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A déli határokon.
immár a negyedik országgyara-1 tünk véreinknek és visszavettük 

podás lélekzet elállitóan boldog és jogos tulajdonunkat, 
izgalmas napjait éljük. Légvédelmi! . . . .
készültségben vagyunk, figyeli min-í Peldaado a magyar türelem, on- 
denki a riasztó sziréna felüvöltését fegyelem es. ^^rozuttság. Csak 
és lessük mindannyian a rádiót, akkor léPtunk akcióba> amikor már
amely a honvédseregek előnyomu
lásáról számol be. „Csapataink a 
Duna-Tisza közét mindenütt meg
szállták..." — jelentette a honvéd
vezérkar főnöke s ez azzal a ténnyel 
egyenlő, hogy a bácskai elszakí
tott területek visszafoglalása is be
fejezést nyert.

Itt-ott még komitácsi bandák 
merényleteket kísérelnek meg, de 
erélyes letörésük folyamatban van 
s hiába minden vad és bujkáló 
támadás, a magyar honvéd ott áll 
az ezeréves déli határokon. Ott, 
mert Kormányzó Urunk kiadta a 
parancsot: előre dél felé.

És a honvéd megindult és fel
szabadította az ősi magyar földet. 
Visszatértek régi városaink, kicsiny 
tanyák, szélesen elterülő magyar 
falvak, több, mint fél milliónyi ma
gyart ölel magához Szent István 
koronája. Az áldott ősi humusz 
magyarnak adja ismét nagyszerű 
gyümölcseit. Huszonkét év után 
újra magyar csendőr szuronyán 
játszik a tavaszi napfény, mosolyt 
és bizodalmát visz a kakastoll rez
gése a Délvidékre, mert megindult 
s az ezeréves határon állt meg a 
magyar honvéd.

Ott áll a honvéd Újvidék alatt: 
kezében fegyver, de szemében 
nyoma sincs a gyűlöletnek. A bosz- 
szunak sem, apielyhez pedig talán-ta- 
lán joga is lenne. A honvéd erős, 
a honvéd igazságos, a honvéd 
magyar! A honvéd békét, nyugal
mat, rendet, munkát jelent. És a 
becsületet, a magyar egyenességet. 
Mert hiába a rosszakaratú propa
ganda, a világ józan közvéleménye 
tisztában kell legyen azzal, hogy 
nem a londoni rádiónak, hanem a 
budapestinek van igaza.

Az az állam, amellyel mi szer
ződést kötöttünk, nincs többé. Jött 
egy puccs kormány, amely elűzte, 
vagy fogságba vetette az alkotmá
nyos vezetőket s égen és földön 
reánk támadt. Szörnyű káoszba 
omlott Jugoszlávia és amikor Kor
mányzó Urunk megindította sere
geit, felbomlott ez a Trianonban fel- 
duzzasztott állam, nem volt Jugosz
lávia, nem volt szerződő fél, hiszen 
akkor már kikiáltotta függetlenségét 
a szabad Horvátország. Mi nem 
támadtunk, mi csak védelmére siet-

elkerülhetetlen volt. Az isteni és 
emberi jog és igazság parancsára 
tettük meg lépéseinket s nyugal
munkat mi sem jellemzi jobban,

mint az az előkelő hangú és tár
gyilagos válasz, amelyet a londoni 
rádiónak adtunk és ahogy megma
gyaráztuk Moszkvának elhatározá
sunk indító okait.

A Kormányzó szólt, csapataink 
megindultak és győzelmes útjukon 
megálltak ott, ahol a régi magyar 
hatart elérték. Nem hóditó, csak 
felszabadító ez a déli hadjárat, ne
künk nem kell talpalattnyi sem a 
szerbek földjéből. Különben is — 
megmondta Kormányzó Urunk —

nekünk nincs vitánk a szerb nép
pel. Aminthogy senkivel sincs, aki 
nem bántja a mi jogos érdekeinket.

Európa e részén ma mi vagyunk 
a legerősebb középhatalom. Tria
non nincs többé s mi meggyara
podott erőink birtokában, vitatha
tatlan igazságunk tudatában álljuk 
a posztot, betöltjük munkával és 
ha kell fegyverrel ezeréves törté
nelmi hivatásunkat. Mert ez a mi 
érdekünk és ez Európa érdeke is.

A  hadbavonultak hozzátartozóinak gondozása 
és a szüköiködők megsegítése a vármegye szociális

pr ogrammj ában.
Dr. Horváth Árpád alispán ehólö-ára, 

kedden délelőttre Rimaszombatba a vár- 
megyeházára értekezletre hívta össze a 
gömör megyei női egyesületek vezetőit, 
a megyei városok polgármestereit, a já
rások főszolgabiráit és a szociális elő
adókat, hogy megtárgyalja velük a je
lenlegi helyzetben előállott sürgős tenni
valókat. Az értekezleten dr. ’Sóldos Béla, 
Gömör és Kishont vármegye kormány
biztos-főispánja mindvégig résztvett.

A vármegye alispánja elsősorban a 
hadbavonultak hozzátartozóinak ellátásá
val kapcsolatos kérdéseket tette szóvá. 
Az alispán az alábbi kérelemmel fordult 
a nőegyesületek megjelent vezetőihez :

„A Legfelsőbb Hadúr parancsára meg
indultak honvédeink Dél felé, a régi, 
történelmi határokra és ma már dicső
séges harcok után a Délvidék újra a 
mienk !

Lelkesen, lobogó tűzzel mernek, nem 
kérdeztek — nem latolgattak semmit; 
mentek, mert kötelességnek érezték és 
vérüket, életüket adták. Az a lelkesülés, 
amellyel akadályt nem ismerve mentek, 
az ébredés uj napja, de egyben a fel
ébresztett ősi magyar nemzeti erőnek I 
az éizete is. — És ők nem kérnek a 
maguk részére semmit tőlünk, kik itt- j 
hon kell, hogy teljesítsük kötelességün
ket.

Nem kérnek mást, csak annyit, hogy 
az itthon hagyott családra, az édes 
anyára, a hitvesre, az apró kis gyer
mekekre vigyázzunk, hogy az elha
gyott családi fészek ne érezze a kö
rülöttük tomboló vihart.
Sok-sok családból elment az édesapa, 

elmentek a fiák, a testvérek. Elmentek 
azok, akik nehéz, fáradságos munkával 
szerezték meg családjuknak a minden
napi kenyeret.

Nem szabad, hogy fázós legyen most 
az otthon a nagy gondban.

Kell, hogy nagyon közel álljon a ma
gyar a magyarhoz. Meg kell erősödnie 
a családi érzésnek. Meg kell értenünk, 
hogy egymásért az egymáséi vagyunk !

Azért kérettem ma ide Önöket höl
gyeim, hogy Önökön keresztül azzal a 
kéréssel fordulhassak vármegyém ne
mes lelkű asszonyaihoz és leányaihoz, 

keressék fel minél többször az itthon 
hagyott kis magyar otthonokat, vigyék 
oda a szeretet melegét.

Tegyenek meg minden lehetőt — már 
a maguk körében is, — hogy a kétség- 
beesés és elkeseredés, a nélkülözés és 
szenvedés ne tudja átlépni a családi 
szentély küszöbét.

Higyjék el nekünk, akik az elmúlt 
háborúban együtt voltunk kinn a lövész 
árkokban, mi tudjuk, — hogy ha egy 
kis pihenő volt, — az ott levőknek min 
den gondolata az otthon, a szülő az 
édesanya, a feleség, a gyermek volt.

