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A legfőbb kötelesség.
A világtörténelem legnagyobb 

csatája dúl szomszédságunkban. A 
kontinens vezető katonai nagyha
talma, a baráti Németország meg
elégelte a bolsevista Oroszország 
vezetőinek fondorkodásait, hűtlen
ségét és kétszínű játékát: a fegy
vereknek adta át a szót s ezzel 
megindult az európai civilizáció ro
hama a bolsevista hatalom ellen. 
Magyarország ebben a válságos 
történelmi pillanatban következetes 
maradt és a többi tengelyhatalom
hoz hasonlóan megszakította a dip
lomáciai összeköttetést Szovjet- 
Oroszországgal. A magyar közvé
lemény kormányunknak ezt a lé
pését annál is inkább megértéssel 
fogadja, mert Magyarország volt 
az első állam Európában, amely 
annakidején szembeszállott a kom
munista törekvésekkel és később 
a kisebb államok közül elsőnek 
csatlakozott a komintern-ellenes 
egyezményhez. Teljes megértés 
fogadja tehát Németország lépését 
a magyar közönség körében és az 
egész nemzetnek az a forró óhaj
tása kiséri a német fegyvereket, 
szabadítsák meg végre Európát az 
örökös moszkovita fenyegetéstől.

Amidőn a világtörténelem egyik 
legnagyobb csatája zajlik, minden 
gondolkodó ember ösztönösen is 
azt kérdezi magától, hogy miképen 
viselkedjék, mi az a magatartás, 
melyik az az erény, amely a há
borúnak ezen a veszedelmes sza
kaszán az országot és az európai 
civilizációt átsegíti ? A választ vi
lágosan és egyszerűen megadta a 
képviselőház egyik szónoka, ami
kor azt mondotta, hogy: „ezek az 
idők nem alkalmasak arra, hogy 
egymásközt politikai küzdelmeket 
folytassunk". Nem a pártember és 
a politikus szava ez, hanem a ma
gyar lelkiismereté, amely ma min
den jószándéku és józan ember 
lelkében hasonló módon szólal meg. 
A legfőbb kötelesség ma valóban 
az, hogy minden cselekedetünkben 
a közös nagy család, a nemzet 
érdekeit kövessük. Együgyü és bű
nös ember az, aki azt hiszi, hogy 
a hazának, vagy a magyar népnek 
szolgálatot tehet azáltal, hogy a 
politika pillanatnyi szünetét és a 
belső békességet arra használja 
fel, hogy a kormányzatot gyengítse, 
bármelyik magyar testvérét viz alá 
nyomja, egyszóval bármilyen belső 
küzdelmet kezdeményez. Az ilyen 
pártütésnek és viszálykodásnak 
mindig csak a közös ellenség látja

hasznát és az események, a törté
nelem erkölcsi ereje végül is kér
lelhetetlenül lesújt azokra, akik 
ilyen rendkívüli időben a nemzet 
egységének és belső békéjének 
megbontására törnek.

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete június 26 án, csütörtökön dél
után rendes közgyűlést tartott, amelyen 
75 programmpontot tárgyalt le.

Az ülés megnyitásakor Éva László 
polgármester kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg gróf Teleki Pál miniszter
elnökről. A közgyűlés felállással és egy 
néma perccel áldozott a nemzet nagy 
halottja emlékének.

Bejelentette a polgármester, hogy dr. 
Ragályi Antal városi ügyész tisztségéről 
lemondott. A közgyűlés a lemondást el
fogadta és a város tiszteletdíjas ügyé
szévé dr. Csontos József ügyvédet vá
lasztotta meg.

Az árvízkárosultak részére a közgyű
lés 300 pengőt szavazott meg.

Rimaszombat város közélelmezésének 
biztosítására a városi villany és víz
vezetéki megújítási alap tartaléktőkéjét 
kölcsönképen igénybe veszik. Ezzel kap
csolatban Éva László polgármester a 
közgyűlés nagy tetszése közepette be
jelentette, hogy

A Magyar Élet Pártja kerületi szer
vezete Rimaszombatban, a „Három Ró
zsáéban junius 22-én délben választ
mányi ülést tartott. Az ülést különösen 
jelentőssé tette, hogy azon vitéz Martse- 
kényi Imre és g ró f Pd lffy  József ország
gyűlési képviselők ts megjelentek, fel
szólaltak és előadást tartottak a politi
kai helyzetről, a párt célkitűzéseiről és a 
kormány munkaprogrammjával kapcso
latban a társadalom hazafias kötelessé
geiről. A széleskörű érdeklődésre szá- 
mottartó kerületi ülésen a törvényhozó
kon kivíil dr. Hizsnyay-Heinzelmann Béla 
vármegyei pártelnök, dr. Csák Géza ke
rületi pártelnök, dr. Löcherer Géza városi 
pártelnök, továbbá vitéz Árvay Ferenc 
vármegyei központi párttitkár és Jankó- 
Brezovay Miklós kerületi szervező titkár, 
valamint a kerület községi elnökei és 
titkárai közül számosán vettek részt a 
rimaszombati intézőbizottság tagjaival 
együlí. Az utóbbiak sorában ott láttuk 
dr. Janisch Geiza miniszteri tanácsos, 
pénzügyigazgatót, mint vendégeket pedig 
dr. Ragályi Antal vármegyei tisztifő 
ügyészt és dr. Tóth Mátyás vármegyei 
árvaszéki ülnök, főispáni titkárt is.

Az ülést dr. Löcherer Géza városi 
pártvezető nyitotta meg. Elnöki meg
nyitójában utalt a rohamosan változó és

Mindenki a maga helyén a le
hető legjobb munkateljesítménnyel 
fokozhatja a nemzet erejét, ellen- 
állóképességét és ezzel biztosít
hatja az eljövendő igazságosabb 
béke boldogabb korszakát. Tudjuk, 
hogy ezen kötelesség elől kitérni 
a jövő és a mindennapi kenyér 
feláldozása nélkül nem lehet!

Hozzájárult a közgyűlés a Tompa-tér 
és a Deák Ferenc-utca gyalogjáróinak 
aszfaltozásához. Erre a célra a Rima- 
szombati Takarékpénztártól 6'5 %-os 
kamattal 22000 pengős kölcsönt vesznek 
fel és a munkálatokkal a budapesti 
Aszfaltipari R. T.-ot bízzák meg.

Megállapította a közgyűlés a faársza
bályt és kimondotta, hogy városi fából 
csak Helybeli lakosok és a zsidó tör
vény alól mentesítettek vásárolhatnak.

A szabatka-pusztai bérletre október 
1 -ével uj kiírást hirdetnek. A közgyűlés 
a rimaszombati bérautók számát 8-ban 
állapította meg.

A városi könyvtár beiratási diját 1 
P.-ben, az évi dijat hasonlóan állapítot
ták meg. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
a könyvtár könyveit rendbehozatja és 
Varga Imre indítványára kimondotta, 
hogy a jövő évi költségvetésbe a könyv
tári célokra 1000 pengőt állít be.

Elfogadta a közgyűlés a polgármester 
jelentését a városkerti vendéglő és a 
városi hirdetési jog bérbeadásáról. Majd 
több személyi és belső vonatkozású 
ügyet tárgyalt le, amelyeket a jövő szá
munkban ismertetünk.

nagyhorderejű világeseményekre, ame
lyek erős befolyást gyakorolnak a bél
és pártpolitikai életre, ami viszont szük
ségessé teszi, hogy a MÉP rövid idő
közökben tájékoztassa a párt vezetőit 
és választmányi tagjait. Szívélyes sza
vakkal üdvözölte a megjelent képvise
lőket és az összegyűlt kerületi vezető 
két, majd felkérte vitéz Martsekényi Im
rét felszólalása megtartására.

