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A  Kormányzó Ur 
a 30 éves cserkészmozgalomról.Nézzünk körül...

Ég a világ! A köröskörűi zugó 
viharban, mint egy parányi kis szi
get viszonylagos békességben áil 
ez az ország. Kissé dermedtem., kissé 
remegve, egy kicsit kapzsi önzéssel 
szemléljük a világ sorsát, pislogunk 
magunk körül.

Az újságok napi híreiben „arany
inak" letartóztatását olvassuk. Zug 
a világ, de ők élnek. Más pénzét 
szórják. Talán soha életükben egy 
fillért sem kerestek, de élnek, mert 
zug és tombol köröttük a fergeteg. 
Az éjjeli lebujok titkos berkeiben 
bankjegyek röpködnek a kártya 
asztal felett. Otthon feleség, anya 
virraszt... A férj, az apa... a keres 
kedö... az iparos... a kistisztviselő... 
ügyvéd... ott görnyed a sűrűn le
függönyözött kártyalebujban... Szá
zak, ezrek, röpködnek, s a magyar 
jövendő sorsa nem fontos nekik... 
Miből... honnan...? A kereskedőnek 
nem azért adta a sors a konjuk- 
turából kisrófolt bankjegyeket, hogy 
a tisztviselő zsebéből kiszívja a fil
léreket a szerencse istenasszonyá
nak vak szenvedélytől fütött fekete 
miséjén. A tisztviselő, hogy tud 
megállani hivatása magaslatán, ha 
kezében tartja a szenvedély mo- 
lochja? Nem számit nekik semmi, 
senki, sem az ország, sem a fajta 
semmi... semmi, csak ők maguk. 
Hangjuk végigsivit az egész ma
gyar társadalmon. Tulharsogják az 
aggódó magyar szivek dobbanását. 
Közvéleményt csinálnak. Mindenki 
meghajol előttük, mert hangjuk tul- 
harsogja a józan közvéleményt.

A magyarság napról napra fogy. 
Az egykével megfertőzött magyar 
vidékek ősi magyar lakossága ássa 
a sírját. A városok társadalmában 
a mindennapi kenyérharcban meg
fáradt emberek halk szavát tulhar- 
sogja a közvéleményt csinálók két 
téglával döngetett mellének dübör
gése. Emberek! Magyarok! Vigyáz
zunk a magyar jövendőre! Ébred
jünk fel és vessük ki magunkból a 
társadalom fekete lovagjait, mert 
elpusztulunk, ha közvéleménnyé lesz 
a társadalom rákfenéje.

Magyarország Kormányzója leg
felsőbb kéziratot intézett vitéz Far
kas Ferenc altábornagy, országos 
főcserkészhez abból az alkalomból, 
hogy a magyarországi cserkész- 
mozgalom ebben az esztendőben 
30 éves. A legfelsőbb kézirat öröm
mel állapítja meg, hogy a magyar 
cserkészet az elmúlt három évtized 
folyamán kiválóan értékes és ered
ményes magyar munkát végzett.

A kiváló eredménnyel és önzet
len lelkesedéssel megoldott felada
tok között különösen értékes volt 
a magyar cserkészetnek a trianoni 
elszigeteltségünk idején végzett kül
földi szolgálata.

Meleg elismeréssel szólt a kéz- 
--------------- ♦♦

Mint már röviden jelentettük, október 
5-én tartotta a gömöri ref. egyházmegye 
évi rendes közgyűlését Putnokon a köz
ségháza tanácstermében. A közgyűlést 
istentisztelet előzte meg, amelyen a lelki
pásztori szolgálatot Németh József uza- 
panyiti lelkész végezte.

A közgyűlést Lenkey Lajos rimaszécsi 
esperes bibliaolvasása és buzgó imád
sága nyitotta meg, mely után ár. runyai 
’Sóldos Béla m. kir. titkos tanácsos, 
egyházmegyei gondnok mondott mély 
gondolatokkal telt s nagy hatást keltett

elnöki megnyitó beszédet.
Elöljáróban mélységes tisztelettel, odaadó 
ragaszkodással és a szeretet nemes ér
zéseiből fakadt imádságos jókívánságok
kal emlékezett meg a 75 ik életévét be
töltött Kormányzó Úrról. Majd a most 
dúló nagy világégésről szólván,

az erők összefogását mondotta az 
egyedüli eszköznek ahhoz a célhoz, 
amely az igazságos béke eljövete

léért küzd.
Dicsérettel emlékezett meg az egyház- 

megyei gondnok a lelkipásztorok és 
tanitók ezirányu hazafias munkájáról és 
ugyanezt kérte tőlük a jövőre nézve is. 
Majd örömmel szólott dr. Enyedy Andor 
püspök tavalyi és jelenlegi gömöri láto
gatásainak jelentőségéről, Isten áldását 
kérvén az Egyházfő magasztos működé
sére. Végül nagy elismeréssel emléke
zett meg azokról a gömöri lelkészekről, 
akik a messze orosz földön teljesítették 
hazafias kötelességüket.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitó után Lenkey Lajos esperes
terjesztette be évi jelentését.
A nyáját féltő igazi pásztor leikéből 

fakadt szavakkal emlékezett meg a há
borúról és annak a hitének adott ki
fejezést, hogy ebből a nagy küzdelem
ből: „csak Krisztus kerülhet ki győz
tesen és senki más !“ A Krisztus győ-

irat az elszakított területek magyar 
cserkészeiről, akik történelmünk 
egyik legszomorubb korszakában 
rendíthetetlen elszántsággal és hő
sies bátorsággal őrizték meg lel
kűkben a nemzeti érzést.

Nagy elismeréssel emlékezik meg 
a kézirat azokról a magyar cser
készekről is, akik népünk ősi ér
tékeinek és szellemi kincseinek fel
tárása, valamint a háborús idők 
követelte kisegítő szolgálat terén 
végeztek eredményes munkát. A 
Kormányzó Ur végül őszinte kö
szönetét fejezi ki a kötelességüket 
hűségesen teljesítő magyar cser
készvezetőknek és cserkészeknek.

zelmének megvalósitásaért kell e nehéz 
időkben munkába állítani minden erőt és

a magyar egységet a Krisztusban 
való lelki egység utján kell meg

valósítani.
Dogmák, szertartások — mondotta az 

esperes — elválaszthatják a magyart a 
magyartól, de imádságuk lehet hazánk
ért, nemzetünkért, az emberiségért

egy szívből és lélekből fakadó s 
egy hittől, a Krisztus győzelmének 

hitétől áthatott.
Arra kérte a lelkészeket, tanítókat és a 
világi egyházi vezetőket, hogy minden 
erővel munkálják a magyar keresztény 
lelki egységet.

Az esperes ezután köszöntötte dr- 
runyai ’Sóldos Bélát magas kormányzói 
kitüntetése alkalmából, akit a közgyűlés 
melegen ünnepelt. Végül kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg az egyházmegye 
halottairól. Majd Lenkey Lajos esperes 
az egyházi életről tett részletes jelen
tést, szomorúan állapítván meg, hogy „a 
mostani háború nem fordította a lelke
ket annyira Isten felé, mint az első világ
háború. Igen sok közömbös lélek él az 
egyes gyülekezetekben és az emberek 
nem veszik komolyan a háborút" —

A rimaszombati társadalmi egye
sületek együttműködése ez idén is ha
talmas kulturprogramnial indul, me
lyet a nemzetvédelmi és propaganda 
minisztérium segítségével fog lebo
nyolítani.

