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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

A halál árnyékában...
A múlt pénteken a rimaszom
bati törvényszék rögtönitélő taná
csa halálos Ítéletet hozott egy bű
nöző felett. Nem kutatjuk az elitéit
végzetes tette indítékait. Talán
született bűnöző volt, akit haj
tott a vére, akinek szenvedélye
volt a bűn, avagy talán éhezett,
fázott, rongyokban járt és ez ra
gadta a sorozatos bűnre... Nem
bíráljuk a bíróság döntését, hiszen
a bírói tanács tagjai komoly lelkiismeretvizsgálat, nagy leiki küzdel
mek után hirdették ki az élet feletti
döntést; nem lépünk elő az embe
riesség jelszavaival, bár talán emberi
és egyházi szempontból tekintve
megrendülünk, megdöbbenünk és
könnyet ejtünk... Megállunk az élet
és a halál árnyékában, s a halál
árnyékában úgy érezzük, hogy
szükség volt erre a verdiktre, a
magyar élet tisztaságáért és becsü
letességért vivott harc tette szük
ségessé a büntetést, hogy a magyar
élet szerencselovagjai, a magyar
élet vámszedői reá eszméljenek a
halál közelségére.
Nemzetünk a lét és nemlét kü
szöbén v í v kemény csatát fennma
radásáért. Legjobbjaink idegen csa
tatereken véreznek, ezalatt meg
nyílnak a csatornák zsilipjei és a
magyar élet küzdőterét elözönlik a
magyar élet kártévői: a fecsegők,
a locsogók, a fekete piac lovagjai,
az árdrágítók, a nemzet birtokállo
mányát elherdálók, a kútmérgezők.
Simák és okosak, a láthatatlanság
köpenyében burkolóznak, hiába elle
nük minden harc, a métely terjed,
s ha a népünk reális érzéke nem
tiltakoznék eme magyarsággyilkos
ság ellen, tragikussá is válhatna a
magyar jövő helyzete, hiszen a
nagy világháború is a belső fronton
bukott el.
Ma a halál közelségének árnyé
kából azt üzenjük a mocsárvilág
nak, kivágjuk a magyar élet testé
ből, a magyar lélekből a fekélye
ket, eltiporjuk azt, aki a győzedel
mes, szent magyar élet útjába akar
állani, a magyarság becsületbiróságok elé állítjuk azt, aki a magyar
élet tisztaságát és tisztességét fe
nyegeti.
A rimaszombati bíróságon elhang
zott halálos ítélet és egy szegény
bűnös feje felett lebegő Damokles
kard, amely lesújthat minden nem
zetgyilkosra, legyen kiáltó szó, le
gyen vészharang..., amelynek nyo
mán bűntudat és uj élet fakad...

A szerkesztésért és kiadásért felelős :
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Negyedévre 3 pengő. — Egyes szám ára 24 fillér.
Külföldre : Egy évre 16 pengő.

bizták és elhatározták, hogy a sport
fürdő kerítését és öltözőhelyiségeit fel
épitik és erre a célra tiz évi részletek
ben való lefizetésre 40.000 pengőt vesz
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A niszter rendeletét, amelynek értelmében nek fel a város szabadon álló alapjaiból.
Vitéz dr. Puskás Zsigmond bemutatta
gazdasági év kezdetén rendelkezésre
végül a gyámpénztár 1942. évi zárszám
1943. november 1-től kezdve a ke
álló készletek lehetővé tették, hogy a
adását és mérlegét, amelyet a közgyű
nyérfejadag az ország egész terüle
kormány julius 1-vel felemelje a kenyér
lés elfogadott és áttért
fejadagot, szeptember 1-vel pedig a liszt
tén a jelenlegi 20 dekagramm helyett
az 1944. évi költségvetés
fejadagot. Most, hogy a kenyérgabona
25 dekagramm.
beszolgáltatás első időszaka végétért, az
tárgyalására, amelyet dr. Marjeovics Fe
Azok részére, akik a kenyérfejadagot renc számvevőségi tanácsos terjesztett
eredmények alapján lehetségessé vált,
hogy a kormány a kenyérfejadagot újra kenyérlisztben kapják, a kenyérliszfej- elő. Éva László polgármester hangsú
emelje. A hivatalos lap múlt vasárnap adag havonként és személyenként öt lyozta, hogy a költségvetést ez évben is
az időkhöz mért takarékosság jegyében
reggeli száma közölte a közellátási mi- kilogramm lesz.
állították
össze. Az előre kiadott terve
---------------- ♦♦---------------zet némi nyugtalanságot keltett a pót
adót illetően, a polgármesternek azon
ban sikerült a város pénzügyi és gaz
dasági bizottságával egyetértőén olyan
korrigálásokat eszközölni, amelyek az
egyensúly fenntartása mellett lehetővé
Végül kijelentette, hogy prog teszik, hogy
A „Budapesti Közlöny" múlt
a pőtadó a jövőben is 75% maradjon.
csütörtöki száma közölte a Kor ramja: „dolgozni, szervezni és se
Sichert Károly bizottsági tag köszöne
mányzó Ur legfelsőbb elhatározá gíteni."
tét és bizalmát fejezte ki a költségvetést
sát, amely szerint vitéz dr. Bonczos
A hadigondozás uj rendszerének ily értelemben előterjesztő polgármes
Miklós államtitkárt az Országos első jelentős megnyilvánulása, hogy ternek és indítványára a közgyűlés név
Hadigondozó Hatóság elnöki és a kormány október hó 16-án kelt szerinti szavazással
egyhangúlag részleteiben és általá
vitéz nemes Máthé Kálmán al
nosságban megszavazta az 1944. évi
tábornagyot ugyané hatóság alelnöki 4760/1943. M. E. számú rendele
költségvetést.
tével
teendőinek ellátásával megbízza. A
Eszerint Rimaszombat megyei város ház
szociális tevékenységéről már eddig
november -től
százalékkal
tartási alapjának 1944. évi költségvetési
is jól ismert dr. Bonczos Miklós
felemelte
mérlege a következő :
Szükséglet
973914 P
uj hivatalába lépése alkalmából a a múlt és jelenlegi világháború ha
Fedezet
858.973 P
sajtó képviselői előtt kijelentette: dirokkantjainak, özvegyeinek és ár
Hiány: 114.941 P
váinak hadigondozási pénzellátását.
„a hadigondozás legjelentősebb
Ezen hiány fedezéséül 115% községi
Az érdekeltek körében megelégedést pőtadó kivetése lenne szükséges, azon
feladatának — a gyógyászati
és megnyugvást kelthet a kormány ban a várható 40.000 pengős állami
járadékellátáson felül — azt te
nak a hadigondozottakkal szembeni segéllyel a hiány 74.941 pengőre csök
kintem, hogy a háború által ká
megértő intézkedése, melyből lát kenne, mely esetben 74'95% pótadóval
rosult családokat a szociális
ható, hogy a nemzet vezető ténye lehet a hiányt pótolni. A képviselőtes
megsegítés különböző eszkö
tületi tagok megnyuvással vették tudo
zői soha sem fognak megfeledkezni másul a polgármester ama kijelentését,
zeivel felemeljem és életüket
azokról, akik a Hazáért a legtöb hogy az államsegély érdekében illetékes
lehetőleg arra a színvonalra
bet áldoztak.
helyen teljes erejével eljár.__________
állítsam vissza, amelyen őket

November hó 1-től kezdve 25 dekára emelik
a kenyér fejadagját.

