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A közjó, a közérdek mindenekelőtt! abban a pillanatban szükséges. 
Változatlan szilárdsággal halad a 
konzervatív alkotó, keresztény nem
zeti politika utján és változatlanul 
szolgálja a magyar öncéluság gon
dolatát, a tradicionális magyar hű
ség és ősi magyar becsület tiszta
ságával és rendithetetlenségével. 
Nem taktikából, nem hatalmi célok
ból, de abból a szilárd meggyőző
désből, hogy minden más politika 
ma a nemzet belső erőinek szét- 
porlását idézi elő és tehetetlen já
tékszerévé tenne bennünket nálunk

hatalmasabb világerők kényének, 
kedvének.

A termelés növelése ma a leg
első nemzeti érdek, s aki ma töb
bet dolgozik, mint máskor, többet 
tesz a hazáért, mint az összes hon- 
mentők, agitátorok, műkedvelő po
litikusok és kávéházi hirterjesztők 
együttvéve, még ha a legjobb 
szándék is vezetné őket. Minden 
magyarnak hinnie kell a magyar 
küldetés sorsszerűségében, s ha 
megőrizzük lelkünk épségét, nem
zetünket semmi baj nem érheti.

A vármegye lakosságának 
dicsérete

dr. H orváth  Árpád a lisp án  k özgyű lési jelentésében .

Antal István nemzetvédelmi és 
propaganda miniszter a gazdasági 
érdekképviseletek értekezletén be
szédet mondott: Meg kell szívlelni 
— mondotta a miniszter — a mi
niszterelnök minapi beszédének ko
moly intelmét, amelyben kikelve a 
gyávaság és a kalandorpolitika 
hisztériája ellen, felhívta a közvé
lemény figyelmét arra az egyszerű, 
de kemény igazságra, hogy barát
nál és ellenségnél az a döntő, ha 
látják, hogy országunk egységes, 
fegyelmezett, ha hisz a hivatásá
ban, ha a magyar célokból egy 
jottányit sem forgácsolva el, min
den erőnket a magunk létének biz
tosítására vetjük latba. Minderre 
annál is inkább szükség van, mert 
az az idegháboru, amely a mos
tani totális hadviselésnek egyik leg
veszedelmesebb stratégiai eszköze, 
moszkvai, londoni és egyéb ellen
séges irányítással a nyilt és titkos 
aknamunka egész dandárját vezeti 
a magyarság lelkének megfélemlí
tésére, a kishitűség terjesztésére, a 
belső rend felbomlasztására.

Ez az idegen- és idegpropaganda 
kalózlobogó alatt akarja megtévesz
teni a tájékozatlan közvéleményt, 
demokratikus jelszavakat hangoz
tat, függetlenségi törekvéseket hir
det, a magyar nép jövőéért aggó
dik, a magyar nép „felszabadítá
sáért" száll síkra, holott a nemes 
gondolatok mögött a legalattomo
sabb szándék és a legdurvább erő
szak készül rohamra a magyarság 
belső frontjának áttörésére. Leg
utóbb a „békepárt" köpönyegében 
jelentkezett és nem kevesebbre 
akarja rábírni a magyarságot, mint
hogy tehetetlen bábként szolgáltassa 
ki magát ellenségei kényének, ked
vének. Az aljas propaganda ter
jesztői már lakat alatt vannak és 
cimboráik is oda kerülnek, de a 
propaganda belső tartalmát és mér
gező tendenciáját sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül.

Ki nem akar békét ezen a vilá
gon? S ki ne akarná a békét eb
ben az országban, amelynek semmi 
része sem volt a világkatasztrófa 
előidézésében. De béke és béke 
közölt nagy különbség van. Van 
olyan béke, amely egyértelmű a

nemzethalállal, van olyan béke, 
mint 1918-ban volt, amely egy
értelmű a nemzet feldarabolásával, 
van olyan béke, amely a gyáva
ság békéje és egyértelmű a hűt
lenséggel és becstelenséggel, de 
van olyan béke, amely biztosítja a 
nemzet fennmaradását, szabadsá
gát, ősi jogait és a nemzeti becsü
let minden követelményét. Az előb
binek még a gondolatát is megve
téssel utasítjuk el magunktól, az 
utóbbiért azonban erőink végső 
megfeszítésével is sikraszállunk.

Nagyon csalódnak, akik azt hi
szik, hogy a béke ügyét nyavaj- 
gással, csodavárással, erőtlenség
gel, hízelgéssel, felajánlkozással s : 
nemzeti önérzetünk megtagadásá
val lehet szolgálni. Ilyen eszközök
kel csak a megvetést érjük el, 
még ellenségeink részéről is. Azt 
a békét, amit mi akarunk, s ami
ért tiszta fegyverekkel harcolunk, 
csak erővel, hittel, önérzettel, be
csülettel és jó magyar vitézi rezo- 
lucióval lehet kiveretedni. Ha a 
legutóbbi időkig voltak is kételyek 
eziránt, a történelem csattanós pél
dával szolgált: Olaszország példá
jával. Ez a minden szeretetünket 
és részvétünket megérdemlő ország, 
mert a „béke mindenáron" szug- 
gesztiója alatt eldobta fegyvereit, 
a béke helyett most még borzal
masabb háborút kapott. Okulnunk 
kell ebből a példából, s józansá
gunkat, hidegvérünket, ellenálló 
erőnket még jobban felfokozva, 
mellünkhöz szorított fegyverekkel 
rendületlenül állni a magyar strá- 
zsán.

Az ország sorsának irányitói 
tisztában vannak a való helyzettel 
és annak konzekvenciáival. Min
denkinél jobban vannak informálva, 
s vannak olyan becsületes magyar 
emberek, mint bárki ebben az or
szágban, a vezetéshez is értenek 
annyira, mint bírálóik. Ne igyekez
zék tehát tudatlanul és tájékozatla
nul senki se belekontárkodni mun
kájukba és felelőtlen bírálatot gya
korolni olyan dolgokról, amelyek 
valódi állásáról még csak nem is 
sejt semmit. A nemzetvezetés tudja 
kötelességét és minden pillanatban 
megteszi az ország javára azt, ami

Rr. Radvdnszky György kormánybiz
tos- főispán Gömör és Kishont vármegye 
törvényhatósági bizottságát 1943. szep
tember 30-án, csütörtök déli fél 12 órára 
rendes közgyűlésre hivta össze Rima
szombatba a vármegyeháza nagytermébe. 
A közgyűlés tárgysorozatának első pont
ján

az alispán időszaki jelentése
szerepel, amely a szokott formában 16 
oldalon nyomtatásban már megjelent. A 
megyei élet elmúlt évnegyedére részle
tesen kiterjedő jelentésből az alábbi 
részleteket közöljük.

Dr. Horváth Árpád alispán jelentésének 
bevezetésében a következőket mondja : 

,A vármegye közállapota az elmúlt 
időszakban is nyugalmas képet mutatott 
és olyan esemény, amely a közrend és 
nyugalom szempontjából zavarólag ha
tott volna, észlelhető nem volt.

