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Becsületünk védelme.
Amikor a német birodalom elha-1 készen áll, hogy szivvel-lélekkel, 

tározta, hogy felveszi a Szovjettel minden erejének latbavefésével te- 
a harcot az európai kultúra és gyen eleget azoknak a parancsok- 
civilizáció védelmében s amikor nak, amelyeket kapni fog. Annyi 
Olaszország, mint a tengely másik bizonyos, hogy a külföldnek az a 
nagyhatalma ugyancsak háborút része, amely tisztában van a Szov- 
üzent Oroszországnak, abban a jet sötét céljaival, örömmel üdvözli 
pillanatban Magyarország is a dip- Magyarországnak a háborúba való 
lomáciai viszony megszakításával belépését. Nemcsak a német és 
jelezte, hogy szivvel-lélekkel nagy olasz lapok Írnak erről, de a spa- 
szövetségesei oldalán áll ebben a nyol lapok is. Spanyolország két- 
küzdelemben. Nem is tehetett mást esztendős gyilkos küzdelemben vág-
az az ország, amely 1919-ben a ----------------------------------------------
saját bőrén ismerte meg a kom-' 
munizmus szörnyű rendszerét s 
amely elsőként vette tel az ázsiai 
barbárságból született zavaros ideo
lógia ellen a küzdelmet. A mi csat
lakozásunk nagy barátainkhoz te-!
hát nemcsak a hármas egyezmény- Rimaszombat megyei város kép
ből folyó politikai kötelezettség viselőtestülete junius 30-án délután 
volt, de érzelmi állásfoglalás is. 4  órakor rendkívüli közgyűlést tar-

Háborut azonban nem üzentünk tott, amelynek egyetlen tárgya a 
a Szovjetnek, de ennek ellenére 
szovjetrepülők a nemzetközi hadvi
selési szabályok megsértésével ide-! 
gén felségjelet rakva gépeikre, or-

ta le az orosz bolsevizmus sár
kányának a fejét, tehát jól tudja, 
hogy mit jelent egy országra nézve, 
ha a bolsevizmus ott csak a leg
kisebb mértékben is erőre kap. Ez 
az, ami többé nem fog megtörtén
ni, mert Németország és szövetsé
gesei el vannak szánva, hogy ez
zel a fenyegető veszedelemmel, 
egyszer s mindenkorra leszámolnak. 
Magyarország nem nagyhatalom, 
de ő is részt kér ebben a küzde
lemben, amelynek végső célja a 
kultúra és a humanizmus megmen
tése a keleti barbárságtól.

vul megtámadták Kassát, magyar

közellátás és a közrend bizto
sításáról szóló szabályrendelet 

megalkotása volt.

Napirend előtt az elnöklő É v a
életet oltottak ki és tetemes anyagi LáSZló polgármester a következő
kárt okoztak.

A magyar képviselőház múlt pén
teki ülése természetesen elsősorban 
ezzel a minősíthetetlen támadással 
foglalkozott. A miniszterelnök is 
felszólalt. Röviden, de határozottan 
beszélt. Azt mondotta, hogy a Szov
jet népjogellenes és minősíthetet
len támadására a magyar kormány 
megállapítja, hogy a támadások 
következtében Magyarország és a 
Szovjetunió között a hadiállapot 
beállott. Egyben azt is bejelentette, 
hogy a magyar haderő a megfelelő 
megtorló intézkedéseket meg fogja 
tenni. Ez azóta már meg is történt. 
Légi erőink nagyobb számú repülő
gép bevetésével azóta már kétiz- 
ben szovjetorosz katonai célponto
kat bombáztak. Nem idegen felség
jeleket viselő gépekkel, de olyan 
magyar gépekkel, amelyek már 
messziről mutatták, hogy melyik 
haderőhöz tartoznak. A támadás 
mégis sikerült, nem volt szükséges 
csaláshoz folyamodni, mint ahogy 
ezt a szovjetrepülők tették.