A korm ány 20 százalékkal em elte a
h adigon dozottak já ra d ék a it.
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a háború kitörése érte."
— — ♦♦----------------

A város képviselőtestülete
letárgyalta az 1944. évi költségvetést.
Hetvenöt százalék marad a városi pótadó.
Rimaszombat megyei város képviselő
testülete október 18-án, hétfőn délután
rendes közgyűlést tartott Éva László
polgármester elnöklete mellett. A polgármester üdvözölte a nagyszámban meg
jelent képviselőtestületi tagokat, majd
meleg szavakkal emlékezett meg a re
vízió nagy harcosáról, a 80-ik születés
napját ünneplő Heiczeg Ferencről, akit
— indítványára — közgyűlés egyhangú
lelkesedéssel táviratban üdvözölt.
A 14 pontból álló napirend során a
közgyűlés a fennálló rendelkezések ér
telmében dr. Gabonás János polgármes
ter-helyettes referálása után a keleti
harctéren eltűnt dr. Csetneki Pál városi
aljegyző feleségének nyugdijat szavazott
meg. Megszavazta a közgyűlés a város
tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak
karácsonyi segélyét és a segédhivatali
tisztviselők pótilletményét megállapította.
Szabó Károly városi főmérnök bemutatta
a város és a honvédkincstár között a

„Gondüző“ -épület vízellátásáról szóló
szerződést, amit a közgyűlés egyhangú
lag elfogadott. Ugyancsak egyhangú
határozattal járult hozzá a közgyűlés a
helybeli keresztény egyházak segély iránti
kérelmének teljesítéséhez. Vitéz dr. Pus
kás Zsigmond vsi. tanácsnok és Plentzner
Frigyes erdőmérnök a város gazdasági
ügyeiről tettek jelentést. Ezek során a
jövő évi fedeztetést dijakat a teheneknél
20, a sertéseknél pedig 6 P ben állapí
tották meg. A jövő évi legeltetési dijak
a következők lesznek: a csordára és
gulyára egy évre 50 P, anyasertésre ne
gyedévenként 7'50, koca-süldőre negyed
éveként 5, ártányra negyedévenként 6
és malacra negyedévenként 4 P. Az
anyakecskékért havonként 3, gidákért
pedig ugyancsak havonként 1'50 P-őt
kell fizetni.
Éva László polgármester indítványára
a korcsolyapálya kezelését ez évben is
a „Ferenczy István"- cserkészcsapatra

A z 1 9 4 4 —45. év i gab on a
b esz o lg á lta tá s.
A hivatalos lap közölte a köz
ellátási miniszter rendeletét, amely
ben a mezőgazdasági termelők
1944—45. évi kenyérgabonabeszol
gáltatásáról intézkedik. A rendelet
szerint minden mezőgazdasági ter
melő köteles az 1944. évi termés
ből egész szántóföldterületének —
aranykorona kataszteri tiszta jö
vedelme után
—
buzaegységnek megfelelő
kilogramm
kenyérgabonát beszolgáltatni a közellátásügyi miniszter által később
megállapítandó módon és időben.
A 3 aranykoronánál kisebb katasz
teri tisztajövedelmü szántóterület
minden kataszteri holdja után 30
buzaegységnek megfelelő kenyérgabonát, a
aranykoronánál na
gyobb kataszteri tisztajövedelmü
szántóterület minden k a t a s z t e r i
holdja után
buzaegységnek meg
felelő
kilogramm kenyérgabonát
kell beszolgáltatni.
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1943. október hó 24.

Hogy az előadók a legjobbat
fogják nyújtani, arra el vagyunk ké
szülve. De hogy mi, a közönség
is méltók leszünk hozzájuk, érdek
lődésünket azzal juttatjuk kifeje

zésre, hogy minél nagyobb szám
ban jelenünk meg — merjük re
mélni.
A hangverseny pontosan fél 8
órakor kezdődik.

