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A Kormányzó Ur 
a háború hőseiért .
A hivatalos lap Szent István-napi 

száma legfelsőbb kéziratot közölt, 
amelyben vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország Kormány
zója felhívta a kormány elnökét 
olyan intézkedések megtételére,

amik méltók legyenek a háború 
h ő s e i n e k  megjutalmazására.

Különösen a föld juttatását, azon
kívül pedig kincstári és egyéb 
hasznothajtó jogosítványok vagy 
engedélyek elnyerését, a közszol
gálati pályákon való elhelyezkedés 
elsőbbségét, valamint az önálló 
életpálya megteremtéséhez szüksé
ges segítséget óhajtja biztosítani a 
Kormányzó Ur a hadviselteknek, a 
hadiözvegyeknek és a hősök árvái
nak. Az intézkedések végrehajtásá
ban nagyobb szerepet kíván az 
ország feje az általa életrehivott, s 
a nemzeti összefogást és a harci 
erények ápolását testületi szellem
ben ébrentartó Országos Vitézi 
Szék részére is.

A legfelsőbb kormányzói kézirat 
az egész országban a legnagyobb 
megelégedést váltotta ki. Arra a 
cselekvő szeretetre, amely benne 
kifejeződik, minden magyar csak 
viszont-szeretettel válaszolhat. A 
kormányzói elgondolás a hősök 
megjutalmazására

a legtökéletesebb faj- és nemzet- 
nemesités, mert a legbiztosab
ban választja ki a legjobbakat 

a nemzet zöméből.

A megelégedés mellett a bizal
mat és a hitet is megerősíti a ma
gyarságban ez az intézkedés. A 
nemzet eddig is rajongva szerette 
Kormányzóját, mostani elgondolásai 
pedig még bensőségesebbé teszik 
a szivbéli kapcsolatokat közte és 
a nemzet között, amely csak hálá
val fogadhatja azt a megbecsülést, 
amely hős fiait az ország bölcs 
vezére részéről érte.

D r. R advánszky G yö rgy főispán term ésellenőrző  körútja.
Dr. Radvánszky György, Gömör 

és Kishont vármegye főispánja, 
mint közellátási kormánybiztos az 
elmúlt hét folyamán a vármegye 
területén a termés beszolgáltatási 
rendelkezések végrehajtását ellen
őrizte. A főispán útja ez alka
lommal Osgyánba vezetett, ahol Ja- 
nitzky Sándor szakelőadó, a Köz
ellátási Felügyelőség vezetőjének 
és dr. Hisnyay-Heinzelmann Imre

vm. aljegyző,főispáni titkárnak kísé
retében megtekintette az osgyáni 
és környékbeli cséplési munkálato
kat. Szemléje során a főispán be
hatóan megvizsgálta az osgyáni 
körjegyzőség közellátási ügymene
tét is.

A kormánybiztos-főispán a ter
mést ellenőrző szemleutjait a jövő 
héten is folytatja.

Bubnics Mihály
megyéspüspök adta át Horváth Árpád alispánnak 

a „Szent Szilveszter Rend“ lovagkeresztjét.
Lélekemelőén szép és bensőség- 

gel teljes egyházi ünnepély folyt 
le augusztus 22-én, vasárnap dél
előtt 10 órakor a rimaszombati kát. 
templomban. Ez alkalommal ünnepi 
szentmise keretében nyújtotta át 
dr. Bubnics Mihály m. kir. titkos 
tanácsos, a rozsnyói egyházmegye 
püspöke dr. Horváth Árpád alis
pánnak, a rimaszombati róm. kát. 
egyházközség világi elnökének a 
„Szent Szilveszter Rend" lovag
keresztjét, amelyet XII. Pius pápa 
a megyéspüspök előterjesztésére 
adományozott.

A templomot, amelyet az égő 
nap és a villanyégők fénye nap
pali világitással sugárzott be, szo
rongásig megtöltötte a hívők sora. 
A baloldali első sorokban a hely
őrség tisztikara foglalt helyet Ge- 
csey József tüzérezredessel az élen. 
Mögöttük a csendőrség és a pénz
ügyőrség képviselői ültek. A jobb
oldal első sorait a polgári ható
ságok képviselői foglalták el, dr. 
Fábián Jenő miniszteri tanácsos, 
pénzügyigazgatóval, Éva László 
polgármesterrel és vitéz dr. Bükky 
Jenő rendőrtanácsossal az élen. A 
kiküldöttek soraiban ott láttuk a 
vármegye, a pénzügyigazgatóság, 
Rimaszombat megyei város, a m. 
kir. tanfelügyelőség, az állami 
kórház és egyéb testületek vezetőit 
vallás különbség nélkül. A szen
télyben az egyháztanács tagjai fog
laltak helyet, az élen dr. Horváth 
Árpád elnökkel.

A szentmisét dr. Bubnics Mihály 
megyéspüspök celebrálta teljes püs
pöki díszben fényes papi segédlet

mellett. Az evangélium után pász
torbottal a kezében a püspök be
szédet mondott. Hangsúlyozta, hogy 
mindig örömmel jön Rimaszombat
ban, azonban most

különleges alkalom hozta ide. 
Nagy megelégedésére szolgál, 
hogy dr. Horváth Árpádnak 
ő nyújthatja át a pápa őszent
sége magas kitüntetését, ami 
azt a mélyen vallásos lélekből 
fakadt munkásságot jutalmazza 
meg, amelyet a kitüntetett az 
Egyház és a társadalom terén 
évek óta olyan nagy buzgó- 

sággal és sikerrel kifejt.

A világ legnagyobb hatalmának, 
Krisztus országának helytartója ado
mányozta ezt a magas kitüntetést, 
amely dr. Horváth Árpádnak az 
Egyházban kiváltságos helyet biz
tosit. Méltatta a kitüntetés nagy 
jelentőségét, majd felkérte Radány 
Lajos esperes-plébánost, hogy a 
kitüntetés adományozásáról szóló 
legfelsőbb okmányt olvassa fel. 
Ezután a püspök úgy az eredeti 
latinnyelvü, mint a magyar nyelvre 
fordított okmányt átnyújtotta az 
alispánnak és dr. Horváth Árpád 
mellére tűzte a piros-fekete szala
gon függő ékesmivü aranykeresz
tet, a „Szent Szilveszter Rend" 
lovagi jelvényét. Áhitatos csönd
ben lépett a püspök elé dr. Horváth 
Árpád és mélyen meghatva szólalt 
meg: „Nagy dolog az, ha az Ur 
szent hajlékában, — ahol csak a 
felkent papnak van joga szólani, 
— valaki az Ur egyszerű szolgái 
közül is szólásjogot kap" — mon

dotta. Először hálát adott az Úris
tennek a néki nyújtott végtelen ke
gyelemért és sok jóért, majd alá
zattal köszönte meg a Szentséges 
Atya kitüntető kegyelmét és meg
köszönte a megyéspüspöknek sze
mélye iránti nagyfokú jóindulatát 
és támogatását. Ázután igy foly
tatta beszédét: „Én úgy érzem, 
hogy Öméltósága túlságosan jó
akarattal túlértékelte az én szerény 
egyházi s vallási működésemet 
akkor, amidőn ennek méltánylására 
a Szentséges Atya figyelmét fel
hívta. Éppen ezért én ezt a kitün
tetést nyugodt lelkiismerettel nem 
is tudom a magam javára elköny
velni, mert ebben én a mi szere
tett lelkipásztorunkkal, az Esperes 
Ur őnagyságával és az egyház
tanács minden tagjával kifejtett 
közös munkánk eredményének a 
honorálását látom." Majd az Isten 
áldását kérte a magyar népre, az 
egyházmegyére és az egyházköz
ség minden tagjára és jövőbeni 
munkásságára. „Kérjük valameny- 
nyien, — fejezte be az alispán mély
hatást keltett beszédét, — hogy a 
mostani súlyos megpróbáltatásaink
ban és a még talán elkövetkezendő 
nehezebb és súlyosabb időkben 
érezhessük mindig azt, hogy ahol 
legnagyobb a veszély, ott legköze
lebb van az Isten!" Az alispán 
ezután a püspöki halászgyürü csók
jával fejezte ki köszönetét a Szent
atya képviselőjének, aki ezután 
magasra emelkedett áhitatos han
gulatban fejezte be a szentmise
áldozatot. Á fényes egyházi szer
tartás után a püspök imát mondott 
és áldást osztott, majd az ünnep
ség a pápai és magyar himnusz 
eléneklésével végétért. A szentmi
sén a katolikus vegyeskar énekelt 
hazafias egyházi dalokat Lévay |á- 
nos kántor vezetése mellett. Igen 
szépen érvényesült Németh Erzsé
bet szólóéneke.

