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Az országgyűlés két házában 
elmondott bemutatkozó beszédem
ben ismertettem a kormány munka
tervét. Ez a szó a legjobban fejezi 
ki azt a feladatot, amelyet a ma
gyar kormány az adott viszonyok 
között vállalt s jelenti egyben azok
nak a gyökeres és alapvető intéz
kedéseknek összességét, amelyekre 
szükség van.

Igenis, elengedhetetlenül szükség 
van arra, hogy a kor szellemének 
megfelelően alakítsuk át a magyar 
közéletet és közszellemet és biz
tosítsuk Magyarország számára azt 
a helyzetet, amelyet fajtánk ráter
mettsége, az ország ezeréves múltja 
és az utolsó húsz esztendő nehéz 
munkája, sok szenvedése jogán 
megérdemel. Bele kell illeszked
nünk az uj Európába, mert európai 
nép vagyunk és fennmaradásunkat, 
vezetőszerepünket csak igy bizto
síthatjuk.

Egészséges és életrevaló reform- 
politikát csak akkor csinálhatunk, 
ha sohasem tévesztjük szem elől 
a magyarság különleges faji és 
politikai adottságait és ennek meg
felelően szabjuk meg teendőinket. 
Ehhez a saját fegyvertárunkból 
választjuk meg a politikai eszközö
ket és úgy alkalmazzuk a reformo
kat, ahogyan különleges nemzeti 
sajátságaink megkövetelik. Nem 
cselekedhetünk máskép, mint a múlt 
és a jelen gondos szemmeltartásá- 
val és azzal a felelősségérzettel, 
amelyet a jövő reánk hárit.

Ebből következik a nagy felada
tok felismerése és az az elhatáro
zás, hogy a szükséges, korszerű 
reformokat feltétlenül végrehajtjuk. 
Másik következtetés az, hogy ak
kor és úgy hajtjuk végre, ahogyan 
a nemzet érdeke parancsolja és a 
körülmények lehetővé teszik. Szük
ség van tehát mindenesetre arra, 
hogy az ország népe megbízzék 
vezetőiben és elhigyje, hogy a re
formok hirdetése nem Ígéret, ha
nem mélyen átérzett hivatástudat. 
Senki sem akar kitérni a vállalt 
feladat elől, de azt jól, becsülettel 
és alaposan akarjuk elvégezni. Gon
doskodunk a földbirtok arányosabb 
megosztásáról, az önálló egziszten
ciák számának szaporításáról, át
alakítjuk a közigazgatást, megte
remtjük a szociális átalakulást és 
ha felmerül az a kérdés, készül-e 
intézkedés a zsidókérdés uj sza
bályozásáról, a válaszom: — hatá
rozott igen. Tudatában vagyunk

annak, hogy ezeken felül még más 
fontos és sürgős munkánk is van 
és világosan látjuk azokat a fel
adatokat, amelyeket el kell és el 
lehet végezni az adott körülmények 
között.

Ehhez a munkához, a nagy át
alakulás végrehajtásához mindenek
előtt egészséges közállapotokra van 
szükség. Első kötelességünk, hogy 
a tényleges helyzethez alkalmaz
kodjunk és úgy rendezzük be éle
tünket, hogy töretlenül álljuk a 
mostani vihart és egységes, erős, 
fegyelmezett társadalommal hajt
hassuk végié a belső átalakulást. 
Minden áldozatot meg kell hoznunk 
honvédségünk érdekében. Biztosi
tanunk kell a belső rendet. Gon
doskodnunk kell arról, hogy a köz
ellátás fennakadást ne szenvedjen 
és a megerősödött ország olyan 
tényező legyen, amellyel minden 
körülmények között, mindenkinek 
számolni kell. Ez munkát kiván a 
kormánytól, de ugyanakkor meg
értést és lemondást a társadalom

tól, türelmet, áldozatot, egységet 
mindenkitől, aki hive az egészsé
ges retormpolitikának és azt ko
molyan meg is akarja valósítani. 
Ha nem tudjuk megteremteni és 
megtartani a lelkek békéjét, ha 
nem fogunk össze minden rendel
kezésünkre álló gazdasági, politi
kai és katonai erőt, akkor a nagy 
feladatok végrehajtása válik koc
kázatossá. Aki csak a részleteket 
látja és az esetleg jogos magánér
deket most sem tudja alárendelni 
a pillanatnyi szükség parancsának, 
az ellensége a reformoknak, aka
dálya a nagy átalakulásnak akkor 
is, ha azt hangosan és szakadat
lanul követeli.

Egységet kértem és most sem 
kérek mást. Egységet annak a 
megértésében, hogy a mai viszo
nyok roppant erőpróba elé állítják 
az egész magyarságot és nekünk 
tűzön-vizén keresztül meg kell áll
nunk ezt a próbatételt. Nagy és 
felemelő érzés ma magyarnak lenni, 
a változásoknak ebben a korsza
kában, amelyben bizonyságot tehe
tünk történelmi hivatottságunkról 
és arról, hogy méltók vagyunk 
arra a szerepre, amely a Kárpátok 
medencéjében ősi jussunk.

Az érettségi után.
A középiskolákban most érettségiznek 

a nagydiákok. Néhány nap múlva érzel
mes búcsút vesznek az Alma Matertől, 
„elballagnak" a főiskolákba, vagy az 
életbe. A legfontosabb lépés előtt állnak: 
pályát választanak.

Trianon óta nem volt még oly végze
tesen fontos fiaink pályaválasztása, mint 
most: Magyarország negyedszeri, döntő 
megnagyobbodása után, az uj tengely- 
Európa kialakulása küszöbén. Kitágultak 
a gazdasági lehetőségek. Az értelmiség 
érvényesülhet. Milyen pályára mennek 
az érettségi után fiaink?

Az egyik előkelő fővárosi középisko

názsra vágyik. Nem a fiuk hibásak 
ebben, hanem a nevelő apák társadalma. 
„Ignota non cupimus" ■— mondja a latin 
közmondás. — A fiuk nem vágyódhat
nak olyan pálya után, amelynek munkás- 
érdekességét, küzdelmes szépségeit, iz
gató kockázatát és kívánatos gazdag 
jutalmát nem ismertették meg velük. Ők 
olyanok, amilyenekké a szülők, az isko
lák és a társadalom felfogása nevelte 
őket. Nem ők a koravének, hanem a 
közszellemünk a maradi.

Ha végigtekintünk az elmúlt másfél 
évtized pályaválasztási statisztikáján, 
meglepő dolgokra bukkanunk. A trianoni

Iából szomorú hirt hallunk az ifjak Csonka-Magyarország ballagó diákjai
pályaválasztásáról. Hatvanhárom ballagó 
diák közül mindössze három jelentkezett 
gazdasági pályára. A többi lateiner 
akar maradni. Megdöbbentő adat 1941. 
tavaszán. Azt bizonyítja, hogy fiaink 
szeméről még mindig nem hullott le a 
rózsaszínű hályog: nem látják a valósá
gos életet, ami a történelmi konjuktúrát, 
az amerikai méretű és Ütemű fejlődés 
lendületét, rohamozás és kezdeményezés 
helyett csak egyre tekintenek: nyugdíja
sok akarnak lenni. Még neki sem kezd
tek az életnek és már fáradt aggályos
kodással a nyugdíjra gondolnak.

