
L x r a .  é v . RIM ASZOM BAT, 1943. SZ E PT E M B E R  5. 36. SZÁM.

Gyermek-
kocsik

Kertsiknél.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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L apzárta  c sü tö r tö k ö n  e s te .  K éz ira tok at  v i s s z a  nem adunk.

szerkesztésért és kiadásért felelős:

R A B E L Y  k á r o l y .
El Ő F I Z E T É S I  DI JAK:  Egy évre 12 pengő. Félévre 6 pengő. 

Negyedévre 3 pengő. — Egyes szám ára 24 fillér.

Külföldre: Egy évre 16 pengő.

S z e p te m b e r  e l e j é n
szokatlan csöndesség ülte meg a 
várost. Ősidők óta ezeken a napo
kon jelennek meg az utcákon a 
vidám diákseregek, hogy friss erő
vel és bizakodó reménységgel kezd
jék meg az uj iskolai évet. Bizo
nyára fontos okok késztették a 
kormányt arra, hogy az elkövet
kezendő iskolai év kezdetét kitol
ják, s igy egyelőre háttérbeszorul
nak a szülői gondok is a tandíj- és 
az iskolaszerek költségeinek be
szerzését illetően. Szeptember elején 
azonban hirtelen végétért a káni
kula is, s már most előreveti árnyé
kát a közelgő tél a maga sokfajta 
követelményeivel. A hatóságok fo
kozottabb intézkedéseket tesznek, 
hogy a tüzelő beszerzésének gond
jait enyhítsék, a hús- és zsirelíátást 
fokozzák, s most — hogy az eső 
jótékonyan megáztatta a földeket — 
remélhetjük a költővel együtt, hogy 
„lesz még szőlő és lágy kenyér." 
Ezt a reményt erősítette meg a 
pusztuló emberiség lelkében az a 
magasztos szózat, amely szeptem
ber 1-én a sokat szenvedett Örök 
Városból elhangzott.

XII. P i u s  pápa,  Krisztus or
szágának földi helytartója a háború 
kitörésének negyedik évfordulóján 
békefelhivást intézett az emberiség
hez: „Ma, a háború ötödik évének 
küszöbén szálljon magába az em
beriség és szegezze tekintetét a ro
mokra és rombolásokra." Megál
lapította a Szentatya, hogy a világ 
valamennyi nemzetében növekszik 
az ellenszenv a totális háborúval 
szemben, amely ellenkezik az isteni 
és emberi joggal. Majd drámai sza
vakkal fordult a világ sorsának in
tézői felé, s minden nemzet leg
bensőbb vágyát fejezte ki, midőn 
arra hívta fel őket: adják meg a 
népeknek az alapos reménységet 
az igazságos és tartós békére. Test
véri megbékélést és az újjáépítés 
hajnalát kérte és kívánta a meg
gyötört emberiség számára a pápa, 
amikor szózatát igy végezte : „Le
gyen a háború szenvedői számára 
biztató fénysugár az a reménység, 
hogy ez az esztendő nem a pusz
tulás jegyében végződik !“

Szeptember elsejének ez a ma
gasztos megnyilatkozása mélyen a 
magyar szivekig hatott. „A népek 
békét, kenyeret és munkát köve
telnek," mondotta a pápa. Mi ma
gyarok ebben a háborúban sem 
akarunk mást, mint igazságunkat 
és nemzeti becsületünket nem sértő 
békességet, s azért keltenek olyan

visszhangot minden magyar lélek
ben a háború borzalmait maga is 
átvészelő XII. Pius pápának krisz
tusi igazságoktól áthatott szavai.

Szeptember elejének csöndessé-

Csatai C s a t a y  Lajos m. kir. 
honvédelmi miniszter az első levente 
ugrótorony felavatásán messzire 
hangzó beszédet mondott. Hang
súlyozta, hogy

„nekünk magyaroknak jogunk 
van itt élni, s most, amikor 
ellenség fenyegeti a hazát, erős 
kézzel fogjuk meg a magyar 
földet, amelyet őseinktől örö

költünk."
Rámutatott a honvédelmi miniszter 
arra is, hogy nemzeti jövőnket csak 
testben és lélekben erős és egész
séges ifjúság biztosíthatja, amely
nek legfőbb eszménye: az önfel
áldozó hazaszeretet. Az erő, amelyre 
a mai időkben szükség van, az 
ifjúság kezében összpontosul, s a 
vezetőkké a feladat, hogy az ifjú
ság előtt megjelöljék a követendő 
utat, megvilágítsák a célokat és az 
ifjúság kezébe adjanak minden 
szellemi és anyagi fegyvert, amit 
mozgósítani tudnak, de magának 
az erőkifejtésének az arányaiért az 
ifjúság a felelős. Igen nagy fele
lősség hárul ma az ifjú nemzedékre,

Ünnepi jellegű összejövetelt tartott 
augusztus 29-én, vasárnap délelőtt 11 
órakor a rimaszombat— rimutamtisfalvai 
evangélikus egyházközség. A vasárnapi 
istentiszteletet követően a templomban 
folyt le az egyházi közgyűlés, amelyen 
ár. Radvánszky György, Gömör és Kis
hont vármegye kormánybiztos-főispánjá
val az élen az egyházközség női és 
férfi tagjai nagyszámban jelentek meg. 
Az oltár elé helyezett elnöki asztalnál 
vitéz Baráth Károly lelkész, Buclita 
János gondnok, valamint ár. Pazonyi 
Béla és dr. Fényes Elemér jegyzők fog
laltak helyet. Vitéz Baráth Károly elnök 
üdvözölte a megjelenteket, majd dr. 
Pazonyi Béla jegyző felolvasta a presbi
térium legutolsó üléséről szóló jegyző
könyvet. A presbitérium foglalkozott 
Fényes Sándor egyházfelügyelö levelével, 
amelyben városunkból való valószínű 
eltávozása folytán tisztségéről lemondott. 
A presbitérium mély sajnálattal vette

gében megszólalt harangszó erő
sítse meg lelkünket és acélozza 
meg szivünket az eljövendő ősz és 
tél feladatainak megoldására, s bíz
zunk az Istenben, hogy szeptem
ber eleje helyett november elején 
gyermekeinket gondtalanul és bol
dogan küldhetjük már az iskolákba.

amikor arra készül, hogy a magyar 
erővel minden veszéllyel szemben 
és bármi áron megvédelmezze a 
magyar jogot.

A jog és az erő párhuzamosan 
futó gondolatával találkoztunk Kál- 
lay Miklós miniszterelnök Szent 
István-napi rádiószózatában is. A 
kormányfő a magyar öntudat mély
séges átérzéssel, történelmi múltúnk 
és hagyományaink iránt érzett fel
tétlen tisztelettel, s a helyzethez 
méltó komolysággal szólott azokról 
a feladatokról, amelyeknek teljesí
tése elől nemzedékünk nem térhet 
ki. A meggyőzés és a meggyőző
dés heve csendült ki a miniszter- 
elnök szavaiból, amikor az etök 
összefogására hivta fel a magyar
ságot. A jogról beszélt a külföld 
felé és az erő jelentőségét tárta a 
nemzeti közvélemény elé. A költő 
parancsát pedig, hogy „itt élned és 
halnod kell!“ az ősi jogban rejlő 
erővel, a magunk erejével tudjuk 
csak megvalósítani, ha ragaszkodni 
akarunk ezeréves örökségünkhöz: 
Szent István nagy birodalmához.

tudomásul a sok éven át ügybuzgó ve
zetőjének, hosszú i dőn k e r e s z t ü l  
felügyelőjének elhatározását és a köz
gyűlés elé azt az indítványt terjesztette, 
hogy az egyházközség