Az istentisztelet után a kitünte
tett alispánt számosán üdvözölték. 
Először az egyháztanács nevében 
Radány Lajos esperes-plébános 
köszöntötte az alispánt, majd a 
Katolikus Férfi Oltáregyesület ne
vében dr. Löcherer Géza kir. köz
jegyző, a Katolikus Női Oltár
egyesület nevében özv. Licskó Bé- 
láné, a Széman-Intézet részéről pe
dig Af. Frey Consolata főnök nő 
szólott. Ezután a katonaság és 
polgári hatóságok képviselői kö
szöntötték a kitüntetettet, aki az
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üdvözlésekért szívélyes szavakkal 
mondott köszönetét. Dr. Bubnics 
Mihály püspök délben látogatáso
kat végzett, utána pedig dr. Hor
váth Árpád alispán látta ebéden 
vendégül a főpásztort. Dr. Bubnics 
Mihály püspök szombaton délután 
az 5 órai vonattal érkezett dr. 
Szvejkovszky János szemináriumi 
h. igazgató kiséretében Rimaszom

batba, ahol a katolikus papiak 
vendégszobájában szállt meg és 
vasárnap délután utazott vissza 
Rozsnyóra.

Dr. Horváth Árpádot magas 
egyházi kitüntetése alkalmából nem
csak a vármegye területéről, de az 
ország minden részéből számosán 
üdvözölték táviratban és levél
ben is.

Egy polgár szemlélődései.
i.

Családfám nem a Rima-partján vert 
gyökeret. „Gallycsapta-vízhordta* sodró 
szele vetette e tájra édes szüléimet.

őseim kényszerű fajbiológiai kutatása 
közben keserű megadással konstatáltam, 
hogy nem tartozom azon kiváltságosak 
közé, akik évszázados nemesi levéllel 
büszkélkednek, következésképp nem is 
vehetek részt az elmúlt századok vilá
gából feltámadt „nemzetség-összejöve
teleken."

Egyszóval : polgárnak születtem. Tag
jaként annak a társadalomnak, amely 
mindenkor részt vállalt az egyetemes 
magyarság küzdelmeiben.

Sok idő, több mint ötven esztendő 
suhant el fölöttem, mióta az iskola pad-

eszménynek teremtő erejében fog kiala
kulni a boldogabb új rend : a népi, nem
zeti és szociális élet, forrásai a jólétnek 
és az új európai civilizációnak.

Szóval : a mi volt, elmúlt, a régi világ 
napja letűnt, s a láthatár másik szélén 
egy új, tisztúltabb demokrácia sarjad a 
régi demokrácia talajából.

Felmerül a kérdés: mi legyen hát a 
teendő ? A felelet egyszerű : józan eszünk 
parancsa szerint nekünk is rá kell lépni 
erre az Ígéretes útra, s az új eszmények 
teremtő füzét magyar életszemlélettel 
kell megtölteni... Számunkra ez az egyet
len helyes út.

De az a legfontosabb, hogy józanúl 
és okosan cselekedjünk, s arra különö
sen vigyázzunk, hogy még egyszer meg

jait elhagytam. Életem gyalogösvényét! ne kockáztassuk azt a végzetes lépést, 
taposva, bekerültem én is abba a folya- ame|y kalandorok és a söpredék pre- 
matos elárvulásba, amely feltartózhatat-

dájára dobja nemzetünket, mint volt az 
„őszirózsás" forradalom idején 1918 bán.

A törekvés biztató. Érezzük és tapasz
taljuk, hogy a magyarság politikai és 
szellemi vezetői a legjobbat akarják. 
Fáradhatatlanul, szívós kitartással küz
denek és szolgálják a lelkek békességét, 
jövőnk szilárdságának biztosítását : sza
bad magyar földön a testvérmilliók szo
ciális biztosítását és a hűségben való 
megerősödését.

A feladat nehéz, de államférfiaink el
szánt akarattal, előrelátó, okos politiká
val meg fogják találni az útját hazánk 
boldogulásának. Régi igazság, hogy a 
magyar mindig a megpróbáltatások ideje 
alatt, önvédelmi harcában mutatta meg, 
hogy milyen elpusztíthatatlan erkölcsi 
erők és erények élnek jellemében.

De amikor a nemzet megújhodásáról 
beszélünk, jusson eszünkbe az a törté
nelmi tény és valóság is, hogy mi nem 
a játékok boldog országában élünk, ha
nem egy olyan földön, ahol az állami 
életnek van egy olyan speciális formája, 
amilyen nincs széles a világon, csak 
minálunk, s úgy hívják hogy „Szentist- 
váni állameszme.“

Két eszményt tartalmaz: keresztényt 
és magyart. Ami részleteiben azt jelenti, 
hogy "az itt élő sokféle népet összetart
son, békességre és megértésre neveljen, 
közös érdekből közös boldogulásra ve
zessen.

Figyeljünk csak, mit is mond ez a 
Szentistváni állameszme : „Az egynyelvű 
és egyerkölcsű ország gyenge és töré-

lanul bekövetkezik minden emberen. 
Szülők, testvérek, jóbarátok el-eltüne- 
deznek mellőlünk, s szép lassan minden 
a múlté lesz.

Sokszor végig gondolom az elrohant 
éveket. Valamikor, ifjúságom virághaván, 
milyen tündöklő szépek és merészek 
voltak az álmaim. De ezek az álmok, 
az évek sorozatos csalódásaiban, lassan- 
lassan elcsendesedtek. Az élet valami 
parádés ajándékkal nem örvendeztetett 
meg. Igaz, voltak kedves örömeim, át
éltem néhány tiszta, boldog napot, de 
ezek csak riika ünnepnapjai voltak éle
temnek.

Megértem életem legszebb pillanatát: 
a felszabadulás boldog diadalát. Megér 
tem a régi világ csöndes, nyugalmas 
éveit, de volt részem — a megpróbál 
tatások évei alatt — olyan csendes ma
gányosságban is, amelyet kese ü fájda
lommal kellett elviselnem.

Néha, pihenő óráimban, mint valami 
szelíd, nyáresti fuvallat, megérint valam1 
méla szomorúság. Ilyenkor szeretnék 
megállani az idők határvonalán és vissza 
térni a gyermekkorba, hogy újra lassam 
a kedves helyeket, amerre egykor jártam, 
hogy újra lássam azokat, akiktől oly 
régen elszakadtam.

De az élet útján nincs megállás. Az 
évek tovairamlanak jó és balsors között, 
sebzetten, vergődve, hittel vagy remény
telenül... A színes illúzióktól rég elsza 
kadtunk s élünk, kemény realitások, 
gondok, félelmek és bízó reménység 
között a világ feneketlen zűrzavarában.