Szomorú ez ebben a háborús világban. 
De nem a fiuk hibásak ebben, hanem 
mi, felnőttek. Az a társadalmi szellem, 
amely még mindig nem a szerzés küz
delmére neveli fiait, hanem nyárspol
gári puhaságra. Harc helyett, kényelmes 
f ix  állások csigahéjában akar éldegélni 
ez a polgári típus, majdhogynem apa

nem a produktív, hanem az improduktív 
életpályák felé tódultak s az arány csak 
most kezd nagynehezen a termelő pályák 
javára billenni. A helyes arány 1926 bán 
borult föl. Ha egyik oldalon a mérnöki, 
a bányászati, a mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi pályákra, a másik oldalon 
a jogi, lelkészi, bölcsészeti, hivatalnoki 
és katonai pályákra menő diákok szá
mát összegezzük, akkor azt vehetjük, 
hogy a gazdasági pályán levők 1923/ 
1924-ben kétszeres többségben voltak 
az utóbbiakkal szemben, mert az összes 
diákok 42.33 százalékát tették, a latei- 
nerek csak 21.93 százalékot. 1933/4-ben 
a két csoport aránya ép az ellenkezőjére 
fordult, a gazdasági és műszaki pályára 
menők 25.93 százalékszámával szemben 
a lateinerek 52.88 százalékra emelked
tek. Ez volt a két véglet, a két határ
érték. Az ember e statisztikai adatok 
ismerete nélkül ösztönösen azt gondolná,

hogy a trianoni Magyarországon, ahol 
olyan sok tisztviselő és más értelmiségi 
ember zsúfolódott össze az összeomlás 
után, bizonyára arra törekedtek az em
berek, hogy gyermekeiket a túlzsúfolt 
hivatali pályák helyek gazdasági jellegű 
szabadpályákra küldik s egyre kevesebb 
lesz a lateiner. A fejlődés 1924-től 
1934-ig éppen ellenkező irányban haladt. 
A jogi, hittudományi, a bölcsészeti, a 
hivatalnoki és katonai pályákra az abi- 
turiensek következő százaléka ment 
egyre növekvő arányban: 1923/4-ben 21; 
a következő években 29, 35, 37, 38, 39, 
44, 49, 50, 52 és 58 százalék, szóval 
1931/2-töl a többség. Ugyanakkor a 
gazdasági és műszaki pályákon igy mor
zsolódott le a pályaválasztók száma : 
1923/4-ben 42.33, utána 39.58, 42.91, 
33.30, 30.46, 39.80, 27.74, 28.52, 26.85, 
23.14 és 1933/4-ben már az emlitett 
22.93 százalék ! Iparosodás helyett latei- 
neresedés.

Szerencsére 1935. fordulópontot jelent 
ebben az egészségtelen fejlődésben. 
Azóta a lateinerek száma fogy, a köz
gazdászok és műszakiak száma növek
szik. Az előbbiek mutató számai 1935-től: 
52.88, 51.11, 52.39 és 1937/38-ban 41.75 
százalék, az utóbbiaké 25.79, 27.20,28.26 
és végül 39.62. A két pályacsoport nagy
jából egyensúlyba került.

A sok évig tartó beteg arány ezek 
szerint — hála Istennek — mutóban van 
már, ráléptünk az egészségesedéi útjára. 
A fölszabadult területek pályaválasztó 
ifjúsága bizonyára még jobban a pro
duktív pályák javára segítette a mérleget. 
De azért, sajnos, még mindig távol áll
hatunk attól a helyzettől, amely 1923- 
ban volt. Oda kell visszajutnunk, hogy 
a ballagó diákok kétszerte nagyobb 
számmal menjenek műszaki-gazdasági 
pályákra, mintsem lateiner-hivatalnokok- 
nak. Reánk most egy megnagyobbodott 
ország nagy, belső gazdasági őrségváltása 
vár. Történelmi feladat: belső honfog
lalás. Ehhez fiatal harcosok kellenek, 
akik élűiről kezdők, szerző, gyűjtő, épitő 
lelkek. Olyanok, akik megtudnak bir
kózni az uj időknek u j feladataival. Ipar
kodó iparosok, bátor vállalkozók, szor
gos kereskedők, ügyes szállítók, okos 
bankárok, frissvérü, hidegfejü, biztosan 
látó szívós szervezők. Ballagó diákfiaink, 
most, a pályaválasztás nagy óráiban jól 
gondoljátok meg, hogy mit határoztok. 
Ne az legyen a jelszavatok, ami a filisz- 
ter öregeké volt, hogy „Nyugdíjra, ma
gyar"! Hanem ez: „Iparra, magyar!"

Darvas fános.

A SzMKE közgyűlése junius 15 én 
lesz Budapesten. A Széchenyi Magyar 
Kultur Egyesület, a SzMKE, amely eb
ben az esztendőben is kivette részét a 
felvidéki kulturális munkából, évi ren
des közgyűlését junius 15-én vasárnap 
d. e. 10 órakor tartja Schubert Tódor 
elnökletével Budapesten, gróf Károlyi-u. 
22. II. alatt a Keresztény Nemzeti Liga 
helyiségében. A közgyűlés ad számot az 
évi végzett munkáról s tűzi ki céljait a 
jövő kulturális évadnak. A közgyűlésen 
minden SzMKE tagot szívesen látnak.
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Május 31-én, szombaton fejeződött be 
Rimatamásfalván a III. törvényhatósági 
tűzoltó altisztképzőtanfolyam. A kedvező 
időjárás folytán ezúttal megtartották a 
gyakorlati vizsgát is, amelyen megjelen
tek dr. Horváth Árpád alispán és vitéz 
Rajhdthy Sándor alezredes is. A 26 köz
ség kiküldöttjei Sohler Béla városi tűzol
tóparancsnok vezényszavaira hibátlan 
pontossággal és nagyszerű gyorsasággal 
végezték el a mindennemű fecskendő
vel való előkészületeket és azok lesze
relését.

A jól sikerült gyakorlatok után Hor
váth Árpád alispán, a Vármegyei Tűzoltó 
Szövetség elnöke intézett dicsérő és 
buzdító szavakat a tanfolyam résztve
vőihez. „Legyetek a falu jó szellemei" 
— mondotta, — majd bajtársiasságra és 
fegyelemre intette a most kikerült uj 
tűzoltó altiszteket. Az alispán ezután a 
tűzoltókkal és az oktatókkal együtt le- 
fényképeztette magát, majd gazdag ciga
rettaajándékban részesítette a tanfolyam 
résztvevőit. A gyakorlati vizsga után 
folyt le az elméleti vizsga, amelyen — 
az alispánnak hivatalosan történt eltávo
zása miatt — dr. Bartdky János tb. fő
szolgabíró, vármegyei tüzrendészeti fel
ügyelő elnökölt. Á hallgatók ezúttal is 
tanujelét adták annak a lelkiismeretes 
múmiának, amellyel az előadók és okta
tók — rövid 10 nap alatt is — meg
tanították őket arra, amire a faluban a 
tűz- és légvédelem terén okvetlen szük
ségük van.

A tanfolyam előadói ezúttal is dr. 
Bartdky János, Sohler Béla, if j. dr. ’Sóldos 
Béla, dr. Ragályi Nándor és Smid Lehel 
voltak, akikhez most a honvédség ré
széről Kovács Rezső m. kir. őrnagy is 
csatlakozott.

ke n yérsü té sért.
A magyar kir. rendőrség rimaszombati 

kapitánysága, mint elsőfokú rendőri bün
tetőbíróság az 1941. május hó 29-én 
megtartott nyilvános tárgyaláson Kovács 
Ödön és Vincze Pál rimaszombati lakos 
sütőmestereket azért, mert

nem az 1040/1941. M. E. számú ren
deletben előirt egységes lisztkeve
rékből sütöttek kenyeret, bűnösnek 
mondotta ki és ugyanezen rendelet

alapján Kovács Ödönt 20 napi elzárás
büntetést helyettesitő 200 P. és Vincze 
Pált pedig 10 napi elzárásbüntetést he
lyettesítő 100 P. pénzbüntetésre Ítélte el.