Ezzel a ténnyel megkezdődött a 
hadiállapot Magyarország és a 
Szovjet között. Mi nem kerestük a 
Szovjettel való háborút, de becsü
letünk védelme arra kötelez, hogy 
ne hátráljunk meg előle. Hogy sze
repünk mi lesz a jövőben, azt az 
arra hivatott tényezők fogják el
dönteni. Az ország mindenesetre

llj szabályrendeletet alkotott Rimaszombat városa 
a közellátás és közrend biztosítására.

az utcákon, tereken, kávéhá
zakban, vendéglőkben és nyil
vános fürdőkben tiltva van. 
Nem vonatkozik ez a rendelke
zés a mozi- és színházi elő
adásokra, valamint a társas

körökre.
A város egész lakosságára köte

lezően kimondja a szabályrende
let, hogy

a piaci árusokat a lakásokba 
behívni és az árukat ott meg
vásárolni szigorúan tilos. A 
piaci árusok legkésőbb d. e. 9 
órakor kötelesek helyeiket el

foglalni.
A rendelkezések be nem 

tartása 40—80 P.-ős pénzbír
ságot, illetve 2—4 napig ter
jedő elzárást és az áruk el

kobzását vonja maga után.
Végül elhatározta a közgyűlés, 

hogy katonai célokra — a város ér
dekének is megfelelően — a létesí
tendő helyőrség számára nagyobb

két mondotta :
„Igaz testvéri magyar szeretettel 

köszöntőm a dicső német hadsere
get, élén nagyrabecsült Vezetőjével, 
valamint szövetségeseit azon alka
lomból, amidőn nemes küzdelmét 
vivja Európa a bolsevista uralom
mal szemben és kérem a jóságos 
Mindenhatót: segítse, oltalmazza a 
nemes küzdőket ezen emberfeletti, 
igazságos munkájukban, hogy mi
hamarabb győzedelmeskedjék a 
vörös rongy felett 1“

A polgármester lelkes hangú sza
vait a megjelentek nagy tetszéssel 
fogadták.

A közgyűlés ezután vi t éz  ^ r-1 földterületet adományoz a honvéd- 
P u s k á s  Zsigmond városi tanács-,1 . 
nők előadásában egyhangúlag el
fogadta a gyűlés tárgysorozatára 
kitűzött szabályrendelet szövegét, 
amelyet a város gazdasági és pénz
ügyi bizottsága előzőleg tartott ülé
sén már jóváhagyott.

Az uj szabályrendelet szerint

a napi, heti, havi és országos 
vásárokon a piacokon zsidók 
sem saját személyükben, sem 
pedig keresztény megbízottak 
utján délelőtt 10  óráig nem vá
sárolhatnak. Zsidóknak Rima
szombatban sertészsírt kiszol

gáltatni tilos.
A zsidóknak csoportokban 

( 2  személy) való megjelenése

A városi Pépviselőtestület 
határozatai.

Rimaszombat megyei város képviselő- 
testületének múlt heti ülése a már előbbi 
számunkban közölteken kivül az alábbi 
nagyobb érdeklődésre számot tartható 
határozatokat hozta.

A városi tisztviselők és nyugdíjasok, 
valamint egyéb alkalmazottak részére a 
város erdejéből tűzifát rendes polgári 
áron részletfizetés ellenében engedélyez
ték és a fuvar árát ürm.-ként 2 P. 50 
fill.-ben állapították meg.

Elhatározták, hogy a város belép az 
Országos Erdészeti Egyesület tagjainak 
sorába.

A városi Levente Bizottság tagjaivá 
ár. Csontos Józsefet, Vozáry Samut és 
vitéz Vaskői Károlyt választotta a köz

gyűlés, mig az állami elemi iskola gond
nokságába Sziics János forgalmi adó
hivatali tanácsost választották. A bizott
ság elnökeként Baráth Károly ev. lel
készt, helyetteséül pedig Radány Lajos 
esperes-plébánost jelölték ki.

A városi erdőből kitermelt tölgyszer- 
fát 6000 m! mennyiségben a Bányafa- 
értékesitő R. T.-nak adták el.

Az Uj-utca és II. Rákóczi Ferenc-utca 
gyalogjáróinak aszfaltozását elvileg el
határozták, egyben azonban a képviselő- 
testület kérelmet intéz a kormányhoz az 
úttest megfelelő burkolása végett.