Földünk, ez az öreg bolygó, valahogy 
megbomlott. A rajta élő sokmillió nép 
izzó szenvedéllyel gyűlöli egymást. Né
pek, országok, egész világrészek keltek 
harcra egymással, az egyik a hatalomért, 
a másik a szabadságért, a harmadik a 
nagyobb karaj kenyérért, vagy pedig 
olyan eszményekért, amelyek az emberi 
boldogság útját mutatják. S közöttük a 
legnagyobb, az orosz kolosszus rettentő 
erőfeszítést fejt ki, hogy leigázza a vi
lágot, hogy félelmetes eszményének dia

dalával elszakítsa az embert az Istemől.
S míg lelkünket az ég felé fordítjuk, 

riadt szívvel figyeljük a szörnyű vihart, 
az emberi életet és felbecsülhetetlen 
értéket pusztító iszonyatot. Ilyenkor ért
jük meg igazán, miért kell a szeretetet 
és jóságot oly lelkesen és meggyőző 
erővel hirdetni az emberek között.

A népek és nemzetek gigászi harcá
ban, az új eszmények forrongó zűrzava
rában a mi nemzetünk is, akarva-nem- 
akarva, aktív szereplő lett. Részesei let
tünk mi is a történelmi felelősségnek.

Az eszmény hirdetői, a hivők és após 
tolok lelkes tömege vallja és hirdeti, 
hogy a múlt század irányító eszméi : a 
szabadság, egyenlőség és testvériség — 
régi világunk fénylő csillagai — mái 
kiöregedett, lelkesíteni és előre vinni 
nem tud, s így az emberiségnek új irá
nyító eszmére van szüksége. S esnek az

Miniszteri rendelkezés 
az iskolai év megkezdése tárgyában.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 922/1943. VKM. számú rende
leté értelmében a városokban a közép
iskolákban, a szakiskolákban és iskolai 
jellegű tanfolyamokon, valamint a nép
iskolákban — tekintet nélkül az iskola 
jellegére vagy annak fentarlójára — az 
1943/44. tanévet csak ez évi november 
hó 3-án kell megkezdeni. Ezekben az 
iskolákban az alakuló-értekezletet, vala
mint a beiratkozásokat október hó 28., 
29. és 30. napján kell megtartani.

A miniszteri rendelkezést nem kell 
alkalmazni a falusi jellegű népiskolákra, 
amelyekben a tanév a rendes időben

megkezdődik. Azt, hogy a rendelet 
szempontjából mely iskolákat kell falusi 
jellegű népiskoláknak tekinteni, a tan
kerületi kir. főigazgató állapítja meg.

A rendelet nem érinti a javitő-vizs
gálatok ra és a magán-vizsgálatokra, az 
érettségi vizsgálatokra már megállapí
tott időpontok hatályait, tzekel a ki
tűzött időben meg kell tartani. Ugyan
csak nem érinti a rendelkezés az egye
temek és főiskolák tanulmányi idejének 
kezdetére vonatkozó szabályokat sem.

A földmivelésügyi miniszter rendelke
zése folytán a putnoki felső leünynevelő 
intézetben is nov. 3-án kezdődik a tanév.

H arm inc m éter vá szn a t lopott egy gyári m unkás.
Öngyilkos lett a lopott-holmi közvetítője.

Lupták Pálné sz. Lupták Katalin dusa- 
pusztai gazdálkodó, világháborús hadi
özvegy a csendörségen bejelentette, hogy 
augusztus 10 éröl 1 l ére virradó éjszaka 
ismeretlen tettes dúsai lakása kamrájából

30 méter hosszú és 50 cm széles 
zsákra való házivásznat ellopott.

A vászon értéke 540 pengő volt. A 
csendörség hamarosan kiderítette, hogy 
a vásznat Krenács József 31 éves, szlo- 
venszkói származású, jelenleg a rima
szombati Konzervgyárban dolgozó mun
kás tulajdonitolta el. Krenács, aki régeb
ben Dusán mint mezőgazdasági cseléd 
dolgozott, bevallotta, hogy

a jelzett napon, azonban még az el
sötétítés előtt, besurrant Luptákné 
kamrájába és a 3 végből álló vász
nat magához vette. A csomagokat 
a Konzervgyár kertjében a kukori

cásban rejtette el.
Másnap a vásznat eladás céljából átadta 
Tóth István 30 éves, zeherjei szárma
zású munkástársának, akinek azt mon
dotta, hogy a vásznat örökölte. Tóth 
István a vásznat Zeherjén eladta Sün 
Mihály kereskedőnek, aki a lopott hol
mit — bevallása szerint — jóhiszemüleg

210 pengőért vette meg.
Krenács közvetítési díjként 100 pengőt 
adott Tóthnak, a 110 pengőt pedig sa
ját saját céljaira elköltötte. Úgy Tóth, 
mint Sári tagadták, hogy tudomásuk 
lett volna arról, hogy a vászon lopott 
holmi volt. Sári a vásznat a miskolci 
vásáron ismeretlen vevőknek adta azu
tán tovább.

A csendőrség Szent István-napján 
szállította be az ügyészség fogházába 
Krenács Józsefet, s úgy ellene, mint 
Tóth István és Sári Mihály ellen az

eljárást megindította. Miután bebizonyo
sodott, hogy a lopás még az elsötétítés 
előtt történt, Krenács József ügyét a 
rendes bíróság fogja letárgyalni.

A lopási üggyel látszik összefüggés
ben

Tóth Istvánnak az elmúlt hét vasár
napján történt megdöbbentő ön- 

gyilkossága.
A szerencsétlen fiatalember, akit min
denkit becsületes munkásnak ismert, 
augusztus 22-én Rimaszombat és Jánosi 
között a kora reggeli órában Rimaszom
batból kiinduló személyvonatot meg
várta, majd hirtelen a sínekre feküdt, 
úgyhogy a mozdony a fejét tőből le
metszette. A szörnyű öngyilkosságot 
azonnal észrevették, azonban már csak 
a megcsonkított holttestet tudták Jáno 
siba szállítani. Tóth Istvánt, akinek 
akaratlan megtévedése okozta a halálát, 
nagy részvét mellett temették el hétfőn 
délután Jánosiban a ref. sirkertben. Ha
lála bánatos szülőket döntött gyászba.

Református lelkész értekezlet. A
Gömöri Ref. Egyházmegyei Lelkészegye
sület augusztus 23 án Putnokon gyűlést 
tartott, amelyen 53 lelkész jelent meg. 
Tömösközy László imádsága után Varga 
Imre elnök mondott megnyitó beszédet. 
Majd Urbán Károly „Igehirdetés és lelki
gondozás a mostani háború idején", 
Bacsó Gyula pedig „A magyar nemzet 
lelki egysége* címen tartottak értékes 
előadást, amelyekhez Konkoly Th. István, 
Vizváry László, Német József és ifj. Hu- 
bay Kálmán szólották. Iá. Boros Zoltán 
egyházmegyei tanácsbiró a lelkészvá 
lasztás reformja tárgyában nyújtott be 
javaslatot, majd az értekezlet megtár
gyalta a folyó ügyeket.

kény*... Bizony, roppant súlyos szavak 
ezek ! Gondoljuk el, micsoda nagy lelki
erő és politikai művészet kell ahhoz, 
hogy államférfiaink megtalálják és biz
tosítsák a nemzetiségek és vallásfeleke
zetek közötti béke feltételeit, a Szent
istváni eszmény alapján.

800 éven át — amely idő alatt ösme- 
retlen volt a nemzetiségi kérdés — nem 
volt nehéz e tanítást követni, de nap
jainkban nagy és nehéz dolog a Szent
istváni politikát megvalósítani. Igazolja 
az elmúlt 100 év története, a nemzeti
ségek bomlasztó erőfeszítése.

