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A magyar jövő szolgálata.
Kállay Miklós miniszterelnök a 

legutóbbi pártértekezleten a nem
zeti egységnek mindenekfelett álló 
fontosságát hangsúlyozta. Ismétel
ten, következetesen, a felelőssége 
tudatában lévő államférfiu meggyő
ződéstől fütött határozottságával ré
gen hirdeti Kállay Miklós az egy
séget, a pártoskodás, az egymásra 
való rálicitálás, az egyéni érdekek 
szolgálatának gondos kiküszöbölé
sét és kerülését. Ezt hirdette most 
is. Hirdette, mert — amint mon
dotta — országunknak nincs más 
ereje, mint önmaga és a magyar 
egység az egyedüli, amely átvezet
het bennünket a mai nehéz időkön. 
Hirdette, mert barátnál és ellenség
nél egyaránt az a döntő, ha látják, 
hogy országunk egységes, erős és 
fegyelmezett, hisz hivatásában, hisz 
abban, hogy bármi történjék is 
ezen a világon, ennek az ország
nak fenn kell maradnia.

Hirdette a miniszterelnök az 
egységet, mert a magyar cé
lokból egy jottányit sem for
gácsolhatunk el, mert a magyar 
utón kell továbbra is haladni 
és igy szolgálni a magyar meg
maradást és feltámadást: a 
magyar jövőt. Valóban bármily 
veszélyek közepette csak ez 
az egység lehet az, amely 
egyenlő a magyar jövő becsü
letes szolgálatával és örömmel 
kell megállapítani, hogy az

——— ----------------

Vitéz nagybányai Horthy István emlékének 
áldozott a vármegye Közigazgatási Bizottsága.

most újra, hogy ahol az elszánt
ságnak, hűségnek és hősiességnek 
olyan példája adódik, mint Musso
lini kiszabadítása, ott a háború 
sikerét semmi sem veszélyeztetheti.

összefogás szükségességének
tudata él a magyar lelkekben.

Még csak halvány tüneteit sem 
szabad észlelnünk hazánkban a 
rendbontásnak, a politikai- villon
gásnak, egyéni célok előtérbe to
lásának. A nemzet túlnyomó több
sége bízik azokban a férfiakban, 
akik az élen állanak és mindnyá
junk sorsáért átérzett felelősséggel 
intézik az állam ügyeit. Látjuk, 
hogy nagy nemzetek életében is 
történnek sorsdöntő események és 
változások. Nálunk ezzel szemben 
nyugodt mederben folyik a munka, 
a javak termelése, a megélhetésért 
folyó, ma valóban verejtékes küzde
lem. Folyik a munka kötelesség
tudással, zugolódásmentesen. A ka
tona a maga őrhelyén, tisztviselő 
az Íróasztalánál, munkás a műhely
ben, földműves a barázdákon tel
jes erővel dolgozik, mert tudja és 
érzi, hogy munkájával hazáját szol
gálja.

A magyar nép nem fut jelszavak 
után, mert mindenki érzi, hogy 
igazán hiven akkor szolgálja nem
zete jövőjét, amikor megszívleli a 
miniszterelnöknek ismételten elhang
zott intelmeit, elhárít magától min
den kezdeményezést és gondolatot, 
amely megosztja az erőket és ezzel 
gyengíti, fogyasztja a nemzeti erőt, 
csökkenti az országnak úgy bel
politikai, mint külpolitikai súlyát.

Az ötödik évébe lépett nagy há- j 
ború első hetében filmszerű gyor-j 
sasággal követték egymást az ese
mények a hadszíntérré változott 
Itáliában. Az elmúlt hét csütörtök
jén vált köztudomásul, hogy az oiasz 
kormány álnok módon fegyverszü
netet kötött az angol-szászokkal, 
hütlenül cserben hagyván azt a szö
vetséges társát, aki a utóbbi há
rom évtizedben jóban és rosszban 
hűséges barátja és megsegitöje volt. 
Németországot azonban nem érte 
váratlanul a fasizmus nagy vezérét 
is alattomosan eltávolító olasz kor
mány árulása, katonai téren azon
nal megtette az ellenintézkedéseket, 
s Hitler vezér és kancellár az egész 
világon hatalmas visszhangot kel
tett beszéde újból hitet tett Musso
lini iránti hűségének és barátságá
nak. Az őszinte lélekből fakadt 
szavakat azután olyan tett is kö
vette, amelyre a világtörténelemben 
is alig találunk példát.

Az elmúlt vasárnap délután né
met ejtőernyős katonák az ellensé
ges tábor kellős közepéből kisza
badították Mussolinit, akit a Badog- 
lio kormány rövid időn belül ki 
akart szolgáltatni az angol-szászok
nak. Nemcsak a most folyó háború, 
de a számtalan világküzdelniek 
krónikájában is páratlanul áll a 
német ejtőernyősök elszántsága, 
áldozatkészsége és vakmerő hősies
sége, amellyel az ellenség által is 
megcsodált harcitettüket végrehaj
tották. Mussolini kiszabadítása azon
ban fényes példája lesz minden
koron a baráti hűségnek, amellyel 
Hitler vezér és kancellár az olasz 
nép felemelője, s a nemzeti gon
dolat másik nagy zászlóvivője iránt 
viseltetett. A német nép vezére 
maga dolgozta ki a vakmerő hadi
tervet, amely a páratlanul álló vál
lalkozásra vezetett, s amit életük 
veszélyeztetése árán hajtottak végre 
a Führer legbátrabb katonái. Hű
séget hűségért fizetett a szövetsé
ges nép feje akkor, amidőn a má
sik alattomosan igyekezett a maga 
vállalta kötelezettségeket megszegni, 
s szövetséges társát orvul hátba 
támadni.

Olaszországban a nagy rómaiak 
késői utódjaiban ma nem a Mu- 
cius Scaevolák önfeláldozó hősies
sége éleszti a hazafiui tüzet, de a 
Brutusok árulásai döngetik azt a 
kaput, amelyet egy idegen nemzet 
vitéz fiai védelmeznek. 5  aki ezek
ben a kom oly napokban elvesztette  
a hitét a z  ig a zsá g o s  ügyünk gyö-

Gömör és Kishont vármegye Köz- 
igazgatási Bizottsága szeptember 
14-én, délben tartotta e havi rendes 
ülését Rimaszombatban, a vár
megyeháza kistermében. Dr. Rad-  
v á n s z k y György főispán — mint
hogy augusztus hó 20-ika után a 
Közigazgatási Bizottság először ült 
össze, — ezen bizottsági ülést hasz
nálta fel alkalmul arra, hogy ke- 
gyeletes szavakkal emlékezzék meg 
a hősi halált halt Kormányzóhelyet 
tes halálának évfordulójáról: 

„Augusztus 20-án múlt egy eszten
deje — mondotta a főispán — hogy

gyászbaborult István király népe. 
Ezen a napon halt hősi halált Kor
mányzóhelyettes Urunk, nagybányai 
vitéz Horthy István, messze keleten, 
az orosz síkságokon hazájáért, Eu
rópáért, mint a történelmi idők fo
lyamán már annyi magyar hős. 
Törhetetlen hittel s akarattal vett 
részt a világra szóló küzdelemben 
az első vonalban, — mint akárme
lyik magyar honvéd — ő ,  akinek 
pedig magas közjogi méltósága le
hetővé és talán kötelességévé is 
tette volna, hogy személyesen ne 
vegyen részt a csatákban. Úgy

érezte, nyilván az első vonalban 
kell lennie, ahol valamikor az ős 
magyar vezérek küzdöttek seregeik 
élén és példát adott nem szavakkal, 
hanem tettekkel.

