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Te csak  locsogj, hazaáruló...
ha felelőtlen locsogásodat torkodra j 
nem forrasztják a jó érzésű magya-1 
rok. Csak locsogjatok, suttogjatok, j 
ha ebben a városban nem akad 
senki, aki gyalázatos aknamunká
tokat meg nem torolja.

Olaszországot is a suttogó, lo
csogó, defetista, felelőtlen, minden
ről jól értesült álhazafiak tették 
sírba... ebbe a mélységesen mély 
gödörbe, melyből egy uj ember-1 
öltő alatt sem sikerül majd kikec
meregnie.

Olaszország békét akart! Vájjon 
ki ne akarna békét...? Ki nem 
akarna nyugodt munkás életet? 
Vájjon ki nem aggódik hazája sor
sán.. .?  De kinek kell olyan bék<_, 
amilyet Olaszország kapott.

Olaszország kilépett a háborúból.! 
Odadobta magát az ellenség kar-i 
jába... Belső ereje, a lelke össze- j 
omlott... árulóvá lett és egy fél év- j 
század küzdelmeivel megszerzett 
javait elvesztette. Elvesztette becsü
letét. Az élethalál harcát v ív ó  szö
vetséges kénytelen-kelletlen saját 
védelmének biztosítására, nem vo
nul ki területeiről, hanem lépésröl- 
lépésre védelmezi azt, mint saját 
hazájának előbástyáját. És az ágyú
golyók nem adnak pardont Romu- 
lus évezredes falainak... a nagy 
pápák alkotásainak... Rafael, Michel 
Angelo, Leonardo da Vinci és sok 
sok ezer más klasszikus müalkotó 
remekeinek... A mázsás súlyú rob
banó és gyújtó bombáknak nincsen 
szive és nem érzik a zokogó anyák, 
árvák, gyermekek fájdalmát... ö l
nek... rombolnak!

Olaszország kilépett és szövet
ségese, volt fegyvertársa a kárára 
már jutalmazott is. Horvátország 
megszállta Dalmáciát, Albániát és 
az Adria, melynek birtokáért már 
az első világháborúban vérzett 
Olaszország, kisiklott a markából 
hosszú időre, talán örökre.

A verőfényes Itália narancsfáinak 
árnyékos ligetei alatt teljes a zűr
zavar. Az olasz nép harcol az an
golok ellen, harcol Németország: 
ellen, harcol Badoglio ellen, harcol 
Mussolini ellen és harcol önmaga 
ellen... ássa mélyen... mélyen a 
saját sírját.

Az olasz nép békét akart, min
den áron, a becsület árán is és a 
suttogó, lelket gyilkoló locsogással 
kitermelte a teljes összeomlást.

Itália felett megkondult a lélek
harang és a harangzúgáson át 
minden jó magyarnak szivébe dob
ban az 1918-as magyar lélek ha
rangzúgása: „Nem akarok katonát 
látni"! Emlékeztek?! Hallgatjátok a 
múltból felcsendülő temetési éneket?! 
Kell-e uj „tizennyolc"?! Kell-e ilyen 
béke?...

Tudjátok, hogy mi történnék, ha 
a magyar lélek elveszítené önma
gát és megfeledkezne arról, amire 
Trianon tanította... Lesnek ránk... 
Testünkből kiharapott tpiTiMpL hir_ 
tokosainak szörnyű nagy az étvágya. 
Az hiszitek, hogy a mi szép sze
münkért bárki is kegyelmezne ne
künk?

Körülöttünk alig várják, hogy el
veszítsük a fejünket és jönnek ren
det csinálni, jönnek újabb habzso
lásra, mint tizenkilencben a kom
munizmus bukása után.

Ne higyjétek, hogy azért nem 
kaptunk bombát, mert zsidóink nem 
akarják, hanem azért, mert egye
lőre még nem üzlet a drága és 
költséges bombatámadás, de ne 
áltassátok magatokat, mert ha üz
let lesz, meg is kapjuk tőlük.

Mi függvénye vagyunk egy kö
zépeurópai nemzetcsoportnak, belső 
szerve, szive, lüktető energiája és 
a hatalmas szigetország legfeljebb 
leereszkedő vállveregetést adhat, 
mert mi egyelőre neki nem szá
mítunk.

Itt is, ott is jönnek, mennek a 
„jólértesültek." Suttognak... biztos 
híreket. Mint mondják, német tisz
tektől, magas állású jóbarátoktól 
kapott biztos híreket súgnak feléd... 
ne add tovább, mert szigorúan bi
zalmas, de ez biztos, mert Ő tudja. 
Ne add tovább és Te természete
sen csak legjobb barátodnak sú
god meg, és ő is szigorú titoktar
tással adja tovább és száll a hir 
és bénítja a lelkeket, kishitüvé te
szi a magyarságot.

Magyarok! A mi sorsunk a mi 
lelket összefogó, egyetakaró nagy
ságunktól függ. Bár merre fordul 
a világ sorsa, mi ebből a világot

rengető orkánból csak úgy kerül
hetünk ki győztesen, ha lelkünk 
erős marad.

A suttogó: hazaáruló. A jólérte
sült: felelőtlen gazember!

Magyarok! Kell-e uj tizennyolc?

Akartok-e uj Trianont? Akarjátok-e 
ilyen áron a békét? Akartok-e 
újabb felfordulást?

Higyjetek! Higyjetek! Mert ha a 
lélek meggyöngül, ez az ország 
örökre elveszett!

A  várm egye közgyűlése letárgyalta 
az 1944. évi költségvetést.

Dr. Radvánszky György főispán az igazi békéről szólott és 
hadat üzent a feketepiacnak. — 80 éves Herczeg Ferenc és 
dr. Fornét Gyula ünneplése. — Szép beszédekkel mutatkoztak 

be az uj megyebizottsági tagok.