Ha olykor, csendes óráimban keresem 
sorsunk jeleit, tépelödő lelkem arra is 
gondol, vájjon nem-e lenne szükség ed
digi felfogásunk és gondolkodási rend
szerünk revíziójára? Különösen olyankor 
vetődik a lelkembe ez a kérdés, amikor 
azokra az idegenajkú honfitársaimra 
gondolok, akik évszázadokkal ezelőtt 
önként és nem kényszerből vállalták a 
velünk való közös sorsot, akik felé 
mindig csak szeretettel nyújtottuk ke
zünket, akiket szellemi és anyagi javaink 
bőségével halmoztunk el és akik ezt a 
mi nagylelkűségünket oly sok bizalmat
lansággal, sokszor oly hálátlansággal 
viszonozták... Adassék tisztelet a kevés 
kivételnek.

Életünk, nemzeti sorsunk sok szomorú 
tapasztalata igazolja, hogy számunkra 
milyen emberfeletti volt a feladat, hogy 
urak maradhassunk a saját portánkon.

Egy azonban kétségtelen, és pedig az, 
hogy a Szentistváni állameszme soha 
nem a háborúnak vagy békétlenségnek, 
hanem a szeretetnek, az igazságnak és 
a megértő együttélésnek volt a gondo
lata. A magyar nemzet vállalta is ezt a 
hivatást : a Kárpátmedencében élő nem
zetcsoportoknak kultúrális és gazdasági 
fejlődését megadta és biztosította ezer 
éven át.

Ez a Szentistváni prófécia, ez a fel
ismerés és politikai érettség hiányzott 
a vakságig elfogúlt Kisantant államfér- 
fiainál. A saját bevallásuk szerint kü
lönféle hazugsággal ölükbe hullt birtok
területen csak félelmetes rendőri apa- 
rátussal, börtönnel és puskacsővel tudták 
hatalmukat fenntartani — 20 éven át.

De ha tovább vizsgáljuk sorsunk je
leit, látjuk azt is, hogy az örökéletre 
hivatott magyar lét nemcsak az egy
másra utaltságát jelenti az itt élő né
peknek, hanem azt is, hogy a többféle 
keresztény vallásfelekezet az Isten szol
gálatában harmonikus békességben éljen 
egymással.

Hála Istennek, ennél a kérdésnél már 
biztatóbbak a tünetek. Sorsunk és létünk 
élethalálharcában a magyar lelkek meg
érezték az imádságok egybefonódásának 
szükségességét. A felelősséget érző egy
házférfiak, keresztény magyarságunk 
szemefényei már szót emeltek a lelki 
egység megteremtése érdekében. Ők ér
zik a legjobban a nemzet létében és ke
resztény mivoltában fenyegető veszedel
met. „Az a férfiú lesz az új magyar év
ezred Szent István királya, aki a ma
gyarságot újra egy lelki közösségbe, 
újra egy szellemi családba vezeti vissza,* 
mondja Kelemen Krizosztom pannonhalmi 
főapát. Ravasz László dunainelléki püs
pök válaszában egy helyen így kiált fel: 
„Nem szabad feladni a reményt az egy
ház egyesítésére,* mert „a Krisztus lá
bánál történt egymásratalálás nem jelent 
győzőt vagy legyőzöttet, hanem csak 
testvéri ölelkezést.*

Jó hír ez napjainkban. Az összefogás 
vágya lelkünk legmélyéből fakad. Az 
engesztelődés és kiegyenlítődés mind 
valamennyiünk óhaja és akarata. De ha 
akad, aki ellentéteket szít a magyar lel
kek között, az csak azok közűi kei ülhet 
ki, akiket bigott türelmetlenség fűt, egy
oldalú műveltségű, vagy gyenge kvali
tású ember lehet.

A mi kies városunk e tekintetben 
szerencsés kivétel. Ezen a téren nálunk 
nincs hiba. A három keresztény vallás
felekezet hívei — a vegyes házasságok 
feltűnő nagy száma mellett — zavarta
lan, alyafiságos jó viszonyban, a legben
sőbb harmóniában élnek és barátkoznak 
egymással. Joggal mondhatjuk : tar.úljuk 
meg tisztelni és becsülni vezető lelké
szeinket, akik oly emelkedett szellemben 
szolgálják az Urat, egyházukét — és a 
társadalmat. Mert tapasztalati tény, hogy 
a keresztény vallásfelekezetek közötti 
vihar és béke a lelkészek kezében van 
letéve.

(Folytatjuk.)
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A múlt évit felülmúld sikerrel 
folyt le a KÁLÓT népi bemutató-ünnepsége.

A rekkenő hőség ellenére is augusz
tus 22 én, vasárnap délután nagy kö
zönség kereste fel a Marton-pusztát, ahol 
a Rimaszombati KÁLÓT Népfőiskola 
második szabadtéri népi bemutató-ün
nepsége folyt le. A város és a falu népe 
adott egymásnak újból szívből fakadt 
találkozót, amelyen nagy számban jelent 
meg nemcsak Rimaszombat, hanem a 
messze környék községeinek lakossága 
is osztály- és felekezeti különbség nél
kül.

A Népfőiskola tágas udvarán a hőség 
ellen ponyvával védett nézőtéren foglal
tak helyet a vendégek, akik feszült ér 
deklődéssel várták a lombágakból ösz- 
szeállitott színpadon történendöket. Ara
tóünnepséggel vette kezdetét a tisztán 
népi hagyományainkra felépített műsor. 
Cigányzene kíséretében, a KÁLÓT in
duló hangjai mellett vonultak fel a ma
gyarruhás leányok és az iskola növen
dékei. Az élen hatalmas, harangformáju 
buzakoszorut emeltek magasba a legé
nyek, akik a szokásos mondókákkal kö
szöntötték az iskola „gazdáját*: Gergely 
József igazgatót. Az üdvözlésekre az 
igazgató meleg szavakkal válaszolt, majd 
megszegte a kenyeret és megdicsérte az 
aratókoszorut, mint

amely gyönyörű szimbóluma az ösz- 
szefogásnak.

Ezt az összefogást jelképezte a rendkí
vül sikerült élőkép is, amikor Nagyma- 
gyarország stilizált térképe alatt kezet 
szorított egymással a kalapácsos ipari 
munkás, a kérges kezű föidmivelő és a 
nadrágos hivatalnokember. Majd Gergely 
József igazgató köszöntötte a közönsé
get. Hangsúlyozta, hogy bár ma nincsen 
helye az ünnepségeknek, a KÁLÓT mé
gis megrendezte a népi bemutatót, hogy 
ápolja ama célját:

menteni a magyar hagyományokat
és művelni a nemzet gyökerét je- ' 

lentő népi réteget.
Nagy örömmel mutatta be a tavaly vég
zettek küldöttségét, akik Egegből, Bars- 
Hont megyéből jöttek el az ünnep
ségre. Az egegiek példája mutatja, hogy 
a KÁLÓT nemcsak beszél és tanit, de 
cselekszik is. Lugosy István telepbiró 
tolmácsolta az egegiek üdvözletét, utána 
Miliczky Imre KALOT-titkár méltatta a j 
mozgalom nemes céljait és mondott kö-1 
szönetet a megjelenteknek. Mindhárom | 
beszédet zajos tapsok fogadták. Majd 
Gergely József talpraesett konferálása 
mellett kezdődött meg a műsor, amely 
nagy tetszést és sok derültséget váltott ki. 
Úgy az iskola növendékei, mint a jánosi 
műkedvelő lányok lelkes készséggel 
szerepeltek a két igen eredeti 3 felvo- 
násosban, szívvel és lélekkel énekeltek, s 
igazi magyaros temperamentummal tán
coltak. Sajnálatos, hogy a késői kezdés 
és a korai besötétedés miatt a műsort 
teljesen lejátszani nem lehetett, azonban

az előadottakból is kisugárzott a 
magyar néplélek ősi ereje.