Élményszerii előadásban lesz ré
sze Rimaszombat közönségének f. 
hó 23-án a Polgárikörben, ahol fél 
nyolc órai kezdettel a FORRAY-

mondotta mély hatást keltett beszámo
lója során Lenkey Lajos esperes.

Az esperesi jelentéssel kapcsolatos 
határozati javaslatokat Konkoly Th. Ist
ván e. m. főjegyző terjesztette elő, majd 
dr. Farkas Ábrahám, Báthory Andor, 
Oláh István, Bacsó Gyula és Simon 
József újonnan megválasztott egyház- 
megyei tisztviselők letették az esküt. A 
közgyűlés Tömösközy László megválasz
tott feledi lelkipásztort állásába beerő- 
sitette, Vizvdry László rozsnyói lelkészt 
pedig egyházmegyei levéltárosnak válasz
totta meg. Bacsó Gyula és Szűcs István 
lelkészek jelentései és más ügyek el
intézése után a nagy körültekintéssel 
előkészített és nagyvonalúan vezetett 
közgyűlés dr. ’Sóldcs Béla gondnok 
zárószavaival véget ért.

Dr. Enyedy Andor püspök 
gömöri látogatása.

Dr. Enyedy Andor, a tiszáninnéni ref. 
egyházkerület püspöke második gömöri 
látogatását Hanván kezdte meg, ahol 
az egyházfőt ifj. dr. .Sóldos Béla fő
szolgabíró üdvözölte. Vasárnap délután 
Jánosit kereste fel a püspök, másnap 
pedig a putnoki járásba utazott, ahol 
Mogyoróssy Imre főszolgabíró köszön
tötte. Október 8-án érkezett dr. Enyedy 
Andor Rozsnyóra, ahol dr. Mihailovits 
Árpád polgármester és Szentmiklóssy 
Zoltán rendőrkapitány fogadták a város 
határában. A templomban a püspököt 
Vizvdry László lelkész köszöntötte, majd 
Smid István kormányfőtanácsos, ev. fő- 
esperes üdvözölte dr. Enyedy Andort, 
akit a leikészlakban dr. Priviczky Gyula 
r. kát. preláius-kanonok is felkeresett. 
Üdvözlésére a püspök kijelentette, hogy 
„a Krisztus egyházainak többször kell 
egymáshoz közeledni és gyakrabban 
kell egymásnak kezet nyújtani." A püs
pöki látogatás a múlt hét közepén feje
ződött be.

Dr. Enyedy Andor gömöri látogatása 
során került sor Hubán az egyházközség 
uj főgondnokának, ifj. dr. runyai ’Sóldos 
Béla főszolgabírónak ünnepélyes beikta
tására. Az uj főgondnokot tisztségébe 
dr. Enyedy Andor püspök iktatta be, aki 
magasan szárnyaló beszédben méltatta 
a nap jelentőségét és melegen köszön
tötte az uj főgondnokot. Itj. dr. ’Sóldos 
Béla válaszában megköszönte a püspök 
üdvözlő szavait, valamint az egyházköz
ség feléje áradó bizalmát, majd nagy 
tetszéssel fogadott székfoglalójában hang
súlyozta, hogy a mai nehéz időkben az 
összefogásra van szükség, amelynek 
ápolását a maga részéről is elsőrendű 
kötelességnek tartja.

kamarakórus mutatkozik be, mint 
a kulturévad első programszámja. 
A kamarakórust Forray Miklós ve
zeti és 16 országoshirü énekes a 
kórus tagja. Középkori jelmezben, 
asztalnál ülve éneklik el művészi 
számaikat. „Magyar dal és magyar 
lélek" címen tartja meg előadását, 
ugyanekkor Tóth Kálmán ref. lel
kész, a nemzetvédelmi minisztérium

A nemzeti egység szükségességét hangsúlyozták a 
gömöri ref. egyházmegye közgyűlésén.

---------------- —— -

Október 23-án kezdődik az uj kulturévad.
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Hálajslen.osto van m oéinL
és új Philips rádiónk melleit kipihen
jük, elfeledjük a nap fá r a d a lm a it .. .

PHILIPS HASID
kiküldött előadója.

Az idei kulturévad a zene jegyé
ben fog lezajlani. Sikerült meg
nyerni Böszörmény i-N agy Bélát, 
Koréh Endrét, Szclcczky Zitát, Sárdy 
Jánost, Laurisin Miklóst, Gyurkovics 
Máriát és még néhány neves mű

vészt. Az évad második felében 
meglepetésül a most már megala
kult és a város intelligenciájából 
összeállított müvész-együttes fogja 
megmutatni azt, hogy ebben a vá- J 
rosban országos erejű megmozdu-. 
lást is lehet csinálni.

---------------- ♦♦

Egy polgár szemlélődései.
t

VII.
Úgy vélem, városunk nagy társadalma 

előtt szükséges olyan kérdéseket is {is
mertetni, amely valamennyiünk érdek- | 
lődési kőrét érinti, s amelyből — leg
alább is nagy vonalakban — (ismertetést i 
adhatunk a város közigazgatási élete, 
szervezete, de legfőképpen gazdasági j 
helyzetéről.

A város 1943. évi költségvetése fék- j 
szik előttem. Két vaskos, impozáns fii- j 
zet. 0 ‘vasgatom, van időm felette töp 
rengeni. Miközben nézem, lapozgatom, 
a lelkem visszaszáll a régmúlt időkbe, s j 
öt\en hosszú esztendő mosolya és ke
serű-ege rajzolódik elém, valóban .meg
rakva búval és örömmel."

Egy rövid pillanat ez abból a nosz
talgiából, amely sokszor oly ellenállha
tatlan erővel támad fel bennünk.

Ebben a meleg érzésben magam előtt j 
látóra a város 50 év előtti puritán pénz- | 
tárnokát, az öreg patríciust: Patay Já
nos bácsit, amint fontoskodva kezebej 
veszi a város költségvetését tartalmazó: 
nyomdai „kefelevonatot," s hozzákezdj 
annak gondos tairálmányozásához.

Ez a múltra való megemlékezés szük
séges, mint hála és köszönet azok iránt, 
akik nemes és áldásos munkájukat oly 
lelkiismeretesen végezték, józan és mér
legelő gazdálkodásukkal oly tekintélyes 
vagyont tudtak gyűjteni, megtartani és 
gyüinölC'öztetni a város polgárainak 
boidogú ására.

Csendes munkával, komoly megfon
toltsággal dolgoztak, meggondolatlanul 
nem rohantak, szemkápráztató dolgokat 
nem műveltek, de homokszemre-homok
szemet, téglára-téglát hordva épí ették a 
város közönségének szilárd épű étét.