Vitéz nagybányai Horthy Ist
ván halálával  felemelkedett 
azokhoz a hősi eszményekbe, 
amelyek több mint ezer esz
tendeje adják meg nemzeti éle
tünk tartalmát, célját, dicsősé
gét és biztosítják itten, a Duna 
medencében a magyar nemzet 

vezető helyét.
A nagy gyász évfordulóján a 

nemzet magába szállva tekintett a 
budai várra, a Kormányzó Ur felé, 
aki mint mindenben, most is példát 
mutatott a nemzetnek, hogy kell és 
lehet a legsúlyosabb csapásokat is 
elviselni a Hazáért. 1942. augusz
tus 20-a óta a nemzetet és Kor
mányzóját a közösen meghozott ál
dozatok újabb és az eredetijénél 
még szorosabb szálakkal fűzték 
össze. Tekintsünk tovább, tekint
sünk az égre, nézzük a Hadak Út
ját, ahol ma ifjú hősünk, vitéz nagy
bányai Horthy István küzd tovább 
a nemzetért; Ígérjük és fogadjuk 
meg, hogy áldozata a nemzetért 
nem volt hiábavaló, példaadása 
nyomán a küzdelmet folytatjuk és 
csüggedés nélkül fejezzük be.“

A főispán szavait a gyűlés tag
jai helyükről felállva hallgatták vé
gig, néma csendben áldozván a 
Kormányzóhelyettes emlékének.

Ezután dr. Bar t ha  László vm. 
főjegyző felolvasta az alispáni je
lentést, amelyet dr. Horvát h Ár
pád alispán szóval is megindokolt. 
Majd az egyes előadók tették meg 
szokásos havi jelentésüket.

A Vármegye törvényhatósági bizott
ságának uj tagjai. A m. kir. belügy
miniszter dr. Radvdnszky György főis
pán előterjesztésére Gömör és Kishont 
vármegye törvényhatósági bizottságát az 
alábbi uj tagokkal egészítette ki: dr. Bub- 
nics Mihály ni. kir. titkos tanácsos, rozs- 
nyói megyéspüspök, dr. Farkas Ábrahám 
bodollói földbirtokos, Tornallyay Zoltán 
oki. mérnök, tornaijai lakos, Lázár Béla 
bányaigazgató, Rozsnyó és Nagy Sán
dor kisgazda, Söreg.

M egkezdődik a ta n ítá s  
a népiskolákban.

Legújabb rendelkezés szerint a 
helybeli állami népiskolákban a ta
nítás hétfőn reggel megkezdődik. 
A pó tbeira tkozás hétfőn d. e. 8 — 
10 óráig lesz. Ugyancsak szeptem
ber 20-án kezdődik a tanítás az 
iparos-tanonciskolában is, ahol a 
pótbeiratások hétfőn délután 2—4 
óráig lesznek.
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K á lla j  M ik lű sn é  lá to g a tá s a  Göm örben.
Kállay Miklós miniszterelnök hit

vese szeptember 11 — 13-ig Rima
szombatban tartózkodott, ahol dr. 
Radvánszky György kormánybiztos
főispánnál rokoni látogatást tett. A 
miniszterelnök felesége a főispán 
és családja kíséretében megtekin
tette a vármegye nevezetességeit: 
Krasznahorka-váralját, az aggteleki 
barlangot és az osgyáni volt Lu- 
zsénszky-k^stélyt. Annak ellenére, 
hogy Kállay Miklósné pihenni jött 
a vármegyébe, módot és időt sza
kított magának arra, hogy a veze
tése alatt álló hadigondozás kérdé
seit a gömörmegyei szervezőkkel

megtárgyalja. E célból beható meg
beszélést folytatott dr. Radvánszky 
Györgynével, az Országos Hadi
gondozó Bizottság vármegyei bi
zottságának elnöknőjével és meg
hallgatta a bizottság előadójának, 
Oravszky Rezső vm. népművelési 
titkárnak beszámolóját is. A mint
egy két órás megbeszélés eredmé
nye serkentőleg hatott a vármegyei 
bizottság munkájára, melynek ed
digi működéséért a miniszterelnök 
hitvese már is a legnagyobb elis
merését fejezte ki. A vármegye 
kedves vendége hétfőn délután uta
zott vissza Budapestre.

jobb gazdasági s magasabb társadalmi 
s kulturális lehetőséget biztosít számára. 
Gyermekeit éppen azért a legnagyobb 
gonddal, anyagi áldozattal iskoláztatja 
és biztatva serkenti, unszolja a tanulásra.

Cselekszi ezt nemcsak jövőjének ked
vezőbb biztosítása érdekében, hanem 
azért is, mert úgy véli, hogy a társa
dalmi életben az iparos ember kevésbé 
tisztelt, sőt lenézett fizikai munkás, akit 
nem övez az a tisztelet és megbecsülés, 
mint amit élethivatása, szorgalma, tisz
tessége árán az értelmiségi osztálytól 
elvárhatna.

Az iparos polgárnak ez a felfelé tö
rekvése érthető, mert hiszen megegyezik 
az örök emberi célokkal s azzal a vá
gyódással, hogy holnapja derűs, jövője 
pedig könnyebb, boldogabb legyen.

Kézenfekvő tehát az is, hogy egy egész 
ország iparos társadalma milyen hittel 
és reménységgel várja a kormánynak az 
iparosok öregkori nyugdíját biztosító 
törvényjavaslat megalkotását s annak 
mielőbbi végrehajtását, amely meg fogja 
tudni menteni az öregség, a szegénység 
nélkülözéseitől a nemzetszerető iparos 
osztályt, a magyar élet egyik legmeg
bízhatóbb és legkeményebb sziklavárát.

■ — ■■■..— -----------------

A  végletekig takarékoskodjunk a ruházattal és lábbelive l.
A kenyeret mindenki számára biztosítani tudják. — Szász Lajos 

miniszter nyilatkozata a közellátási kérdésekről.

Szász Lajos közellátási minisz
ter nyilatkozott a közellátás kérdé
seiről hangoztatva, hogy a háború 
örök idők óta lemondást és nélkü
lözést jelent. Sikerült azonban, 
mondotta a miniszter többek között, 
a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen 
mennyiséget'szerény keretek között 
mindenki számára biztosítani. Az 
uj termésbeszolgáltatási rendszer 
keretén belül mezőgazdaságunk 
állotta a próbát.

A kenyeret mindenki számára 
biztosítani tudjuk. Az élelme
zésben tehát különösebb aggo

dalomra nincs ok.
Komolyabb a helyzet az ipari ellá 
tás terén. Nehéz időkben többet ér 
az őszinte beszéd. Meg kell mon
dani, hogy a ruházati cikkekkel, 
ideértve a lábbelit is, a végtelen
ségig takarékoskodnunk kell. Kész
leteink és lehetőségeink korlátozot
tak. Arra törekszünk, hogy arányos 
legyen az elosztás és megszűnjön 
a tehetősebbek készletgyüjtése. Az 
a kérése, takarékoskodni minden

nel, de főképp ruhával és lábbeli
vel. Tegyünk félre minden álsze
mérmet.