Ugyancsak bűnösnek mondotta Péter 
Lajosné, Tankó Bálintné, Humay Jánosné, 
özv. Szvejkovszky Istvánné, Perlaki Ber
talanná és Dobó Endréné rimaszombati 
lakosokat, mert nem az 1040/1941. M. E. 
számú rendeletben előirt egységes liszt
keverékből süttették kenyerüket Kovács 
Ödön, illetve Vincze Pál sütőmesterek
nél és ezért ugyanezen rendelet alapján 
Péter'Lajosnét, Tankó Bálintnét, Humay 
Jánosnét, özv. Szvejkovszky Istvánnét és 
Perlaki Bálintnét egyenként 2 napi el
zárásbüntetést helyettesitő 20 P. pénz- 
büntetésre, Dobó Endrénét pedig 1 napi 
elzárásbüntetést helyettesítő 10 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte el. Valamennyi Íté
let jogerős.

Az állami polgári iskola kézimunka- 
és rajzkiállitása. A polgári iskola ha
gyományos rajz-, kézimunka-, szlöjd és 
házi-ipari kiállítását a pünkösdi ünne
pek alatt rendezte meg. A kézimunka 
tanítónője, Kovács Lászlóné derekas 
munkát végzett s az ifjúság munkakész
sége és ügyessége csodálatra ragadta a 
szemlélőt. A szép kiállítás megrendezé
sét a betegszabadságon levő Kovácsné 
helyett a minden szépért és nemesért 
rajongó Pál Mária tanárnő vállalta 
magára.

Hivatalos tájékoztató a vásárlási könyv 
használatára.

A vásárlási könyv használata 
során sűrűn találkozik az ember 
azzal a panasszal, hogy csak a be- 
Írás mellett vásárolható élelmezési 
cikkekből a kereskedő minden vá
sárlási könyvre ugyanannyi mennyi
ségű árut szolgáltat ki. Ilyen mó
don előfordult az, hogy egy 6 gyer
mekes család vásárlási könyvére 
ugyanannyi árut szolgáltatnak ki, 
mint a 2 tagból álló háztartás vá
sárlási könyvére. Ebből egyesek 
azt a téves következtetést vonták 
le, hogy azért kap ugyanannyi árut 
a sok gyermekes család mint a 
gyermektelen házaspár, mert mind 
a két háztartás számára egyformán 
csak egy vásárlási könyv áll ren
delkezésre. Ez a következtetés tel
jesen téves és a való helyzetnek 
alapos félreismerését mutatja. A 
vásárlási könyv rendszeresítése 
előtt már adagolták a hivatásuk 
magaslatán álló kereskedők az olyan 
áruk kiszolgáltatását, amelyekből 
nem állott annyi rendelkezésre, 
hogy minden keresletet ki lehessen 
elégíteni.

A teljes ellenőrzés lehetőségé
nek hiánya miatt a kereskedők 
az adagolást úgy végezték, 
hogy minden vásárlónak egy
formán csak egy meghatáro
zott mennyiséget szolgáltak ki.

Ez a helyzet természetesen igaz
ságtalan volt az áruk helyes el
osztása szempontjából, mert a nagy 
taglétszámú család viszonylag sok
kal kevesebb áruhoz jutott, mint 
az a vásárló, aki csak saját szük
séglete számára szerezte be az árut.

A vásárlási könyv bevezetése éppen 
azt a célt szolgálta, hogy a keres
kedő a könyvből megállapíthassa, 
vájjon a vásárló hány személy szük
séglete számára vásárol és ily 
módon a család létszáma alapján 
állapíthassa meg azt az árumennyi
séget, amelyet kiszolgáltat. A keres
kedőnek

kötelessége gondosan megnéz
ni, hogy a vásárló hány sze
mély szükséglete számára vá
sárol és a kiszolgáltatható áru- 
mennyiséget a szerint kell 
megállapítani.

Ha a kereskedő minden vásárlási 
könyvre ugyanannyi árut ad ki, 
akkor nem tesz eleget az említett 
kötelességének, hanem ugyanúgy 
jár el, mint ahogy eljárt a vásár
lási könyv rendszeresítése előtt, 
amikor még nem volt módjában 
ellenőrizni és mérlegelni a vásárló 
tényleges szükségletének nagyságát. 
Az említett panaszok alapján nyo
matékosan fel kell hívni a keres
kedők figyelmét arra, hogy fegyel
mezetten tegyenek eleget a kiadott 
rendelet utasításának, amely köte
lességükké tette a vásárló szük
ségletének egyéni elbírálását a vá
sárlási könyvbe feljegyzett adatok 
alapján.

Megjegyzendő, hogy nincs aka
dálya, sőt kívánatos, ha a vásár
lási könyv egy-egy vízszintes rova
tába több cikket is bejegyez a 
kereskedő. A lényeg itt is csak 
az, hogy az egyes részlettételekre 
vonatkozó adatok a bejegyzésből 
világosan tűnjenek ki.

Az egész város szeretetteljes érdeklődése mellett 
folytak le cserkészek pünkösdi ünnepségei.

Pünkösd kettős ünnepén minden te
kintetben kitürröen sikerült ünnepsége
ket rendeztek a rimaszombati cserké
szek. „A jó Isten is ránk mosolygott", 
mert a negyven napos esős időszak 
közepébe piros pünkösdi rózsaként tűzte 
a derü-fényes két napot, jutalmul azért 
a sok szép nemes munkáért, amit cser
készeink az Isten, a haza és a társada
lomért végeznek.

Rimaszombat városa is önfeledten 
együtt ünnepelt fiaival és a szabatkai 
erdő öreg fái soha annyi együttérző 
sokaságot nem láttak, mint ezen a két 
felejthetetlen szép napon.

A szentlelkes vasárnap reggelén a 
Sinka Aladár h. parancsnok által vezetett, 
immár népszerű cserkészzenekar vidám 
ébresztője és a diszszakasz nótázása 
költötte fel a várost, majd a cserkészek 
felekezetek szerint az istentiszteleteken 
vettek részt. Közben megindult a közön
ség áradata a szabatkai erdő felé, hol 
már a felütött sátrak várták összefogó 
szeretettel a vendégeket. A Horthy-téren 
délben 12 órakor Hammerschmiedt Jó
zsef karnagy önzetlen munkásságának 
újabb bizonyítékát nyújtotta a cserkész
zenekar jól betanított szereplésével.

Délután 2 órakor a polgári iskola 
udvaráról a főútvonalon keresztül zász
lóik alatt, a cserkész zenekarral az élen 
Mátrai-Makovits Jenő megyei ügy v. elnök, 
cserkésztiszt vezetése alatt vonultak fel 
katonás rendben a külömböző cserkész
alakulatok. Nagy tetszést arattak a vizi-, 
kerékpáros- és repülőcserkészek.

Az erdő tisztása közepén fenyőkoszo- 
rus zászlóárbóc várta a beérkező csapa
tokat, amelyek a tábori zászló jobb és 
baloldalán helyezkedtek el. Ott láttuk a 
gimnáziumi („Tompa" 149.), a polgári 
(„Hatvani" 709.), az elemi iskolai („Hor
váth Zoltán" 722.), a Polgáriköri („Fe- 
renczy István" 274. sz.) csapatokat Sán

dor Jenő, Kovács József, Szabó István 
lés M. Makovits Jenő csapatparancsno
kok vezénylete alatt.