Egy polgár szemlélődései.
Most pedig adjunk tájékoztatót a har
madik nagy értékről: a házingatlanról.
A városnak 32 különféle, kisebb na
gyobb épülete van, amelynek mai, de
szintén lecsökkentett értéke: 1,500.000
pengő.
A házingatlan összes bevétele: 19.210 P
„
„ kiadása: 15.854 P
Maradvány tehát: 3 356 P
Siralmasan szomorú eredmény ! A
másfélmillió értékű házingatlan — hason
lóan a földingatlanhoz — nem hozza
meg még a negyedpercentet sem.
Nem hallgatjuk el azt sem, hogy van
a városnak nem jövedelmező házingat
lanja is, és pedig a következő épületek
ben : városháza, kisdedóvó, polgári is
kola, elemi fiúiskola, szegényház, tűzoltó
laktanya, járványkórház, huszárlaktanya,
szabatkai korcsma és a szükséglakások.
Ennek ellenére is kétségbeejtően kevés
a házbérjövedelem.
A helyzet orvoslására ezidő szerint
nincs is módunk. Az örökérvényű büszke
mondás : „az én házam, az én váram“
csapongó fantáziának bizonyúlt. Jelen
életünkben inkább csak szimbólum, mint
valóság.
Az itt elmondottakból valami biztató
képet nem látunk a város ingatlanainak
jövedelméről. A városi közigazgatás ügy
menetének zavartalan biztosítására tehát
a különböző adónemek jövedelmét kell
igénybe venni.
Büszke öntudattal valljuk, hogy a vá
ros erdő-, szántóföld-, rét-, legelő- és
házingatlanainak az értéke 7,342.000 P,
s ez a hallatlan nagy érték mindössze
93.389 pengő, vagyis l'/» percent jöve
delmet hoz !
Az 1943. évre szerkesztett költségve
tés kimutatása szerint a város
évi szükségletének végösszege: 708.462 P
a fedezetek
„
634.453 P
a hiányzó: 74.009 P
fedezésére — 40.000 pengő államsegély
mellett — 75 % pótadó kivetése vált
szükségessé.
1943 bán a város kölcsöneinek öszszege 750.000 pengőben szerepel.
A város vezetői érzik a felelősség
súlyát, s lelkes törekvéssel igyekeznek
is a követelményeknek megfelelni.
Az 1943-iki városi költségvetésnél a
fedezetek legnagyobb részét az adók, de
különösen a fogyasztási adó bevételei
biztosítják. A különféle adók kivetéséhez,
nyilvántartásához és beszedéséhez azon
ban nagy személyzeti apparátusra van
szükség, annál is inkább, mert úgy az
állami, mint a vármegyei adók behajtá
sát is a városi adóhivatal végzi. Ez a
magyarázata annak, hogy az adókezelés
költsége az 1943. évben 46.466 pengőt
reprezentált.
Érdekes városi gazdaságtörténetet il
lusztrálunk, ha összehasonlítjuk az 1890.
és 1943. évi költségvetés tételeit, öszszegben és százalékban kifejezve:
1943-ban:
1890 ben:
Közigazgatás költsége ......... 21.057 frt 77 ki =21'7 % ... 237.027 P=33'4 %
Közegészségügy
................
1.304 „ 98 „ = 1 '3 ........ 53.125 „ = 75 „
Közoktatás, közművelődés, egyház .. 13.131 „ 98 „ = 135 „ ... 68014 „ = 96 „
Szegényügy és népjólét..........
810 „ - „ = 09 „ ... 20.094 . = 28 „
73 . 50 „ = 01 „ ... 14.389 „ = 23 „
Közélelmezés .........................
Városépítés
......................... 3.175 „ - . = 32 „ ... 98.286 „= 137 „
Vagyonigazgatás
.................. 29.435 „ 35 „ = 303 „ ... 166.559 ■=23'5 „
Hitelügy ................................. 28.190 „ 28 „ = 2 9 0 „ ... 50.968 „ = 7-2 „
Összesen 97.178 „ 86 „ = 100 °/.
708.462 „= 1 0 0 •/.
E kimutatásból láthatjuk, hogy a köz iskolát is. Klasszikus igazolása a város
egészségügy és a szociális kiadásoknál nagylelkűségének, hogy a három keresz
hatalmas eltérés mutatkozik, jeléül an tény felekezet iskoláinak átvétele után
nak, hogy mi is lépést tartottunk a nem is folyósította az egyházak segélyezését,
zet szociális és kulturális fejlődésével.
s ezt cselekszi ma is 22.279 pengő évi
A közoktatás és egyházak fejezeténél támogatással.
Irodai szükségletre 1890 ben 600 forint,
viszont csökkenést találunk. Ennek az a
magyarázata, hogy 1890 ben a városnak 1943 bán pedig 10.000 pengő volt elő
a felekezeti iskolákból alkotott községi irányozva.
iskolát s ezzel összefüggően iparos ta
Hatósági mészárszék, vágóhíd haszná
nonciskolát kellett fenntartani, tanítókat lata és állatvizsgálati dijakból 1890 ben
és lelkészeket fizetni, ezenkívül jelen 1185 forint, 1943-ban már 20.110 pengő
tékeny összeggel segélyezte a protestáns bevétel volt előirányozva.
főgimnáziumot és a kurinci földmíves
A tűzrendészetnél különösen szembe-

Vili.

idei évad első h an gversen ye elé.
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Múltkori számunkban már beszá
moltunk arról a nagyvonalú hang
verseny-sorozatról, amit a rimaszombati társadalmi egyesületek
nemzeti munkaközössége dolgozott
ki az 1943—1944. hangverseny
évadra.
Elismeréssel kell adóznunk a
rendezőségnek mindezért. Aki jára
tos a hazai zenei élet berkeiben,
fel tudja fogni, milyen utánjárásba,
milyen szorgalmas szervező mun
kába került ezeknek a művészek
nek és előadóknak a megnyerése.
Kis város vagyunk és nem igen le
hetett dobálózni a nagy fellépési
dijakkal. Ha tehát országos, sőt
európai hirü művészeink idejönnek,
azt a rendezőség kitűnő munkája
mellett köszönhetjük nem utolsó
sorban annak is, hogy művészeink
Rimaszombat város hangverseny
látogató közönségében ugyanis bíz
nak.
Városunk kicsi, de szinte egye
dülálló abban, hogy lakossága ki
zárólag kereskedőkből, iparosokból
és túlnyomórészt tisztviselőkből áll.
Egy város, mely szinte praedestinálva van arra, hogy zárt, igényes
kulturéletet éljen.
Nézzünk őszintén magunkba és
valljuk be, nem voltunk mindég
méltók ezen várakozáshoz. Voltak
sokszor komoly, művészi műsorral
telt estéink és az érdeklődés lanyhasága bizony igen kiábránditólag
hatott.
Reméljük, hogy az idei hang
versenycikluson kitesz a közönség
is magáért. Különösen most idő
szerű ez, amikor a nemzet kifelé
karddal védi az európai kultúrát,

akkor lelkileg ennek a kultúrának
legtisztább izü, legmélyebb forrásai
ból kell erőt meríteni. Most nincs
helye könnyed, felszínes szórako
zásoknak. A lelki táplálékot a hit
mellett a tiszta és a szó legneme
sebb értelmében vett klasszikus
művészet nyújtja.
Első hangversenyünket Forray
Miklós, a Zeneművészeti Főiskola
tanára adja. Énekkara, a 16 főnyi
„Forray-kórus" arról nevezetes,
hogy minden egyes tagja képzett
énekes. Ez a 16 kamaraénekes az
után nagyszerű müveket is nyújt.
Erről tanúskodik az előttem fekvő
műsor. A legkomolyabb nevek:
Bach, Hassler, Cherubini 16. és 17.
századbeli nyugati nagyságok. A
műfajok is a legklasszikusabbak.
Vallásos tárgyú „molett“-ek és a
középkor gyönyörű virágénekei, a
„madrigál“-ok váltogatják egymást.
A műsor második része magyar
müvek. Ebben ma vezetünk. Bartók,
Kodály ma már világnagyságok. A
szeriózus zeneirodalomnak ma leg
gazdagabb forrása az igazi magyar
népzene. Bartók és Kodály mellett
a legnépszerűbb magyar kórusok,
Bárdos Lajos szerzeményei is he
lyet kapnak a műsoron.
Ki kell emelnünk azt, hogy Ko
dály „Gömöri dal", „Szép könyör
gés" ('Balassa Bálint verse) és a
„Székelyekhez" (Petőfi Sándor ver
se) s mester legújabb szerzemé
nyei közé tartoznak. Alig pár napja
volt ősbemutatójuk.
A műsort Tóth Kálmán „Magyar
dal, magyar lélek" cimü előadása
fogja kiegészíteni.