Gömör és Kishont vármegye tör- 
vényhatósági bizottsága őszi ren
des közgyűlését 1943. szeptember 
30-án, csütörtökön délben tartotta 
meg Rimaszombatban, a vármegye- 
háza közgyűlési nagytermében. A 
nagyszámban összegyűlt bizottsági 
tagolt és érdeklődők előtt a Magyar 
Hiszekegy elmondása után dr. Rad
vánszky György kormánybiztos
főispán, elnök a közgyűlést az 
alábbi emelkedett hangú beszéddel 
nyitotta meg:
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

A legutóbbi tavaszi közgytiléstlnk óta 
eltelt idő alatt is tovább folyik az egész 
világot pusztító háború, amelynek ször
nyűségei, borzalmai,pusztításai állandóan 
nőnek és Európa mind nagyobb és na
gyobb területeit érintve, nem torpannak 
ma már meg az emberi elme és tehet
ség által alkotott legszebb, legnagyobb 
műkincsek, emlékek és építmények előtt 
sem.

A magyar honvédségnek csak kisebb 
egységei harcolnak Oroszországban szö
vetségeseink oldalán. Kevés hirt hallunk 
róluk, de

fiaink küzdelmeit, harcait mindig 
szivszorongva figyeljük.

A Mindenható kegyelméből hazánk 
eddig a légibombázás szörnyűségeit el
kerülte, adja Isten, hogy ez a jövőben 
Is Így legyen, ezért fohászkodik minden 
magyar ember.

A nagy világégés közepette itt-ott han
gok hallatszanak a békéről, külföldön 
és belföldön egyaránt. Úgy vélem min
den jószándéku ember áhitozza a békét, 
alig hiszem, hogy volna élőlény bárhol 
a földön, amely ne vágyna a nyugalom 
után. Azonban

béke és béke között óriási különb
ség van. A simák is van békéje, 
amely egyértelmű a nemzet halálá
val, amint azt 1918 bán mindnyájan 

tapasztalhattuk.
Tudjuk, különösen itten, hogy egy ilyen 
béke mit jelent, ilyen békének még a 
gondolatát is mindenki mereven elutasítja.

Tudom,
a megye apraja és nagyja változat
lan bizalommal tekint a Kormányzó 
Urra, tudja, hogy amit az első ma
gyar: a Kormányzó Ur és kormá
nya elrendel, az mindig a nemzet 

érdekében áll.*
A lelkes hangú bevezető szavak 

után dr. Radvánszky György főis
pán melegen köszöntötte vitéz Lu
kács Béla m. kir. tárcanélküli mi
nisztert, a megye nagy fiát magas 
kormányzói kitüntetése alkalmából 
és üdvözölte dr. Fornét Gyula ny. 
alispánt, aki most lépett 80-ik esz
tendejébe és 55 éve tagja a tör
vényhatósági bizottságnak. Majd 
igy folytatta:

„Bejelentem, hogy a vármegye alis
pánja a Törvényhatósági Bizottság hiva
tali állásuknál fogva tagjai közül Igaz 
Lajos, dr. Csurgat István, Horváth Béla 
és Buday Géza törvényhatósági bizott
sági tagokat és lemondás folytán MUller 
Sándor törvényhatósági bizottsági tagot 
a névjegyzékből törölni rendelte. A m. 
kir. belügyminiszter által kinevezett dr. 
Bubnics Mihály m. kir. titkos tanácsos, 
r. kát. püspök, rozsnyói lakost, dr. Far
kas Ábrahám földbirtokos, zsipi lakost, 
Turnallyay Zoltán földbirtokos, tornaijai 
lakost, Lázár Béla bányaigazgató, rozs
nyói lakost és Nagy József kisgazda, 
sőregi lakost, továbbá hivatali állásuk 
alapján vitéz Szőnyi Sándor tankerületi 
kir. főigazgató, miskolci lakost, dr. Bartha 
László vm. főjegyző, rimaszombati lakost 
és dr. Sorbán Jenő főszolgabíró, rozs
nyói lakost a törvényhatósági bizottságba 
behivta.

Kinevezésük alkalmából a Törvény- 
hatósági Bizottság uj tagjait szeretettel 
köszöntöm. Kérem, hogy minden tudá
sukat, képességüket állítsák ezen bizott
ság munkájának szolgálatába, amely a 
legősibb idők óta mindég a kicsinyes és 
magánszempontok felé emelkedett, s 
amely bizottságban a megye minden 
rendű- és rangú polgára, szükebb ha
zája Gömör megye, de az egész ország 
érdekében is kifejtendő önzetlen és köz
érdekű munka céljára foglal heiyet.

Minden szombaton este tánc a Katolikus KQrben.
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Tudom, hogy az egész Törvényható
sági Bizottság érzéseit tolmácsolom 
akkor, amikor a bizottság újonnan ki
nevezett tagjainak a Törvényhatósági 
Bizottság nevében is magyaros egysze
rűséggel és közvetlenséggel mondok Is
ten-hozottat."

A közgyűlés meleg szeretettel 
ünnepelte az uj tagokat, s az ün
neplés elültével a főispán folytatta 
beszédét.

„Tekintetes Törvényhatósági Bizott
ság 1 Az idén a Mindenható meghall
gatta a gazdák fohászait és tavasszal, 
amidőn már majd mindenki elcsüggedt, 
termékenyítő esőket adott. A megyében 
az aratás nagy általánosságban egyike 
a legjobbaknak volt évtizedek óta. A jó 
Isten gondoskodott rólunk.

Tőlünk függ, hogy
a megyében, de az egész országban 
is, ne legyen senki se ellátatlan. Bele 
kell illeszkednie minden gazdának, 
kereskedőnek és iparosnak is az uj 
beszolgáltatási és árrögzitési rende
let kapcsán kialakult gazdasági életbe, 
amely a jelenben már a gabonaellá
tás terén igen biztatóvá vált, a fej
adagok emelése és más számos 

könnyítés kapcsán.
Erősen remélem, hogy ez a javulási 

folyamat a gazdasági élet más ágazataira 
át fog terjedni. Erre azonban csak ak

kor lehet alapos reményünk, ha a kor
mányzatot és az egyes hatóságokat a 
túlzott árak, a feketepiac elleni küzde
lemben mindenki fenntartás nélkül úgy 
eladó, mint vevő egyaránt támogatja. A 
nagy közönség kellő megértése és tá
mogatása nélkül, a hatóságok legjobb 
szándéka, legnagyobb erőfeszítése és 
legnagyobb szigora sem lehet eléggé 
eredményes.