Teremtsük meg a fényes, ki
fordított ruha és a foltozott 

cipő divatját.
Három csoport van, amelyek a 
közellátás súlypontját jelentik : a 
mezőgazdasági munkások, a hadi
üzemi munkások és kistisztviselők. 
Elsősorban ebbe a három csoport
ba tartozó, fontos munkát végző 
egyénekről kell gondoskodni. Ko
moly időket élünk és lehet, hogy 
még komolyabb idők jönnek. Har
colnunk kell a mindennapi táplá
lékért, de ez csak akkor lehet 
győzelmes, ha megtanultunk lemon
dani és fegyelmezetten küzdeni. A 
terménybeszolgáltatás uj rendje szép 
eredményeket hozott. A közeljövő
ben nagyszabású népruházati akció 
indul meg. A miniszter reméli, 
hogy ezeket a nagy kérdéseket a 
háború nehézségei ellenére is ren
dezni tudták.

Földi világunkat sok kínzó probléma 
gyötri. A társadalmi rend harmóniájától 
még nagyon messze vagyunk. De az em
ber remél, előre néz s a jobb jövőt várja.

A társadalmi életnek nincs egyetlen
egy olyan kérdése, amely érdeklődése
men kivűl esne. Sokszor gondolkozom 
azon, vájjon milyen intézkedés lenne 
célszerű ahhoz, hogy a védelmet kereső 
szegényebb polgárság vagy munkásosz
tály ügyes-bajos dolgai mi módon nyer
hetnének könnyebb elintézést? És arra a 
megállapodásra jutottam, hogy valamely 
jótékony vagy vallásos egyesület kere
tében kellene egy olyan szervezetet lé
tesíteni, amelynek tagjai lelki felkészült
séggel, komolyan érdeklődnek a szegény 
nép sorsa és élete iránt, és akik ezt a 
munkát el is mernék vállalni.

Majdnem naponként észlelhetjük, ami
kor egy-egy hivatalos épület útvesztői
ben járunk, hogy mennyi gonddal s ag
gódással várakoznak vagy keresgélnek 
szegény emberek, fáradt öreg asszonyok 
a hivatali helyiségek folyosóin. Érdek
lődésünkre mennyi keserűség hangzik el 
eKy-egy panaszkodó ajkáról szegénysége 
és magárahagyatottsága miatt. Adóügyek, 
idézések és más hivatalos kötelezettsé
gekből származó írások tartalmát nem 
érti, azokon eligazodni nem tud, segít
séget pedig nem talál. Milyen rendkívüli 
jelentőséggel bírna ilyenkor a hozzánk 
forduló panaszát lelkiismeretesen átta

nulmányozni, s ezeket szeretettel, meg
nyugtatóan elintézni.

Sehol nem olyan kirívó a szegény 
ember elégedetlensége, mint a különféle 
közellátási szervezeteknél. Itt úgy véli, 
hogy neki igaza van. Itt érzi legjobban 
szegénységét, tehetetlenségét és elhagya- 
tottságát, s Itt jelentkezik nála a társa
dalomellenes hangúlat kialakúlása. Elé
gedetlenségét sokszor oly kihívó módon 
nyílvánítja, hogy pirúlva és bosszan
kodva kell félreállni vagy elsietni mel
lőle, mert félnünk kell, hogy nem tudjuk 
rendreutasító válasz nélkül hallgatni 
zabolátlan indulatának kitörését, esetleg 
elviselni ennek súlyosabb következmé
nyeit.

Régi és állandó vágyunk az ácsorgá- 
sok megszüntetése. Könnyű felismerni, 
hogy ez a hely a legbelterjesebb me
legágya és forrása a suttogó propagan
dának.

Ezek azok a felismerések, amelyek a 
missziós munka.vállalást szükségessé és 
időszerűvé teszik. Ez a magasztos sze
rep az lenne, hogy a szegény embert 
elkeseredésében vagy sötétségében a 
vezető és biztató mécsessel a helyes 
útra vezesse, a bizalmatlanság és íiígy- 
ség helyébe bizalmat és szeretetet ül
tessen. Egyszóval : szociális feladatot
teljesítsen.

Ezt az apostoli munkát, a hatósági 
ügyeknek megnyugtató elintézését, ter
mészetesen, a munkával túlterhelt, siető, 
ideges, sokszor érzéketlen bürokrata hi
vatalnokokkal nem is lehet. Ehhez a 
feladathoz olyan emberek kellenek, akik 
bele tudnak illeszkedni a szegény em
ber lelkivilágába, akik türelmesek, jó- 
szívűek, megértők és szociális lelki fel- 
készültséggel érdeklődnek a szegény 
ember sorsa iránt.

Ha mély és megértő emberséggel fi
gyeljük ezeket a jelenségeket, könnyen 
megtaláljuk az indító okát annak Is, 
hogy micsoda keserű élettapasztalat in
dít némely keresztény embert arra a 
gondolatra, hogy nem a saját keresztény 
vallásfelekezetében, hanem valamely tá
voli és idegen, Ígéretesebbnek látszó 
vallási szektában keres hitet és lelki vi
gasztalást, vagy pedig valamely szélső
séges politikai pártban keres védelmet 
és segítséget az élet szenvedései ellen.

Sok sebe van a szívünknek, sokszor 
érezzük ezt életünk mozzanataiban, de 
annak gyógyítását mégis csak a másik 
magyarnak kell megkezdeni. Elengedhe
tetlen feltétele létünknek a szociális és 
lelki megbékélés megteremtése, s ezt 
csak az tudja kellőkép méltatni és érté
kelni, akinek gyakran van alkalma mun
kás emberekkel találkozni és velők el
beszélgetni. (Folytatjuk.)

Egy polgár szemlélődései.
IV.

Jólesik tudni — társadalmi életünk 
gyöngéi és tévedései mellett is — hogy . 
a rimaszombati őslakos polgár nem | 
volt gerinctelen, csúszómászó embertípus j 
soha.

Történelmi tény, hogy a rimaszombati 
őslakos polgártársadalom a megszállás 
éveiben mélységesen át tudta érezni az 
elvesztett haza szeretetének érzését. 
Megacélosodott nemzeti öntudata volt az 
a megbonthatatlan bástya, amelyen, meg
tört az idegen államhatalom elnemzet- 
lenitő akarata.

800 év óta rendületlenül és éberen őrzi! 
és lobogtatja a hazaszeretet lángját. Itt, 
a kapu előtt, a néprajzi határ szélén 
védte és hűségesen ápolta a legdrágább 
kincset: édes anyanyelvűnket.

A történelem folyamán az élet nagy 
küzdelmeiből jelentékenyen kivette ré
szét. Különösen megérezte a sors su- í 
lyos csapásait a török hódoltság ideje 
alatt s pár századdal később, azidőben, 
amikor a 19-ik század ipari előtörése 
nálunk is beköszöntött.

Ha visszatekintünk a Milléniumot meg
előző időre, s olvasgatjuk a város tör 
ténetének lapjait, megdöbbenve észlel
jük, hogy a rohamosan fejlődő ipari ci
vilizáció a mi iparos polgárságunkat Is 
kegyetlen iskolába küldte a múlt szá
zad derekán. A 19 ik század gyáripari 
előtörése, a technika nagyipari vfvmá- j 
nyal, a liberális gazdasági rendszer a 
régi magángazdaság birtokviszonyában 
olyan óriási eltolódást okozott a mi pát
riánkban is, hogy azt kiheverni és hely- j 
rehozni nem tudták többé soha.