A vármegye lakossága érzi és tudja, 
hogy a magyarság sorsdöntő időket 
él át, és e tudat komolyságához illő 
megértéssel és megnyugvással telje
síti azokat a kormányintézkedése
ket, amelyeknek a célja:megakadá
lyozni mindazt, ami az ország lelki 

egyensúlyát megzavarhatná.
Megérti mindenki, hogy manapság hig
gadt magatartásával és fegyelmezettsé
gével kötelessége a hatóságok nehéz 
munkáját megkönnyíteni és hozzájárulni 
ahhoz, hogy az egyes honvédelmi szol
gáltatások biztosítása, a termelt javak
nak a fogyasztók részére akadálytalanul 
és káros befolyások nélkül eljuttatása, 
továbbá az állam életrendjének és a 
termelés folytatólagosságának megóvása 
zavartalanul történjék. Amikor ezt

örömmel és a legteljesebb elisme
réssel állapítom meg, külön is ké
rem a vármegye lakosságát arra, 
hogy a kormányzat és az annak 
rendelkezéseit végrehajtó hatóságok 

iránti

bizalmát továbbra is őrizze meg és ben
sőséges hittel bízzon a nemzet jobb jö
vőjében, mert csak ez a bizalom és hit 
fog képessé tenni bennünket arra, hogy 
a mai nehéz időkben helyt tudjunk állni 
és biztosíthassuk a magyarság jogos 
életigényeinek valóra válását."

Ezután az alispán a vármegye Közön
sége nevében tisztelettel és a szülőföld 
jogos büszkeségével köszönti vitéz Lu
kács Béla m. kir. minisztert magas kor
mányzói kitüntetése alkalmából. Majd 
emlékeztet a jelentés arra, hogy a mos
tani közgyűlés alkalmával lesz 55 éve 
annak, hogy a törvényhatósági bizottság 
nesztora és a még ép, nagy Gömör és 
Kishont vármegyének ebben az évben 
80 ik esztendejébe lépett volt alispánja: 
dr. Főmét Gyula az általa oly forrón 
szeretett vármegyének a szolgálatába 
lépett. Ezen kívül ugyanez alkalommal 
lesz 25 esztendeje annak, hogy dr. For- 
nét Gyula a régi nagy Gömör és Kis
hont vármegye közgyűlését — mint al
ispán — vezette. „Úgy érzem — mondja 
az alispán —, hogy e dátumok mellett 
nem mehetünk el közömbösen azzal a 
férfivel szemben, aki egész életét és 
működését vármegyéjének szentelte." Az 
alispán ezért azt javasolja a közgyűlés
nek, hogy a jubilánst ebből az alkalom
ból üdvözölje, s a vármegye életében 
kifejteit buzgó és érdemekben gazdag 
működéséért

elismerését és hálás köszönetét fe
jezze ki.

Az erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot 
pedig az alispán által vezetendő kül
döttség utján adják majd dr. Fornét 
Gyula tudomására. Végül az alispán in
dítványozza, hogy

dr. Fornét Gyula arcképét — éide- 
mei elismeréséül — a törvényható
sági bizottság a vármegyeháza köz
gyűlési terme részére megfestesse.
A kOzigazgatásról szóló fejezetben az

Minden szombaton este tánc a Katolikus Körben.
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alispán beszámol azokról a változások
ról, amelyek a vármegye, a megyei vá
rosi és községi tisztviselői karban az 
elmúlt évnegyedben beállottak. Az alis
pán újólag hangsúlyozza

azokat a nehézségeket, amelyek a
hivatalnoki kar utánpótlása és se-
gédjegyzöi állások betöltése során 

még ma is fennállanak.
Jelenleg két díjas és két díjtalan közi
gazgatási gyakornoki állás van ürese
désben és 14 segédjegyzöi állás vár 
betöltésre teljesen kilátástalanul. A nagy 
nehézségek ellenére azonban a várme
gyei és községi közigazgatás feladatát 
maradéktalanul igyekszik betölteni.

A közellátásról szólván jelenti az al
ispán, hogy a lisztellátás teljesen za
vartalan volt. A zsir- és húsellátásban 
zavarok állottak be, amelyek áthidalá
sára megfelelő intézkedések történtek. 
A zsirellátás attól függ, hogy

milyen mértékben sikerül a megyé
ben bérhizlalás! szerződéseket kötni.

A tej és tejtermékek ellátása javult. A 
vármegye tüzifaszükséglete a kiutalt 
108.454 Urköbméterrel fedezve van. A 
cukor- és petróleumellátás zavartalanul 
folyik, azonban a lábbeli és talpbőrel- 
látás terén a kiutalt kontingens a szük
ségleteinek csak egyrészét biztosította. 
Az egész vármegyében áprilistól—au 
gusztusig összesen 17.022 talp- és 2388 
cipőjegyet adtak ki. A cipő és ruházati 
cikkek hiányának kitöltésére az alispán

a nagyobb arányú állami ruha- és 
lábbeli akció

megindítását tartja szükségesnek.
A közúti igazgatás a háborús ne

hézségeknek van alávetve. Ennek elle
nére elkészült a Csiz-fUrdöi bekötőút 
és négy hid, s egyéb munkálatok is fo
lyamatban vannak.

A tűzrendészet kiépítése és szerve
zése a vármegyében tovább fejlődött. A 
nép és családvédelmi munka tervsze
rűen folyik. Az év végére elkészül a sok- 
gyermekes anyák osgyáni üdülője is, 
a tamásfalvai „Sereg" számára pedig 20 
uj ház épül.

Hosszabb fejezetet szentel az alispáni 
jelentés a vármegye közegészségügyi 
állapotának. Szomorúan mutat rá

a nagyfokú csecsemőhalandóságra.
A tapasztalat és statisztika szerint a 
vármegyében elhaltak közül

minden 7-ik haláleset egyéven aluli 
gyermekre esik.

Ez a szám megdöbbentően szomorú és 
— amint az alispán hangsúlyozza — 
részben a szülők és hozzátartozók lelki
ismeretlen könnyelműségére s a gyer
mekkel szembeni felelőtlenségre vall. A 
vármegye természetes szaporodása az 
elmúlt évnegyedben 165 lelket tett ki. 
Maga a közegészségügyi állapot kielé
gítő volt.

Az állategészségügy fejezetben ol
vassuk, hogy az elmúlt időszakban a 
lépfene 3, a sercegöüszök 11, a ragadós 
száj- és körömfájás 5, a lórühösség 6, 
a sertéspestis 23, a sertésorbánc 12 és 
a baromfi pestis 5 községben fordult 
elő. A lovak fertőző kevésvérüségü meg
betegedése mulóban van.

A jelentés a mezőgazdasági helyzet, a 
népoktatás, az iskolánkiviili népművelés 
és a leventeintézmény fejezetekkel zárul. 
Az ezekben foglaltakról lapunkban an
nak idején részletekben már megemlé
keztünk. Jelenti az alispán, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter az 1943. 
évi népművelési szükségletek részbeni 
fedezésére 10000 P államsegélyt utalt 
ki. Az 1943/1944. évi tanévre a népmű
velési tevékenység megszervezése folya
matban van.

Október 4>én lép  életbe  
a té l i  id őszám ítás.

A „Budapesti Értesítő1' jelenti; 
Magyarország — mint Európa többi 
más országa — október 4-én haj
nali 3 órakor visszatér a téli idő
számításra. Ennek megfelelően ok
tóber 4-én, vasárnapról hétfőre vir
radó hajnali 3 órakor az órákat 
e g y  órával visszaigazitják.

A magánháztartások részére történé seitésvégésok rendje.
A levágott sertések után előirt zsir- 

beszolgáltatási kötelezettség tárgyában 
kiadott 8040/1941. M. E. sz. rendelet, 
valamint az 1943/44. évi zsirgyüjtésre 
kiadott 111.300/1943. K. M. számú s a 
zsiradék beszolgáltatására és forgalmára 
vonatkozó intézkedések végrehajtásával 
kapcsolatban a város polgármestere a 
következőket rendelte el.