Előbbi számunkban a város erdőgaz
daságának munkateljesítményét, éftékét
s jövedelmezőségét ösmertettük,— ezút
tal a mezőgazdasági és házingatlan ér
tékelése, mérete és anyagi eredményé
nek adatairól adunk tájékoztatót.
A város mezőgazdasági ingatlanának
területe 1377 katasztrális hold, amelynek
mai — de lecsökkentett 1 — értéke,
négyszögölenként 2 pengővel számítva :
2,954.000 pengő.
A mezőgazdaság összes bevétele: 46 925 P
„
„
kiadása: 22.246P
Maradvány tehát: 24.679 P
A majdnem három millió értékű me
zőgazdasági ingatlan ezek szerint alig
nyolctized percent jövedelmet hoz !
Kétségtelen, ez az eredmény mélysé
gesen szomorú, de komoly szemrehányás
mégse illessen senkit. A hiba nem ben
nünk van, hanem a háborús körülmé
nyekben. A „Gömör" olvasóinak s a
képviselőtestület tagjainak emlékezniük
kell arra a lehangoló tényre, hogy a
Szabatka és Kurinc-pusztai földbérletre
heteken és hónapokon át nem jelentke
zett kellő anyagi és erkölcsi garanciával
rendelkező bérlő. Országos napilapok és
szaklapokban heteken át közölt hirde
tésre sem tudtunk kedvezőbb ajánlalot
szerezni, mint a jelenlegi — de a meg
felelő garanciával rendelkező — bérlet:
90—100 kilogramm búza katasztrális hol
danként.
A múltak bőséges tapasztalatain okúivá
s a gazdasági felszerelés, az instrukció
beszerzésének nehézsége és roppant
költségeire való tekintettel a képviselőtestület nem merte megkockáztatni a
birtok házikezelését : félt a katasztrófális következményektől, és mint erkölcsi
testület nem számíthatott arra sem, hogy
törvényellenes — illegitim — úton fo
kozhatja jövedelmét, amint ezt, sajnos,
napjainkban sokan és gyakran kultiválják. A mai helyzeten tehát — a hosszabb
lejáratú bérszerződés miatt — csak egy
módon : a bérlők nagylelkűsége útján
tudnánk segíteni és pedig olyanformán,
hogy a városi ellátatlanok részére a bér
hizlalást vállalnák, vagy legalább is a
sertéshizlaláshoz szükséges árpa ter
mesztését és beszolgáltatását biztosíta
nák.
A bérlők részéről ez az előzékeny
magatartás csak viszonzása lenne annak
a nagylelkűségnek, amelyet a város ve
lők szemben oly sokszor és oly nemesleiküen gyakorolt, mint például a kurinci
bérletnél, ahol — tudomásunk szerint —
a birtokhoz tartozó mintegy 20—25 ka
tasztrális hold mezei utat kikapcsolták
a bérfizetés kötelezettsége alól, bár ezek
nek egyrészét kaszálják, s az utak pom
pás jövedelmet biztosító nemes gyümölcs
fákkal vannak szegélyezve, — továbbá
a Barát-kút melletti 40 katasztrális hold
legelőnek nagyon méltányos feltételek
mellett történt átengedésével.

1943. október hó 24.

Utazásnál

a változó életmód zavarjad ,endei
emésztést. Ez émelygést, fejfájást
okoz. Ne felejtse hogy utazáshoz
szükséges a
’ -rX W
jó hashajtó,
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— Orvosi hír. Dr. Klein Imre orvos
katonai szolgálatából hazatérve újból
rendel Hunyadi-utca 23. sz. alatt.

Putnoky Móricz nagy gyásza. Fáj
dalmas veszteség és mérhetetlen gyász
érte a magyar képviselők nesztorát:
Putnoki Putnoky Móricz m. kir. titkos
tanácsost, a képviselőház köztiszteletben
álló háznagyát s Gömör és Kishont vár
megye törvényhatósági bizottsági tagját.
Szeretett hitvestársa, szentimrei Károlyi
Sarolta,— akivel ötvenegy évet élt bensőségteljes boldog házasságban — októ
ber 19 én Budapesten, 68 éves korában
meghalt. A Gömörben és Budapesten
nagy megbecsülésnek örvendett, lelki
jóságáról közismert nagyasszony halála
országszerte mély részvétet keltett. Holt
testének Budapesten történt beszere
lése után, temetése szombaton megy
végbe Keleméren, ahol a környék rajon
gásig szeretett úrnőjét a róm. kát. egy
ház szertartása szerint az ősi kúriában
helyezik örök nyugalomra. A végtisztességtételen Gömör és Kishont vármegyét
dr. Radvánszky György főispánnal és
dr. Horváth Árpád alispánnal az élen
népes küldöttség képviseli, amely ko
szorút helyez el a ravatalra.
Segédjegyzői kinevezések Gömörben. Dr. Horváth Árpád, Gömör és Kis
hont vármegye alispánja a következő
okleveles jegyzőket : Bakos Endrét DoÜnnepnapja volt újból október 17 én, bócára, Csapó Andort Bátkába, Gesztes
vasárnap délelőtt a rimaszombati Téli Lászlót Berzétébe, Debreczeny Károlyt
Gazdasági Iskolának, amikor az ez évben Rimatamásfalvára, Iván Lajost Jolsvára,
végzett 35 növendéket aranykalászos Andrejcsók Gyulát Gicére, Nagy Vimost
gazdákká avattak. A jelöltek az ünne Pelsőcre, Szilágyi Nándort Tornaijára,
pély előtt a keresztény templomokban Németh A. Lajost Jánosiba, Tóth Alber
adtak hálát az Egek Urának, hogy szor tét Szkárosba, Zsoldos Bélát Sajószentgalmuk és tehetségük jutalmát megadta. királyba, Simonfjy Ferdinandot Vámos
Az intézet nagytermében 11 órakor balogra, Papp Viktort Feledre, Tóth
kezdődött meg az évzáró ünnepély, ame Sándort Özörénybe és Matthaidesz Ákost
lyen a vallás- és közoktatásügyi minisz Dernöre az ottani körjegyzőségekhez
tert Kapitány Géza min. szakfelügyelő segédjegyzőkké nevezte ki.
képviselte. A termet zsúfolásig megtöl
Iskolalátogatás. Koch Vilmos tanügyi
tötték az érdeklődők, melynek soraiban
ott láttuk Cecsey József tüzérezredest, főtanácsos, szakfelügyelő az elmúlt hé
a keresztény egyházak lelkészeit, Halász ten hivatalos látogatást tett a helybeli
Sándor vm. gazdasági felügyelőt s a { iparos tanonciskolában és a látottak fe
város társadalmának számos vezető tag- j lett teljes megelégedését fejezte ki.
ját. A Magyar Hiszekegy után Benedek
Egyházi hírek. A rozsnyói megyés
József igazgató köszöntötte a megjelen püspök Upponyi J'zsef pápai kamarás,
teket és beszámolt a tanév munkájáról, bódvaszilasi plébánost, volt rimaszom
köszönetét mondván mindazoknak, akik! bati hittanárt sotnoskőujfalusi plébánossá
lehetővé tették a háborús nehézségek! nevezte ki. — Jávorszky József segéd
ellenére is a tanítás zavartalan menetéti lelkész a kápláni vizsgát sikerrel letette
és sikeres befejezését.
és a krasznahorka váraljai plébánia ad
Az Ifjúsági Gazdakör nagy tetszést minisztrálásával bízatott meg. Ugyancsak
aralott disziilése után folyt le az arany sikerrel tették le a kápláni vizsgát Ádám
kalászos gazdaavatás. Kapitány Géza Antal és Durzó János segédlelkészek.
miniszteri biztos elismerő és buzdító
A Gömör-Kishonti Muzeum Egyesü
szavak között hirdette ki a jutalmakat let október 17-én, vasárnap délután a
és osztotta ki a bizonyítványokat. Majd Polgárikörben dr. £ ehery István e. ii. fő
köszönetét fejezvén ki a tantestületnek tanácsos elnöklete mellett rendkívüli
hasznos, munkásságáért, a vizsgát bezárta. közgyűlést tartott. A közgyűlés némi vál
A Himnusz elénekiése után az arany tozással elfogadta az előterjesztett uj
kalászos gazdák fegyelmezett diszmenet- alapszabályokat.
ben vonultak el a magyar lobogó előtt.
Tanügyi hír. A tanítók továbbképzé
A szép ünnepség után a megjelentek sére szolgáló őszi pedagógiai szeminá
levonultak az intézet alagsorába, ahol a riumokat a vármegye kir. tanfelügyelő
jének, dr. Nemes Jánosnak a vezetésével
növendékek nyári tevékenységéből gaz folyó hó 26-án Rimaszombatban, 27-én,
dagon felszerelt versenykiállddst rendez Tornaiján és 28 án Rozsnyón rendezik
tek. A közönség nagy tetszéssel és el meg. — A szemináriumok iránt nemcsak
ismeréssel szemlélte a gömöri föld ter a nevelők és oktatók részéről, hanem a
mékeiből és iparművészeti remekeiből vármegye közönsége részéről Is nagy
érdeklődés nyilvánul meg. — Itt jegyez
elővarázsolt tárgyakat. A jól sikerült zük meg, hogy a helybeli szeminárium
kiállításnak a délután folyamán is szá 26 án, kedden délelőtt 9 órai kezdettel
a Polgárikör nagytermében lesz.
mos nézője volt.
Az iskolai év november 3 án, szer
dán reggel megkezdődik. A pólbeiratások a középiskolákban, a kereskedelmi
szaktanfolyamon és az államilag engcgélyezett zeneiskolában október hó 28—
29—30-án folynak le.
Az idén is tilos a kivilágítás a te
metőkben. Mint a budapesti lapok Írják,
az idén is tilos lesz Mindenszentek-ünnepén és a Halottak-napján a sírok kivi
lágítása. A szokásos virágdiszitések és
a sírok felkeresése természetesen zavar
talanul folyhatnak.
tiinö az eltérés : 1890-ben a tűzrendé
szetet az önkéntes tűzoltó-egylet mellett,
három toronyör látta el 677 forint 55
krajcár évi fizetés mellett, — ma ezen
a címen 40.621 pengő a kiadásunk.
Jelentékeny emelkedést mutat a vá
rosépítés fejezete is. Ez a felfelé törek
vés egyébként minden életerővel bíró,
élni és fejlődni akaró városnak céija,
kötelessége és szent hivatása is. Minden
valamirevaló városnak szüksége van egy
olyan városépítő programra, amely szi
lárdabbá alapozza jövőjét, s biztosítani
tudja továbbfejlődését. Ultörő és ambi
ciózus emberek kellenek ehhez a mun
kához, akik lelkiismeretes és hű szolgái
városuknak. S mi meg is vagyunk győ
ződve, hogy a város vezetői, tisztviselői
önzetlen odaadással,egész lélekkel szol
gálják a város érdekeit s annak minden
intézményét, s amellyel nemcsak a vá
ros, hanem a nemzet egyetemes érde
keit is munkálják.
(Folytatjuk.)