Amikor ez a múlt megjelenik törté
nelmünk színpadán, s nézzük a szerep
lőket, ott látjuk nagy és nemes bajno
kait a város közéletének, akik a családért, 
az otthonért s a polgárság jólétéért oly 
lelkesen serénykedtek.

Választott és virilis alapon összetevő
dött képviselőtestületének tagjai — s ezt 
túlzás nélkül mondhatjuk — a város 
szellemi és polgártársadalmának színe- 
java volt. A közigazgatás ügymenetét 
végrehajtó tisztviselő-kara, a nagy ha
gyományok során haladva, híven és na
gyon szerény díjazás mellett szolgálta a 
város közösségét. Nem mondhatjuk, hogy 
amerikai tempóval dolgoztak, de az idő
ben olyan nagyarányú elötörésre nem is 
volt szükség. Egyetlen vágyuk az volt, 
hogy a törzsvagyont erősítsék, megőriz
zék s a polgárságot megmentsék a pót 
adó terheitől.

53 éves múltra nyílik kilátás abból a 
nyomtatványból, amelyet egy tiszteletre
méltó úri ember jóvoltából s néhai Fábry 
János előrelátó gondosságából szereztem, 
s amely a város 1890. évi költségveté
sét ösmerleti, amelyből megtudhatjuk, 
hogy a város 1890. évi
szükséglete 97.178 forint és 86 krajcár 
bevétele 96 278 , „ 86
önzés biáay tihát 900 forint volt, amelyet a 
nem polgárok pótadójából fedeztek, s 
ami egyszersmind azt is jelentette, hogy

a „polgár" nem fizetett pótadót, mer 
azt abban az időben még a „gyflttment"- 
nek kellett megfizetni.

Abból az időből még egy rendkívül 
érdekes szimptómát kell feljegyeznünk. 
Egy majdnem ellentmondó jelenség, de 
tény, hogy a múlt század végén a vá
rosnak jóval több alkalmazottja volt, 
mint napjainkban.

A város közigazgatási személyzetének 
összetétele 1890-ben a következő volt: 
Polgármester, tisztviselők, egyházi sze
mélyek, kántorok, tanítók, óvónő, to
vábbá : mükertész, gazda, temetőőr, vá- 
góhidör, téglafelügyelő, szülésznő, do
bos, lámpagyujtó, 4 hajdú, 8 rendőr, 4 
kocsis, 3 toronyőr, 4erdővéd, 1 kályha J 
fütő, 1 tehenész és 1 bornyász volt a [ 
város szolgálatában. Az összes létszám I 
tehát 85 emberből állt, akiknek évi fize
tése — a szolgák, rendőrök, erdővédek 
stb. 1201 forintot kitevő ruhailletményé
vel együtt — 27440 forint és 93 krajcárt 
lett ki.

Az 53 év előtti kor jellemzésére — 
nagyon szűk terjedelemben összefoglalva
— érdemesnek és érdekesnek tartjuk 
feljegyezni még a következőket :

A Kurinc-, Méhes- és Szabatka-pusz
tai szántóföldek és rétek bérletéért ka 
tasztrális holdanként 8 forintot fizettek,
— a messze vidéken hires rimaszom
bati téglát 1000 darabonként 12 forintért 
árúsitották, — egy méter I. osztályú íű 
zifa 1 frt. 10 kr., II. osztályú 85 kr., III. 
osztályú pedig 60 krajcár volt. Egy mé
termázsa felesbúza 5 forint, tiszta búza 
pedig 6 frt. 25 kr. volt. S végűi írjuk le 
azt is, hogy a régi pénzügyigazgatóság
— jelenleg a Teleszniczky Pillár-féle- 
bérleti egész palota — évi bére 1900 
forint volt.

Ez volt tehát az a sokat hangoztatott 
aranykorszak, a béke, nyugalom és erő
gyűjtés kora, amelynek nyomán a va
sútvonalak ezüstszalagjai s a gyárkémé
nyek erdői nőttek ki a drága magyar 
földből.

A demokrácia klasszikus korában 
szinte elképzelhetetlennek tartottuk, hogy 
az akkori világ valaha is kizökkenjen a 
pályájából... És mégis csak kizökkent... 
Ez a tragikum a mi kedélyes kis váro
sunk szépen megindult munkáját is ket
tévágta, derékba törte.

Becsüljük és tiszteljük annak a régi 
világnak értékes alkotásait, szeressük 
intézményeit és őrizzük meg hagyomá
nyait a jövő számára I...

Az emlékek e kedves derűjéből tér
jünk most át a tények világába, abba 
az elkínzott világba, amelynek ismét 
szenvedő részesei lettünk, s olvasgassuk 
csöndes elmélkedéssel a város 1943. évi 
költségvetését. Sok érdekes dolgot fo
gunk találni benne.

Mindjárt elöljárónkban állapítsuk meg,
— s ezzel tartozunk az igazságnak, — 
hogy egy csöppet sem irfgylésreméltó 
szerep manapság a város kormánykere
kénél ülni. Egyre panaszkodunk ellene, 
de valamennyiünknek át kell érezni, 
hogy áldozatos és nehéz munka ma a 
vezetés felelősségében résztvenni.

Az élet rohamos fejlődésével nekünk

is át kellett térni a pátriárkális alapok
ról a modern világ követelzményeihez, 
s ennek az új kornak igényei mélyre
ható változást idéztek elő a mi pátriánk
ban is.

Az évről-évre fokozódó igényekhez és 
kiadásokhoz nem tudunk elegendő fede
zetet találni. Az idei költségvetésnek is 
igen tekintélyes a deficitje, s ez a de
ficit az évek egymásutáni sorozatában 
már állandóvá is lett, s ennek orvoslá
sára a város képviselőtestülete azt az 
utat választja, amely a pénzügy történe
tében nem ösmeretlen : a szükséges be
ruházásokat egy újabb kölcsönnel fedezi.

És milyen különös! A városok ház
tartását szabályozó miniszteri rendeletek 
a szó igaz értelmében deficites költség- 
vetésre nevelnek bennünket. A kormány- 
hatalom tudniillik jóindulatú segítsé
günkre siet, de csak akkor, ha a költ
ségvetési hiány a 75 °/c'Ot meghaladja, 
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha 
már deficiles a költségvetés, akkor csi
náljunk még nagyobb deficitet.

A költségvetés szakszetű, szociális 
szellemmel áthatott, gondja az élet sok
minden területre kiterjed, de egyben 
látjuk, hogy a feladatok súlya alatt nem 
képes programja minden pontját meg
valósítani.

A roppant értéket képviselő ingatla
nok jövedelme még csak megközelítően 
sem tudja biztosítani a legminimálisabb 
5 százalékot.

Példakép álljon itt a következő kimu
tatás, amely a város ingatlanainak be
vételeitől és kiadásairól számol be :

1. Erdőbirtok: 2888 kalasztrális hold, 
melynek mai, de lecsökkented értéke, 
négyszögölenként 1 pengővel számítva:
2.888.000 pengő.
Erdőgazdaság össszes bevétele 129 133 P 

„ „ kiadása 63779 „
A tiszta haszon : 65.354 „

A kereken három millió pengő értékű 
erdő tehát mindössze két percent jöve
delmet hoz.