Mind a köz-, mind a magánfogyasz
tásra levágott sertésekről a polgármes
teri hivatal nyilvántartást vezet. A köz- 
fogyasztásra levágott sertéseket az állat
orvosi jelentés alapján, a magánfogyasz
tásra levágott sertéseket pedig a polgár- 
mesteri hivatal, Illetve a közellátási 
kormánybiztos által kiadott sertésvágási 
engedélyek alapján veszi a hivatal nyil
vántartásba. Ezek alapján 3 példányban 
kimutatást készít a közfogyasztásra és 
külön a magánháztartások részére tör
ténő vágásokról. A kimutatásokból egy 
példány a községi elöljáróságnál marad, 
egy-egy példányt pedig a Közellátási 
Felügyelőség és a községi zsirgyüjtő 
kapnak. Ez utóbbi köteles a hozzá — a 
levágástól számított 8 napon belül — 
beszolgáltatott zsiradékot telephelyén 
azonnal átvenni és azt az átvétel helyére 
hatóságilag megállapított nagykereske
dői áron kifizetni.

A rendelet alól a polgármester 
senkinek felmentést nem adhat,

úgyszintén a begyűjtött zsírok vissza

hagyását sem kérheti helyi fogyasztásra, 
mert ahhoz a miniszter annak egész
ségügyi kezelése előtt hozzá nem járul.

A 8040/1941. M. E. számú rendelet
ben előirt zsír mennyiséget akkor 
Is be kell szolgáltatni, ha a sertés 
nem éri el a 80 vagy 100 kg-ot.
A polgármesteri hivatal az 1943. évi 

augusztusi összeállítás alapján fekteti 
fel a sertésnyilvántartást. Ennek alapján 
adja ki a fehér sertéslapot kézbesítő 
utján. Aki november 10 ig sertéslapját 
nem kapja kézhez, tartozik

november 20-ig a sertését a nyilván
tartásba felvétetni, mert ha a be
jelentést elmulasztja, a sertést az 

elkobzás veszélyének teszi ki. 
November 1-től viszont minden sertés
hizlaló köteles a sertéshizlalást bejelen
teni és pedig annak a ténynek a meg
jelölésével, hogy a hizlalást mikor kezdte 
meg és kb. mikor fejezi be.

♦♦ *
A polgármesteri felhívással kapcsolat

ban megjegyezzük, hogy a közellátás- 
ügyi miniszter 303.400 számú körren
deleté értelmében a községi elöljárósá
gok a vágási engedélyt csak olyan hiz
lalóknak adhatják meg, akik egyszerre 

hat sertésnél kevesebbet hizlalnak. 
Azoknak, akik egyszerre legalább hat 
sertést hizlalnak, a vágási engedélyt a 
a közellátási kormánybiztos adja meg.

Egy polgár szemlélődései.
V.

Ha kutatjuk a rimaszombati őslakos 
polgár lelkiségét, kétféle típust ösmerűnk 
meg. Az egyik a dacos, keménykölésü 
karakán magyar, a másik a csöndes, 
zajtalan munkás, példája a fogát össze
szorító néma kitartásnak. A megtiyugvó, 
alkalmazkodó és megalkuvó természet 
már nem ősi vonás, ez már jövevény, 
keveredett fajta, — s elég szapora 
fajta. (Ezek közül kerültek ki azok a 
kopószimattal megáldott „józan" lelkek, 
akik a cseh megszállás ideje alatt az 
élet naposabb oldalára kerültek.)

Nyolcszász év történelme igazolja, 
hogy a várost kristályosán tiszta magyar 
szellem teremtette. A húsz esztendős 
megszállást kivéve, idegen szellem soha 
nem uralkodott benne. Soha nem élt a 
magyar életszemlélettől idegen életet. 
Évszázadokon át kemény gerincű és a 
nemzeti érzésben tántoríthatatlan leiki- 
ségű, s leginkább ellenzéki magatartású 
polgárok lakták. Alapítói nem ideszár
mazott vagy betelepített idegen elemek 
voltak, — mint hazánk legtöbb városában,
— hanem a szó legtisztább értelmében 
őslakos „gyükerek."

Az elmúlt Idők történelme, de az előt
tünk lezajló élete is azt példázza, I ogy 
milyen nagy, átfogó lelki és szellemi erő 
él a város társadalmi életében. A mesz- 
sziről ideszakadt jövevény egy pár év 
alatt meghonosúi, asszimilálódik s nem 
él különálló, idegen életet. Évek és év
tizedek egymást követő sorozatában ta
pasztaltuk ennek a lelkiségnek magába 
olvasztó erejét. Nemcsak a más tájékról 
idekerült magyarokat, de a bevándorolt 
idegen nemzetiségű elemeket is össze
fogta, magyarrá formálta, lelkileg telje
sen beolvasztotta a polgárságba és al
kotórészévé tette a nemzetfenntartó gon
dolatnak.

Vájjon ki tudná megmondani, mi az a 
mágneses erő, amely oly átfogó, oly 
erős kapocscsal fűzi hozzánk a messzi 
más vidékről Rimaszombatba került jö
vevényeket? Mi az a vonzás, ami a vá
ros levegőjében megnyilvánul ?

Talán társadalmi élete, életformája, 
talán festői, földrajzi fekvése, vagy talán 
a benne élő emberek magatartása, ven
dégszeretete, életmódja, szokása egyé
nibb, vonzóbb, kedvesebb, mint más 
hasonló nagyságú város társadalmi élete.
— KI tudja ?

Egyetlen szóval, határozott megjelö
léssel nem is tudjuk megnevezni ezt a 
jellemző tünetet, de az kétségtelen, hogy 
ennek a kis darab földnek itt a Rima 
partján van valami olyan bája, valami 
olyan derűje, amely szeretetet, ragasz
kodást s vágyódást ébreszt, s állandósít 
azok szivében is, akik nem a Rima

partján születtek, hanem messze más 
vidékről vetett hozzánk sorsuk vagy 
élethivatásuk.

Egy mindennél mélyebb erő érzése ez, 
és kell, hogy ez a közös eljegyzettség 
büszkévé tegyen bennünket.

Jókedélyű és vallásos lelkű emberek 
éltek és ma is élnek e nagymullú vá
ros falai között. Szorgalmasak a mester
ségükben, kedélyesek az életmódjukban. 
A lelkűk nyugalmát nem Igen háborgat
ták nehéz problémák a múltban, abban 
a sokat emlegetett régi világ aranykor
szakában. Hétköznapok és ünnepnapok, 
névnap és majális, lakodalom és disznó
tor s reggelig tartó bálok és mulatozá
sok bőven adódtak az esztendőben.

A céhek világában s a kiegyezés kor
szakában jelentős vállalkozási kedv nem 
ingerelte őseink jellemét. A korom, sa
lak, gyári pl) és füst nem konveniált 
nekik. Nem rajongtak a katonai eszmé
nyekért sem. A tiszta erkölcsöt és csa
ládi békét veszélyeztető ka'onai beszál
lásolásért csöppet sem lelkesedtek. Sú
lyos és döntő feladatok megoldására 
nem vállalkoztak. így történt, hogy az 
élet ütemében, a közgazdasági élet nagy 
versenyében egy kicsit lemaradtunk.

Nagy céljaik, merész elképzeléseik nem 
voltak, de megtették azt, ami emberileg 
megtehető : becsületesen szolgálták a 
közérdeket, őrizték az anyagi és erkölcsi 
értékeket és követték azt a felfogást, 
hogy az ingatlanba fektetett vagyon a 
legértékállóhb.

Ez volt tehát az a békés, biztonságos, 
patriárkális századvégi kor.

És hogy ennek a patinás, hangulatos, 
szépségekben bővelkedő városnak — a 
későbbi, alkotásra hivatott nemzedék 
előretörő, igyekvő akarata mellett is — 
egy két évtizedig meg kellett állni a régi 
hagyaték színvonalán, annak oka és ma
gyarázata abban található, hogy Rima
szombat a fővasútvonal építésénél — 
önhibáján kivül — háttérbe szőrűit.