A „Hiszekegy" elmondása után M. 
Makovits Jenő tábori parancsnok lépett 
az árbóc elé és üdvözölte a vendégeket. 
Majd igy szólt: „Ez az ifjúság, amely 
mindenkor az Isten, a haza és a társa
dalom oltárára helyezte ielkét, erejét és 
szivét, igaz őszinte háláját úgy tudja le
róni, ha mindazt, amit szabad idejében 
az iskola és a műhelyen kívül a cser
készeten keresztül tett, dolgozott és ta
nult, e két napos táborozáson bemutat
hatja szeretett vendégeinknek. Piros szi
vük dobbanását, ártatlan lelkűk fehér 
hanvát és a szebb magyar jövőbe vetett 
hitük reményteljes zöldjét kötötték egy 
csokorba, hogy lángoló hazaszeretetük 
melegével nyújthassák át Önöknek. Fo
gadják tőlük szeretettel e három szinü 
csokrot".

Megható jelenet volt, amikor a beszéd 
közben egyenként röppentek fel nem
zeti színeink, aláfestve a hatásos sza
vakat.

Majd a zenekar áltai intonált Himnusz 
fenséges hangjai mellett méltóságtelje
sen emelkedett az árboc csúcsára a 
nagy tábori zászló, mely előtt vezény
szóra tisztelegtek a csapatok. Utána 
fogadalmukat újították meg az összes 
cserkészek, majd a közönség előtt nagy 
tetszést aratva a zenekar indulói mellett 
elvonultak sátraikhoz.

A délután folyamán külömböző cser
kész akadályversenyek kerültek bemu
tatásra s a közönség szórakoztatására 
szolgáltak a cserkészek által ügyesen 
és szellemesen összeállított sátrak. Itt 
láthattuk a szebbnél-szebb cserkész 
munkákat, pompás kézügyességük testet 
öltött bizonyítékait. A hadimuzeum öt
letessége a cserkész leleményesség szü
leménye volt. Ezen kívül sok más érdé-
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kés látnivaló kötötte le a közönség fi
gyelmét.

A tábori konyha által elkészített ki
tűnő vacsora után a tábor tűzhelye köré 
telepedtek le a cserkészek. A tábortűz 
meggyújtására az ifjúság igaz barátját: 
Bodnár István m. kir. főhadnagyot kér
ték fel. Majd Sándor Jenő parancsnok 
szívhez szóló üdvözlő beszéde után 
kezdetét vette a nagyszerű számokból 
összeállított disztábortüz.

Este 10 órakor fejeződött be zászló 
előtti imával a cserkész ünnepség első 
napja.

Boldog megelégedettséggel szenderül- 
tek álomba a cserkészek. Zavartalan 
nyugalmukra egész éjen át éber szem
mel őrködött a fegyveres cserkész őrség.

* f **
Hétfőn is gyönyörű szép, napsugaras 

tavaszi nap derült cserkészeinkre. Mint
ha az ég ki akarta volna pótolni a ta
vasz eddigi mulasztásait, bőségesen ön
tötte az éltető napsugarakat. Az ég reá- 
mosolygott cserkészfiainkra, akik aznapi 
munkájukat az ő nevében, az ö segít
ségül hívásával kezdték. A táborzászló 
felvonása után, felekezetek szerint meg
oszolva, cserkészfiaink istentiszteletekre 
gyűltek össze. A római katolikusoknak 
Radány Lajos esperes-plébános, a cser
készet melegszívű igaz barátja celebrált 
fényes misét, a reformátusok istentisz
teletén a közszeretetben álló Szűcs Ist
ván vallástanár, az evangélikus isten
tiszteleten a népszerű Smid Lehel hir
dette az igét. Az istentiszteletek után 
egy kacskaringós nevű programmszám 
következett: „Kiképzés forgószinpadon". 
Mindenki rendkívüli izgalommal várta a 
kiképzést s kereste a forgószinpadot. A 
forgószinpadi kiképzés a cserkészek 
.újszerű munkásságának és meglátásainak 
ügyes bemutatójavolt. A repülőbemutató 
ugyancsak a cserkészek ügyességéről 
és alkotó készségéről tett tanúbizonysá
got. Cserkészrepülő-modellezőink, akik 
alig egy-néhány hónapja kezdték meg 
tevékenységüket, kiáilották a tűzpróbát 
és megmutatták életképességüket. A kor
szerű hadijátékok nagy érdeklődő kö
zönséget vonzottak, amely reggel óta 
szakadatlan özönlött, hogy a ma folyó 
világháború borzalmait, ha letompitott 
formában is, megtekintse. A füstfelhők, 
a puskaropogás, a bombák dörrenése 
szinte kísértetiesen hatott ezen a gyö
nyörű tavaszi napon és sokaknak a lel
kén átviharzott Szász egyik gyönyörű 
versének ama refrénje : „Uram, a hábo
rút parancsold vissza már"! A bemutató 
azonban osztatlan sikert aratott. Végre 
is elérkezett a várva-várt 7 óra és Jónás 
Gyula nyirettyűjén megzendült a talpalá- 
való és a fiatalság átadta magát a tánc, 
a muzsika mámorának, amely a szabad 
ég alatt éjfélig tartott. A boldog, gond
talan fiatalság tavaszi derűje sok idő
sebbet is megcsapott és a tánc helyén 
életveszélyes volt a tolongás. A pün
kösdi cserkésznapok bebizonyították, 
hogy a cserkészmozgalomra és a cser
készetnek nemzetnevelö hivatására szük
sége van a magyar életnek, hogy a 
cserkészmozgalom keretein belül egy 
életerős, kemény magyarság és ember
szemléletben emelkedett ifjúság nő fel, 
amely gazdag szociális érzékkel, az örök 
humánum hitével építi a boldog magyar 
jövendőt. A rimaszombati magyarság 
köszöni néktek kedves cserkészvezetők 
és cserkészifjak ezt a két napot és há
lával adózik azért, hogy ezekben a ne
héz időkben tavaszt, melegséget, ragyo
gást loptatok egy pár órára a szivekbe.

A két napos cserkészünnepség nem
csak teljes erkölcsi sikert, de jelentős 
anyagi eredményt is hozott, amelyet a 
rimaszombati cserkészek gyimesbiikki 
nyári táborozására használnak fel.

Leesett a szekérről — szörnyethalt.
Majoros Jánosné aggteleki lakos a köz
ség határában a szekérről leesett és 
nyakcsigolyatörés következtében azon
nal meghalt. A halálos baleset ügyében 
a csendörség nyomoz.
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Hamarosan áttérünk 
a jobboldali közlekedésre

Magyarországon kívül már alig 
van ország Európában, amely a 
baloldalon való közlekedés rend
szerét tartaná fenn. A jobboldalon 
való közlekedés általános európai 
rendszeréhez való átállásához ko
moly érdek fűződik és ezért

a kormány újból foglalkozik a 
tervvel, hogy Magyarország 
is áttér a jobboldalon való 
közlekedésre.

A közlekedési reform jelentősége 
rendkívül nagy, mert a jobboldali 
közlekedésre való áttérés igen sok 
technikai átrendezéssel kapcsola
tos. Közúti viszonylatban csak a 
jelzőtáblák áthelyezése jelent na
gyobb munkát. Ugyanakkor az 
autóforgalomnak a jobboldalra való 
áttérése ügyében az illetékes ható
ságok rövidesen meg fogják tenni 
a szükséges intézkedéseket.