A kitermelt 6920 méter tűzifáról a vá
rosháza és más városi intézmények, egy-

K i v á n s á g h a n g v e r s e n y .
Rimaszombati diákok a vármegyei ha- í 

digondozottak felsegélyezésére október 
10 én, vasárnap a Polgárikör nagyter
mében előadást rendeztek, amelyen meg
jelentek ár. Radvánszky György főispán, 
ár. Horváth Árpád alispán, Gecsey Jó
zsef tüzérezredes hitveseikkel és szép
számú közönség. Az előadást a diákok 
nemes célzattal rendezték, dicséret illeti 
meg érte őket. Közöttük sok a tehetség, 
de még nyersek, forrongók. Sok rajtuk 
a vadhajtás. Vezetésre, irányításra van 
szükségük, hogy a murci (forró bor) 
édes, erős, zamatos nedűvé váljék. Ha
tározottan erős egyéniségek ezek az if
jak, de sokszor túlzottan egyénieskedők, 
ami az alkotás kárára megy. A műsor 
egyrészt a szereplők szerzeményeiből ál
lott. Tomay Alajos elmélyült, mondani
valója komolyabb és gazdagabb, palet
tája színesebb lett. Vitéz Bodor Károly 
„Nótás Napló“-jának kisérő szövege 
kedves, gyakorlott toliforgatóra vall.

A Rádiórevü első része gyenge orfeumi 
szellemiség, a második részben feltűnést 
keltett Merész Gyula nagyszerű hang
utánzó képességével. Komoly zeneszá
mokat és slágereket is játszottak Túr
osán Tibor és Mosánszky Lothár tangó
harmonikán. Az együttes fejlődésképes, 
vigyázni kell az összjátékra és a kidol
gozás finomságára, reményekre jogosit. 
Az Énekegyüttes mindkét szereplésén

házak, szociális segélyek 1700 méter 
ingyen tűzifát igényelnek, amelyből pél
dául a városháza épülete 260, a tűzoltó- 
laktanya 100, s a vágóhíd fűtése 155 
métert emészt fel.

A 7000 lelket számláló Rimaszombat 
város lakossága egy évi tüzifaszükség- 
lete 20.000 köbméter tűzelőfa, de en
nek ellátását a 2888 kát. hold városi 
erdő — az előírt üzemterv szigorú be
tartása mellett — nem képes biztosítani, 
s így a hiányzó 14—15000 métert az 
állami erdészeitől vagy magántermelőktől 
kénytelen beszerezni a lakosság. Ez pe
dig a közellátás egyik legsúlyosabb 
problémája. Sokszor emberfeletti munka, 
sokszor a legaljasabb árúuzsora, amit 
csak kevés ember képes elviselni. Itt 
csak egyetlenegy módszerrel tudunk se
gíteni : vállalja a nehéz munkát, a szer
vezést és a lebonyolítást városunk agi
lis polgármestere. Kövessen el mindent, 
hogy még a tél folyamán tartalékolhassa 
a tűzifát. Tudjuk nagyon jól, hogy ez 
nehéz munkatöbbletet jelent, de most 
igen nehéz időket élünk és minden erőnk
kel résen kell állnunk, hogy megkiizd- 
jünk a háborús idők terhes, súlyos ve
szedelmeivel.

Volt idő, kisebbségi életünknek egy 
olyan fordulata, amikor halvány remé
nyek bujkáltak a lelkűnkben egy olyan 
csodáról, amely az egész város olcsó 
tűzifa-ellátását évtizedekig biztosította 
volna.

Még sokan emlékszünk arra, hogy a 
csehek az általuk alkotott földreform 
útján milyen nagyszeiű szerencsével ju
tottak 300.000 kát. hold Kóburg hercegi 
erdőbirtokhoz... Belőlünk is kipattant a 
grandiózus elgondolás, s a többi köz
ségekhez hasonlóan, mi is kértünk a Pá
dár—szútori területből pár ezer hold er
dőbirtokot, — pénzért természetesen.

De bizony, a mi ragyogó elgondolá
sunkkal csak ábrándokat kergettünk, a 
magasröp ű eszme megbukott. Kérésünk 
a cseh földhivatalnál nem talált vissz
hangra, a lelkek s érzelmek vizsgálódá
sánál megmérettünk s könnyűnek talál
tattunk. A bűnünk pedig az volt, hogy 
magyarnak s még hozzá becsületes 
magyarnak születtünk : nem mertük vál
lalni a 80000 koronás megvesztegetéssel 
járó következményeket és annak koc
kázatát.

Hogy micsoda ternót csinált egy né
hány szlovák község a Kóburg hercegi 
erdővétellel, egyetlen példával illusztrá
lom : a Balog-völgy poétikus zugában 
éldegélő egy kis szlovák község a fö
löttük elterülő erdörészből legelő céljára 
kapott, illetve megvett 300 kát. hold 
erdőt egyszázezer koronáért, s ugyan
ebből kitermeltek egy millió korona ér
tékű épület- és tűzifát még ugyanab
ban az esztendőben, s ilyen úton módon 
jutott 300 hold legelőhöz és 900000 
koronához ingyen egy kis szlovák köz
ség — édes anyanyelve jussán.

(Folytatjuk.)

meglátszott a szakképzett vezetés hiánya 
Lali Sándor a művészi aláfestést hiány
talanul oldotta meg. Vitéz Bodor Károly 
egyéni utakon jár, erőteljes költőiségü 
mondanivalókkal jő tetszetős formában. 
Ha levetkezi énkultuszát és a jelszavak
kal szakit, komoly értéket fog képvi
selni. A conference ötletes, hangulatos 
volt.

Buzdító, megnyugtató lelki jutalom 
volt a szereplők számára a 380 P tiszta 
bevétel, ami a hadigondozottak javára 
befolyt!

V
A rimaszombati diákok műkedvelő 

csoportjának rendezősége nevében vitéz 
Bodor Károly és Merész Gyula tanító
jelöltek küldöttségileg jelenlek meg ár. 
Radvánszky Györgyné, mint a vármegyei 
hadigondozó bizottság elnöke előtt és 
elszámoltak a folyó hó 10 én megren
dezett kivánsághangverseny anyagi ered
ményéről. Úgy a bizottság elnöknője, 
mint a jelenlévő dr. Radvánszky György 
főispán köszönetüket és elismerésüket fe
jezték ki a diákok önzetlen és hazafias 
tevékenységükért. * 11

Termelési versenykiállitást rendez a 
Téli Gazdasági Iskola ma, vasárnap déli 
12 órától délután 6 óráig, amelyet díj
talanul lehet megtekinteni. Délelőtt fél
11 órakor folyik le az intézet nagyter
mében az idei aranykalászos-gazda
avatás.
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A „ V ö r ö s k e r e s z t e s  N a p o k*1 er ed mén y e  

R i m a s z o m b a t b a n .
Az urnákból befolyt: 230925 P
A hivatalokban összegyűlt: 2326 72 P
A kereskedők adománya : 585.— P

összesen : 522097 P, 
mely összeg a tavalyi gyűjtés eredmé
nyét csaknem 2000 P-vel haladja meg.