A fővonalat Fülek—Losonc irányában 
építették. Ha 75 évvel ezelőtt, a vasút
építés idején Rimaszombat is belekerült 
volna ebbe a fővonalba, valószínűleg 
hasonló fejlődéshez jutott volna, mint 
Losonc, ahol a lakosság emelkedése az 
elmúlt 70 év alatt háromszoros lélek- 
számmal szárnyalt túl bennünket.

A millénium s a századforduló idők 
emberei a legmesszebbmenöen igyekez
tek pótolni az elmulasztottakat, restau
rálni és kifejleszteni a város fejlődését. 
Nagy becsvággyal törekedtek beváltani 
a százados adósságot, hogy tanúságot 
tegyenek képességük- és hivatottságuk- 
ról.

Tiszteletet parancsoló felfelé törekvé
sükben elsőnek született a földmíves

iskola, ezt követte a fejlődő kor köve
telményével haladni nem tudó felekezeti 
iskolák községesítése, majd államosítása. 
A hivatásukat mindenben átérző refor
merek társadalmi szolgálata is szép 
eredményekre vezetett. Intézményeket 
hívott életre, s középületek alapjait rakta 
le. Elsőnek a vármegyei közkórház, majd 
a törvényszék, vármegyeháza, főgimná
zium, polgári iskola és gyermekmenhely 
felépítése következett. A közgazdasági 
élet hathatósabb fejlesztése érdekében 
megmozdúl a gazdasági vérkeringés is. 
Életre kel a konzervgyár, gépgyár, acél
gyár, egy modern téglagyár, az új gőz
malom és fűrésztelep is. Uj bankok 
alapításával serénykednek azok, akik 
nem juthattak tehetségük s becsvágyuk 
teljes érvényesüléséhez.

Egy önzetlen, lelkes, akaraterős tanár
ember : Fábry János fáradhatatlan és 
szívós agilitásával, példátlan munkabí
rásával újjászervezi és megteremti a 
Gömörmegyei Múzeumot. A század első 
évtizedében megépül a poltári vasút, a 
megvalósulás stádiuma előtt állt a Ri
maszombat—ratkói új vasút, aminek 
megkezdését a közbejött világháború 
tette semmivé.

A jótékony és társadalmi egyesületek 
élete is új lendületet nyer, új szárnya
kat kap. Hathatós, tartalmas, kultúrális, 
társadalmi és szociális tevékenységet 
fejtenek ki.

A nemzeti kultúra és nemzeti nyelv 
fejlesztése és egységének megőrzésére 
tömörülnek a hazafias lelkek, s megal
kotják a Gömörmegyei Közművelődési 
Egyesületet. Ezzel párhuzamosan életre 
kel a Rimaszombat és Vidéke Vörös 
Kereszt, Jótékony- és Fehér Kereszt- 
Egylet, s majd a Napközi Otthon fejte
nek ki értékes és áldásos nemzeti és 
szociális tevékenységet.

A literátus emberek, a szellem kép
viselői is megmutatták lelkűk legszebb 
vonásait. Lelkesedésük lenditő ereje 
megmozdította és áldozatra bírta e kö
zönségünket s nagylelkűség lehetővé 
tette két teremtő Géniuszunk : Tompa 
Mihály és Ferenczy István s a legújabb 
korban a nemzet csalogányának : Blaha 
Lujza emlékszobrának megalkotását. 
Mindezek koronájaként megvalósúlt vá
rosunk legnagyszerűbb, legfontosabb és 
legáldásosabb alkotása, a sok város ál
tal annyira irigyelt és nélkülözött víz
vezeték és csatornázás művének teljes 
kiépítése.

Tengernyi szép tervek és célok fog
lalkoztatták hivatott vezetőinket, de ezek
nek a szép terveknek és célkitűzések
nek megvalósítását a világháborút kö
vető magyar tragédia hosszú időre el
temette.

Nem ide tartozik, hogy részleteiben 
is ösmertessük a cseh megszállás húsz 
esztendejének bennünket érintő történe
tét, de elhallgatnék az igazságot, ha el
zárkóznánk annak beismerésétől, hogy 
a csehek igyekeztek megőrizni azt a 
sok kultúrvagyont, amit a vakszerencse 
ölükbe hullatott. Uj középületek s lakó
házak alkotásával nem az itt élő ma
gyarság iránt érzett humánum vezette, 
hanem az a beléjük oltott hit és szent 
meggyőződés, hogy az elkövetkezendő 
pár évtized után írmagja sem marad itt 
a magyarságnak.

A déli végeket, a határszélen véges
végig teletűzdelték idegen, fajtájukbeli 
telepesekkel és iskolákkal, s ezek — a 
Slovenská Liga hathatós közreműködése 
mellett — nemcsak nagy eredményeket 
értek el, de teljes elsorvadásra Ítélték a 
magyar iskolákat.

Húsz éven át viaskodott ez az idegen 
szellem városunk falai között, de a ri
maszombati gyüker, az őspolgár nem 
kapitulált. Mint az acélerdő fái, dacoltak 
a cseh elnemzetleníiő törekvésekkel.

Megpróbáltatásunk iskolája harcos 
szellem volt. Más nem is lehetett. S ezt 
a harcot vállalni is kellett, ha nem akar
tuk, hogy a történelem félredobjon ben
nünket. De ennek a birkózó szellemnek 
volt egy értékes eredménye is, az a lé
lekformáló hatása, hogy öntudatos ma
gyarokká nevelt bennünket, és ha nem 
is egészen, de mégis, valamennyire, csi
szolhatta rólunk a születési és társadalmi 
előítéleteket.

(Folytatjuk.)

Egy jókarban lévő
gyermek-vaságy

e l a d ó .  —- Cim : a kiadóban.
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Utazásnál
a változó életm ód zavarja  a rendes 
em észtést. Ez ém elygést, fe jfá jás i 
okoz. N e  fe le jtse , hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajtó ,

H Í R E K
A távozó nyár

utolsó fellobanása volt a hétfő esti 
hatalmas vihar, amely az elsötétí
tett város felé kápráztató színjáté
kot varázsolt. Másnap, szeptember 
21-én hivatalos pontosságai állított 
be az ő s z ,  s ha még nyitnak is 
a völgyben a kerti virágok, a ti- 
szolci hegyek felöl már hűvös 
szellők járnak — előhírnökéül az 
elkövetkezendő téli világnak. Szep
tember elején a bizakodó hit hang
jait szólaltattuk meg ezeken a ha
sábokon, s szeptember végén sem 
írhatunk mást, hogy — amint a 
természet az örök isteni törvény 
szerint újra és újra megújul, s a 
hen’adást a feltámadás követi — 
a mi életünkben is csak átmeneti 
lesz az ősz és az öt követő tél, 
mert a mi erős bizodalmunkat, 
Istenbe vetett hitünket és gyözni- 
akarásunkat nem gyöngítheti meg 
sem az idők múlása, sem pedig az 
évszakok változása.

Orvosi hir. Dr. K le in  Sámuel 
helybeli orvos hazaérkezett és újból 
rendel.

Változások a külügyi és miniszter
elnökségi sajtószolgálat élén. Dr. Thu- 
ránszky László miniszterelnökségi sajtó 
főnöknek államtitkárrá és dr. Ullein- 
Reviczky Antal külügyi sajtófőnöknek 
stockholmi követté való kinevezése foly
tán a sajtó országos vezetésében válto
zások állottak be. A m. kir. külügy
miniszter Barólhi-Bede István követségi 
tanácsost bizta meg a külügyminiszté
rium sajtóosztályának vezetésével ; míg 
Kállay Miklós miniszterelnök a minisz
terelnökségi sajtóosztály átszervezését 
rendelte el. Eszerint a sajtópolitikai 
ügyosztály vezetője Haefler István mi
niszteri osztálytanácsos, a sajtóközigaz
gatási osztály vezetője pedig Dulin Elek 
miniszteri tanácsos lett. Mindkét ügy
osztály felülvizsgálata dr. Thuránszky 
László államtitkár hatáskörébe tartozik.