Fényes Sándor ny. vezérigazgatót 
— maradandó érdemei elismeré
séül — örökös tiszteletbeli felügye

lővé válassza meg.
A presbitérium egyben azt ajánlotta, 
hogy

az egyházközség felügyelői tisztsé
gét levkóczi és késmárki Moesz Géza 
kir. ügyészségi elnökkel, a presbi
térium érdemes tagjával töltsék be.
Vitéz Baráth Károly a jegyzőkönyv 

felolvasása után meleg szavakkal mél
tatta Fényes Sándornak az egyházi 
életben fáradhatatlan készségű munkás
ságát, s főleg a csehszlovák uralom alatt 
a magyarnyelvű istentisztelet érdekében

kifejtett hazafias tevékenységét. Kérdé
sére a közgyűlés egyhangú határozattal

Fényes Sándort örökös tb. felügye
lővé, Moesz Gézát pedig az egyház- 
község uj felügyelőjévé megválasz

totta.
Az elnök ezután Mitske Gusztáv és 

dr. Szepesbélai Róih Pál presbitériumi 
tagokat felkérte, hogy az újonnan meg
választott felügyelőt a közgyűlésbe meg
hívják. Lelkes ünneplés között jelent 
meg a templomban Moesz Géza kir. 
ügyészségi elnök, akit vitéz Baráth Ká
roly szívből fakadt szép szavakkal üd
vözölt. Bensőséges örömmel adta tud
tára az uj felügyelőnek, hogy őt a gyü
lekezet vezérévé választotta, s méltatta 
Moesz Géza 41 évet meghaladó egyházi 
működését. Mint fiatalember, 1902-ben 
a barsmegyei nagyszelezsényi „becik- 
kelyezett" ág. ev. egyházközség jegyzője, 
majd az 1921-ik évig tanácstagja volt, 
majd 1922-től 1932-ig a komáromi volt 
magyar „szabad egyházközség" presbi
tereként működött. 1933-tól 1940-ig a 
tornaijai ev. missziós egyházközség fel
ügyelője s a gömöri ev. egyházmegye 
presbitere, ügyésze s felváltva bírája, 
valamint a sajőgömöri Szent-Ivány-féle 
alapítványi ev. polgári iskola pártfogó
sági tagja.

1942 óta a rimaszombat—tamás- 
falvai egyházközség, egyben a gö- 
mör-kishonti egyelőre egyesitett ev. 
egyházmegye presbitereként vette 
ki tevékeny részét az egyházi mun

kából.
Két év óta az Egyesült Prot. Gimnázium 
igazgatóságának tanácstagja is. Felügye
lővé való megválasztása tehát méltó 
egyéniséget ért, mondotta vitéz Baráth 
Károly, kinek működése elé az egyház- 
község a legjobb reménységekkel tekint. 
Moesz Géza ezután letette az egyházi 
alkotmányra az esküt és elfoglalta az 
elnöki széket. Dr. Halász István az 
egyháztanács nevében üdvözölte az uj 
felügyelőt, arra kérvén őt, hogy főleg a 
hitélet elmélyítésére és a vallásos ön
tudat emelésére helyezze működésében 
a fősulyt. Csetneki Gyürky Anna az Ev. 
Asszony- és Leánykör üdvözletét tolmá
csolta, s Moesz Gézától a belmissziós 
női szervek hathatós támogatását kérie. 
Gyulai István a Luther Kör nevében 
köszöntötte az uj felügyelőt testvéri sze
retettel.

Moesz Géza lelke mélyéig megha
tódva köszönte meg az üdvözlő szava
kat. Nagyra értékeli azt a bizalmat, 
amely az egyhangú megválasztásában 
megnyilvánult, annál is inkább, miután 
ez az Isten-házában történt. Méltatta 
elődjének, Fényes Sándornak érdemeit, 
kinek nyomdokain fog igyekezni eleget 
tenni a reá háruló feladatoknak. Mun
kája nem lesz nehéz, mert mellette álla
nak az egyház ügybuzgó és tiszteletre
méltó lelkésze és kipróbált presbitériuma. 
Utalt azután

a rimaszombati keresztyén egyhá
zak közötti példás együtttmüködésre,

amelynek jegyében óhajtja ő is műkö
dését megkezdeni. Erre az egyetértésre 
a mai súlyos időkben, amidőn keresz
ténységet minden oldalról veszély fenye
geti, a legnagyobb szükség van. Az 
áldozatkészség és jótékonyság gyakor
lására hivta fel az egyházközség tagjait,

' • —---- ♦♦----------------

A magyar jog és ami megvédi: a magyar erű!

---------------- ♦♦----------------

MOESZ G ÉZÁ T választották meg;
a rim aszom bat—rim atam ásfa lva i evan gélik u s egyház  

uj felügyelőjévé.
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s azt Indítványozta, hogy az egyház lé
tesítsen „szegény-alapút*, melynek cél
jaira 100 pengőt adományozott.

Moesz Géza végül újból köszönetét 
mondott a bizalomért, s az egyházköz
ség tagjainak támogatását kérte az 
alkotmányos alapon meginduló munkás
ságához. Nagy hatást keltett beszédét a 
protestáns hitvallással fejezte be:

.Erős vár a mi Istenünk !“
Vitéz Baráth Károly lelkész mondott 

köszönetét az uj egyházfelügyelő tette

ket mutató programadásáért. Majd ma
gasan szárnyaló imában Isten áldását 
kérte Moesz Géza működésére és az 
egybegyűlteket megáldotta. Közének és 
a magyar himnusz zárta be az ünnepi 
hangulatban lefolyt és az evangélikus 
egyházközség életében jelentős forduló
pontot képező közgyűlést. Moesz Géza 
kir. ügyészségi elnöknek a gyűlés után 
a megjelentek, dr. Radvánszky György 
főispánnal az élen, őszinte szeretettel 
fejezték ki legjobb szerencsekivánataikat.

kintenek és a járdákat kocka
kövekkel építik meg. 

Bármennyire is indokolt lett volna 
városszépitési szempontból az asz
falt-járdáknak a Losonczy-utcában 
való folytatása, a mai időkben azon
ban az aszfaltozáshoz szükséges 
nyersanyagbeszerzése úgy a ház- 
tulajdonosokra, mint a városra nagy 
nehézségeket és súlyos anyagi ter
heket rótt volna. Figyelemreméltó 
körülményként esett latba az asz-

A zsirellátás ügye a városi képviselőtestület előtt.
Rimaszombat megyi város kép-1 felszedett gyalogjárót aszfaltozzák, 

viselőtestülete augusztus hó 31 -én, A város vezetősége ez ügyben két
kedőén délután rendkívüli közgyü- Ízben értekezletre hívta össze az 
lést tartott Éva László polgármes- érdekelt háztulajdonosokat, s ala-
ter elnöklete mellett.

A közgyűlés megállapította a 
seregbiró 1944. évi tiszteletdiját, 
határozatot hozott a városi vigalmi 
adó szedésével megbízott tisztviselő 
különmunka-általányának megálla
pítása, valamint Humay János 
városi vizmester különmunka álta
lányának indokolt felemelése tár
gyában.

A m. kir. belügyminiszter köte
lezte a várost, hogy 

tüzoltófelszerelését két hordoz
ható motorfecskendővel 

szitse ki.

pos megfontolás után elhatározták, 
hogy

az aszfaltozástól egyelőre elte-

faltozás elhalasztására az a tény is, 
hogy az úttest felemelése folytán 
a járda egyrészénél fokozatos ta
lajsüllyedésre lehet számítani, s igy 
technikai szempontból is előnyö
sebb most a kockakő-járda. A fel
emelés miatt szükséges az is, hogy 
a háztulajdonosok udvaraikról a viz 
elvezetése céljából l e v e z e t  ő-v i z- 
a k n á k a t  épitessenek, sőt az eresz- 
csatornákat is bekapcsolják az ut
cai csatorna rendszerbe.