70—80 esztendővel ezelőtt, még a 
67-es kiegyezést követő időben is, a vá
rost környező egész határ, a rétek, ker
tek, szántóföldek és a város területén 
épült házak 90 százalékban őslakos ipa
ros és kereskedő polgár tulajdona volt.

A büszke és rátartós polgár jómódot 
biztosító iparja ma már a múlté, ma 
már csak drága emlék... Hová lett a 
szabad és független iparos céhek nagy 
és gazdag társadalma? A takács, szűcs, 
szűrszabó, gubás, csutorás, szappanos, 
rézműves, aranyműves, gyertyamártó, 
gombkötő és tímár iparos jómódot, te
kintélyt, tiszteletet jelenlő virágzó élete? 
Elsorvadt, elpusztult örökre.

A napjainkban élő régi és néhány 
iparág művelőjének nagyrésze szeré
nyebb vagyongyűjtésre már képtelen, in
kább csak arra törekszik, hogy ti"Ehe
tőbb megélhetést biztosítson magának 
és családjának. Egyrészük ma már csak 
foltozásból lengeti életét.

A I áz pedig, amely egykor az elfá
radt, öreg iparos megélhetését biztosí
totta, ma inkább teher, mint vagyon 
vagy egzisztencia. A mai háztulajdonos 
kemény, elszánt küzdelmet vív, hogy „az 
An házam : az én váram" megmaradását 
biztosítsa, mert a ház ma már annyi 
mindenkié, hogy boldog, ha néha a ma
gáénak is vallhatja.

A mai iparos polgár — egy tűrhetőbb 
életformát keresve — fokozatosan igyek
szik átalakítani gazdasági életét. Elvá
gyik, elmenekül tanult mesterségétől és 
egy biztosabb egzisztenciát keres. Nem
csak önmaga, de különösen gyermekei 
számára keresi azt az életpályát, amely

M egkezdődött a rádióiskola.
Kedden reggel Szinyey-Merse vallás- 

és közoktatásügyi miniszter beköszön
tőjével megkezdődtek a tanügyi kor
mányzat által megszervezett rádióiskola. 
Szép és komoly törekvés, az ifjúság 
körében komoly visszhangot keltett. Az 
ifjúság hálával fogadja a tanügyi kor
mány intézkedését. Az előadók, amint 
előadásaikból kivettük, a magyar paeda- 
gogia jelesei. Előadásaikat a budapesti 
gyermek szellemi színvonalához, illető
leg valamelyik mintagimnázium szintjé

hez méretezik. Egészen komoly egyetemi 
jellegű előadásokat hallanak a kis kö
zépiskolások. Az előadók a részükre 
kimért időt minél gazdaságosabban 
akarják felhasználni és azért sietnek és 
a nyelvi anyagot gyors egymásutánban 
tolmácsolják. A történelmi és irodalom- 
történeti előadásoknak kissé felekezeties 
a színezete. Az előadók nem ismerik a 
mikrofon rejtélyeit és az érthetőségre 
nem eléggé ügyelnek. Ezeknek a gátlá
soknak kiküszöbölésével az iskolarádió 
és rádióiskola sok áldást áraszthat a 
magyar kulturéletben.

♦♦

S úlyo s Ítéletei!, term ényelkobzások és Internálás 
term ényeltltkolás m iatt.

Az uj termelési, beszolgáltatási és csép- 
lési rendelelekkel kapcsolatos ellenőr
zések során a hatóság tudomására ju
tott, hogy igen sok esetben a cséplőgé
pek felelős vezetői a gazdákkal össze
játszva nem a valóságban elcsépelt 
gabonamennyiséget tüntetik fel a csép- 
iési eredménylapokon, s ilyen módon a 
gazdák a nyilvántartás, illetőleg a be 
szolgáltatás alól "kisebb nagyobb meny 
nyiségü gabonát vonnak el.

Mint már jelentettük is, a rimaszom 
bati m. kir. Közellátási Felügyelőség el
lenőrző közegei az utóbbi hetekben 
Bálorfi János rimaszécsi lakos és 23 
társánál állapítottak meg ilyen irányú 
visszaéléseket és természetesen azonnal 
megtelték a feljelentést a feledi járás 
főszolgabirájához. A fenti ügyet mint 
1. fokú rendőri büntetőbiró folyó hó 10 én 
tárgyalta le dr. Csák Géza tb. szolga 
biró, aki az alább megnevezett terhel

teket a feltüntetett összegű pénzbünte
tésre Ítélte :

Bátorfi János 3.000, Vass István 200, 
Boros Béla 100, vitéz Boros Pál 250, 
id. Jaczko István 100, Bettes Ferenc 400, 
Beites Barna alsó 2.000, Bettes Rudolf 
350, ifj. Bettes Gyula 1.600, Bettes Ár
pád 300, Dávid Károly 800, Csenyizi Pál 
800, Bettes János ifj. 200, id. Bettes Já
nos szakai 1.000, Molnár István 150, Bet
tes Béla 150, Dávid Lajos 500, Bettes 
Dezső 400, Bettes Gyula alsó 200, Bet
tes Imre 200, Bettes Miklós 100, Sze- 
leczky Sándor 350, Terr Sándor 100 P. 
Az Ítéletben valamennyi elitéit megnyu
godott.

A kiszabott büntetéseken kivül fent- 
nevezettektől összesen 15075 q 
gabonanemü elkobzását is elrendelte 
az eljáró büntetőbiró. Dr. Sóldos 
Béla, a feledi járás főszolgabirája 
ezenfelül Bátorfi János rimaszécsi
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cséplögéptulajdonost azonnali hatá
lyai internálta, inig

dr. Radvdnszky György főispán, Gömör 
és Kishont vármegye közellátási kor
mánybiztosa Bátorfi Jánost a csépléslől 
azonnali hatállyal eltiltotta és gépét le
állítani rendelte.

A napokban kerül tárgyalásra Ton- 
hajzer Lajos és társai dobócai la
kosok csépléssei kapcsolatos kihá- 
gási ügye a feledi föszolgabiróságon.

A Közellátási Felügyelőség Felsőfalu 
községben is nagyobb visszaéléseket 
leplezett le a csendőrséggel karöltve, 
amely alkalommal 6571 kg eltitkolt ga
bonakészletet talált, amely miatt Bottó 
József és 5 társa, valamint Vaczulcsák 
János és 4 társa felsőfalui lakosok ellen 
lett feljelentést a tornaijai járás főszolga- 
birájánál, mint I. fokú rendőri büntető- 
birónál, — azonfelül dr. Radvánszky 
György kormánybiztos főispán mindkét 
cséplőgép mellé állandó cséplési ellen
őrt rendelt ki a géptulajdonos költsé
g ére^^  ___  ____

A kereskedői erkölcs 
biztosítása.

A miniszterelnök egyik legutóbbi be
szédében ismételten hangsúlyozta az 
egészséges alapokon nyugvó közellátás 
fontosságát az ország jövője szempont
jából. Beszédében vázolta a megoldásra 
váró feladatokat, s kijelentette, hogy 
azoknak megvalósítására hamarosan sor 
kerül. A miniszterelnök kijelentéseivel 
egyidejűleg két fontos közellátási rende
let került nyilvánosságra, amelyek a 
kereskedők jövendő szerepét szabályoz
zák.