Ma mindenkinek többé-kevésbé vál
lalnia kell a háborúval járó kelle
metlenséget — hála Istennek arány
lag igen csekély nélkülözéseit — 

észrevétel és zokszó nélkül.
Tudom, hogy a megye közönsége 

megértéssel fogadja azokat a sokszor 
súlyos és szigorú kormányintézkedéseket, 
amelyek az élet számos vonalán meg
szorításokat, korlátozásokat jelentenek, 
ezek mind az ország érdekét szolgálják, 
ezt minden magyar embernek meg kell 
érteni.

Szeretném, ha ez a tudat, ez a hit In
nen a Törvényhatósági Bizottságból su
gározna széjjel a megyébe, mert ebben a 
Törvényhatósági Bizottság maradéktala
nul töltené be ősi hivatását.

Érezzük át, ma fontosabb, mint bár
mikor az egység, a törhetetlen kitartás, 
a lankadatlan hit, rend, fegyelem és 
nyugalom, mert ettől függ a jövőnk.

Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a 
törvényhatósági bizottság közgyűlését."

A nagy tetszéssel fogadott el
nöki megnyitó után az újonnan ki
nevezett bizottságok közül elsőnek 
Lázár Béla bányaigazgató mondott 
hálás köszönetét a megtiszteltetésért. 
Méltatta a főispán körültekintő gon
dosságát, aki alkotmányos alapon 
álló előterjesztésével tette lehetővé 
a törvényhatósági bizottság kiegé
szítését társadalmi különbség nél
kül. A kinevezettek nevében Ígére
tet tett az alkotó munkára. Dittel 
István nagyprépost ár. Bubnics Mi
hály püspök köszönetét tolmácsolta 
azzal az Ígéretével, hogy a vármegye 
munkája iránt mindenkor istápoló 
segítséget óhajt nyújtani.

A közgyűlés ezután áttért
a napirendre.

Dr. Bartha László vármegyei 
főjegyző bemutatta, a Kormányzó 
Ur kabinetirodájának levelét, amely
ben az a vármegye Közönségével 
tudatja, hogy a Főméltóságu Kor
mányzó ür születésének 75. évfor
dulója alkalmából a vármegye Kö
zönségének dr. Horváth Árpád alis
pán által előterjesztett jókívánsá
gaiért szívélyes köszönetét nyilvá
nította.

Herczeg Ferenc üdvözlése.
Ezután Tornallyay Zoltán bizott

sági tag emelkedett szólásra és 
magasan szárnyaló beszéd kereté
ben méltatta a nemzet Írófejedel
mének, a 80 éves Herczeg Ferenc
nek költői és emberi nagyságát. 
(A közvetlen élményekből fakadt 
szép beszédre jövő számunkban 
visszatérünk.) A nagy tetszéssel fo
gadott beszéd után Tornallyay Zol
tán indítványozta, hogy

a vármegye közgyűlése üdvö
zölje Herczeg Ferencet és nagy
érdemeit jegyzőkönyvben örö

kítse meg.
A közgyűlés az indítványt egyhangú 
lelkesedéssel fogadta el, a főispán 
indítványára pedig elhatározta, hogy 
a méltató beszédet is a jegyző
könyvben örökítik meg.

Az alispán jelentését
dr. Bartha László vm. főjegyző ter
jesztette be. A jelentéshez Papezsik 
András bizottsági tag szólott hozzá, 
aki a kender- és lentermelés fo
kozását és a gyümölcstermesztés 
érdekében a régi községi faiskolák 
visszaállítását tartaná szükségesnek. 
Az alispán válaszában kijelentette, 
hogy minden igyekezetével azon 
lesz, hogy a rimatamásfalvai szö- 
vőüzemet az adott viszonyok mel
lett is fenntarthassa.

A közgyűlés az alispán javasla
tai alapján elhatározta, hogy a 80 
éves dr. Főmét Gyula ny. alispánt 
üdvözli, érdemeit jegyzőkönyvbe 
foglalja és a vármegye székházá
nak nagyterme számára arcképét 
megfesteti. A közgyűlés Igaz La
jos esztergomi alispánnak a vár
megye közigazgatásának újjászer
vezése körül szerzett érdemeit 
jegyzőkönyvbe foglalja és ezekért 
hálás köszönetét fejezi ki.

A közgyűlés az alispáni jelen
tést általánosságban elfogadta. El
határozta a törvényhatósági bizott
ság, hogy az augusztus 15-én 35. 
szolgálati évébe lépett Bulla József 
árvaszéki elnököt, aki a nyugdíj 
korhatárt elérte, állásában egy évre 
visszatartja. Ezután a közgyűlés le
tárgyalta

a vármegyei 
alapok költségvetéseit,

amelyeket dr. Bartha László fő

jegyző és dr. Bartáky János tb. 
főszolgabíró terjesztettek elő. Dr. 
Horváth Árpád alispán hangsú
lyozta, hogy

a költségvetések a mai idők
höz mérten a takarékosság je

gyében készültek el.
A közúti alapnál főleg a meg

lévő utak fenntartására fordították 
a fősulyt, csupán három uj tételt 
vettek abba fel. A vármegye ház
tartási alapja 1944. évi költség- 
vetésének szükséglete 794.327 P, 
erre a fedezet 40.747 P. A hiányt 
a megyei városoknál 28'57, a kis- 
és nagyközségeknél 52'40°/o pót
adó kivetésével pótolják. A kézi 
napszámváltságot 8, az igásszeke- 
rekkel történő közmunka váltság
díját pedig 22 P-ben állapították 
meg.