Aranykalászos gazdaavatás,

A* Kimaszombatl Takarék pénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET
kedvező kamatozásra elfogad és azokból
visszafizetéseket mindenkor azonnal telleslt.

A szabatkai önálló huszárszázad
november 3 án délelőtt 9 órai kezdettel
„Hubertus“-vadászIovaglást rendez. A
Á század vadászlovaglásai október 20 án
kezdődtek, 27-én és 30-án folytatódnak.

Bucsuzás.
Mindazoknak a kedves barátaimnak
és ismerőseimnek, kiktől Nagykani
zsára történt áthelyezésem alkalmával
— az idő rövidsége miatt — elbúcsúzni
nem tudtam, ez utón mondok szives
Isten-Hozzádot.
Rimaszombat, 1943. október 24.
Dr. vitéz Bükky Jenő.
A pelsőci községházát október hó
24 én ünnepélyes keretek között adják
hivatásának. A régi vármegye székházá
ból átalakított községháza avatásán a
vármegye vezetői is résztvesznek.
Halálozások. Nagy veszteség érte a
magyar nyomdaipart. Jelien Gusztáv m.
kir. kormányfőtanácsos, az „Athenaeum"
vezérigazgatója Budapesten okt. 19 én,
58 éves korában meghalt. Az elhunyt
gömörmegyei családból származott, ha
lálát kiterjedt rokonság — köztük Végh
Vilmosné és Müller Iván vm. Irodaigazpató unokabátyjukat — gyászolják.
Kovács Sándor (Osgyán) közs. hiva
talnok október 15-én a rimaszombati
állami kórházban 62 éves korában meg
halt. Az elhunytban Bodnár Gézáné
és Vámossy Béláné édesapjukat gyá
szolják. Temetése a múlt szombaton
ment végbe nagy részvét mellett.
Kukla Istvánná sz. Zemand! Mária,
néhai festőiparos özvegye október 14-én,
86 éves korában meghalt. A szép élet
kort elért elhunytat kiterjedt rokonság
gyászolja. Október 16-án temették el
nagy részvét mellett.
Özv. Bálint Jánosné sz. Osztruca Zsu
zsanna Kmetty-utcai háztulajdonos ok
tóber 14 én, 88 éves korában meghalt.
Szlovákiában élő családja gyászolja.
Styarvina János kömivesmester októ
ber 18 án, hivatásából eredő betegségé
ben, 56 éves korában meghalt.
— 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°/o-os osztalékot fizet.