A Téli Gazdasági Iskola kérelemmel 
fordult a városhoz az iskoláig építendő 
gyalogjáró létesítése érdekében. A kérel
met hasonlóan függővé teszik a Rákóczi- 
utca úttestének burkolásától, melynek 
esetén a gyalogjárót szakaszonként meg
építik. Elhatározta a közgyűlés egyéb
ként, hogy a város többi utcáinak köve
zetét is a lehetőség szerint kijavíttatják.

A városi toronyóra kezelésével a vá
ros Remenyik István órásmesterrel köt 
szerződést.

Helyt adott a közgyűlés a rimaszom
bati bérautó tulajdonosok kérelmének, 
hogy az autóhely használati diját tö
röljék.

14 illetőségi kérelem ügyében kedve
zően döntött, egyet pedig elutasított a 
közgyűlés.

A  m agyar hősük em lékének.
A ragályi Hősök-emlékmű
vének leleplezésén elmondta 
ár. Horváth Árpád alispán.

Szólok hozzátok egyformán, ti halott 
hősök és magyar testvérek egyaránt, 
hogy együtt zenghessük ma a magyar 
vitézség himnuszát, hogy együtt ünne
pelhessük a magyar hősiség époszát.

Idézlek benneteket ragályi halott hő
sök és tudom, hogy tegnap Ti, 12 ra
gályi hős ott állottatok raporton a min
den hadak Legfőbb Ura előtt s alázato
san kértetek szabadságot a mai napra.

Istenem Uram — igy mondtátok — 
engedj el bennünket mégegyszer abba 
a kicsi magyar faluba, amelyet mi 
annyira szerettünk s amelynek minden 
kis zugát ismerjük s ahol holnap nekünk 
és a magyar hősiségnek emelnek jel
képet.

És amikor leszállód az este, Ti végig
jártátok a régi ismerős utakat, utcákat, 
házakat. Betértetek a régi hajlékba, ahol 
már elcsendesedett minden. Megcsókol
tátok a pihenő édesanya kezét s az itt
hagyott hitves homlokát, a férfivá ser
dült kisgyereket, megsimogattátok a 
kis unokát és azután reggelre szépen 
kiagyusztálva megjelentetek ezen az 
ünnepen és most itt álltok feszesen, 
vigyázzba, velünk szemben. És most mi 
élők, amikor némán tisztelgünk a Ti 
emléketek előtt, kérünk benneteket, 
hogy együtt imádkozhassunk .értetek, 
akik elmentetek, azokért, akiket itthagy
tatok s könyörögjünk minden magya- 
gyarokért, imádkozzunk együtt Magyar- 
országért.

És most emlékezzünk Testvérek!
Az Urnák 1914. esztendejében koszo

rús, bokrétás vonatokon, lobogó zászló
val, jókedvvel, dalosán vonult hadba a 
nemzet ifjúsága és teljes erőben levő 
férfiainak a serege.
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Mi néztük őket, akiket kikisért a fele
ség, az édesanya, a gyermek, néztük 
őket, amint karjaikra vették apró, kicsi 
gyermekeiket, láttuk, hogy milyen nehéz 
volt megválni, különösen azoktól az 
apró kis csöppségektől, hogy sokaknak 
szinte a szive szakadt bele, kik köny- 
nyes szemmel néztek és integettek utá
nuk. Éreztük akkor, hogy Istenem, meny
nyire közel vannak ők hozzánk és mi
lyen jó lenne, ha mindig ily közel len
nénk egymáshoz. És azután, amikor 
megjöttek sebesülten, vagy betegen, 
vagy sehogysem, éreztük, hogy mennyire 
egyetlenünk, hogy mennyire a mieink.

És ők mentek, nem kérdeztek, nem 
latolgattak semmit. Mentek, mert azt 
parancsolta a magyar becsület, mert 
vitte őket a tüzes magyar lelkűk, oda
adták mindenüket, mert ezt tették ezer 
éven át mindig az elejik is.

És azután 4 hosszú esztendőn keresz
tül a diadalmas csukaszürke had győ- 
zelmet-győzelemre aratott. Amerre ez a 
szürke acélfolyam hömpölygött, köszön
tötte „ezer harang és égő falvak a völ
gyekben alant".

