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A Sán dor-pa lo ta  szellem e.
Régi szokás az, hogy a minisz- niszterelnökség tisztviselői kara előtt 

tériumok tisztviselői elbucsuzíatják nyilatkozatot tett, beszélt a hűség
a távozó és üdvözlik az uj minisz
tereket. Ennek a szép szokásnak 
hódolt most is a miniszterelnökség 
tisztviselői kara, amikor a Sándor- 
palota sok történelmi eseményt lá
tott termében üdvözölte Bárdossy 
Lászlót. Magábavéve ez a tény 
korántsem bir oly nagy jelentőség
gel, hogy arról túlsókat Írjunk, mé
gis ezzel kapcsolatban rá kell mu
tatnunk arra, hogy mit jelent az 
egész o r s z á g  s z á m á r a  az, 
hogy a távozó és érkező minisz
terelnökök az alkotmányos élet kü
lönféle megnyilatkozásaiból fakadt 
változások által is mindenkor meg
tudták őrizni a nemzet számára 
külpolitikai tekintetben azt a biztos 
utat, amely Trianon óta töretlen és 
az események által beigazoltan he
lyesnek mutatkozott. Magyarország 
politikáját a legutóbbi időkig a 
Sándor-palota szellemében irányi

ról, a bizalomról és a segítségről. 
A magyar nemzet számára nagy 
örökséget hagyott gróf Teleki Pál. 
Ennek az örökségnek legnagyobb 
értéke az, amely örök időre figyel
mezteti a nemzetet az összetartásra. 
Ebben az összetartásban segítenünk 
kell egymást, hűséggel kell lennünk 
nagy eszményeinkhez és főleg bi
zalommal vezetőink iránt. A ma
gyar politikai élet belső vonatko
zású csetepatéit most lezárjuk. Tür-

katonáink nagy fegyvertényeket 
hajtanak végre, itt a belpolitikai 
torzsalkodás őrölje a nemzet ere
jét. Nem az az igaz magyar, aki 
ma pártállás, foglalkozási ág, tár
sadalmi megosztottság tekintetében, 
vagy akár hitfelekezeti különbség- 
tétellel agitál a nyílt színen. De az 
sem magyar ember, aki háttérbe 
húzódva, suttogó pletykákkal, alat
tomos propagandával próbál za
vart kelteni. Ma mindnyájunk törek
vése az legyen, hogy minden el 
lentétet, ami közöttünk fennállhat, 
eltüntessünk. Ez a magatartás oly 
erőt ad felelős kormányunk kezébe, 
amelynek birtokában nem lesz aka-

hetetlen volna, hogy amikor dicsői dály, amit leküzdeni nem tudnánk.

Munkabéremelés, sertés- és zsirérszabélpzás, 
széaárak, munkabiztositás.

A rendkívüli viszonyok rendkívüli 
gazdasági intézkedéseket teltek szük
ségessé, amelyek tervszerűen biztosít
hatják a termelés folytonosságát és ki
küszöbölik a fogyasztó rétegek és a 

íották. Ennek a szellemnek legfőbb mezőgazdák számos indokolt panaszát.
értéke a hűség, a bizalom és aj A kiadott uj kormányrendeletek kö
n egrendithetetlen barátság a ve- Zqk elsö helyen szerepel a munkabérek 
lünk szövetségben álló államok újabb szabályozásáról szóló 2980/1941 
iránt. Voltak súlyos, megpróbálta- M. E. számú rendelet, amely az ipar 
tásos napjaink. Voltak idők, ami- j ban’ bányászatban és kohászatban, va
kor Magyarország számára könnyen " százakkal

emeli. Mint ismeretes, a kormány a 
munkabéreket 7 százalékkal emelte 1940

adódhatott volna a könnyelmű lé
pés, de sose tettük. A sziklaszilárd
ság, az eltökéltség és a megren-i októberében. Most a munkabéreket oly

' módon kell kiegészíteni, hogy az 1939
szeptemberi bérekhez képest 15 száza
lék legyen a javulás. Az időközben — a 
hét százalékos bérjavitás után — esz
közölt emelések a mostani emelésbe 
beszámithatók.

dítetlenség juttatott bennünket ah 
hoz a megítéléshez, amelynek köz
vetlen következménye lett a Tria
nonban szétszaggatott országunk 
tekintélyes gyarapodása. Amikor a 
magyar kormányzati hatalom ereje 
eljut Vereckétől Újvidékig és Dél- A magyar agrárélet minden rétegét 

közelről érinti a közellásási miniszter
keletre elhúzódik Zágonig, úgy nek és az árellenőrzés korinánybizlo-
érezzük, hogy Magyarország az el-j sának az a három rendelete, amely a
telt két évtized alatt olyan központi sertésárakat és a sertéstermékek piacát
pro kisugárzás nlvan enerfriaterii- szabaly°zza. Ezt a szabályozást régóta ero-kisugarzas, olyan energiateru vár(a a gazdaközönség. Amikor ugyanis
let lett, amelyik az adott pillanatban, 194o ÖS2én a kuk orica, a hizott sertés,
amikor megmozdult, összeomlottak 
a mondvacsinált országhatárok s 
meg tudtuk mutatni ősi erőnket. 
Mindez soha be nem következett 
volna, ha a magyar népet érde
mes vezetői: mindazok a miniszter
elnökök és miniszterek, az alkot
mányos élet összes faktorai nem 
telepítették volna le a munka mellé, 
hanem csalóka értékű, kalandos 
vállalkozások kétes kimenetelű ak
cióba sodorták volna. Két évtized 
kemény magyar munkája hozta meg 
most jogos kamatainkat. A magyar 
politika, elsősorban a helyesirányu 
magyar külpolitika termi meg szá
munkra a jól megérdemelt gyü
mölcsöt.

Bárdossy László, amikor a mi-

a zsír és a hús árát szabályozták, más 
volt a helyzet, mint ma. Akkor a gazda 
még megtalálhatta számítását, azóta 
azonban az esős idő miatt rossz mi
nőségű lelt a kukorica s Így megdrá
gult a takarmányozás. — Az előző évi 
rossz termés miatt pedig megfogyatko 
zott a sertésállomány és megdrágult a 
sovány sertés. A kormány most éppen 
ezért uj sertésárakat és zsirárakat álla
pított meg.

A legfőbb érdek most az, hogy a 
sertésállomány növekedjék. Ézért ter
helte meg a kormány az átmeneti idő
ben a fogyasztást és éppen ezért gon
doskodik arról is, hogy a sertésvágási 
30 százalékkal ideiglenesen csökkentsék. 
Zár alá helyeztek minden hizott vagy 
hizóban lévő sertést és az élősertéssel 
való kereskedést jogosítványhoz kö
tötték. A husiparosok csak annyi ser
tést vásárolhatnak, amennyire a ható

ságoktól vásárlási igazolványt kapnak. 
A gazdák és hizlalók továbbra is vá
sárolhatnak hizlalásra vagy továbbtar 
tásra sertést, de azokat legalább kél 
hónapig tartaniok kell. A rendelet vé
gül gondoskodik arról, hogy a tenyész

tők kockázata és költsége a szállítások 
körül is csökkenjen. Nem vonatkoznak 
a rendelkezések az erdélyi országrészre.