Egyéb határozatok.
A közgyűlés határozott a vár

megyei tisztviselők és alkalmazot
tak karácsonyi segélye ügyében, 
majd elhatározta, hogy a közellá
tás céljára 200.000 P kölcsönt vesz 
fel a gömörmegyei pénzintézetek
nél. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
Rimaszombatban hordójelző hiva
talt állít fel, Feleden főszolgabírói 
és szolgabirói lakást építtet, Rima
szombatban, Rozsnyón és Tornai
ján egészségőri állásokat szervez, 
valamint Rimaszombat és Rozsnyó 
m. városokban, Putnok és Tornaija 
községekben pedig a lovak rühös- 
ségének kezelésére gázkamrákat 
létesít.

Kimondotta ezután a közgyű
lés, hogy Rimaszombatban és 
Rozsnyón vándoriskolái fogászatot 
állít fel. A közgyűlés nyugdíjazta 
Berzétei István vm. irodasegédtisz
tet és Remenyik Lajos törvényható
sági utbiztost.

Dr. Halász István vm. Il-od fő
jegyző a számonkérő szék, dr. Dóczi 
András vm. aljegyző pedig a segéd
jegyzők helyettesítéséről szóló sza
bályrendeletet terjesztette elő.

Á törvényhatósági bizottság Haj
dú vármegye Közönségének 

vitéz Horthy István hősi halált 
halt Kormányzóhelyettes életé
nek az iskolákban méltó mó
don való megörökítése ügyében 

a kultuszkormányhoz leadott felira
tát hasonló szellemű feliratban tá
mogatja.

Á közgyűlés nagy lelkesedéssel 
elhatározta, hogy a vármegye kö
zönsége nevében két gömöri szár
mazású hadiárva nevelését elvál
lalja és erre a célra egyelőre évi 
2400 P-t szavaz meg.

A közgyűlés, amely a 40 pont
ból álló fontos tárgysorozatot két 
óra alatt tárgyalta le, a tárgyalás 
menetét mindvégig nyugodt me
derben és hozzáértően levezető 
főispán éltetésével ért véget.

Hadirokkantak és harctéri sebesül
tek figyelmébe. Az értelmiségi munka- 
nélküliség ügyeinek kormánybiztosa a 
jelen világháború hadirokkantjai részére 
tozsdebizományosi átképzötanfolyamot 
szervezett. A tanfolyamra csak nem hi
vatásos tisztek és hasonló állásúak, 
vagy karpaszományos személyek jelent
kezhetnek. Elsősorban a jelen háború 
hadirokkantjai, illetve olyan személyek, 
akik elsővonalbeli szolgálatott teljesítet
tek és ezen szolgálatuk alatt magukat 
kitüntették, illetve megsebesültek. A 
tanfolyam 7 hónapig tart. A tanfolyam 
hallgatói havi 150 P tanulmányi segély
ben részesülnek. A pályázni óhajtók bő
vebb felvilágosítást Haynik Géza fő
hadnagy, városi honvéd hadigondozó
tiszt hivatalában Rimaszombat (Város
háza, földszint) kaphatnak.
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H arc a
végső győzelemig.

A háromhatalmi egyezmény meg
kötésének évfordulóján a három ha
talom külügyminiszterei részéről 
nagyjelentőségű megnyilatkozások 
hangzottak el. A megnyilatkozások 
nemcsak méltatást jelentettek, ha
nem programot is. Elsősorban azt 
az elszántságot adták tudtul a vi
lágnak, hogy

mind Németország, mind Ja
pán és a köztársasági Olasz
ország megingathatatlan aka
rattal vívják végig ezt a háborút.
A háromhatalmi egyezmény alá

írásának harmadik évfordulóján 
G h y c z y  Jenő magyar külügymi
niszter r á d i ó b e s z é d e t  mondott, 
amelyben rámutatott arra, hogy Ma
gyarországot az első világháború 
vesztesei között a legsúlyosabb és 
legigazságtalanabb békeszerződés 
sújtotta. A magyar politikának csak 
egyetlen útja lehetett: kiküzdeni az 
igazságtalanságok jóvátételét. Hiába 
rendelkezett a békés revízióról az 
alapokmány 19. szakasza, a nem-! 
zetek szövetsége feladatát nem tel
jesítette.

Javulást Magyarországnak csak 
a két bécsi döntés hozott.

A háromhatalmi egyezmény célja 
a háború kiterjedésének megaka
dályozása volt, de a háború mégis 
elborította egész világunkat. A harc 
azóta is folyik. Beszéde végén me
leg hangon emlékezett meg a ba
ráti népekről, majd leszögezte, hogy 
a politikánkat a változó helyzetek 
közepette is változatlan szempontok 
határozzák m eg:

a nemzeti becsület és a nem
zeti érdekek Íratlan törvényei
nek hűséges betartása, az a 
törhetetlen meggyőződés, hogy 
a jelenlegi világégés után el 
kell jönnie az igazságos béke 

korszakának,
amely minden nemzetnek, nagynak 
és kicsinynek egyaránt biztosítja 
az életlehetőséget és a boldogulást.

Nem lesz dohányjegy. Az utóbbi 
hetekben mind gyakrabban megtörtént, 
hogy a Dohányjövedék gyártmányaival 
kapcsolatban kUlOnbözö korlátozási in
tézkedésekről terjedt el a hir a dohányt- 
fogyasztó közönség körében. Most be
avatott helyen azt a tájékoztatást adták, 
hogy az illetékes tényezők semmiféle 
dohánykönyv, vagy dohányjegy beveze
tését nem tervezik.

Á ~  Egy jókarban lévő
gyermek-vaságy

e l a d ó .  — Cim: a kiadóban.