Az a sokszor hangoztatott igazság, 
hogy a közellátáson áll vagy bukik az 
ország belső rendje, szinte magától ér
tetődően feltételezi azt, hogy a közellá
tás lebonyolításába és végrehajtásába a 
termelőkön és a fogyasztókon kivül 
belekapcsolódjanak a közvetítők is, akik 
az árut a termelőtől a fogyasztóig el
juttatják. Mi sem természetesebb, hogy 
ha a termelők kötelességei szabá
lyozzák, s ugyanakkor a fogyasztók 
szükségletkielégitését is bizonyos meg
kötöttségek alá vetik, rendezni kell a 
közvetítők szerepét és feladatkörét is. 
A háborús erőfeszítések közepette tér 
melt javaknak az a része, amelyet a 
közszükségletek fedezésére fordítanak, a 
nemzeti vagyonnak egy alkotórészét ké
pezi, s Így nem mindegy, hogy azok, 
akikre a nemzeti vagyon e forgalomba 
hozatalát bízzák, hogyan látják el mun
kakörüket. Az elmúlt világháború szo
morú tapasztalatai arra késztették a 
kormányzatot, hogy a honvédelmi tör
vény megalkotásakor figyelembe vegye 
azokat a követelményeket, amelyeket egy 
korszerű háború jelent az ország gaz
dasági életében. Ma mindenki harcol, s 
ez a harc csak úgy vezethet győzelemre, 
ha mindenki pontosan tudja feladatát, s 
azt legjobb tudása szerint hajtja végre.

A uj termelési és beszolgáltatási rend 
csatasorba szólította a termelőket és 
feladatukká tette azt, hogy termelőmun
kájukkal biztosítsák az ország jövő évi

Egy jókarban lévő
gyermek-vaságy

e l a d ó .  — Cim : a kiadóban.

élelmezését. De mit ér a gazda verej- 
tékes munkája, ha a beszolgáltatási kö
telességnek teljesítésekor termékeit nem 
tudja biztos utón a fogyasztóhoz eljut
tatni. Most a termelési harcba belekap
csolódtak a kereskedők is, akiknek fel
adatát képezi a beszolgáltalásra kerülő 
áruk felvásárlása és a kitűzött irány
elvek szerinti fogyasztókhoz juttatása. 
A kormányrendeletek megnyugtatásul 
szolgálhatnak mindazoknak, akik az 
utóbbi időben a kereskedelem jövőjét 
féltették. A kereskedő az uj rendben 
megtalálja helyét, fontos megbízatást kap 
a sokszor hangoztatott egyéni kezdemé
nyezés és vállalkozó szellem egy cseppet 
sem szenved csorbát. A korszerű gaz
dasági politika ugyanis kellőképpen ér
tékeli ezt a két tényezőt, s azoknak jobb 
kihasználása érdekében megfelelő célo
kat tűz ki és megfelelő működési terü
letet biztosit. A kereskedők feljogosítá
sáról szóló rendelet értelmében a be
számítható árukffak a termelőtől a fo
gyasztóig eljutásának útja olyan keres
kedőkre van bízva, akik az egyes áru 
cikkek adásával és vételével eddig is 
foglalkoztak. Ilyen módon természetesen 
kellő ellenőrzés és irányítás mellett a 
rendelet a kereskedelmi forgalom meg
szokott rendjét tartja fenn. A kereskedők 
kijelölésénél is olyan szempontok az 
irányadók, ameiyek elsősorban a nem
zet érdekeit tartják szem előtt. Az a 
körülmény pedig, hogy három kategó
riát állapítottak meg a kereskedők ré
szére: az országos, a körzeti és a helyi 
kereskedőket, csupán azt bizonyítja, 
hogy szociális szempontokból is figye
lembe vették a kereskedelem mai adott
ságait.

A fogyasztó közönség felé pedig nagy 
megnyugvást keltett az, hogy a termelés 

[ és a fogyasztás közötti ut egyenes, azon 
semmi zökkenő és kisiklás nem történik.

H Í R E K
— Eljegyzés. Zachar Erzsébet és 

Antal Ferenc jegyesek. (M. k. é. h.)
Egyházi események Budapesten. A

XXXI. Országos Katolikus Nagygyűlést 
október 1 — 6-ig, a VI. Protestáns Napo
kat pedig, október végén vagy novem
ber elején rendezik meg a magyar fő
városban.

Uj tanitónő. A beretkei ref. egyház 
Szigethy Rózsi oki. tanitónő, rimaszom
bati lakost, aki hosszabb ideig a vár
megyei Közellátási Hivatal tisztviselő
nője volt, tanítónőnek választotta meg.

Meghalt Fábry Zoltán, Rimaszom
bat város utolsó rendőrkapitánya. A
városházán és a rendőrség épületén az 
az elmúlt hét közepén gyászlobogót len
getett az őszi szél. Szomorúan jelezte a 
súlyos gyászt, amely városunk több régi 
családját és közvetve Rimaszombat tár
sadalmát érte id. Fábry Zoltán nyug. 
főkapitányhelyettes, ny. á. honvédszáza
dosnak szeptember 15 én Rimaszombat
ban, szerettei körében bekövetkezett 
halálával. 67 éves korában hosszas szen
vedéstől váltotta meg a halál Rimaszom
bat város egykori népszerű és közsze
retetben álló rendőrkapitányát, aki szü
lőföldjéről való kényszerű eltávozása 
után a magyar királyi rendőrtisztikar 
magasrangu tagjává emelkedett. Fábry 
Zoltán 1906—1919 ig állott Rimaszom
bat város szolgálatában, először mint 
alkapitány, 1915. óta pedig mint a vá
rosi rendőrség vezetője. Hivatalát kato
nai szellemben fogta fel, szigorú feljebb
való és erélyes büntetőbiró, de megértő 
lelkű és igazságos szivü ember is volt. 
Városunk társadalmában hitvesével, a 
polgári leányiskola érdemes igazgatónőjé
vel együtt jelentős szerepet töltött be. 
A forradalom idején néki volt köszön
hető, hogy nálunk a rend és fegyelem 
nem bomlott fel. Midőn pedig a cseh
szlovákok kiutasították, Csonkamagyar- 
országban az államrendőrség köteléké
ben : Egerben, Jászberényben, Szombat
helyen és Szolnokon szerzett kiváló ér
demeket, úgyhogy nyugalombavonulása 
után Magyarország Kormányzója főkapi
tányhelyettessé nevezte ki. A nyugalmi 
éveket Budapesten töltötte, hasznos 
közgazdaság: tevékenységei is kifejtvén. 
Tíz nappal ezelőtt szállították nagybe
tegen városunkba, ahol hitvese és hőn 
szeretett nővérének önfeláldozóan gon
dos ápolása sem menthette meg a ha
láltól. Elhunyta bánatos özvegyét, akivel

35 évet élt boldog házasságban, a jósá
gos édesapát vesztett egyetlen fiát: ifj. 
Fábry Zoltán m. kir. honvédszázadost, 
fiatal menyét, kis unokáját és nővérét, 
néhai boldogemlékezetü Fábry János 
utolsó életben maradt gyermekét : dr. 
Zehery István e. ü. főtanácsos feleségét 
sz. Fábry Idát döntötte mély gyászba a 
kiterjedt, előkelő rokonság élén. Teme
tése az evang. egyház szertartása sze
rint, — amelynek az elhunyt hitbuzgó 
és tevékeny tagja volt — ment 'végbe 
pénteken délután hatalmas részvét mel
lett. A végtisztességtételen az állam
rendőrség rimaszombati kapitányságának 
tisztikara és őrszemélyzete testületileg 
megjelent és a koporsója mellé disz- 
kiséretet adott. Ugyancsak testületileg 
jelent meg a temetésen a város tiszt
viselőkara és koszorút helyezett a ko
porsóra.