A jobboldali közlekedésre való 
áttérés esetében fennakadás sehol 
sem lesz, mert

a kormány gondoskodni fog 
arról, hogy az áttérésre meg
felelő idő álljon rendelkezésre

és a legkörültekintőbb módon tájé
koztatják majd a lakosságot.

Sza ba d dá  te szik  a nyáricipők 
fo rga lm á t,

A bőrtalpú lábbelik zár alá vé
telével kapcsolatban már annak
idején felmerült az a kérdés, hogy 
mi történjék azokkal a cipőkkel, 
amelyek úgynevezett idénycikkek, 
tehát a divat változásainak vannak 
alávetve.

A közeledő nyár ezt a kérdést 
még időszerűbbé tette. Ezek után 
az érdekeltségek tárgyalásokat kez
deményeztek a közellátási, illetve 
a kereskedelmi minisztériumokkal 
a szezoncipők árusitásáról. Ezeken 
a tárgyalásokon hivatkoztak arra, 
hogy ezek a lábbelik a divat vál
tozásainak leginkább alá vannak 
vetve, a készlet egyébként sem 
annyira számottevő és inkább a 
fővárosra korlátozódik.

A tárgyalások már igen előre
haladott állapotban vannak. Min
den jel arra mutat, hogy a közel
jövőben rendelet jelenik meg, 
amely felszabadítja a bőrtalpú láb
belik közül azokat, amelyek kife
jezetten nyári idénycikkek és ezek 
ismét szabad forgalom tárgyai 
lesznek. A rendelet elé a cipő
szakma és a közönség egyaránt 
érthető érdeklődéssel tekint.

Áramszünet. A polgármesteri hivatal 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 
helybeli vlllanytelep az áramadását 
junius 8-án, vasárnap reggel 6—10 
óráig — üzemi okokból — szüneteltetni 
fogja.

Könyvnap.
Szerdán, csütörtökön és pénte

ken rendezték meg a könyvnapot. 
A magyar könyvek ünnepe volt ez 
három nap, amikor mindenki, aki 
csak tehette, néhány könyvet vásá
rolt, hogy áldozzon ezzel a magyar 

. irodalom nemzetnevelő, lelkctgyö- 
Inyörködtetö nemes szellemének.

A könyvkereskedések kirakatai
ban ezen a három napon különö
sebben beszédek hozzánk a ránk- 
mosolygó szelíd betűk, amelyek 
ma a magyar reménység s a ma
gyar jövő legékesebb szószólói.

A jóra, szépre, áldozatkészségre 
és cselekvésre ösztönöz a magyar 
könyv, legyünk hát neki olyan jó  
barátjai, mint amilyen igaz és 
őszinte a jó magyar könyv mi- 
hozzánk.

Nekünk az elnyomás szomorú 
éveiben kölönösképen sokat jelen
tett a magyar könyv. Akkor érez
tük igazán, hogy a néma betűk 
mennyire tudnak beszélni.

Becsüljük hát meg a magyar 
könyvet, a magyar irodalmat és a 
könyvnapokon kívül is tudjunk érte 
áldozni.

A jutalom nem fo g  elmaradni.

— Orvosi hír. Dr. Breyer Gyula m. 
kir. áll. gyermekmenhelyi igazgató-fő
orvos csecsemő- és gyermekszakorvosi 
rendelését Rimaszombat, Széchy-u. 23. 
szám alól folyó évi junius hó 7-től Ri
maszombat, Menhely-utca 3. szám alá 
helyezte át.

Sikeres vizsga. Dr. Pásztor István 
rimaszombati kir. törvényszéki jegyző 
Budapesten az egységes bírói és ügy
védi vizsgát sikerrel letette.

Vármegyei adományok. A vármegye 
törvényhatósági kisgyülése elhatározta, 
hogy a rimaszombati egyesült prof. 
gimnázium tanulmányi segélyalapja ja
vára 500'—, a Széman Endre róm. kát. 
Kereskedelmi Szaktanfolyam részére pe
dig 250'— pengős segélyt adományoz. 
— A vármegye törvényhatósága a Ma
gyar Hirlapirók Országos Nyugdíjintéze
tének 100'— pengős adományt jutta
tott el.

Az állami polgári iskola trianoni 
emlékünnepe. A magyar bánat ünnepét 
az állami polgári iskola bensőséges me
leg ünnepség keretében ünnepelte 
meg. A nemzeti ima elhangzása után 
Pál Mária polgári iskolai tanárnő kere
setlen szavakkal emlékezett meg a tria
noni gyászkeresztről s a magyarság 
diadalmas hitéről, amelyből kisarjadt 
hulló levelek közt egy vérpiros virág: 
a Felvidék s tovább és tovább folyik a 
magyar jövő bimbófakadása, amelyhez 
a magyarságnak erkölcsi érzékre és er
kölcsi nagyságra van szüksége. Mariányi 
Erzsiké „Magyar Miatyánkját" biztosan 
meghallgatja az ég, mert olyan szépen kö- 
nyörgött Gyula diák szavaival érettünk, 
szegény magyarokért; de azoknak az 
édes kis tündéreknek imája sem hiába
való, akik a Hunnia bánatától telített 
tündérhonban könyörögnek a Minden
hatónak a magyar jövőért, a magyar 
feltámadásérti amely mellett Hupka 
Ilonka erőteljesen tett „Hitvallást". A 
kivételes szónoki tehetségű Pál Mária 
befejezésképen Trianon szomorú éjsza
kájának fénysugárzójáról: a magyar 
könyvről emlékezett meg a magyar 
könyvnap mozgalommal kapcsolatban s 
amikor felcsendültek a Szózatnak fensé
ges akkordjai, akkor mindenki megérezte, 
hogy itt élni, dolgozni és szenvednie 
kell a magyar feltámadás érdekében 
mindenkinek.

Junius 28—29. lesz a kSzös iskolai 
találkozó. A rimaszombati egyesült 
prot. gimnáziumban 10—50 évvel ezelőtt 
végzett 8 korosztály közös iskolai talál
kozóját junius 28—29 én tartják meg 
Rimaszombatban. A nagytalálkozó elő
készítését dr. Kubinyi Aladár budapesti 
ügyvéd és Zólyomi Pál nyug. lelkész 
(Rimaszombat) végzik.

Szünetel a gyorsvonat összekötte
tés Budapestre. Junius 5-én átmeneti
leg újabb vasúti korlátozások léptek 
életbe. Megszűnt a Fülek-rozsnyói és 
Rozsnyó-fűleki gyorsvonat pár, minek 
következtében szünetel a Rimaszombat
ból 10 órakor Feledre induló és a 19 
óra 33 perckor Feledről Rimaszombatba 
érkező személyvonat-csatlakozás is. Nem 
indul Rimaszombatból a d. u. 18 óra 28 
perces és elmarad az ide érkező 11 óra 
06 perces személyvonat is. Rimaszom
batból tehát egyelőre reggel 4 48 órakor, 
délután 14'40 órakor és este 2006 óra
kor lehet Budapest, illetve Miskolc felé 
utazni. Rimaszombatba érkeznek a reg
gel 7 órai, a délután 502 órai és az 
esti 22'23 órai személyvonatok. Remél
hetőleg a gyorsvonat csatlakozást, amely 
a kitűnő budapesti társasgépkocsi járat 
megszüntetése óta városunk számára 
az egyedüli kedvező utazási lehetőséget 
jelentette a magyar fővárosba, mihama
rabb újra visszaállítják.