, És mennyire tudlak a mi hős kato 
náink örülni, ha jött a hosszú levél és 
mennyire megnyugodtak, ha a levélben 
az volt: „ne aggódj fiam, édes uram, 
drága apám, itthon mi jó! vagyunk, 
nincs semmi bajunk".

Higyjék el nekem, ha ezekben a le
velekben még az is ott fog állni, hogy 
„egy jószivü asszony jár hozzánk és 
gondoz bennünket", mennyire közel hoz 
ez bennünket, magyarokat egymáshoz, 
mennyi erőt ad ez a harcolóknak.

Az ő lelkűkben feibuzog erre valami 
szent erő, amivel keresztül lehet vezetni 
őket a poklokon is.

Örülnünk kell, hogy rövid eredmé
nyes harc után, kevés véráldozattal vet
tük birtokba ismét az ősi földet, de nem 
tudjuk mit hoz a jövő a számunkra. 
Fel kell ezen a téren is készülnünk".

Végül felkérte az alispán a megjelen
teket, hogy hathatósan vegyenek lészt 
a segités munkájában, amit a nőegye 
sületek vezetői lelkes készséggel és

teljes szívvel Ígértek meg. Elhatározták 
egyben, hogy

a vármegye területét a hadbavonultak 
hozzátartozóinak felkeresésére egymás 
között beosztják, hogy azok közül, 
akik családi segélyben részesülnek, 
senki se maradjon gondozás nélkül.

Elősegiti ezt az a körülmény, hogy a 
vármegye alispánja az elmúlt év nyarán 
a hadbavonultak hozzátartozóit segélye
zés céljából összeiratta.

Beható megbeszélést folytatott ezután 
az alispán

a női társadalmi egyesületeknek az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap 
kereteibe való bekapcsolódásáról, va
lamint az egyesek többszöri indoko
latlan megsegítésének lehelő elkerü
léséről.

Ezt a célt központilag könnyű szerrel 
lehet majd megoldani a járási szociális 
előadók és zöldkeresztes védőnők köz
reműködésével az illetékes polgármes
terek és főszolgabirák irányítása mellett.

Az értekezlet után dr. ’Sóldos Béla 
kormánybiztos-főispán tájékoztatta ma
gát a közellátási kérdésekről és a ta
vaszi mezei munkálatok helyzetéről. Meg
nyugvást keltett, hogy a vármegye nagy 
részében a szántást már sikerrel elvé
gezték és hogy a közigazgatási hatósá
gok minden lehetőt elkövettek a közel
látás és a közélelmezés zökkenőmentes 
biztosítására.

A kormán; kiterjesztette a rögtönbiráskoiást.
A hivatalos lap múlt pénteki száma 

közölte a minisztérium rendeletét
a rögtönbiráskodás kihirdetésének 
kiterjesztése tárgyában.

A rendelet szerint a polgári büntető- 
bíráskodás körében az ország egész 
területén úgy a tettesekre, mint a része
sekre kiterjedően rögtönbiráskodás alá 
esik

a lőfegyver, robbantószer, illetve 
mindennemű robbanóanyag (bom
ba, kézigránát, pokolgép stb.) hasz
nálatával elkövetett gyilkosság és 
szándékos emberölés bűntette

(ideértve az ily gyilkosság és szándékos

emberölés kísérletét és az ily gyilkosság 
elkövetésére irányzott szövetséget is),

a hatóságok, illetve hatósági köze
gek ellen felfegyverkezve elköve
tett erőszak bűntette, a felségsér
tés, hűtlenség és lázadás bűntette

(ideértve a felségsértés és lázadás el
követésére létrejött szövetséget), az ál
lami és társadalmi rend hatályosabb 
védelméről szóló 1921. évi III. t.-c. 1. 
§-ának első bekezdésébe és 1. §-ába 
ütköző bűntett, a honvédelemről szóló
1939. évi II. t.-c. 204. § ának 1. és 2. 
bekezdésében meghatározott, a honvé
delem érdekét veszélyeztető rongálás 
bűntette (ideértve azok kísérletét is), a
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honvédelemről szóló 1939. évi II. t.-c. 
203. §-ának 1. bekezdésében meghatá
rozott,

a munka folytonosságának megne
hezítése és meghiúsítása által el 
követett bűntett

(ideértve annak kísérletét is), azzal a 
korlátozással, hogy csak a kezdeménye
zők és a vezetők esnek rögtönbirásko- 
dás alá, továbbá a katonai vezetővel 
szemben elkövetett engedetlenség és 
tettleges bántalmazás bűntette, végül

a légvédelmi készültséggel kap
csolatos elsötétités, úgyszintén lé
giriadó ideje alatt elkövetett gyil
kosság, szándékos emberölés, sú
lyos testi sértés, lopás és rablás 
bűntette.

A rögtönbiráskodás kiterjesztéséről 
Tariska Lajos,a rimaszombati kir. törvény
szék elnöke falragaszok utján figyelmez
tette a lakosságot arról, hogy a fenti 
bűntettek a halálbüntetést vonják maguk 
után.

Á r v í z v é d e l e m .
Irta: Dr. Lakács Géza miniszteri osztálytanácsos.

Magyarországon az árvízvédelem min
dig aktuális téma volt, de ennyire ko
moly aktualitása talán sohasem volt, 
mint ma, mert hiszen az árvizek azelőtt 
nem jelentkeztek olyan sorozatosan és 
olyan általánosan katasztrofális mére
tekben, mint az utóbbi években. Jól 
tudjuk, hogy a mostani gyakori árvizek 
oka egyrészt a Magyar Birodalom fel
osztása, aminek következtében ezen az 
addig kiegyensúlyozott gazdasági egy
séget alkotó területen megszűnt az egy
séges tervszerű erdőgazdálkodás lehe
tősége. Az utódállamok a nekik jutott 
mérhetetlen kiterjedésű erdőségeket ész- 
szerütlenül irtottak és ezzei az árvízvé
delem fontos, természetes eszközétől 
fosztották meg a Kárpátok-övezte terü
let középpontjában elterülő, méiyfekvésii 
Csonkamagyarországot. Másrészt az évek 
óta tartó abnormális időjárás okozza a 
sürü egymásutánban visszatérő árvize
ket. ' Képzeljük csak el, hogy csonka 
országunk csapadékkal már addig is te
litett földjén az 1940. év folyamán, becs
lés szerint, kb. százmilliárd hektoliter 
csapadék esett le. Ezt a túlságosan bő 
áldást a csapadékkal már amúgy is te
litett földkéreg nem tudta lekötni.

Az évek óta visszatérő árvizek-okozta 
sorscsapásokra felfigyelt az állam és a 
társadalom is. A kormány megszervezte 
az árvízvédelmi kormánybiztosságot, 
amelynek hivatott exponensei veszély 
idején éjt nappallá téve végzik közér
dekű munkásságukat; a magyar társa
dalom pedig megható áldozatkészséggel 
támasztotta alá ezt az országos fontos
ságú munkásságot.

Vizsgáljuk csak meg, miben állhat az 
aktív, illetve preventív védekezés az ár- 
vizveszedelem ellen és nézzük, történt, 
vagy történik-e valami ebben az irány
ban :

Mint legkézenfekvőbb preventív in
tézkedésről, leginkább hallani lehet a 
mederkotrások, valamint jégrobbantások 
szükségességéről. A mederkotrásokat — 
véleményem szerint — eredményesen 
lehet alkalmazni kisebb folyóknál, mint 
pl. a Rimánál, Sajónál, de nem bizto
síthat a kotrás kellő eredményt olyan 
mederkolosszusoknál, mint a Dunáé, 
vagy a Tiszáé, mert e nagy folyóknak 
aránylag gyors a hordalékutánpótlása.