Mécs László ezüstmiséje. Mécs László 
premontrei kanonok, Királyhelmec plé
bánosa, a nálunk is nagy megbecsülés
ben álló országos hirü pap költő októ
ber 10-én mutatja be ezüstmiséjét a 
királyhelmeci plébániai templomban. A 
jubiláns kézvezetője Gerinczy Pál jászó
vári prépost-prelátus, szónoka pedig dr- 
Mihalovics Zsigmond pápai-prelátus, fel
sőházi tag lesz.

Uj járási tűzrendészet! felügyelők.
Dr. ijj. Sóldos Béla eddigi tornaijai és 
rozsnyói járási tüzrendészeti felügyelő
nek a feledi járás főszolgabírói állásába 
való behelyettesítése folytán a kettős 
tisztség megüresedett. Dr. Radvánszky 
György kormánybiztos-főispán a tornai
jai járás tüzrendészeti felügyelővé dr. 
Bartdky János tb. főszolgabírót nevezte 
ki, mig a rozsnyói járás tüzrendészeti 
felügyelőségével ideiglenes hatállyal — 
addig, mig vármegyei tisztviselő a fel
ügyelői vizsgát le nem teszi — Vattay 
Benjámint, Rozsnyó megyei város tűz
oltóparancsnokát bizta meg.

Október 1—2-án lesznek a „Vörös- 
keiesztes Napok*. A m. kir. belügy
miniszter megengedte, hogy a Magyar 
Vöröskereszt október 1-én és 2-án or
szágos gyűjtést rendezhessen. A Vörös- 
kereszt rimaszombati fiókja is e napo
kon tartja meg utcai és gyüjtőiveken 
való gyűjtését. Adakozzék mindenki te
hetsége szerint a mai időkben oly fon
tos tevékenységet kifejtő nemes szer
vezetnek !

Tanitói-áthelyezés. A miskolci tan 
kerületi kir. főigazgató Vozdry Sámuelné 
sz. Telgarecz Ilona feledi állami ncp 
iskolai tanítónőt azonnali hatállyal a 
rimaszombati állami fiunépiskolához he
lyezte át.

Az .Öregdiákok" értekezlete. Dr.
Groó Béla margitszigeti igazgató-főorvos, 
egészségügyi főtanácsos, a Rimaszom
bati Volt Diákok Szövetségének elnöke 
az elmúlt hét végén a családját ért 
gyászeset kapcsán városunkban tartóz
kodott. Ez alkalommal a Diákszövetség 
ügyében vitéz Fábián Vilmos tanügyi- 
főtanácsos, gimn. igazgató hivatalos 
helyiségében a választmány itteni tag
jaival beható megbeszélést folytatott a 
szövetség életének — a mai viszonyok
hoz mért — kiszélesítése érdekében. 
Az értekezlet elhatározta, hogy novem
ber 9 én, Rimaszombat város emléknap
jának előestjén az öregdiákok társas- 
össszejövetelt tartanak.

A zsidóingatlanok felhasználásáról 
eljáró gömöri tárgyaló bizottság el
nökévé a földmivelésügyi miniszter dr. 
Istvdnffy István kassai kir. törvényszéki 
birót nevezte ki. A bizottság székhelye 
Rimaszombat lesz. Mint ismeretes, a 
bizottság feladata a zsidó kézben lévő 
ingatlanok felhasználásának módozatai 
s ellenértékűk megállapítása tekinteté
ben feltárni az irány tadó körülményeket, 
kijelölni a birtokszerzőket és ebbeli, 
javaslatait a földmivelésügyi miniszter 
elé terjeszteni.

Hadirokkantak figyelmébe. Heves
vármegyében, Heves és Márkáz közsé
gek határában fekvő és az Országos 
Földhitelintézet tulajdonát képező gyü
mölcsös és szőlőbirlokon bérbeadandó 
bor- és gyümölcsszeszfőzde áll rendel
kezésre. Minthogy az érvényben álló 
rendelkezések szerint ilyen szeszfőzdékre 
vonatkozó jogosítványt csakis a most 
folyó világháború hadirokkantjainak le
het juttatni, egy ilyen engedély meg
szerzésére és gyümölcsszeszfőzde üze
mének vitelére alkalmas hadigondozot
tat keresnek, aki hajlandó lenne bérbe
venni a fentemlitett szeszfőzdéket. Jelent 
kezők bővebb felvilágosításért fordulja
nak Hoynik Géza főhadnagy, hadigon
dozó tiszthez Rimaszombat (Városháza).

Érdekes barlangfeitárás a pelsőci 
Nagyhegyen. Dr. Kessler Hubert, az 
aggteleki barlang igazgatója, a neves 
barlangkutató a „Turisták Lapja" lég 
újabb számában számolt be a 100 mé
ter mély „Csengőlyuk" feltárásáról. Pom
pás felvételekben mutatja be a barlang 
északnyugati oldaljáratának minden kép
zeletet felülmúló óriásait, köziük a mam- 
mut cseppkövet, amelyhez hasonló szép 
ségü és méretű még az aggteleki csepp
kőbarlangban sem található. A rozsnyói 
Magyar Turista Egylet most elhatározta, 
hogy a pelsőci Nagyhegyen feltárt 
barlang fölé turista házat építtet, s egy
ben olyan készüléket is, ami könnyebbé 
teszi a száz méter mélységbe való le
ereszkedést.

A sertések védőoltása. A város pol
gármestere a sertéseknek a legelőre 
való kihajtá.-át ideiglenesen eltiltotta, 
egyben felhívta azokat, akik sertéseiket 
beoltatni akarják, hogy a városháza 7. 
számú szobájában jelentkezzenek.

Találtatott 1 drb kerékpárpumpa. 
Igazolt tulajdonosa a m. kir. rendőrség 
rimaszombati kapitányságán a hivatalos 
órák alatt átveheti.

Tizhónapos kereskedelmi tanfolya
mot nyit Budapesten a Baross Szövet
ség 17. életévüket betöltött keresztény 
ifjak és leányok számára, akik a polgári 
iskolának, vagy a gimnáziumnak legalább 
4 osztályát elvégezték, de beiratkozhat
nak középiskolában érettségizett, vagy 
tanitóképzőintézetet végzett fiuk és leá
nyok is. Az előadások folyó évi novem
ber hó 3 án délután */« 3 órakor kez
dődnek és délután 3 tói hétig lesznek. 
Beiratkozási dij 40 P. Tandíj 300 P, 
mely havi 30 P részletekben fizethető. 
Beiratkozni hétköznaponkint d. e. 11 töl
2-ig és d. u. 5 tői 7-ig Vili., Vas-utca 9. 
szám alatt lehet. Vidéki hallgatók beirat
kozhatnak a születési és az utolsó iskolai 
bizonyítványnak, valamint 40 P beirat 
kozási díjnak postán való beküldésével.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik családunkat ért nagy 

fájdalmunkban jóleső részvéttel osztoztak 
és drága halottunk végtisztességén meg
jelentek, ez utón mondunk hálás köszö
netét.

Fábry- és Zehery-család.

Figyelmeztetés. A város közellátási 
hivatala figyelmezteti a férfi-lakosságot, 
hogy a most lejárt szappanjegy utolsó 
bototva-szappan szelvényét őrizze meg, 
mert annak érvényességét meghosszab
bították.