Az október havi országos vásár
kedvező időjárás mellett erős kínálat és
élénk kereslet mellett folyt le. Az árak
meglehetősen tartottak voltak, s erőtel
jesebb forgalom alakult ki az egyes
ipari cikkekben, főleg a műtalpu láb
belikben. A vásár krónikájához tartozik
az egy két jólsikerült zsebmetszés is.
Mindent hatósági áron vásárolj és
adj el, mert a feketepiac a börtönbe
juttat.
Ismét küldhetők téli ruhaneműk a
hadműveleti területekre. A m. kir. hon
védvezérkar főnöke megengedte, hogy
október 25—november 6 ig bezárólag a
hadműveleti területeken lévő honvéd és
munkaszolgálatos egyének számára téli
ruhaneműket és meleg óvócikkeket tar
talmazó csomagokat küldhessenek. Min
den egyén számára egy — legfeljebb
10 kg-os — ilyen csomag adható fel a
jelzett napokon délelőtt 8—13 óráig.
A város tűzifa-ellátásáról nyilatko
zott a képviselőtestület közgyűlése után
Éva László polgármester. Ázt a meg
nyugtató kijelentést tette, hogy a szabat
kai és kurinci erdőkben most folyó rit
kítási munkálatokból jóminőségü és ol
csó fa jut majd a szegényebb sorsú
lakosságnak is. A vármegye alispánja
által kiutalt 1800 Urméter fa pedig a ki
jelölt fakereskedők által kerül forga
lomba, részben hasábokban, részben pe
dig vágott állapotban. Végül hangsú
lyozta a polgármester, hogy már most
arra törekszenek, hogy a jövő évi zavar
talan faellálását biztosíthassák.
Ne fizess csak maximális áron 1
Pályázat. Országos zenei és irodalmi
pályázatot hirdetnek : 1. magyar nótára,
mü- és táncdalra (szöveggel, vagy anél
kül), 2. inagyarnóta-szövegre, mű- és
táncdalszövegre, 3. versekre. A pályázat
titkos. A magas dijak odaítéléséről pár
tatlan, szaktekintélyekből álló bíráló
bizottság gondoskodik. Részletes felvilá
gosítást küld levelezőlap érdeklődésre
„Allegro" kiadóvállalat és hangverseny
iroda Budapest, 7. postahivatal, 31. pos
tafiók.
A Tamásfalai-ut felsőrészének kocka
kővel való átburkolását az államépitészeti hivatal az elmúlt héten megkez
dette.
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Villamoshegesztő tanfolyam vidé
kiek számára. A Magyar Műszaki Szö
vetség kéthetes villamoshegesztő tan
folyamot rendez vidéki hallgatóság szá
mára. A tanfolyam tájékoztatóját meg
küldi a Szövetség oktatóműhelye, Buda
pest VI., Liszt Ferenc-tér 11.
Vizkutatás varázsveszővei. Érdekes
vendége volt minap a szabatkai huszár
laktanyának. Tréki-Török Lajos főhad
nagy, az ismert miskolci varázsvesszős
vízkutató látogatott el Szabatkára, hogy
ott a kaszárnya kertjében csodálatos
varázsvesszejével megfelelő ivóviz-forrást
találjon.

L even te-élet.
Családi házat építenek a miskolci
kerület leventéi a hősi halottak hozzá
tartozóinak.
A miskolci kerülethez tartozó leventék
nemrégen nagy lelkesedéssel kezdtek
meg egy gyűjtési akciót, hogy a most
dúló világháború hősi halottai hozzá
tartozóinak családi házakat építsenek.
Az eddig összegyűjtött és felajánlott
pénzösszegek mellett a leventék saját
kézimunkájukat is díjtalanul adják az
építkezésekhez, mert érzik és tudják,
hogy a hősi halottak hozzátartozóiról, a
hátramaradt családokról gondoskodni
kell. s legelső feladat azokat a családo
kat — ahol a kereső családfő a legdrá
gábbat, életét áldozta a magyar földért:
a Hazáért — a biztonságot nyújtó ott
honhoz, saját családi házhoz juttatni.
A leventék gyűjtési akciója rövid idő
alatt igen figyelemreméltó szép ered
ményt mutatott fel. Azonban az eddig
begyült összegek nem elegendők a csa
ládi házak felépítésére, s éppen ezért
a leventék most ujult erővel fognak
hozzá szép tervük megvalósításához.
A gyűjtés újból megkezdődött és
folytatódik a hősi halottak hozzátar
tozói részére építendő családi há
zakra egészen husvétig.
Az eddigi eredmények azt mutatják,
hogy mindenki örömmel ad erre a ne
mes célra, hiszen a magyar honvéd ke
mény helytállásának az idegen földön,
de mégis a magyar határokért kiontott
vérének köszönhető, hogy Magyarorszá
gon most is megindulhatnak vasárnap
a templomba hívogató harangok, hogy
éjjel békésen hajthatjuk nyugalomra fe
jünket, hogy szent a család fogalma és
minden egyes magyar ember becsületes
munkája után megtalálhatja a maga és
családja megélhetését. A leventék gyűj
töttek és majd tovább gyűjtenek a hősi
halottak hozzátartozói részére építendő
családi házakra és hisszük, hogy min
den magyar ember kötelességének érzi
a nemes és nemzetmentő akciót tehet-
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reggel és különösen este lefekvés előtt

Chlorodont
fogpaszta
Magyar készítmény.

Gömör
ségéhez mérten megsegíteni és támo
gatni.
A miskolci kerülethez tartozó levente
egyesületek eddigi gyűjtéseinek ered
ménye : 17.940 pengő már befize
tett, 1.644 felajánlott, de még be
nem fizetett összegen és 2 869 pengő
értékű gyűjtött anyagon kivül több
ingyen telek,
a felépítéshez számos munkás és nap
számos munka, valamint ingyen fuvar,
amit a leventék végeznek el az esetben,
ha a megépítendő családi ház az egye
sület székhelyén kerül felépítésre.
Alig Indult el a leventék gyűjtési
akciója a hősi halottak családi házainak
felépítése céljára, máris igen szép ered
ményt mutat fel. Most ujult erővel fog
nak a gyűjtéshez és minden jel arra
mutat, hogy a magyarság itt is meg
mutatja lelkes áldozat vállalását, hogy a
leventék nemes akciója húsvétra egybe
tudja gyűjteni a családi házak felépí
téséhez szükséges anyagiakat. Amint
együtt lesz az építkezésekhez szükséges
összeg, azonnal megkezdik mindenütt a
családi házak építését és ha azok ké
szen lesznek, ünnepélyes keretek között
adják át az arra érdemes hősi halottak
hozzátartozóinak.

A Törekvés II. csapata az idei szezon
ban még veretlen, játékosai kivétel nél
kül szlvvel-lélekkel játszanak és egy
formán igyekeznek tudásuk legjavát
nyújtani. Ezen a mérkőzésen különösen
az első félidőben Vengrin tűnt ki játé
kával, — a második félidőben Témák,
Viczián és Biáth mutattak sokat.
Zeltner biró jó volt.