18'8°/o Rimaszombatban a várme
gyei pótadó. A m. kir. belügyminiszter 
Gömör és Kishont vármegye 1941. évi 
háztartási költségelőirányzatát jóvá
hagyta. A költségvetési hiány fe
dezetére a vármegyei pótadó együttes 
százalékát Rimaszombat és Rozsnyó me
gyei városokban 188, mig a nagy- és 
kisközségekben 28'3%-ban állapította 
meg a belügyminiszter.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

A gyalogjárók seprése. A m. kir. 
rendőrség rimaszombati kapitányságának 
vezetője felhívta az ingatlantulajdonoso
kat, hogy az ingatlanuk előtti gyalog
járórészt reggel 6 óráig seperjék, taka
rítsák le. Seprés előtt a gyalogjárórészt 
vizsugárral kell meglocsolni. Aki ezt a 
rendőri rendelkezést megszegi, kihágást 
követ el és 200 pengőig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntethető.

Halálozások. Rimaszombatban el
hunytak : Hermáim Berta magánzónő 
86 éves korában junius 3-án; Budinszky 
Greta 18 éves, szepességi származású 
kalapkészitöleány junius 3-án; Áron 
László üveges-segéd, a volt RPOS és 
RME válogatott futballkapusa, 29 éves 
korában junius I-én.

Vizsgák és évzáró az elemi iskolák
ban. A helybeli állami elemi leány- és 
fiúiskolákban a vizsgák junius 10—11-én 
folynak le. Az iskolák majálisa 15 én 
lesz a szabatkai erdőben. Ünnepélyes 
évzárót mindkét iskolában junius 18-án 
tartanak a hálaadó istentiszteletek után.

A Mária Kongregáció előadásáról
múlt héten közölt híradásunkból a sze
replők közül tévedésből kimaradt Vla- 
dár Piri neve, aki rövid szereplésével 
is nagy tetszést aratott.

Mikor illetékköteles valamely irat.
A pénzügyminiszter rendelete szerint 
számlának tekintendő és Így illetékkö
teles az olyan irat, (kisérőjegy, átvételi 
elismervény, szállítójegy, árujegyzék, stb.) 
amelyben a kiállító neve vagy cége, a 
szállított áru neve és értéke — akár 
csak egységáron is — együttesen szere
pel. Az a korábbi pénzügyminiszteri ren
delkezés, hogy az iparosnak, vagy keres
kedőnek azt a feljegyzését, amelyet a 
pénzzel azonnal kiegyenlített kézivásár
lása adatairól a vevőnek az áruval együtt 
az üzletben nyomban átad, vagy az áru
val együtt nyomban házhoz küld (pénz
tári blokk), számlailletékhiány miatt nem 
kell megleletezni, továbbra is érvény
ben marad.

Az idén is féláru menetjeggyel 
utazhatnak szabadságra a munkások.
Varga József iparügyi miniszter ebben 
az évben is idejekorán intézkedett, hogy 
azok a munkások, akik fizetéses sza
badságukat nem a lakóhelyükön töltik, 
elutazásuk, valamint hazatérésük alkal
mával az államvasutakon féláru jegy
kedvezményben részesüljenek. A ked
vezmény kiterjed a feleségre és a 14 
évnél nem idősebb gyermekekre is, ha 
azok az igényjogosult családfővel együtt 
utaznak. Az igényjogosultság és a sze
mélyazonosság igazolására, valamint az 
utalványok és arcképes igazolójegyek 
kiállítására ugyanazok az előírások ér
vényesek, mint az elmúlt esztendőben. 
A menetdijkedvezmény december 15-éig 
terjedően már igénybe vehető.

Iskolai hírek.
Évzáró ünnepély a polgáriban. A

rimaszombati m. kir, állami polgári fiu- 
és leányiskola junius 25-én a hálaadó 
istentiszteletek után tartja meg évzáró 
ünnepélyét az iskola tornacsarnokában.

Beiratások. A rimaszombati m. kir. 
állami polgári fiú - és leányiskola junius 
26-án tart beiratást az I. fiú- és leány
osztályába. A többi osztályba 27-én lesz 
a beiratás.

A rimaszombati állami elemi leány- 
és fiúiskola és az iparos és keres
kedő tanonciskola igazgatósága közhírré 
teszi, hogy az 1941—42. tanévi beiratá
sok folyó év junius hó 16-án és 17-én 
lesznek megtartva. Az elemi iskolai ta
nulók részére délelőtt 9 órától 12-ig. 
Minden tanuló egy pengő beiratási dijat 
tartozik fizetni. Aki ezen kötelezettségé
nek nem tud eleget tenni, az szegény
ségi bizonyítványt hozzon magával. Az 
elsőosztályba jelentkező tanulók feltét
lenül szülő kíséretében jelenjenek meg 
és kötelesek magukkal hozni születési 
anyakönyvi kivonatukat. Az iparos és 
kereskedő tanonciskolái beiratások szin
tén ugyanazon a napokon délután 2 
órától 6-ig lesznek megtartva. A tanon- 
cok szintén 1 pengő beiratási dijat fi
zetnek. Szigorúan figyelmeztetik a szü
lőket és a tanonctartó mestereket, hogy 
a beiratás kötelezettségének tegyenek 
eleget, mert a tanköteleseket, akiket a 
jelzett időben nem iratnak be, már 
junius hó 25-én büntetésre kimutatják.

S P O R T .
L abdarúgás.

Diósgyőri MÁVAG—Törekvés SE 
5:0 (0:0). Pünkösd vasárnapján a fel- 
ujult Rimaszombati Törekvés SE élve
zetes sporteseménnyel kedveskedett — 
a cserkésznap miatt csak kevésszám
ban összegyűlt — közönségnek, mely
nek soraiban ott láttuk dr. Horváth 
Árpád alispánt is. Költségeket nem ki
méivé, a kitűnő Diósgyőri MÁVAG tar
talékcsapatát kötötte le ez alkalomra. A 
mérkőzés első félidejében a rimaszom
bati együttes egyenrangú ellenfélnek 
bizonyult. Bár a vendégek már akkor 
is többet támadtak, azonban a helyi 
védelem, élén az ügyeskezü Sexti ka
pussal, minden veszélyt elhárított. A 
második félidőben azonban már érvényre 
jutott a pompásan betanított diósgyőri 
csapat technikai fölénye, amely végül 
is 5 gólban jutott kifejezésre. A vendég 
XI ben sok régi ismerőst, Így a füleki 
Uram kapust és a kassai dr. Kertészt 
láttuk viszont. A Törekvés nagy igye
kezettel játszott, természetesen hiányzik 
még az együttes a megfelelő kondíció, amit 
azonban rendszeres edzés révén sikerül 
majd elérnie. A mérkőzés — eltekintve 
egy-két felesleges durvaságtól, amit a 
pártatlanul működő Cséman biró 11-esek
kel toroit meg — sportszerű keretekben 
folyt le.

B irkózás.
A Rimaszombati Levente Egyesület

junius hó 29-én a helybeli „Három 
Rózsa“-sz4IIoda nagytermében levente 
birkózóversenyt rendez „Rimaszombat 
város bajnoka" címért.

A Polgárikörben minden vasár- és 
ünnepnap frissen csapolt s ö r !