Október 6 -ik a  e lé ...
Kilencvennégy esztendő távlatá

ból mered elénk az aradi Golgotán 
felállított 9 akasztófának a múlt 
ködébe soha el nem tüntethető képe. 
1849. október 6-án 13 magyar hős 
halt martit halált a magyar szabad
ságért és a nemzeti igazságért. 
Most, amikor a nemzet újra a 
szabadságáért és igazságáért viv 
élet-halálharcot és a magyarság 
szine-virága áldozza fel legdrágább 
kincséi a Haza oltalmában, mély
séges kegyelettel és hálával gon
dolunk a 48-as szabadságharc mar- 
tirhöseire, akiknek életpéldájuk és 
krisztusi szenvedésük örök figyel
meztetőként áll a nemzet előtt, 
hogy ezeréves országunkat csak a 
hősiesség és áldozatkészség árán 
tarthatjuk és védhetjük meg. Októ 
bér 6-ika a nemzeti gyásznak em
léknapja 94 esztendő óta. S ha a 
gyász sötétsége az évek múlása 
során lassan el is halványodik, a j 
magyar szivekből soha el nem tűn
hetik a kegyelet és hála érzése 
ama férfiak iránt, akik ezen a 
szomorú őszi napon életüket és 
vérüket áldozták je l a legszentebb 
nemzeti eszmény szolgálatában.

„Egy polgár szemlélődései' cikkso
rozatunk folytatását — anyagtorlódás 
miatt— jövő heti számunkban közöljük.

Hősi emlékmű leleplezés a szabat- 
kai kaszárnyában. A Szabatka-pusztán 
állomásozó m.kir. önálló honvéd huszár- j 
század az orosz harcokban hősi halált 
halt bajtársai emlékezetére október 6-án, 
szerdán délelőtt 11 órakor a kaszárnya 
udvarán emlékművet leplez le. A kegye- 
letes ünnepség előtt délelőtt 10 órakor 
tábori szentmise lesz és a laktanyában 
emelt országzászló felavatása folyik le.

Halálozás. Fájdalmas veszteség és 
nagy gyász érte a Ragályi és Szakáll 
családokat. Özv. kiscsoltói Ragályi Ist
vánná sz. losonczi Szakáll Mária, néhai 
kiscsoltói Ragályi István rimaszombati 
pénzügyi főtanácsos hitvese szeptember 
24-én, 63 éves korában hosszú szen
vedés után meghalt. Az elhunyt a vár
megye társadalmának köztiszteletben és 
megbecsülésben álló tagja volt, aki sze
retett férje halála után családjának élt 
és gyermekei boldogulásában lelte min
den örömét. Halálát gyászbaborult há
rom fia: kiscsoltói Ragályi István bank- 
főtisztviselő, dr. kiscsoltói Ragályi Antal 
vm. t. főügyész és dr. kiscsoltói Ragályi 
Nándor orvos, testvérei: losonczi Sza
kai! Miklós, Szabó Elemérné sz. losonczi 
Szakáll Rózsi, váradi Fekete Pálné sz. 
losonczi Szakáll Borbála és dr. vitéz 
losonczi Szakáll István, menyei és há
rom kis unokája gyászolják a kiterjedt, 
előkelő rokonsággal — köztük a köve- 
csesi Lukács és dr. Löcherer családok
kal — együtt. Temetésén, amely az el
múlt vasárnap délután folyt le a kato
likus egyház szertartása szerint nagy 
részvét mellett, ár. Radvdnszky György 
főispánnal és dr. Horváth Árpád alis
pánnal az élen testületileg jelent meg 
a vármegye tisztikara is, s a virágokkal 
dús ravatalra a vármegye színeit viselő 
koszorút helyezett el.

Október 6-án nem jelennek meg a 
lapok. A kormány elrendelte, hogy az 
október 6 i nemzeti gyászünnepre való 
tekintettel szerdán a napközi, csütörtö
kön pedig a reggeli lapok nem jelen
hetnek meg.

Tanári kinevezés. A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter dr. ijj. Fóris 
Ferencné sz. Gémes Gabriella kassai 
polgári fiúiskolái helyettes tanárnőt je
lenlegi helyén rendes tanárrá kinevezte.

A SZMKE titkárainak értekezlete.
A Széchenyi Magyar Kultur Egyesület 
elnöksége és körzeteinek titkári kara 
most tartotta a budapesti központban 
az idei kulturévad első értekezletét. Az 
értekezleten Schubert Tódor országos 
elnök és gróf Révay István U. v. elnök

elnökölt, s Szombathy Viktor, Varga 
Imre, Taubinger István, Sinkó Ferenc, 
Hinora Sándor ismertették a központ 
képviseletében a SZMKE idei munka
tervezetét, a szervezési, propaganda
kérdéseket. A SZMKE egységes munka
füzetéi és Hangos Híradói októbertől 
kezdve újra megindulnak. Elhatározták, 
hogy karácsony előtt hat községben női 
hivatásképző tanfolyamot rendeznek, 
karácsony után szintén hat nagyobb 
városban férfi-népfőiskolát tartanak, hat
hetes tanfolyamon. A SZMKE vidéki tag- 
szervezeteiben mindenütt megindult az 
őszi kulturmunka: a körzeti titkárok je
lentései erről számoltak be. A gömöri 
titkárság kiküldötteként Gérecz István 
rozsnyói polgári iskolai igazgató jelent 
meg.

Bimbóhullás. Hathetes korában hul
lott le az élet fájáról Majkó Rudika, 
szüleinek büszke reménysége. Jöttét 
mérhetetlen öröm, korai elmúlását nagy 
bánat követte. Gyászolják bánatos szülei: 
Majkó Rudolf repülőszakaszvezető és 
felesége, nagyszülei és az egész rokon
ság.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legmagasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5°/0-os osztalékot fizet.

A miskolci Kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara szakiskolai tanulmányi 
ösztöndijai. A miskolci Kerületi Keres
kedelmi és Iparkamara kibocsájtotla 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, iskolánklnt 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 szülők gyermekei. 
A pályázati kérvényeket 1943. évi novem
ber hó 15-ig az iskolák igazgatóságánál 
kell benyújtani.