A robbantásnak csak fagypont feletti 
hőmérséklet mellett van komoly értelme, 
a melegedő időjárás viszont maga is 
meghozza a meder tehermentesülését. A 
robbantáshoz biztonsági okokból leg
inkább használható 50 kg-os bombák
ból egyébként rengeteget kellene fel
használni, hogy a Duna jege megmoz
duljon. (Budapesttől a Mohács alatti 
határszakaszig kb. 125.000 db. 50 kg-os 
bombára lenne szükség a jég egyszeri 
teljes feltörésére.) A nagyobb eredményt 
Ígérő 500 kg-os bombák alkalmazásával 
járó rázkódás pedig meglazítaná, vagy 
pláne szét is törné a parti árvédelmi 
építményeket s igy végeredményben 
több kárt okozna, mint hasznot.

A robbantás — amellett, hogy hatal
mas költséggel jár -— a fagypont alatti 
hőmérsékletnél eredménytelen is, épugy, 
mint a mostanában sokat emlegetett 
jégtörőhajók alkalmazása, amelyekből 
egész hajórajt kellene építenünk, hogy 
hasznukat lássuk.

Hogyan lehet hát eredményesen vé
dekezni az árvizek ellen, a már előbb 
említett mederkotrásokon kívül.

Elsősorban is megfelelő magasságú 
gátakat kell építeni a folyók partjain. 
Az építendő partvédő-gátak magasságát 
a speciális műszaki szakismeret és hely
ismeret határozzák meg. Célszerű, ha a 
gátakat nem közvetlenül a víz partján, 
lanem attól valamivel távolabb, bizo

nyos parti árterület meghagyásával épí
tik, hogy az árvizek idején megsokaso
dott vízmennyiségek az igy mestersé
gesen megnövelt mederben veszélymen
tes lefolyást nyerjenek. Az árvízvédelem 
ügyének megoldásába kapcsolódik be a 
csatornázás is; a csatornákkal elvezet
hető fölös vízmennyiségek egyúttal csa
padékszegény időjárás esetére és vízben 
egyébként sem bővelkedő vidékünk ön
tözésére tárolhatók és használhatók fel

Azoknál a folyóknál, amelyek medre 
a hordaléklerakódásoktól közepe táján 
kipuposodik, (pl. a Duna) a célnak meg
felelő olyan, a vizszint alatt beépített 
gátak, u. n. „sarkantyúk" elhelyezése, 
amelyek a parttól a meder tengelyére 
ferdén épülnek. Az ilyen elhelyezésű 
építmények ugyanis a vizet a meder 
közepe felé sodorják s ezzel a folyó 
medrét a középen lerakodott hordalé
koktól automatikusan megszabadítják, 
illetve a medret nagyobb vízmennyiség 
befogadására teszik alkalmassá.

Mindezeken kivül preventív védeke
zési módnak minősül az árvizek által 
fenyegetett lapályos területeken létesült 
lakótelepek fokozatos és tervszerű át
telepítése az árvíz szempontjából nem 
veszélyeztetett területekre. Erre a szetn- 
ponlra különös figyelmet kell majd for
dítania a Nép- és Családvédelmi Alap 
nak, az általa tervezett hatalmas arányú 
családiházépitő akció során, nehogy a 
szociális gondoskodás ez értékes ter
mékei az árviz martalékává váljanak.

Érdekes és tanulságos hazánknak az 
árvizlátogatott területeket feltüntető tér
képeit megvizsgálni. Ha a lecsapoló és 
ármentesitő munkák elkezdését meg
előző helyzetet ábrázoló térképet össze
hasonlítjuk az 1940 es nagy árvizet fel
tüntető térképpel, hálát adhatunk a jó 
Istennek, hogy a mostani abnormális 
árvizek nem az ármentesitési- és lecsa- 
polási munkálatok elkezdése előtt ke
letkeztek, mert már a térképekből is 
megállapító, hogy a tapasztalt szomorú 
eredményeken tultevö s az egész ország 
gazdasági életét hosszú időre megbénító 
nemzeti csapást okoztak volna. És hogy 
kormányzatunk nemcsak tudatában volt, 
hanem tudatában van ma is annak a 
nagy veszélynek, amit az árvizveszede- 
lem az országra nézve jelent, erre 
a közelmúltban elkezdett árvízvédelmi 
munkálatok is bizonyítékot szolgáltat
nak. Az árvízvédelmi kormánybiztos 
szerint ugyanis 1940-ben kb. 40 millió 
pengőt képviselő ármentesitő munkálat 
indult meg és nem lehet kétséges, hogy 
ezen a téren egész rövidesen még sok
kalta több értéket jelentő hasznos köz
munka fog megindulni.

O ktalan  áruhalm ozással 
a nem zet érdeke ellen vé tün k.

(MTI) A háborús gazdálkodással szük
ségképp együttjáró anyaghiány és bizo
nyos közszükségleti cikkek szabályozása 
kisebb-nagyobb vásárlási pánikot keltett. 
A közszükségleti cikkek kellő mennyi
ségben a közönség rendelkezésére álla
nak. A nemzet érdeke ellen vét, aki a 
tényleges szükségletet meghaladó és 
oktalan áruhalmozással megakadályozza, 
hogy bizonyos közszükségleti cikkekhez 
mindenki hozzájuthasson. Ennélfogva 
minden iparos és kereskedő tartsa lel- 
kiismeretbeli kötelességének ügyelni 
arra, hogy senki részére ne szolgáltas
son ki több árut, mint amennyire a 
vevőnek a rendes folyó szükségletek 
kielégítése céljából szüksége lehet.

T K A T O N A I  R O V A T .  T
A Szuezi csatorna jelentősége az északafrikai 

angol hadsereg szempontjából.
A Szuezi csatornában lázas mun

ka folyik. Német nagyható sugaru 
repülőgépek két hajó egységet oly su-! 
lyosan megrongáltak, hogy azok meg
feneklettek. Megkerülni nem lehet őket,! 
a csatorna ehhez nem elég széles. így 
a roncsok előtt és mögött több száz
ezer tonna űrtartalmat kitevő hajósereg 
zsúfolódott össze. Német távolfelderitők 
által készített felvételek világosan mu
tatják, ahogy hajó-hajó mögött várako
zik az ut szabaddá tételére. Az akadá
lyok elhárítása talán épp most fejeződ 
hetik be. Anglia számára a Szuezi csa
torna ma már sokkal több, mint egy 
szerii kereskedelmi ut, — az Észak Af
rikában működő nagy létszámú seregek 
teljes ellátása a Szuezi csatornán ke 
resztül bonyolódik le. Alig van élelmi
szer, amit az ott lévő csapatok a hely
színen szerezhetnének be.

A csatorna forgalmának megzavarása 
igy hadászati szempontból rendkívül 
nagy jelentőséggel bir az angol hadve
zetést nézve, de épp ily érzékenyen 
érinti az egész angol behozatalt is. A 
Szuezi csatorna a Szigetország és gyar
matai közölt az utat kereken 40°/0-kaI: 
rövidítette meg. Az utolsó békeévben 
a csatornán angol lobogó alatt 3000-nél 
több hajó haladt át, több mint 144 mil
lió össztonna tartalommal. Anglia össz- 
áru készletének 1/5 ét, nyers olajszük
ségletének 1/3-át a Szuezi csatornán

keresztül hozza be. Ha a csatorna időn
ként nem használható, úgy a hajóknak 
meg kell kerülniük a Jóreménység-fo
kát. Ez az útnak tekintélyes meghosz- 
szabbodását jelenti. Aki Bombay bó! 
Szuezon át utazik Londonban, 6000 km. 
utat tesz meg, a Jóreménység fokának 
megkerülésével azonban ez a távolság 
10.700 km-re nő. Ez pedig nem csu 
pán idő, hanem közvetve hajóür vesz
teség is, amit Anglia nehezebben tud 
elviselni, mint bármikor eddig. Egyéb
iránt ma már a Földközi tenger Anglia 
számára katonai szállításokra amúgy is 
alig használható, a kereskedelmi forga
lomból pedig teljesen ki van kapcsolva.

