" az ün
nepi műsor. Az izgalmas és romantikus 
darab főszerepeit Szelecky Zita, Lukács 
Margit, Vaszary Piroska, Uray Tivadar, 
Szilassy László és Mály Gerő játszák.

S P O R T .

Labdarúgás.
R. Törekvés—Perecesi TK 3:2 (1:1).

Az elmúlt vasárnap a helyi csapat újabb 
győzelmet aratott NB. Il-ős ellenfele 
ellen annak ellenére, hogy két hét előtt 
mutatott játékánál kevesebbet nyújtott 
A Törekvés kétféle összeállításban ját
szott, s inkább a II. féiidőbeli csapat 
elégített ki. Dicséretremélíó, hogy az, 
együttesnél emelkedett a győzniakarás 
vágya, s az uj edzőnek hivatása lesz az 
hogy a csapatot erőnlétben fokozza és 
technikáját emelje. Örömmel láttuk, 
hogy péidául a kis Szapárynak milyen 
hasznára vált az edzőtábor, vasárnap 
feltűnően ő volt a mezőny legjobb em
bere. Meilete az ellenfél kapusa és a 
II. félidőben Juhász tiint ki bravúros 
védéseivel. Barczinak láthatólag nem 
felelt meg a középcsatár posztja, kissé 
gyönge játékáért két góljával kárpótolt. 
A próbajátékosok közül ezúttal a jobb
összekötő tűnt ki. A Perecesi TK csa
lódást keltett, hire után többéi vártunk 
tőle. A biró sokat mérlegelt, s igy Íté
leteit sokszor viharos ellenkezések fo
gadták. Közönségünk egyrészét azonban 
figyelmeztetnünk kell arra, hogy úgy a 
játékvezetővel, mint az ellenféllel szem
ben is kötelezi a vendéglátókat a sport 
szerű lovagiasság. Rimaszombat sport
közönségének mindig jóhire volt, s kell, 
hogy ezt a jövőben — az ujannan ide
érkező csapatokkal szemben is — meg
őrizzük.

A Törekvés első Magyar Kupa- és 
Corinthian-mérkőzését augusztus hó
22-én, vasárnap délután j:\tsza le Rima
szombatban. Ellenfele a losonci LAFC 
NB II ős csapata lesz.

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 '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, 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 
’/.-ed évre 130 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

A „Hid" Zilaliy 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 „Vilógposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg.

E l a d ó
konyhaberendezések, szekrények, 
szőnyeg, villanygramofon és más
lakásberendezési tárgyak. — Cim : 
a kiadóhivatalban.

Keresek megvételre
üvegcsiilárt, nagy ebédlő- és ösz- 
szekötő argaman szőnyeget, bi- 
dernieyer vagy barokk ebédlöbe- 
rendezést, esetleg kredencet és
székeket. Cim : a kiadóhivatalban.

K e r e s e k  kétszemélyes háztar
tásba megbízható, perfekten főző,
meglettebb korú

háztartási alkalmazottat.
Cim a kiadóhivatalban.

R i m a s z é c s e n
vasútállomással szemben mi ndenre  

alkalmas
nagy ü z le th á z  ve n dé g lő  h e ly is é g e k k e l.

nagy pincékkel, 5 szobás lakással 
e l a d ó  vagy bérbe adó. — Cim : 
BÚR ESS J ÓZ S E F  Rimaszécs.

E g r i  bikavér,
vörös és fehér borok szárma
zási bizonyítvánnyal beszerezhetők. 
H ordókat, száríto tt vargán ya  
gom bát veszek. Láng Nándor  

szőlőbirtokos, Eger.

A m. kir. kincstári jogügyi igazgatóság. 
4463/1943/1/1.

Árverési hirdetmény.
A m. kir. kincstári jogügyi igazgatóság 

1943. szeptember 10-én 12 órakor a hely
színen önkéntes árverés alá bocsájtja a 
m. kir. kincstár tulajdonát képező és a 
gömörpéterfalvai 226. sz. telekjegyző
könyvben felvett 547/a/6/2 hrsz. alatt 
lévő ingatlant a gőmörpéterfalvai pénz
ügyőri laktanyával együtt.

Részletes feltételek a m. kir. kincstári 
jogügyi igazgatóságnál (Budapest, V. Go- 
rove-u. 3. I. ü. o.), a rimaszombati kir. 
pénzügyigazgatóságnál és adóhivatalnál 
betek inthetök.

Budapest, 1943. augusztus 4.
Dr. Sántha s. k. 

kir. kincstári főügyészi helyettes.

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