A szénárakat is újból szabályozta az 
árkormánybiztos s egyben korlátozta a 
kereskedők hasznát. Az erre vonatkozó 
két rendelet magyarázata az, hogy a 
széntermelés költségei erősen emelked
tek, növekedtek azon kivül az üzem
anyagárak és a beruházásokkal együtt 
járó terhek. A hazai szénárak 1933 óta 
változatlanok. A munkabérek azonban 
immár 15 százalékkal emelkedtek, sőt 
közben egyéb munkabérrendezés is volt 
a bányászat terén, másrészt pedig a 
bányavállalatok nagy költséggel kutat
nak újabb széntelepek után és uj tár
nákat nyitnak meg, hogy hazánk ön
ellátását fokozzák. Ez is növeli a ter
melési költségeket. A szénárak rende
zése az alapárakhoz számítható felárak 
formájában történik, amelyek mázsánkint 
6 és 71 fillér között váltakoznak.

Végül megemlítjük, hogy a kormány 
rendeletet adott ki a vetési munkálatok 
elvégzésének megkönnyítése céljából. 
Ezek szerint nemcsak arra alkalmas 
munkaerőket, hanem még gépeket is 
hatóságilag igénybe lehet venni, szük
ség esetén a munkák elvégzésére. Ez a 
nagyjelentőségű rendelkezés mindennél 
jobban mutatja, hogy az ország minden 
termelő erejét össze kell fognunk az uj 
termés biztosítása érdekében.

A HAZATÉRT DÉLVIDÉK.
Szerbia, amelynek 1910 ben a terű- települési területük a Tiszára támasz- 

lété 48.303 négyzetkilométer volt, a két j  kodik. A Bácskában 310.490 magyaréit, 
Balkán-háború után az európai Török- a Bánságban 112.783, a baranyai három
országból 36.328 négyzetkilométert kebe-I szögben pedig 19 733. 
lezett be, a világháború után a Trianon- j a különböző statisztikai adatok az 
ban felépített Jugoszlávia területe 247.542 | elmúlt húsz év alatt bizonyos csökke- 
négyzetkilométer lett. A régi Szerbiában nést mutatnak a magyarok kárára; a 
a szerb népnek 639 százalékos arányá
val többsége volt, az uj balkáni közép
hatalom keretein belül a szerbek az 
összlakosságnak csak 39.2 százalékát 
jelentették. Amíg a régi Szerbia népes
sége mindössze 2,911.701 lélek volt, az 
uj Jugoszlávia az elmúlt esztendő végén 
már 15,703.000 lakost számlált.

Az 1921. évi jugoszláv népszámlálás 
376.107 magyart mutatott ki a Bácskát, 
a Bánátot és Baranyát felölelő vajda 
ságban, 1904 magyart a Muraközben,
14.065 magyart a Murán-innen, össze
sen tehát — a Horvát Szlavonországban 
összeszámlált 70024 és Jugoszlávia más 
részeiben számbavett 5558 magyarral 
együtt — 467.658 (39‘/o) magyart.

A Magyarországtól elcsatolt 20551 
négyzetkilométer területen a legutolsó 
magyar népszámlálás adatai szerint az 
1,509295 lakos közül magyar 425265 
(2998 százalék), német 303 937 (20.14 
százalék), szlovák 46.579 (307 százalék), 
román 76.776 (5.09 százalék), rutén 
10.777 (0.70 százalék), horvát 91.667 
(6.7 százalék), szerb 382.444 (25 34 
százalék), egyéb 145.050 (9.61 százalék) 
volt. Horvát Szlavonországból elcsatolt 
területen 42.541 négyzetkilométer, 105.948, 
tehát a Trianonban Jugoszláviának Ítélt 
összes területen 558.213 magyar került 
idegen uralom alá.

A magyarok legnagyobb számban a 
Tisza—Duna közepén laknak s zárt

németek kárára kevesebb volt a válto
zás. A délszláv lakosság arányszáma e 
húsz év adatai szerint emelkedett. A 
magyarok e húsz év során 74.360 lelket 
vesztettek, a németek száma pedig 4824 
fővel esett. Viszont a délszlávok arány
száma 130.493-mai emelkedett.

Bácskában a legtömörebb és legzár
tabb települési területen a magyarok 
laknak. A szerbek legnagyobb tömegei 
a Duna—Tisza összefolyásánál, az úgy
nevezett sajkás-vidéken élnek. A bács
kai szerb elemnek csupán mintegy 
egynegyede alkot zárt települést. A 
magyarok viszont 65 százaléknyi arány
ban élnek egységes területen. A néme
tekről szólván a legegységesebb német 
területek a hódsági és palánkai járások
ban vannak. A németek egy tömbben 
való arányszáma jóval jobb a szerbe
kénél ; a bácskai németségnek 73 2 szá
zaléka él összefüggő területeken. A ma
gyarok többségalkotó arányszáma mögött 
azonban 7.5 százalékkal elmaradnak.
A Muraközben az 1910-es adatok szerint 

28.595 magyar lakott. Az egész területen 
abszolút többségben a magyarság 57.9 
százaléka él.

Idegen terület alá került a csonka 
Baranya, Bács- Bodrog, Csongrád és Zala 
megye, Torontál megyének pedig — 
melynek eddig csak néhány községe 
esett magyar részre — háromnegyede. 
Temes megyének három legdélibb járása
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is ezen a területen van, valamint Krassó- 
Szörény vármegyéből és Vas várme
gyéből is néhány déli község.

A délvidéki területeken 5 törvényha
tósági joggal felruházott és 5 megyei 
város van, továbbá 6 olyan nagyközség, 
amely tízezernél több lelket számlál. 

Nagyság szerint : Szabadka thjv.
100.058., Újvidék thjv. 63.985., Nagy- 
becskerek mv. 32.831., Zombor thjv.
32.334., Zenta mv. 31.969., Versec thjv.
29.411., Nagykikinda mv. 28.400., Pan- 
csova thjv. 22.089., Óbecse nk. 21.000., 
Magyarkanizsa mv. 17.000., Apafin nk.
15.000. , Szenttamás nk. 14000., Ada nk. 
12.000 lakos.

A visszaszerzett terület főterméke a 
buza és kukorica. Igen jelentős a cukor
répatermelés is. Állatállományban az 
egész terület szintén igen gazdag. Álta
lában az egész terület szembetűnően 
mezőgazdasági jellegű ; bányája nincs. 
Külön gazdasági értéket jelent a bel- 
forgalom szempontjából a Ferenc- és a 
Ferenc József csatorna, mely biztosítja 
a Tisza és a Duna közti összeköttetést, 
amely a Trianon utáni időkben teljesen 
megszakadt. E belső közlekedés, belső 
viziut helyreálltával igen sokat nyernek 
majd a tiszántúli területek.

A Legfelsőbb Hadúr és vitéz hadseregének 
ünneplése a Polgárikör közgyűlésén.

Április 20 án, vasárnap délután tar
totta a rimaszombati Polgárikör 95. évi 
rendes közgyűlését, amelyen a tagok 
nagy számban jelentek meg. A Magyar 
Hiszekegy elmondása után id. Rábely 
Miklós, a Kör népszerű elnöke hazafias 
tüztől átitatott és az egyesület életére 
mélyen bevilágító nagy beszéddel nyi
totta meg a közgyűlést.