Fülek! VSE—Rimaszombati Törekvés
SE 3:2 (0:1).
Mintegy 800 néző előtt játszódott le
vasárnap a rimaszombati futballpályán
az őszi szezon legszebbnek Ígérkező
mérkőzése. Annak ellenére, hogy kora
délutánra tűzték ki a mérkőzés kezde
tét, már a déli órákban benépesedett a
Losonczy-utca a hűséges szurkolók tö
megétől. Napsütéses, szép időben fél 2
órakor vette kezdetét a játék, a Törek
vés együttesétől ezen a napon sokat várt
a közönség, sajnos azonban újból sú
lyosan csalódnia kellett.
A Törekvés: Juhász-Csapó, MolnárTóth, Izsák, Mucsik-Barczi, Kardos, Antóni, Petrasovics, Vályi felállítással sza
ladt a pályára. A játékot nappal szem
ben kezdi a hazai csapat és már az
első percekben az ellenfél térfelén ját
szik, sőt a harmadik percben BarcziAntóni akcióból gólt ér el, a biró azon
ban lesállást lát és a gólt nem adja meg.
Dr. Eszenyi Gyula vnt. tisztifőorvos a A lelkes közönség „hajrázása" közben
vármegye Közigazgatási Bizottságának tovább tart a Törekvés fölényes játéka
és úgyszólván állandóan Fülek térfelén
ülésén az alábbiakat jelentette :
„A vármegye 1943. évi szeptember játszanak annak ellenére, hogy a ven
havi közegészségügyi állapota ez év dégek védelme is nagyszerűen működik.
előző hónapjához, valamint a múlt év A 33. percben egyik füleki hátvéd kéz
hasonló hónapjához viszonyítva rosz- zel érinti a labdát, amiért a biró 11-est
szabbodott a hastyphus megbetegedések Ítél, amit Izsák biztos lövéssel a hálóba
számának emelkedése miatt. A hastyp küld. A közönség elégedett, a játékosok
hus megbetegedések száma a múlt hó boldogak, meg van a vezetés I — A mér
11 esetéről 20 ra emelkedett 1 halálo kőzés ezután még izgalmasabbá és tet
zással. A nem fertőző megbetegedések szetősebbé válik, a hazaiak szebbnélközül a gyomor és bélhurutos meg-1 szebb akciókkal ostromolják az ellenfél
betegedések fordultak elő leggyakrabban, j kapuját, az eredmény azonban nem vál
A fertőző betegségek közül 3 torok- | tozik.
A második félidőben ismét a Törekvés
gyik, 11 vörheny, 4 kanyaró, 1 bárány
himlő, 5 szamárköhögés, 20 hastyphus j viszi a tempót és már a harmadik perc
1 halálesettel, 1 paratyphus, 6 vérhas, ben a hálóba köt ki Antóni lövése. A
2 járványos gerincagyhártyalob, 5 uj hazai csapat 2:0 ra vezet, már mindenki
tüdőmegbetegedés és a régebben beje biztosra veszi a győzelmet, — azonban
lentett tüdőbetegek között 9 haláleset a következő percekben már változó a
fordult elő. A hónap végén nyilvántar közönség véleménye, a biró sípja egyre
tott tbc ek száma 535, a trachomásoké többször szólal meg, a Törekvés játé
kosai eldurvulnak. Érthetetlen, pedig
11 volt.
A folyó évi augusztus havi n'pmoz- j „kezükben" a győzelem, semmi szükség
galmi adatok szerint a születések száma a gorombáskodásra. A játék ezután csak
164 volt, ebből élve 160, halva 4 szüle emberre megy, — a vendégek ezt ki
tett. Az elvetélések száma 8 volt. Elhal használva, tetszetős öszjátékkal nyomul
tak összesen az elmúlt hónapban 130, nak a Törekvés térfelére és igy szerzik
közöttük 25 egyéven aluli, s Így a tér meg a 15 ik, 40-ik és 41-ik percben a
mészetes szaporodás -j- 34 volt, mely gólokat, amivel beállítják a végeredményt.
az elmúlt hónaphoz képest 26 al keve
Törekvés játékosai nagyon csúnyán
sebb és az elmúlt év ugyanezen hónap viselkedtek, könnyelműen engedték át a
jához viszonyítva 37-el kevesebb, vagyis két pontot a szerencsés füleki csapat
katasztrófálisan kevés. A bejelentett el nak. A mérkőzést biztosan nyerhette
vetélések száma a születésekhez viszo volna a csapat, ha a megkezdett szép
nyítva 4 9% volt, az elmúlt hónap 5'5%- játékot folytatja, azonban a sportszerűt
hoz az elmúlt év ugyanezen hónapjának lenségük és könnyelműségük miatt meg
6'7%-val szemben.
érdemelték a vereséget. Juhásznak az
első félidőben nem volt komoly feladata,
a második félidőben két gólban ő is
hibás, Csapó játékában sem volt kifo
S P O R T .
gásolni való, de szigorúan elítélendő,
hogy az ellenfél játékosain akarja ki
próbálni lábizmait. — Molnár hetven
Labdarúgás.
percen keresztül gyönyörködtette a kö
Törekvés IL—Borsodnédasdi LASE zönséget szép játékával, azonban a har
5:1 (1:1).
madik gólban neki is nagy része volt,
A Törekvés 11. csapata vasárnap dél térdét ütögetve elégedetlenkedett és vi
előtt negyed 11 órai kezdettel játszotta tatkozott a pályán, s a helyett, hogy
esedékes kerületi bajnoki mérkőzését az társa elkövetett hibáját igyekezne jóvá
itthoni pályán a Borsodnádasdi LASE tenni, maga is hibát követett el. Tóth
csapata ellen. A hazaiak Vaskó-Vince, ezen a napon mutatkozott be. Játékában
Vengrin-Viczián II., Témák, Király-Pély, nem volt semmi különös, hacsak „bo
Molnár II., Draskovics, Páles, Biáth fel hóckodásáról" és komolytalan magatar
állítással állottak ki a küzdelemre. A tásáról nem emlékezünk meg. Ezekkel
mérkőzés Törekvés indítással kezdődik, az eszközökkel komolyabb sportközön
aminek eredményeképp Draskovics már ség előtt „sikerekére nem számíthat.—
a 6. percben megszerzi a vezetést, amire Izsák hiba nélkül, szivvel-lélekkel ját
a 16. percben Hajdúk felel egyenlítő szott mindvégig, ellene semmi kifogás
góljával. Ezután váltakozó támadásokkal nem emelhető, intelligens, komoly, igazi
folytatódik a mérkőzés, unalmas, lassú futballista, — Mucsik erősen visszaesett
játékában, sok kívánni válót hagyott
a játék menete.
A második félidőben Törekvés 10 já maga után mostani szereplésével is, ko
tékossal áll fel, mert a sérült Drasko molytalan és feladatát felületesen látta
vics elhagyja a pályát. A tempó igy is el, — Barczi a „régi jó“ volt, ő megér
feltűnően felfrissül és tetszetős játék kö demli a közönség szeretetét, ezen a mér
vetkezik. Viczián II. a csatársorba kerül kőzésen azonban kevés labdát kapott,
és igy indítják sorozatos támadásaikat az igy nem sikerült eredményt elérnie. —
ellenfél kapuja ellen. A győzelmet a 4. Kardos a főbünös, neki tudható be első
percben Biáth, a 29., 39. és 43. percben sorban a mérkőzés elfajulása ; sikerte
Viczián góljaival biztosítják.
lenségeit öklével akarta kárpótolni és

A vármegye közegészségügyi állapota.

valósággal boxmérkőzést rendezett. Csa
póval együtt kényszerpihenőre lenne
szüksége ! Antoni sokat javult, remélhető,
hogy később a legjobbak közé küzdi fel
magát, — Petrasovics szintén kedvence
a közönségnek, mint játékost nyugodtan
Izsák mellé állíthatjuk, Vályi a második
csapatban jobb Is volt már, reméljük
azonban, hogy majd csak „lábrakap."
Haskó biró erélytelen volt, egyébként
jól vezette a mérkőzést.
A Törekvés fegyelmi bizottsága a
a Füleki VSC elleni mérkőzésen elköve
tett sportszerűtlen viselkedéséért 2 játé
kos játékjogát letiltotta és néhány játé
kost szigorú dorgálással megbüntetett.
A Törekvés SE első csapata vasárnap
délután %3 órai kezdettel a Balassagyar
mati TSE csapatával játszik az itthoni
pályán. Előtte a Rimaszombati LE a Ragyolci LE-tel játszik. Törekvés II. pedig
Rozsnyón vendégszerepei.