Németnyelvű óvodára és játszó
iskolára kapott engedélyt a vármegye 
lskolánkivtili Népművelési Bizottságától 
Szabó Klára állami szociális óvónő. Az 
óvodába 3—6 éves korú gyermekek 
iratkozhatnak be.

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

Megállapították a kukorica árát és 
beszolgáltatási idejét. A Budapesti 
Közlöny szeptember 8-i száma közölte 
a közellátástigyi miniszter rendeletét az 
1943. évi termésű kukorica beszolgálta 
tása tárgyában. A rendelet szerint a be
szolgáltatási kötelességteljesitésre szánt 
csöves, vagy morzsolt kukoricát 1943. 
október 31-ig kell valamelyik vásárlásra 
jogosított kereskedőnek vételre felaján
lani, aki a kukoricát köteles megvásá
rolni, vagy legkésőbb 1944. május hó 
31 ig lekötni. A közellátásügy miniszter 
másik rendeletével megállapítja a csöves 
és morzsolt kukorica 1943—44. gazda
sági évre érvényes árait.

Október elején végetér a nyári idő 
számítás. Budapesti lapjelentések sze
rint október első napjaiban Magyar 
országon is visszaállítják a rendes idő
számítást.

Részvétköszönet.
Forrón szeretett gyermekünk elhalálo

zása alkalmából mindazoknak a jó bará
toknak és kedves ösmerősöknek, kik ko
szorút és virágot helyeztek ravatalára, 
a végtisztességtételén megjelentek, s rész
vétüket fejezték ki, ezúton mond hálás 
köszönetét

a Schuster-család.

Jön a tipuscukorka. A háború eleje 
óta a cukorkaüzletek polcairól pontosan 
77-féle édesség tűnt el. A közellátási 
minisztérium most érdekes tervezetet 
készített, amely a cukorkahiányt tipus- 
cukorkák gyártásával kívánja megszün
tetni. A gyárak ezentúl csak 2—4 fajta 
cukorkát gyárthatnak, amelyeknek össze
tételét, színét és formáját előre ponto
san megállapítják. így azután a széles 
néprétegek is hozzájuthatnak majd a 
kedvenc csemegéhez.

D e á k o k  részére
a t á n c t a n i  t á s

f. hó 20 án d. u. 3 óra
kor veszi kezdetét a Há
rom Rózsa nagytermé
ben. - Beiratkozni lehet 
Szijjártó u. 59. sz. alatt. 
Vasárnap ö s s z t á n c  
d é l u t á n  3 órát ó l .

Büntető feljelentés az 1 50 P-ős 
káposztaár miatt. A Közellátási Fel
ügyelőség az ügyészségnél feljelentést 
tett 4 rimaszombati bolgárkertész, piaci 
zöldségkereskedő ellen, mert a őszi
káposzta kg-ját 1'20—1'50 P-, a kelká
posztát 150 P- és a zöldpaprikát 1 '60 
P-ért árusították a szerdai havi piacon. 
Habár a fenti cikkek ára hatóságilag 
megállapítva nincsen, az 1920. évi XV. 
t. c. értelmében emelt vádat a Felügye
lőség, mert a fenti eladási árak a mél
tányos hasznot meghaladó nyereséget 
foglalták magukban.

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

• 3

Chlorodont
f o g p a s z t a

vakító fehér fogakról, üde és tisita ^
leheletről gondoskodik.

L—________________________-

Beszámítják a hadiévet. A hivatalos 
lap egyik legutóbbi száma fontos kor
mányzói elhatározást közölt. Eszerint 
mindazoknál, akik 1939. március 14. és 
április 27. napja között a kárpátaljai 
terület visszafoglalásánál, azután 1941. 
április 4. és julius 1. között a trianoni 
határon túl, azután 1941. julius hó 26. 
után fennálló hadiállapot során az ezer
éves országhatáron túl 1941. dec. 31-ig, 
vagy 1941. december 31 -e után a had- 

.műveleti területen bárhol teljesített szol
gálatot, — azoknál hadiév hozzászámi- 
tásának van helye. A kedvezményben 
nem részesülhetnek a hadifogságban 
esett azon személyek, akiket „nem iga
zoltnak" kell tekinteni.

Megvesztegetésért eljárás indult egy 
gazda ellen. A cséplési eredmények 
ellenőrzése alkalmával Murin Gyula 
felsőfalui gazdálkodó a rimaszombati 
m. kir. Közellátási Felügyelőség köze
gét, Péter Antal ellenőrt meg akarta 
vesztegetni azáltal, hogy egy 100 P-ős 
bankjegyet nyújtott át neki, azért, hogy 
eltitkolt terménykészletével kapcsolatos 
kihágásáról ne vegyen fel jegyzőkönyvet. 
Az ellenőr a 100 P ős bankjegyet a 
jelenlévő csendőrjárőr vezetőjének adta 
át, aki azonnal bevezette az eljárást hi
vatalos közeg megvesztegetésének kísér
lete miatt.__________________

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

A u g u s ztu s b a n  ro s s za b b o d o tt a 
v á rm e g y e  k ö ze g é s zs é g ü g y i á lla p o ta .

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos 
a vármegye Közigazgatási Bizottságának 
legutóbbi ülésén az alábbiakat jelentette:

„Gömör és Kishont vármegye 1943. 
évi augusztus havi közegészségügyi álla
pota az elmúlt hónaphoz viszonyítva 
rosszabbodott, az elmúlt év ugyanezen 
hónapjához viszonyítva javult a fertőző 
betegségek számának változása követ
keztében. A hastyphus megbetegedések 
száma a múlt havi 7 esetről 11-re szö
kött fel, 2 halálozással. A nem fertőző 
megbetegedések közül a gyomor és bél 
megbetegedései fordultak elő leggyak
rabban. Torokgyík 5, vörheny 12, ka
nyaró 11, bárányhimlő 2, szamárköhögés 
2, hasihagymáz 11, 2 halálesettel, vér
has 4, járványos agyhártyalob 1, járvá
nyos gyermekbénulás 2 és 7 nyílt tüdő- 
gümőkór fordult elő 2 halálozással. A 
hónap végén nyilvántartott tbc-sek szá
ma 522, a trachomásoké 11 volt. Typhus 
elleni védőoltásban 112 egyén részesült. 
Nyilvántartás alatt áll 16 typhusbacillus- 
gazda.

Folyó évi julius havi népmozgalmi 
adatok szerint a vármegyében élve 161 
gyermek született, mig a halálozások 
száma 105 volt, Így a vármegye termé
szetes szaporodása -j- 56-ot tesz ki, 
amely az elmúlt hónaphoz viszonyítva 
27-el több, az elmúlt év ugyanezen 
hónapjához viszonyítva 8 al kevesebb. 
Az egy éven alul elhalt gyermekek 
száma 10 volt. A bejelentett elvetélések 
száma 9, mely a születésekhez viszo
nyítva 55*/o ot tesz ki, az elmúlt hónap 
4'4°/o-a és az elmúlt év ugyanezen hó
napjának 7 7%-kal szemben. Nyomozás 
minden vetélés esetében megtörtént."
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Tenyészbikavásir Gömörben. A Gö-
mOr és Kishont vármegyei Gazdasági 
Egyesület szokásos tenyészbikavásárát 
október 3 án tartja Rimaszécsen. A vá
sárra 120 darab jóminőségü bikát haj
tanak fel.