Ö tszá ze ze r holdat osztanak ki a háború hősei között.
Megjelent a kormány rendelete a zsidó birtokok felhasználásáról.

egé-

Alig pár napja hangzott el az a 
legfelsőbb óhaj, hogy a most folyó 
háborúban kimagasló érdemeket 
szerzett honvédek példaadó maga
tartásuknak megfelelően külön elis
merésben is részesüljenek, a kor-

A közgyűlés dr. Gabonás János mány máris megtette etekintetben az 
helyettes-polgármester előadásában első és egyik legfontosabb lépést, 
foglalkozott az üggyel és elhatá- - amikor kiadta a zsidó mezőgazda- 
rozta, hogy a vételösszeget a vá- sági birtokok felhasználásáról szóló 
rosi vizmü- és csatorna-alapból ve- rendelet. A rendelet
szí  kölcsön, egyben azonban ille
tékes helyre kérelemmel fordul, 
hogy — tekintettel a város anyagi j 
helyzetére — az 1944. év decem-J 
bér 31-ig visszafizetendő összeget 
segélyként utalja ki.

A Losonczy-utca rendezésével 
kapcsolatban a közvilágítási háló-j 
zat átépítése vált szükségessé. Az 
oszlopokat eltávolítják és a világí
tást 5—6 ívlámpával eszközük. A 
közgyűlés Szabó Károly városi fő
mérnök előterjesztését elfogadta.

A közgyűlés elhatározta, hogy a 
város belterületén rövid időn belül 
5 - 6  régi ivóviz-kutat nyit meg és 
több közkutat épit. E célra a köz
gyűlés a fedezetet ugyancsak a 
vizmü-alapból szavazta meg. Ezzel 
a rendkívüli közgyűlés tárgysoro
zata kimerült. A napirenden kívül 
Éva László polgármester

a zsirellátás ügyében 
tett intézkedésekről tájékoztatta a 
közgyűlés tagjait. A jelenlegi hiá
nyok az országszerte jelentkező 
zavarokkal vannak összefüggés
ben. A polgármester megnyugtató 
kijelentését, mely szerint 

már a közeljövőben remény van 
arra, hogy a zsirellátás a szer
ződések megkötése és zsirser- 
tések vásárlása által megjavul, 

a képviselőtestület tagjai örömmel 
fogadták. Dr. Kovács László nyug. 
polgármester a gabonabeszolgálta
tással kapcsolatos panaszok ügyé
ben intézett kérdést Éva László 
polgármesterhez, aki kijelentette, 
hogy megértéssel viseltetik ezek 
iránt és a jogos kérelmek orvos
lása elől — a törvény keretén be
lül — nem zárkózik el. A választ 
a közgyűlés köszönettel vette tudo
másul.
A kockakő-járda k erü l viasza  

a  Loson czy-uteába.
A Losonczy utca átburkolása kap

csán felmerült az a terv, hogy a

a most folyó háborúban vitéz- 
ségi éremmel kitüntetettek, a 
vitézek, a hadigondozottak és 
általában a hadviseltek földhöz- 
juttatását különösen kiemeli.

A rendelet a 20 katasztrális hold
nál nagyobb szőlő és gyümölcs, s 
100 katasztrális holdnál nagyobb 
egyéb mezőgazdasági ingatlanok 
felhasználásáról rendelkezik. Ezek
ből a birtokokból mindenkit meg
előzően a most folyó háborúban 
vitézségi éremmel kitüntetett hiva
tásos földművesek, továbbá a hősi

halált halt ilyen földműveseknek 
legérdemesebb fiuleszármazóját jut
tatják földhöz.

A rendelet lehetővé teszi más 
érdemes kisembereknek, külö
nösen a most folyó háború és 
a múlt háború tűzharcosai 
kitüntetettéinek, hadirokkantjai
nak, továbbá a foglalkozásu
kat vesztő gazdasági cselédek 

földhözjuttatását is.
A rendelet gondoskodik arról is, 
hogy a haszonbérlőként kijelölt 
birtokszerzők bármikor tulajdonul 
megszerezhessék az ingatlanokat.

A rendelet kihirdetésével hatály
ba is lépett és a kormányzat any- 
nyira súlyt helyez mielőbbi végre
hajtására, hogy máris folyamatban 
vannak a birtokszerző kijelölések. 
Rövid idő alatt

több mint 500-ezer katasz
trális holdat

juttatnak az arra leginkább érde
mes magyarság kezébe.

Egy polgár szemlélődései.
ii.

Két nagy kérdés az, amely roppant 
súllyal nehezedik az államvezetés hiva
tott vezetőire. Az egyik a Szent István- 
gondolat szolgálata, a másik a társadalmi 
kérdés rendezése.

A szentistváni állameszme lényegéről, 
politikai szerkezetéről nagyon rövid 
szemléletben a Gömör múlt heti számá
ban már szóltam. Mai számunkban tár
sadalmi életünk jellemzéséről, 25 éves 
történetéről nyújtok egy kis ízelítőt, s 
vázlatosan pergetem le annak útját és 
gondját-baját.

Szemlélődésemben nem reprezentálok 
sem pártot, sem sajtót, sem pedig va
lamely csoportot. Tisztán egyéni észre
vételeimet és tapasztalataimat ismer
tetem.

Amikor a magyar jövőre gondolunk, 
amikor a nagy nemzeti célokat nézzük, 
szívesen hallgatjuk és olvassuk a lelki 
gondozók tanítását a szépről, jóról, faj- 
szeretetről s a testvériségről, mert a 
lelkünk tele van vággyal a nemes ideálok, 
a harmonikus magyar élet után.

Közírók, politikusok, társadalomtudo
mánnyal foglalkozó bölcsek serege egyre 
erősebb hangsúllyal követeli a belső 
megújhodás szükségességét. Kíméletle
nül rámutatnak társadalmunk hibáira és 
mulasztásaira s az évszázados előítéle
tek re, amelyek megakasztják a bensőbb, 
mélyebb magyar élet megteremtését.

Az ország legjobbjai rádióban, szóban 
és Írásban kiáltják a nemzet felé, hogy

most a nemzet élete forog kockán és 
ezt nemcsak a harctéri helyzetre vonat
koztatva kell értelmezni, hanem az új 
életformában, a társadalmi és szociális 
feladatok helyes megoldásában is.

Az új idők parancsa, a faji és nem
zeti szolidaritás mély és komoly átér- 
zése még nem teljes a magyar közvé
leményben, de a javulás már kezd mu
tatkozni. A társadalmi különbségek nagy 
szakadéka kezd már kitöltődni, az em
beriség lelkét a társadalmi közösség 
érzése megszállja. A nagy gondolatok 
megragadják a lelkeket, társadalmi meg- 
újúlásra serkenti, s friss nemzeti erők 
sorakoznak a munkához.

Az építő munkának még csak a kez
det kezdetén vagyunk. Hiba, hogy in
telligens társadalmunk tagjai közül so
kan azért nem teljesítik a testvéri ösz- 
szefogás munkáját, mert lekötik a tár
sadalmi előítéletek, s azt hiszik, hogy 
tekintélyükön csorba esik, ha ők is 
munkába állanak.