V itéz  M artsekényi 
Im re beszéde.

Nagy figyelem közepette kezdte meg 
a párt parlamenti csoportjának propa
ganda főnöke nagy szónoki felkészült
séggel és ellenállhatatlan meggyőző 
erővel ékes előadását, amelyet a tetszés 
és a viharos taps többször szakított 
félbe.

„Nagy örömmel jöttem ide ebbe az 
ősi megyébe, ebbe az ősi városba — 
mondotta — s tigy érzem itt magamat, 
mintha ennek a Rimaszombatnak politi
kai vezérkari tisztjei előtt beszélnék*. 
Majd igy folytatta :

„Nem azért járjuk mi a városokat, 
községeket, hogy mi ellentéteket szeret
nénk szítani és nem azért, hogy a ma
gunk kis* egyéni érdekeit szolgálhassuk, 
hanem, hogy felvilágosítsuk a népet*.

H adlá llapst M a gya ro rszá g  
és O ro szo rszág  között.

A Magyar Távirati Iroda jelen
tette pénteken délelőtt 1 0  órakor: 
Tekintettel az országot ért indo
kolatlan repiiiőtámadásokra Magyar- 
ország Oroszországgal hadiállapot
ba lépett.

Majd a folytonosan kritizálókról kije
lentette, hogy

„könnyű híveket szerezni felelőt
len Ígérgetésekkel,

de úgy minden második embernek fő
ispánnak és polgármesternek kellene 
lenni és minden harmadiknak állam- 
titkárságot kellene adni. Sajnos, sokan 
ülnek fel ilyen komolytalan Ígérgetések
nek. Sokkal nehezebb azonban az az ut, 
amelyen mi járunk, amelyet lépésröl- 
lépésre taposunk ki magunknak, mert 
mi önmegtagadást követelünk, hogy 
jövőnket el ne jussoljuk...

Uj keresztény és magyar életet 
akarunk,

de nem vasgárdista és csetnik mintára, 
ahol a gyermekek mentek a szülőknek 
fegyverrel. Forradalom helyett igazságos 
és keresztény eszközökkel igyekezünk 
ezen a kálváriás utón vezetni a népet. 

A mi uj Európánk nem lehet más, 
mint amit az ősi tradicionális tör
vényünk alkot*.

Ezután a szónok a magyar külpoli
tikáról szólott, amelynek töretlen vonala 
néhai Gömbös Gyula óta áll fenn. 
Ennek a politikának köszönhetjük, hogy 
megnagyobbodott az ország és ma már 
hatalmas hadseregünk van. Ez a had
sereg 3.000 millióba került és fenntar
tásához áldozatok szükségesek. Ebben 
az országban ma mindenki egyformán 
kap kenyeret s ma nem lehet mondani, 
hogy az egyiknek van, a másiknak pe
dig nincs, mert

Magyarországon ma a legteljesebb 
közösségi élet van 1

Részletesen jellemezte ezután vitéz 
Martsekényi Imre a közellátási nehéz
ségeket, annak a meggyőződésének adva 
kifejezést, hogy a viszonyok — ha las
san is — lépésről-lépésre javulnak. A 
buzakérdésről szólván, azt mondotta: 
„Három évvel ezelőtt termett 29 millió 
métermázsa termésünk, akkor még csak 
8 milliós nép voltunk. Azután 20—18 
millió termett az akkor már majdnem 
15 milliós népnek. Ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy mindenütt kifosztott 
vidékek kerültek vissza hozzánk a Fel
vidékkel és Erdéllyel, ahová repülőgé
pen kellett élelmet szállítani*.

Nagy lelkesedés között számolt be 
ezután vitéz Martsekényi Imre a kor
mány munkásságáról, arról az igazi 
népi keresztény és magyar politikáról, 
amely már '/, millió embert emelt át 
az iparba, 9000 uj házat épitett az 
árvizkárosuitaknak és most 13000 ma
gyar lelket telepitett vissza messze 
Bukovinából. Majd a pártvezetők fel
adatait vázolta. „Nehéz a mi sorsunk 
— mondotta — de sem a kül-, sem a 
belpolitikában nincs ok kétségbeesésre 
Ne zúgolódjunk tehát, hanem vállvetve

Rimaszombat zsirellátása biztosítva van.

a város zsirellátása minden 
tekintetben biztosítva van.

N agy lelkesedés fogadta a M É P  rim aszo m bati beszám olóját.
Vitéz Martsekényi Imre és gróf Pálffy József képviselők szereplése.
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Igm ánd iv iz
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életm entő
testvéri összefogással dolgozzunk azért, 
hogy elkövetkezzék Szent István régi 
országa".

A hallgatóság a mintegy 60 perces 
beszédet lenyűgözve hallgatta és viha
ros lelkesedéssel fogadta. Dr. Löcherer 
Géza elnök köszönö szavai után

V a la szk a y  R ezső,
a Járási Ipartársulat elnöke mondott 
köszönetét a bensőséges beszédért. Majd 
tolmácsolta a helybeli iparosság kíván
ságait. Kijelentette, hogy a rimaszom
bati iparosok mindenkor kitartanak a 
kormány mellett. Indítványozta, hogy 
az ülés vitéz Lukács Béla országos 
elnöknek üdvözlő táviratot küldjön. Dr. 
Löcherer Géza indítványára az ülés 
nagy lelkesedéssel elhatározta,

hogy Bárdossy László miniszter- 
elnököt és vitéz Lukács Béla or
szágos elnököt táviratilag üdvözli 
és őket szeretetükről és törhetetlen 
bizalmukról biztosítja.

Valaszkay Rezső megértéssel fogadott 
beszéde után Barkőczi István pádári 
kisgazda, községi elnök szervezési kér
déseket tett szóvá. Nagy József (Sőreg) 
az összetartás és a felvilágosító munka 
fontosságát hangsúlyozta. Erdélyi István 
jánosi kisgazda azt kérte, hogy azokkal 
törődjenek többet, akik mindvégig ki
tartottak a magyarságuk mellett. „Ne a 
mostoha gyermek kedvét keressék, ha
nem az édesét" — mondotta. — A falu 
képviselőinek józan és találó hozzá
szólásait általános tetszés fogadta.

F én yes Sándor
a magántisztviselők kívánságainak tá
mogatására hívta fel a megjelent törvény
hozókat. Hasonló segítséget kért a fizi
kai munkások sérelmes nyugdijlevoná- 
sának orvoslására is.

S ich ert K ároly
a rimaszombati lakásínség miatt és az 
építkezések fellendítése érdekében emelt 
szót, kapcsolatosan az OTI székház 
újjáépítésével.

Siposs J ó zsef
a tisztviselői lakások építése által látja 
megoldandónak a kisfizetéses tisztvise
lők megélhetését. Ugyanilyen értelem
ben szólalt fel dr. Csák Géza is.

Majd
dr, Hizsnyay-Heinzelmann Béla
mondott rövid és lelkes hangú beszédet. 
Vitéz Martsekényi Imre beszédéből azt 
vette ki, hogy az a legfontosabb: „vés
sük bele a szivünkbe, hogy hazánk jö
vőjéért áldozatokat kell hozni teljes sziv- 
velm és lélekkel önként is.

Őszintén szólok a tisztelt pártgyülés
hez, hogy miután együtt harcoltunk a 
húsz év alatt, mindnyájan tudjuk, hogy 
sok mindenről kellett, nekünk lemondani, 
sok áldozatot kellett hoznunk és most 
mikor visszatértünk édes magyar anyánk 
ölébe: talán rosszabbak lettünk volna, 
ne tudnánk áldozatokat hozni, ne tud
nánk teljes odaadással belékapcsolódni 
a magyar sorsba? A magyarnak mindig 
áldozatot kellett hozni. A magyar nem
zet mindig tudta mit kell tennie és azt 
végre is tudja hajtani. Most a magyar 
csillag emelkedőben van. A fegyelemre 
ma nagyobb szükség van, mint valaha. 
Nagy áldozatos fegyelemre, amelyben 
minden magyar emberre számítunk".