Október 1-tól szabad a nyulakra 
vadászni. A földmivelésügyi miniszter 
megengedte, hogy a mezei nyulakra 
a vadászati tilalmi időt október 16 ika 
helyett már október 1-én feloldják.

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

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/,-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvósár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/í-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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

Levente-élet.
Átképezik az ország leventeparancs

nokait és ifjúvezetóit.
Vitéz Solymossy Ulászló vezérőrnagy, 

a Leventék Országos parancsnokának 
parancsnoksága alatt központi iránytadó 
tanfolyam kezdődött Balatonbogláron. A 
tanfolyam célja, hogy a leventeintézmény 
magasabb vezetői részére pontosan kör
vonalazza a leventeifjuság kiképzésének 
és nevelésének irányelveit. A tanfolya
mon — mint a Levente Hírközpont je
lenti — résztvesznek az ország összes 
hadtestleventeparancsnokai és mindazok 
a leventeoktatók, akik a jövőben a le- 
venteifju vezetőképzést irányítják. Az 
utóbbiak a leventeoktatói kar legjobb
jai közül kerültek ki és a tanfolyamon 
teljesítménypróbák megállásával tesznek 
tanúságot képességeikről. Azok a hall
gatók, akik a próbát eredményesen ki
állották, képesítést kapnak. A központ 
által ilyen módon képesített levente
vezetők alkotják a magvát annak a ve
zetőgárdának, amely hivatva lesz az 
egész ország leventeparancsnoki és ifju- 
ságvezető karát a korszerű nevelési el
vek szerint kiképezni, illetőleg átképezni. 
Ez a körülmény adja meg a tíznapos 
tanfolyam rendkívül nagy jelentőségét.

A n y á ri a s zá ly  erőse n  csö k k e n te tte  
a ta k a rm á n y te rm é s t.

Halász Sándor m. kir. gazdasági fel
ügyelő, a vármegye gazdasági felügyelő
ségének vezetője az elmúlt hónap mező- 
gazdasági helyzetjelentését a követe
zőkben terjesztette elő:

„A kalászosok learatása, behordása és 
mintegy 60°/.-bán a cséplése is meg
történt. A termés eredménye mennyiség 
és minőség tekintetében általában jó. 
Az ipari és olajosnövények kötelező 
termelése az eddig gyakorolt gazdálko
dási rendszert a kalászos területek csök
kentésével jelentősen megváltoztatta, 
azonban a kalászosok össztermésmeny- 
nyisége mégsem csökkent ez évben. Az 
ipari és olajosnövények valamint a 
szántóföldi és természetes takarmányok 
a nyár folyamán rendkívül sokat szen

vedtek az aszálykártól és termésük a 
gyenge közepes mértéket sem éri el.

A nyári aszályos időjárás a legelők 
tápláló értékét a legkisebbre csökken
tette, a rendkívül kevés szálastakarmány- 
termést már a betelelés előtt .feletetik a 
gazdák, úgyhogy az állomány téli el
tartását a legnagyobb szűkösség fenye
geti. Az állatlétszám emiatt már most 
erősen csökken, s ez a csökkenés a ta
vaszi haszonállat összeírás óta és annak 
számadataihoz viszonyítva mintegy 15 
%-ot tesz ki. A termés erősen csökkent 
szintjét csak nagy nehézségek árán tud
ják a gazdák tartani, ami a tejellátás 
nehézségeiben jut kifejezésre."

S P O R T .
Szurkoló-barátaimhoz!
A harmadik bajnoki mérkőzés után, 

azt hiszem, Ti is eléggé nyomott hangu
latban vagytok és nem a legjobban vé
lekedtek csapatunkról. Vasárnap, ami
kor meghallottam megint az 5 gólos 
vereséget, teljesen lemondottam arról, 
hogy valaha is lelkesedni tudjak a je
lenlegi játékosok me l l e t t  városunk 
futballsportjáért. De mint vérbeli szur
koló egyszerre csak azon vettem észre 
magamat, hogy a hazatért játékosok és 
a vezetőség köreiben settenkedem, s 
megkérdeztem őket arra vonatkozóan, 
vájjon miért kell éppen városunk egye
sületének a bajnoki tabella végén „se
reghajtóként" elhelyezkedni? A játéko
sok csak azzal védekeznek, hogy a „bal- 
szerencse" üldözi őket,ők mindent meg
tesznek, amit a csapat érdekében el le
het követni, de hiába minden törekvés, 
„nem tudunk lábrakapni" — mondják.

Nem elégedtem meg ezzel az indok
kal, felkerestem az egyesület vezetőségét 
és megkérdeztem, vájjon ezekután mi a 
szándékuk a csapattal?

Az egyik vezetőségi tag mosolyogva, 
arcán a legnagyobb nyugalommal azt 
felelte :

„Már rájöttünk a hibákra,— figyel
jék csak meg az ezután következő 
mérkőzéseket! Most már csak győ

zelmek következhetnek!"
Meglepődtem, de ezt sem találtam ele
gendő magyarázatnak, tovább „nyaggat- 
tam" az illető egyesületi Vezetőt. To
vábbra is titokzatos maradt. Mi lesz? 
Talán felcserélik a játékosokat? Vagy 
egyes posztokra fognak uj személyeket 
beállítani ? — és igy tovább ostromol
tam kérdéseimmel. Az illető Vezető ezút
tal is elzárkózott és csak ennyit mon 
dott:

„Nem árulok el semmit, de azt biz
tosan tudom, hogy vasárnap, amikor 
a bajnoki tabella első helyezettjével 
fogunk megmérkőzni az itthoni pá
lyán, mindenki meg fog lepődni, — 
mert csapatunk annak dacára, hogy 
legnagyobbrészt az eddigi játékosok
kal fog kiállani, mégis uj lesz — 
legalább is játékban és még arra is 
mernék fogadni, hogy győzni fogunk."

Elgondolkodtam a hallottak felett, ha
bár mindig csak a tények tudtak meg
győzni, most azonban magam is biza
kodva nézek a vasárnapi mérkőzés elé. 
Ha a vezetőség rájött a hibákra, való
színű, nem'lehet baj a csapatban és hi
szem, hogy azt tényleg orvosolni fogják.

Kedves Sportbarátok 1 Remélem mind
nyájan kint leszünk a vasárnapi mér
kőzésen és figyelni fogjuk, milyen meg
lepetést hoz számunkra ez a nap. Hogy 
a vezetőség terve könnyebben sikerüljön, 
mi is biztassuk a játékosokat „hajrá" 
és „tempó" kiáltásainkkal, hogy három 
kiadós vereség után végre bekövetkez
zék a várva-várt győzelem. —vics.

LosoncapátfalvI ATSE — Törekvés 
SE 5:0 (3:0). — Bíró: Kovács.

A bajnoki szezon harmadik mérkőzé
sét Losoncapátfalván játszotta a Törekvés 
SE az ottani ATSE csapat ellen. — Tö
rekvés: Juhász-Csapó, Kardos-Balaton, 
Molnár, Mucsik-Barczi, Szapárl, Izsák, 
Petrásovics, Páles felállítással futott a 
pályára. — A mérkőzés mindvégig ér
dekes volt, azonban annak dacára, hogy 
mezőnyben egyenlő erők küzdöttek egy
mással, a Törekvés csatársora a kapu

előtt mindig csődöt mondott, a védelem 
pedig „lyukas" volt. így következett be 
ismét a sajnálatosan nagy gólarányu 
veszteség, amely a Törekvés csapatát a 
harmadik mérkőzés után 16 kapott gól
lal a bajnoki tabella utolsó helyére he
lyezte.

