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Kertsiknél.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL; 

HORTHY M1KLÓS-TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 5b. 
L a p zá r ta  c sü tö r tö k ö n  e s te .  K éz ira to k a t  v i s s z a  nem adunk.

szerkesztésért és kiadásért felelős;

R Á B E L Y  k á r o l y .
E L Ő F I Z E T É S !  DI J AK:  Egy évre 12 pengő. Félévre 6 pengő. 

Negyedévre 3 pengő. — Egyes szám ára 24 fillér.

Külföldre: Egy évre 16 pengő.

„Hazádnak rendületlenül légy híve, öh magyar...!"N emzetépités.
A közönség széles rétegei öröm

mel fogadták annak a kormány- 
rendeletnek a hírét, amelyet a múlt 
pénteken tárgyalt a 42-es országos 
bizottság. Az uj rendelet voltaképpen 
második intézkedés a Kormányzó 
Ur által Szent István-napján, kiadott 
legfelsőbb kézirat értelmében. Mint 
emlékezetes, a Kormányzó Ur azt 
a legfelsőbb óhaját nyilvánította, 
hogy szükségesnek tartja a hadvisel
tek és hadigondozottak megsegítését.

A pénteken tárgyalt rendelet ar
ról intézkedik, hogy az 1942. évi 
XV. t. c. alapján megszerzett és 
felosztásra kerülő ingatlanokért és 
egyéb vagyontárgyakért befolyó 
ellenértéknek azt a részét, amely az 
átengedésre kötelezetteknek járó 
térítést meghaladja, kizárólag a 
hadviseltek, hadigondozottak és 
hadirokkantak támogatására kell for
dítani. Szakkörök véleménye szerint 
az igy befolyó összeg valószinüleg 
többszázmillió pengőt eredményez.

A megsegítésnél különös gondot 
fordítanak azokra a hadviseltekre 
és hadigondozottakra, akik eddig 
nem részesültek ingatlanjuttatásban. 
A támogatás során gondoskodnak 
arról is, hogy az uj földtulajdono
sok megszerezhessék a gazdasági 
berendezést, s mindazt, ami a gaz
dasági önállóság utjain számukra 
szükséges. Éppen ezért a kisipari 
vagy kisüzemi felszerelés beszerzé
séről is méltányos kölcsönök utján 
gondoskodnak.

A nemzetépités nagyszabású terve 
bontakozik ki a kormányzat leg
újabb intézkedéseiből. Uj erőegy
ségek teremtéséről van szó, s ezek 
az egységek, mint időálló és meg
bízható téglák kerülnek be a nem
zet épületébe. A hadviseltek nagy
arányú földhözjuttatása azokról gon
doskodik, akik testi és lelki erejük 
legjavával, sőt életük kockáztatásá
val vagy feláldozásával álltak helyt 
véres és elszánt küzdelmek során 
a hazáért. Aföldhözjuttatással együtt 
a gazdasági felszerelés megszerez
hesse vagy annak megkönnyítése 
nagyfontosságu folyamat abban a 
nemzetépitő munkában, amely a 
hadviseltek, hadigondozottak és 
hadiárvák sorsát szánja az erős és 
biztos jövő fundamentumául.

De nem csak a nemzetépités, ha
nem az egyén gazdasági és szo
ciális szempontjai is jó szolgálathoz 
jutnak az agrárlakosság, nemkü
lönben a kisiparos és kiskereskedő 
réteg nagyarányú megsegítésével, 
így ad jutalmat és elismerést a 
nemzet azok számára, akik arra 
a legméltóbbak.

Száz, küzdelmekkel teli esztendő 
tűnt el a történelem gigantikus s ü l 
lyesztőjében azóta, hogy elindult 
diadalmas, lélekhóditó útjára a 
„Szózat." Száz nehéz, megpróbál
tatásokkal telt, sok-sok gondsullyal 
megrakott esztendő, amely alatt a 
magyarság oly sokat megért és so
kat elért.

Vörösmarty Mihály tulajdonkép
pen még 1836-ban megírta halha
tatlan költeményét, de ez csak 1837- 
ben kezdett országosan elterjedni. 
Igaz lendületet, valódi szárnyakat 
azonban csak 1843-ban kapott a 
„Szózat," amikor Egressy Béni díj
nyertes zenéjével aláfestve kezdte 
döngetni a magyarság lélekkapuit. 
Akkor indult igazi hóditó útjára, 
felrázni minden magyarokat lelki 
letörtségükböl, erőt önteni a pety 
hiidt izmokba, friss vért a fáradtan j 

lüktető erekbe és uj tüzet a ma- j 
gyár szivekbe. Azóta nemzeti imád-i 
Ságunk egyike lett a „Szózat," hü-J 
ségfogadalom hazánk iránt, amit 
betartani létkérdéssé vált számunkra.

A „Szózat" a magyar nemzet] 
történelmi sorsfordulóján született,} 
a szabadságharc előtti korszak vál
ságos és forrongó hangulatát örö
kítve meg. És ma, száz év múltán, 
óh magyar sors, ismét sorsfordulón 
áll nemzetünk. A lét vagy nem lét, 
az élet vagy halál mesgyéjén. 
Apáink becsülete, fiaink jövője fo
rog kockán. Óriási tétekben folyik 
a halál szörnyű szerencse-játéka, 
az egyes nemzetek mind nagyobb 
tétekkel igyekeznek a maguk ja
vára fordítani a nyerés esélyeit. A 
gyöngék lassan elhullanak, kiesnek 
a nagy küzdelemből. Ezek sorsa 
megpecsételtetek Csak az erősek 
diktálják tovább az iramot, ők egye
dül irányíthatják a sors pergő ke
rekét. Vigyázzunk, mi is erősek 
maradjunk ! Mert csak akkor szól
hatunk bele az eljövendőkbe, csak 
akkor irányíthatjuk szabadon saját 
sorsunkat, s teremthetjük meg bol
dogabb jövőnket.

Erősek pedig csak akkor rnará 
dunk, ha megtartjuk a „Szózat" 
parancsait, aszerint é l ünk,  gon
dolkodunk és cselekszünk. Egyéni 
érdekeinken felül elsősorban min
dig az egyetemes magyarság ér
dekeit nézzük, nem tekintgetiink 
sem jobbra, sem balra, csak egye
nesen előre, és megyünk azon az 
utón, amelyet magyarságunk szent 
céljaként ismerünk. Ha mindenben 
egyet akarunk, ha mindent az örök 
magyarság érdekeinek szemüvegén 
át nézünk, ha nem másoktól vár
juk sorsunk jobbrafordulását, ha

nem saját erőnkben bizzunk, ha ki
zárólag és mindenekfelett s min
denekelőtt csak magyarok vagyunk 
és leszünk: maradhatunk meg ezen 
a földön.

Mert ez a föld, ahol élünk a ma
gyar Kezdet és a magyar Vég. 
Rendületlenül legyünk hivei ennek 
a hazának, ha a boldogság arany
sugaras napja süt felette, de ren
dületlenül ragaszkodjunk hozzá és 
bizzunk benne akkor is, amikor a 
pokol minden erői össze fognak 
elpusztításunkra. A magyar élet

mindenkor hősi élet volt és halála 
nagyszerű halál, amely halál után 
azonban mindig a még nagyszerűbb 
élet sarjadt.

Erre tanít bennünket a százesz
tendős „Szózat," amelynek minden 
sora az örök magyarság életét pél
dázza. Tanít, figyelmeztet, tetemre- 
és tettekre hiv! Izzó parázsként 
égeti lelkűnkbe életparancsként:

A nagyvilágon e kívül
Nincsen számunkra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élnünk, halnunk kell!

Cs. S.

Rim aszom batban is m egalakult a rendőrségi kisegítő karhatalom .
Megemlékeztünk annak idején arról, 

hogy a m. kir. kormány 3813/1943. 
számú rendeleiével elrendelje, hogy a 
városokban az állami rendőrség kere
tén belül

kisegítő rendőri karhatalmat
állítsanak össze.