Végül
gróf Pálffy József képviselő

szólalt fel. „Vitéz Martsekényi Imre 
részletesen tájékoztatta az ülést a dol
gok állásáról. Ehhez sok hozzáfűzni való 
nincsen". Lelkes és hazafias tűzzel he
vített beszédében azután igy folytatta:

„A problémáknak ezrei súlyosodnak 
ránk, de nekünk egy a kötelességünk : 
hinni, bízni, eltűrni azokat a gazdasági 
nyomásokat, amelyek ránk nehezednek. 
Tudjuk, hogy az ország súlyos időket 
él át, nekünk csak egy feladatunk van: 
összeszoritott fogakkal, de biztos aka
rattal belehelyezkedni abba a politikába, 
amelybe minket geográfiái helyzetünk
nél fogva őseink helyeztek és kitartás
sal kell vállalnunk, amit geográfiái hely
zetünknél fogva vállalnunk kell, mely 
minket a küzdelmek kellős középpont
jává tesz.

Nekünk azon az utón kell haladnunk, 
amit számunkra a nemzet nagy vezére 
kijelölt. Egységesen kell a kormány 
mellé állnunk és támogatnunk kell a 
magyar jövőnek politikáját".
. Vitéz Martsekényi Imre válaszolt 

még az egyes felszólalásokra, amelyekre 
megnyugtató feleleteket adott. Dr. Löche
rer Géza zárószavai után az ülés rend
kívüli lelkes hangulatban ért véget.

Az ülés után a „Három Rózsa" étter
mében közebéd volt, majd a képviselők 
és a pártelnökök Feledre és Rimaszécsre 
utaztak, ahol a kerületi választmányok 
szintén ülést tartottak hasonló nagy 
érdeklődés és lelkesedés mellett.

A magyar erő megnyilvánulása volt
a rimaszombati eventeünnepély.

Junius 22-én, vasárnap rendezték meg 
Rimaszombatban a rimaszombati, ajnács- 
köi és rimaszécsi leventekörzetek sport- 
és tornaünnepélyüket, amelyet nagy 
érdeklődés előzött meg. Hetek és hóna
pok szorgalmas és fegyelmezett munkás 
ságáról szerezhetett bizonyságot a dél
után folyamán a városkerti sporttelepen 
hatalmas számban összegyűlt közönség. 
Annak ellenére, hogy a váratlanul be
következett események miatt a sport- 
bemutatót megrövidítették, igaz örömmel 
és nagy elismeréssel láthattuk, hogy a 
három körzet leventekiképzése kitűnő 
kezekben van és a magyar ifjúság ka
tonai előképzése egy szebb és jobb 
magyar jövő Ígéretét rejti magában.

Gyönyörű időben folyt le reggel 8 
órakor — az ünnepségek bevezetője
ként — a Horthy Miklós-téren a tábori 
szentmise, amelyet Raddny Lajos espe
res-plébános celebrált Ádám Antal lel
kész segédletével. A katolikus lelkipász
tor beszédében a keresztény erkölcsök 
és a nemzeti hagyományok ébrentartá
sára hívta fel a leventéket. Ugyanezen 
időpontban a protestáns egyházak templo
maiban is Varga Imre és Bardth Károly 
lelkészek lelkes hangon szólották a 
leventékhez. Közben megérkezett a lo
sonci katonazenekar, amely a délelőtt 
folyamán a Tompa-téren és a Horthy- 
téren adott nagy tetszéssel fogadott tér
zenét.

Délután 2 órakor vonultak ki a ver
senyen szereplő leventecsapatok a kato
nazenekarral az élükön a sporttelepre. 
A szinpompás menetben feltűnést kel
tett és élénk tetszést aratott a kerék
páros leányok csapata. A nemzeti szí
nekkel feldiszitett tribünön az ünnep
ség kezdetére helyet foglalt vitéz Raj- 
háthy Sándor alezredes, Éva László pol
gármester, vitéz dr. Biikky Jenő rendőr- 
kapitány és a város társadalmának szá
mos vezetőtagja, valamint az itt állo
másozó honvédség tisztikara. A kürtös 
bevonulást jelzett, amire a katonazene
kar pattogó indulóira László Albert fő
hadnagy, körzeti leventeparancsnok 
vezetése mellett katonás fegyelmezett
séggel vonultak fel diszmenetben a 
leventecsapatok. Feltűntek a vidékiek 
erőtől és Öntudattól sugárzó szakaszai, 
nagy tapsot kaptak a gimnázisták és a 
polgáristák, valódi katonai alakulatot 
mutattak a leventeoktatótanfolyam nö
vendékei és pompásan vágták ki a disz- 
lépést a helybeli levente szakaszok is. 
Változatos képet nyújtottak a polgáristák 
és a leányok kerékpáros csapatai.

A tribünnel szemben helyezkedett el 
az impozáns látványt nyújtó levente
sereg. László főhadnagy jelentést tett 
vitéz Rajháthy alezredesnek, majd a 
katonazenekar eljátszotta a Hiszekegyet 
és a Szózatot. Ezután a leventezászlóalj 
László főhadnagy vezényszavaira pom
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pás szabadgyakorlatot mutatott be, ame
lyet hibátlan pontosság és szilárd egy
öntetűség jellemzett. Majd a polgári 
iskolás leventék ügyes kerékpáros mu
tatványai következtek Kühne László 
tanár vezetése mellett. Ezután a gimná
ziumi leventecsapat mutatta be nagy 
hatást keltve zenés szabadgyakorlatait 
Mdndy Antal tanár vezetése és Almdsy 
Éva VII. o. tan. zongorakisérete mellett.

A leventeoktató tanfolyam növendékei
nek puskával végzett szabadgyakorlatai 
bebizonyították, hogy a Borhy József 
zászlós vezetése alatt működött tanfo
lyam az igazi katonai erényeket teljes 
mértékben elsajátította. A nagy ráter
mettséggel elvégzett gyakorlatokat a 
közönség élénk tetszéssel jutalmazta. 
Végül a polgári iskolai leventék válto
zatos és színes zászlós szabadgyakorlata 
fejezte se a sportbemutatót, majd az el

vonulás után lebonyolították az egyes 
atlétikai versenyszámokat. Ezután vitéz 
Rajháthy Sándor alezredes buzdító sza
vak kíséretében osztotta ki a dijakat és 
az okleveleket. Este a „Három Rózsa" 
nagytermében jól sikerült táncmulatság 
zárta le a leventenapot.

A gyorsan pergő és mintaszerűen le
bonyolított versenyek megrendezése a 
körültekintő rendezőség érdeme, amely
nek élén Kovács Rezső őrnagy műkö
dött mindenre kiterjedő figyelemmel és 
szakértelemmel.

Július 6-tól:
Jobbra hajts! Balra térj!

Mint már többször jelentettük,
Budapest és környékének ki
vételével július 6 -án hajnalban 
az egész országban áttér a 
közlekedés a jobbra-hajtásra.

Sokan azt képzelik, hogy a 
jobbra-hajtás bevezetése nem jelent 
mást, mint azt, hogy minden moz
gás az ellenkező oldalon történik 
majd az utcákon, mint ahogy ed
dig történt. A gyakorlatban azon
ban az mégsem ilyen egyszerű. 
Az uj közlekedési irány bevezeté
sét ugyanis meg kell szokni. Ez 
pedig nem megy azonnal. A meg
szokást nagyban elősegiti, ha tud
juk, mire kell általában ügyelni.