„Legelső szavunk a hála, hűség és 
szeretet érzése legyen a Mindenható Is
tenhez — mondotta — aki ismét ke
gyelmes volt hozzánk és visszaadta ne
künk az apáink vérével megszentelt ősi 
magyar földet: a Trianonban leszakított 
részeket. Minden becsületes magyar 
mély hálával és lelkesedéssel gondol 
azokra, akik cselekvő részesei voltak a 
megnövekedett ország tündöklő sikeré
nek. Legelső sorban a Legfelsőbb Ha
dúrnak, Főméltóságu Horthy Miklós 
Kormányzó Urunknak és az ő vitéz ka
tonáinak, a magyar honvédségnek kö
szönhetjük, hogy visszafoglaltuk azt a 
földet, ami 1000 esztendő óta a miénk 
volt. Az egész nemzet boldog büszke
séggel érzi a magyar honvédség hősies
ségének és áldozatkészségének mértékét".

A szép szavakat a megjelentek lelkes 
hangulatban állva hallgatták végig és 
Rábely elnök kérésére háromszoros él
jent kiáltottak vitéz nagybányai Horthy 
Miklósra és hős katonáira.

Rábely Miklós ezután visszapillantást 
adott a Polgárikör múlt évi működésé
ről. Beszédében méltatta a nagymuitu 
egyesületnek a magyarság érdekében 
végzett maradandó és értékes tevékeny
ségét. Teljes nyíltsággal beszámolt ar
ról is, hogy a Polgárikör utolsó eszten
dői látszólag a visszafejlődés jeleit mu
tatják, aminek oka azonban abból a 
válságos helyzetből folyik, amely egy
formán nehezedik most a társadalomra 
és a nemzetre. Összefogásra, köteleSség- 
teljesitésre és alkotó munkára hivta fel 
a Poigárikör tagjait. „Nemzetszeretetünk 
és múltúnk kötelez arra, hogy — bár 
szerény keretek között és a szomorú 
tapasztalatok ellenére is — csüggedet- 
len kitartással vegyünk részt abban a 
munkában, amely a magyar sors kérdé
seivel : a szociális és társadalmi ujjá- 
rendezés kérdésével foglalkozik! Erre a 
hivatásra, erre az alkotómunkára nekünk 
is fel kell készülnünk, hogy történel
münk sorsfordulója idején minden be
csületes magyar ott legyen a maga 
munkahelyén".

A nagy tetszést keltő beszéd végén 
a Polgárikör elnöke kegveletes szavak
kal emlékezett meg gróf Teleki Pál mi
niszterelnökről, aki két évvel ezelőtt a 
Kör vendége volt és a vármegye főis
pánjának és alispánjának közbenjárására 
éppen halála előtt 1000 pengős segélyt 
utaltatott ki az egyesületnek. „Becsület
beli kötelességünk, hogy az emlékezés 
virágát tegyük le a magyar töld örök 
szerelmesének, a legizzóbb lelkű ma
gyarnak sirhantjára, aki egész életében 
hirdette, tanította és példázta azt a kö
telességet, hogy az egyéni érdek fölé 
kell helyezni a nemzet érdekét s ennek 
kell alárendelni mindent, különösen a 
mai történelmi időkben". A megjelentek 
felállva, egy néma perccel áldoztak a 
kegyeletes megemlékezés során a nagy 
magyar hazafi feledhetetlen emlékének.

Id. Rábely Miklós elnök rendkívül 
nagyhatású és meggyőző szónoki erővel 
tolmácsolt beszédét a jelenlevők lelke
sen megtapsolták.

Utána Oltvai Ferenc jegyző felolvasta 
a r  elmúlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét,

amelyet Sichert Károly hozzászólása 
után hitelesítettek. Majd Szabó Károly 
titkár terjesztette elő minden részletre 
kiterjedő tartalmas jelentését az elnök
ség múlt évi működéséről:

„Mindenekelőtt meg kell állapítani, 
hogy azok a súlyos viharfelhők, ame
lyek Európa egén történelmi követke- 
zettséggel feltornyosultak, körünk éle
tében is éreztették hatásukat és sok 
igyekezet és megértés kellett ahhoz, 
hogy itt ma munkáról számolhatunk be". 
Bejelentette a titkár, hogy a Kör tag
létszáma 338, majd kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az elhunyt tagtársakról: 
Volko Viktor, Wilhelmb Ede, Csendes 
János és Kocsis László elhalálozásáról. 
Részletesen beszámolt Szabó titkár a 
Polgárikör értékes kulturális tevékeny
kedéséről, majd a „mindenkor elhiva
tottságának magas piedesztálján álló 
95 éves patinás múlttal biró egyesület" 
tovább' életére az Isten áldását kérte.

A tartalmas és szép beszámolót a 
közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette, 
mely után Martincsók Sámutl köri pénz
táros az 1941. évi zárszámadás adatait 
olvasta fel. Eszerint a bevételek 18.714 
P. 74 fillért, a kiadások 18.625 P. 54 
fillért lettek ki. Készpénz maradvány 
85 P. 20 fillér. A bevételek tételében 
főleg a borfogyasztás csökkent. A Kör 
vagyonmérlege 7062 P. 20 fillér egyen
leget mutat.

A zárszámadáshoz Sichert Károly, dr. 
Zehery István, Tariska Lajos és Rábely 
Miklós szóltak hozzá. Az elnök ajánla
tára Sichert Károly azt az indítványát, 
hogy a tagsági dijat önkéntes adomány
nyal növeljék, a választmány elé ter
jesztették. Végül megállapították a jövő 
évi költségvetést 17.665 P. 20 fillérben, 
majd a közgyűlés a pénztárosnak a fel
mentvényt megadta.

Az alapszabályok értelmében kisor
soltak 20 drb. házépítési kötvényt. Bee 
váltásra kerülnek a 21, 30, 38, 48, 99, 
122, 176, 233, 235, 246, 269, 282. 299, 
300, 305, 341, 353, 354, 402 és 445 sz. 
kötvények.

Indítványok nem lévén, id. Rábely 
Miklós elnök a mindvégig méltóságtel
jes lefolyású közgyűlést bezárta.

A közgyűlés után számosán ajánlot
tak fel készségüket a tagdijak megkét
szerezésére, majd a megjelentek nagy
része kedélyes pörköltözésre a fehér 
asztalhoz gyűlt össze.

A  halászati tila lom  id eje .
A m. kir. földmivelésügyi miniszter 

az 1941. évben nyílt vizekre nézve az 
általános halászati tilalom idejét május 
hó 1. napjától junius hó 11. napjáig be
zárólag állapította meg. Az általános 
halászati tilalmi időn kívül nem szahad 
halászni galócára március hó 1. napjától 
május hó 31. napjáig, pérhalra március 
hó 1. napjától április hó 30. napjáig, 
sebespisztrángra október hó 1. napjától 
január hó 15. napjáig, szivárványos 
pisztrángra március hó 1. napjától május 
hó 30. napjáig és végül rákra október 
hó 15. napjától junius 1. napjáig bezá
rólag.

I g m á n d i  k e s e r ü v i z  
a t e r m é s z e t e s

g y o r s h a s h a j t ó
e l é g  3  u j j n y i

T K A T O N A I  R O V A T ,  t
Ut a baráti Magyarországon át.

Bizonyára érdekelni fogja az olvasót 
az, hogy világháborús fegyvertársunk, 
a Német Birodalom mai fiatal katonái 
milyen benyomásokat kaptak hazánkról 
és népünkről és ezek a benyomások 
milyen érzelmeket ébresztettek, illetve 
újítottak fel bennük.