— Orvosi hir. Dr. Klein Imre orvos 
katonai szolgálatából hazatérve újból 
rendel Hunyadi-utca 23. sz. alatt.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
és a törvényhatósági kisgyülés e havi 
rendes üléseiket október 12 én, kedden 
tartották meg dr. Radvdnszky György 
kormánybiztos-főispán elnöklete melleú. 
Az üléseken folyó ügyeket és az egyes 
előadók jelentéseit tárgyalták meg.

Katonai kitüntetés. Magyarország 
Főméltósdgu Kormányzója elrendelte, 
hogy tfj. dr. runyai ’Sóldos Béla tarta
lékos huszárfőhadnagynak az ellenség i 
előtt tanúsított vitéz és önfeláldozóan j 
bátor magatartásáért legfelső elismerése 
— a hadiszalagon a kardokkal való egy- j 
idejű adományozása mellett — újólag J 
tudtul adassék. Dr. ’Sóldos Béla feledi [ 
főszolgabíró a második Signum Laudist 
a téli Donmenti harcokban, nehéz csa-1 
tákban érdemelte ki. A Legfelsőbb Ha
dúr újabb elismerése az egész várme
gyében őszinte örömet keltett.

A város közgyűlése. Rimaszombat 
megyei város képviselőtestülete október 
18-án, hétfőn d. u. 4 órakor rendes köz
gyűlést tart. A tárgysorozaton a jövő évi 
költségvetés bemutatása is szerepel.

Uj körjegyzők Gömörben. A m. kir. 
belügyminiszter az 1942:XXIi. t. c. 3. § a 
alapján az alábbi községi segédjegyző
ket körjegyzőkké nevezte ki : Perjéssy 
Dezső csizi lakost a csizi, Nagy Elemér 
bánrévei lakost a bánrévei, Makó László 
méhi lakost a várgedei, Csillik István 
pelsőci lakost a krasznahorkaváraljai, 
dr. Száva István keleméri lakost a kele
mén és Gönczöl Károly sajóházai lakost 
a berzétei körjegyzőséghez. A miniszter 
ugyanakkor dr. Belinszky László putnoki 
lakost Putnok nagyközséghez községi 
jegyzővé kinevezte.

Tanügyi hir. A csurgói ref. „Csoko
nai Vitéz Mihály“-gimnázium megüre
sedett latin-magyar tanszékére Haluszka 
Margit oki. tanárnőt választotta meg.

A város Közellátási Bizottsága az
elmúlt héten Éva László polgármester 
elnökletével ülést tartott. Az ülés főleg 
a beszolgáltatásokkal kapcsolatos kérel
mekkel foglalkozott Patonay Gábor elő
adó jelentései alapján.

Halálozás. Özv. Görbe Gyuláné sz. 
csáthi Kriston Ilona október 13-án, 77 
éves korában meghalt. Az elhunyt váro
sunk egyik legrégibb családjából szár
mazott és kiterjedt rokonság gyászolja 
őt, aki haláláig szivében hordta egyetlen 
fia hősi halála és korai özvegysége fö
lötti bánatát. Temetése a ref. egyház 
szertartása szerint pénteken ment végbe 
nagy részvét mellett.

Jótékony adomány. Az uj huszár hősi 
emlékmű leleplezése alkalmával koszorú 
megváltás címén a Rimaszombati Járási 
Ipartársulat a Magyar Vöröskeresztnek 
feladott 50 P-t, valamint a Rimaszom
bati Járási Keresk. Egyesület felajánlott 
a hősi halottak hozzátartozóinak meg
segítésére 50 P-t, mely összeget özv. 
Kánai Jőzsefné tiszapolgári hadiözvegy
nek juttatták el. A nemes felajánlást 
ezúton is megköszöni a századparancs
nokság.

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

Bélyeggyűjtők figyelmébe I A posta
vezérigazgatóság uj rendelkezése miatt 
városunkban is szükségessé vált a „Bí- 
lyeggyüjtök Egyesületének" megalakí
tása. Az előkészítő értekezlet október 
16-án, szombaton este 8 órakor a Pol
gárikörben folyik le, ahová az összes 
helybeli bélyeggyűjtőket meghívják.

Alapszabály jóváhagyás. A m. kir. 
pénzügyminiszter a Felvidéki Általános 
Biztosító Egyesület, Tamdsfalva módosí
tott alapszabályait a m. kir. belügy
miniszterrel egyetértésben 23 281/1943. 
V. pü. szám alatt jóváhagyta.
Diákigazolványok érvénytartamának 

meghosszabbítása. Az államvasutak 
igazgatósága a középiskolai tanulók ala
csonyabb kocsiosztályu menetjegy vál
tására jogosító szürke szinü igazolvá
nyának érvénytartamát október 15. helyett 
november 8-ig meghosszabbította.

Harcolj az árdrágítók ellen. A mai
válságos időben a legveszedelmesebb 
belső ellenségeink közé tartozik a nehéz 
beszerzési lehetőségeket kihasználó lelki- 
ismeretlen árdrágítók serege. A fekete
piac ezen veszedelmes lovagjai ellen

mindenkinek a legkíméletlenebb harcot 
kell felvennie, mert ha sötét üzérkedé
seiket szó nélkül türjük, anyagi romlás
ba kergetik a magyar társadalmat. Pén
zünk vásárló erejének megvédése szem
pontjából nagy nemzetgazdasági érdek, 
hogy az árdrágítót azonnal feljelentjük.

Az első statáriális halálos ítélet Rimaszombatban.
Október 15-én, pénteken folyt le Ri

maszombatban az első rögtönitélő-birás- 
kodás. A vádlott Horváth (Berki) Béla 
37 éves, két gyermekes, állítólag rima- 
szombati születésű, foglalkozás- és állandó 
lakhelynélküli cigány volt, akit az 
ügyészség

az elsötétités alatt történt két rend
beli betöréses lopással vádolt.

Horváth Béla szeptember hó 11-én 
Jeszte községben éjjeli szállást kért Kótai 
János községi cigány kondástól, aki ezt 
számára a padláson jelölte ki. Horváth 
Béla a másnapra virradó hajnalon két 
órakor Ielopódzott fekhelyéről,

betörte Kótai hálókamrájának abla
kát, s a szobából egy horgas bottal 

kilopott egy batyut,
amelyben egy 25 pengő értékű férfi 
kiskabát, 14 pengő értékű borotva-kész
let, 50 pengő készpénz és körülbelül 
215 pengő értékű női ruha volt éltévé. 
Horváthot a csendőrség a minap elfogta, 
aki tagadta, hogy a betörést éjjel követte 
volna el. Miután azonban a tanuk iga
zolták, hogy a bűncselekmény hajnalban 
3 óra előtt történt és mert

Horváth Béla már négyizben volt 
jogerősen betöréses-lopásért elitélve, 
Moesz Géza kir. ügyészségi elnök 
az ügyet a rögtönitélő biróság elé 

utalta.

aljegyző látta el, mig a hivatalból ki
rendelt védő dr. Weinbergei Rezső ügy 
véd volt.