E m lé k e z zü n k : 1915. április  15.
Szilágyi Mihály, a volt zombori 23  

közös gyalogezreá őrvezetője csodálatos 
hidegvérről és vitéz elszántságról tett 
bizonyságot, amidőn e napon az oroszok 
által megszállva tartott Ujszomolnok egyik 
házának pincéjében 9 fosztogatáson bűz- 
gólkodó orosz katonára bukkant. Szilágyi, 
jóllehet teljesen fegyvertelen volt, nem 
vesztette el lélekjelenlétét, hanem „puskc 
dole“ kiáltással megadásra szólította fe l 
az oroszokat, akiket azután tényleg el
fogott és egymaga kisért be a századá
hoz. Vitéz tettét a nagy ezüst vitézségi 
éremmel jutalmazták.

Miniszteri rendeletek az autóforgalom 
korlátozásáról és külföldre való utazásról.

A Budapesti Közlöny április 11-i száma 
közli a belügyminiszter és kereskedelmi 
miniszter rendeletéit, melyek értelmében

a közúti forgalomban április 20 tói 
csak olyan gépjárómüvek vehetnek 
részt, amelyeknek a rendőrhatóság 
külön megkülönböztető jelzést ad ki.
Ilyen különös megkülönböztető jelzést 

csak a különböző gépjárómü tulajdono
sok igényelhetnek:

Az állami és önkormányzati hatóságok, 
hivatalok, intézetek, intézmények és 
üzemek.

Közhasználatú gépjárómü vállalatok 
(társaskocsi, árufuvarozás, vegyes fuva
rozás, betegszállító, hullaszállító válla
latok), úgyszintén a közterületről vagy 
telephelyről induló géperejű bérkocsi 
vállalatok.

Azok, akiknek gépjármüvei a hon
védelmi bizottság által mentesítve lettek.

Végül azon gépjárómüvek, amelyek a 
közúti forgalomban való részvételét a 
fentirt rendeletekben meghatározott tár
caközi bizottság engedélyezte.

A külön megkülönböztető jelzést 
a gépjárómü kerület székhelyén levő 
rendőrhatóságtól kell igényelni a 
rendeletben közölt nyomtatványon.
Saját érdekükben felhívják az összes 

gépjárómü tulajdonosokat a fent emli 
tett rendelet áttanulmányozására, mert 
a rendelet ellen vétőkkel szemben nem
csak megtorló eljárás fog indulni, ha
nem a gépjárómü elkobzásának is helye 
lesz.

A belügyminiszter ugyanebben a ren
deletben figyelmezteti az autótulajdono
sokat, hogy lakott területeken akkor 
sem szabad 20 kilomélernél nagyobb 
sebességgel haladni, ha az úttest telje
sen szabad.

A honvédelmi miniszter rendelete 
a gépjármüvek igénybevételéről.
A honvédelmi miniszter 24000. szánni 

rendelete értelmében a gépjárómüvek 
nyilvántartott üzembentartója köteles 
gondoskodni arról, hogy a gépjárómii- 
nek a honvédség részére honvédelmi 
szolgáltatás címén történt igénybevétele 
esetében gépjárómüve az igénybevételi

jegyen feltüntetett beosztási helyen ha
ladéktalanul megjelenjék.

A gépjárómünek nyilvántartott üzem
bentartója, ha állandó lakásáról távozik, 
köteles tartózkodási helyét állandó la
kásában tartózkodó megbízottjával kö
zölni, ez pedig köteles a gépjárómü 
igénybevételének elrendeléséről haladék
talanul olymódon értesíteni az üzemben
tartót, hogy ez kötelezettségének eleget 
tehessen. A rendelet többi része a bün
tető szankciókat tartalmazza.

H atárátlépési korlátozások.
(MTI) A magyar állampolgárokra ré

gebben életbeléptetett határátlépési kor
látozások alá esik minden 18—60 év 
közötti magyar állampolgár férfi, tekin
tet nélkül arra, hogy katonai szolgála
tot teljesit-e vagy sem, valamint minden 
16—50 év közötti magyar állampolgár 
nő, tekintet nélkül foglalkozására és 
esetleges szakképzettségére.

A 18—60 év közötti magyar állam
polgár férfinek és a 16—50 év közötti 
magyar állampolgár nőnek az érvé
nyes útlevélen kivül a belügyminisz
tertől külön határkilépési engedélyt 
kell kérnie, ha el akarja hagyni az 

ország területét.
Az engedélyt a belügyminiszter csak 
kivételes esetekben adja meg. Hivata
losan figyelmeztetik az utazóközönséget, 
hogy csak halaszthatatlan szükség ese
tén utazzék.

Rendelet a bab, a borsó, a lencse 
és a szálastakarmányok zárolásáról.

A hivatalos lap közölte a miniszté
rium rendeletét a szálastakarmányok, 
valamint a bab, a borsó és a lencse 
forgalmának szabályozásáról. Az 1940. 
évi termésű réti és szántóföldi széna,

I g m á n d i  k e s e r ü v i z  
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takarmányszalma, valamint a régebbi 
vagy idei termésű egyéb szalma beje
lentése, zár alá helyezése, igénybevétele 
tárgyában a múlt évben kiadott rendelet 
intézkedéseit megfelelően alkalmazni kell 
az 1941. évi termésű szénára és szal
mára, azzal az eltéréssel, hogy a be
jelentést az 1941. évi május 31 ik nap
jáig kell megtenni.

A bejelentés alá eső babot, borsót és 
lencsét hatósági zár alá helyezettnek 
kell tekinteni és azt felhasználni, fel
dolgozni, forgalombahozni, vagy ■ azzal 
egyébként rendelkezni csak a hatóság 
engedélyével szabad. Nem vonatkozik 
ez a korlátozás a bejelentett és igazolt, 
illetőleg hatóságilag megállapított ház
tartási és gazdasági szükséglet kielégí
tésére.

A zár alá helyezett babot, borsót 
és lencsét a közellátási miniszter 
vagy az általa kijelölt szerv a ha
tósági áron, készpénzfizetés ellené

ben igenyelheti.
A rendelet végül intézkedik arról, 

hogy az illetékes hatóság házkutatást 
is tarthat a háztartások és üzemek kész
leteinek megvizsgálására, majd pedig 
büntető rendelkezéseket tartalmaz.

Kulturelőadás 
a Polgárik  őrben.

Csütörtök estére a Polgárikör kultur- 
bizottsága előadást hirdetett. Sajnos, 
ezúttal is kevés-számú érdeklődő jelent 
meg. Smid Lehel gimn. tanár bevezető 
beszédében sajnálkozását fejezte ki afe
lett, hogy a kultúra ápolásáról és tá
mogatásáról messze földön ismert ri
maszombati közönség ezidén milyen 
részvétlenséget tanúsít a kulturális ren
dezések iránt. A Polgárikör kulturbi- 
zottsága nevében üdvözölte és felkérte 
dr. Istók Barna kir. törvényszéki birót, 
oki. bánymérnököt, hogy tartsa meg 
a kitűzött előadást.