Rimaszombati Levente E—Bakti LE
6:1 (4:0). Barátságos mérkőzés Rima
szombatban. A helyi csapatban főleg a 
csatársor belső tagjai és a fedezetek 
játszottak jól.

Borbélyok-Szabók 5:3 (0:1). „Nem 
csalás és nem ámítás" volt a fenti mér
kőzés, mert mind a két csapat „komo
lyan" vette a küzdelmet, hiszen játéko
saik legtöbbje már öreg „profi" számba 
ment. Kedves jelenettel kezdődött a nagy 
meccs. A Szabók hórihorgas kapusa, 
Dropka illatos mezei virágokból font 
koszorút nyújtott át a.Borbélyok csapat- 
kapitányának : a kis Kocsisnak, aki ezt 
azzal viszonozta, hogy Dropkát már az 
első menetben „kiütötte." Ettől kezdve 
„ollóhegyre" menő harc kezdődött és az 
első félidőben a Szabók „odavarrták" a 
Borbélyokat a kapujokhoz és vezetésre 
tettek szert. — A II. félidőben a Bor
bélyok fogták az ollóba a Szabókat és 
simára borotvában győzték le őket 5:3-ra. 
Úgy hallottuk, hogy hétfőn életveszélyes 
volt a borbélymühelyeket felkeresni, a 
szabók pedig e napon mindent kereszt
bevarrtak a nagy fáradtságtól. A sok de
rűt, de izgalmakat is hozó mérkőzés 
játék vezetőjeként „jól festett" Durda Já
nos és a két partbiró fodrász-kisasszony 
is, mindhárman azonban — a Szabók 
szerint — a Borbélyokhoz húztak.

Ma, vasárnap d. u. fél 2 órai kez
dettel a Törekvés a bajnokságban ve
zető Hatvani Vasutas SE tel mérkőzik. 
— Délelőtt fél 12 órakor a Levente 
Egyesület a Cslzi LE csapatával mér
kőzik.

Asztali-tenisz.
A Rimaszombati LE asztali-tenisz csa

pata újból megkezdi működését. Vasár
nap, szeptember 19-én itthon fogadja a 
Rozsnyó SC csapatát. A mérkőzés reg
gel 9 órakor a levente-otthon nagytermé
ben lesz megtartva.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap „Szép csillag" 

címen irodalmi értékű magyar filmuj- 
donságot mutat be a filmszínház. Móricz 
Zsigmond „Betyár" cimü nagysikerű 
regényéből készült romantikus és izgal
mas történet férfi-főszerepét Páger Antal 
játsza, újabb kitűnő egyéni alakítást 
nyújtva. Társnője Fényes Aliz lesz, akit 
közönségünk „A láp virágáéban egy- 
csapásra megszeretett. Mellettük még 
Mály Gerő, Kökény Ilona, Orsolya Er
zsébet és Kürthy György a főszereplők.
— Szeptember 20 án, hétfőn és 21-én, 
kedden Felkay Ferenc „Álomsárkányá"- 
nak másodbemutatóját láthatjuk. A ha
sonlóan költői tartalmú és hazafias le
vegőjű magyar film a „Szép vagy, gyö
nyörű vagy Magyarország" alcímet vi
seli és a hiábavaló ábrándok kergetését 
példázza érdekfeszitő történet keretében. 
Főszereplők : Muráti Lili, Egry Mária, 
Vizváry Mariska, Perényi László, Rajnay 
Gábor, Makláry és Földényi. — Szep
tember 22 én, szerdán és 23-án csütör
tökön a „Megvédtem egy asszonyt" Bó- 
kay-filmben újból Páger Antal sokszínű 
játékában gyönyörködhetünk. A nagy
szerű vígjáték többi főszereplői: Lázár 
Mária, Mezei Mária és Vizváry Mariska.
— A 12 filmből állott legutóbbi magyar 
filmsorozat a „Családunk szégyene" ci
mü kacagtató bohózattal fejeződik be, 
amelyet a jövő hét végén mutat be a 
filmszínház.

Szerkesztői üzenetek.
K. K. L. Beküldött írása a közlendő- 

ség határait még nem éri el, az önkép
zőkörben azonban biztosan dicséretet 
kap érte. — B. Z. A két kis vers sike
rült, sajnos, helyszűke miatt lemaradtak. 
— Sz. V. A kért ügyben mihamarabb 
levél megy.

J ó k a rb a n  lévő  k e r e s z t h ű r o s  
zongorát

vagy

pianinót
v e s z e k .

Cim : A l e x y  S á n d o r  Losonc,

K eresek
a belvárosban egy utcai különbejáratu

bútorozott szobát,
kiszolgálással, fürdőszoba haszná lattal 

Cim a kiadóban.

K é t  h ivata ln ok  október 
1-ére k é t v á g j  3 szobás

szépen bútorozott lakást keres
fürdőszoba használatta l.
Cim : a kiadóban.

Irodista leányt keresek,
német nyelv tudásu előnyben részesül.

Cim: Hi ndr i chs  Gusztáv és Fia, 
Rimaszombat.

Egy jókarban lévő

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

Rimaszombat megyei város polgármestere. 
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Hirdetmény.
Felhívom az összes gazdálkodók fi

gyelmét a beszolgáltatási kötelezettségük 
pontos teljesítésére, mert nemcsak a 
gazdálkodók elsőrendű érdeke, hogy be- 
szolgállatási kötelezettségükkel ponttar
tozásukat mielőbb letörlesszék, de első
rangú nemzeti érdek is. Mielőtt tehát 
a gazdálkodók kitennék magukat az 
esetleges hatósági beavatkozással járó 
kellemetlenségnek, újból figyelmeztetem a 
11.100/1943. K. M. sz. rendelet 11. § ára 
az összes gazdálkodókat; melynek értel
mében gabonanemüjöket a cséplés be
fejezésétől számított 15 nap alatt köte
lesek valamelyik jogosított kereskedőnek 
megvételre felajánlani.

Rimaszombat, 1943. szeptember 15.
Éva László s. k.

polgármester.

Rimaszombat m. város polgármestere. 
6064/943. szám.

Tárgy: Cséplés ellenőrzése és a 
visszaélések megszüntetése.

Hirdetmény.
A községi elöljáróság megállapította, 

hogy egyes gazdák a cséplőgép felelős 
vezetőjével összejátszva a tényleges ter
mésnél kisebb terméseredményt tüntet
tek fel.

A községi elöljáróság ezzel kapcso
latban felhívja a gazdálkodók figyel
mét a következőkre:

1. Mindazok a gazdálkodók, akik 48 
órán belül a községi elöljáróságnál be
jelentik és pótlólag bejegyeztetik a csép
lés folyamán eltitkolt és a csendőrség 
által eddig még le nem foglalt, illetve 
fel nem mért gabonakészletüket, men
tesülnek az elkobzástól és egyéb bün
tetőjogi következményektől, amennyiben 
bejelentésüket az ellenőrző mérések 
igazolják.

2. A beszolgáltatás! kötelesség nem 
teljesítése esetén a tapasztalt vissza
élések miatt a cséplési eredménylap csak 
abban az esetben szolgálhat a gazda 
indokolásául, ha a nyilvántartó hatóság 
megállapítása szerint a cséplésnél visz- 
szaélés nem történt.

Rimaszombat, 1943. szeptember 15.
Éva László s. k.

polgármester.

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