Moesz Géza kir. ügyészségi elnök is
mertette azokat az indokokat, amelyek 
alapján az ügyet a rögtönitélőbiróság elé 
utalta, mire Tariska Lajos elnök a tár
gyalást megnyitotta. A vádlott, a két 
sértett, valamint 3 tanú kihallgatása után 
hangzottak el a vád- és védbeszédek.

A kir. ügyész
halálbüntetés kiszabását javasolta,
mig a védő az ügynek a rendes 

biróság elé való utalását kérte.
Mintegy félórás tanácskozás után, 

pontban déli 12 órakor hirdette ki Ta 
riska Lajos elnök a rögtönitélő biróság 
határozatát, amely szerint Horváth (Berki) 
Béla vádlottat a Btk. 333. §-ába üt
köző és a Btk. 336. §-ának 3. pontja, 
a Btk. 338, valamint a Bn. 48. § ának 
második tétele szerint minősülő lopás 
büntette miatt a

8020/1939. M. E. számú rendelet
értelmében halálbüntetésre Ítélte.
Az indokolás szerint a rögtönitélő bi

róság előtt kétségtelenül bebizonyosult, 
hogy Horváth Béla a lopást elkövette 
és a biróság azt is bizonyítottnak vette, 
hogy a

bűncselekményt az elsötétités ideje 
alatt követte el.

A rimaszombati kir. törvényszék ötös
tanácsa a törvényszék 2-es számú ter
mében Tariska Lajos kir. törvényszéki 
elnök vezetése mellett ült össze. A sta
táriális biróság tagjai voltak : dr. Bö
szörményi Nagy Béla, dr. Valló Tivadar 
és dr. Maridnyi Pál kir. törvényszéki 
tanácselnökök, valamint dr. Mosdnszky 
Lothár kir. törvényszéki biró. A jegyzői 
tisztet dr. Felkay Gusztáv kir. bírósági

Horváth Béla a bűncselekmény elkö
vetését beismerte ugyan, azonban azzal 
védekezett, hogy azt reggel öt órakor 
követte el, amit a sértettek, valamint a 
tanuk vallomása kétséget kizáróan meg
döntött.

Horváth Béla és védője az Ítélet ki
hirdetése után kegyelemért folyamodott, 
mire a biróság kegyelmi landccsd alakult 
át, melynek döntése titkos.

Bor- gyümölcsszeszfőző
v á l l a l k o z ó  (Tóth  Ernő R im aszom bat)
felkéri azon termelőket, akik gyümölcsből 
pálinkát óhajtanak főzni, hogy október 25-ig 
mondják be a mennyiséget Szijjártó-u. 20 sz.

Jóváhagyott birói ítélet. A kassai 
kir. Ítélőtábla a rimaszombati kir. tör
vényszék Ítéletéi, amely Vincze Lajos 
serkei és Havas Gyula rimaszombati 
kereskedőket egyenként másfélévi bör
tönnel sújtotta, jóváhagyta. Az elitéltek 
semmiségi panasza folytán a bünpör a 
magyar királyi Kúriát is foglalkoztatni 
fogja.

A Pimaszomban Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.
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A Magyar Rádió kivánsághangver- 
senyek-l közveiit. Nem tudjuk, hogy ki 
és kik kívánják ezeket a mtisorszámo- 
kat, csak azt érezzük, hogy ez a zene, 
ez az irodalom, melyet a Magyar Rádió 
a kiváiisághangversenyeken a világba 
szétröplt, nem magyar. Pesti zsargon 
szólamok. Karádi slágerek, kávéházi 
ócskaságok és a magyar lelket fertőző 
ostobaságok. Pedig a Magyar Rádiónak 
magyar Ízlést, magyar kultúrát kellene 
szerteharsogni, hogy a liberális század 
destruáló és tradíciókat ölő idegensége 
kivesszék végre a magyar életből. Csu- 
dálkozhatunk-e hát, ha a magyar diák
ság kivánsághangversenyt rendez és le
másolja a Magyar Rádió fertőző számait, 
lipótvárosi karádizmusát, vinnyogó öm
lengéseit, Sajót és Hacseket, és „rácva- 
lis“ csiskásokban látja meg a Don part
ján élethalálharcot vívó  magyar katonát.

Nem tudjuk ki ellenőrizte a diákság, 
egyébként sok tehetségtől duzzadó kí
ván sághang verseny ének összeállítását, 
csak azt éreztük, hogy ezek a fiuk nem 
ismerik a magyar lélek rejtett szépsé
geit. Nem ismerik a magyar dalt. Nem 
tehetnek róla. A Magyar Rádió tanilja 
őket. És a magyar társadalom ezeknek 
tapsol.

[Levente-élet.
A Rimaszombati Levente Egyesület 

rendkívüli közgyűlése.
A Rimaszombati Levente Egyesület 

október 8 án rendkívüli közgyűlést tar
tott a Levente Otthon nagytermében, 
melynek egybehivását az tette szüksé
gessé, hogy az egyesület közszeretetben 
álló elnöke : dr. Maridnyi Pál kir. tör
vényszéki tanácselnök és az egyesület 
felvirágoztatása terén nagy érdemeket 
szerzett Molnár Sándor egyesületi titkár 
tisztségükről lemondottak.

A népes közgyűlést dr. Katiimban 
Antal egyesületi főtitkár nyitotta meg. 
Üdvözölte a megjelenteket, közöttük dr. 
vitéz Puskás Z igmond városi tanácsno
kot, Rad.iny Lajos róni. kát. esperes- 
plébáqost, vitéz Baráth Károly ág. ev. 
lelkipásztort és Tóth Sándor százados, 
levente körzetparancsnokot. Ezután rész
letesen vázolta a közgyűlés összehívá
sának szük-éges voltát, hálával és kö
szönettel adózott dr. Mariányi Pál, mint 
Molnár Sándor munkásságáért, mellyel 
az egyesületet elindították a fejlődés 
utján, majd ismertette azokat a levele
ket, melyekben hivatali elfoglaltságukra 
hivatkozással az egyesületbe viselt elnöki, 
illetve titkári tisztségükről lemondottak.

Dr. Kolumban Antal ezután átadta az 
elnöki tisztet dr. vitéz Puskás Zsigmond 
városi tanácsnoknak, aki ismertette a 
közgyűlést előkészítő választmányi ülés 
határozatát az uj tisztikar jelölését ille
tően.

A választmány az elnöki tisztségre
dt. Kolumbán Antalt jelölte, akit a
közgyűlés egyhangú felkiáltással meg 

is választott.
Vitéz Puskás Zsigmond az elnöki 

szék átadása során meleg szavakkal 
üdvözölte dr. Kolumbán Antalt, kérvén 
őt, hogy az egyesületet az eddigi ügy
szeretettel vezesse tovább.

Az uj elnök ismertette a választmány 
további jelölést, melyet a közgyűlés 
egyhangú határozattal elfogadott és ennek 
során egyesületi főtitkárrá választotta 
Tóth Sándor róm. kát. lelkészt, titkárrá 
Bútora Lászlót, gazdává Biath Tibort, 
kiegészítette a választmányi és a szak
osztályvezetői kart. A közgyűlés a hit- 
buzgaltni szakosztály róm. kát. tagoza
tának vezetésére Radány Lajos esperes
plébánost kérte fel, ki e tisztséget kész
séggel elvállalta.