A vidéki főkapitányság intézkedésére 
dr. vitéz Biikky Jenő m. kir. rendőrtaná
csos, az államrendőrség rimaszombati 
kapitányságának vezetője szeptember 
4 én déli 12 órára a városháza nagy
termébe értekezletet hivott össze, ame
lyen mintegy 80 hadviselt férfi jelent 
meg. Az értekezleten a vármegye főispán
jának képviseletében dr. Horváth Árpád 
alispán, a város nevében Éva László 
polgármester és a rimaszombati rendőr- 
kapitányság tisztjei is résztvettek. Dr. 
vitéz Bükky Jenő rendőrtanácsos ismer
tette a minisztérium rendeletét és fel
olvasta a vidéki rendőrkapitány rende
letét, amely hazafias formában méltatta 
a kisegítő rendőri karhatalom jelentő
ségét, hangsúlyozván azokat a fontos 
feladatokat, amelyek a mai sorsdöntő 
időkben a belső rend megőrzésére és 
biztosítására a polgári társadalomra is 
komoly kötelességeket rónak. A rend
kívüli viszonyok rendkívüli teljesítmé
nyeket követelnek, s ezért van szükség 
a rendőri kisegítő karhatalom felállítá
sára. Ebbe a szervezetbe önkéntes jelent
kezés alapján csak a megbízható, nem- 
zethü magyar állampolgárok vehetők fel.
R i m a s z o m b a t b a n  a ka r h a t a l o m
megalakult, s mindazok, akiket hivatásuk 
vagy egészségi állapotuk nem akadályo
zott a belépésben, nagy lelkesedéssel 
késznek nyilatkoztak a karhatalomban 
való részvételre. A jelentkezők között 
hivatalvezetőket, tűzharcosokat, keres
kedőket és iparosokat láttunk, akik azon
nal le is tették a hivatalos esküt.

Megjutalmazzák a z o ka t ,  akik 
önként pontozásra alkalmas 
terményt ajánlanak fel.
Az ország közellátásának minél hat

hatósabb biztosítása céljából a közellá
tási minisztérium úgy intézkedett, hogy 
külön jutalomban kell részesíteni mind
azokat, akik beszolgáltatási kötelezettség 
nélkül pontozásra alkalmas terményt 
ajánlanak fel. Az idevonatkozó rendelet

Dr. Horváth Árpád alispán úgy a vár
megye főispánja, mint a maga nevében 
üdvözölte az uj alakulat tagjait, akikhez 
hazafias lendületű, rövid beszédben szó
lott. „A történelem az élet tanítómes
tere,* mondotta. A magyarság pedig

szomorú tanulságokat vonhatott le 
az 1918—1919-es eseményekből, a 
felvidékiek pedig a később-történ
tekből, amikor megbomlott a belső 
rend és a katonaság kezéből kiesett 
a fegyver, mert nem volt erős kéz, 
amely a jóérzésü embereket ide

haza összefogja.
A tanulságokból le kell vonni a követ
kezményeket, s nem szabad, hogy a 
világháborút követő tragikus események 
újból megismétlődhessenek. Az elhang
zott eskü most a jóérzésü embereket 
fogta össze, olyanokét, akik az állam
rendőrség vezetése mellett helyt állanak 
majd a belső rend megóvásának a front
ján. A cselekedetek idejét éljük most, 
figyelmeztetett az alispán, s bár nem 
tudjuk, hogy mit hoz számunkra a jövő, 
annyi azonban biztos, hogy 

ha idebenn az országban nem tör
ténik semmi, nem kell félnünk a 

jövőtől.
Dr. vitéz Bükky Jenő rendőrtanácsos 

hálásan köszönte meg az alispán izzó 
erejű szavait, maga részéről is teljes 
bizalommal tekint a jól összeválogatott 
karhatalomra, amelyre a város közön
sége is büszkeséggel tekinthet fel.

Az uj karhatalmi szervezetet 10 napon 
át 20 órás elméleti és gyakorlati oktatás
ban részesítik, melyet dr. Soós Béla, dr. 
Zdgony Zoltán és Nagy Zoltán rendőrségi 
tisztek nyújtanak. A kisegítő rendőri kar
hatalom nem állandó szolgálatra alakult, 
azt csak a rendőrség esetröl-esetre szük
ségszerűen veszi igénybe.

szerint a beszolgáltatásra nem köteles 
személy, ha a rendelet hatálya alá tar
tozó terményt, vagy terméket vásárlásra 
jogosított kereskedőnek megvételre fel
ajánl, jutalomra tarthat igényt. A beszol
gáltató! a teljesített beszolgáltatás min
den 100 buzaegysége után az elszámolás 
időpontjában métermázsánként érvényes 
hatósági búzaár egyharmadának meg
felelő összegű jutalomban kell részesí
teni.
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Egy polgár szemlélődései.
in.

Megízleltem én is azt a lelki gyönyö
rűséget, hogy a Virágregék költőjének s 
a Nemzet Csalogányának városában szü
lettem.

Ha az ékesszólásnak vagy az írás
művészetnek lennék a mestere, szolgá
latot tennék e kegyelemért azzal, hogy 
a mi szépet látok és találok benne és 
körülötte, azt felmagaszlaljam és meg
énekeljem.

De e szép feladat betöltését — bár
milyen jólesnék is — megkockáztatni 
még sem merem.

Ebben a városban tanultam meg azt 
a hatalmas érzést, hogy a hazát véghe- 
tetlen szeressem, hogy szeressem az éle
tet, a földet, a tájat, ezt a szép világot, 
amely felé fordúiunk szeretetünkkel és 
hűségünkkel.

Minden ittlakó polgár, legyen az ipa
ros, kereskedő vagy szellemi munkás, 
egyénileg, társadalmilag tagja a város 
közösségének, hozzátartozik minden ideg
szálával, elszakíthatatlanúl. Mert ha az 
élet útját külön is járjuk, ha más és 
más osztályhoz tartozunk is, mindig és 
mindenkor éreznünk kell a kapcsolatot 
és a sorsközösséget, amely a városhoz 
fiz valamennyiünket.

Minden itt élő polgárnak, bármilyen 
foglalkozású is, belső, lelki értékét az 
szabja meg, hogy milyen erős benne a 
városhoz való hűség és miképpen telje 
siti társadalmi kötelességét. Kell is, hogy 
ez az érzés belső, lelki szükségből fa
kadjon, mert a mi szép kis városunk 
az a föld, amely munkánk szorgalmá
val otthonunk lett és amelyhez hűség
gel tartozunk.

Minthogy pedig emberi életünk csak 
társadalomban képzelhető el, amely a 
maga szervezett rendjével lehetővé teszi 
az emberek között a bensőbb, melegebb 
kapcsolatot, — az arra hivatottak, a 
társadalom jobblelkű vezetői szolgálat
nak érzik azt a feladatot, hogy megte
remtsék a bizalom, szeretet és megértés 
eszményei alapján a társadalmi össze
fogást.

Mégis: ha szemügyre vesszük társa
dalmi életünket, szomorú érzéssel kon
statáljuk, hogy kettős társadalmunkban 
még mindig hiányzik a szív melege a 
harmonikus együttműködéshez.

Városunkban három társadalmi egye
sület lobogtatja zászlaját és szorgosko
dik e magasztos célokért : a társadalmi
élet melegségéért és a nemzeti kultúra 
emeléséért.

Ám ne altassuk magunkat: nagyon 
szerény a munkájuk eredménye.

Erről írván, adjunk tiszta képet a hely
zetről.

Amint a tapasztalat is igazolja, tár
sadalmi egyesületeink életében inkább 
tengődés, mint fellendülés észlelhető. A 
vasárnapot kivéve és a tagok létszámát 
figyelembe véve, nincs meg a kívánt ér
deklődés. A kitartóan hű és lelkes lá
togatók száma 1—1 egyesületben alig 
több 15—20 embernél esténként. A kö
zömbös, tartózkodó vagy disztingvált 
egyedeket a szórakozás vágya nem na
gyon csábítja a társasélet örömeibe.