A másik hiba, hogy a társadalom ujjá- 
rendezésének apostolai és az erre hiva
tott vezetők legtöbbje saját életükkel 
nem nagyon dokumentálják a példaadó 
útmutatást.

Viszont vannak lelkes úttörők, hatal
mas ambícióval megáldott emberek, akik 
könyökkel előretörve praktizálják a tár
sadalmi összefogás szolgálatát, ök azok, 
akik szeretik a szép, úri életet, s az 
előkelő társaság barátságát. Céljuk ér
dekében kitartóan ostromolják a falakat,

olykor visszacsúsznak, de meg nem tor
pannak, s elszántan kúsznak előre, hogy 
beérkezhessenek.

De legyünk őszinték és igazságosak ! 
A társadalmi differenciálódás velünk 
született szimptóma. Ázsia füves pusz
táiról magunkkal hozott életforma. Ma
gyar faji sajátság, 1000 éves lelki vonás. 
És csak az örökösen ábrándozó, a múltba 
menekülő szép lelkek próbálják elhitetni 
másokkal és önmagukkal, hogy régeb
ben szebben és testvériesebben folydo-. 
gált itt az élet.

Nem osztom azt a sokszor dicsekvő 
vagy érzékenykedő véleményt sem, amely 
azt állítja, hogy a cseh megszállás ideje 
alatt bensőbb, melegebb, testvériesebb 
volt itt a magyar társadalmi élet, mint 
napjainkban.

Emlékezzünk csak, és tartsunk egy 
kis lelkiismeretvizsgálatot.

Mindazok, akikre végzetük rámérte a 
kisebbségi életet és abban társadalmi 
életet éltek, tudják és tapasztalhatták, 
hogy a megpróbáltatások évei alatt sem 
társadalmi, sem a politikai életben nem 
tudtunk egy vonalba jutni soha.

Minden itt élő magyarnak emlékezni 
kell, hogy társadalmi életünkben fino
man, diszkréten, de mégis csak közöt
tünk meredezett egy elválasztó vonal. 
Társadalmi összejöveteleinken, nyilvános 
találkozások alkalmával, gyöngéd tapin
tattal, de hierarchikusan, rangszervezet 
szerint voltunk tagozódva: „suba subá
val, guba gubával" patriárkális szemlé
let szerint osztályozva.

A politikai életben hasonlóan négy
ötfelé voltunk szakadva. A mi kies föl
dünk magyarjainak házatáján lobogtak 
a Magyar Nemzeti Párt, a Keresztény
szocialista Párt, a Magyar szoc. dem. 
párt, Kommunista Párt, „Hodzsa-apánk" 
pártjának zászlói, amelyek mindegyike 
más-más eszményt glóriázott. A két 
előbbi testvérpárt — amelynek zászlói 
alatt a gerinces magyarok harcoltak — 
a Magyar Nemzeti Párt és Kér. szoc. 
párt „nemes" versenye legtöbbször za
vart, féltékenységet vagy irigykedést 
okozott, s így több kárt, mint nyeresé
get hozott.

Ezt a szomorú jelenséget, a politikai 
összefogás hiányát, s annak következ
ményeit minden választás alkalmával 
elkeseregtük, de különösen fájón érintett 
bennünket az a döntő és menthetetlen 
hiba, mikora magyar „keresztyén hívek" 
halálos birkózásban voltak egymással, s 
a szenvedélyek hullámai átvetődtek a 
városi képviselőtestületi tagválasztás 
harcaiba is, s a magyar szoc. dem. párt 
megalkotásával elvesztettünk négy man
dátumot és ezzel az abszolút többséget. 
Ez a szomorú választási epizód kény- 
szerített bennünket arra, hogy a város 
egyes fontos, egzisztenciális kérdéseiben 
a jobboldali Hlinka-párttal kellett koo
perálnunk.

A nemzetszeretet örök lángja hiába 
világított előttünk, annyira még sem sze
rettük népünket, hogy sorsunk közös
ségét, eggyüvétartozandóságunk érzését, 
ezeket a szent eszményeket szolgálni, s 
a választások alkalmával előre vinni 
tudtuk volna.

Nem vonom kétségbe őslakos polgár
ságunk izzó hazaszeretetét, hajlíthatat- 
lan keménységét, de ezekben a szomorú 
jelenségekben világos jelét láthattuk az 
ősi magyar jellemvonás megnyilatkozá
sának, a széthúzás örök átkának is.

Adassék tisztelő megbecsülés azoknak, 
akik sanyargattatásuk ellenére sem szűn
tek meg a magyar ügy mellett harcolni.

Kétségtelen, hogy a felvidéki ember 
életszemlélete a 20 esztendő alatt kiala
kult, amely egyfelől a népi demokráciát 
és a munka tiszteletét, az egyén értékelé
sét jelentette, másfelől az idegen hata
lommal és a minden hájjal megkent 
hatóságokkal való örökös szembenállás 
öntudatos, kemény gerincű emberré ne
velte, de azért még se ringassuk ma
gunkat abban a képzeletben vagy em
lékezésben, hogy kisebbségi életünkben 
a mainál bensőbb, testvériesebb volt a 
társadalmi élet. Csak viszonylagosan volt 
összefogóbb: az öntudatos, gerinces, 
emberi méltóságuk tudatában élő ma
gyar nép belső lelki erejének acélosabb 
kifejlődésében.

Én inkább kisebbíteni szeretném azt, 
ami az emberi életben szomorú, de ha 
ezt folytatni akarnám, nem mondanám 
meg az igazat. Valljuk be őszintén, most 
is élnek közöttünk egyéni természetű, 
türelmetlen lelkek, akik örökösen hirde
tik az összefogást és fegyelmet, de e
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szent hivatást soha nem példázzák cse
lekvőig. Legjellegzetesebb vonásuk, 
hogy örökösen támadnak, gyanúsítgatnak, 
kritizálnak és gúnyolódnak, de a nem
zeti vagy társadalmi építő munkában 
részt nem vállalnak. Nemzeti és szociá
lis célokra semmit, vagy csak filléreket 
áldoznak, bár anyagilag elég jól bírják 
magukat. Keserű, gyilkos szatírájuk nem 
kegyelmez senkinek és semminek, a leg
nagyszerűbb alkotásokat és nemes tö
rekvéseket ugyanúgy kardélre hányják, 
mint a közéleti szereplőket. Ők a bir
tokosai a prófétai képességeknek. De ha 
ezek a lázongó, hiúságukban megsértett, 
tévelygő lelkek egyszer átvehetnék a 
tényleges hatalmat, biztos, hogy pusztu
lásba vinnék a nemzetet.

Sorsuk iróniája, hogy nem ők, ha
nem mások kormányozzák a világot.

(Folytatjuk.)

Uj vitézek eskütétele.
A Gömör és Kishont vármegyei Vitézi 

Szék hivatalos helyiségében augusztus 
29-én, vasárnap délben újabb 7 világ
háborús gömöri vitézjelölt tette le az 
esküt. A hagyományos formák között 
lefolyt eskütételen megjelentek a hely
beli vitézek is. Vitcz keresztes László 
ny. a. őrnagy, vitézi széktartó olvasta 
fel az eskümintát, majd vitéz Rajháthy 
Sándor alezredes, vármegyei vitézi szék
kapitány tűzte az uj vitézek mellére a 
jelvényt, majd lelkes hangú beszédben 
köszöntötte a Rend uj tagjait.