Győzniök kellett, tudtuk mi azt előre, 
ezért énekelte a lángleikü költő-papunk 
is már hadbavonuláskor, hogy

Győzni fogtok én tudom jól 
Hadba szálló száz dalotokból 
Kicsendül a győzelem.
Megszeretnek, megcsodálnak 
Hisz nincs e széles nagyvilágnak 
Lelkesebb, hűbb népe nálad 
Én daliás nemzetem.

És valóban amerre jött, amerre járt, 
mindenütt megbecsülték, megszerették a 
tisztakezü, tisztatekintetü, lovagias ma
gyar katonát. Vitézségét, tetteit csodálta 
az egész világ. Hisz Zimony, Sabács, 
lvangorod, Limanova, Goriice, Doberdo, 
Asiago, Piave, mind-mind egy fénylő 
csoda a hadak utján.

És mégis mi lett a vége? Amikor egy 
gyászmagyar ajkáról elhangzott a för
telmes kijelentés : „nem akarok katonát 
látni", amikor egy nekünk idegen fajta 
elválasztotta a magyart a magyartól, 
amikor könnyelműen kihullt a kard a 
magyar katöna kezéből, amikor aztán 
tényleg nem volt katona, elbukott a 
nemzet és elveszett az ország.

Testvérek ! Emlékezzünk ezekre az 
időkre sokszor, nagyon sokszor, hogy 
okulni és tanulni tudjunk belőlük.

Okoljunk, mert keserves árat fizettünk 
érte. Két küzdelmekkel és szenvedések
kel teli évtized alatt bűnhődtünk hibánk
ért, vétkeinkért, könnyelműségeinkért, 
hogy nem volt katonánk és hogy egy
más ellen fordultunk.

Megtanulhattuk azt is, csak a közel
múlt eseményeiből, hogy amikor megint 
volt katonánk, hogy amikor megint erény 
lett a magyar vitézség és hősiesség, 
amikor megint volt erőteljes, vitéz had
seregünk, amikor kezdtünk megtanulni 
megbocsájtani egymásnak és kezdtünk 
egy kicsit szeretni és megbecsülni min
dent, ami magyar, akkor gyarapodott 
az ország és biztató lett újra a magyar 
jövő.

Magyar Testvérek !
Semmire nincs a nemzeteknek, a küz- 

ködő embereknek annyira szüksége, mint 
felemelkedni az ideális valósághoz, mert 
ez az idealizmus sugalmazza a hűséget, 
alakítja a megbízhatóságot és ez avat 
hősöket.

Az ilyen eszményileg emelkedett em
berekből lesznek a nagy tettek végre
hajtói. Ezek igen sokszor egyszerű em
berek, akik keveset konyitanak a böl
cselkedésekhez, de akik egyszerűen, 
minden kertelés nélkül odaadják magu
kat a kötelességnek és élni halni tud
nak a hazáért.

És ahogy most itt szemtől-szemben 
állunk azokkal, akik a legnagyobbat is 
megtették: meghaltak értünk, kérdezzük 
meg őket, mikép szólnának ma hozzánk.

Hallgassuk meg őket, hiszen ha vala
kinek, hát nekik aztán igazán joguk van 
ahhoz, hogy intsenek és oktassanak 
bennünket is.

Én úgy érzem, ők is imigyen szólná
nak hozzánk.

Testvérek, magyarok, látjátok tisztán 
a közös, nagy veszedelmet, mely mind
nyájunkat a harcoknak, a szeretetnek, a 
veszteségeknek a hősiességére int.

Válaszúton járunk s döntés előtt ál
lunk: azért most ki kell nyílnia lelkűnk
nek. Ami tüze van, annak most ki kell 
nyározódnia. Éreznie kell a nemzetnek 
az idők jelentőségét és hivatásának a 
súlyát.

Azt mondjátok, kevés a szeretet, sok 
a kapzsiság, az önzés közöttünk. Kellene 
uj szellem, kell erős nemzetmegujulás.

És amikor ezt mondjátok, különösen 
mi, akik együtt voltunk Veletek a har
cokban, valahogy csak úgy szemlesütve 
tudunk közeledni Hozzátok.