Dr. Istók Barna nagyszerű szakérte
lemmel, élvezhető könnyed formában 
adott elő a mai idők legfontosabb kér
déséről, az olajról. Rendkívül érdekes 
előadása két részre oszlott. Először a 
szén keletkezéséről, a különböző szén
fajtákról, a bányászat mivoltáról és ve
szedelmeiről tájékoztatta az előadó a 
megértő hallgatóságot. Majd a petró
leum és a kőolaj jelentőségére tért át, 
a kérdést magyar és nemzetközi szem
pontokból is élénken megvilágítva. A 
nagy tetszéssel fogadott előadás nagy
mértékben gyarapította a mostani vi
lágpolitikai helyzetről való tudnivalóin
kat, amiért a kiváló előadónak csak há
lás köszönettel adózhatunk.

Közérdekű felhívás.
Az ország közellátását minden körül

mények között biztosítani kell. Hadse
regünk immár negyedízben teljesít ha
zafias és nemzeti kötelességet és az ő 
lépteik nyomán újra várjuk magyar 
testvéreink visszatérését az anyaország
hoz, igy az ő zökkenésnélküli élelme
zésükről gondoskodni kötelességünk.

Éppen ezért minden jó magyar em
berhez fordulok azzal a felhívással, hogy 

a birtokában, vagy tulajdonában 
lévő gabonanemü feleslegeit hala
déktalanul bocsássa a köz rendel
kezésére.

Akinek feleslege van, becsületesen, 
magyar emberhez illő őszinteséggel je
lentse az átadásra szánt készletet a köz
ségi elöljáróságnál, ahol az utasítást 
meg fogja kapni arra, hová kell a fel
ajánlott készletet beszállítani. Aki ezt a 
hazafias kötelességét elmulasztja, attól 
a felesleges készletet elkobozzuk és 
amellett 8.000 pengőig terjedő pénz- 
büntetésre ítéljük.

Az önként beszolgáltatott készlet után, 
búza, rozs és zab után q-ként 2 P. 50 
fiII., szemes tengeri után q-ként 2 P. 30 
fill. jutalom kifizetését engedélyezzük 
és pedig nemcsak az 50 kát. holdon 
felüli birtokosoknál, hanem az 50 kát. 
holdon aluli birtokosok részéről felaján
lott tételek után is.

Ha ennek a felhívásnak nem volna 
kellő foganatja, kénytelen leszek a leg
erősebb eszközhöz nyúlni.

Miskolc, 1941. április hó 11 - én.
vitéz Burbély-Maczky Emil s. k. 

a VII. hadtest országmozgósitási 
kormánybiztosa.

A magyar honvéd dicsősége.
A feltámadást és a tavaszt hir

dető húsvéti Alleluja ezúttal ezer
szeres erővel zengett a magyar 
szivekben. Minden magyar lélekben 
örömtüzek gyűltük, amikor a nem
zet szemefénye, valamennyiünk leg
nagyobb büszkesége : a magyar 
kir. honvédség a Legfelsőbb Hadúr, 
vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Kormányzó Urunk parancsára meg
indult a déli határokon túl az ál
dott bánáti, bácskai, és baranyai 
földön, hogy — a felszabaduló 
magyar véreink örömujongása kö
zepette — elsöpörje a húszéves 
trianoni kősziklát a Délvidéknek 
Trianonban keresztrefeszitett testé
ről. A Nagypéntekre virradó éjsza
ka a felháborodás és a lázas vá
rakozás füzében égő magyar lel
keket megváltásként gyújtotta fel 
a Kormányzó Ur izzó szavú kiált
ványa, amely megindította a ma
gyar honvédséget, hogy visszasze
rezzék azt a drága délvidéki ma
gyar földet, amelyet 22 évvel ez
előtt a szerb granicsárok elraboltak 
tőlünk, de amiről soha — egyetlen 
percre sem mondottunk le.

Magyar honvédek, magyar pán
célkocsik, magyar huszárlovak dü
börgésétől, a kereszttüzet vitézül 
kiállott magyar reoülök zajától, a 
régen nem hallott magyar nóta
szótól visszhangzanak már a sza
badkai, zentai, zombori és újvidéki 
utcák s a sok bácskai és bánáti 
falu, amelyeket az újólag megna
gyobbodott magyar haza: a sze
rető édesanya túláradó örömmel 
ölel ismét magához.

— Eljegyzés. Dobó Aranka és Virág 
László jegyesek. (M. k. é. h.)

— Eljegyzés. Reken Olga és Csontos 
Árpád jegyesek. (M. k. é. h.)

— Esküvő. Vaskó Sári és Molnár 
Sándor április 19-én Rimaszombatban 
házasságot kötöttek.

Vitéz Lukács Endre képviselőjelölt.
Egry Zoltán nyug. huszárezredes, a 
mezőcsáti kerület országgyűlési képvi
selője váratlanul elhunyt. A megürese
dett mandátumra a Magyar Élet Pártja 
vitéz Lukács Endrét, Borsod vármegye 
alispánját jelölte. Vitéz Lukács Endre 
nyugdíjaztatása iránti kérelmét a vár
megye főispánjának már be is jelen
tette.

Uj vármegyei aljegyző. A magyar 
kir. belügyminiszter dr. Szeleczky Ador
ján vm. fogalmazó, tb. szolgabiró, rozs- 
nyói lakost Gömör és Kishont várme 
gyéhez aljegyzővé kinevezte.

Közgyűlések. A Rimaszombati Álta
lános Temetkezési Egyesület április
20- án, vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Katolikus Körben tartja évi rendes köz
gyűlését. — A Rimaszombati Takarék- 
pénztár vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartja közgyűlését saját helyiségében. — 
A Polgárikör 95. évi közgyűlése vasár
nap délután 3 órakor kezdődik az egye
sület székházának nagytermében. — A 
rimaszombati Katolikus Kör 48-ik évi 
rendes közgyűlését április 27 én, vasár
nap délután 3 órakor tartja meg szék
házának nagytermében.

Az árvízkárosultak részére a „Gö
mör" utján adakoztak : Szakáll Lenke, 
Sztolár Dezsőné, Pásztor Mária 2—2 P, 
Kálosy György 1 P. Gyűjtésűnk eddigi 
eredménye: 38 P. 88 fill.

A Magyar Vörös-Kereszt Egylet 
házi betegápolási tanfolyama április
21- én, hétfőn délután 5 órakor veszi 
kezdetét az állami kórház előadótermé
ben. Jelentkezni még lehet a tanfolyam 
megkezdődésekor a helyszínen is.

A Polgárikör elnöksége ezúton Is 
tisztelettel kéri tagjait, hogy a folyó hó 
20-án, ma: vasárnap délután 3 órakor 
tartandó közgyűlésen megjelenni szíves
kedjenek. A közgyűlés egyszersmind a 
hála és hódolat kifejezése is lesz a 
Legfelsőbb Hadúrnak és katonáinak, a 
magyar honvédségnek, hogy ismét visz- 
szaszerezték a magyar délvidéknek 
Trianonban leszakított részét, ami ős
idők óta a miénk volt.

A rimaszombati polgári iskola ének
karának budapesti szereplése. Buda
pest Székesfőváros Népművelési Bizott
sága levélben fordult a rimaszombati 
polgári iskola igazgatóságához és fel
kérte, hogy a Budapesten május 6 án a 
Magyar Művelődés Házában rendezendő 
díszhangversenyen az iskola énekkará
nak közreműködését tegye lehetővé. Az 
iskola a meghívást elfogadta és a dísz
hangversenyen Lackner László vezetésé
vel 90 tagú leánykar képviseli az isko
lát, hogy bizonyságot tegyen a főváros 
közönsége előtt is arról lelkiismeretes 
és magasszinvonalu munkáról, mely a 
vidéki iskolákban folyik. A díszhang
versenyt a rádió is közvetíti.