Nagy meghatódottságot váltott ki, 
hogy ez alkalommal tette le a vitézi 
esküt Dankó János jánosi 48 éves föld- 
mives, t. szakaszvezető, 100°/o‘OS hadi
rokkant, aki 1916 bán az olasz harcté
ren fejlövés következtében mindkét 
szeme-világdt elvesztette. Nagyezüst- és 
bronz-vitézségi érmek diszilették a váro
sunkban is jól ismert derék vitéz harcos 
mellét. Rajta kivül vitézségi eskút tettek: 
Abonyi Andor t. őrmester Rozsnyó, Ke- 
cső Dániel t. őrmester Hét, Farkas 
István t. szakaszvezetö, Nagy Lajos t. 
tizedes Szuhafő, Fodor József v. hajtó
tüzér Szilice és Hetesi János v. gyalo
gos Rozsnyó, valamennyien a nagyezüst 
vitézségi érem tulajdonosai.__________

S zigo rúa n  fo lyik  a cséplés 
e llenőrzése.

A m. kir. közellátási miniszter 
megállapította, hogy az ország te
rületén egyes gazdák a cséplőgé
pek tulajdonosaival összejátszva

nagyobbarányu gabonamennyi
séget titkoltak el.

Az ilyenformán eltitkolt készletek 
felderítésére a miniszter a Közel
látási Felügyelőségek utján utasí
totta a községi elöljáróságokat, hogy 
a legcsekélyebb gyanú esetén a 
csendőrséget vegyék igénybe.

Az eltitkolt gabonát azonnal 
lefoglalják és elkobozzák.

Az elkobzott mennyiség a ga- 
bonabeszolgáltatási kötel ezet t ség  
pontarányába nem számit be. Ezért 
mindenki saját érdeke, hogy a 
cséplést szigorúan a közellátási ha
tóságok által kiadott szabályok sze
rint hajtsa végre.

H Í R E K
A faellátás biztosítása a 

vármegyében.
A m. kir. földmivelésügyi minisz

ter Gömör és Kishont vármegye 
tüzifaszükségletének fedezésére pót
lólag kb. 8650 ürm. tűzifát szaba
dított fel. Ugyanakkor a vármegye 
alispánja 12.580 ürm. fát tett sza
baddá a helyi eladások céljára. 
Dr. Horváth Árpád alispán ez ügy
ben kiadott értesítését a Vármegyei 
Hivatalos Lap tegnapi, 36. száma 
közölte és azt lapunk legközelebbi 
számában ismertetjük.

Dr. Radvánszky György főispán,
mint a vármegye közellátási kormány- 
biztosa Janitzky Sándor szakelőadó, a 
rimaszombati Közellátási Felügyelőség 
vezetőjének kíséretében az elmúlt hét 
elején is folytatta termésellenőrző szem
léjét. A kormánybiztos-főispán el alka
lommal Rozsnyó megyei város és a sajó- 
házai körjegyzőségnél tartott vizsgálatot, 
ahol főleg az uj termés beszoigáltatási 
rendeletek végrehajtását ellenőrizte.

A bolgár nép nagy gyásza. ///. Bo
risz cár, Bulgária királya három napos 
betegség után az elmúlt vasárnap dél
után, 49 éves korában hirtelen meghalt. 
Nemcsak Bulgária, de a magyar nép is 
mélységes megdöbbenéssel gyászolja a 
népszerű uralkodót, aki őszinte szivbeli 
barátja volt a magyar nemzetnek, mely
hez dédanyja révén rokoni kapcsolat is 
fűzte. Gömört édesapjával, az egykori 
cárral többizben meglátogatta, s rokon
szenves alakjára városunkban is sokan 
emlékeznek. A bolgár testvérnép gyá
szában Magyarország is mély részvéttel 
osztozik. Rimaszombatban a laktanyákra 
kitűzték a gyászlobogót, s a legfelsőbb 
Hadúr parancsára a honvédség 12 napos 
gyászt tartott. III. Borisz királyt ma, 
vasárnap temetik el Szófiában. Utódja 
7 éves fia lett II. Simeon néven.

A magyar katolikus egyház nagy 
vesztesége. A magyar katolicizmust és 
a magyar közéletet nagy gyász érte: 
hétfőn Budapesten 70 éves korában 
meghalt dr. Glattfelder Gyula Csanádi 
püspök-érsek, a kiváló tudós főpap, a 
Katolikus Akció országos ügyvezető el
nöke. Pénteken temették el Szegeden 
óriási részvét mellett.

Katonai előléptetés. Magyarország 
Kormányzója Mdndy Antal gimnáziumi 
tanárt, a volt cs. és kir. 25. gyalogezred 
tartalékos főhadnagyát, aki már hóna
pok óta hadiszolgálatot teljesít, a m. kir. 
honvédség tartalékában századossá lép
tette elő.

Főszolgabírói behelyettesítés. Dr.
Radvánszky György, Gömör és Kishont 
vármegye kormánybiztos-főispánja az át
helyezés folytán megüresedett feledi já
rási főszolgabírói állásba ijj. dr. runyai 
’Sóldos Béla tb. főszolgabiró, tornaijai 
lakost behelyettesitette. A főispán kitün
tető elhatározásával a fontos tisztségbe 
a vármegyei közigazgatás egyik rend
kívül ügybuzgó és már eddig is kiváló 
teljesítményt nyújtó, nagyjövöre hivatott 
fiatal tagja került.

Tanügyi hirek. Mint értesültünk, vi
téz Szönyi Sándor kir. főigazgató, a mis
kolci kir. tankerület uj vezetője első 
hivatalos látogatását Rimaszombatban 
végzi, s itt szeptember 6—7-én látogatja 
meg az iskolákat. E napon folynak le 
egyébként középiskoláinkban a magán- 
és különbözeti vizsgák. — A rimaszom
bati Zeneiskolában a tanítás szeptem
ber 9-én, csütörtökön megkezdődik. Be
iratkozni szeptember 6 án és 7-én d. e. 
11—12 és d. u. 3—4 óra között lehet 
az intézetben (Muzeum-épUlet).

A kassai kir. törvényszék dr. Tim- 
csák-ötöstanácsa augusztus 28 án Ri
maszombatban több nemzetgyalázási 
bünpörrel és a Gömörben működött 
„Jehova-apostolok“ bűnügyével foglal
kozott. A vádat dr. Csapó Ödön kassai, 
volt rimaszombati kir. ügyész képvi
selte.

Megbízatás. A m. kir. igazságügymi- 
niszter dr. Okdlyi Géza kassai m. kir. 
ügyészt a rimaszombati kir. ügyészség
hez kisegítő szolgálatra rendelte ki.

A tiszai evangélikus egyházmegye 
ez évi rendes közgyűlését augusztus 
31—szeptember 2 ig tartotta meg Kas
sán Turóczy Zoltán püspök és hom- 
rogdi Lichtenstein Zoltán miskolci főispán, 
kerületi felügyelő kettős elnöklete mellett. 
A rimaszombati ev. egyházat a közgyű
lésen vitéz Barátit Károly lelkész, egy- 
házkerületi főjegyző, Moesz Géza kir. 
ügyészségi elnök, egyházi felügyelő és 
dr. Baráth László ügyvéd képviselték. 
A közgyűlést istentisztelet vezette be, 
amelyet vitéz Baráth Károly végzett.

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

Vidám népi-est a Polgárikörben.
Városunk közelében becsületes ma

gyar munkát végző KÁLÓT Népfőiskola 
vasárnap este a Polgárikörben vidám 
népi-estet rendezett.

ősi, többszázéves magyar dalok vissz
hangoztak az öreg falak között. Kemény 
legényt kívánó ősi magyar táncok alatt 
recsegtek az öreg dobogódeszkák. Népi 
balladák és vidám magyar jelenetek 
gyönyörködtették a hallgatóság szemét
fülét.