Közgyűlés. A Levente Egyesület rend
kívüli (tisztújító) közgyűlését október 
10-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Levente-otthonban — a megjelentek 
számára való tekintet nélkül — meg
tartják.

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

A Zeneovoda október 1-én megkez
dődött. Beiratkozni még d. u. 3—4 óra 
között lehet a Zeneiskolában (Múzeum
épület).

Hétfőn hajnalban lép életbe a téli 
időszámítás. Október 4-én reggeli 3 
órakor visszatérünk a rendes időszámí
tásra. Vasárnap este lefekvés előtt el 
ne felejtsük visszaigazitani óránkat 60 
perccel!

Találtatott 1 drb esernyő, 1 drb 
óra lánccal és 1 drb kerékpár. Igazolt 
tulajdonosaik a m. kir. rendőrség rima- 
szombati kapitányságán a hivatalos órák 
alatt átvehetik.

A Szociális Testvérek Társasága
húszéves jubileumi diszgyülését Buda
pesten október 5 én, kedden délelőtt 10 
órai kezdettel tartja meg a Váci-utcai 
Corso-mozgóban.
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Rimaszombatban vagy Rimaszom

baton? Kedves Szerkesztőség öregdiák 
vagyok, de magam is nagy élvezettel 
hallgatom a Rádió diákiskoláját, mely
nek során rögtön az első napokban az 
elemi iskolai tanulók számára „elhang
zott" egy szép előadás a madarak téli 
költözködéséről. Ebben a fülemet meg
ütötte városunk neve emigyen : „Rima
szombaton.” Már negyven évvel ezelőtt, 
amikor Egyesült Prot. Gimnáziumunk 
uj palotáját avatták, az egész magyar 
sajtó vitába keveredett azon a kérdésen, 
hogy vájjon mi a helyes: „Rimaszom
batban vagy Rimaszombaton“. Akkoriban 
a vitát maga Beöthy Zsolt, a néhai ki
váló magyar irodalom-történész döntötte 
el azzal, hogy mindig az a helyes, ahogy 
a nép szája mondja, tehát nem „Rima
szombaton, hanem Rimaszombatban jár
tam”. A vitát akkor ugyanis az váltotta 
ki, hogy a gimnázium felavatási ünnep
ségén megjelent kormányképviselő, maga 
is kiváló történetiró, egyetemi tanár 
irta a kifogásolt „Rimaszombaton“-t. 
Aminthogy nem mindegy az, hogy 
„Nagyszombaton születtem” vagy „Nagy
szombatban születtem.” Az egyik az 
időpontot, a másik pedig a helyet je
lenti. A mai gondterhelt időkben talán 
furcsának és kicsinyességnek tűnik fel, 
hogy ezt a kérdést felvetettem, de tet
tem azért, mert éppen olyan helyen 
hangzott el, ahol a magyar nyelv épsé
gére és tisztaságára ügyelni elsőrangú 
kötelesség, főleg akkor, ha az ifjúság 
neveléséről van szó.

Figyelő.

H étfő tő l az e lsö té títés  ideje: 
este  8 órától r e g g e l 4  óráig.

A hadiárvák és hadigyámoltak tan
díjmentességének kiterjesztése. A kor
mány legújabb rendelete szerint a közép
fokú iskolákban az általános elégséges 
eredményt elért hadiárva tanulók, to
vábbá az I. vagy II. járadékosztáiyba 
sorolt hadirokkantak általános elégséges 
eredményt elért hadigyámolt gyermekei 
is megkapják a tandíjmentességet és a 
mellékdijmentességet. Ugyanez a rende
let intézkedik arról, hogy a tanuló-ott
honokban a férőhelyek számának 5 szá
zalékát a középiskolába, a középfokú 
és szakiskolákba, továbbá a tanoncisko
lába járó hadiárva tanulók és az I. vagy 
II. járadékosztályu hadirokkantak gyer
mekei részére kell fenntartani. Ezeken 
a helyeken a jeles, vagy jórendü hadi
gyámoltak igyenes ellátásban, az elég
séges előmenetelüek féláru ellátás-ked
vezményében részesülnek.

Levente-élet.
Nagyszerű eredménnyel járt a leventék 

idei selyemtenyésztése.
4617 levente 7120 kg gubót tenyésztett, 

36.292 92 P értékben.
Országszerte nagy munkát végez a 

levente ifijuság, hogy a háború okozta 
nyersanyag - problémákat megoldáshoz 
segitse. Gyűjtéseket végeznek és maguk 
is mint termelők szerepelnek. Egyik leg
fontosabb munkaterületük a selyemgubó- 
tenyésztés. A magyar Ipar számára pó
tolhatatlan fontos selyem-anyagot a kül
földi behozatal elmaradása miatt itthoni 
termeléssel kell pótolni.

A Leventék Gazdasági Szövetkezése 
a kérdés fontosságát felismerve ország
szerte szakértők irányításával már má
sodik éve folytatja a selyemgubó te
nyésztést. Idén a Levente Hírközpont 
jelentése szerint 4617 levente kapcsoló
dott bele ebbe a munkába. A gubókat 
pusztító kedvezőtlen időjárás ellenére 
7120 kg gubót váltottak be és összesen 
36.292 92 P-t kaptak érte. Munkájukkal 
fontos szolgálatot tettek a magyar ipar 
anyagellátásának.

A legnagyobb tenyésztési eredményt 
a zentai levente-egyesület érte el (20980 
kg) második a karádi levente-egyesület 
(14L80 kg.) Az egyéni tenyésztők közül 
a szabadszállási Sípos Mihály levente 
egymaga 153' 10 kg gubót váltott be 
984 45 pengőért, második a zombori Ba
goly József (12170 kg), harmadik Ma- 
czik János Szarvasdról, aki (11260 kg) 
gubót tenyésztett. (LHK.)