A szép és mindvégig emelkedett han- 
guia'u közgyűlés dr. Kolumbán Antal 
zárószavaival ért véget.

* *  *

Élet a Rimaszombati Levente Egye
sületben. A Rimaszombati Levente Egye
sület szakosztályaiban élénk élet indult 
meg. Az egyesület labdarugói a levente 
labdarugó bajnokságban szerepelnek 
hétről hetre, s ennek során legközelebb 
a salgótarjáni, ragyolci és bakti levente 
csapatokkal mérik össze erejüket. Meg
kezdődött az élet az asztali-tenisz szak
osztályban is, melynek csapatai közül

az egyik az országos nemzeti bajnok
ságban, a másik az ózdi alosztály baj
nokságában indul. Tóth Sándor levente 
körzetparancsnok-százados kezdeménye
zésére megindultak az előkészületek 
ökölvívó szakosztály létesítésére és fel
virágoztatására, s még több szakosztály 
készül kellő megszervezés után életteljes 
működésre.

O l a j i p a r i  e r ö t a k a r m á n y j á r a n d ó s á g o k  
k i s z o l g á l t a t á s a  s z e r z ő d é s e s  o l a j -  
m a g t e r m e l ö k  részére .

Illetékes helyről többizben szólították 
fel a szerződéses olajmagtermelő gaz
dákat, hogy az 1942. évben szerződés 
alapján megtermelt és beszolgáltatott 
olajmagtermésük utáni olajipari erő- 
takarmányjárandóságuk átvételével ne 
késlekedjenek.

A Fulura ismételten nyomatékosan fel
szólítja azokat az olajmagtermelő gazdá
kat, akik az 1942. évben szerződés alapján 
megtermelt és beszolgáltatott magteriné- 
sük utáni erőtakarmányjárandóságukat 
ezideig valamilyen oknál fogva nem 
vették át, hogy járandóságukra vonat
kozó igényüket a legrövidebb időn be
lül érvényesítsék, nehogy az az uj idény 
megkezdésével érvényét veszítse.

Ezenkívül illetékes helyről felhívják a 
gazdák figyelmét arra, hogy a szerző
déses alapon termelt és beszolgáltatott 
1943. évi olajmagtermelés után kiutal
ható erőtakarmányjárandóság átvételé
nek legalkalmasabb időpontja a termés 
leszállításakor vap, amikor is az üze
mekhez termeléssel beérkezett vagónok 
kiürítése után azokban az erötakarmány- 

| szállítások legalkalmasabban eszközöl- 
hetők. Az 5 410/1942. M. E. számú ren
delet szerint a szerződéses olajmagter- 
melök erőtakarmány iránti igényüket 
legkésőbb 30 napon belül tartoznak 
érvényesíteni. A Futura ennek megfele
lően kiküldi az erőtakarmányra vonat
kozó kötieveleket a jogosult termelők
nek, akik sürgősen gondoskodjanak az 
ellenérték — esetleg zsák - szál I i tási ren
delkezés — beküldéséről, hogy a szállí
tás akadálytalanul lebonyolítható legyen. 
Azoknak a gazdáknak, akik most az ősz 
folyamán nem igyekszenek átvenni szer
ződéses járandóságukat, számitaniok kell 
azzal, hogy majd csak lényeges késéssel, 
a késő tavaszi hónapokban fognak erö- 
takarmányjárandóságukhoz jutni, amikor 
az állatállományuk áttelelése szempont
jából már lényegesen kevésbé értékes.

S P O R T .

Innen-onnan.
A Törekvés csapata az utóbbi időben 

nagyon szépen feljavult, itthoni sport
szerű és fegyelmezett játékával meg
szerezte a közönség szeretetét és tet
szését, amit az a tény is bizonyít, hogy 
minden mérkőzésen telt tribünnel és 
nézőtérrel találkozik a szemlélő. — Be
szélgetve az egyik vezetőségi taggal, 
megkérdeztem van-e már megtakarított 
pénze az egyesületnek ? Az illető veze
tőségi tag, meglepődve kérdésemen azt 
felelte, hogy a mérkőzések a nagyszámú 
beléptidijakból hoznak ugyan valamit a 
„konyhára", azonban most, hogy két 
csapat is szerepel, egy-egy vidéki mér
kőzés (kiu'azás, elszállásolás, koszt stb.) 
minden pénzét felemészti a csapatnak, 
sőt a legnagyobb anyagi gondok elé 
állítják az egyesületet.

Gondolkoztam a hallottak felett, vala
mit csinálni kéne az egyesülettel. De 
mit? Azt hiszem, nem lesz más meg
oldás egyelőre, mint a beléptidijak fel
emelése, mert hiszem azt, hogy szurko
lóink, akik szívvel, lélekkel a csapat 
mellett állanak, talán meg sem éreznék 
a belépődíjak arányos felemelését. Jó 
lenne a páholyt 4 pengőben, a tribünt 
2'50—3 pengőben, az állóhelyet 1 '50 
pengőben, a tagjegyeket 20—30, esetleg 
50 fillérrel olcsóbban, a diák- és a ka
tonajegyeket pedig 80 fillérben megálla
pítani. Tudom jól, hogy a mai helyzet
ben minden fillér sokat számit minden
kinél, azonban bizom abban is, hogy 
szurkolóink meg fogják érteni az idők 
szavát és akkor, amikor pár fillérrel 
többet fizetnek a mérkőzésre, — amit 
talán mégsem éreznek meg olyan nagyon

— sokat segítenek az egyesületen. Gon
dolkozzunk csak ezek felett és siessünk 
segítségére a csapatnak.

* * *
Rimaszombat város sportközönsége 

büszke lehet a honvéd helyőrség tiszti
karára, — a Törekvés SE csapataiban 
ezidőszerint már két „katona-futballista" 
játszik, amit a helyőrségi parancsnoksá
gok megértő és jóindulatú pártfogolásá- 
nak köszönhet a vezetőség. Hogy Bar- 
czit és Mucsikot nem veszítette el a 
csapat, szintén nagy szerepe van a ka
tonai parancsnokságoknak, mert lehe
tővé tették, hogy nevezetteket a rima- 
szombati helyőrséghez osztották be tény
leges katonai szolgálatra.

L a b d a r ú g á s .
Gyöngyösi AK—Törekvés SE 3:0 

(0:0). A Törekvés: Juhász— Izsák, Mol
nár — Király, Pleszinger, Mucsik — Bar 
czi, Kardos, Antoni, Petrasovics, Páles 
felállítással játszotta hetedik mérkőzését 
Gyöngyösön az ottani AK csapat ellen.

Törekvés indítással kezdődik a mér
kőzés, kezdetben váltakozó mezőnyjáték
kal, később Törekvés fölénnyel, azon
ban a gólképtelen csatársor miatt csak 
döntetlen eredmény születik az első 
félidőben. Újrakezdés után megfordul a 
játék menete és már az első percekben 
védelmi hibából, az ellenünk Ítélt bün- 
tetőrugásból megszerzi Gyöngyös a ve
zetést. A gól után a Törekvés csapata 
valósággal összeroppant és Így sikerült 
az ellenfélnek a mérkőzést 3:0 ás rima- 
szombati vereséggel lezárnia.