Az utakon megváltoznak a me
netirányok. Kerékpárok, szekerek, 
kocsik, gépkocsik, autóbuszok az 
úttest jobboldalán fognak haladni.

Ha valamely járművel kiszál
lásra, beszállásra vagy rako
dásra meg kell állni, ezentúl 
az utca jobb oldalán kell vá
rakozni, ha meg elindulunk, 
vigyázatosságból éppen ellen
kezőleg, balfelé kell kitekinteni, 
nem közlekedik-e más valami 
jármű mögöttünk ?

Keresztezéseknél először balra né
zünk, kanyarodónál természetesen 
a másik utón is a jobboldalra kell 
áthajtani s mindig arra kell gon
dolni, hogy más jármüvek is jobbra 
közlekednek s jobboldalra kanya
rodnak.

Ha előzni akarunk egy lassab
ban haladó jármüvet, ezentúl 
balra kell azt kikerülni.

A lassan haladó szekeres, vagy te
herautóvezető tehát a szabályos 
figyelmeztetést (gépkocsinál dudá
lást) hallva, azt várhatja hogy bal
felöl előzi meg a sebesebb jármű.

Mindez egyszerű, ha a kocsis 
vagy a motorvezető éber és fi
gyelmes.

Egyetlen főszabály van, amit 
be kell tartani, de azt azután 
mindig és pontosan: mindig 
az úttest jobboldalán kell ha
ladni, még akkor is, ha az 
egész belátható útrész szabad 
előttünk. Csakis igy lehet 
megelőzni a zavarokat és bal
eseteket.

Szekereken, kocsikon célszerű át
ülni a bak balfelére, hogy ezzel is 
az uj közlekedési rendre szorítsuk 
a figyelmünket. Számos autó kor
mányszerkezete baloldalon van s

az ilyen gépkocsi vezetői máris 
előnyt élveznek. Mindig az a leg
helyesebb ugyanis, ha a jármű ve
zetője menetirány szerint az úttest 
közepéhez közelebb eső oldalról 
kormányozza a kocsiját.

A vasutaknál kevés változás lesz, 
mert a legtöbb vasút egyvágányú 
s ma is épen úgy haladnak rajta a 
vonatok mindkét irányban, mint 
ezután. Áll ez a vidéki városok 
legtöbb villamosvasutjára is. So
rompóknál és vasúti átjáróknál 
viszont a „vigyázz, ha jön a vo
nat" tábla ezentúl a jobboldalon 
lesz.

Annál több újdonság fogadja 
majd a közlekedőket az országuta
kon: valamennyi jelzőtábla ugyanis 
úgy áll az utak mentén, hogy a 
közlekedési irány szerint jól látható 
legyen. Most tehát a bal oldalon.

Jtilius 6 -tól kezdve azonban 
jobbfelé haladnak a jármüvek 
és emiatt az összes község
tábla, utcatábla, előjelző, irány- 
jelzés, vezetőtábla átkerül a 
jobboldalra.

Csak a km.-kövek, meg néhány 
elágazást mutató jelzés marad a 
régi helyén. A rengeteg táblát ter
mészetesen fokozatosan helyezik át 
mindenütt. Már az áttérés előtt 
sok helyen találkozunk majd jobb 
oldalon álló feliratokkal. Ez már 
annak érdekében történik, hogy 
julius 6 -ra mindenütt uj helyén 
várja a tábla az utak közönségét, 
nehogy félreértés származzon. (Ter
mészetesen ahol egyelőre még a 
balra-hajtás marad érvényben, ott 
a táblák is régi helyükön marad
nak novemberig).

A tervbevett helyi változásokról 
mindenütt tájékoztatják a helyi la
kosságot, úgyhogy a nagyközön
ségnek majd csak pontosan ügyel
nie kell az uj jelzésekre: az uj 
szabályok betartása esetén még a 
nagyforgalmu városokban sem lesz 
fennakadás.

Nem szabad zsemlét és kalácsot 
sütni. A kormány rendeletet adott ki, 
melynek értelmében a sütőüzemben és 
vendéglátóipari üzemben vizes zsemlét 
készíteni és forgalombahozni a közellá- 
tásügyi miniszter további rendelkezéséig 
tilos. A föszolgabiró (polgármester) az 
ipartestület meghallgatásával engedélyt 
adhat, hogy kórházak, gyógyintézetek 
részére meghatározott mennyiségű vizes 
zsemlét készíthetnek. A közellátásügyi 
miniszter a sütő és cukrász, valamint 
vendéglátóipari üzemekben a fehér kalács 
és a kelt tésztafélék készítését és for- 
galombahozatalát is megtiltotta.
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Évzáró ünnepélyek a 
rimaszombati középiskolákban.

A helybeli középiskolákban a múlt 
hét végén és e hét közepén folytak le 
az évzáró ünnepélyek.

A Széman Endre-intézetben működő 
kereskedelmi szaktanfolyam junius 21-én, 
délután 5 órakor a Katolikus Körben 
— nagyszámú közönség jelenlétében — 
szokottan nivós miisor keretében fejezte 
be második éves működését. A meg
nyitó beszédet Radány Lajos esperes
plébános mondotta, aki költöi szavakkal 
idézte fel a búcsú fájdalmas, de mara
dandó emlékekkel telt érzelmeit. Kérte 
az eltávozó növendékeket, hogy tartsák 
meg az intézetet abban a szeretetben, 
amellyel az kél esztendőn át irántuk 
viseltetett. Ezután Katona Edit a vég
zett növendékek nevében mondott meg
ható búcsúszavakat az intézet tanári 
karához és a fiatalabb növendékekhez, 
akiknek nevében Bodor Sára válaszolt. 
Majd az énekkar adott elő bucsudalt, 
amely a jelenlévők szivében is vissz
hangra talált. Végül Udvardy Erzsébet 
II. o. n. mélyen átérzett szavalata zárta 
le az ünnepség első részét, mely után 
következett az iskola összes növendé
keinek szinielőadása.

Goriczky Elvira „Az édes otthon" c. 
társadalmi színmüvét a hagyományosan 
kitűnő rendezésben adták elő — a vizs
gák forró napjai között is — a szere
peiket tökéletesen betanuló növendékek. 
Valamennyien megállották a helyüket s 
mindannyian egyforma dicséretet érde
meinek kedves és elragadó szép játé
kukért. A főszerepekben Udvardy Erzsé
bet, Bartáky Éva és Hlozek Gizella 
komoly alakításuk során; Brezina Ilona, 
Benkovics Edit, Szamajdák Emma és 
Dobó Katalin humoros szereplésükkel 
érdelmelték ki a sok tapsot. Nagy tét 
szést aratott a magyar táncbetét és kü
lön is megemlítésre méltó Csorba Edit 
művészies menyecske-tánca. Kedves 
hangjával kitűnt Szurek Lenke, valamint 
bájosak voltak a darab legkisebb sze
replői : Winkler Ica és Farkas Irén is. 
Közreműködött a hatásos előadás sike
rében az intézet többször szereplő, jól 
begyakorolt énekkara, Nagy Ica harmó- 
nium kisérete és Lali cigányzenekara. 
A minden tekintetben kellemes emléke
ket és mély erkölcsi tanulságokat tar
talmazó szinmü betanítása az M. Con- 
solata igazgató-nővér példaszerű veze
tése alatt álló tanárikar: Aí. Paulina és 
M. Neita irgalmasrendi tanárnők, vala
mint Sánta Éva tanárnő érdemé! képezi. 
„Az édes otthon" előadását vasárnapi 
délután megismételték.