Igen értékes volt a legrégibb magyar 
bohózatnak, a több mint 350 évvel eze
lőtt Íródott „Kocsonya Mihály házassága* 
cimü eredeti tréfának előadása, amelyben 
Sámuel Mihály növendék és Simkó Jo
lán játszották a főszerepeket természe
tes közvetlenséggel. Sok kacajt váltott 
ki a „Góbé a kosárban* cimü székely 
mesejáték is, a legtöbb tapsot kapta 
azonban a népdalkoszoru és a magyar 
tánc.

A műsor befejeztével Páter Nagy Tö
hötöm jezsuita atya, a KÁLÓT országos 
helyettes elnöke szólott a közönséghez. 
Nem mondott szónoklatot, hanem rend
kívül közvetlen formában, a közönség 
által sokszor lelkesen megtapsolt be
szédében méltatta a KÁLÓT mozgalom 
jelentőségét. Bebizonyította, hogy

a falusi kultúra a maga természetes
ségében az igazi kifejezője amagyar 

kultúrának.
A magyar parasztság az a gyökér, amely 
a nemzetet fenntartja és ezt a gyökeret 
erősíteni és ápolni mindenki kötelessége. 
Ennek a gyökérnek a megóvása jelenti 
az igazi hazaszeretetet, amelyre a mai 
nehéz időkben a legnagyobb szükség 
van.

Ne az idegen szellem által táplált 
irodalmat, művészetet és zenét pár
toljuk, hanem daloljunk és táncol
junk a népi hagyományok alapján.

Végül az országos helyettes elnök nagy 
elismeréssel emlékezett meg a rima- 
szombati KÁLÓT munkájáról, amelynek 
első eredményei bizonyítják, hogy az 
egegi elhanyagolt zsidóbirtokon a tavaly 
végzett 20 növendék

valóságos mintagazdaságot rende
zett be.

Megkapó jelenet volt, amikor Páter Nagy 
a színpadra kérette az egyik egegi te
lepesgazda fiatal feleségét és alig-pár 
hónapos csöppségét, akiket a közönség 
meleg szeretettel ünnepelt. A nagy ha
tást elért beszéd után Sámuel Mihály, az 
iskola Széchenyi önképzőkörének elnöke 
hazafias lelkesedéstől fütött beszédében 
mondott köszönetét a fáradhatatlan kész
ségű és atyai jóságu igazgatónak sze
retetteljes és hasznos munkásságáért. 
Majd hitet tett amellett, hogy az életbe 
jutván minden erejükkel a magyar haza 
javára fognak dolgozni.

A vacsora után cigányzene mellett 
megkezdődött a tánc, amely a zátóráig 
vidám hangulatban folyt. A megjelentek 
nemcsak kellemes, de tanulságosan ked
ves délután emlékeivel tértek vissza 
abban a meggyőződésben, hogy a KÁLÓT 
rimaszombati népfőiskolája betölti ne
mes hivatását.

Az ünnepséggel kapcsolatban
a Vármegyei Közjóléti Szövetkezet 
tornaijai osztálya szépen összeválo
gatott kiállítást rendezett a gömöri 

népművészet termékeiből.
A kiállítás sok nézőt vonzott és több 
tárgy talált gazdára is.

A minden tekintetben jól sikerült ün
nepség megrendezése elsősorban Ger
gely József igazgatónak érdemét képezi, 
akinek Sági Dezső gazdasági gyakornok 
és az intézet összes növendékei voltak 
segítségére. Igazán kívánatos lenne, ha

a városi közönség nemcsak a ha
sonló népi bemutatókon lelkesedne 
és tapsolná meg a magyar értéket 
jelentő dalokat és táncokat, hanem 
a maga kebelében is művelné azo
kat az idegen szellemű slágerek és 
táncok teljes kiküszöbölése által.

Úgy, ahogy azt Páter Nagy Töhötöm 
mindenkit meggyőzően a szivekbe és 
lelkekbe tolmácsolta.

Mint értesültünk, a KÁLÓT ma, va
sárnap este 7 órakor „ Vidám népi est“ 
keretében a Polgárikor nyári helyiségében 
előadja azokat a számokat, amelyek a 
múlt heti népi bemutatón lemaradtak. 
Az estre felhívjuk a város közönségének 
figyelmét.

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

L evél a harctérről.
Kedves Szerkesztőségi
Szeretettel küldjük üdvöz l e t ünke t  

Oroszországból, négyen vagyunk együtt 
rimaszombatiak: Lontay Rajner László, 
Putnoky István, Pásztor Pál és alulírott. 
Örömmel közlöm, hogy augusztus 8 án 
és 15-én Lonlay-Rajner László a tábor
ban rendezett műsoros délutánon nagy 
sikerrel szerepelt. Büszkék voltunk hír
neves földinkre, aki nagyszerű hangján 
előadott dalaival visszaidézte nékünk a 
messzi otthont; az otthonmaradt ked
veseinket: a szeretett édesanyát, hitvest 
és arát. Bajtársaink viharos tapsai bizo
nyították, hogy Lontay-Rajner László 
művészete túlhaladt a határokon és az 
már nemcsak a miénk, hanem az egész 
magyarságé.

Szívélyesen köszöntjük a „Gömör* 
szerkesztőséget és összes jóbarátainkat 
a viszontlátás reményében:

Virág László i. úrvezető.
Tábori posta K. 108.

Házasság. BenkóJulianna oki. tanítónő, 
Be n k ó  Dezső fülek! igazgató-tanitó 
leánya, néhai légid. Rdbely Miklósnak, 
lapunk alapítójának dédunokája és Berkő 
Endre m. kir. főhadnagy augusztus 26-án 
a füleki ferencrendi plébániai templom
ban házasságot kötöttek.

Vitéz nagybányai Horthy István 
temetésének első évfordulóján, augusz
tus 27-én az ország összes keresztény 
templomaiban gyászistentiszteleteket tar
tottak. Rimaszombatban a katonai pa
rancsnokság udvarán tábori szentmise 
volt és ez alkalommal a most elesett 
összes magyar hősök lelki üdvösségéért 
is imádkoztak. Az istentiszteleteken dr. 
Radvánszky György kormánybiztos-főis
pán, dr. Horváth Árpád alispán és Éva 
László polgármester vezetésével megje
lentek a polgári hatóságok vezetői is, 
valamint Gecsey József m. kir. tüzérez
redessel az élen a helyőrség teljes számú 
tisztikara és legénysége.

Olvasóink szives figyelmét felhívjuk 
a lapunk mai számában meginduló, több 
folytatásból álló érdekes cikksorozatra. 
„Egy polgár szemlélődései“ cimen köz
életünk egyik jelentős tényezője Írja meg 
elmúlt kisebbségi életünkről és a mai 
időkről szerzett benyomásait, avatott 
tollal és megszívlelendő Igazságokkal.

Uj honvédhadnagyok. A Szent István- 
napi hadnagyavatások során a budapesti 
Ludovika Akadémián vitéz Árvay Frigyes 
Vilmost, vitéz Árvay Ferenc vármegyei 
pártfőtitkár és a kassai „Horthy Miklós* 
Repülőképző Akadémián Kovács Sán
dort, Kovács Gyula nyug. igazgató-tanitó, 
bankpénztáros fiát avatták a m. kir. 
honvédség kötelékében hadnagyokká.

Főszolgabírói változások. Mint isme
retes, a m. kir. belügyminiszter Horváth 
Béla feledi főszolgabírót Gyomára, dr. 
Sorbán Jenő gyomai főszolgabírót pedig 
Rozsnyóra helyezte át. Mindkét főszolga
bíró most foglalta el uj állását. A „Hár
mas Kőrös* cimü gyomai-endrödi lap 
meleg szavakkal búcsúztatta el a távozó 
gyomai főszolgabírót, akit Gömörben és 
Rozsnyón nagy szeretettel fogadtak és 
működése elé bizalommal néznek. A 
lap egyben köszönti Horváth Bélát, a 
járás uj főszolgabiráját.