A [sajnálatos vereségnek elsősorban 
az az oka, hogy a Törekvés tartalékol- 
tan állott fel, — nagyon hiányzott a csa
patból Dombóvári és Szapáry, akiket a 
helyettük szerepelt tartalékok legnagyobb 
igyekezetük ellenére korántsem tudtak 
pótolni, — a második nagy hibája a 
csapatnak, hogy Törekvésnek nincsen 
góllövő csatársora, mert ha az első fél
időben eredményesek lettek volna, köny- 
nyen megnyerhette volna a csapat a 
mérkőzést. Gyurcsik biró sok hibát kö
vetett el.

Törekvés SE II.— Farkaslyuki OTE
II. 2:0 (1:0). Kerületi bajnoki mérkőzés 
Farkaslyukon. Bíró: Hercsin. Törekvés 
II: Vaskó— Vengrin, Vincze — Viczián
I. , Ternák, Vicián II. — Pély, Sós, Dras- 
kovics, Molnár, Vályi összeállítással in
dult a küzdelembe. A szépen indult mér
kőzésen a Törekvés II. csapata annak 
ellenére, hogy az első félidőben 9 em
berrel játszott, ismét kitett magáért és 
hazahozta mindkét bajnoki pontot. Az 
első félidőben mezőnyjátékkal kezdődik 
a játék, — Draskovics a mérkőzés kez
detén megsérült és elhagyta a pályát. — 
A második félidőben lép pályára a pon
tos megjelenésben akadályozott Pély és 
csak ekkor kezdi a játékot. Az eredmény 
igy is kielégítő. A gólokat Pély és Sós 
lőtték. Törekvés csapatában kiváló játé
kot mutatott Vaskó, akit gyakran, meg
érdemelten tapsolt meg a közönség. A 
biró megfelelt feladatának.

A Rimaszombati LE csapata Somos
kőújfalun mérkőzött vasárnap az ottani 
LE ellen és ismét gyöze emmel érkezett 
városába. Az eredmény 2:0 volt a rima- 
szombatiak javára.

Vasárnap ismét két bajnoki mér
kőzés lesz Rimaszombatban, — még
pedig délelőtt 11 órakor a Törekvés SE
II. csapata játszik a Borsodnádasdi LASE 
csapatával, — délután fél kettő órakor 
pedig a Törekvés SE első csapata méri 
össze erejét a jónevü Füleki VSE együt
tesével.

Nemzeti filmszínház.
A múlt héten komoly sikert aratott, 

valóban művészi eszközökkel megalko
tott magyar film után most pénteken, 
szombaton és vasárnap Daróczy József 
ugyancsak lenyűgöző erejű filmujdon- 
ságát láthatjuk „Késő" citnen. Érdek- 
feszitő témáját a mai háború és az ön
feláldozó szerelem adja. A négy fősze
replő művész: Bulla Elma, Murád Lili, 
Jávor Pál és Sárdy János olyanok, mint 
egy tökéletesen összehangolt kamara- 
zenekar. — Október 18-án, hétfőn és 
19 én, kedden kacagtató magyar víg
játékra, a „Pénz beszél" másodbemuta

tójára kerül sor. A főszerepeket Szörényi 
Éva, Dajka Margit, Peéry Piri, Kovács 
Károly, Csortos Gyula és Mály Gerő 
játszák. — Október 20-án, szerdán és 
21 - én, csütörtökön izgalmas francia tár
sadalmi drámát mutat be a filmszinház 
„Névaparti nász" citnen. Rejtélyes bűnügy 
szálai szövik át az az orosz fővárosban 
lejátszódó történetet. Főszereplői a ki
tűnő Gaby Morlay és Vlctor Francén. A 
filmet csak felnőttek nézhetik meg. — 
Október hó 22-én, pénteken folytatja a 
mozgóképszínház a legjobb magyar fil
mek bemutatását „Keresztuton" cimen. 
Szili Leontin nagy sikert aratott regé- 
gények filmváltozatát a legjobb színé
szeink játszák Tolnay Klárival, Sontlay 
Artúrral és Ajtay Andorral az élen.

Gömör és Kishont vm. alispánjától. 
18.003/1943. szám.

Értesítés.
A m. kir. minisztérium az 1943. évi 

október hó 1-én kelt 4620/1943. M. E. 
számú rendeletével elrendelte, hogy a 
„Szervezeti és Szolgálati Utasítás és a 
m. kir. csendőrség számára" 49. §. 330. 
pont 7. alpontjában szabályozott fegy
verhasználati jog a rendeletben megje
lölt területeken a kihirdetést követő ötö
dik naptól kezdve alkalmazást nyerjen.

Azok a határmentén (a rendelet b. és 
c. pont) lévő csendőrőrsök, melyek mű
ködési térületen a rendkívüli fegyver- 
használat alkalmazása életbelép, a kö
vetkezők :

a szombathelyi csendőr kerületnél: Stri- 
dóvár, Muraszerdahely, Drávavásárhely, 
Muragárdony, Csáktornya, Perlak, Mura- 
csány, Kotor, Alsódomboru, Légrád;

a pécsi csendőr kerületnél: Zákány, 
Csurgó, Berzence, Vízvár, Babócsa, Barcs, 
Lakőcsa, Drávátok, Selye, Vajszló, Drá- 
vaszabolcs, Beremend, Petárda, Kácsfalu, 
Dárda, Kpács;

a kassai csendőr kerületnél: Nagypo- 
lány, Takcsány, Utcás, Malomrét, Ha- 
jasd, Csontos, Lyuta, Zsdenyova, Alsó- 
verecke, Volóc, Pilipec, Majdánka, Ökör
mező, Alsószinevér, Alsókalocsa, Nérnet- 
mokra, Királymező, Kőrösmező, Tisza- 
borkut, Tiszabogdány, Trebusafejérpatak, 
Havasmező, Felsővisó, Borsa.

Az idézett utasítás 330. pontjának a 
fenti rendelettel életbeléptetett 7. al
pontja szerint a szolgálatban álló csend
őr fegyverét mindenki ellen köteles hasz
nálni, „aki magát gyanússá teszi és a 
felhívásra kielégítő válasz nélkül elsza
lad."

Rimaszombat, 1943. október 7.
Dr. Horváth Árpád s. k. 

alispán.

FpfPQÍfPiti az ÍRen ,isz,eltkíuön-Ll luulluiif séget, hogy 15 hónapi 
frontszolgálat után hazatérve

szabómühelyemet
Andrássy-ut 15. sz. alatt megnyitot
tam. — Kérem a tisztelt közönség 
szives pártfogását.

Tisztelettel :
P U T N O K Y  I S T V Á N
úri-, női- és egyenruhaszabó, Andrássy-ut 15.

Eladó hordók

I m indenféle n agyságb an  |

H lo z e k  J á n os I
ece tg y á r  R im aszom bat. I

Egy alig használt finom fekete

télikabát eladó.
Ci m:  K m e t t y - u t c a  11. szám.

Morcán kisautót veszek. 
DKW motorkerékpárt

eladok.
Buress József Rimaszécs.

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