*  *  ifc

Az egyesült protestáns gimnázium az 
1940 41. iskolaévet junius 22-én, vasár
nap délelőtt fejezte be az intézet torna- 
csarnokában tartott ünnepélyes évzáró 
keretében. Reggel minden felekezet 
templomában hálaadó istentiszteletet 
tartottak az egyházak vallástanárai. Az 
évzáró ünnepet a „jövel Szentlélek Úr
isten" c. egyházi ének vezette be, majd 
Baráth Károly ev. lelkész imádkozott, 
hálát adván az Istennek a végzett mun
káért és segítségét kérte az elkövet
kezendő időkre. Vitéz Fábián Vilmos 
tanügyi főtanácsos, igazgató sok meleg
séggel átszőtt évzáró beszédében reá
mutatott a rendkívüli viszonyokra, ame
lyek az elmúlt iskolai évben is fenn
állottak Ó6 örömmel állapította meg, 
hogy mindezek ellenére a munka ren
desen folyt. Felhívta az ifjúságot a szü
lők és az Alma Mater iránti hűségre és 
szeretetre, majd a most leérettségizettek- 
hez szólt és kérte őket, hogy mindazo
kat a nemes és szép érzéseket, amelye
ket a tanárok oltottak a gyermekietekbe, 
az életben is váltsák valóra és hozza
nak minél nagyobb hirt és dicsőséget 
az ősi intézetre. A nagy tetszéssel foga
dott beszéd után az „Éneklő Ifjúság" 
Lackner László szakavatott vezetése 
mellett ősi magyar kánont énekelt, majd 
a pénz- és könyvjutalmak kiosztása kö
vetkezett, melyek ebben az esztendőben 
jelentősebb mennyiséget tettek ki.

A jutalmak kiosztása után Varga Imre 
ref. lelkész, a gimnázium igazgatóságá
nak ügyvezető elnöke mondott lelkes 
beszédet. Elsősorban is kiemelte, hogy

a társadalom és az iskolát fenntartó 
testületek áldozatkészségéből ez évben 
az Ifjúság 1000 pengőt meghaladó péuz- 
és könyvjutalomban részesülhetett. Me
leg szavakkal mondott köszönetét a 
nemes adományozóknak és a megjutal- 
mazottakat az adományban rejlő köte
lességek hü betöltésére hívta fel. Végül 
elismerő szavakkal köszönte meg az 
igazgatóság nevében vitéz Fábián igaz
gató és a tanári kar áldozatos és hasz
nos eredményű munkásságát és az 
1940/41. iskolai évet befejezettnek nyil
vánította. Ezután az ifjúság az osztá
lyokba vonult, ahol kézhez kapta az 
évvégi bizonyítványt.

Az állami polgári leány- és fiúiskolá
ban junius 25-én az intézet tornacsar
nokában folyt le az évzáróünnepély. 
Előzőleg a tanulók tanáraik vezetése 
mellett hálaadó istentiszteleteken vettek 
részt. A Himnusz nyitotta meg az év
zárót, majd Kovács Irma IV. o. növen
dék szavalta el hatáskeitően. „Á térkép 
énekel" c. irredenta költeményt. Ezután 
dr. Szeifartli Vilmos igazgató tartotta 
meg összefoglaló beszédét. Mindenek
előtt hálát mondott mindazoknak, akik 
lehetővé tették, hogy az elmúlt tanév 
rendes mederben folyhatott le. Megemlé
kezett vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó országgyarapitó tevékeny
ségéről. Figyelmeztette az ifjúságot a 
magyar múlt sok hibájára, melyekből 
tanulságot merítve váljanak a magyar 
haza akaraterős, lelkes, tettrekész és 
acélerős pilléreivé. Majd hatásos jele
netben eskettette fel a fiukat és leányo
kat a magyar nemzeti lobogóra és a 
nemzet iránti hűségre. Az igazgató nagy 
tetszéssel fogadott beszéde után Bodor 
Károly IV. o. n. szavalta el saját versét. 
A hazafias tüztől hevített és meglepően 
jól megirt költemény egy nagyrahivatott 
ifjú tehetségét tárta a meghatott hallga
tóság elé. Antal Rózsi IV. o. n. „Búcsú 
az iskolától" c. verset mondotta el 
mély átérzéssel. Végül is Kiss Sándor 
az iskolából távozó fiuk, Simon Ica pe
dig a leányok nevében mondott szívből 
fakadt búcsúbeszédet, hálás köszönetü- 
ket fejezvén ki az iskola igazgatójának, 
az osztályfőnöknek és a tanári karnak. 
Az ünnepség befejeztével az igazgató 
kiosztotta a pénzjutalmakat, a jutalom
könyveket és a testnevelés terén kivál
taknak a sportérmeket. A Szózat elének- 
lése után a tanulók mégegyszer osztá
lyaikba vonultak, aho! kézhez kapták 
az évvégi bizonyítványt.

Légvédelmi
készültség.

A magyar kir. honvédelmi mi
niszter junius 2 2 -én, vasárnap déli 
12  órakor az ország egész terüle
tére elrendelte

a légvédelmi készültség végre
hajtását.

A hatósági légoltalom szervei 
junius 23-án, hétfő déli 12 órától 
tartottak könnyített készültségi szol
gálatot.

Vasárnap délután v i t é z  dr. 
Bü k k y  Jenő m. kir. rendőrkapi
tány, Rimaszombat város légoltalmi 
parancsnoka

falragaszokon közölte a légi
veszély ideje alatti teendőket.

Ezeket szigorú büntetés terhe mel
lett kell a lakosságnak betartani. 
A szigorú elsötétítés egyelőre kö
rülbelül este 9 órától — reggel 4 
óráig tart. Az épületek és járművek 
elsötétítésének kezdeti időpontját 
mindennap az újságok és rádió 
utján közlik a közönséggel.

A honvédelmi miniszter csütör
tökön este egyébként elren
delte a szigorított légvédelmi 
szolgálatot.

*  _ **
Rimaszombatban az első légi riasztás 

pénteken délben pont 12 órakor hang
zott el. A riadó 7 percig tartott. Sajná
lattal állapította meg a légoltalmi pa
rancsnokság, hogy a lakosság nem min
den tekintetben tett eleget az előírások
nak, melyek betartása — hasonló eset
ben — mindenkinek nemcsak köteles
sége, de jól felfogott saját érdeke is.

Boldog vakáció .
Jóhirt hallunk mind helyben, mind 

országosan az iskolák arcvonalá
ról : mindkét nembeli diákok dere
kasan megállták a helyüket az el
múlt tanévben. Sokkal több jó, je 
les és kitűnő bizonyítványt adtak 
ki az idén és kevesebbet buktattak 
a tanátok, mint egyébkor.

Általános nézőpontból örülni kell 
ennek a szép eredménynek, amely 
kétségtelenül azt mutatja, hogy 
tehetséges és szorgalmas nemze
dék indul az életharcba, küzdeni 
a jobb magyar jövőért. Mert arról 
szó sincs,hogy a tanulmányi szigor 
a múlthoz képest enyhült volna, 
vagy hogy kevesebb tudnivalót kel
lene megemészteniök a gyerekek
nek. S ő t! De talán az iskola kö
zelebb jutott az élethez. Vagy ta
lán az élet jobban kifejleszti most 
a diákságban a kötelességtudatot 
és felelősségérzetet. A versengés 
ösztönző szelleme is erősebb. Azu
tán meg ma már a legtöbb kis 
elcmista sem él gondtalan álom- 
életet, résztvesz a szülök gondjai
ban, küzdelmeiben. Tisztában van 
azzal, hogy az elöbbrejutáshoz 
fontos a tudás, a jó bizonyítvány, 
érdemes megdolgozni érte.