Sokszor felvetődik kérdés, mi ennek az 
oka? Vájjon a magyar lelkiségben vagy 
temperamentumban nyeri e magyaráza
tát, vagy pedig más, valami mélyebb és 
komplikáltabb háttere van a dolognak ? 
Ennek taglalását most nem vitatom, de 
ez a jelenség mindennél jobban mutatja 
azt a letargiát, amely úgy ránehezedik 
mai életünkre.

Micsoda áléit elfáradás vagy önmeg
tagadás kell ahhoz, hogy egy életerős, 
intelligens ember, aki naponként 6—8 
órát hivatásbeli kötelességének szentel, 
ne vágyódnék találkozni, társalogni, 
eszmecserét folytatni rokonlelkű embe
rekkel, akik között egy kicsit felfrissít 
hetni hangulatát.

Mondom, ennek okát most nem fir
tatom, az idő nem alkalmas hozzá, de 
tévedés volna csupán nemtörődömséget 
vagy közömbösséget keresni ennek hát
terében. Sokkal mélyebb okai vannak.

Az elhivatottak, a kultúra munkásai 
— egy-két nagyon tiszteletreméltó ki
vétellel — sem mutogatják, hogy milyen 
szellemi erő él bennük. Őket is nehezen 
lehet beemelni a „kultúra sáncaiba."

Az olvasási vágy sem mulat valami 
nagy érdeklődést, egy-két elösmerésre- 
méltó kivétellel. Mindössze két-három 
elszánt öregúr lapozgatja — nem egészen

templomi csöndben, de annál nagyobb 
füstben — a képes folyóiratok vagy na
pilapok friss számait. Ifjúságunk egy 
részének önművelődése pedig kimerül a 
legkifejezőbb művészetben : a táncegyüt
tesben, vagy valamilyen sport művelé
sében. A fáradt, enervált, eltompult öreg
ifjú lelkekről ne is beszéljünk.

így mutat a valóságban egyesületeink 
társadalmi élete. Gondolom, lesznek, akik 
érvelésemet vagy gondolatmenetemet 
nem fogadják el, de ezzel szemben hi
vatkozom jó egynéhány éves közvetlen 
tapasztalataimra.

Az első rimaszombati társadalmi egye
sületet még Széchenyi István szelleme 
hozta létre. A másik kettőt az előbbinek 
disszidens tagjai építették. A három egye
sületnek körülbelül 900 tagja van. Je
lentős szám, de nem szabad elfelejteni, 
hogy ezek között sokan vannak olyanok, 
akik „magasabb" társadalmi szempont
ból, vagy valamilyen kényszerből, lekö
telezettségből tagjai mind a három egye
sületnek. Vannak, akik csak a tagkönyv
ben, csupán papíroson szerepelnek, de 
az egyesület életében aktív részt nem 
vesznek, s ott meg se jelennek.

A három egyesület lelkes erőfeszítése 
minden tiszteletet megérdemel, de messze 
van még az az idő, amikor bekopogtat 
hozzájuk a fejlődő, derűs, eleven és har
monikus társadalmi élet.

Közismert tény, hogy a sokféle egye
sülettől igénybe veti társadalom nem 
képes az egyesületek anyagi bázisát biz
tosítani. A legnagyobb, egyszersmind a 
legfontosabb problémát: az egziszten
ciát csak úgy tudják áthidalni, hogy 
kénytelenek egy nem annyira magasztos, 
de annál praktikusabb eszközhöz: a 
kártyához s a kvaterkázás őszinte tisz
teletéhez folyamodni. Csakis ezzel a 
reális előrelátással tudják költségvetésük 
mérlegét egyensúlyba hozni, de tagdíj 
fizetésekből vagy kultúrelőadások bevé
teleiből semmiesetre sem.

Beszéljünk őszintén. Bármennyire is 
méltatjuk egyesületeink nemes erőfeszí
tését, egy 7000 lakosú kis vidéki város 
társadalma — vallásos, sport, levente, 
cserkész, légó, tűzoltó stb. alakulatok 
mellett -— nem bír fenntartani három 
társadalmi egyesületet. (Példa erre a 
szomszéd Losonc, ahol a 15000 lakosú 
városnak egyetlen társadalmi egyesülete 
van.) Kettőt még elbír, kvaterkázással, 
de hármat már nem. Van még egy más, 
kifejezőbb szempont is álláspontom iga
zolására, de erről most még nem beszé
lek.

Meggyőződésem és felfogásom alap- 
gondolata ez: Teremtsük meg az igazi 
magyar testvériséget I Szüntessük meg 
az okokat, amelyek alkalmasak arra, 
hogy bizalmatlanság és irigység legyen 
úrrá társadalmunk különböző rétegei 
fölött. Társadalmunk fejlődését, egész
séges életfolyamatát ne akasszuk meg, 
hanem szorgalmazzuk annak beteljese
dését. Mert ne feledjük, hogy belátható 
időn belül a legfontosabb problémánk 
lesz a háborúból a békére való áttérés 
és kell, hogy ez az idő minden eshető
ségre készen találjon bennünket, hogy 
itt, a határvidéken magyar összefogásunk 
egy élő, eleven, áttörhetetlen sövény le
gyen.

Ennek a célnak a megvalósítása ér
dekében némi áldozatot is kellene hozni, 
mert e nélkül eredményt elérni nem lehet.

Véleményemmel nem akarok senkit 
bántani vagy simogatni, de érett és sok 
esztendei megfontolt gondolkozás ered- 
ményekép az lenne a tiszteletteljes ja
vaslatom, hogy a három társadalmi egye 
sülét necsak szellemi síkon, hanem tény
legesen is fogjon össze, valamelyik bú
csúzzon el szép emlékeitől s olvadjon 
abba az egyesületbe, amelyből tiz vagy 
több évtizeddel ezelőtt kiszakadt. Forrjon 
ismét össze azzal a központi erővel, 
amely oly elösmerésreméltó nemzeti ntisz- 
sziót teljesített a megpróbáltatások 20 
esztendejében, s amely építési lehetősé
gével is a legalkalmasabb a továbbfej
lődésre.

Jól tudom, hogy ezzel a javaslatommal 
itt-ott forrongás fogad és lesznek néhá- 
nyan, akik nem bocsátják meg nekem 
ezt a felvetett gondolatot, de úgy érzem, 
hogy a tagok és a társadalom elfogulat
lan nagyobbik fele helyesli elképzelése
met. Mert hisz, én nem harcot hirdetek, 
s nem egyéni vagy anyagi érdekek szol
gálatát védem, hanem a legideálisabb

A „600 éves Zenekarit 
ünnepelte a Polgárikor közgyűlése.

A rimaszombati Polgárikör szeptem
ber 5-én, vasárnap délután székházának 
nagytermében rendkívüli közgyűlést tar
tott. Dr. Halász István elnöki megnyi
tójában részletes beszámolót adott az uj 
vezetőség első félévi munkásságáról. 
Félesztendö alatt — mondotta — sike
rült kiküszöbölni a nehézségeket és ala
pot teremteni a 3 éves munkatervnek, 
amelynek tetőpontját a 100-éves jubi
leum előkészítése képezi. Dicsérettel 
emlékezett meg a vezetőség lelkiismere
tes működéséről és utalván a Kör nagy 
múltjára, annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy a Polgárikör úgy 
mint a múltban, a jövőben is

a magyar nemzeti öntudat és kul
túra egyik bástyája lesz.

Végül a Kör tagjait összefogásra és a 
vezetőség további támogatására hivta fel 
az elnök, kinek szavait nagy tetszés fo
gadta.

Kovács József jegyző olvasta fel ezu
tán a 97. évi közgyűlés jegyzőkönyvét, 
amelyet egyhangúlag hitelesítettek. Majd 
Petrusz Béla titkár előadta, hogy a vár
megye főispánja felszólította a Kört a 
hadiárvák támogatásában való részvé
telre. A közgyűlés az elnökség és a vá
lasztmány javaslata alapján elhatározta, 
hogy

a folyó évben 600 pengővel járul
hozzá egy hadiárva neveltetéséhez.
Az elnök bejelentette, hogy Cseh Mik

lós háznagy egészségi állapota miatt 
tisztségéről lemondott. A közgyűlés a 
lemondást sajnálattal tudomásul vette és j 
Cseh Miklósnak ügybuzgó munkássá
gáért jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki. 
A közgyűlés a fáznagyi tisztség ellátá-j

sával ideiglenesen Teleszniczky Ferenc 
alelnököt bizta meg.