Fősorozás Rimaszombatban. Az ez
évben kötelező három korosztály főso
rozása április 16-án és 17-én folyt le 
Rimaszombatban, a „Három Rózsa" nagy
termében. A fősorozáson Rimaszombat 
város és a feledi járás állitásköteles if- 
jai jelentek meg.

Az elsötétítés első 10 napja váró 
sulikban általában a szabályoknak meg
felelően telt el. Kisebb hibák mutatkoz
nak ugyan és pedig ott, ahol az ablak
réseken kiszűrődik a világosság. Ezek 
a hiányok — amint azt egy éjszakai 
séta alkalmával megállapítottuk — a 
most sötétebbé vált éjjeleken már mész 
sziről észrevehetők. Az elsötétítés tehát 
akkor tökéletes, ha az ablakokon egy
általán nem szűrődik át a fény és a 
megnyíló ajtókon sem sugárzik ki a vi
lágosság az utcákra, sőt az udvarokra 
sem. Az elmúlt napok eseményei bizo 
nyitják, hogy mekkora szükség van a 
légoltalmi követelmények lelkiismeretes 
és szigorú betartására.

Közös találkozót akarnak rendezni 
Rimaszombatban az egyesült prot. fő 
gimnáziumban az 1891., 1896., 1901.,
1906., 1911., 1916., 1921. és 1931-ben 
érettségizettek. A találkozót dr. Kubinyi 
Aladár ügyvéd Budapest, XI. Bercsényi 
u. 6. rendezi. A találkozót junius máso
dik felére tervezik.

Születési bizonyítvány nélkül is 
lehet házasságot kötni. Többször elő 
fordul olyan eset, hogy a jegyesek 
születési okmány hiányában — főleg, 
külföldi születés esetén — nem tudják 
megkötni a polgári házasságot és igy 
törvényes házassági köteléken kívül 
élnek. A belügyminiszter adott esetek
ből kifolyóan 315.957/1940. II. c. sz. alatt 
úgy döntött, hogy az Anyakönyvi Tör 
vény 50. §-a, valamint a Házassági Tör
vény végrehajtási utasítása 23. és 24. 
§-aiban foglalt rendelkezések alapján 
jogosult az anyakönyvvezető a házasulót, 
illetve a házasságkötés céljából nála 
jelentkező felet a születési okmány fel
mutatása alól felmenteni és igy nem 
feltétlen akadály, hogy a házasuló fél a 
születési anyakönyvi kivonatot felmutatni 
nem tudja, ha a törvényben előirt egyéb 
feltételeknek mindenben megfelel.

Rimaszombat és Vidéke 
Hitelszövetkezet,

mint az Országos Központi Hitelszövet
kezet tagja

Rimaszombat, Deák Ferenc utca 28. sz. 
saját házában (azelőtt Tátra Bank épület).

Folyósít mindennemű kölcsönöket a 
legelőnyösebb feltételek mellett.
Gazdák részére hizlalási kölcsönö 
két, mezőgazdasági beruházásokhoz 
pedig 41/* °/o-os középlejáratú ked
vezményes kölcsönöket nyújt.
Tagjai részére a betáblázásoknál 
bélyeg és illeték mentességet biztosit.
Elfogad betéteket a legmagasabb 
kamatozás mellett. Betétek elhelye
zésénél a legnagyobb biztonságot 
nyújtja.
Foglalkozik a b a n k ü z l e t  minden 
ágával.

Forduljunk bizalommal minden pénzin
tézeti ügyben a

R i m a s z o m b a t  és V i d é k e  
H i t e t s z  ö v é t  k e z e  t-hez.

Tudományos előadások a kórház 
bán. A rimaszombati orvosok legutóbb 
tartott tudományos ülésén két értékes 
előadás hangzott el. Dr. Kriesch Lajos 
kórházi osztályvezető a szülészet két 
nagyjelentőségű kérdéséről, a szülésnél 
alkalmazott magzatélesztés helyes ke
resztülviteléről, valamint a szülés al
kalmával keletkezett gátrepedés folytán 
létrejött sülyedések jelentőségéről be
szélt. Az előbbinél a magzat iégutainak 
pontos kitisztítását, a nyákszivást hang
súlyozta, az utóbbinál pedig a sülyedé
sek számos súlyos következményére 
hivta fel a gyakorló orvosok figyelmét. 
Utána dr. Simon Dezső feledi körorvos 
a syphilises betegeknek a zöld-keresz
ten belül történő gyógykezeléséről tar
tott előadást. Részletesen ismertette a 
vérbaj legkorábbi tüneteit, elkülönítő 
kórisméjét és a gyógykezelés irányelveit. 
A hallgatóság mindkét előadást nagy 
tetszéssel fogadta.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Állategészségügyi értekezlet a f öld - 
mivelésügyi minisztériumban. A fer
tőző állatbetegségek okozta károk le
hető csökkentéséhez fűződő közélelme
zési érdekekre tekintettel a földmive- 
lésügyi miniszter értekezletre hivta össze 
a törvényhatósági m. kir. állatorvosokat. 
Az értekezlet az állatbetegségek elleni 
fokozott védekezéssel és elsősorban a 
nagy gazdasági károkat okozó betegsé
gek, igy a sertéspestis és a mételykór 
leküzdésével foglalkozott. Letárgyalták 
a földmivelésügyi miniszter által a ser
téspestis elleni propaganda védőoltások 
céljára a törvényhatóságok rendelkezé
sére bocsájtott 200000 P. értékű oltó
anyag felhasználásának módozatait is.

A kassai bányakapitányság hatás
köre — az iparügyi miniszter rendelke
zése szerint — kiterjed Gömör és Kis
hont vármegyére is.

Nem zeti H ite lin téze t Rt. R im aszom bat
D eák  F eren c-u tca  17. T e le fo n : 52.

A kormányzat mezőgazdasági beruházások céljaira 50 millió pengő évi 
“t'/sVo-os jelzálogkölcsönt bocsájt a gazdák rendelkezésére, 4 — 15 éves 
visszafizetés mellett. A megfelelő nyomtatványok és felvilágosítások a 
NEMZETI HITELINTÉZET R. T. rimaszombati fiókjánál kaphatók.

Budapesti Nemzetközi Vásár
1941. május 2—12-ig.
50%-os v a sú ti kedvezm ény.

Igazolvány és vasúti jegy együtt kizárólag az IBUSz menetjegyirodában 
szerezhető be.

Elsőrendű tűzifa
olcsó árban, kedvező fizetési feltételek mellett, azonnali házhoz
szállítással állandóan kapható.
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A cipőutalványok kiadását husvét 
előtt kezdte meg a városi kötött élel
mezési gazdálkodási hivatal. Április hó
napra összesen 280 pár cipőt és 52 kg. 
talpat utaltak ki. A hivatal felhívja a 
város közönségét, hogy cipőt vagy tal
pat csakis indokolt szükségesség esetén 
igényeljen, mert az igényléseket a hely
színen a legszigorúbban ellenőrizni 
fogják.

A „Haláltánc" Rozsnyón. A helybeli 
evangélikus .Luther Kör" műkedvelő- 
gárdája, amely az elmúlt hetekben nagy 
sikerrel mutatta be Rimaszombatban 
Smid István rozsnyói ev. főesperes „Ha
láltánc" cimü vallásos színmüvét, má 
jus hó 3-án és 4 én a szerző pátriájá
ban, Rozsnyón adja elő a hatáskeltő 
szép darabot.