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

• A miskolci Kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíjai. A miskolci Kerületi Keres
kedelmi és Iparkamara kibocsájtotta az 
1943/44. tanévre szóló szakiskolai tanul
mányi ösztöndíjaira a pályázati hirdet
ményeket. Odaítélésre fog kerülni két 
kereskedelmi főiskolai 400 pengős és 
öt ipari középiskolai, illetve felsőipar 
iskolai, egyenkint 300 pengős ösztöndíj, 
valamint a kamarai kerületbeli keres
kedelmi középiskolák tanulói számára 
nyolc, iskolánkint két-két 150 pengős 
és a miskolci fa- és fémipari szakiskola 
növendékei számára két, egyenkint 200 
pengős tanulmányi ösztöndíj. A pályá
zatnál előnyben részesülnek a Kamara 
kerületbeli szegénysorsu önálló iparos, 
vagy önálló kereskedő szülök gyermekei. 
A pályázati kérvényeket 1943. évi novem
ber hó 15-ig az iskolák igazgatóságánál 
kell benyújtani.

— Sorsdöntő lehet az Ön életében 
is egy osztálysorsjegy! Miért...? Mert 
az uj játékterv szerint 1 milliót is nyerhet! 
Kísérelje meg az évtizedek óta szeren
csés SUCHTÁR BANKHÁZNÁL, Buda
pest, Üilöi-ut 6. Rendeljen még ma egy 
levelezőlapon. Árak : Vb 5 P. V» 10 P-

Újabb hatósági árak. A közellátási 
miniszternek legújabb rendelete értel
mében az 5 kg-nál kisebb súlyú élő 
liba és a 3 kg-nál kisebb súlyú élő 
kacsa legmagasabb termelői ára kg-on- 
ként 4 P. Az élőlibáért és kacsáért a 
vidéken a kereskedő a viszonteladóval 
szemben 4 P 25 fillért, a vágott libáért 
5 P 10 és a vágott kacsáért 5 P 20 
fillért, a termelő a fogyasztóval szemben 
a libáért 4 P 90 fillért, a kacsáért pe
dig 5 P-t számíthat kg-ónként. — Az 
ország egész területén a cukrozatlan 
szilvaiz árát 3 P 80 fillérben, a fénye
zetlen aszaltszilváét 380—4, a fénye- 
zettét pedig 4—4’20 P-ben állapították 
meg kilogrammonként.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legmagasabb kamat-

| tat gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5%-os osztalékot fizet.

A vadgesztenye gyűjtésére hívta fel 
az iskolarádió az ifjúságot. A gyűjtők 
készségét megfelelően díjazzák és jutal
mazzák.

Betöréses lopést követett el 5 rímatamásfalvai fiatalember,
Szeptember 19-ére, vasárnapra 

virradó hajnalon vakmerő tettesek 
betörtek özv. Paczek Pálné Tainás- 
fali-utcai vendéglőjébe, ahonnét na
gyobb pénzösszeget és nagy meny- 
nyiségü italárut loptak el. A rima 
szombati rendőrségnek hamarosan

sikerült a tetteseket öt rimatamás- 
falvi legény személyében elfogni. 
Kihallgatásuk után a kir. ügyészség 
fogházába kisérték a megtévedt 
fiatalembereket, akiknek további 
sorsáról az ügyészség dönt.

(
■

(
Osztály ág i sorsjegyet)

rendeljen az ismert szerencsés #

Suchtár bankháznál
B u d a p e s t ,  U l l ö i - u t 6 .  

NAGY szám-választék!
NAGY nyerési esély 1

Előzékeny ügykezelés !
Azonnali nyereménykifizetés. 
Rendelés levelezőlapon. )

2 -sz e r  n a p o n t a
reggel és különösen este lefekvés előtt

Chl or odont
f o g p a s z t a

Magyar készítmény.

A gimnáziumi német nyelvtanfo
lyamra beiratkozni október 1-ig lehet. 
Beiratkozási dij 9 P, tandíj nincsen.

Egymillió pengőt nyerhet,
rendeljen osztálysorsjegyet L e n g y e l  
G á b o r  osztálysorsjegy főárusitónál 

Budapest, Andrássy-ut 82. szám.

Rongálják a Rimaszabályozásba 
beépített müveket. A losonci kultúr
mérnöki hivatal értesítette a város pol
gármesterét, hogy a Rima mentén járká- 
lók és fürdőzők, valamint a kóborló 
cigányok sok helyütt megrongálták a 
Rimaszabályozás már kész vagy építés
ben lévő müveit. Azonfelül főleg a rima- 
tamásfalvai hídnál a cigánygyermekek a 
munkásokat tevékenységükben akadá
lyozzák, a szerszámokat eldobálják és 
lopkodják. Éva László polgármester most 
dobszó és hirdetmény utján a legszigo
rúbban eltiltotta a szabályozás alatt álló 
Rimarészben való fürdést, a folyóból 
történő vizmeritést, a parton való jár- 
kálást és legeltetést, egyben felkérte az 
államrendőrséget és csendőrséget, hogy 
ezen intézkedését közegeikkel ellenőriz
zék.

Megdrágult a sorsjegy. Az 51. m.
kir. Osztálysorsjáték I. osztályának hú
zásai október 16-án és 19 én folynak le. 
A sorsjegy megdrágult. Egy egész sors
jegy ára 40 P. Viszont a nyereményeket 
15 millió pengőre emelték fel.

Pénteken és szombaton: 
Adakozzunk a Vöröskeresztnek!

Beküldött könyvek.
A „Forrás" irodalmi és kritikai fo

lyóirat szeptemberi, 9. száma 128 ol
dalon rendkívül gazdag tartalommal 
jelent meg. A Kulturális Egyesületek 
Szövetségének kiadásában és Szombathy 
Viktor szerkesztésében álló, külső for
májában Is megkapó folyóirat legújabb 
száma is hasznos, értékes és szórakoz
tató olvasmányokat tartalmaz. Tudomá
nyos és művészeti értekezésein kívül 
kiválóan válogatott elbeszélések, remek
mívű költemények, sokoldalú kritikai 
rovatok, stb. fémjelzik a hiánypótló iro
dalmi alkotás legújabb füzetét is. A 9. 
szám Írói sorában ott találjuk a felvidé
kiek által jól ismert dr. Sziklay László, 
dr. Marék Antal, Semetkay József és Ta
más Lajos Írásait is. A „Forrás" egyes 
száma 2 P, egész évre 22 P. Megrendel
hető : Budapest VII. Dohány-utca 12.

„Merjünk magyarok lenni!" címen a 
Fiatal Magyarság Szövetségének kiadá
sában 60 oldalas kis füzet jelent meg, 
amely még néhai gr. Teleki Pál beszé
deiből és Írásaiból nyújt szemelvényeket 
dr. Máday Béla összeállításában. A köny
vecske célja, hogy Teleki Pál gondola
tait összegyűjtve a nemzet széles rétegei 
számára is hozzáférhetővé tegye. Ezért 
az ára mindössze 50 fillér. Áz Ízléses 
kiállítású füzetet, amely címlapján Te
leki Pál arcképét hordja, a „Forrás* 
Műintézet nyomta.
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■R 0 VÁ S..
Egy Alföldről idekerült barátunk mon

dotta — ha jól emlékszem — 1939-ben. 
.Rimaszombat azért tetszik nekem, mert 
minden része városias. Ha kicsi is Bátyi, 
de minden porcikájában város."

Jól esett ezt akkor hallgatni a gyö
kérnek. Ha most szóhoz engedjük a 
mellékutcák lakóit, hogy panaszuk meg
hallgatásra találjon, azért tesszük, hogy 
a város jóhirneve tartós igazság ma
radjon.