Nagy érdeklődés közepette emelkedett 
szólásra dr. Mihatik Dezső, a „600 éves 
Zenekar" vezetője. Visszaemlékezett arra, 
hogy húsz esztendővel ezelőtt, pontosan 
1923. augusztus 5-én akkor, amidőn 
„feleltünk beborult az ég, tilos volt a 
magyar dal és a zene," alakult meg a 
Kör zenei osztálya : a „600 éves Zene
kar." Ebből az alkalomból a szeretet és 
hűség jelképeként a Zenekar jelenlegi 
tagjairól készült fényképet nyújtotta át 
az elnökségnek, a megjelentek lelkes 
éljenzése között. Dr. Halász István elnök 
hálával és köszönettel vette át a képet, 
majd méltatta, hogy milyen erőt s lendü
letet jelentett a „600 éves Zenekar" mű
ködése a múltban és mekkora értéket 
képez a jelenben is, s arra kérte a ki
tűnő zenészeket, hogy szórakoztató és 
kulturális munkásságukat a jövőben is 
fiatalos lendülettel folytassák. Smid Lehel 
főtitkár ezután felolvasta a Zenekar le
velét, amely színes képet festett az im
már országoshirü egyesülés 20 éves éle
téről és hasznos működéséről. A köz
gyűlés a levél nyomán is melegen ün
nepelte a Zenekar jelenlévő tagjait, an
nak szeniorjait: dr. Krcs Gyula nyug. 
vasgyári főorvost, dr. Mihatik Dezső ny. 
vm. főügyészt, Kovács Gyula és fvanics 
Andor ny. igazgató tanítókat, valamint 
dr. Halász István vm. II od főjegyzőt.— 
Ezután Moesz Géza kir. ügyészségi elnök 
indítványára elhatározták, hogy a Zene
kar képét a terem főhelyén helyezik el.

Dr. Halász István elnök bejelentette, 
hogy a számvizsgáló bizottság a Kör 
ügyvitelét megvizsgálta és rendben ta
lálta, utána pedig a közgyűlést bezárta.

Idegenforgalmi levél Rimaszombatról, 
mintegy utcai őrjáratképpen.

Kedves Barátom,
arra kértél, hogyha Rimaszombatba uta
zom, Írjak Neked onnan néhány sort, s 
közöljem veled, milyen ma a város 
külső képe, szebbült vagy csunyult a 
város. Mint mondod, te is gömöri vagy, 
ahol lehet, ott hirdeted a megye szép
ségeit, s küldőd az idegeneket váro
sainkba. Kérded: nem fognak-e csalódni 
az idegenek most, ha Szombatba utaz
nak ?

Hát nem. Általában: nem! Ez az első 
szavam. Aki a városunkba lép, s szokva 
van a poros alföldi városokhoz, aki 
látta a kis-alföldi mezővároskák busongó 
akácait s a nagyalföldi városok téglával 
borított, hosszú, unalmas utcáit, az jól
eső érzéssel legelteti szemét utcáinkon, 
házainkon: igen, — mondja, — ilyennek 
képzel el egy kedves, Jelvidéki várost. 
Első tekintetre szép, arányos, házai ren
desek, utcái... nos, itt álljunk meg egy 
pillanatra.

Ez bizalmas levél Hozzád, s nem akarja 
előtted a város szépségét, kedvességét 
ecsetelni, nem akarja újra felfedezni a 
Rima partját, ellenben, ha már itt tar
tunk, e levél hadd mondjon el Neked 
néhány kifogást, amit Te is észreveszel, 
ha majd kikötsz a folyó partján, s leg
alább előkészülsz rá kellő időben.

Mert ne altassuk magunkat: ez a szép 
kedves város külső képében kezd hir
telen elhanyagolódni. Persze, ezt a hábo
rús nehézségek is teszik, a kopott há
zak nehezen festhetők újra, a vakolat 
pereg, pótolni nem lehet. Mindegy : az 
első benyomás megkapó kedvessége 
után csalódva látjuk : a város, amely 
tavaly és tavalyelőtt még oly friss és 
vidáman vakolt volt, most szürkévé vált, 
elhanyagolódik. Utcái söpretlenek, az 
őszi szél vidáman görgeti a szemetet. A 
a főtér hirdetőoszlopairól szakadozott 
plakátok lógnak, elfoszolva. Valami ha
nyagság van itt a levegőben.

A közlekedés kérdése
minden városnak egyik legfontosabb 
ügye. A város ugyan kicsi, bérkocsi itt 
kevés kell, hanem ami van: az a né
hány autótaxi, az ugyancsak kihasználja 
a helyzetet. Én ismerem az autósok 
problémáit, tudom, hogy kevés a benzin, 
s szakadt a kerékköpeny. Ennek elle
nére is azt ajánlanám, alkosson már a 
város vezetősége bérkocsi-szabályiende- 
letet, mert erre a készülő s meg nem 
lévő szabályrendeletre hivatkozva némely 
„géperejű bérkocsisunk" olyan tarifát 
szed, amilyen neki tetszik. Itt nagyon

cél: a nemzeti társadalom egységének 
szent feladatára toborzok híveket.

Úgy kellene ezt a társadalmi szolgá
latot megalkotni, hogy a kijelölt egye
sület ne csak a könnyű szórakozások 
hílye legyen, hanem egy kedves, kelle
mes, barátságos otthona a társadalmi 
összefogásnak és a magyar kultúrának. 
Jussanak szóhoz benne a magyar kul 
túra izmos erői és legyen benne egy 
olyan kollektív munka, amelyben ne sza
kadjon minden gond és munka egyetlen 
emberre, az elnökre vagy pedig a tit
kárra.

Felépíteni azt a társadalmi rendet, 
ahol a város szellemi munkásainak s 
polgárainak színe-java foglal helyet és 
vállal szerepet abban a friss, lendületes 
munkában, amely nemcsak a társasélet 
melegét, hanem városunk közéletének 
irányítását lenne hivatva szolgálni.

Bevallom, ehhez az építő munkához 
már kerestem munkatársakat. Először 
a cseh megszállás idején, egy magasabb 
nemzetpolitikai szempontból. Sajnos, nem 
sikerült — egy másik nemzetpolitikai 
szempont miatt. Majd később, a felsza- 
badúlást követő időben próbálkoztam 
ezzel az eszmével, de akkor sem sike
rült megtalálni az útját azok szívéhez, 
akik tekintélyükkel vagy személyes köz
reműködésükkel szolgálhatták volna eze
ket a tiszta, nemes célt szolgáló törek
véseket.

Következetesen újra azt hirdetem: 
ültessünk a bizalmatlanság, gőg és 
irigység helyébe bizalmat és szeretetet, 
keressük és találjuk meg azokat a friss, 
tetterős, küldetést vállaló embereket, 
akikben megvan a garancia, hogy mél
tón be is tudják tölteni a mai idők nagy 
feladatait.

(Folytatjuk).
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U talásnál
a változó életmód zavarja a rendes 
emésztést. Ez émelygést, fejfájást 
okoz. Ne fe!ejtset hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajtó,

is Írok. Idegen szem többet s mást is 
lát. Meg kell mondanom, ha esetleg 
sértődés lenne is a következménye, 
meg kell mondanom, mert engem is a 
város iránti szeretet vezet s az az aggo

dalom, hogy lemaradunk a versenyről s 
porosodunkI Lélekben és testben. Ami
től azonban mentsen meg az Isten. 

Szeretettel vár egyébként a városba, barátod:
tdömér.