Beküldött könyvek.
Az atyai ház.
Az elmúlt színházi évad kimagasló szín
házi eseménye volt Remenyik Zsigmond
színpadi bemutatkozása, „Az atyai ház"
bemutatása. Mondanivalója, felépítése új
szerű, megírása költői, úgyhogy könyv
alakban éppen úgy élvezi majd az olvasó,
mint a színházi néző, aki szemtől-szenibe
látta a hazatérő fiút, amint végig járja
az elhagyott otthont. Minden szobában
életre kell a múlt egy-egy eseménye és
ezekből a mozaikkövekből mint nagy
szabású kép alakul ki a hős egész élete.
Remenyik Zsigmond drámájának könyv
alakban való megjelenése fontos esemé
nye az irodalmi életnek. Az Uj Idők
Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner)
kiadásában jelent meg. Ára ftizve 5 P

r

1943. október hó 24.

Gömör és Kishont vármegye th.
közúti alapja t u l a j d o n á t képező
B en z-M e r c e d e 8 gyártmányú,
170 es tipusu, 4 hengeres, 4 sze
mélyes, 4 ajtós csukott

szem élygépkocsi
4 drb 50 %-os, 5.50x16 os méretű
gumiabronccsal e l a d ó . Felvi
lágosítást nyújt dr. Bartha László
vármegyei főjegyző.

11 hold szántóföld
R im a szo m b a t h atáráb an

b é r b e k ia d ó .
Bővebbet a kiadóhivatalban.

G a z d a s á g i is p á n á l l á s t k e r e s
azonnali belépésre. A gazdaság minden á g á 
ban gyakorlott vagyok.
Bizonyitvánnyal
rendelkezem. B Á R T H A D O L F HernádSzentadrás. Abaujtorna m.

F r t o c i t o m az 'Ken tisztelt kö/önJul l ü ú l l G I U séget, hogy 15 hónapi
frontszolgálat után hazatérve

szabóm übelyem et
Andrássy-ut 15. sz. alatt megnyitót
tam. — Kérem a tisztelt közönség
szives pártfogását.
Tisztelettel :

PU TN O K Y

ISTVÁN

úri-, női- és egyenruhaszabó, Andrássy-ut 15.

Eladó hordók
m in d en féle n a g y sá g b a n

H lo z e k János
e c e tg y á r R im aszom b at.

A fülemüle.
Petelei István regénye.
A nagy erdélyi Írónak, aki máskor
elég keserű hangon irt a kisvárosi élet
ről, egyetlen idillikus müve ez a bűbá
jos regény. Nyeresége az irodalomnak,
hogy hosszú esztendők után ismét a
közönség kezébe kerül. Szereplőit, a
madárkedvelő, jószivü visszavonult pék
mestert, naiv fiatal feleségét, lovagias
inasát s a pőruljárt szivtörő gavallért
nem fogja többé elfelejteni az olvasó. A
regényhez, amely az Uj Egyetemes Recénytárban jelent meg, Szentimrei Jenő
irt tartalmas és meleghangú bevezető
tanulmányt Petelei Istvánról. A szépen
kiállított könyv az Uj Idők Irodalmi
Intézet Rt. (Singer és Wolfner) kiadásá
ban jelent meg. Ára kötve 8 P.

Nemzeti filmszínház.
A pénteken nagy sikerrel bemutatott
„Keresztuton" cimü magyar filmdrámát
szombaton és vasárnap is játsza a film
színház. — Október 25-én, hétfőn és
26 án, kedden „Rombadőlt álmok" cí
men hatalmas német történelmi filmet
láthatunk, melynek főszerepeit Olga
Csehova és Heinrich George játszák.—
Október 27-én, szerdán és 28-án, csü
törtökön a legmagyarabb levegőjű zenés
vígjáték másodbemutatóját hirdeti a
filmszínház. Szilágyi László: „Tokaji
aszu“-ja ez a vonzóerejü film, amelynek
főszerepeit Fedák Sárival a élen a leg
jobb magyar színészek játszák. — Októ
ber 29-én, pénteken mutatja be a moz
góképszínház az „Egy bolond százat
csinál" cimü kacagtató vígjátékot, amely
nek középpontjában Latabár Kálmán
pompás humorú játéka áll.

Szerkesztői üzenet.
Darázsnak üzenjük, hogy névtelen
cikkeket a hírlapok nem közölnek. Vá
lasza egyébként sem volna közölhető,
mert ezek neveletlen gyerek éretlenségére
valló sorok. A diákmükedvelőknek pedig
szíveskedjék megmondani, hogy nem
annak van igaza, aki haragszik és ki
ássa a harci bárdot, hanem annak, aki
a fiatalságot hibáira figyelmezteti. Ré
szünkről az ügyet végképpen lezártuk.

Morgan kisautót veszek,
DKW motorkerékpárt
eladok.
Buress József Rimaszécs.
Gömör és Kishont vm. alispánjától.
18.003/1943. szám.

Értesítés.
A m. kir. minisztérium az 1943. évi
október hó 1-én kell 4620/1943. M. E.
számú rendeletével elrendelte, hogy a
„Szervezeti és Szolgálati Utasítás és a
m. kir. csendörség 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: Stridóvár, Muraszerdahely, Drávavásárhely,
Muragárdony, Csáktornya, Perlak, Muracsány, Kotor, Alsódomboru, Légrád;
a pécsi csendőr kerületnél: Zákány,
Csurgó, Berzence, Vízvár, Babócsa, Barcs,
Lakócsa, Drávátok, Selye, Vajszló, Drávaszabolcs, Beremend, Petárda, Kácsfalu,
Dárda, Kpács;
a kassai csendőr kerületnél: Nagypolány, Takcsány, Utcás, Malomrét, Hajasd, Csontos, Lyuta, Zsdenyova, Alsóverecke, Volóc, Pilipec, Majdánka, Ökör
mező, Alsószinevér, Alsókalocsa, Németmokra, Királymező, Kőrösmező, Tiszaborkut, Tiszabogdány, Trebusafejérpatak,
Havasmezö, 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.

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