A „Rerutn novarum" hatása Szent 
István magyar birodalmában. A „Re- 
rum novarum" félszázados jubileumára 
alakult emlékbizottság megkezdte mű
ködését. Az emlékbizottság az encyklika 
kibocsájtásának évfordulója, tehát május 
15 ike előtt egy nagy összefoglaló al
bumban, valamint egy ugyanazon szö
veggel megjelenő népies könyvvel szán
dékszik a keresztény közvélemény elé 
lépni a „Rerum novarum“-nak, XIII. Leó 
pápa szociális és társadalomujitó szó
zatának hatásáról Szent István magyar 
birodalmában. Úgy szerkesztési, mint 
szervezési kérdésekben szívesen ad fel
világosítást a „Rerum novarum" emlék- 
bizottság Budapest, IV. Bástya-utca 20. 
1. emelet.

Utazási kedvezmények és különvc- 
natok a Budapesti Nemzetközi Vá
sárra. A vásár látogatói a vásárigazol 
vány alapján a magyar vonalakon ez 
évben is50%-os utazási kedvezményben 
részesülnek. A május 2-án megnyíló 
vásárra már április 26 tói kedvezménye
sen lehet Budapestre felutazni. Tekin
tettel a rendkívüli viszonyokra, a vásár 
vezetősége ezen túlmenően biztosítani 
kívánja látogatói számára, hogy azok 
minden nehézség nélkül, kényelmesen 
tehessék meg utazásukat a vásárra. Ezért 
tárgyalásokat folytat a MÁV-val, hogy 
a menetrend szerinti vonatokon kivül 
nagyszámú kíilönvonatot is indítsanak a 
vásár alkalmából a fővárosba. Ezek a 
különvonatok a vásár egész tartama 
alatt, tehát május 2-től 12-ig közlekedni 
fognak és a vásárra utazást úgy idő
beosztás, mint kényelem szempontjából 
rendkívül megkönnyítik.

— Felvétel a kőszegi és budatétényi 
misszióshézakba. Az Isteni Ige Társa
sága missziós szerzetesrend ezen két 
missziósházába felvételt nyerhetnek a 
gimnáziumnak mind a nyolc osztályára 
olyan jó, jól tanuló és egészséges fiuk, 
akik az Isteni Ige Társaságában hithir
dető papok akarnak lenni. Érettségi bi
zonyítvánnyal jelentkezők azonnal a 
rend noviciátusába nyerhetnek felvételt. 
A felvételre vonatkozólag bővebb fel
világosítást nyújt a Szent Imre Missziós 
Szeminárium házfőnöksége, Kőszeg.

Vagyonelkobzással is büntethetik a 
közellátási törvény megszegőit. Laky
Dezső közellátás miniszter a képviselő 
ház elé törvényjavaslatot nyújtott be az 
élelmezési törvény megszegői ellen. A 
miniszter az eddigi kihágási minősítést 
súlyos esetekben vétségnek és bűntett
nek kívánja minősíteni és ezért 3 évig 
terjedő börtön büntetést, áru- és vagyon
elkobzást javasol.

*A Palladis április havi újdonságai.
„A tóparti nyaraló" cime M. G. Éber 
hart uj regényének, amely most jelent 
meg a Pengős Regények sorozatában. 
Az izgaimak fojtott levegőjében játszó
dik le ez a különös történet, amelynek 
a rejtélye egy „virágszirom szépségű" 
asszony, akit holtan találnak egy ringó 
csónakban a tavon. Az egyidejűleg meg
jelent két Félpengős Regény nem ke
vésbé érdekfeszitő. N. Marsh „Dráma a 
színpadon" cimű regénye azzal kezdő
dik, hogy a színpadon agyonlövik a 
főszereplőt, éppen akkor, amikor a híres 
detektív a nézőtéren ül. Kinek a bűnös 
kezéből jutott a színházi pisztolyba az 
éles töltény? Ezt nyomozza ki izgalmas 
hajsza árán a detektív. A másik Fél

pengős : Cherry Wilson „A Vén Sas 
három fia" cimű pompás vadnyugati 
regénye, tele izgalommal és költészettel. 
Április közepén kerül az olvasó kezébe 
H. Birney „Cortez Grant uj gazdája" 
cimű Pengős Regénye, amelyben az uj 
kor hős lovagja küzd az ősi birtokért 
és egy szépséges leányért, aki akarat
lanul bitorolja birtokát.

S P O R T .
Sportdélután a gimnáziumban.

Az egyesült prot. gimnázium udvarán 
április 20-án, vasárnap délután 3—5 
óráig sportversenyeket rendeznek. Le
játszásra kerülnek : kézilabda-, volley- 
ball- és futballmérkőzések a gimnázium 
növendékeiből alakított csapatok rész
vételével. Az érdekes sporteseményekre 
felhívjuk a város közönségének figyel
mét.

L abdarúgás.
Az évad első labdarugómérkőzése 

a MOVE-RAFC és az Ózdi VTK kö
zött a vendégcsapat 9:1 (3:1) arányú 
győzelmét hozta. A husvétvasárnapi, 
karácsonyinak is beillő télies időjárás 
miatt csak kevesen keresték fel a sport
pályát. A mérkőzés is magán viselte az 
időjárás és a korai szezon jeleit. Vonat
kozott ez elsősorban a helyi együttesre, 
amely minden edzés nélkül állott ki az 
igen jóképességü vasgyári csapat ellen. 
Az OVTK tudása szerint megérdemel
ten aratott nagyobb arányú győzelmet. 
Felesleges durvasága azonban visszatet
szést keltett. Éliás biró túlságosan 
szabadjára engedte a játékosokat és 
egyes hibás Ítélkezései a helyi csapatot 
sújtották. A RAFC becsületgólját Barczy 
szerezte. — A MOVE—RAFC vezetősé
gét dicséret illeti, hogy a nehéz viszo
nyok ellenére is szórakozással óhajtott 
szolgálni a helybeli sporttársadalomnak, 
amely — hisszük — hogy a jövőben 
ezt a törekvést a kellő mértékben fogja 
pártfogolni.

Közérdekű hirdetmény.
Felszólítom a 10—50 kát. holdon 

gazdálkodó földbirtokosokat és bérlőket, 
hogy április 22-ig bezárólag, termény
készletük bejelentése végett, a Városháza 
17. sz. szobájában jelenjenek meg.

Augusztus 15 ig számítva, mindenki 
csak annyiszor 45 kgr. kenyérgabonái 
(búzát vagy rozsot) tarthat vissza, ahány 
személy a háztartásban van. A többi 
kenyérgabonát köteles — a rendkívüli 
időre tekintettel — 24 óra alatt a FUTURA 
helyi megbízottjánál leadni. A készletben 
levő lisztmennyiség a kenyérgabonához 
hozzászámítandó és pedig 80 kgr, liszt 
egyenlő 100 kgr. gabonával.

A beszolgáltatásra megállapított idő
ben és ezen idő elteltével, házról- 
házra járva katonai ellenőrzés fog 
tartatni és aki a megengedettnél rosz- 
hiszemüleg több gabonát tart vissza, 
attól a gabonát az ellenőrző közeg 
el fogja kobozni és emellett az illető 
még külön is szigorú büntetésben fog 
részesülni.

Az árpa, zab és tengeri felesleget ha
sonlóképpen kell beszolgáltatni. Ezek
ből a 4 hóra visszatartható mennyiség 
állatnemenként korra való tekintet nél
kül a következő : hizó marháknál és 
sertéseknél drb-ként havi 100 kgr. a 
hizlalás végéig, de legkésőbb október 
15-ig, lónál drb-ként 200 kgr. Bika és 
tehénnél 150 kgr., egyéb szarvasmarhá
nál 50 kgr., sertésnél 100 kgr. A többi 
állatnemre abrak vissza nem tartható.