Ezt elevenen tükrözi vissza egy fiatal 
német tiszt utinaplójának alább közölt 
részlete:

„Vasárnap ért el az a parancs, hogy 
gépkocsin Magyarországon át utazzunk 
rendeltetési helyünkre. A világháborús 
fegyverbarátság régi emlékei elevened
nek meg. Várakozó teljes érdeklődéssel 
közeledünk a magyar határhoz.

„Balra hajts" felirásu nagy táblák ad 
ják tudtunkra, hogy utunk már magyar 
területen visz tovább. Itt örvendezve üd 
vözlő emberek sorfala fogad és ez a 
sorfal a Budapestre vezető több, mint 
200 km-es utunk folyamán úgyszólván 
nem szakadt meg. Az utat nem is lehet 
elvéteni. Mindenütt barátságosan inte
gető emberek szegélyezik. A falvak ap
raja-nagyja ide sereglett, hogy üdvözölje 
és megcsodálja a győzelemhez szokott 
német haderő elgördülő oszlopait. Kint 
a nyílt utón még az utkeresztezéseknél 
is emberek százai integetnek a tavasz 
első virágaival.

Mintaszerű ennek a tömegnek a fe
gyelme. Öröm kitörései dacára sem aka
dályozza a forgalmat. Nehéz túrakocsink
kal akadálytalanul előzünk meg hosszú 
oszlopokat. A forgalom kiválóan van 
megszervezve. Ez a híres kaka^tollas 
magyar csendőr és a magyar rendőr 
érdeme. Zavartalanul élvezheti mindenki, 
akinek osztályrészül jutott a szerencse, 
hogy ezt az utat megtehesse. Baráti or
szág területén vagyunk, ahol az időseb
bekkel a közösen kivívott győzelmek és 
közösen eltűrt szenvedések emléke köt 
össze.

Valóságos diadalutnak nevezhető uta
zásunk fénypontja a budapesti fogadta
tás. Áttekinthetlen tömeg fogad már az 
elővárosokban. Sok helyen már bere 
kedt torkokból törnek elő az üdvözlő 
kiálltások. Hiszen már órák óta gördül
nek itt el a könnyű és nehéz lövegek 
és más gépesített kötelékek.

Figyelmes kezek gyümölccsel és ci
garettával és más apróságokkal kedves
kednek.

Minden német katona, akiknek az útja 
ezekben a napokban Magyarországon 
át vezetett, örömmel emlékszik majd 
vissza erre a fogadtatásra, amelyben az 
ezer éves katonás múlttal rendelkező 
magyar nemzet részesítette. Az ut ba
ráti országon át vezetett". Eddig a napló.

Íme a baráti megbecsülés kifejezése. 
Nem a nyilvánosságnak szánt hivatalos 
nyilatkozat. Egy azok közül a milliók 
közül irta a naplójába, akik ma tábori 
zöld menetoszlopokban menetelnek a 
jobb jövő felé.

E m lék ezzü n k : á p r ilis  23.
Korsós István és Kocsis Mihály, a volt 

zombori 23. gyalogezred gyalogosai ezen 
a napon különös merészséget követelő 
vállalkozást hajtottak végre, az ezrednek 
Hladki-nál (Tarnopoltól északnyugatra) 
levő állása előtt. Egy, az ellenség állásai 
vonalában álló házat kellett átkutatniok, 
amelyben egy aknajárat kiinduló pont
ját gyanították. Ez a két bátor gyalogos 
— bár a házat két oldalról jól kiépített 
ellenséges támpontok fedezték — nagy 
ügyességgel és haláltmegvető hősies
séggel eredményesen oldotta meg a fel
adatot annak ellenére, hogy ellenséges 
figyelő őrsök heves tűz alá fogták 
őket.

Figyelembe véve két nappal előbb 
végrehajtott ama — szintén virtusos — 
cselekedetüket, hogy az ellenség lövész
árkát védő spanyol lovasok közül -— 
éjjel észrevétlenül az erősítő drótokat 
elvágva — többet szabaddá tettek és 
azokat saját állásaink elé húzták, úgy
hogy azok most már a mi állásainkat 
védték, mindkettőjüket a nagy ezüst 
vitézségi éremmel tüntették ki.

Á p rilis  27.
Szinte csodálatot keltő példás bátor

ságról tett tanulságot a világháborúban 
ezen a napon a Lucktól keletre dúló 
harcokban Csapó Béla volt 315. honvéd 
gyalogezredbeli zászlós. Az ezred va- 
dászkülönitményének egy nagyobb vál
lalkozást kellett végrehajtania s ennek 
keretében Stawiszcze-től keletre az oro
szok három vonalból álló előállásait 
kellett áttörnie.

Csapó zászlós mint vadászkülönitmény 
alparancsnoka az egész vállalkozás alatt 
a legnagyobb merészséggel párosult 
ügyességéről tett tanúbizonyságot és a 
rendkívül veszélyes folytonosan változó 
harcban állandóan a legveszélyeztetettebb 
helyeken termett, ahol a legénységet lel
kesen támadásra buzdította. Ezzel a ki
magasló személyes példaadásával nagy 
mértékben mozdította elő a vállalkozás 
sikerét.

Mivel pedig előzőleg is ismételten je
lentkezett kockázatos járőr vállalkozá
sokra és azokat mindig eredményesen 
végre is hajtotta, ez alkalommal az 
arany vitézségi éremmel jutalmazták ki
magasló derekasságát.

Miniszteri rendeletek.
N y o lc  száza lék k a l fe lem elték  a m unkabéreket.

A Budapesti Közlöny keddi száma 
közli a minisztérium rendeletét, amely 
szerint az iparban (kereskedelemben), 
valamint a bányászatban és kohászat
ban a munkabérek szabályozásáról szóló 
7299—1940. M. E. sz. rendelet hatálya 
alá tartozó munkavállalóknak (munká
soknak stb.) a munkaadójuk

1941. évi május hó első napjától kez
dődően munkabérük után az eddigi 
7 százalék helyett 15 százalék bér
pótlékot köteles fizetni.

A rendelet hatálya alá tartozó munka- 
vállalóknak a legkisebb munkabéreket 
megállapító rendeletben, vagy határozat
ban meghatározott . legkisebb munka
bérekhez a 15 százalékos bérpótlékot 
ugyancsak hozzá kell számítani. Fel
hatalmazza azonban a rendelet a munka
adót arra, hogy ha az alkalmazott egy
ségbérét 1940. 'október hó 5 ik napja 
után felemelte, azt a bérpótlékba be
számíthatja.

A rendelet hatálya alá nem tartozó 
magánalkalmazottak (tisztviselők stb.) 
fizetési pótlékának felemelésére is rövi
desen rendelkezés történik.
A  zsidóknak tek in ten d ő  sze
m élyek  k aton a i szo lgá la ta .

(MTI) A kormány rendeletet adott ki 
a zsidóknak tekinthető személyek kato

nai szolgálata tárgyában. A honvédelmi 
törvényben foglalt felhatalmazás alapján 
a minisztérium úgy intézkedett, hogy 

az 1939. évi zsidótörvény 1. paragra
fusa értelmében zsidónak tekintendő 
hadköteles személyek hadkötelezett
ségüknek a honvédség kötelékében 
kisegítő szolgálat teljesítésével tesz
nek eleget.