A KÁLÓT igazgatóságának és a tanu
lóinak lelkes magyar munkáját felesle
ges dicsérnünk. Hiszen néhányan már 
többször tanúi voltunk igazi épitő tevé
kenységüknek, sokaknak pedig meg 
hiába magasztaljuk, mert „tudja a jó 
Mindenható," hogy miért kedvesek ne 
künk ezek a bemutatók ?

Szabolcska Mihály jut eszünkbe. 
Mintha nem is Hazánkban, mintha nem is 
a Polgárikörben rendezték volna a vi
dám magyar népi estet. Mintha valame
lyik nyugati nagyvárosban vagy a sötét 
Kongóban hangzottak volna el az est 
alapgondolatai.

„Azért jöttünk Rimaszombat város kö
zönsége elé, hogy megmutassuk a ma
gyar dal örök kincseit, a magyar tánc 
szépségeit, a magyar nép tisztaságát, 
józan gondolkodását és élniak arását. 
Hadat üzenünk a magyar lelket romboló, 
ideig-óráig nyikorgó „slágereknek," a 
magyar testet elpuhitó barbár táncoknak 
és a magyar szellemet butitó idegen 
üres észjárásnak."

A rimaszombati közönség jórésze nem 
értette meg a magyar hivó szót és az 
est alapeszméjét.

Sírva kacagott a magyar nóta, rugal
masan lendült a kemény magyar izom, 
ékesen zengett a sok-sok sokatmondó

rövid magyar mondat, de városunk kö
zönsége inkább idegen nótára volt ki
váncsi, idegen mákonyító szóra hallga
tott. Táncolt, mulatott, kártyázott és 
türelmetlenül, sürgetve várta a vidám 
magyar est minél korábbi befejezését, 
hogy annál győzelmesebben tomboljon 
idegen szórakozásokban.

Mi néhányan, akik az esten résztvet- 
tünk, tudjuk és ti is, a KÁLÓT lelkes 
tagjai hiszitek, hogy az ősi magyar esz
méket slágerekkel, néger táncokkal s 
könnyű mulatozással már nem lehet fel
tartóztatni. A tiszta fajú magyar nép már 
magára talált és tért hódit a városok 
kevert lakossága között is. Mindnyájan 
tudjuk, hogy rövidesen üt majd a ti órá
tok is, amikor a színtiszta magyar lel
kiség kiveti magából a szennyező sala
kot és majd nem néhány lelkes rima
szombati érdeklődő előtt mutatjátok meg 
magyarságokat, hanem veletek énekel, 
táncol és mondókázik majd az ősei lelkü- 
letéhez visszatért Magyarország.

Fiuk ! Fel a fejjel ! Az óra közel I Rá
tok még szükség lesz I Igazatok van, 
amikor nem ballagással távoztok, hanem 
hosszú, tövises ut megtisztítása után 
délcegen és győztesen visszajöttök...

***
A KÁLÓT ifjak és a jánosi magyar 

leányok egyébként kevésszámú, de meg
értő közönség előtt nagy tetszést aratva 
mutatták be a népi bemutatón elmaradt 
számokat, megtűzdelvén azokat vidám
sággal és lelkesedéssel. Rimaszombat 
közönségét Gergely József igazgató kö
szöntötte, rendkívül szellemes módon 
állitván pellengére a mozlslágereket és 
idegen táncokat majmoló divatot. Úgy ő, 
mint tanítványai sok tapsot érdemel
tek ki.
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©ASFIRIN
A Polgárikör rendkivüli közgyűlé

sét az elmúlt vasárnap határozatképte
lenség miatt nem tartották meg. A köz
gyűlést ma, vasárnap délután 3 órakor 
a kitűzött tárgysorozattal — a meg
jelentek számára való tekintet nélkül — 
okvetlen megtartják.

Kilencvenéves az Egyesült Prot. 
Gimnázium. Gimnáziumunk most töl
tötte be fennállásának 90 ik életévét. 
Most szeptemberben viszont 40 éves 
lett a gimnázium uj épülete. A kettős 
szép jubileum mellett egy keserű év
fordulót is feljegyezhetünk. Húsz évvel 
ezelőtt, 1923. októberében vette át a 
csehszlovák állam az iskola vezetését 
és állított annak élére szlovák igazgatót.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik mély gyászunkban 

részvétükkel osztoztak, akik a temetés 
alkalmával koszorút küldtek s a végtisz
tességen megjelentek, ezúton mond

őszinte, hálás köszönetét

az Urbányi-család.

Az egyetemi munkaszolgálatos ifjak
szeptember 1-én, szerdán este bucsu- 
estet rendeztek a Polgárikör nagytermé
ben. Az idén is hasznos munkát végzett 
kedves ifjaktól meleg szeretettel búcsú
zott el a közönség.

— 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.

Az utódállamokban szerzett bizo
nyítvány és oklevél érvényessége. A
Budapesti Közlöny augusztus 27 iki 
száma közölte a kormány 4260/1943. 
M. E. számú rendeletét az utódállamok
ban szerzett oklevelekről és bizonyít
ványokról. A rendelet szerint a volt 
cseh-szlovák köztársaságban az 1921. 
julius 26 a után 1940. augusztus 30-ig 
kiállított iskolai bizonyítványok és ok
levelek a hazai tanintézetekben szerzet
tekkel egyenlő hatályúak, amennyiben 
az oklevél tulajdonosa a visszacsatolási 
törvények alapján magyar állampolgárrá 
vált. A rendelet külön mellékleten so
rolja fel, hogy az utódállamokból szár
mazó iskolai bizonyítványok mely hazai 
iskolai bizonyítványoknak felelnek meg.

Felemelték a liszt fejadagját. A
Közellátási Hivatal közli, hogy szeptem
ber 1 töl az eddigi 2 kg-os lisztfejada
got havi 2 kg 80 gm-ra emelték fel.

Romlandó élelmiszetek és törékeny 
tárgyak elhelyezése tábori posta
csomagban. Illetékes helyről figyel
meztetik a közönséget, hogy saját érde
kében gyorsan romló élelmiszert (friss 
gyümölcsöt, húst) és törékeny tárgyakat, 
különösen üvegpalackokat tábori posta
csomagban ne helyezzenek el. Ily tárgyak 
küldése a fennálló rendelkezések értel
mében egyébként is tilos. A tilalom 
ellenére feladott csomagok rendelteté
süket legtöbb esetben nem érik el, 
mert a meleg időjárás következtében az 
élelmiszer megromlik, a friss gyümölcs 
az egymásra halmozódó csomagok súlya 
alatt összenyomódik, a többnyire elég
telen csomagolású üvegpalackok és 
egyéb törékeny tárgyak pedig a szállí
tás viszontagságait nem birják el. Emel
lett az ily szétfolyó tartalma (gyümölcs
lé, szesz) idegen csomagokban is kárt 
tesz.

Halál a síneken. Augusztus hó 30 án, 
hétfőn délután Rimaszombat közelében 
újabb halálos vasúti gázolás történt. \  
vasúti hid közelében a sineken játszado
zott Lakatos Vilma 2 éves oláhcigány 
leányka, amikor Rimaszombat felé köze
ledett az osgyáni személyvonat, melynek 
mozdonya a szerencsétlen gyermeket 
halálra gázolta. A szerencsétlenség ügyé
ben a vizsgálat megindult.
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A  hadirokkantak, hadiárvák és eltűntek n yilvántartása.A Magyar Anyák-ünnepe 
Ragályon.

Bensőséges és meleg ünnepség kere
tében ünnepelte Ragály község a kitün
tetett sokgyermekes Magyar Anyákat 
augusztus 20 án.