Szívből kívánjuk: legyen vidám, 
gondtalan szünideje a magyar diák
hadseregnek. S  mikorra az iskolá
ból kikerül az életbe, kívánjuk: 
jöjjön el a jobb világ, amely mind
két nembeli, dolgozni vágyó fiatal
embernek beváltja azt, amit a tu
dás és a jó bizonyítvány fejében 
ígért!

Éva László polgármester üdvözlése.
Junius 27-én, László-napján Rimaszom
bat megyei város tisztviselő kara tisztel
gett Éva László polgármesternél. Dr. 
Gabonás János polgármesterhelyettes 
meleg szavakkal üdvözölte a névnapját 
ünneplő, egyben rimaszombati működé
sének második évét betöltő polgármes
tert, aki a szivből jött ünneplésért meg
hatva mondott köszönetét.

Bírói pálcát kapott öt gömörmegyei 
községi biró. Dr. Horváth Árpád alis
pán junius 22 én Ragályon a ragályi 
körjegyzőség 5 községe vezetőjének dí
szes birói pálcát nyújtott át. Beszédé
ben hangsúlyozta az alispán, hogy a 
kitüntetés a birói hatalmat jelenti, egy
ben azt a tényt, hogy a községek bírái 
az összekötőkapcsot jelentik a falu népe 
és a vármegyei hatóságok között. Ra
gály, Imola, Kánó, Trizs és Zubogy köz
ségek bírái a birói pálcát meghatva 
vették át és Ígéretet tettek arra, hogy 
mindenkor a reájuk bízott község lakos
sága és a magyar haza érdekében fog
nak dolgozni.

— Közgyűlés. A rimaszombati Járási 
Ipartársulat évi rendes közgyűlését folyó 
évi julius hó 5-én, szombaton este 7 
órai kezdettel tartja meg, melyre a 
tagok ez utón is meghivatnak.

^Értesítés.
Tisztelettel értesittük igen tisztelt tag

jainkat, hogy a Polgárikör a légoltalmi 
elsötétítés miatt egyelőre nem szombat 
este, hanem vasárnap délután 5 órától
este 10 óráig tartja a szokásos tánc
estjét, illetve táncdélutánját.

Folyó hó 29-től kezdve tehát vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a kerti tánc
helyiségben úgy a tagokat, mint kedves 
vendégeiket szeretettel várjuk.

A vigalmibizottság.

Emlékezzünk: 1916. junius 29.
A volt eperjesi 67. gyalogezred 

Keletgaliciában vívott harcai alatt 
férfias elszántságával és példás 
köielességteljesitésével Thiry Károly 
tizedes tüntette ki magát, aki a 
parancsnoksága alatt volt tábori 
Örssel ezen a napon éjjel, legke
vesebb ötszörié nagyobb erővel tá
madó orosz osztagot tartóztatott 
fe l és még akkoi sem gondolt he
lyének elhagyására, amikor az oro
szok már-már bekerítették a tábori 
őrsét. Thiry tizedes azonban ezzel 
nem törődött, hanem lelkesítvén 
csüggedő embereit, addig állotta 
az oroszok ostromát, amíg a harci 
zajra előre rendelt erősítések meg
érkeztek és kiszabadították szorult 
helyzetéből. Mivel pedig ennek a 
kiválóan derekas magatartásnak a 
biztosítás szempontjából ugyancsak 
nagyjelentősége volt s Thiry tize
des már máskor is vitézül és bát
ran viselkedett, ez alkalommal a 
nagy ezüst vitézségi éremmel jutal
mazták.

Hősök-emlékművét és Országzász
lót lepleztek le Ragályon. A gömör
megyei Ragály községben az elmúlt va
sárnap ünnepélyes keretek között avat
ták fel a Hősök-emlékművét és az 
Ereklyés Országzászlót. Nagy és díszes 
közönség jelenlétében az ünnepi beszé
det dr. Horváth Árpád alispán tartotta, 
amit általános érdekessége miatt lapunk 
legközelebbi számában ismertetünk. A 
nagy tetszéssel fogadott beszéd előtt 
Hubay Kálmán ref. lelkész imádkozott, 
utána pedig Borovi Gottfried róm. kát. 
lelkész mondott imát. Az emlékművet 
Fejes László községi biró vette át. Szé
pen szavaltak Farkas Árpád levente és 
Szuhay Piroska. Közreműködött az ün
nepségen a putnoki leventezenekar is. 
Az emlékmű megkoszorúzása után a 
ragályi vitézek, tűzharcosok és leventék 
diszmenetben vonuitak el az Ország
zászló és az alispán előtt. A bensőséges 
ünnepséget közebéd követte, amelyen 
több felszólalás hangzott el.

Egyházi kinevezés. Bubnics Mihály 
rozsnyói megyéspüspök Fuhrmann István 
pelsőci plébánost, volt rimaszombati 
íelkészt püspöki tanácsossá nevezte ki.

Sikeres vizsga. Ifj. dr. ’Sóldos Béla 
szolgabiró Budapesten a gyakorlati köz- 
igazgatási vizsga második részét is ki
váló eredménnyel letette. Ifj. dr. ’Sóldos 
Béla ezzel a vármegyei tisztviselők kö
zül az első, aki az 1929.évi XXX. te.-el 
rendszeresített gyakorlati közigazgatási 
vizsgát letette.

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

Kereskedelmi kinevezés. Az ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter az 1940. évi 
december hó 17-én kelt 9.180/1940. M. E. 
számú rendelet 3. §-ában foglalt rendel
kezés alapján Valaszkay Rezső rima- 
szombati lakost, a Járási Ipartársulat 
elnökét és id. Derekas János nagykeres
kedőt a miskolci Kereskedelmi és Ipar
kamaránál alakítandó véleményező bi
zottság tagjaivá kinevezte.

Szénnagykereskedői kijelölés. A 
magyar kir. közellátási miniszter Szlolár 
Dezső rimaszombati fatermelőt, tüziía 
nagy- és kiskereskedőt a Gömör és 
Kishont vármegyét magába foglaló 23. 
szénnagykereskedöi körzetben szénnagy- 
kereskedövé kijelölte.

A Polgárikörben mindennap frissen csapolt sör.
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— A Kereskedelmi Testület tervbe
vett társasvacsoráját közbejött akadályok 
miatt — elhalasztották.

A Családvédelmi
Alap munkája.

Az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap 60 millió pengős keretben végez 
igen nagy szociális munkát. Gazdasági 
utón természetben juttatott kölcsönök
kel, a megsegítettek munkájának be
kapcsolásával teremti meg az erkölcsi
leg egészséges, de anyagiakban szűköl
ködő sokgyermekes magyar családok 
megélhetését. A költségvetési keret külön 
gondoskodott a keleti és erdélyi ország
részek szociális szükségletének kielé
gítéséről.

A már meglévő gyermekvédelmi intéz
mények fenntartására 14 millió pengő 
jut. A társadalmi és szociális intézmé
nyek másfélmillió pengőt kapnak s a 
Szociális Felügyelőség személyi és do
logi kiadásai összesen 1 millió pengőbe 
kerülnek. Hatmillió pengő jut a sok- 
gyermekes mezőgazdasággal foglalkozó 
családok intézményes támogatására s 
összesen 37 és félmillió pengő áll ren
delkezésre a szorosabb értelemben vett 
családvédelmi munkásság költségeinek 
biztosítására.

A 37 millióból ötezer kertes családi 
ház épül s 4 millió pengő értékben 
kapnak haszonállatot az arra érdeme
sek, fél millió pengő értékben pedig 
apró háziállatot.