Ezt a szolgálatot rendfokozat nélkül 
teljesitik, abban az esetben is, ha koráb
ban tiszti, altiszti, vagy tisztes rend
fokozatot kaptak. A kisegítő szolgálatra 
kötelezetteket ennek folytán, mint rend
fokozat nélkülieket kell nyilvántartani 
és kezelni: A kisegitőszolgálat részletes 
szabályait a honvédelmi miniszter álla
pítja meg. Ez a rendelet a hivatalos lap 
elmúlt szombati számában jelent meg 
és ugyanakkor hatályba is lépett.
Az é le tb iz to sítá so k  érvén yé

nek  k iterjesz tése .
A Budapesti Közlöny április hó 18 i 

pénteki számában kormányrendelet jelent 
meg az életbiztosítások érvényének há
borús haláleseti kockázatokra kiterjesz
téséről. A biztosiló vállalatok erután 
kötelesek lesznek az életbiztosítási össze
get abban az esetben is kifizetni, ha a 
biztosítási szerződés eredetileg a hábo
rús kockázatokra nem terjedt ki.
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A biztosítási vállalatok e kötelezett
sége nem csak a bevonult és hábo
rúban résztvett, hanem a háborús 
események folytán meghalt polgári 
személyekkel szemben is fennáll.

A biztosított felek kötelesek háborús 
kockázati pótdij címén évente a biztosí
tási összeg 6 százalékát fizetni. Az igy 
befizetett pótdijak a „háborús többlet 
halandósági alapba" folynak be és ebből 
az alapból a biztositó vállalatok csak 
annyit használhatnak fel, amennyi a 
háborús többlet halandóság fedezéséhez 
szükséges. Az alapnak esetleg fenn
maradó részét a háborúban rokkanttá 
vált biztosítottak között osztják fel. Aj 
pénzügyminiszter külön rendelettel a j

pótdijfizetési időszak kezdetét április 
11-ben állapította meg. A pénzügyminisz
ter annak idején külön rendelettel fogja 
a pótdijfizetési kötelezettséget megszün
tetni.

Á p rilis  27-én lép  é letbe az 
a u t ó f o r g a l o m  korlátozása.

A magánautók forgalmának korláto
zása

április hó 27-én, vasárnap lép életbe.
Mint hivatalosan jelentik, a korlátozás 
nem vonatkozik a motorkerékpárokra 
és a teherszállító gépkocsikra.

A Rimaszombati Temetkező' Egyesület közgyűlése.
A Rimaszombati Általános Temetkező 

Egyesület április 20-án, vasárnap dél
előtt 11 órakor tartotta meg 51. évi 
rendes közgyűlését a tagok élénk érdek
lődése mellett.

A Magyar Hiszekegy elmondása után 
Dtczky Pál elnök üdvözölte a megjelen
teket. A múlt évi jubiláris közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása után Ze- 
mandl Ernő jegyző számolt be az egye
sület 1940. évi működéséről. A tagok 
létszáma az év végén 1026 volt. Elhunyt 
az év közben 37 tag. akik után össze
sen 4843 P. 44 fii), temetkezési járulé
kot fizettek ki. Egy tag után a segély 
átlag 131 P.-t tett ki, amely tény ked
vezőtlenül befolyásolta a zárszámadás 
végösszegét. A beszámoló során az el
nökség a tagokat — a kizárás terhe 
mellett — felhívta a tagdijak pon
tos fizetésére, miután a tagdijhátralékok 
összege az elmúlt évben 1046 P. vei 
emelkedett. Az egyesület választmánya

1940 ben 7 kérelmezőnek 2750 P. köl
csön segélyt folyósított.

A nagy figyelemmel hallgatott beszá
moló után Kéry István pénztárnok ter
jesztette be a zárszámadásokat. A köz
gyűlés a zárszámadást 16037 P. 17 fill. 
bevétellel, 15563 P. 42 fill. kiadással, 
tehát 473 P. 75 fill. készpénzmarad
vánnyal elfogadta. Az egyesület vagyon
mérlege 35.217 P. 15 fillér tiszta va
gyont mutat ki, a múlt évvel szemben 
169 P. 71 fill. apadással.

A közgyűlés .a pénztáros munkássá
gáért elismerését fejezte ki és neki a 
felmentvényt megadta.

Elfogadta a közgyűlés azt az indít
ványt, hogy a tisztviselők fizetését ne 
az eddigi 7-es alapon történt átszámí
tással, de a csehszlovák koronának 
pengőre az 1:5 arányban való átszámítá
sával állapítsák meg.

Egyéb tárgy nem lévén, Diczky Pál 
elnök a közgyűlést bezárta.

A R im aszom bati Ta k a ré k p é n ztá r
április 20-án, vasárnap délelőtt tartotta 
meg 79. évi rendes közgyűlését az in- | 
tézet igazgatósági termében. Dr. Zehery \ 
István m. kir. egészségügyi főtanácsos,! 
igazgatósági alelnök üdvözölte a 3955 
részvény képviseletében megjelent ta
gokat. Káposztás László ügyvezető az | 
igazgatóság évi jelentését olvasta fel. A 
jelentés örvendetes tényként állapítja 
meg, hogy az intézet — a nehéz viszo
nyok ellenére is — a továbbfejlődés 
utján halad, amit bizonyít az egyes ál
lományok emelkedése. így a váltókihe
lyezés 1940-ben 143.383 P-vel, a betét- 
állomány pedig 299.621 P-vel növeke
dett. Az elmúlt üzleti év eredménye 
3.00690 P. volt. Miután az igazgatóság 
az őt megillető jutalékáról lemondott, 
1000 P. a tartalékalaphoz csatoltatott, 
úgyhogy a múlt évi nyereségáthozattal 
együtt 3.03545 P. maradt a közgyűlés 
redeikezésére. Az igazgatóság javaslata 
alapján a közgyűlés az intézet belső 
megerősödése érdekében az osztalék fi
zetését mellőzte és a rendelkezésére 
álló nyereségnek az 1941. évre való át
vitelét határozta el.

A igazgatóság jelentése kapcsán dr. 
Zehery István elnök kegyeletes szavak
kal emlékezett meg Czirbesz József 
igazgatósági tag elhunytéról, akinek 
nagyértékü munkásságát az intézet fáj
dalommal nélkülözi. Á közgyűlés elha
tározta Czirbesz József emléknek jegy
zőkönyvben való megörökítését. Ezután 
Káposztás László ügyvezető felolvasta 
a zárszámadásokat. Dr. Baksay József a 
felíigyeiőbizottság jelentését olvasta fel, 
amely után a közgyűlés a lefolyt tizlet- 
évre az igazgatóságnak és felügyelőbizott 
Ságnak a felmentvényt megadta. Az alap
szabályok értelmében Balázs Andor, dr. 
Samarjay Emil és Temják Pál kilépő j 
igazgatósági tagokat újra megválasztot- j 
ták, a további igazgatósági tagsági he- j 
lyeket pedig egyhangúlag dr. Csontos Jó
zsef, dr. Löcherer Géza, dr. Zakücs lst 
ván és Schnitzler Ferenc urakkal töltöt | 
ték be. A felügyelőbizottságba Bacsók 
Gyula, Kovács Lajos és Baráth Károly 
urakat választották meg. Di. Zakács Ist
ván meleg szavakkal köszönte meg a 
megnyilvánult bizalmat és további együtt
működésről biztosította az intézetet. Dr. 
Zehery István méltatta dr. Zakács István 
volt ügyvezető érdemeit, amelyet az in
tézet vezetésében a legnehezebb időben,

20 éven átszerzett. Majd di. Löcherer Géza 
köszönte meg igazgatósági taggá való 
megválasztását, mire az elnök a közgyű
lést bezárta.