A hüvelyesek (bab, borsó, lencse) és 
az olajos (repce, len, napraforgó, rici
nus, tökmag) termények valamint a 
széna és szalma készlet feleslegek azon
nal bcjelentendők.

Rimaszombat, 1941. évi április hó 16.
Éva László s. k.

polgármester.

Nemzeti filmszinbáz kft.
Szombaton és vasárnap a múlt évadban 

legnagyobb sikert aratott magyar ope
rettnek zenés vígjátékká átalakított film- 
változata, a „Tokaji aszú" kerül a moz- 
gószinház műsorára. Az igazi magyar 
levegővel telitett darab a legjobb ma
gyar színészeket gyűjtötte egybe a nagy
szerű Fedák Sárival az élen. Mellette a 
szépséges Bordy Bella. Keéry Panni, 
Erdélyi Mici, Dajbukát Ilona, Mihályffy 
Béla, Bilicsy Tivadar, Pethes Ferenc és 
Pálóczy László a főszereplők. A filmet 
a legjobb magyar filmrendezők egyike : 
Bánky Viktor foglalta remekbe.

Szombat estétől a filmszínház esti 
előadásai pontosan Jél 9 órakor kez
dődnek.

Április 22-én, kedden szenzációs bűn
ügyi történet: „A negyedik nem jön..." 
cimü német film fut a vásznon. Valódi 
detektív történet, melynek meseszövése 
végig izgató és újszerű. A rendező ér
deme, hogy az utolsó pillanatig nem 
árulja el és nem is sejteti az igazi meg
oldást. Főszereplői: Dorolhea Wieck,
Elisabeth Wendt és Werner Hinz.

Április 23-án, szerdán a francia film
gyártás legújabb remekműve, a „Családi 
titok" nagyszerű szórakozást Ígér. A da
rab fordulatos és szellemes tartalma 
már a címből kitűnik. Főszereplők : 
Raimu, Francois Rosay és egy aranyos 
kisfiucska.

Április 24-én, csütörtökön általános 
kívánságra Jókai Mór örökszépségü re 
gényének, az „Uj földesur" filmváltoza
tának reprizét hozza a filmszínház. A 
romantikával teljes és még most is ak
tuális szép történetet Egry Mária, Gor
don Zita, Lázár Mária, Uray, Jávor, Csor- 
tos, Mály Gerő, stb. játszák.

A jövő szombaton és vasárnap az
1940. év legnagyobb slágere : „Óz, a 
csodák-csodája" a filmszínház beígért 
műsorszáma.

Irodalom.
Uj Időit, 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 Ujságotr.-Tündérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/* Évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

A „H1D“ minden száma érdekes és 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztö Kállay Miklós. Mutat 
ványszáinot készséggel küld a kiadóhi
vatal: Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési á ra : >/» évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

A tömegtéboly áldozatai: a szekta 
hívők. Szinte megszámlálhatatlanul sok 
szekta működik Amerikában. Az USA 
a szekták igazi eldorádója, de talán 
egyik sem beszéltet magáról annyit, 
mint a losangelesi „Angyaltemplom"- 
gyülekezet, amelynek alapitója, szerve
zője, vezetője és legfőbb „papja" egy 
hölgy: Aiéme Semple Pherson. Áz „An- 
gyaltemplom"-gyülekezet szertartásairól 
és működéséről hallatlanul érdekes ri
port van gróf Bethlen Margit népszerű, 
képes szépirodalmi lapjának, az „Ün
nepinek most megjelent uj számában. 
Az album alakú „Ünnep" ezúttal is gon
dos tárházát nyújtja a nívós és szóra
koztató olvasnivalóknak és remek ké
peknek. Az „Ünnep" előfizetési ára ne
gyedévre 2 pengő 40 fillér. Mutatvány- 
számot kívánatra készséggel küld a ki 
adóhivatal, Budapest, VII. Dohány u. 12.

Tavasz a pesti színházakban. A fő
város színházi világának minden ese
ményéről rengeteg képben, színes ripor
tokban számol be a „Délibáb" képes 
színházi hetilap legújabb száma. Ku
lisszamögötti pletykák, színes riportok, 
magyar Írók remek elbeszélései, versek,

tartalmas divatrovat, gazdag filmrovat, 
humor, rejtvények, tökéletes képes heti 
rádióműsor, ez a „Délibáb" legújabb 
száma. A legszebb és legnépszerűbb 
képes színházi hetilap a legolcsóbb is, 
mert ára csak 14 fillér.

Hogyan mDködik a tökéletes lég- 
oltalom ? Erről a mindnyájunkat ér
deklő témáról rendkívül érdekes, képek
kel illusztrált cikket közöl a Tolnai Vi
láglapja legújabb számában. Számtalan 
szórakoztató cikken, a legjobb magyar 
Írók novelláin, az ötletes rovatokon ki
vül több képes riportot és közel száz 
érdekes képet talál az olvasó a nép
szerű képeslap legújabb számában. A 
„Tolnai Világlapja" egyes száma csak 
20 fillérbe kerül.

A v a r r á s  m inden ágában  
dolgozom ,

munkát  vá lla lok
özv. Czakóné, Rimapart-u. 34 sz.

7 katasztrális hold a város 
közelében eladó. Érdeklődés: 
II. Rákóczi F.-utca 48. szám 
alatt. 2-3

Elvállalok sa ját írógépemen m i n d e n f é l e  
g ép irá si m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépiróno kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok).

Hunyadi u. 55. sz. alatti

üzlethelyiség;
azonnal bérbeadó.

B o k o r  S i mo n  né.

Eladó bútorok.
Teljes ebédlő, képek, függőlámpák, csil
lárok és szőlőpermeíezö szabadkézből 
eladók. Horthy Miklós tér 9. 1. emelet.

Hirdetmény.
A Göir.örmegyei Nép- és Iparbank

részvénytársaság, rimaszombati bej. cég 
1940. szeptember 26-án megtartott köz
gyűlése kimondotta a részvénytársaság 
felszámolását. A rimaszombati kir. Tör
vényszék, mint illetékes cégbíróság Ct.
II. 66/1941/9. Cg. 82/1941. számú 1941. 
évi március hó 17-én kelt végzésével a 
felszámolás kimondását tudomásul vette.

Felhívjuk ennélfogva a részvénytársa
ság hitelezőit, hogy követeléseiket ezen 
hirdetménynek a Rimaszombatban meg
jelenő „Gömör" cimü lapban történt 
harmadszori közzétételétől számított hat 
hónapon beiül a kereskedelmi törvény 
202. § a értelmében jelentsék be.

Rimaszombat, 1941. április hó 15.
1-3 A felszámoló bizottság.

Hirdetmény.
A Gömörmegyel Áruforgalmi és 

Banküzlet részvénytársaság, rimaszom
bati bej. cég 1940. szeptember 26 án 
megtartott közgyűlése kimondotta a 
részvénytársaság felszámolását. A rima- 
szombati kir. Törvényszék, mint illetékes 
cégbíróság Cl. II. 67/1940-6. Cg. 93/ 
1941—6. számú 1941. évi március 17-én 
kelt végzésével a felszámolás kimondá
sát tudomásul vette.

Felhívjuk ennélfogva a részvénytársa
ság hitelezőit, hogy követeléseiket ezen 
hirdetménynek a Rimaszombatban meg
jelenő „Gömör" cimü lapban történt 
harmadszori közzétételétől számított hat 
hónapon belül a kereskedelmi törvény 
202. §-a értelmében jelentsék be.

Rimaszombat, 1941. április hó 15.
1—3 A felszámoló bizottság.

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