Egy hozzánk intézett levél arról szól, 
hogy egyes mellékutcákban a város do
bosa vagy egyáltalán nem, vagy csak 
igen ritkán jelenik meg. Az ittlakó házi
asszonyok — mert hisz a háziasszonyok 
hallgatják a dobolást, mig férjük munka
helyén tartózkodik — nem hallják meg 
a dobolást. Egyes közleményekről napok 
múlva más utcák lakosaitól értesülnek, 
és Így elkésnek és bizonyos előnyökről 
lemaradnak, de több esetben a kése
delem inkább büntetést, vagy bírságot 
von maga után, vagy még idejében ér
tesülnek, de a másodkézből kapott fel
világosítás sokszor igen hiányos.

A levélírók kérik, hogy az általuk 
megjelölt utcákban doboltassák ki min
dig a közleményeket.

.  * *
A felszabadulás óta sokat fejlődött a 

város. Aszfaltozták a belső utcák és 
terek járdáit, sőt egyes mellékutcák is 
aszfaltozott járdához jutottak.

Ez mind igazolni látszik azt a tényt, 
hogy a város vezetősége méltó akar 
maradni a fenti dicséretre.

Büszkén sétálgattam egy ilyen aszfal
tos járdáju mellékutcán. Azaz sétálgat
tam volna, ha egy groteszk kép nem 
tárul elém. A járdán két jámbor bárány 
korzózik, mert már megunta az úttesten 
nőtt keserülapu és kutyatej rágcsálását. 
Az uj aszfalton helyenkint elpotyogtatott 
piszkuk késztet arra, hogy a lábam elé 
nézzek.

Szép a pásztor idill, de kinn a mező
kön és erdei tisztásokon, ahol furulyaszó 
mellett békésen legel a nyáj és a bari- 
kák az üde zöld füvet jóízűen tépik. 
De itt, az aszfalton Ízléstelen torz ké
pet nyújt ez a szánalmas nyáj.

Mialatt igy ábrándoztam, lábam meg
csúszott. Majdnem elvágódtam. Körül
nézek. Hát uram, egy liba lucskos pisz
kába léptem I Hát itt még libák is legel
nek? Ezek után nem nehéz eltalálni, 
hogy tyuk, csirke és nem tudom még 
milyen apró jószág lepi el itten nap-nap 
mellett az aszfaltot.

Az állatok tulajdonosait, bár azok 
nem mind rimaszombati őslakók, szere
tettel kérjük : érezzenek velünk.
Ne csúfítsák el szép kis, takaros váro
sunkat.

következtében. Aránylag kevés levente
egyesület rendelkezik kielégítő lő- és 
sporttér, valamint saját leventeotthon 
felett. A legtöbb egyesület egyesületi 
életét átengedett, vagy bérelt helyiség
ben, sok helyen a rendelkezésükre bo
csátott iskolák helyiségeiben folytatják. 
A lövöldék nagyrésze, bár használható, 
mégis kezdetleges állapotban van. Ezek 
teljes kiépítésére az előmunkálatokat 
előkészítették. A kiképzési év végén 
megtartott járási leventenapok mindenütt 
a legnagyobb érdeklődés mellett folytak 
le, a leventék szép sikerrel szerepeltek."

S P O R T .

Minden lakásban 
tartsunk készenlétben oltóvizet!

Az illetékes magyar légoltalmi ható
ság már többizben felhívta a közönség 
figyelmét arra, hogy városban minden 
lakásban, falun minden háznál tartsanak 
készenlétben oltóvizet. Hogy milyen fon
tos az oltóvíz készenlétben tartása, vég
zetes bizonyítékát adta a közelmúltban 
egy francia falu esete. A falut légitáma
dás érte és bár a faluhoz közel volt 
egy folyó, a község lakossága annyit 
sem tett meg, hogy a folyóhoz megfelelő 
lejáratott létesítsen, igy csak körülmé
nyes utón tudtak hozzájutni a vízhez és 
amikor a falu gyujtólapoktól kigyulladt, 
nem volt viz az oltáshoz és az egész 
falu leégett.

Levente -élet.
Dr. Horváth Árpád alispán időszaki 

jelentésében a vármegyei leventeéletrö! 
a következőket közli :

„Az elmúlt évben a leventekiképzés a 
megállapított tervek szerint intenziven 
folyt. A kiképzést továbbszolgáló csa
pattisztek végezték a járási parancsnok
ság irányítása mellett. Az elért eredmény 
a múltakhoz viszonyítva kielégítő. Meg
állapítható, hogy a foglalkozásokról iga
zolatlanul távol maradt leventék száma 
igen lecsökkent. A leventeotthonok, lő
terek, sport- és gyakorlóterek építése és 
javítása nehezen halad a háborús hely
zet folytán előállott nyersanyag hiány

Rimaszombati Törekvés SE—Hatvani 
VSE 2:0 (1:0).

NB. 111. mérkőzés Rimaszombatban.
A vasárnapi mérkőzés végre meghozta 

a várva-várt győzelmet és a közönség 
teljes megelégedését. Annak ellenére, 
hogy kora délután került sor a mérkő
zésre, zsúfolt tribün üdvözölte a két 
együttest felzuduló tapsviharral. Napsü
téses, meleg időben pontban fél 2 óra
kor szólalt meg Huszár játékvezető kez
dést jelző sípja. A Törekvés: Juhász- 
Izsák, Molnár-Dombóvári, Pleszinger, 
Mucsik-Barczi, Szapári, Antoni, Petra- 
sovics, Páles felállítással veszi fel a 
küzdelmet a bajnoki tabella élén álló 
Hatvani Vasutas SE ellen. — Nagy iram
mal kezdődik a játék, s már az elő per
cekben észlelhető a Törekvés erős fel
javulása, amely sorozatos támadásokat 
intéz Hatvan térfele ellen, azonban HVSE 
csapata kitünően védekezik és a Robotka, 
Csányi bekkpár biztosan utasítja vissza 
a Törekvés igyekezetét. A nyomasztó fö
lény eredményeként a Törekvésnek si
kerül már a 14. percben Barczi lövésé
vel megszerezni a vezetést (1:0). — A 
közönség tombol örömében, a játékosok 
sorra ölelgetik Barczit. A gól után já
tékosaink egy időre leállanak, (talán 
elfáradtak, vagy megilletődtek a gól után?) 
és igy rövid időre Hatvan nyomul a Tö
rekvés térfelére, védelmünk azonban 
Izsák és Molnár hátvédekkel az élen 
mindent ment. A játék egyre izgalma
sabbá válik, két oldali váltakozó táma
dások következnek, több gól azonban 
nem esik.

A második félidőben Hatvan kereke
dik felül és mintegy 15 percen át tel
jesen a kapunk előtt folyik a játék. Egye
sek már aggódanak a mérkőzés kime
netelétől. Csapatunk védelme azonban 
valósággal brillírozott, sikerült Is azután 
felszabadítani a Törekvés térfelét, ami 
után a hazai csapat fölénybe is kerül 
és a nagyszerű támadások eredménye
képpen a 25. percben Szapári szélredo- 
bott labdájával Barczi szalad meg és 
gyönyörű lövéssel 2-re szaporítja a Tö
rekvés góljait. Hatvan a második gól 
után eldurvultan játszik, a bíró sipja 
sorozatos büntetőket jelez a vendégek 
ellen, az eredmény azonban már meg
marad, ami által a Törekvés a mátra- 
völgyi kerület egyik legjobbnevü csapata 
ellen győzve elkerült az utolsó helyről.