Mint már jelentettük, Gömör várme
gye területén összesen 32 sokgyermekes 
magyar anya részesült pénzjutalomban, 
illetve kitüntetésben. Ezek közül a ra
gályi körjegyzőséghez tartozó Trizs köz
ségben 2 anya : Süttö Istvánná és Mol
nár Lajosné, Zubogy községből pedig 
4 en : Szabó Jánosné, Demjén Pálné, 
Mácsi Lajosné és Andrejcsik Balázsné. 
Ennek a hat magyar anyának összesen 
54 gyermeke van, mind élő és egészsé
ges. Az ünnepséget a Női Honvédelmi 
Munkatáborral karöltve tábortűz mellett 
tartották meg Mogyoróssy Imre járási 
főszolgabíró indítványára.

Este fél 9 órakor gyűlt ki a tábortűz. 
Világossága mellett látni lehetett, hogy 
nem sokan maradtak otthon a falukból. 
A körjegyzőség minden épkézláb ma
gyarja áhitatosan énekelte a magyarok 
imáját. Majd Szederkényi Jenő, a szabad
ságon lévő körjegyző helyettese mondott 
beszédet. Beszédében kihangsúlyozta, 
hogy Magyar Anyának lenni legszebb 
magyar erény, a legszentebb magyar hi 
vatás és legpéldásabb magyar köteles
ség, viszont a legnagyobb bűnös az, 
aki saját vérét, élete folytatását el meri 
pusztítani, mert a szembehelyezkedik a 
jóságos Isten minden ember leikébe 
oltott szent törvényével és várhatja 
negyediziglen és azontúl is a rettentő 
bűnre a megérdemelt bünhődést.

„Nem volt rá eset — folytatta beszé
dét, — hogy tiz gyermek közül csak 
egy is elpusztult volna éhen, vagy a 
minden idők nehézségeihez képest ne 
találta volna meg helyét a társadalom
ban a becsülettel felnevelt magyar leány 
és ifjú.” Meleg szeretettel köszöntötte 
ezután az ünnepségen megjelent Mo
gyoróssy Imre járási főszolgabírót, az 
Egyetemi Női Munkatábort, valamint a 
megjelenteket és felkérte Mogyoróssy 
Imre főszolgabírót a kitüntetések és 
pénzjutalmak átadására.

Mogyoróssy Imre közvetlen meleg 
szavakkal köszöntötte a sokgyermekes 
magyar anyákat és hangsúlyozta, hogy 
ezeket a példát mutató magyar anyákat 
különösképpen meg kell becsülni, kérel
meiket soronkivül a legudvariasabban 
és érdemben kell elintézni. Ezután min
den kitüntetett magyar anya részére 
egyenként osztották ki a kitüntetést és 
a 100—100 P ős jutalmakat.

Ezután kapcsolódott be az ünnepség 
a Női Honvédelmi Munkatábor tábor 
tüzébe és a szentistváni csillagos magyar 
éjszakában boldogan ünnepelt a ragályi 
magyarság.

Azonnal jelentsd fel az árdrágítót! 
Az árdrágító tönkreteszi családodat, 
kiveszi gyermeked szájából a kényé 
rét, ezért azonnal jelentsd fel!

Kik kaphatnak a jövőben 
iparengedélyt?

Mint ismeretes, az iparügyi mi
niszter rendeletet adott ki az ipar- 
engedélyek szabályozásáról. Az 
iparügyi miniszter az iparengedélyt 
az iparkamarák véleményezéséhez 
kötötte. A most megjelent végre
hajtási utasítás fontosabb intéz
kedései:

Csak előzetes miniszteri engedély 
alapján adható ki iparengedély. A 
végrehajtási utasítás leszögezi, hogy 
a közérdek kívánja meg az uj 
iparengedélyek kiadásának elkerül
hetetlenül szükséges mértékre szo
rítását. A véleményezésnél a had
viseltek előnyhöz jutnak. A katonai 
szolgálat közben megrokkant, vagy 
a hősi halált halt katona hozzá
tartozói kapnak elsősorban ipar- 
engedélyt. Ha a kamara a kért 
jogosítványt kiadhatónak nem tartja, 
azt a véleményt kell adni, hogy az 
iparjogositvány kiadása közérdek
ből nem kívánatos.

A hadirokkantakra, hadiözve
gyekre, hadiárvákra és eltűntekre 
vonatkozó adatgyűjtés végrehajtá
sára az illetékes hatóságok rende
letet adtak ki. Az összeírás szem
pontjából

csak 25 százalékon felüli mun
kaképesség csökkenést lehet 

rokkantságnak minősíteni.
Hadiözvegynek tekintendő, akinek 
a férje a harctéren szenvedett se
besülések vagy betegségek követ
keztében halt hősi halált, eltűntnek 
nyilvánított, vagy legalább hat hó
nap óta nem érkezett róla hir. 
Honvédelmi özvegy az a nő, aki
nek férje nem hadműveleti terüle
ten ugyan, de fegyveres és munka- 
szolgálata következtében szerzett 
bajában halt meg.

Megállapítja a rendelet a hadi, 
illetve honvédelmi árva fogal

mát is.
Nem tekintendő hadiárvának az 

a 24. életévét még be nem töltött 
leánygyermek, aki az adatgyűjtés
kor férjnél van, továbbá az a fiú,

A korai kezdés ellenére mintegy 500 
főnyi lelkes néző gyűlt egybe vasárnap 
délután a városkerti sporttelepen a 
Törekvés bajnoki rajtjára. A nyári siker- 
dus szereplés után nagy reménységek 
fűződtek a szezonnyitó mérkőzéshez, 
sajnos azonban ez óriási csalódást kel
tett. Csapatunk érthetetlen módon telje
sen csődöt mondott. A játékosok teljesít
ményéből hiányzott a szív  és a lélek, 
az ész és a fegyelem, úgyhogy a baj
nokság első lépését a közvélemény leg
nagyobb elégedetlenségére tették meg. 
Nem tudjuk: túlságosan lebecsülték-e a 
Törekvés játékosai az ellenfélt, vagy 
pedig egyéb körülmény vezetett a nagy
mérvű vereségre, a vezetőség köteles
sége, hogy fényt derítsen a városkerti 
sportpályán már nagyon régen látott 
rossz játék okaira. A mérkőzésről egyéb
ként az alábbiakban számolunk be:

A Törekvés Juhász; Csapó, Molnár; 
Kardos, Izsák, Kerekes; Barczi, Szapári 
II., Petrasovics, Antóny, Munkácsi fel
állításban szerepelt. A játékot Eger 
indítja, a Törekvés átveszi az iramot, s 
bár 25 percig kapujához szorítja ellen
felét, kezdettől fogva fejetlen, széteső 
játékot mutat, aminek eredményeképpen 
Eger a 34., 41. és 45. percben Nagy és 
Farkas révén a Törekvés védelem ki
rívó hibájából három gólt ért el (3:0).