Eldőlt a felsőbalogi kastély sorsa.sokan szomorú tapasztalatokra tettek 
szert kérlek. Ott áll az a néhány bér
autó a piaci hűvösség alatt, s amikor 
rövidebb fuvarra akarod megfogadni, 
ódózkodik, kifogásokkal él, hirtelen el
fogyott a benzinje, s nincsen gumija, 
nem megy. Balkáni izii alkudozás kez
dődik. A taxis érzi, hogy reá vagy szo
rulva, — mondjuk, temetőbe mégy, — 
előveszi ravaszabbik göniöri eszét, s 
úgy tesz, mintha menne, pedig csak 
kéreti magát s tornáztatja árait. Nincsen j 
tarifa, nincsen árrendelet, annyit kér, 
amennyit akar. S ami a legfurcsább: 
nem nyilatkozik. Mint egy piaci kofa, várja 
nyilatkozatodat : mit ígérsz te! S ha két 
autót akarsz fogadni, a két autós ravaszul 
összejátszik, integet, egymásra pislog s 
licitál. Ahelyett, hogy feladatához hiven, 
megmondaná az árát, kiugrana a kocsi
ból, s szolgálatkészen megkérdezné, hová 
kell mennie. így történik meg aztán, 
hogy mig az állomásról befelé 3 pengő
ért hozott egy taxi, az állomásra kifelé, 
megrendelve már tízért akart vállalkozni, 
s egy temetői ut — másfél kilométer II! 
— tizenöt pengőbe kerül. Mindig aszerint, 
mennyire van megszorulva az utas és 
mennyire lehet vele az árat tornáztatni.

K offered nehéz.
s mondjuk, gyalog akarsz végigsétálni 
a városon. Ezt észreveszi az állomáson 
néhány arra kószáló gyerek. Megragadja 
bőröndödet, közelharcot viv, kézitusázik 
érte, tolakodik, lármázik, nem ragad le 
rólad, s ennek eredménye hogy a pia
con 5—6 pengőt kér a bőrönd beemelé
séért. Nem akarsz zajt csapni, nem 
akarsz rendőrt hívni, s a botránytól sú
lyos pengők árán szabadulsz. Drágáb
ban közlekedsz, s drágább a hordárod, 
mint Pesten.

Az autóbusz
megáll délután a főtér sarkán, s te üdítő 
látványnak vagy részese. Valóságos há
ború folyik egy-egy helyért az autóbusz
ban, s nagyon kiábrándító dulakodás 
tanúja lehetsz naponta. Az autóbuszt 
megrohanják a tornaijai utasok, a kalauz 
a kocsi ajtajában izomerővel fékezi a 
tömeget, a kocsi sokáig álldogál: már 
régen Bátkdban lehetne, de még mindig 
a rimaszombati piacun kell rostokolnia, 
mert nincs autóbusz rend. Sorba-állás 
kellene ide, rendőr, aki az érkezők sor
rendjére felügyel, vagy helyjegy előre 
váltva. Egyszóval : szervezett rend, nem 
pedig ilyen kézitusa-szerü, hangos jele
netekkel ékes dulakodás. Bejébe akartam, 
utazni, szerény voltam, várakoztam: le
maradtam. Egy harcias nő győzött, konty- 
hosszal s körömélességgel. Érdeke a 
városnak ez a tusa ?

A z aszfaltozás
igen használt a város külső szépségének, 
csak, ismétlem, ezek a rimaszombatiak 
azt hiszik, hogyha egyszer valamit szé
pen megcsináltak, akkor többet nem 
kell gondolni vele. Mindenki tudja, s 
dicsérik is, hogy a város csinos, — 
csakhogy a csín önmagától nem marad 
meg évekig ám\ Itt van például a temető. 
A rimaszombati temetőnél gondozatla
nabbat, elhanyagoltabbat kevés helyen 
találunk. Dudva veri veri fel, gyom növi 
be, vad fák lombjai borulnak a behor
padt sírok és az összetört sírkövek fölé. 
Emlékszei Besztercebánya, Késmárk vagy 
Igló temetőire? Nos? Mit szólsz az 
összehasonlításhoz? Élt itt, Rimaszom
batban egy kedves, öreg tanár, Horváth 
Zoltán: mindig sürgette a temető rend- 
behozatalát, de ő már nem él. Az utolsó 
ember, aki szót mert emelni a temető 
érdekében, maga is ott fekszik a teme
tőben, s biztosan igen búsúl. Szerencse, 
hogy a munkatáboros diákok végre ki- 
takaritottájf a hősök temetőjét. Ideje 
volt éppen I De a polgárság sírjait ki 
fogja gondozni? Nem mindegyik halott 
hozzátartozója él ám I

E b a  néhány
.idegenforgalmi gondolat" — ha szabad 
igy neveznem, — foglalkoztatott e leve
lemben, majd talán legközelebb másról

A felsőbalogi Cóburg-kastély sokáig 
vajúdó problémáját oldották meg hétfőn 
a kultuszminisztérium kiküldöttei.

Októberben járt városunkban Szinyei- 
Merse Jenő kultuszminiszter és már ak
kor, eldöntötte, hogy a felsőbalogi Có- 
burg-kastélyt müvészteleppé fogja be
rendezni. Elgondolásában Gömör vár
megye festői szépségének, egészséges 
éghajlatának és a Balog-völgyében el
rejtett néprajzi kincseknek kiaknázására 
való nagyszerű lehetőség vezette.

Dr. Lőrinczy Szabolcs miniszteri ta
nácsos, a kultuszminisztérium elnöki 
osztályának főnöke vezette a művészekből 
és szakemberekből álló csoportot, mely a 
müvésztelep felállításáról a helyszínen 
döntött. Lőrinczy Szabolcs Rimaszombat 
léikéből szívta magába Gömör iránit 
szeretetét. Városunk gyermeke. Ö kép
viselte a kultuszminisztériumot.

Takács Menyhért min. o. tanácsos, mint 
a minisztérium művészeti osztályának 
vezetője, továbbá Dénes Jenő miniszteri 
titkár képviselték a hivatalos művésze
tet. Varga Nándor m. kir. képzőművé
szeti főiskolai prorektor az első két
hónapos tanfolyam vezetőjeként jelent 
meg.

Fáy Aladár az iparművészeti főiskola 
igazgatója, v. Nagy Zoltán a nemzet- 
védelmi minisztérium előadója és a 
Szépmüvészet szerkesztője, Asztalos Mik
lós a kultuszminisztérium sajtó- és tájé
koztató-szolgálatának vezetője, Zajti Fe
renc hires orientálista és az indiai és

Kinevezés a vármegyénél. Dr. Rad- 
vánszky György, Gömör és Kishont vár
megye kormánybiztos-főispánja dr. Ho
rnos Ottó vm. közigazgatási gyakornok, 
tornaijai lakost a vármegye törvényható
ságához tiszteletbeli szolgabirónak ne
vezte ki.

Katonai előléptetés. Magyarország 
Kormányzója legfelsőbb elhatározásával 
Diczky Pál és Tóth Sándor r. kát. lelkész
póttartalékosokat a honvédség tartaléká
ban tábori lelkészekké léptette elő.

A vármegye gyűlései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottságá
nak ehavi rendes ülése szeptember 14-én, 
kedden délben folyik le Rimaszombat
ban. A vármegye th. kisgyüiése a tör
vényhatóság őszi rendes közgyűlésével 
kapcsolatosan szeptember végén tartja 
rendes havi ülését.

Követésreméltó adomány. Néhány 
héttel ezelőtt indult meg vármegyénkben 
dr. Radvánszky György főispán hitve
sének vezetése mellett az Országos 
Hadigondozó Szövetség gömörmegyei 
bizottságának munkája. A vármegye tár
sadalma nagy megértéssel fogadta a 
nemes mozgalom célkitűzéseit, s ennek 
első cselekvő példáját a rimaszombati 
Magyar Iparos Asszonykor adta, amely 
mindenütt előljár ott, ahol könnye 
két letörülni és bánatot enyhíteni kell 
Vondra Jánosné, az Asszonykör ügy
buzgó elnöknője a Kör által augusztus 
1-én megrendezett Zrínyi Ilona-emlékest 
tiszta jövedelmét, 100 pengőt a hadi- 
gondozás céljaira ajánlotta fel. A moz
galom vezetősége hálás köszönettel fo
gadta a követésreméltó szép adományt, 
mint megnyilvánulását annak a ténynek, 
hogy városunk társadalma megértette az 
idők szavát, amely a magyar jövő meg
mentését tűzte ki feladatául. — Itt említjük 
meg, hogy a Hadigondozó Szövetség 
vármegyei bizottsága a napokban küldte 
szét a hadi- (honvédelmi ) árvák párt
fogói tisztségeire szóló felhívásokat. Mint
egy 300 ilyen kérés jutott el azok asz
talára, akiktől remélik, hogy magyar be
csülettel vállalják el a háború árváinak 
anyagi és erkölcsi pártfogását.