Hazaérkeztek a huszárok.
A Rimaszombatban állomásozó 

önálló huszárszázad, amely részt
vett a Délvidék diadalmas felsza
badításában, szerdán délután vissza
érkezett városunkba. Jövetelük hí
rére a főutcákat fellobogózták és 
a lakosság a szeretet és büszke
ség lelkes jeleivel fogadta és kö
szöntötte a hős magyar huszárokat. 
Az érkező század fogadtatására az 
állomáson megjelentek dr. ’Só l d o s  
Béla főispán, dr. H o r v á t h  Árpád 
alispán, vitéz R a j h á t h y  Sándor 
alezredes és É v a  László polgár- 
mesterrel az élén a város összes 
tisztviselői, valamint nagyszámú ér
deklődő közönség. Éva László pol
gármester szívből jött meleghangú 
beszédben üdvözölte a boldog öröm
mel hazatérő katonákat.

Az üdvözlő szavakra vitéz Far- 
k a s f a l v i - Fa r kas  Zoltán m. kir. 
százados, századparancsnok vála
szolt. Megköszönte a szives fogad
tatást és büszkeséggel hangoztatta, 
hogy derék huszárjai nehéz felada
tukat Isten segítségével minden 
veszteség nélkül oldották meg. Lel
kes éljenzés fogadta a vitéz pa
rancsnok szavait. A huszárok ez
után zárt sorokban vonultak be a 
városba. Az utcákon felsorakozott 
lakosság virágokkal és ősszinte lel
kesedéssel üdvözölte a magyar hon
védség bátor katonáit, akiknek leg
nagyobb része vármegyénk fiaiból 
került ki.

Gazdát cserélt a „Három Rózsa".
Poók Endre a „Három Rózsa" bérleté
től megvált. A szálloda és vendéglő uj 
bérlője Bukó István volt losonci ven
déglős.

F őispánunk névnapja.

Annak a ragaszkodásnak és szeretet 
nek, amelynek dr. ’Sóldos Béla főispá
nunk általánosan örvend, méltó kifeje
zője volt a Béla-nap alkalmából min
denünnen tolmácsolt bensőségesen me
leg szerencsekivánatok egész tömege.

A vármegye tisztviselőkarának szere- 
tetét és ragaszkodását a tisztviselői kar 
élén dr. Horváth Árpád alispán szívből 
jövő szavaival tolmácsolta.

A főispán elhárította magától az ün
neplést és válaszában utalt a Délvi
déknek hős katonáink részéről történt 
győzelmes visszaszerzésére, amely egye
dül jogosít fel az ünneplésre. Majd a 
mai nehéz időkhöz illő további komoly 
munkára hívta fel a vármegye tiszti
karát, akikkel a legszivélyesebben so
káig elbeszélgetett.

Előléptetések a rozsnyói egyház 
megyében. XII. Pius pápa a dr. Belicz- 
ky János püspöki helynök elhalálozása 
következtében megüresedett éneklő ka- 
nonoki méltóságot dr. Priviczky Gyula 
rozsnyói kanonok-plébánosnak, az őr- 
kanonoki méltóságot Pdyer János apos
toli protonotáriusnak adományozta. — 
Bubnics Mihály megyéspüspök dr. Po 
bozsnyi Róbert püspöki irodaigazgalót 
idősebb mesterkanonokká, dr. Cservenka 
Béla pp. kamarás, szemináriumi igaz
gatót a rozsnyói székeskápialan ifjabb 
mesterkanonokává, Waliler Géza arany 
misés áldozópap, szentszéktanácsost pe 
dig tb. kanonokká nevezte ki. A kine
vezések közül különös örömet keltett 
városunkban dr. Cservenka Béla kitíin 
tető előléptetése. Dr. Cservenka 1914— 
15-ben Rimaszombatban működött, mint 
hittanár és rövid ittléte alatt kedves és 
közvetlen egyéniségével, nemes és tiszta 
életével s nagy tudásával számos tisz
telőre és barátra tett szert.

A vármegye.közgyűlései. Gömör és 
Kishont vármegye kisgyülése április 
29-én, kedden délben tartja havi rendes 
ülését. — A vármegye törvényhatósági 
bizottságának évi rendes közgyűlése 
április 30-án, szerdán délelőtt fél 12 
órakor kezdődik a vármegyeháza nagy
termében.

A róm. kát. plébánia hivatal közli, 
hogy a buzaszentelési ünnepség, tekin
tettel a légoltalmi rendelkezések fel 
fiiggesztésére, vasárnap délelőtt 10 óra 
kor a szokott módon a szabadban 
történik meg. — A férfiak Oltáregyesü
lete május 2-án, pénteken délután 6 
órakor a Széman-intézetben taggyűlést 
tart.

Uj jogi doktor. Dósa József m. kir 
adótiszt (Munkács) a debreceni Tisza 
István Tudományegyetemen a jog- és 
államtudományi doktori vizsgát kitünte
téssel letette.

Megbízatás. Kun György, a rima- 
szombati postahivatal főnöke megbíza
tást nyert a Bácskában felszabadult 
palánkai postahivatal megszervezésére. 
Távollétében Meltzer Ernő 1. o. posta
tiszt helyettesíti.

A Katolikus Kör tisztújító közgyűlése 
ma, vasárnap délután 3 órakor kezdődik.

Termeljünk burgonyát!
A háborús viszonyokra való tekintet

tel az ország közélelmezésénél, valamint 
a takarmányozásnál és ipari feldolgo
zásnál nagy szerepet játszik a burgonya

Az illetékes kormányzat gondoskodott 
arról, hogy az étkezési, valamint az ipari 
burgonyára a hatóságok által minden
kor megállapított árakon az eladási le
hetőségek biztosítva legyenek.

Éppen ezért figyelmébe ajánljuk min
den gazdának a burgonya termelését, 
aki tehát a termeléssel foglalkozni akar, 
az forduljon bármilyen fajtájú vetőma
gért a Mezőgazdasági Termelők Egye
sült Szövetkezetéhez Budapest, IV., Deák 
Ferenc-utca 6. sz., mely cég a terme
lőknek az Árkormánybiztosság által meg
állapított áron bocsátja rendelkezésére 
a vetőmag burgonyát. (X)

Sikeres vizsga. Dr. Várady Dénes, a 
m. kir. honvédelmi minisztériumhoz be
rendelt vármegyei aljegyző a közigazga
tási vizsga általános részét Budapesten 
sikerrel letette.

Szülői értekezlet a gimnáziumban.
Az egyesült prot. gimnázium tantestülete 
április 27-én, vasárnap délelőtt II óra
kor az intézet rajztermében szülői ér
tekezletet tart. Előadó : Smid Lehel 
tanár.

IRészvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó 

Nagyanyám halála alkalmából jóleső 
részvétüket személyesen vagy Írásban 
kifejezésre ju tta tták , ezúton mondok 
hálás köszönetét.

Fodor Sári.