Evangélikus egyházfeldgyelői vá
lasztás. A Rimaszombat—rimatamásfal- 
vai ev. egyházközség ma, vasárnap d. e. 
II órakor a templomban közgyűlést tart, 
amelyen betölti a lemondás folytán meg
üresedett egyházfelügyelői tisztséget.

Tanügyi hir. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter dr. vitéz Búzás János 
kecskeméti lakost tanügyi fogalmazó
gyakornokká kinevezte és első állomás
helyéül a rimaszombati kir. tanfelügyelői 
hivatalt jelölte ki.

Áldozás az uj kenyérrel. A ref. 
templomban a hívők vasárnap az uj 
kenyérrel vették át az Úrvacsorát. Varga 
Imre lelkész hirdette a Igét és mondott 
hatásos szentbeszédet.

A Polgárikor ma, vasárnap délután 
3 ó r a k o r  székházának nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tart. Az elnökség 
ezúton is felhívja a tagokat a teljes 
számban való megjelenésre.

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

Hadirokkantak részére felajánlott 
mukahelyek. Újabban a következő mun
kahelyekre keresnek hadirokkantakat: 
Magyar Általános Kőszénbánya rt. Ki- 
ráld (Borsod m.) egy Ont.-előadó, Ve- 
lezd (Borsod m.) egy adminisztrációs 
tisztviselő. A Rimamurányi-Salgótarjáni 
Vasmű rt. telepén Ózdra egy géptisztító, 
Salgótarjánba egy és Salgóbányára ki
lenc gömbvasegyengető. Eger—Gyön
gyösvidéki rt.-hoz két villamosüzemi 
alkalmazott. Bővebb felvilágosítás Hay- 
nik Géza főhadnagy, hadigondozó tiszt
nél kapható Rimaszombatban (Város
háza).

Tábortűz keretében emlékeztek meg 
augusztus 20-án, pénteken este Szent 
István első királyunkról az egyetemi 
munkaszolgálat második csoportjának 
tagjai. A hazafias és szórakoztató műsor 
nagy közönséget vonzott.

, Utazásnál
\  a változó életm ód zavarja a lendez 
<Á em észtést. Ez ém elygést, fejfájást 
J )  okoz. Ne felejtse, hogy utazáshoz 
'  szükséges a ’ 

jó hashajtó,

Halálozások. Mérhetetlen gyász és pó
tolhatatlan veszteség érte az Urbányi- 
családot. A rajongásig szeretett családfő: 
Urbányi Béla nyug. gyárigazgató augusz
tus 25-én délben rövid szenvedés után 
64 éves korában meghalt. Az elhunyt, 
aki mint a bikási papírgyár vezetője 
jelentős szerepet töltött be a magyar 
közgazdasági életben, nyugalombavonu- 
lása után városunk társadalmának ked
velt tagjává vált. Ideális példaképe volt 
a családjának élő és hozzátartozói bol
dogulásáért dolgozó férjnek és édes
apának. Porig sújtott, gyászbaborult 
hitvesével közel 40 évet élt igen boldog 
házasságban és azzal a nyugodt érzés
sel hajthatta fejét örök nyugovóra, hogy 
valamennyi gyermekét biztos megélhe
tésben hagyta hátra. Emlékét örökké a 
szivünkbe hordozzák özvegye: szül.
Scheu Erna, gyermekei: Szombathy
Viktorné sz. Urbányi Klári, Urbányi 
Edit, dr. Urbányi Tibor és Béla s Urbányi 
Viola, veje: Szombathy Viktor, testvérei, 
sógora és unokatestvérei. Temetése 
nagy részvét mellett folyt le augusztus 
27-én délután a kát. egyház szertartása 
szerint, amelynek az elhunyt hitbuzgó 
tagja volt. Lelki üdvéért az engesztelő 
szentmise-áldozatot szombaton reggel 
mutatták be az Egek Urának a helybeli 
plébániai templomban.

Mély gyász és pótolhatatlan veszteség 
érte Gabnay Antalt, a rimaszombati 
volt Tátrabank ny. igazgatóját és családját, 
szeretett feleségének sz. Wolf Irénnek 
54-ik, házasságának 35 ik évében hosszú 
szenvedés után folyó hó 27-én bekövet
kezett halálával. Temetése folyó hó 29 én 
délután fél 6 órakor lesz a Ferenczy- 
utca 14. sz. gyászházból.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen szere

tett  jó fiam elhalálozása alkalmából mély 
fájdalmamat részvétükkel enyhíteni Igye
keztek, valamint azoknak, akik a vég- 
tisztességtételen megjelentek, s akik ra 
vatalára koszorút. Illetve virágot helyez
tek, ez utón mondok hálás köszönetét.

özv. Dóbisz Károlyné.

„Városunk első rádiója* cimen a 
rádióban Szombathy Viktor előadását 
olvasták fel augusztus 28-án délután 
félnégykor Budapest I. hullámhosszán. 
A felolvasás abba az időbe vitte vissza 
a hallgatót, amikor Rimaszombat először 
ismerkedett meg a Polgárikörben egy 
szivesség-rádióval, s ez a szivesség-rádió 
majnem fölmondta a szolgálatot, ha egy 
kis „szombati ész* nem segített volna. 
Budapest II. hullámhosszán „Muzsika* 
cimen egy másik novelláját hétfőn este 
olvassa fel az iró.

25—35 Vo-kal drágulnak a tanköny
vek. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter megengedte, hogy az A—B—C 
könyvek árát 25, az egyéb népiskolai 
könyvekét 30 és a középfokú iskolai 
tankönyvek árait pedig 35%'kal emel
hessék. A polgári iskolai könyveknél az 
árak legnagyobb részt változatlanok ma
radnak.

Bolti tűz. Augusztus 23-án, hétfőn 
délután V* 2 órakor — az üzleti ebéd
szünet közben — Kalocsay Gyula ék
szerész Deák Ferenc-utcai üzletének 
műhelyében tűz ütött ki. Az üzletből 
kiáramló füstre Tóth Elemér vármegyei 
altiszt lett figyelmes, aki több járókelő 
segítségével felnyitotta az ajtót, mi köz
ben az ügyeletes rendőr a tűzoltóságot 
értesítette. A veszedelmesnek indult tüzet 
Így sikerült hamarosan eloltani. A tűz 
valószínűleg rövidzárlatból keletkezett 
és nagyobb kárt nem okozott.

-M ámcUm. AxvtfaL:
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Kenyérgabonát kapnak a hadba- 
vonult mezőgazdasági munkások. A
m. kir. közellátásügyi miniszter elren
delte, hogy azok a mezőgazdasági mun
kások, akik saját hibájukon kivül kato
nai vagy közérdekű munkaszolgálatuk 
miatt háztartásuk kenyérgabonaszükség
letét mezőgazdasági munka révén nem 
szerezheték meg, korlátozott mennyiségű 
kenyérgabonajuttatásban részesülhesse
nek. Az igényjogosultak számának meg
állapítása céljából dr. R a d v d n s z k y  
György kormánybiztos-főispán jelentke
zésre szólította fel elsősorban azokat a 
mezőgazdasági munkáscsaládokat, akik
nél a családfő mint katona hősi halált 
halt, eltűnt, vagy rokkanttá vált, másod
sorban akiknél a családfő jelenleg is 
az ország határán túl teljesít hadiszol
gálatot, végül pedig azokat, akiknél a 
családfő benn az országban katonai, 
vagy méltánylást érdemlő közérdekű 
mukaszolgálatot teljesít.

Értesítés, f ii  Polgárikör elnöksége a 
vonatkozó újabb rendeletek értelmében, 
a Kör minden tagját tagsági igazolvány
nyal látja el. Ezen igazolványok kikéz
besítése most van folyamatban. Felkéri 
az elnökség a Kör t. tagjait, hogy ezen 
igazolványokat a szombat—vasárnapi 
táncestélyekre magukkal hozni és az 
ellenőrzéssel megbízott vezetőségi tagok- 
nak felmutatni szíveskedjék.