Teljes erővel folyik a sertéstalpbőr 
gyártása. Megemlékeztünk arról, hogy 
a magyar bőrgyárak a nyersanyaghiányra 
való tekintettel kísérleteket folytattak a 
sertésbőrnek talpanyaggá való feldolgo
zására. A kísérletek teljes eredménnyel 
végződtek és a hazai bőrgyárak már 
meg is kezdték a sertéstalpbőr gyártá
sát. Szakértői vélemények szerint a 
sertéstalpbőr könnyű és rugalmas, min
den tekintetben fel tudja venni a ver
senyt a borjubőrtalppal. Amennyiben 
különösen a délvidéki részekről elegendő 
sertésbőr átvételét lehet biztosítani, a 
talpbőrhiány pár hónap alatt ország
szerte megszűnik.



4 1941. junius hó 8.

K assai sör
naponta fr iss  fejtés, 
palackozva nagyb an  
és k icsin yb en  kapható

V a la szk a y  R ezső
rum és likörgyárában 

Rimaszombat, Andrássy-u. 5. sz.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a szezon leg

nagyobb sikert aratott német filmdrá
mája: „A postamester" kerül műsorra. 
Puskin örökszépségü regényéből vett 
történet az orosz postamester tragikus 
véget ért leányának életsorsát viszi a 
vászonra. A címszerepet a német film
színészet legkiválóbb alakja : Heinrich 
George játsza hatalmas erővel. Mellette 
Hilde Krahl, a magyar Simó Margit és 
Hans Holt tűnnek ki. A pompás külső 
és belső felvételekkel gazdag filmóriást 
csak felnőttek nézhetik meg.

Junius 9 én, kedden vidám amerikai 
filmtörténet, a „Floridai kaland" a moz- 
gószinház vonzóerejü műsorszáma. Egy 
elkényeztetett gazdag urilány és a jóké
pű cowboy szerelmét játszók a népszerű 
Gary Coyper és a gyönyörű Merle Obe- 
ron. Miként a cim is mutatja a mindvé
gig szellemes és derűs történet a pazar 
szépségű Floridában játszódik le. A ki
sérő UFA-híradóban először láthatjuk a 
német csapatok diadalmas előretörését 
Görögországban. Junius 11-én, szerdán 
és 12-én csütörtökön a borzalmak nagy-1 
filmje a „Frankenstein fia" csak az erős j 
idegzetüek számára ajánlható. Egy mű
ember rémiti halálra és öli meg sorba | 
az embereket és már csaknem áldoza
tává válik alkotójának unokája is, ami
kor végre vesztébe rohan és a közönség 
is felszabadul a sok rémség hatása alól. 
A film főszereplői, az amerikai rémfil
mek nagymesterei : a magyar Lugosi 
Béla, Boris Karloff és Basil Rothbont.

A jövő szombaton és vasárnap a várva- 
várt magyar filmujdonság, a „Tóparti 
látomás" a filmszínház beígért műsora 
Jávor Pállal, Tolnay Klárival és Simor 
Erzsébettel a főszerepekben.

Irodalom.

A láthatatlan sugarak rejtélyéről
közöl érdekes beszámolót a Tolnai 
Világlapja legújabb száma. Kréta szige
téről, a rózsaolaj készítéséről, a magyar 
ejtőernyős katonák gyakorlatairól, a hor- 
vát korona felajánlásáról az olasz ural
kodóháznak és a zenekedvelő macskák
ról képes riport számol be. Számos 
ismeretterjesztő cikken, a legjobb ma
gyar Írók novelláin, az érdekes cikkek 
egész során és a szórakoztató rovatokon 
kivül közel száz kép található a népsze
rű képeslapban. A Tolnai Világlapja 
egyes száma 20 fillér.

Friss színházi események Budapes
ten. Minden színházi újdonságról Írás
ban és képben pontosan számol be a 
legszebb és legolcsóbb képes színházi 
hetilap, a Délibáb. Kulisszamögötti plety
kák, magyar Írók remek elbeszélései, 
gazdag filmrovat, Bozzay Margit asszony 
póstája, nagy képes divatrovat, rejtvé
nyek, humor és tökéletes képes heti 
rádióműsor teszi páratlanul népszerűvé 
a legszebb és legolcsóbb képes színházi 
hetilapot. A Délibáb ára csak 14 fillér.

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 V, évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V* évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

G t t m ö r

KÖZÉRDEKŰ
A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 

1941. május hó 19. napján kelt 33531/ 
1941./L—4. számú határozatával a 44.000/ 
1941. F. M. számú rendelet 6. §-ának 
(1) bekezdése alapján Gömör és Kishont 
vármegye tüzifaszükségletét 75000 ürköb- 
méterben állapította meg.

Ebben a tüzifamennyiségben a törvény- 
hatóság területén lévő hatóságok, hiva-

ÉRTESÍTÉS.
talok, intézmények, iskolák, kórházak, 
kereskedelmi és ipari vállalatok, vala
mint a polgári lakosság tüzifaszükség 
lete is bentfoglaltatik.

A törvényhatóság fent megállapított 
tüzlfaszükségletének fedezésére az eddigi 
készletbejelentések alapján az alábbi 
tüzifamennyiséget jelöli meg a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter ur :

! 
So

r- 
1 

sz
ám A fatermelő neve és lakhelye A kitermelés helye

Az eladásra 
engedélye
zett tűzifa 

ürm5

1 Balogh József Balogfala Sőreg, Gortvapuszta,
Ajnácskő 8000

2 Harsányi Elemérné Budapest Lice 1000
3 Fischer József Miskolc Darnya 100
4 Balázs István Magyarhegymeg Magyarhegymeg 570
5 Kovács Pál és neje Gömörpanyit Gömörpanyit 200
6 Rimaszombati Takarékpénztár Guszona 353
7 Dr. Hervay Istvánná Sajószárnya Tornaija 1008 1
8 Buck Aladár és Tsai Tornaija Tornaija 255 í
9 Kisvisnyói v. Úrbéresek Kisvisnyó 80

10 Rím. kath. Püspökség Rozsnyó Rozsnyó, Gucsony
stb. 9778

II Balogpádár v. Urb. Közbirt. Balogpádár 497
12 Szádvárborsai v. Urbéresség Szádvárborsa 3
13 Csiszár Lászlóné Kelemér Kelemér 465
14 Beélik Elemér Felsőrás Felsőrás 350
15 Varga Imre Darnya Darnya 100 i
16 Sztolár Dezső faterm. Rimaszombat Balogpádár 3000
17 Gr. Serényi János Putnok Putnok 204
18 Rozsnyó m. város Rozsnyó 6817
19 Balog Géza Gesztete Gesztete 50
20 Dobra-Gernyő volt telepes erdők

kezelősége Rimaszombat Dobóca 576
21 Csunyocska Piroska és tsai Szalóc Szalóc 291
22 Nemzeti Hitelintézet rt. fiókja

Rimaszombat Dúsa 1000
23 Jolsva nagyközség Jolsva 9000
24 Rimaszombat m. város Rimaszombat

Tamásfala 6233
25 ^ Tornallyay Zoltán Tornaija Tornaija 551
26 Tornallyay Margit Beretke Beretke 317
27 Simonffy Pál Rimaszombat Ajnácskő 224
28 Br. Majtényiné szül. Tamássy Hanna

Luzanénye Luzanénye 150

Ezenkívül a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter ur 33700/1041. számú leiratá
val a miskolci m. kir. erdőigazgatóság 
kerületéből további 9000 ürköbméter 
kincstári tűzifát biztosított a helyi el
adás céljaira.