A második félidőben a közönség lel
kes biztatására a Törekvés támadásba 
lendül és az előretolt Molnár a 9. perc 
ben szépít az eredményen (3:1). A 16. 
percben viszont Izsák egy 11 est értéke
sített a Törekvés javára (3:2). A közön
ség már bizakodik, s egyenlítést köve
tel, a Törekvés azonban újra leáll, amit 
Eger kihasználva Kovács I. révén újabb 
gólt ér el a 19. percben (4:2). Követ
kező percben a labda Barczihoz kerül, 
aki félpályáról futva, szép egyéni góllal 
javít az eredményen (4:3). A Törekvés 
ezután teljesen összeroppan, úgyhogy 
Eger a 22. és 31. percben Nagy és Ko
vács I. révén 6:3 ra beállítja a végered 
ményt, megnyervén a mérkőzést, annak 
ellenére, hogy nem volt jobb a Törek 
vésnél, amely fennállása óta legrosszabb 
játékát mutatta. Sem összjátékról, sem 
pedig kimagasló egyéni teljesítményről 
ez alkalommal nem emlékezhetünk meg 
Talán egyedül az uj edző, Izsák érde
mel dicséretet. Juhász kapus bizonyta
lanul védett. Molnár ezúttal is megmu
tatta tudását, de sportszerűtlen maga
tartásával nagyon rászolgált a közönség

vagy leánygyermek, akit a gyám
hatóság az adatgyűjtést megelőzően 
nagykorusitott. Az úgynevezett ki
segítő (zsidó) munkaszolgálatosok 
rokkantságuk esetén honvédelmi 
rokkantaknak, a munkaszolgálatuk 
alatt elhalt zsidó munkaszolgálato
sok özvegyei és árvái honvédelmi 
özvegyeknek és árváknak tekinten
dők.

A segélyezési javaslat megté
telénél elsősorban azt kell szem 
előtt tartani, hogy a hadirok
kant munka- és keresőképes
sége milyen mértékben csök

kent.
Ha előbbi keresetéhez viszonyítva 
nem került kedvezőtlenebb hely
zetbe, úgy az anyagi támogatás 
iránt nem kell uj foglalkozást, el
helyezkedést sem keresni, ha je
lenlegi munkája, foglalkozása vagy 
állása testi és lelki adottságainak 
megfelel. Hadiözvegyeknél és ár
váknál azt kell elsősorban figye
lemben venni, hogy a családfő ha
lála mennyivel hozta őket anyagi, 
szociális és erkölcsi szempontból 
kedvezőtlenebb anyagi helyzetbe.

elégedetlenségére. Csapó keveset muta
tott, Kardosnál az igyekezetben nem 
volt hiba, Kerekesnél kiütközött az 
edzési hiány. A csatársorban Barczi és 
Szapári mélyen formájukon alul szere
peltek. Barczi ugyan megmutatta, hogy 
erős akarattal tud gólt is lőni. Antóny- 
tói is többet vártunk, Munkácsi gyön
gén, Petrasovics a II. félidőben jobban 
játszott. Maga a mérkőzés egyenetlen, 
helyenként unalmas volt. Sok kihagyott 
gólhelyzet és meüélőtt szabadrúgás jel
képezte a Törekvés gyöngeségét. Szé
kely J. játékvezető túlságosan ragaszko
dott a rideg szabályokhoz, de bírásko
dása ellen kifogás nem emelhető.

A szomorú végű főmérközés után 
szinte üditőleg hatott Suszterok és Pé
kek késhegyre menő küzdelme. Mind
két csapat a szakma legkiválóbbjait 
állította csatasorba, s bár a pékek job
ban bírták a „szédítő" iramot, a susz
terok többször és hatásosabban „szúrták 
meg" a bőrt. (Bizonyára jobban is meg- 
stoplizták a cipőiket). Így, amit a pékek 
előre sütöttek, a fekete kenyeret önma
guk ették meg, mert az „irtó harc" 3:1 
arányban végződött a derék cipőpusz 
titók javára. A kritika mind a 22 játé
kosról csak a legjobbat Írhatja, a me
zőnyből azonban kiemelkedett a pékek 
jobbszélsője, Zdurnyi László, aki az egész 
időben egyszer-kétszer találkozott a lab
dával.

A Törekvés ma Salgótarjában ját
szik bajnoki mérkőzést az ottani SBTC 
II. ellen. Reméljük, hogy csapatunk ez 
alkalommal kijavítja kezdeti hibáját és 
győztesen tér haza.
Suszterok és pékek a zöld gyepen.

Szenzációs mérkőzés volt a múlt vasárnap délután, 
Suszterok és Pékek rúgták a bőrt kint a sport

pályán.
„Gyúrta, dikicselte” egymást bőszen mind a két

[csapat,
De a Suszter fölényben volt az egész játék alatt. 
Ezért hiába „dagasztott és gyúrt" a PékSport Egylet, 
Mert az eredmény a Suszter javára három: egy lett! 
Ám a Suszter-céh győzelmén csodálkozni nem lehet, 
Hisz’ a suszter ért a „bőrhöz” (az ád neki kenyeret!) 
A közmondás bővült, mert nemcsak „suszter a

|kaptához“
Hanem a pék is térjen vissza a sütőlapáthoz!*)

B. Z.

*) A közönség megjegyzése: „Bár 
csak a suszterok játszottak volna az eg
riek ellen is.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnapa második nagy 

háborús magyar filmet láthatjuk az „Üze
net a Volga partról* cimen. Dallal és 
szerelemmel a magyar katonák hősies
ségével van tele ez a kitünően meg
rendezett filmoperett, melynek főszere
pét a kitűnő hangú Sárdy János, Tóth 
Júlia, Vágó néni, Pethes Ferenc és Kö- 
peczy-Boócz Lajos játszák. — Hétfőn 
és kedden a „Két lány az utcán" ma
gyar filmdrámát láthatjuk újra. Fősze
repeit Tasnády-Fekete Mária és Bordy 
Bella játszák. — Szerdán és csütörtö
kön Török Rezső kacagtató története, a 
„Péntek Rézi" fut a vásznon. Benne 
Turay Ida, Erdélyi Miczi, Egri Mária, 
Páger Antal, Rajnay Gábor és Petheő 
Attila a főszereplők. — A jövő hét vé
gén kerül bemutatóra az „Egy szív  
megáll...", a legújabb Karády nagyfilm.

Egy jókarban lévő

gyermekkocsi
e l a d ó .  Cim megtudható a 
nyomdában.

Egy, esetleg két urnák s z é p e n

b ú to r o z o t t  szoba
kiadó. Cim megtudható a Telek A. 
Sándor-utcai sarki boltban.

Középkorú nő

h á z v e z e t ő n ő n e k
elmenne magányos úrhoz vagy hölgyhöz, 
vidékre is. Címe özv. Gámentzy Mik- 
lósné Rimaszombat, Rimapart-u 8. sz.

Gyakornoknő,
keresztény,

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

kül de ndők .

K áposztás hordók
m r *  e l a d ó k .
Cint: Rábely Béla Rimaszombat.

Értesítés.
Alulírott Bún Bertalan bejei lakos 

f üs zer ker es kedés é t  és i t almérését  
átvettem. Amennyiben Bún Be r t a l a n  
úrral szemben valakinek követelése 
volna, kérem azt velem 8 napon belül 
tudatni. Későbbi bejelentésekért felelős
séget nem vállalok.

Beje, 1943. szeptember hó 1-én.
Fuhrmann Ferenc.

124/1943. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd által 

képviselt Hangya központ budapesti 
cég javára 2.100 P 90 fillér tőke és 
több követelés és járulékai erejéig, a 
budapesti központi kir. járásbíróság 
1943. évi 416.765. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőtől 1943. évi julius 
hó 19-én lefoglalt 3000 pengőre becsült 
ingóságokra a rimaszombati kir. járás
bíróság Pk: 5533/943. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, az árverés meg
tartását elrendelem, végrehajtást szen
vedő lakásán, üzletében: Osgyán, Zsidó
pusztán leendő megtartására határidőül 
1943. évi szeptember hó 21. napjának 
délutáni 13 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt 3 drb tehént s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de 
legalább a becsár 2/s'részéért, készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni.

Feleden, 1943. augusztus hó 21-én.
Bajkai Gyula s. k. 
kir. bir. végrehajtó.
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Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