M e g a la k u lt  az ip a r o s -  és k e re s k e d ö - 
ta n o n c is k o la  uj fe lü g y e lö b izo tts á g a .

A rimaszombati iparos- és kereskedő
tanonciskola felügyelőbizottságának meg
bízatása az 1942—43. isk. évvel lejárt. 
A városi képviselőtestület az egyes 
érdekképviseletekkel karöltve megalakí
totta az uj felügyelőbizottságot a követ
kező négy iskolai évre. Ezek szerint a 
felügyelőbizottság tagjai lettek: A városi 
képviselőtestület részéről : Valaszkay
Rezső elnök, id. Siposs József, Halassy j 
Gyula, Káposztás István, Kosztra István 
és vitéz Vaskői Károly, a Járási Ipar
társulat részéről: Vondra János, a Keres
kedelmi Testület részéről: Temják Pál, 
a kir. tanfelügyelői hivatal képviseleté
ben: Kovács Gyula ny. igazgató-tanitó, 
az Iparhatóság részéről : dr. Gabonás 
János polgármesterhelyettes-főjegyző és 
az iskola tantestülete képviseletében: 
Bállá Károly polg. isk. tanár. Szabó 
István igazgató hivatalból tagja a fel
ügyelőbizottságnak. A megválasztott és 
kiküldött tagok személye biztosíték arra, 
hogy a városunk életében fontos hiva
tást betöltő iparos- és kereskedőtanonc j 
iskola felügyelete ismét jó kezekbe 
került.

T i b i )  cséplőgép m ellé e llenéit 
neveztek ki.

Két hét előtti számunkban jelentettük, 
hogy a cséplés ellenőrzése a legnagyobb 
szigorral folyik. Már eddig is megálla
pítható, hogy a cséplőgépek felesküdött 
és felelős vezetőinek egy része nem 
tartja be a vonatkozó rendeletben és 
utasításban foglalt rendelkezéseket.

Az elmúlt hét folyamán a Közellátási 
Felügyelőség jelentése alapján a közellá
tási kormánybiztos,dr Radvdnszky György 
főispán több cséplőgép mellé cséplési 
ellenőrt nevezett ki a géptulajdonosok 
terhére, emellett a gépek vezetői ellen 
megindult a büntető eljárás.

A cséplőgépek ellenőrzése a m. kir. 
közellátásügyi miniszter nyílt rendelettel 
ellátott közegei, a Közellátási Felügyelő
ség és a csendőrség részéről a legna
gyobb eréllyel folyik és a szabálytalan
ságokat a legszigorúbban fogják meg
torolni.

•* *
f ii  Közellátási Felügyelőség ellenőrző 

közegei 3 napos vizsgálat során meg
állapították, hogy

Rimaszécs és Zádorháza községek
ben nagyobb arányú terméseltitko

lás történt.
Az ellenőrzés nyomára jött annak, hogy 
23 gazda Bdtorfi János rlmaszécsi cséplő
gép tulajdonossal egyetértve összesen

220 métermázsa terményt rejtett el.
A mennyiséget lefoglalták, a cséplőgép 
tulajdonos engedélyét pedig azonnali 
hatállyal megvonták. A bűnösnek talált 
gazdák ellen nemcsak bűnvádi eljárást

indították meg, de azok a lefoglalt ter
mények árát nem kapják meg, sőt az 
eltitkolt mennyiséget sem számolják be 
a beszolgáltatási kötelezettségbe.

A közellátási kormánybiztos nagyobb 
szabálytalanságok miatt újabban Katona 
Józsefné (méhi-kerepeci pusztai lakos) 
és Piatkó Rezső (páskaházai lakos) ter
hére a cséplőgépek mellé cséplési ellen• 
őröket nevezett ki és a nevezettek ellen 
kihágás! eljárást indított meg.

Levente-élet.
A leventék uj országos parancs

noka. Mint a Levente Hírközpont közli, 
a Kormányzó Ur Kudritzky István vezér
őrnagyot, a levente-ifjúság országos 
parancsnokát más katonai beosztásba 
helyezte át. Az uj országos parancsnok 
vitéz stanogorai Solymossy Ulászló vezér
őrnagy lett.

A leventék képes hetilapját, a
„Szebb Jövő* múlt heti számát nagy
részben Szent István-ünnepének szen
telték. A lap tiszteletadásra szólítja fel a 
leventéket a hősi halált halt Kormányzó
helyettes, vitéz nagybányai Horthy István 
emléke előtt.

A Levente Országos Labdarugó
bajnokság győztese a Szombathelyi 
LE csapata lett, amely a döntőben le
győzte a Püspökladányi LE labdarugó
csapatát. A győztes megkapta a Rákóczi- 
serleget, amelyet néki az uj országos 
parancsnok adott át.

A leventék első modern ejtőernyős 
ugrótornyát az elmúlt vasárnap délután 
avatta fel Kőbányán, a nagyrákosi gya
korlótéren nemes Csatay Lajos vezér- 
ezredes, honvédelmi miniszter, aki nagy
hatású beszédet is mondott. Az ugró
torony, amelyet magyar mérnök készí
tett, 84 m magas, s elmés szerkezete 
világviszonylatban is egyedül álló.

A „Balatoni Sporthét" alkalmából 
szeptember 4—8 lg a levente-ifjúság is 
bemutatja sport-, irodalom- és művészeti 
felkészültségét minden balatoni község
ben. Ezentúl minden évben megrende
zik a leventék „balatoni országjárását."

A te x tilá ru k  k is zo lg á lta tá s á n a k  
k o rlá to z á s a .

A textiláruk kiszolgáltatásának korlá
tozásáról szóló 29.400/1943. K. M. sz. 
rendelet értelmezése tárgyában a m. kir. 
közellátásügyi miniszter 31.717—1943. 
K. M. sz. a. az alábbi leiratot intézte a 
miskolci Kereskedelmi és Iparkamará
hoz.

1. Abban az esetben, ha a vevő egy
szerre nem egy teljes rend felsőruhát, 
hanem annak csak egy részét vásárolja, 
(pl. egy női blúz) úgy a vásárlási könyv
be ezt a vásárlást is természetesen be 
kell jegyezni, hogy a kiszolgáltatott áru 
a további vásárlások során beszámít
ható legyen, (pl. aki már vett egy női 
blúzt és legközelebb egy szoknyát vesz, 
egy tekintet alá esik azzal, aki egy
szerre vett meg egy teljes rend női 
felsőruhát).

2. A rendelet 1. §-ában felsorolt cik
kek elkészítésére alkalmas anyagot a 
rendeletben megszabott korlátozásokat 
meghaladó mennyiségben azon a cimen 
nem szabad kiszolgáltatni, hogy abból 
a vevő nem a rendelet 1. §-ában meg
határozott ruházati cikket kíván előállí
tani, (pl. nem szabad ing készítésére 
alkalmas vásznat kiszolgáltatni azon a 
cimen, hogy abból a vevő ágynemül, 
vagy függönyt kiván készíteni).

3. A rendeletben megszabott korláto
kat menyasszonyi kelengye kiszolgálta
tás cimén sem szabad túllépni.

4. Nők részére évenként 1 rend gyap- 
juipari stb. jellegű és 2 rend egyéb 
felsőruha kiszolgáltatása van engedé
lyezve. Az a nő, aki a folyó évben már 
2 rend gyapjuipari jellegű felsőruhát 
vásárolt, már csak egy rend egyéb fel
sőruha vásárlására jogosult.

5. N^m tartozik a rendelet hatálya 
alá a fejnélküli harisnyaszár, hálóing, pi
zsama, házikabát, standruha, gyermek
játszókabát (joppe), a selyem és mü- 
selyem anyagból készült béleletlen szí
nes női könnyű kabát (u. n. kuli-kabát 
és kompié). 13,672/1943.