Ezúttal felhívom a kijelölt tűzifa nagy- 
és kiskereskedőket, valamint azokat az 
intézményeket, kereskedelmi és ipari 
vállalatokat, amelyek a tüzifaszükségle- 
tüket rendszerint a fatermelötöl közvet
lenül szerezték be, hogy tüzifaszükség- 
letüket a fentsorolt erdőgazdaságoknál, 
illetve termelőknél mielőbb kössék le. 
A beszerzés érdekében tőlem kell iga
zolványt kérelmezni arról, hogy a tör
vényhatóság részére kijelölt fentemlitett 
készletekből füzifa beszerzésére jogo
sultak.

A tüzifakereskedőket felszólítom, hogy 
az általuk beszerzendő tűzifa mennyi
ségre a vármegye ellátására kijelölt 
tüzifakészletek termelőjével haladéktala
nul kössenek adásvételi szerződést.

Felhívom a fatermelők figyelmét arra, 
hogy a 44.000 F. M. sz. rendelet 9. § a 
értelmében a tüzifaeladásra megkötött 
ügyleteket hozzám, valamint a rima- 
szombati m. kir. erdőfelügyelőséghez az 
ügylet megkötésétől számított 8 nap alatt 
be kell jelenteniük. A bejelentésekben 
fel kell tüntetni a tűzifa mennyiséget, 
az eladási árat és a szállítási feltételeket is.

A tüzifaszállitáshoz szükséges enge
délyt a rimaszombati m. kir. erdőfel- 
ügyelőség fogja kiszolgáltatni a létrejött 
ügyletnek hozzá való bejelentése után.

Figyelmeztetem a vevőket, — és kü
lön is az 1. és 2. szám alatt megjelölt 
tüzifakészletek vevőit, a Nemzeti Hitel- 
intézet rt., valamint a jolsvai Magnezit 
ipar rt.-t arra, hogy a megvásárolt tüzi- 
fakészieteiket csak a vármegye terüle
tén belül hozhatják forgalomba.

Felhivom a készlettulajdonosokat egy
ben, hogy a helyi eladásra szánt tűzi
fából elsősorban a hivatalokat, Isko
lákat, közintézményeket stb. lássák el.

Azok a falermelők, akik a vármegye 
területén fateleppel vagy eladási szerv

vel rendelkeznek, a törvényhatóság szük
ségletére kijelölt fakészleteket saját el
adási telepükön vagy szervükön keresz
tül saját maguk is forgalomba hoz
hatják.

Felhivom végül az érdekelteket, hogy 
a törvényhatóság részére kijelölt tiizifa- 
készlet megvásárlása, illetve áruba bo
csátása érdekében a szükséges intézke
déseket mielőbb tegyék meg, mert ellen
eseiben a 44.000/1941. F. M. számú 
rendelet 10. §-ában körvonalazott igény- 
bevételi jogommal fogok élni, illetve 
az átvételben késedelmes fakereskedők
nek a tűzifa forgalombahozatalában 
résztvevő kereskedők közül való kizárá
sa iránt fogok lépéseket tenni.

Rimaszombat, 1941. junius 4.
Dr. Horváth Árpád s. k.

alispán.

Értesítés.
Felhívom a nagyrabecsült vevőim 

figyelmét arra, hogy úgy a miniszteri 
rendeletnek folyó év julius 15-ig szóló 
kedvezményes szállítási lehetőségeire, 
valamint a későbbi esetleges szállítási 
nehézségekre való tekintettel koksz és 
szén szükségletüket már most előjegyez
tetni, illetve megrendelni szivekedjenek. 
I. osztályú príma kocka vagy darabos 
salgótarjáni, valamint a legjobb fajtájú 
borsodi szenek, úgyszintén I. osztályú 
aprított tűzifa állandóan k a p h a t ó .  
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!

Tankó Lajos
tüzelőanyag kereskedő,

II. Rákóczi u. 59.
Dohánybeváltóval szemben.

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

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

3890—1941. sz.

Hirdetmény.
Értesítem a város közönségét, hogy a 

m. kir. közellátási miniszter 17900/1941. 
sz. rend. szerint befőzési cukrot lehet 
kiszolgáltatni

Befőzési cukorra jogosult:
1. Minden olyan személy, aki 1923. 

évi január 1. napja után született.
2. Minden olyan ingatlan tulajdonos 

és egy évnél régibb idő óta haszonbérlő, 
akinek legalább 3200 négyszögöl gyümöl
csöse van; földieperrel, ribizkével és 
málnával bevetett terület négyszeresnek 
számit.

A földbirtok alapján igénylők eziránti 
bélyegmentes, röviden fogalmazott és a 
Polgármesterhez cimzett kérelmüket ju
nius 14-lg tartoznak a városháza 16. sz. 
szobában leadni. Később leadott kérelem 
nem teljesíthető. A keret 20 kgr. cukor.

A fiatalkorúak részére 3 kgr. cukor 
utalható ki.

A befőzési cukor után kgr-ként az 
árán felül 1 pengő fogy.-adó fizetendő.

A kiskorúak részére az igénylés az 
alábbi sorrendben történik :

9 én, hétfőn: Deák Ferenc u., Horthy- 
tér, Szentpétery-u, Szijjártó-u., Tompa-u.

10 én, kedden: Gubás-, Kishíd-, Ha
lász-, Mező-, Nagyhid-, Rimapart-utcák, 
Szabatka-puszta, Széchenyi-kert, Sodo- 
ma-u., Tópart-u., Ujváros-u.

11-én, szerdán: Kmetty-, Kossuth-,
Losonci-, Rózsa-, Tamásfalvi-, Thököly- 
utcák.

13- án, pénteken : Arany J., Forgr.ch-, 
Fürdő-, Gazdasági isk., Hunyadi-, Malom-, 
Megyeház-, Menhely-, Mikszáth-, Petőfi-, 
Rákóczi-, Szécsi-, Törköly-, Uj- és 
Vásártér-utcák és terek.

14- én, szombaton: Andrássy-, Ferency-, 
Honvéd-, Koháry-, Liget-, Szélső-, Szö
vetkezet-utcák, Tompa-tér, Állomás.

16-án, hétfőn : Sereg.
Aki valamilyen okból az előirt napon 

nem kaphatja meg az igénylést, az ké
sőbbi időpontban igényelhet.

Figyelmeztetem a közönséget, hogy a 
fiatalkorúak részére történő igénylésnél 
a kiskorú cukorjegyét hozzák magukkal 
igazolás céljából.

A földterület után igénylőknek ható
sági bizonyitványt keli benyújtani.

Rimaszombat, 1941. junius 5-én.
Éva László s. k. 
polgármester.

2 pár jókarban lévő dupla ab
lak teljes felszereléssel,

továbbá egy ajtó és használt téglák

ju tán yo s áron eladók Cím a kiadó- 
» hivatalban.

Egy két szobás,
főleg iroda helyiségül alkalmas la
kás a Deák Ferenc-u. 17/a szám alatt

jú liu s  1401 k i a d d
Értekezhetni a Nemzeti Hitelinté
zetnél ugyanott.

Gyümölcsprést
keresek megvételre.

Valaszkay, Andrássy-u. 5.

V j „  r| n julius hó 1-től az Andrássy-ut 
l\ I d 11 U 1. szám alatti (volt Delics-féle)

üzlethelyiség.
Érdeklődni lehet Forgách-u. 14. sz. alatt.

Értesítés.
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű 

közönséggel, hogy Ha l a s s i  Gyul a

szikviz üzemét
megvettem s azt 11. Rákóczi Ferenc-utca 
38. szám alatt tovább vezetem. Az általam 
gyártott szikvizet bármilyen mennyiség
ben kívánatra házhoz szállítom.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok tisztelettel

Póczos László.

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