Mflvészélet Balogon.
Az elárvult kastély emeleti szobáiba 

uj élet költözött. A völgyből közeledő 
felé zárt zsaluk helyett nyitott, eleven 
ablakszemek tekintenek. Az egyik ablak
ban meg éppen egy kimosott ujjas szá
rad, semmi kétség, hogy jó helyen já 
runk, amikor itt keressük a művész- 
tanyát, amelynek lakóiból már láttunk 
a faluban néhányat, amint javában fes
tettek egy-egy részletet.

Tágas helyiségek sora nyílik egy
másba, nagyrészük üres, de itt-ott ágyak, 
kofferek jelzik a megszállást. A levegő
ben az olajfesték jellegzetes illata. Szá
radó képek, borongós vizfestmények- 
pasztellek és markáns rajzok sokasod
nak a falakon, pedig még alig vetették 
meg a lábukat a fiuk, s alig tudják 
hova kapjanak, annyi szebbnél-szebb 
téma kínálkozik lépten-nyomon. Ezt már 
attól a két kollégától tudjuk meg, akik 
odahaza dolgoztak. Egy sereg gyerek 
körülöttük, a legkészségesebb, de egy
ben legállhatatlanabb modellek.

A társaság zömével a vacsoránál ta
lálkozunk csak, ahol Makovits Jenő 
telepgondnok együtt fogyasztja az izes- 
kladós ételeket a kollégákkal. A „köz
pont” egy szimpatikus ifjú kolléganő, aki 
azon melegiben, ahogy a múlt héten 
egy este megérkezett Bátyiba, kigyalo
golt az ismeretlen utón a telepre. Jenő 
bácsi renaissance-át éli a vidám sereg
ben, s nemcsak a testi javakra visel 
gondot, de hűen önmagához a humor
ért se megy a szomszédba. Most éppen 
halálos komolyan közli, hogy a balogi 
templomot 4 hét alatt ki kell freskózni, 
s a beugratott kollégák fél éjszaka ezt 
az izgalmas lehetőséget tárgyalják — 
amit talán éppen ezek a sorok — le 
nem leplezik a mókát.

Varga N. Lajos, a Képzőművészeti Fő
iskola grafikai tanszékének professzora 
— a Mester, ahogy a tanítványai tisz
telik— feleségével és fogadott leányával 
lakik a kastélyban. A petróleumlámpa 
barátságos fényénél írja alá az elszámolá
sokat, amiket tanársegédje tesz elé. Aztán 
elbeszélgetünk a telep gazdasági lehető
ségeiről, rajztanitásról, rajztanár! tovább
képzésről — mig az elsötétités zárórát 
nem parancsol.

Jenő barátommal feszegetjük tovább 
a sötétben, miként lehetne kisebb-na- 
gyobb átalakításokkal, beruházásokkal 
az uj célnak egészen megfelelővé átala
kítani a más rendeltetéssel épült nagy
szabású helyet. A közeledő fütésgondok 
is szőnyegre kerülnek, bár egyelőre se 
szőnyeg, se fa nincs. Csend. Csak a 
bakter dudálása jelzi a múló órákat.

Reggel hétkor megelevenedik újra a 
kolónia. A folyóvíz még nincs bevezetve, 
ezért a legedzettebbek maguk futnák le 
a patakhoz, és a szeptember végi hű
vös, borongós ég alatt mártják meg 
magukat tetőtől talpig a Balogban.

Kilenckor bekocog az öreg Sallay 
bácsi mint aznapi modell, s mikor bú
csút intünk a kastélynak, már őt raj
zolják az erkélyen.

A gondolat tehát testet öltött, s ha 
minden jól megy, október végén a város 
közönsége is megláthatja egy kiállí
tás keretében mit jelentettek tiz fia
tal magyar milvészszivben — az „öre
gekéről nem is szólva — Gömör barát
ságos dombjai közt töltött hetek.

így válnak valóra a kultuszminiszter 
szavai, aki a Képzőművészeti Főiskola 
tavalyi megnyitóján a magyar föld s a 
magyar nép értékeiben való elmerülést 
irta elő a jövő és jelen magyar művész- 
nemzedéke számára legsürgősebb fel
adatul.

A. Tóth Sándor.

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-Tlindérvásár, 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.

Irodalom .
Beküldött könyvek.

A „Nép- és Családvédelem" szep
temberi számának gazdag tartalmából is 
kiemelkedik dr. vitéz Puskás Zsigmond 
rimaszombati városi tanácsnoknak négy 
és féloldalra terjedő tanulmánya „Az 
aszalás” cimen. A mai időkben rend
kívül tanulságos és időszerű kérdésről 
szakavatott tollal megírt és szemléltető 
rajzokkal is alátámasztott ismertetést 
olvasóközönségünk figyelmébe ajánljuk. 
Az Országos Szociális Felügyelőség köz
ponti lapjának ára 50 fiilér, előfizetési 
dija egy évre 6 P. Megrendelhető Buda
pesten I. kér. Uri-utca 39. sz. alatt.

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.

A „Búvár" októberi száma gazdag 
tartalommal jelent meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon diszitett lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavalller József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

A „Híd" Zilaby 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.

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

S P O R T .

L a b d a r ú g á s .

Rimaszombati Törekvés SE - Péceli AC
1 :0 (1:0.)

Vasárnap este általános örömhir kelt 
szárnyra a Törekvés szurkolóinak nagy 
táborában, amikor megjött a hir, hogy 
a Törekvés Pécelen is győzött.

Csapatunk: Juhász-Izsák, Molnár-Dom
bóvári, Pleszinger, Mucsik-Barczi, Sza- 
pári, Kardos, Petrasovics, Páles felállí
tással utazott Pécelre és nagyszámú kö
zönség előtt szaladt a pályára. — A 
mérkőzés erős tempóban indult, s nagy 
küzdelem fejlődött ki mindkét csapat 
részéről. A Törekvés ismét jó, szívós és 
sorozatos támadásai révén a 26. percben 
Kardos révén meg is szerzi a vezetést. 
— PÁC ezután ellentámadásokba lendül, 
azonban Törekvés védelme minden tá
madást ügyesen ver vissza.