Változás a gimnázium tanári ka 
rában. Dr. Bolla Józsefet, a helybeli 
gimnázium magyar-latin szakos tanárát 
a miskolci „Lévay József" Ref. Gimná
zium tanáiává választotta, aki Itteni 
állásából szeptember hó 1 -én már el is 
távozott.

török kulturális kapcsolatok művelője, 
CsdYba Géza a legkiválóbb keramikus 
tekintették meg a kastélyt.

A festői szépségű Balog-völgy meg
ragadta a művész lelkeket és elragad
tatás hangján nyilatkoztak azokról a 
lehetőségekről, amelyek a müvésztelep 
felállításával Gömör számára megnyílnak.

Közel jövőben 10 müvésznövendékből 
álló csoport kezdi meg a természet szép
ségeinek csodálást és másolását. A 
művészcsoportnak Varga Nándor képző
művészeti főiskolai tanár lesz a veze
tője. Az ő működésükkel nyilik a felső
balogi müvésztelep.

A telep gondozását Mátrai-Makovits 
Jenő helybeli festőművészre bízták. Gö
mör részére megtisztelő a kultuszminisz
ter elhatározása, Rimaszombatra közel
ségénél fogva kulturerő és a város tár
sadalmának nagy elégtétel, amikor a 
magyarságért 20 éven át leikével, szi
vével, művészetének minden erejével 
harcoló Mátrai-Makovits Jenő kiváló 
művészünk, jó barátunk, a magyar kul
túráért ma is önzetlenül, odaadóan dol
gozó, becsületes magyar testvérünk jut 
egy darabka, biztos kenyérhez. Tudjuk, 
hogy uj megbízatásában sem változik 
meg. Dolgozni fog tovább és az uj le
hetőségek adta körülmények folytán még 
ereje megsokszorozódik és ecsetje aló] 
a gömöri lélek szépségei vetülnek vá
szonra. Hisszük, hogy kultuszminiszté
rium itt a jelenlegi végeken egy nagy 
magyar kulturerőnek emelt bástyát.

Egyházi hirek. A rozsnyói megyés
püspök P. Plichta József rimaszombati 
r. kát. segédlelkészt szeptember l ével 
a nógrádmegyei Karáncskeszibe helyezte 
át. — Csiz-fürdőben a katolikus hívek 
számára lelkigyakorlatok folynak le és 
pedig nők részére szeptember 13—17-ig, 
a férfiak számára pedig 20—24 ig be
zárólag. A részvételi dij igen csekély, az 
odautazás kedvező. Részletes felvilágo
sításokkal a rimaszombati r. kát. plébá
niai hivatal szolgál.

Német nyelvtanfolyam a gimnázium
ban. Szeptember 15 én a Német Aka
démia támogatásával német nyelvtanfo
lyamok kezdődnek. A tanfolyamok szept. 
15-től karácsonyig tartanak. Beiratási 
dij: 9 P, tandíj nincs. A tanfolyamok 
ideje: kezdőknek kedden és pénteken 
este 7-től 8 ig, haladóknak : kedden és 
pénteken este 6-tól 7-ig. Mindkét tan
folyamot az Egy. Prot. Gimnázium Vi. 
o. tantermében tartják (földszint). Be
iratkozás szeptember 15 én este 6 tói 
8 ig ugyanott. A szorgalmas hallgatókat 
a Német Akadémia a tanfolyam végén 
könyvjutalomban részesíti. Közelebbi fel
világosítást nyújt K. Nagy István gimn. 
tanár.

Halálozások. Schuszter Lenke életé
nek 34 ik évében, szeptember 8-án hosz- 
szas szenvedés után meghalt. Az elhuny
tat szülei és nővére: Schuszter Márta 
állami rendőrségi kezelőnő gyászolják. 
Temetése szeptember 10 én ment végbe 
nagy részvét mellett.

Dósa József gazdálkodó, volt városi 
rendőr 76 éves korában, szeptember hó 
6 án meghalt. Szeptember 8 án temették.

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

Téliruha csomagot lehet küldeni a 
hadműveleti területekre. A hadműve
leti területeken lévő honvéd és munka
szolgálatos egyének részére a honvéd
vezérkar főnökének engedélye értelmé
ben szeptember 10—30-ig bármely pos 
tahivatalban, a déli órákban téli ruha- 
nemüeket tartalmazó csomagot lehet 
küldetni. Minden egyén részére egy da
rab ilyen csomag adható fel 10 kg os 
súlyig. Részletes felvilágosításokat a 
postahivatalok adnak.

Füsttelen napban volt része Kisasz- 
szony-napján a város dohányzóinak. 
Szerdán sem egy szál cigarettát és sem 
pedig egy csipetnyi dohányt nem lehe
tett a tőzsdékben beszerezni, mert a 
havi ellátmány elkésett.

A földnélküli állattartók abrakta
karmány juttatása. Több rimaszombati 
lakos kérelemmel fordult a m. kir. köz- 
ellátásügyi miniszterhez abraktakarmány 
biztosítása céljából. A miniszter rende
letéből a Közellátási Hivatal most értesí
tette a kérelmezőket, hogy a .közeljövő
ben intézkedés fog történni arra nézve, 
hogy a földnélküli kisállattartók miként 
juthatnak állataik részére szükséges ta 
karmányhoz. A miniszter közölte egyben, 
hogy azok, akik gazdakönyvvel nem ren
delkeznek, árpát helyben bármelyik ter
melő gazdaságban pontjóváirás nélkül 
szabadon beszerezhetnek.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik drága jó feleségem, 

illetve szeretett édesanyánk elhunyta 
alkalmával részvétük nyilvánításával fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ravata
lára virágot helyeztek, temetésén részt- 
vettek, ezúton mondunk hálás köszönetét

Gabnay Antal 
és gyermekei.

lljabb hivatalos árak. Az uj bur
gonya termelési árát piaci eladás ese
tén 21—25 fillérben, a konzervgyártás 
céljaira vásárolt paradicsom legmagasabb 
termelői árát pedig 14 fillérben állapí
totta meg a kőzellátásügyi miniszter. — 
A hivatalos lap augusztus 22-iki számá
ban jelentek meg a gyárilag készített 
gyümölcsízek, valamint a főzelék- és 
gyümölcskonzervek uj legmagasabb ela
dási árai.

— 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 
utón 5°/o-os osztalékot fizet.

Meghosszabbították a régi 20 pen
gős bankjegyek bevonási időtartamát.
A Magyar Nemzeti Bank az 1930. novem
ber 2-iki kelettel ellátott 20 pengős 
címletű bankjegyek bevonására kitűzött 
időtartamot az 1944. év december 31-éig 
meghosszabbította.

Rádióiskola a gimnáziumban.
Az Egyesület Prot. Gimnázium igaz

gatósága tudomására hozza az érdekel
teknek a következőket: Kedden, szep
tember 14 én, d. e. 8 ó. 30 perckor kez
dődik a tanulóifjúságnak rádión keresz
tül való foglalkoztatása, tanítása. A gim
názium igazgatósága lehetővé kívánja 
tenni a rádióiskola hallgatását az olyan 
szülők gyermekeinek is, akiknek nin
csen rádiókészülékük. Ezért ezúton hívja 
fel az érdekeit szülőket, illetve tanuló
kat a jelentkezésre. Jelentkezni lehet 
szóban, vagy Írásban délelőttönként 11 — 
12 óra között az igazgatói irodában. 
Kellő számú jelentkező esetén az igaz
gatóság gondoskodni fog a rádióiskola 
anyagának esetleges bővítéséről, a szük
séges magyarázatok megadásáról és a 
tanulók felügyeletéről.