S P O R T .
Labdarúgás.

„Magyar Kupa" mérkőzés Rimaszom
batban.

Losonci AFC—Törekvés SE 1:1(1:1)
Törekvés: Juhász, Csapó, Molnár, Bala
ton, Kardos, Mucsik, Barczi, Szapáry, 
Petrásovics, Viczián, Dombóvári felállí
tással vette fel a küzdelmet régi rivá
lisa, a Losonci AFC ellen. Törekvés 
nappal szemben játszik. A mérkőzés 
LAFC lendülettel indul, igy sikerül is 
az első percekben Törekvés kapuját 
megostromolni, aminek eredményeképen 
Tóth már az 5-ik percben megszerzi 
LAFC-nak a vezetést. (1:0). Középkez
dés után a Törekvés veszi át az ostro
mot, sorozatos támadásokat intéz Lo
sonc térfele ellen, mígnem a 15-ik perc
ben gyönyörű Dombóvári—Barczi kom
binációból Viczián egyenlít. (1:1). A tem
pót ezután is Törekvés diktálja, sőt 
hosszan fölénybe is kerül, eredményt 
azonban elérni nem tudnak, mert a jól 
dolgozó losonci védelem mindent ment.

Szünet után érthetetlenül ellaposodik 
a játék, széteső mezőnyjáték következik 
mindkét részről. A 15. percben Losonc 
kapuja előtt folyik a játék, a vendég
csapat kapujának egyik védője csúnyán 
gáncsol, a bíró 11-est Ítél Losonc ellen. 
A kapu előtti tumultusban a játékosok 
között civakodás keletkezik, a biró 
emiatt Dombóvárit kiállítja. Nagyszerű 
alkalma van Törekvésnek a vezetést 
megszerzéséhez, Barczi azonban a 11-est 
a kapus kezébe rúgja. A játék ismét 
váltakozó, Losonc több veszélyes táma
dást intéz, ami azonban Molnár hátvéd 
és Juhász kapus játékán megtörik. Az 
utolsó percekben Rimaszombat fölény 
következik, azonban sorozatos lövései 
egyike sem köt ki Losonc hálójában. 
Zsiday biró ellen kifogás nem volt emel
hető. Az eldöntetlen folytán a LAFC 
került tovább.

Ma, vasárnap délután fél 2 órakor 
Move-Egri SE—Törekvés SE a rima-, 
szombati sportpályán az első NB. III. 
bajnoki mérkőzés lesz.

Orvosok kontra Jogászok 3:3
(3:0). Nem mindennapi érdekességü 
labdarugőmérkőzés folyt le az elmúlt 
szombat délután a levente-sporttelepen. 
Fehérsapkás orvosok rúgták a bőrt és 
a port a jogászok „válogatott" csapata 
ellen. Az I. félidőben az orvosok „ope
ráltak" jobban és három komoly gólt 
helyeztek el a jogászok kapujába. A 
második félidőben azonban a jogászok 
„visszavágtak" és 100%-ban kiegyeztek 
az eredmény eldöntetlen voltában. Va
lamennyi játékos teljes „tudásával és 
erejével" szerepelt, de — mint értesül
tünk — az orvosok jobban viselték el 
a mérkőzés fáradalmait, miután vasár
nap segítséget tudtak nyújtani az izom
láztól megbetegedett jogászoknak.

A szépszámú közönség sokat izgult, 
de még többet nevetett és szívesen ál
dozott a jótékony célra.

A suszterek és pékek mérkőznek 
egymással vasárnap délután fél 4 óra
kor a városkerti sporttelepen. Remél
hetőleg a két csapat nevéhez méltóan 
fog küzdeni, a suszterek bebizonyítják, 
hogy jól kezelik a „bőrt", a pékek pe
dig kisütnek egy pár szép gólt.

Nemzeti filmszínház.
Pénteken este mutatta be a mozgó

képszínház Herczeg Ferenc „A láp vi
rága" cimü romantikus regényének film- 
változatát. A különleges meséjü történet 
egy börtönből szabadult „tékozló fiú" és 
egy lápvirágként megközelíthetetlen szép 
virágárus leány szerelmét viszi a vá
szonra. Főszereplői a bájos megjelenésű 
és tehetséges Fényes Alice, valamint 
Jávor Pál, Szondy Piri és Diana Clayton. 
A vonzóerejü magyar filmujdonság szom
baton és vasárnap is a műsoron áll. — 
Hétfőn és kedden „Szerelmes századok" 
cimen Sacha Guitrynek, a franciák szi- 
nészirójának érdekes filmalkotása kerül 
bemutatóra. Főszereplők : Sacha Guitry, 
Jaquéllne Delubac és Lucien Baroux, a 
francia komikusok nagymestere. — Szer
dán és csütörtökön Pékár Gyula regé-
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nyének „A kölcsönkért kastélyának 
másodbemutatóját láthatjuk. Pénteken 
kerül első előadásra az „Üzenet a Don- 
partjáról" cimü háborús magyar film
operett Sárdy Jánossal a főszerepben.

Irodalom .
Az egyesületesdiről, a magyar élet 

egyik jellemző mai sajátságáról irt igen 
érdekes tanulmányt a FORRÁS folyó
irat augusztusi számában Aldobolyi 
Nagy Miklós. Tamási Áron, Vass Endre, 
Juhász Géza, Kovács Endre, Antal Gábor, 
Paku Imre, Kozocsa Sándor, Dáloky 
János cikkei s tanulmányai, Dallos Sán
dor, Darkó István, Makra Sándor és 
mások novellái, Mécs László, Berda 
József, Sinka István, Csanády György 
versei, szindarabrészletek, közöttük Jean 
Schlumbergernek igen érdekes Írása, 
„Per Franciaország leikéért" cimmel, 
Hankiss János fordításában : gazdagítják 
a folyóiratot.

Gyakornoknö,
keresztény,

b iz to s ítá s i iro d á b a  te lv é te tik .
Ajánlatok „Biztosítás" jelige 
alatt a lap kiadóhivatalába

kül de ndők .

Várgede község elöljáróságától.

Á rverési h irdetm ény.
Várgede község elöljárósága a köz

ség határában, mintegy 2500 kh. főképen 
szántó mivelésü területen gyakorolható 
vadászati jogot Várgede község község
házánál 10 évi időtartamra 1943. évi 
szeptember hó 11 -én délután 2 órakor 
tartandó nyilvános árverésen bérbeadja. 
Vadállomány: nyúl, fogoly, s mint váltó
vad őz. Részletes feltételek a várgedei 
körjegyzőnél a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Községi elöljáróság.

Korláti község elöljáróságától.

Á rverési h irdetm ény.
Korláti község elöljárósága a község 

határában, mintegy 660 kh. főképen 
szántó mivelésü területen gyakorolható 
vadászati jogot Korláti község község
házánál, 10 évi időtartamra 1943. évi 
szeptember hó 15-én délelőtt 9 órakor 
tartandó nyilvános árverésen haszon
bérbeadja. Vadállomány: nyúl, róka, fo
goly és mint váltóvad őz. Részletes fel
tételek a várgedei körjegyzőnél a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Községi elöljáróság.

Káposztás hordók
M F * *  e l a d ó k .
Cim: Rábely Béla Rimaszombat.

Viilatololr olflfiáo Jutány°s áron ei- TllldlClCfi CldUdói adnám Balaton-
fenyvesen 165 □  öl

v illa é p ité sre  alkalmas
ingatlanomat. Az ingatlan 400 méterre 
fekszik a vasútállomástól és a strandtól. 
Értekezni lehet vitéz Rajháthy Sándor 
alezredesnél Thököli-u. 5. szám alatt.

E gy  k itűnő karban lévő
175-ös

Z B R 0 J  0 V K A "
■peciál m otorkerékpár  

e l a d ó .
C i m :  a kiadóhivatalban.

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