Szociális és közgazdasági szempont
ból egyaránt nagy jelentősége van annak, 
hogy a téli hónapokban munkanélküli 
lakosság háziiparának megteremtésére 
és fejlesztésére 2.5 millió pengőt fordí
tanak s emellett 1 millió pengővel segíti 
az Alap elő a sokgyermekes falusi csa
ládok földhözjutását.

A HONSz közgyűlése.
A Hadirokkantak és Hadiözvegyek 

Országos Nemzeti Szövetségének rima- 
szombati csoportja junius 22-én, vasár
nap délben tartotta meg II. évi rendes 
közgyűlését a Polgárikör emeleti külön 
helyiségében.

A nagyszámban megjelent tagokat a 
Magyar Hiszekegy elmondása után Ju- 
raskó Pál elnök üdvözölte, köszöntvén 
a testvér tűzharcos szövetség nevében 
megjelent dr. Istók Barna elnököt. Fel
olvasta az elnök a HONSz központi 
elnökségének átiratát, majd hazafias 
szavakban emlékezett meg az ország 
újólagos megnagyobbodásáról, melyek 
során a közgyűlés lelkesen ünnepelte 
az országépitő Kormányzó Urat és vi
téz hadseregét. Majd a közgyűlés egy 
perces néma csenddel és felállással ál
dozott a nemrég elhunyt Friczi Lajos 
hadirokkant emlékének.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitó után dr. Veres Andor titkár szá
molt be a helyi csoport múlt évi műkö
déséről. Majd Koncz András terjesztette 
be a számvizsgáló bizottság jelentését 
az évi zárszámadásról, amit a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott és a pénztáros
nak a felmentvényt megadta.

A jövő évi költségvetés megállapítása 
után Juraskó Pál elnök benyújtotta az 
elnökség lemondását és az uj tisztikar 
megválasztásáig a korelnöki tisztség be- 
betöltésére Józsa Ignácot kérte fel. A 
jelölőbizottság ajánlata alapján a köz
gyűlés egyhangúlag megnyilvánult biza
lommal elnökké újból Juraskó Pál tart. 
főhadnagyot választotta meg. Alelnökök 
lettek : dr. Istók Barna és Szabó Andor. 
Ügyész : dr. Veres Andor, titkár: Szőke 

János és pénztáros : Teleszniczky Ferenc. 
Választottak 17 tagú választmányt is.

Az újonnan választottak nevében dr. 
Istók Barna mondott köszönetét.

Az indítványok során Koncz András 
javaslatára elhatározták, hogy a Hősök- 
emlékművének mielőbbi felállítását meg
sürgetik és a HONSz helyi csoportjait 
a vidéken is megszervezik.

Juraskó Pál elnök megköszönte a 
közgyűlés tagjainak nagy' érdeklődését 
és a bajtársias szellemben lefolyt összejö
vetel a Himnusz felemelő hangjaival 
véget ért.

Kassát felajánlották Krisztus királyi 
Szivének. Junius 22-én, vasárnap este a 
kassai Dómban Kassa városát ünnepé
lyes keretek között felajánlották Krisz
tus királyi Szivének. A felajánlási imát 
dr. Pohl Sándor polgármester mondotta, 
mig az egyházi szertartást dr. Madarász 
István püspök végezte.

Nemesi igazolás. A magyar királyi 
belügyminiszter igazolta, hogy Hadnagy 
Imre, helybeli áll. polg. isk. tanár az 
első ősi foglalás ősi joggal birt székely 
öröksége alapján a „kozmási" előnevet 
használta és székely lófői nemesi ranggal 
birt.

Újból közlekedik a budapesti gyors
vonat. Főispánunk és a vármegye Köz- 
igazgatási Bizottságának közbenjárására 
a MÁV igazgatósága e hó 23-án ismét 
visszaállította a Rozsnyó — Budapest 
gyorsvonatpárt és ezzel együtt Rima
szombatból a csatlakozó személyvonato
kat is.

Halálozás. Neményi Ármin volt keres
kedő 70 éves korában junius hó 21-én 
Rimaszombatban hirtelen meghalt. Öz
vegye és két fia gyászolják elhunytát.

Országosan megszervezik a rongy 
hulladék gyűjtését. A Textilhulladék 
Gazdálkodási Bizottság elhatározta, hogy 
az egész országban nagyszabású propa
gandát indít a textilhulladékok gyűjtése 
érdekében. A rendszeres textilhulladék - 
gyűjtéséről kiadott uj kormányrendelet 
az országot hét körzetre osztja fel, ame
lyen belül a megbízott főbizományosok 
és albizományosok dolgoznak.

Forgalombakeriiltek az uj egy 
pengősök. Az alumíniumból vert egy- 
pengős érméket a múlt hét végén hozta 
forgalomba a Magyar Nemzeti Bank. A 
tetszetős kivitelű uj váltópénz súlya 
1 '5 gram, átmérője 23'7 mm. A régi 
egypengős ezüstérmék és bankjegyek 
további intézkedésig forgalomban ma
radnak.

Felvétel a kassai Védőnőképző In
tézetbe. A Budapesti Közlöny junius 
14-iki számában jelent meg a kassai 
m. kir. állami Ápolónő- és Védőnőképző 
intézet felvételi hirdetménye. Ebben az 
intézetben tanulnak azok az egészségügyi 
védőnők, akiket az Országos Közegész
ségügyi Intézet a körülbelül két és fél 
évig tartó kiképzés után azonnal elhe
lyez a zöldkeresztes egészségvédelmi 
szolgálatnál. A pályázati hirdetmény sze
rint az intézetbe 18—30 éves, érettsé
givel (tanitónői, óvónői oklevéllel), ki
vételesen esetleg hat középiskolai vég
zettséggel rendelkező kifogástalan egész
ségi állapotú leányokat (özvegyeket vagy 
elváltakat) vesznek fel. Á védőnő-növen
dékek a két és fél év legnagyobb ré
szét a kassai modern intézetben töltik 
el. Az ápolónői gyakorlatot részben 
Kassán és más városokban, részben fa
lusi egészégvédelmi szolgálatoknál szer
zik meg. Részletes tájékoztatást akár 
szóbelilegi akár írásban az intézet veze
tősége Kassa, Semmelweis-u. 3. nyuji.

Fokozottabban ellenőrzik a halásza
tot. Az Országos Halászati Felügyelőség 
átirattal fordult az illetékes hatóságok
hoz és közölte, hogy az általános halá
szati tilalom vidékenkénti ellenőrzése 
során megállapították, hogy a tilalom 
ellenére számtalan helyen halásznak, 
horgásznak és olyan állandó fogóeszközö
ket tartanak üzemben, amelyek a halak 
vonulásának útját elzárják. Ezzel nagy 
károsodás éri az országot, mert a nagy 
árterületek halivadékkal való benépesí
tése keresztülvihetetlen. Éppen ezért 
fokozott mértékben bir jelentőséggel a 
halászati tilalom pontos betartása és 
ellenőrzése.

A földmivelésügyi miniszter felhí
vása a tDzifaszáilitókhoz. Bánffy 
Dániel báró földmivelésügyi miniszter a 
sajtó és a rádió utján felhívást intézett 
az összes érdekeltekhez és figyelmeztette 
őket, hogy az ország téli tüzifaellátásá- 
nak biztosítására ezekben a hetekben 
kell a legnagyobb mértékben gondos
kodni a szállítások lebonyolításáról. Ara
tás után ugyanis megindulnak a ter- 
ményszállitások, amelyek nagyobb mér
tékben igénybe veszik az államvasutak 
rendelkezésére álló kocsiparkot, addig 
tehát le kell bonyolítani az esedékes 
tüzifaszállitások túlnyomó részét. A tű
zifa árát néhány nappal ezelőtt újból 
szabályozták, a szállításoknak tehát 
most már kalkulációs akadályai nin
csenek.