Az e lsö té títés  ideje: 
este  9  órától r eg g e l 4 óráig.

S P O R T .
Salgótarjáni BTC—Törekvés SE 5:1 

(3:0). NB Ili. mérkőzés Salgótarjánban. 
Törekvés: Juhász; Csapó, Kardos; Bala
ton, Molnár, Mucsik ; Barczi, Izsák, Vi- 
cián, Petrásovics, Dombóvári felállítás
sal állott fel a Salgótarjáni BTC jó- 
nevü együttes ellen. A mérkőzés annak 
dacára, hogy eléggé nagy gólaránnyal 
végződött, mindvégig tetszetős volt. Tö
rekvés határozottan jobb formában volt, 
mint az előző mérkőzésen, mégis Salgó
tarjánnak hagyta mind két pontot.

A Törekvés az első félidő 15. percében 
szép levezetéssel közelítette meg a BTC 
kapuját és gólt is lőtt, a biró azonban 
nem Ítélte meg a gólt. Ezután a csapat 
kedvét vesztve játszott, igy sikerült a 
BTC-nek 3 gólt lőni.

A második félidőben Törekvés egy 
időre fölényt biztosított magának és 
ezalatt szerezte meg Viczián révén az 
egyetlen, becsületgólt, amire a BTC 
újabb két góllal felelt.

Annak dacára, hogy Törekvés sokkal 
szebb játékot mutatott az eddigieknél, 
a gólarány túlzott volt, ami annak tud- 

I ható be, hogy a biró két Ízben Ítélt
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11-est Törekvés ellen, amit az ellenfél 
értékesített is.

Petróczi bíró, salgótarjáni lakos ter
mészetesen ,hazahuzott“ és Így ő is 
egyik jó embere volt a Salgótarjáni BTC 
csapatának.

Vasárnap, folyó hó 12 én Losonc- 
apátfalván játsza harmadik bajnoki 
mérkőzését a Törekvés az ottani ATSE 
csapata ellen.

Ma, vasárnap Rimaszombatban a
Rimaszombati LE a Bakti LE csapatá
val mérkőzik délután 3 órai kezdet
tel. Utána délután fél 5 órakor a Sza
bók játszanak a Fodrászokkal.

Konzervgyár—Vasutasok 5:2 (1:1).
Grünfeliier József konzervgyári intéző 
rendkívül ötletes és ügyes kézzel meg
rajzolt hatalmas plakátjai hirdették a 
Konzervgyár és Vasutasok visszavágó 
mérkőzését, amely szerdán d. u. 4 óra
kor folyt le a városkerti sporttelepen. 
Az eredmény a jól játszó gyári csapat 
fölényes győzelmét hozta.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton, vasárnap és hétfőn Bónyi 

Adorján „Égő hegy" cimü regényének 
filmváltozata, Karády Katalin legújabb

nagy szereplésével kerül műsorra „Egy 
szív megáll..." cimen. A különleges tör
ténet többi főszerepeit Kiss Manyi, Uray 
Tivadar, Nagy István, Halmay Tibor, 
Makláry Zoltán és Pethes Ferenc ját- 
szák. Babay József forgatókönyve és 
Kálmár László zenéje fényelzik ezt a 
a múlt évad egyik legnagyobb sikerű 
magyar filmudonságát. — Szeptember 
15-én, szerdán és 16-án, csütörtökön 
Szitnyai Zoltán sulyosveretü drámájának, 
„Az 5 ös számú őrház“-nak másodbe
mutatóját láthatjuk. Hat kitűnő magyar 
színész kamara-játéka ez a végig izgal
mas és lélektani alapokra helyezett film- 
történet. Főszereplői a páratlan tehet
ségű Bulla Elma és a drámában egyéni
ségét jól megtaláló Jávor Pál. Mellettük 
Hajmássy Miklós, Bih^w József, Toronyi 
Imre és Pethes Ferenc jeleskednek. — 
A jövő szombaton kerül bemutatóra 
Móricz Zsigmond „Betyár* cimü regé
nyének filmváltozata „Szép csillag" né
ven. Főszerepeit Fényes Aliz és Páger 
Antal játszók.

K eresek
a belvárosban egy utcai különbejáratu

bútorozott szobát,
kiszolgálással, ftirdőszobahasználattal. 

Cim a kiadóban.
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Hubay László Sajólenke 
Ref. egyház Hubó
Özv. Kerepessy Istvánné Göinörpanylt
Zagyi Lőrincz István Détér
M. kir. Erdőhivatal Fülek
Uliczky Mihály és tsa Feled
Rozsnyói megyei város
Községi erdő bir. Jolsva
Id. Pápezsik András Pelsőc
Spitzer Bertalan
Róm. kát. püspökség Rozsnyó
Farkas Antal és tsai Dobfenék
Gál Béla Nemesmartonfala
Bátky Barna és társa Harmac
Rimaszombat megyei város
Dr. Hámos László és n. Hámos Á. örök. Tornaija
Koller Dezső Pelsőc
Kiss Lajos Gömörpanyit
Bátky Gyula Harmac
Sztolár Dezső Rimaszombat
Végh István és neje Feled
Spanyol József Tornaija
Szepességi Bank és t. Berzéte
Töreky Tüzelőanyag kér. váll. Budapest
Csala Andrásné Beretke
Fabo András és társ. Kisvisnyó
Gocso Emil Alsóvály
líj. Deme István Zádorfalva
Gérecz András és társai Kisvisnyó
Tóth Rezső C s íz
Szvorák János Várgede
Mihályi János (Tőre) Balogfala

Sajólenke 14
Hubó 25
Gömörpanyit 13
Détér 180
Balogfala 259
Feled 106
Rozsnyó 1447
Jolsva 4521
Pelsőc 66
Göinörsid 26
Rozsnyó stb. 1773
Détér 3!
Gesztete 5
Jéne 10
Rimatamásfalva 2357
Tornaija 601
Gömörpanyit 39
Gömörpanyit 13
Jéne 8
Pádár 26
Serke 25
Sánkfalva 27
Berzéte 34
Tornaija 50
Beretke 5
Kisvisnyó 11
Felsővály 24
Zádorfalva 5
Kisvisnyó 13
Hubó 17
Kisgömöri 45
Balogfala 20

Közérdekű értesítés.
A m. kir. földmivelésiigyi miniszter ur 158.700/1943. I/B.—2. számú leiratával 

a törvényhatóság tüzifaszükségletének fedezésére pótlólag még az alábbi tűzifa- 
készleteket jelölte ki :

Ezeket a készleteket tehát elsősorban 
a készlettulajdonosok a termelés helyén, 
illetve közvetlen környékén jelen enge
délyem alapján forgalomba hozhatják.

A fenti felsorolásban fel nem tün
tetett azoknak a helyi eladásra bejelen
tett tüzifakészleteknek tekintetében, me-
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lyek a 155000/1943. F. M. számú ren
delet 2. §-a (4) bekezdése értelmében 
még rendelkezésemre állnak az alábbiak 
szerint rendelkezem :

1. Szára György és társai gömörfügei 
lakos Gömörfügén kitermelt és általam1 Róm. kát. püspökség Rozsnyó Rozsnyó stb. 2274

2 M. kir. erdöhivatal Rozsnyó Szalóc 746 még ki nem utalt 90 ürm3. tűzifáját
3 Csiszár Lászióné Kelemér Kelemér 233 Tornaiján köteles forgalomba hozni.
4 Oszvald Mihály Gömörfüge Gömörfüge 362 2. Dr. Hajtó Frigyesné feledi lakos
5 Farkas Antal és tsai Dobfenék Détér 31 Feleden kitermelt 234 ürm3. tűzifáját
6 Gál Béla Nemesmartonfala Gesztete 5 Feleden köteles áruba bocsátani.
7 Bátky Barna és tsa Harmac Jéne 10 3. Sztolár Dezső rimaszombati lakos
8 Kudlák Gyula Kisvisnyó Kisvisnyó 26 Osgyán községben kitermelt 200 ürm8.
9 Bartók Béla Alsófalu Alsófalu 39 tűzifáját Rimaszombat megyei városban