— Az „Anyák napjának" ünnepe a 
Polgárikörben. A rimaszombati m. kir. 
állami polgári leányiskola „Zrínyi Ilona"- 
Önképzököre május 3 án, szombaton 
délután 6 órakor az, „Anyák napjának" 
előestjén a Polgárikör nagytermében 
gazdag műsorral előadást rendez. Beszé
det mond Varga Etelka tanárnő, közre
működik az iskola énekkara és a mű
sorban az intézet valamennyi növendéke 
szerepel. Beléptidij nincs, a műsor meg
váltása a jótékonycél javára 1 P.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzin tézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

Halálozások. Rimaszombatban el
hunytak : Klincsák Istvánná szül. Szűcs 
Apollónia, szabómester felesége 50 éves, 
Gál János ny. városi alkalmazott 80 és 
Czókoly János MÁV.-asztalos 49 éves 
korában.

„Dél visszatért" felülnyomásu bé
lyegeket bocsátott ki a posta. A m. kir. 
posta vezérigazgatósága közli : Április 
21-én a déli országrésznek a Magyar 
Szent Koronához történt visszatérése 
emlékére általános forgalmú filléres 
értékjelzésü bélyegsorozat 10 és 20 fil
léres címletekben „Dél visszatért" felül
nyomással kerül forgalomba. A bélye
geket a felszabadított déli országrésze
ken lévő postahivatalok ez év december 
31-ig, az ország többi postahivatalai 
pedig ez év május 31-ig árusítják. A 
bélyegek 1942. junius végéig bárhova 
szóló postaküldemények bérmentesítő 
sére felhasználhatók.

Nem zeti H ite lin té z e 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 
4720/o-os jelzálogkölcsönt fiocsájt 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°/o-os v a sú ti kedvezm ény.

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

Elsőrendű tűzifa
olcsó árban, kedvező fizetési feltételek melleit, azonnali házhoz
szállítással állandóan kapható.
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Féláron lehet m ár Budapesté utazni a N e m ze tkö zi V á sár 
ke d vezm é nyé vel.

A Budapesti Nemzetközi Vásárnak 
kétségtelenül a legnépszerűbb kedvez
ménye a féláron való utazás lehetősége. 
Vasúton, hajón, bármely kocsiosztályon 
bárhonnan feláron teheti meg a vásár
igazolvány tulajdonosa a budapesti utat. 
Ez, valamint az autóbuszjáratokra szóló 
jelentős kedvezméhy már

szombaton, április 26-án életbelép. 
A vásárlátogatónak legkésőbb má
jus 12-ének déli 12 órájáig kell 
Budapestre megérkeznie. Buda
pestről vissza május 2-ának déli 
12 órájától május 18 ikának éjfélig 
érvényes a féláru utazási kedvez
mény. A Vásár május 2 tő! 12-ig tart.

tehetnek egy utat 33 százalékos menet- 
kedvezmcnnyel. Budapesten való tartóz
kodásuk idejére megfelelő lakás bizto
sítását kérhetik a Székesfővárosi Ide
genforgalmi Hivataltól. A vásár pénztá
ránál rengeteg kedvezmény (színház, 
mozi, látványosság stb.) igénybevételére 
jogosító szelvényfüzetet kérhetnek és 
kapnak. De rend dkezésükre áll olcsó 
napi villamosjegy és ma talán még az 
is értékes kedvezménynek számit, hogy 
a Vásár területén egyáltalában nem lesz 
sem hústalan nap, sem egy tál- étel.

A vósárigazolványokat a „Göinör"
Egyéb jelentős kedvezményeket is él- j 

veznek a vásárlátogatók. Budapestről j 
bármely vidéki állomásra és onnan vissza

kiadóhivatala is árusítja. Ára 3 P. 
(vidékre postaköltség 20 fillér.)

A „Luther Kör“ műkedvelőinek S P O R T .
rozsnyói szereplését bizonytalan időre
elhalasztották.

Megszűnt a légoltalmi készültség.
Vasárnap hivatalosan közölték, hogy aj 
lakóházakban és házcsoportokban aj 
riasztó ügyeleti szolgálatot megszüntetik, 
az elsötétítésre vonatkozó rendelkezések 
azonban egyelőre érvényben maradnak. 
Április 22-én este feloldották az utcák 
és lakóházak elsötétitésér ■ kiadott intéz
kedéseket is, úgyhogy a 16 napig tartott 
légoltalmi készültség kedden végétért.

Nemzeti filmszínház kft.
Nem mindennapi gyönyörű filmremek- ' 

ke! kedveskedik a mozgóképszínház 
áldoza*rakész igazgatósága szombaton, 
vasárnap és hétfőn a nagyközönségnek. 
A világsikert aratott „Óz, a csodák j 
csodája” cimü színes mesejáték össze- ] 
sen 7 előadásban fut a vásznon, hogy 
kielégítse azt az óriási érdeklődést, amit 
ez a kivételes filmalkotás méltán meg 
is érdemel. Frank L. Baum nagyszerű 
története nyomán Viktor Fleming művé
szi erejű rendezése révén juiunk majd 
el abba a csodálatos birodalomba, amely 
mindannyiunk gyermekkori vágyálmát 
jelentette. Ezt a mesevilágot a legjobb 
amerikai színészek elevenítik meg és a 
szivárványon tulon fekvő birodalmat a 
a szivárvány minden színével ruházta 
fel a filmet pazar fénnyel kiáliitó M. G. 
M. — Gyermeknek és felnőttnek örökös 
élmény marad az Oz, amely a bűbájos 
mese keretében sok-sok tanulságot fog 
lal magában. Főszereplői : a bájos kis 
judy Garland, Frank Morgan, Bért Lahr 
és Toto, a kis. kutya.

Az Oz zal kapcsolatban is már — 
sokaknak és főleg a vidéki közönségnek 
kívánságára — az igazgatóság a jövő
ben a vasárnapi előadások sorrendjét 
pontosan 3, 5, 7, és 9 órában állapította 
meg.

április 29 én, kedden a párisi világ
kiállításon nemzetközi nagydijja! kitün
tetett francia művészi film, a „Vágyak” 
kerül műsorra. Pierre Wolf regényes 
története egy párisi diáklány sok szen
vedését, lelki gyötrődéseit és végül a 
boldogság révébe jutását adja. Főszerep
lője a franciák büszkesége: .Dániellé 
Darrieux, aki ebben a filmben lépett 
elő drámai hősnővé. Társa a kitűnő 
Charles Vanel.

Április 30 án, szerdán és május 1-én, 
csütörtökön az izgalmak és kalandok 
filmje, a „Vihar Ázsia felett” cimű an
gol filmóriás a mozgószinház műsora. 
Montecarlóban kezdődik és a titokzatos 
Ázsiában folytatódik a nagyszerű, fordu 
latos és izgalmas történet. Hatalmas és 
hátborzongató tömegjelenetek és egy 
gonosz ember nagyravágyó őrülete moz
gatják a nagyszerű filmet a m.gbékitő 
végkifejlődésig. Főszereplői : Conrad
Veidt, Michiko Tanaka Meinl, Srssue 
Hayakawa és Roger Duchesne.

A jövő szombatra és vasárnapra a 
filmszínház a magyar filmgyártás leg
újabb termékét, az „Elnémult haran
g o k a t  ttizte ki, amelyet Rákosi Viktor 
halhatatlan értékű sorsregénye nyomán 
irt filmre Hunyadi Sándor.