A játékvezető igazságos volt.
V

A Törekvés vasárnapi szép szereplé
sével teljes mértékben kielégített min
den kívánalmat. A csapaton meglátszik 
I z s ák  Pál edző szakavatott munkája. 
Az együttes erőnléte fokozódott, gyözni- 
akarása hibátlan volt, s bár az összjá- 
jék még nem teljes, a csapat minden 
tagja nagy lelkesedéssel és legjobb tu
dásával vette ki a részét a győzelemből. 
A mezőny legjobb embere Mucsik szél
sőfedezet volt, aki kiváló védő és tá
mogató munkát végzett. Juhász újból a 
régi jó volt, ajánljuk azonban, hogy ki
futásaiban óvatosabb legyen. A Molnár 
és Izsák hátvédpár szilárdan állott a 
helyén, észszerű és céltudatos játékuk
kal járultak hozzá a sikerhez. A közép
fedezet helyén Pleszinger közmegelége
désre mutatkozott be, technikás és ki
tünően mozgó játékos. Dombóvári jól 
élte be magát a fedezetsorba. A csatár
sor volt a csapat leggyöngébb része. 
Barczi ezúttal elemében volt, annak el
lenére, hogy erősen fogták, Szapári és 
Petrasovics szorgalmasan működtek, An
toni és Páles túlságosan respektálták az 
ellenfelet. Mindketten azonban kellő ed
zéssel visszanyerhetik régi formájukat.

Amikor játékosaink mostani sikeres 
szereplését nyilvánosan elismerjük és 
megdicsérjük, reméljük, hogy nem fog
nak elbizakodni, hanem éppen ellenke
zőleg továbbra is arra törekszenek, hogy 
tetszetős játékkal szerzik meg a közön
ség szeretetét, játékostársaik kölcsönös 
megbecsülését, hogy mihamarább újra 
büszkévé tegyék városunk lakosságát 
sportegyletünkkel szemben.

Vasárnap Pécelen játszik bajnoki 
mérkőzést a Törekvés az ottani AC-al. 
Ha a tabella közepén álló csapat ellen, an
nak otthonában is sikerrel veszik majd 
fel a küzdelmet — hisszük, hogy újabb 
csalódást nem okoznak.

A Levente Egyesület, miután a Csizi 
LE vasárnap nem jelent meg, játék nél
kül jutott előbbre a bajnokságban. Ma 
a Rimaszombati LE Fűteken mérkőzik.

Asztali-tenisz.
Szeptember 19-én zajlott le a Rozsnyó 

és Rimaszombat közötti asztali-tenisz
mérkőzés. A szép számmal megjelent 
közönség szép játékban gyönyörködhe
tett és megelégedéssel távozhatott az 
értékes győzelem után. A Hiszekegy el
mondása után a Rozsnyó SC csapata 
adta át egyesületünknek az emlékzász
lót. A Rimaszombati LE csapata: Bútora 
László, Kardos Gyula, Szapári Zoltán, 
Geduly János, Kosztra István, Biat Ti
bor és Urbán Zoltán jó játékkal gyö
nyörködtették a közönséget, ami abból 
is kitűnik, hogy 14:11 arányban győz
ték le erős ellenfelüket. A csapat leg
jobb tagja Bútora László volt, de dicsé
retet érdemel valamennyi játékos, akik 
mint kezdők is megmutatták, hogy ren
delkezésre áll a kellő utánpótlás is, s 
igy csapatunk nagy jövő előtt áll.

Irodalom.
A „Búvár" szeptemberi száma gazdag 

tartalommal jeleni meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon díszített lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett Irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Előfizetési dij egész évre: 20 P. Egyes 
szám ára: 1 pengő.

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10 én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.

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-TDndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

Nemzeti filmszinliáz.
Az elmúlt hét elején műsorváltozás 

folytán kedves ajándékként kaptuk a 
„Szerelmi álmok" cimü magyar filmet, 
amely halhatatlan nagy zeneszerzőnk, 
Liszt Ferenc életéből vetített a vászonra 
bűbájos történetet. A sztármentes, mű
vészi készséggel és magyaros lendület
tel megrendezett filmalkotás azt bizo
nyította, hogy nagyjaink életének egyes 
jelentős epizódjai sokszor jobb témának 
bizonyulnak, mint a hevenyészett, gics 
csel-teljes szövegkönyvnek.

Szombaton, vasárnap és hétfőn a leg
újabb magyar filmek közül a „Csalá
dunk szégyene" Babay-vigjáték kerül 
bemutatóra. A helyzetkomikumokra épí
tett mese két órán át kacagásban tartja 
a nézőt. Főszereplői a bájos Goll Bea, 
aki hol szőke, hol barna parókában 
szerepel, a huncut kis Turay Ida, az

ellenállhatatlan humoru Vaszary Piri és 
Mály Gerő, a hatalmas Hajmássy Mik
lós és a daliás vitéz Benkő Gyula. — 
Szeptember 28—29-én, kedden és szer
dán milliós kiállítású olasz kalandorfilm 
kerül sorra: „Viharkapitány" cimen. — 
Szeptember 30-án, csütörtökön és októ
ber 1-én, pénteken egy másik olasz 
kalandorfilm: „A damaszkuszi oroszlán" 
fut a vásznon. Mindkettő főszereplői 
Carla Candiani, Doris Duranti és Carlo 
Ninchi. — A jövő hét végén kerül sor 
az „Elhagyatva" cimü európai sikert 
aratott olasz filmdrámára.

J ó k a r b a n  lévő k e r e s z t h ú r o s  
zongorát

vagy

pianinót
v e s z e k .

Cim: A t e x y  S á n d o r  Losonc, 
_________ Kísvarga-utca 12,_________

K ét hivatalnok október 
1-ére két vagy 3 szobás

szépen bútorozott lökést keres
fürdőszoba használattal.
Cím : a kiadóban.

Irodista leányt keresek,
német nyelv tudásu előnyben részesül.

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

Rimaszombat m. város Polgármestere.
1157/1943. szám.

Tárgy: Élelmiszerjegyek kiadása.

Hirdetmény.
Értesítem Rimaszombat város közön

ségét, hogy a negyedévi élelmezési je
gyeket a postán keresztül osztatom ki.

Kézbesítés szeptember 27. és 28-án 
történik meg.

Ugyanezeken a napokon adja ki a 
közellátási hivatal a külterületek élel
mezési jegyeit. (Városháza földszint 22. 
sz. szoba.)

Aki élelmezési jegyét fenti időben nem 
kapja meg, vagy a kiosztással kapcso
latban kifogása merülne fel, az 29—30-án 
a közellátási hivatalban panaszával je
lenjen meg.

Rimaszombat, 1943. szeptember 23.
Éva László s. k.

polgármester.

102/1943. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Schweiczer Dezső losonci ügyvéd 

által képviselt Blumenthal Lajos losonci 
javára 410 P tőke és több követelés 
járulékai erejéig, amennyiben a követe
lésre időközben részletfizetés történt, 
annak beszámításával, a losonci kir. 
járásbíróság 1941. évi 5135. sz. végzé
sével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtási szenvedőtől 1943. 
évi julius hó 16-án lefoglalt 2000 P-re 
becsült ingóságokra a feledi kir. járás- 
bíróság Pk : 1865/43. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, továbbá a fog
lalási jegyzőkönyből ki nem tűnő más 
foglaltatók javára is az árverés meg
tartását elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk mai is fenn
áll és ha ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs, végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében: Kerekgedén 
kocsma és üzlet udvarán leendő meg
tartására határidőül 1943. évi október 
hó 1. napjának déli 12 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt cséplőgépet, s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
de legalább a becsár */a*részéért, kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni még 
akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí
nen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Feleden, 1943. szept. 7.
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

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