Megérkeztek az egyetemi munka
tábor tagjai. Csütörtökön reggel meg
érkezett a III. egyetemi munkatábor 
mintegy 80 főből álló tagja.

Nem szabad friss kenyeret forga
lomba hozni. A kormány rendeletet 
adott ki, amely kimondja, hogy kenye
ret az elkészítésétől számított 24 órán 
beiül forgalombahozni, a bérsütésre át
vett kenyértésztát pedig a sütéstől szá
mított 24 óra eltelte előtt kiszolgáltatni 
tilos. A rendelet kimondja továbbá, 
hogy a tilalom a kenyér valamelyik al
kotó részének elvonásával, vagy dúsítá
sával készített különleges kenyérfajtákra 
nem vonatkozik.

S P O R T .
Séta a birkózás nagymiihelyében.
Öles plakátok láthatók mindenfelé 

városunkban, amelyek a vasárnapi birkózó 
bajnokságot hirdetik. Amidőn az egyiket 
olvastam, elhatároztam, hogy megnézem 
ezeknek a fiuknak az edzését és meg
érdeklődöm, milyen reményeket fűznek 
a vasárnapi nagy csatákhoz. A dr. Tör
köly-téri Levente Otthon nagyterme az 
edzőhelye birkózóinknak, midőn belépek, 
épen két „klasszis" dolgozik a sző
nyegen Futó Géza leventeoktató, birkózó- 
edző irányítása mellett.

A két erőskezii legény befejezi birkó
zását, kezet nyújtanak és lelépnek a 
szőnyegről, hogy mehessenek a többiek. 
Kihasználom ezt az alkalmat, Futó Gézá
hoz megyek, kit most is birkózó fiainak 
gyűrűje vesz körül. „Milyennek Ígérke
zik a vasárnapi verseny"? — kérdem.— 
Erős küzdelmek várhatók, feleli, mert, 
ahogy végignézem az eddig beérkezett 
nevezéseket, csupa olyan neveket látok, 
akik súlycsoportunkban már nem egy 
bajnokságot nyertek s igy a fiaimnak, 
kiknek ez lesz az első versenyük, na
gyon meg kell majd dolgozni Rimaszom
bat város bajnoka ciméért.

„Kikben bízik legjobban"? — adom fel 
megint a kérdést. Nem válaszol rögtön, 
látni, hogy gondolkozóba ejti kérdésem, 
de azért kis szünet után feleli: — Egy
két emberem kivételével mondhatnám 
egyforma erők. Nagy reményt fűzök 
mindegyikhez, de azért ki kell emelnem 
Váradi Istvánt, Rónai Pált, Vicián Edét, 
Vörös János és Jankovics Ernőt, akik a 
sulypontozatukban nagy eséllyel birnak.

Á versenyek a „Három Rózsá“-n va
sárnap egész nap folynak. A döntőkre 
délután kerül sor.

Nemzeti filmszinbáz kft.
Szombaton és vasárnap Amerika leg

kedveltebb színészének, a nálunk is 
népszerű Gary Cooper legújabb szen
zációs óriásfilmjének : „Aiipang, a fe
kete szultáninak lesz a bemutatója. A 
rendkívül izgalmas történet a Fülöp- 
szigeteken játszódik le, melynek hősei 
sokezer veszélyen és kalandon mennek 
át. A főszereplő Gary Cooperen kivül a 
bájos Andrea Leeds és Dávid Niven 
emelkednek ki a kitünően megrendezett 
filmremek nagyszerű szereplői közül.

Julius 1-én, kedden nagy sikert aratott 
német film kerül sorra „Angelika" cí
men. Egy csók történetét adja a film 
meséje, amelyben nem tomboló szenve
délyek, de halk, mély érzelmek jutnak 
igen szépen és megkapóan kifejezésre. 
Á való élet lüktet a főszereplő Lény 
Marenbach, Paul Hartmann, Hans Sőhn- 
ker és Kathe Dorsch alakításában. Ben- 
rud Hoffmann, a fiatal német filmrende
ző merészen újszerű és franciás ötletek
kel diszitette fel a megható és fordula
tos történetet. Kisérőműsor: az Ufa-
hiradó.

julius 2-án, szerdán és 3 án, csütör
tökön a legnagyszerűbb vadnyugati 
film, az egész világon hatalmas sikert 
aratott „Texas" I. része a fimszinház 
várva-várt műsora. Az amerikai polgár
háború befejeztével Texasban felbomlott 
a rend. Egy „Álarcos lovag" fehér csoda
lován mindenütt ott van, ahol segiteni 
és igazságot kell tenni. Száguldó iram
ban folynak le ebben a nagyszerű 
cowboy-filmben az események, amelyek 
— amidőn kedvünkre érnek véget — 
egyelőre kétségben hagynak az „Álarcos 
lovag" személye felől.

A jövő szombaton és vasárnap a 
„Szeressük egymást!" című magyar film 
bemutatójára kerül sor.

Irodalom.
200 négyszögöl.

— író a könyvéről. —
Először vettem kétszáz négyszögölet 

a Velencei-tó mellett, azután odakerült 
egy házikó, majd annyit beszéltem éle
temnek erről a nagy eredményéről, hogy 
önmagam unszolására könyv is szüle
tett „200 négyszögöl" címmel.

Neked Írtam ezt a könyvet, Olvasó, 
egy uj műfajt — vidám regényt a kicsi 
telekről, a kicsi házról. Modern robin- 
sonád ez a könyv, amelyet a kiadói 
szeretet Nemes Török István igen finom, 
szép rajzaival diszitett föl. Az volt a 
célom, hogy egy kicsit kiszabadítsak 
mindenkit — aki kezébe veszi a köny
vet — a szabad levegőre, Árkádiába, a 
természet Álomországába, továbbá a fü
vek, fák, állatok és halak közé, ahol 
rózsaszínű szemüvegen keresztül lehet 
mindent látni és ahol (őszintén mon
dom) — béke van ! Azt hiszem becsü
letes ez a cél. És mivel a cél szentesíti 
az eszközt, úgy gondolom, bizony jó ez 
a könyv ! Csak egyet kérek : vegyétek 
és olvassátok ! Éz az én szerény ké
résem ! Dékány András.

*  **
Az érdekes könyvet a Singer és 

Wolfner cég adta ki. Ára fűzve 3'50 P.

Az óceánrepülő szállodái. A leg
tökéletesebb óceánrepiilö-gépeiről, a re
pülő-hajókról rendkívül érdekes képek
kel illusztrált cikket közöl a Tolnai 
Világlapja uj száma, amely gazdag tar
talommal jelent meg. A legkiválóbb ma
gyar irók novelláin kivül számos nép
szerű rovatot és sok aktuális képet kö
zöl a Tolnai Világlapja, melynek egyes 
száma 20 filiér.

Mi újság a pesti színházakban ?
A Délibáb szinházi hetilap legújabb szá
ma színházi beszámolókat, szines cikke
ket közöl a közeli nyár eseményeiről. 
A legszebb és legolcsóbb szinházi heti
lap 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 */« évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tlindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij */« évre ajándékkönyvvel 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 : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési á ra : '/4 évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Egy gyönyörű rókaprém és q  1 «  J  A 
egy Stradivárius hegedű G l u t l U .

Cim a kiadóhivatalban.

Egy komplett háló, egy komplett 
ebédlő, egy bárok garnitúra 
és é r t é k e s  k ö n y v t á r

e l ad ó .
Cim a kiadóhivatalban.

S k o d a  g y á r t m á n y ú  k i s

csukott személyautó
800 pengőért eladó. Dr. Fényes Elemér 
Rimaszombat, Forgách-utca 12. szám

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