Sportdélutánok a gimnáziumban.
Mint már megírtuk, az egyesült pro

testáns gimnázium sportköre Mándy 
Antal tanár vezetése mellett a gimnázium 
bajnokságáért minden vasárnap délután 
3—5 óráig sportdélutánt rendez válto
zatos műsorral. Célja ennek a délutá
noknak, hogy az ifjúság szabad idejét 
a friss levegőn töithesse és őket a ver
senyzéshez szoktassa. A múlt vasárnapi 
első sportdélután eredményei voltak : 

Labdarúgás : 111.—IV. osztály 4:0 
Volleyball : V.—VI. osztály 0:2 
Kézilabda mérkőzés : VIII.—VII. osz

tály 7:3
Rúdugrás: 1. Kovács László VI. o. 

3.05 m., 2. Imrecze István VI. o. 2 95 m. 
Április 27-én 3—5 óráig:
I.—II. o. kézilabda mérkőzése, III.—IV. 

osztály volleyball játéka, Vll.—VIII. osz
tály labdarugó mérkőzése, atiétika: 100 
és 400 m. síkfutás, rúdugrás, magas
ugrás. 5 órakor: A gimnáziumi váloga 
tott és az egyetemi hallgatók voleybail- 
mérkőzése.

A sportdélutánokra újólag felhívjuk 
a szülők és a sportkedvelő nagyközön
ség figyelmét.

Irodalom.
Uj Idők, a magyar középosztály nép 

szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij ’/. évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tűndérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij >/. évre ajándékkönvvvel együtt 
2 P.

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

A „HID“ minden száma érdekes és 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat 
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal: lipest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: */4 évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

A magyar honvédség újabb dia
dalmas fegyverténye. 22év után haza
tért Szent István koronájához az elrabolt 
Délvidék. Hős honvédeink diadalmas 
délvidéki bevonulásáról közöl rendkívül 
érdekes és izgalmas mozzanatokat meg
örökítő fényképriportot a Tolnai Világ
lapja uj száma. A balkáni villámháboru 
és az afrikai olasz harctérről érdekfe 
szilő felvételek, ismeretierjesztő cikkek 
egész sora, remek novellák teszik tel
jessé a szokásos rovatokat közlő nép
szerű képeslapot. A Tolnai Világlapja 
egyes száma csak 20 fillérbe kerül.

A Délibáb legújabb számában az ak
tuális színházi és a filmélet eseményein 
kívül szinte szokatlanul érdekes és szí
nes anyag lepi meg az olvasót. Nagy 
képes riport nyitja meg az érdekesebb

tié 1 érdekesebb cikkek sorát Szeleczky 
Zitáról, aki törökül tanul, hogy török- 
országi filmszerződéseinek eleget tehes
sen. Színes operai beszámoló, gazdag 
divat és női rovat, Darkó István és 
Felkay Ferenc kitűnő novellái, változa
tos zenei és színházi cikkek emelkednek 
ki még a Délibáb legújabb számának 
tartalmából.

A hegyek születéséről és életéről 
közöl érdekes cikket a Búvár nagy- 
terjedelmü áprilisi száma. A változatos 
tartalmú folyóiratban tizenhat tanulmány 
foglalkozik a természet titkaival.

ELADÓ nagyobb
házingatlan Rimaszombatban.

Bővebb felvilágosítást nyújt a
Rimaszombat és Vidéke Hitel- 
szövetkezet mint az O. K. H. tagja

3 szobás, fürdőszobás
lakás k ia d ó ; L o s o n c i-u tc a  3 7 .
B ő v e b b e t :  Evangélikus Lelkészt 

Hivatal, Rimaszombat.

Kiadó jú liu s  hó 1 -tő l
az Andrássy-ut 1. sz. alatti 
(Delics-féle) üzlethelyiség.

2 pár jókarban lévő dupla ab
lak telj es felszereléssel,

továbbá egy ajtó és használt téglák

jutányos áron eladók. hivatalban.

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

Hirdetmény.
A Gömörmegyei 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” című lapban történt 
harmadszori közzétételétől számitolt hat 
hónapon belül a kereskedelmi törvény 
202. § a értelmében jelentsék be.

Rimaszombat, 1941. április hó 15.
2-3 A felszámoló bizottság.

Hirdetmény.
A Gömörmegyei Áruforgalmi és 

Banküztet részvénytársaság, rimaszom
bati bej. cég 1940. szeplember 26 án 
megtartott közgyűlése kimondotta a 
részvénytársaság felszámolását. A rima- 
szombati kir. Törvényszék, mint illetékes 
cégbíróság Ct. 11 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.
2—3 A felszámoló bizottság.

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

40/1941. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Brünn László miskolci (Széchenyi- 

u. 11) ügyvéd által képviselt Fisch'er 
Lénárd miskolci lakos javára 500 pengő 
tőke és több követelés és járulékai ere
jéig,amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a miskolci kir. járásbíróság 1941. 
évi 20486/41. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1941. évi február hó
27-én lefoglalt 1.019 pengőre becsült in
góságokra a feledi kir. jbiróság Pk. 
3219/41. sz. végzésével az árverést el
rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 
te. 20. §-a alapján a következő megne
vezett : Dr. Brünn László ügyvéd által 
képv. Fischer Lénárd javára 500 P. s 
jár., továbbá a foglalási ikönyvbői ki 
nem tűnő más foglaltatok javára is, az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma 
is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs— végre
hajtást szenvedő lakásán, Gömörsiden 
leendő megtartására határidőül 1941. 
április hó 30. napjának délelőtti 12'30 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok, berendezést tárgyak, 
nyereg, élelmicikkek (füst. húsfélék) és 
a Pk. 3172/40, Pk. 3439/40 szu. ügyek
ben felüifoglalt s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek, de legalább a becsár 
s/3-részéért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adni még akkor is, ha a beje
lentő féi a helyszínen nem jelenne meg, 
hacsak ellenkező kívánságot írásban nem 
nyilvánít.

Feled, 1941. évi április hő 4-én.
Deák József s. k.

kir. bír. végrehajtó.

1123/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Szép Ferenc tornaijai ügyvéd ál

lal képviselt Tepper Lajos rimaszombati 
lakos végrehajtatónak Molnár András 
földmives baracai lakos végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehaj
tási árverést 1571 P. 42 f. tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a Ba- 
raca községben fekvő s a baracai 182. 
sz. tjkvben 770(a) 2 806—814/b. | 10, — 
770ía)2. 806—814/b.|26, — 770(a)2. 806— 
814/b. | 42, — 770(a)2. 806—814/b. | 58 
hr. számok alatt foglalt szántó a Balota 
ortvány dűlőben fekvő és a B 1. sorsz. 
7. szerint egészben Molnár András ne
vén álló ingatlanra 1111 P. 50 fillér ki
kiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1941. évi julius hó 19 
napján délután 15 órakor Baraca köz
ségházánál fogják megtartani.

Áz árverésre kerülő ingatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál, ha Ungár Albert 
kéri 2450 pengőnél, alacsonyabb áron 
nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

A telekkönyvi hatóság felhívja az ár- 
vereini szándékozókat, hogy a m. kir. 
miskolci VII. hadtestparancsnokság hoz
zájárulását előzőleg még az árverés ha
tárnapja előtt szerezzék meg, mert ha 
ez a katonai hatóság utólag az árverés 
napjától számított 15 napon belül nem 
járul hozzá a vételhez az árverés hatá
lyát veszti és annak költségeit a letétbe 
helyezett bánatpénzből a vevő köteles 
fedezni. (10.650/1939. M. E. sz. r. 3. §.)

Tornaija, 1941. évi március hó 11.
Dr. Lengyel Tibor s. k.

kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül :

Czókoly s. k.
tkvvezető.
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