10 Alsószuhai ref. egyház Alsószuha 69 köteles eladni.
11 Rimaszombat megyei város Rimatamásfalva 2358 4. Rimaszombati Takarékpénztár a
12 Ladányi Árpád Felsőfalu Felsőfalu 28 Guszonán kitermelt 71 ürm*. tűzifáját
13 Ladányi Árpád Felsőfalu Felsőfalu 36 Rimaszombat megyei városban köteles
14 Dr. Hámos László és n. Hámos Á. örök. Tornaija Tornaija 602 forgalomba hozni.
15 Koller Dezső Pelsőc Gömörpanyit 39 5. Sztolár Dezső rimaszombati lakos
16 Kiss Lajos Gömörpanyit Gömörpanyit 14 Balogpádáron kitermelt 169 ürm3. tűzi-
17 Bátky Gyula Harmac Jéne 8 fáját Rimaszombat megyei városban kö-
18 Sztolár Dezső Rimaszombat Pádár 27 teles áruba bocsátani.
19 Végh István és neje Feled Serke 25 6. Sztolár Dezső rimaszombati lakos
20 Koller Dezső Pelsőc Kuntapolca 86 Harkácson kitermelt tűzifáját Tornaiján
21 Weisz Jakab és Arthur Putnok Putnok 45 vagy Rimaszombatban köteles forgalom-
22 Spanyol József Tornaija Sánkfala 27 ba hozni.
23 Szepességi Bank és tsai Berzéte 35 7. Tornallyay Margit beretkei lakos
24 gr. Zichy E. Mária Gömörsid Gömörsid 100 Beretkén kitermelt 193 iirm3. tűzifáját
25 Kissné Zichy Ludovika Gömörsid Gömörsid 50 helyi eladásban, vagy Tornaiján köteles
26 Dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla Lice Lice 151 áruba bocsátani.
27 Töreky Tüzelőanyag kér. váll. Budapest Tornaija 50 8. M. kir. Erdőhivatal Rozsnyó Sza-
28 Csala Andrásné Beretke Beretke 6 lócon kitermelt 746 ürm3. tűzifáját Rozs-
29 Fabo András és tsa Kisvisnyó Kisvisnyó 11 nyó megyei városban köteles forgalomba
30 Gocso Emil Alsóvály Felsővály 25 hozni.
31 Dr. Hervay Istvánné Sajószárnya Sajószárnya 268 9. Csiszár Lászióné keleméri lakos
32 Ifj. Deme István Zádorfalva Zádorfalva 6 Kelemér községben kitermelt 232 iirm3.
33 Községi erdőhivatal Jolsva Jolsva 282 tűzifáját Putnok községben köteles áruba
34 Gérec Andás és tsai Kisvisnyó Kisvisnyó 14 bocsátani.
35 Tóth Rezső Csíz Hubó 18 10. Kudlák Gyula kisvisnyói lakos
36 Szvorák János Várgede Kisgömöri 45 Kisvisnyón kitermelt 26 ürm8. tűzifáját
37 Mihályi János (Tőre) Balogfala Balogfala 21 Tornaija községben köteles forgalomba
38 Székely Pál Kecső Kecső 150 hozni.
39 Lég. társ. Várhosszurét Várhosszurét 331 11. Ladány Árpád felsőfalusi lakos

A fentebb felsorolt készleteket első
sorban a készlettulajdonosok hozhatják 
forgalomba a termelés helyének és 
közvetlen környékének ellátására. A 
forgalomba hozatalhoz külön engedélyre 
szükség nincsen.

A fentebb felsorolt készleteken kí
vül a helyi eladás céljára feloldom azo
kat az alább felsorolt készleteket, ame
lyek felett a 155.000/1943. F. M. számú 
rendelet 2. §. (4.) bekezdése értelmében 
a rendelkezési jog engem illetett.
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í Kollár Fekete Pál Gortvakisfalud Gortvakisfalud 40
2 Záborszky Ernő és neje Gömörpanyit Gömörpanyit 28
3 Sztolár Dezső Osgyán Osgyán 200
4 Puskás János Gömörpanyit Gömörpanyit 38
5 Ref. egyház Felsővály Felsővály 32
6 Koiler Dezső Pelsőc Szádvárborsa 121
7 P Isőc község Pelsőc 500
8 Marton Géza Szkáros Szkáros 7
9 Gál Béla Nemesmartonfala Gesztete 10

10 Ebeczky Urad. örökösei Ajnácskő Ajnácskő 46

Felsőfalu községben kitermelt 63 ürm3. 
tűzifáját Tornaija községben köteles 
áruba bocsátani.

12. Bartók Béla alsófalusi lakos Alsó
faluban kitermelt 38 ürm3. tűzifáját 
Tornaija községben köteles forgalomba 
hozni.

13. Koller Dezső pelsőci lakos Gömör 
panyiton kitermelt 39 ürm3. tűzifáját 
helybeni eladásban, vagy Tornaija köz
ségben köteles eladni.

Ezúttal is felhívom a kijelölt tűzifa 
nagy- és kiskereskedőket, valamint azo
kat az intézményeket, kereskedelmi és

Középkorú nő

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

iparvállalatokat, amelyek a tüzifaszükség- 
letüket rendszerint a fatermelőtől köz
vetlenül szerzik be, hogy tüzifaszük- 
ségletüket a fentebb felsorolt faterme
lőktől és erdőgazdaságoktól mielőbb 
kössék le. A beszerzés érdekében tőlem 
kell igazolványt kérelmezni arról, hogy 
a törvényhatóság részére kijelölt készle
tekből tűzifa beszerzésére jogosultak.

A ttizifakereskedőket felszólítom, hogy 
az általuk beszerzendő tüzifamennyiségre 
a vármegye ellátására kijelölt készletek 
termelőjével haladéktalanul kössenek 
adásvételi szerződést.

Felhívom a fatermelők figyelmét arra, 
hogy a 155.000/1943. F. M. számú ren
delet 9. § a értelmében a tüzifaeladására 
megkötött ügyleteket annak megkötésétől 
számított 8 nap alatt mind nálam, mind 
a rimaszombati m. kir. erdőfelügyelőség
nél be kell jelenteniük. A bejelentésben 
fel kell tüntetni a tíizifamennyiségét, az 
eladási árat s a szállítási feltételeket is.

A tüzifaszállitáshoz szükséges szállítási 
igazolványt a bejelentés megtörténte után 
a rimaszombati erdőfelügyelöségtől kell 
kérni.

Felhívom a készletlulajdonosokat, hogy 
a helyi eladásra szánt tűzifából elsősor
ban a hivatalokat, közintézményeket, is
kolákat lássák el.

Azok a termelők, akik a vármegye 
területén teleppel vagy eladási szervvel 
rendelkeznek, a helyi eladásra kijelölt 
fakészleteket saját eladási telepükön 
vagy szervükön keresztül saját maguk 
is forgalomba hozhatják.

Nyomatékosan felhívom a figyelmet 
arra, hogy az egyes fogyasztók csak a 
23.200/1943. Ip. miniszteri rendelet mel
lékletében megállapított tüzifamennyisé- 
get szerezhetik be és csak a fogyasztó 
vásárlási könyvébe való bejegyzés mel
lett. E rendelkezés be nem tartása ki
hágást képez.

Felhívom végül az érdekelteket, hogy 
a tüzifakészlet megvásárlása, illetve 
áruba bocsátása érdekében szükséges 
intézkedéseket mielőbb tegyék meg, mert 
azokat az 1943. szeptember 30 ig el nem 
adott készleteket, amelyekre a vételre 
jogosult személyek vételi ajánlatot tettek, 
továbbá azokat az eladott készleteket, 
amelyeknek a vevők részére átadását a 
termelő kellő indok nélkül megtagadta, 
igénybe fogom venni és ezenkívül szük
ség esetében raktározási hely kijelölése 
valamint az átvételben késedelmes ke
reskedőknek a ittzifa forgalomban részt
vevő kereskedők közül való kizárása 
iránt is intézkedni fogok.

Rimaszombat, 1943. augusztus 30.
Dr. Horváth Árpád s. k. 

alispán.

Egy jókarban lévő

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

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