A játék irama a második félidőben sem 
lanyhult, támadás támadást követett, a 
Törekvés volt a többet támadó fél, azon
ban több gólt nem tudott szerezni, mert 
PÁC is szívósan védekezett. A Törek
vés csapata úgy a közönség, mint a 
játékvezető nagy tetszésére sportszert! 
és szép játékot mutatott, a játékosok az 
elmúlt vasárnapi mérkőzéshez hasonló 
jó játékot nyújtottak és Így szerezték 
meg idegenben is a sokat jelentő két 
pontot. Szabó játékvezető jó volt.

Törekvés SE II.—Bánszállás! TK
3:3 (3:0). Bíró: Mikula A. A Törekvés 
SE második csapata vasárnap itthon 
mutatkozott be a nagy közönség előtt 
első bajnoki mérkőzésével, amikor a 
Bánszállási TK csapatával döntetlenül 
végzett. — Csapatunk: Vaskó-Csapó, 
Vincze-Vengrin, Témák, Király-Juhász, 
Molnár II., Viclán II, Vályi és Biáth fel
állítással pontban 3 órakor kezdte meg 
mérkőzését. Az indulás általános meg

lepetést keltett, a Törekvés folytonos 
támadással szebbnél-szebb lerohanásokat 
intéz a vendégek hálója ellen, aminek 
eredményeképpen a 14. percben Molnár
II., a 25. percben Viczián II. és a 44. 
percben Ternák révén 3:0-ra állítják be 
a mérkőzés első félidejét.

Újrakezdés után azonban megfordul a 
játék menete és már a 4 percben Vitkó 
révén gólt szerez a vendégcsapat, — 
ami után ismét Törekvés térfelén folyik 
a játék, amikor is Csapó a 16-os vona
lon belül kézzel akasztja meg a labdát, 
a bíró 11-est Ítél csapatunk ellen, amit 
Csoltó értékesít. (3:2). A közönség elé
gedetlenkedik, — csapatunk ellentáma
dásban megy át, azonban a feljavult 
vendégcsapat mindent vissza ver és igy 
sikerül a 37. percben Görgényi révén a 
döntetlen eredményt megszerezni.

A mérkőzés mindvégig érdekes és iz
galmas volt, Törekvés védelme jól sze
repelt, azonban a vendégek a második 
félidőben lényegesen jobb játékot mu
tattak. A Törekvésben tetszetős játékot 
mutatott Molnár II., Vályi és Király, — 
jó volt még Vaskó és Csapó. (Csapónál 
nagy kár, hogy nem tud leszokni a ke
zelésről, ha most is vigyázva játszik, a 
vendégek nem vihették volna el az egyik 
pontot.) A biró ellen kifogás nem emel
hető.

Fülek) Levente E— Rimaszombati LE
5:2 (2:1). Bajnoki mérkőzés Füleken. A 
rimaszombati csapat védelme gyönge 
volt és egy öngólt is vétett.

Vasárnap három bajnoki mérkőzés 
lesz Rimaszombatban. — Délelőtt */* 
11 órakor a Rimaszombati LE és az 
Ajnácskői LE játszanak bajnoki mér
kőzést, — délután 1 órakor a Törekvés 
SE II.—Sólyombényai SE II. osztályú 
kerületi bajnoki mérkőzés következik, — 
majd 3 órakor a Törekvés SE—Rá
koskeresztúri TE Nb. III. osztályú mér
kőzést tartják meg a városkerti sport
telepen.

Nemzeti filmszinház.
Szombaton és vasárnap újabb mű

vészi értékű filmujdonságot mulat be a 
filmszinház. Két ellentétes világ lelki
ségének küzdelmeit vetíti a vászonra az 
„Elhagyatva” c. izgalmas olasz filmdráma, 
melynek főszerepeit az éjfekete Corinne 
Luchaire, Marié Denis, Georges Rigaud 
és Camillo Pilotto játszák. — Október 
4-én, hétfőn és 5-én, kedden Fedák Sári 
egyik nagysikert aratott filmjének má
sodbemutatóját láthatjuk „Hazafelé...” 
cimen. A romantikus és igazi magyar 
levegőjű történet egyéb szerepeit Mészá
ros Ági, Rácz Vali, Vaszary Piri, Csor- 
tos Gyula, Bilicsi Tivadar, Pethes Fe
renc és vitéz Hajmássy Lajos játszák. 
— Október 6 án, szerdán és 7-én, csü
törtökön az északafrikai nagy háború 
sokat emlegetett erődjének, a „Dzsara- 
bub“-nak ostromát láthatjuk. Az „Alca- 
zár“-ral vetekedő olasz film általános 
érdeklődésre tarthat számot. Főszereplői: 
Doris Duranti, Carlo Ninchi és Mario 
Ferrari. — Október 8-án, pénteken mu
tatja be a filmszinház a legújabb ma
gyar újdonságot: „Egy asszony vissza
néz” cimen, amelynek főszerepeit Tas- 
nády-Fekete Mária és Jávor Pál játszák.

Meghívó
a Gömör Kishonti Muzeum Egyesület
f. évi október hó 17-én, vasárnap 16 óra
kor a Polgárikör nagytermében tartandó

rendkívüli közgyűlésére.
T á r g y : Az alapszabályok megalko
tása. (364.400/1939. B. M. sz. rend.) 

Rimaszombat, 1943. szept 30.
P. H.

H oléczy  M ik lós  s.  k. Dr. Zehery  Is tván s. k.
muz. egyes, titkár. e. ü. főtan., nmz. egyes, elnök.

Irodista leányt keresek,
német nyelv tudásu előnyben részesül.

Cim : Hindr i chs  Gusztáv és Fia, 
Rimaszombat.
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