Igen, hiszen mást fogadtunk mi meg 
egymásnak, amikor abban az utolsó 
rohamban karjainkba vettük haldokló 
testeteket, amikor utolsó pillanataitokban 
azt kértétek tőlünk, bajtárs, ha haza
mész, vigyázz az én öreg édesanyámra, 
legyen gondod hitvesemre és az én 
kicsi gyermekeimre, akik most apa nél
kül maradnak, ugy e megteszed, bajtársi

És amikor életeteknek ebben az utolsó 
piflanatában — a torkunkban éreztük a 
szivünket és magunkhoz szorítottuk le
konyuló fejeteket, minden-minden sze- 
retetet pótolni akartunk, szent elhatáro
zással fogadtuk meg, hogy nem hagyjuk 
el övéiteket.

De most valami szemrehányást olva
sunk ki szemeitekből és úgy érezzük 
özvegyeitekben, árváitokban még adósai
tok vagyunk, hogy még sok a törlesz
teni való, hogy még sokkal tartozunk 
Nektek.

Emléket állítunk Nektek kőben, már
ványban, bronzban, de a legszebb emlé
ket, a szeretetet, a bajtársi hűséget csak 
szivünkben állíthatjuk fel.

Szeretetet, amely nem feled, mely az 
elmulasztottakat pótolja, amely ki akarja 
mutatni, hogy akik véreztetek és meg
haltatok, nem véreztetek és nem halta
tok meg hiába, hanem oly hazáért, oly 
népért tettétek azt, amely érdemes rá, 
mert hdtrahagyottaitokban viszontszerel.

Azt mondanátok azoknak, akiket any- 
nyira szerettetek és itt hagytatok : ne 
siránkozzatok utánunk és értünk. A hőst 
nem siratni kell, a hősre büszkének kell 
lenni. És valójában Ti Rátok büszkének 
kell iennie hozzátartozóitoknak, bajtár
saitoknak, az egész magyar nemzetnek, 
mert Ti az egyszerű falusi emberek, 
valahogy fölénk nyúltatok, a külső hü
velyt keresztülvágta a TI gyémánttiszta 
lelketek.

Ti vigasztaltatok meg bennünket is, 
amikor azt mondtátok, „ha életet akarsz, 
akkor véredet ontsd, minél többet ontod, 
annál inkább lesz életed és mindent meg
nyer az a nép, amely mindent oda tud 
adni".

Lehet igy szóltok, hogy a végtelen 
nehéz magyar sors még sokakat vérta- 
nuságra rendelt közülünk. Lehet, hogy 
nehéz utakra áilitott, melyek talán ismét 
harcokba, küzdelmekbe vezetnek, de nem 
végződnek ott. És ezeken az utakon 
mentek és még menni fogunk sokan, 
de mindig büszkén és méltón a magyar 
névhez és a magyar vitézséghez.

Azt mondjátok nem szabad, hogy si
ránkozó, jajveszékiő és könyörgő nem
zet legyünk, mert nem ezért hozott 
áldozatot az a hétszázezer magyar hősi 
halott. Legyünk meg nem alkuvó öntu
datos büszke nép. Igenis álljuk a har
cot híven — hozzuk meg áldozatainkat 
zúgolódás nélkül, összeszoritott fogakkal.

Ezer esztendőn keresztül sok száz, 
csatában Istenért, hazáért hősi elszánt
sággal tudtunk harcolni, bőven vért on
tani és ha kell, életet is feláldozni.

Hát a jövő ezer évben is meg fogjuk 
állni a helyünket itt, ahová az isteni 
Gondviselés állított bennünket, ha azt 
tartjuk, hogy nélkülözni, szenvedni, fá
radtságot tűrni és semmibe venni köte
lesség és dicsőség, — ha a nemzet fiai > 
keményakaratuak lesznek, ha teljes oda
adással tudnak szolgálni egy szent célért 
és önzetlenek tudnak lenni egymásért 
és hazáért.

Nekünk hinnük kell a nemzet élet
erejében, történelmi hivatásában, mert 
egy nemzet életerejét az mutatja meg, 
miképen tudja elviselni a sorscsapásokat 
és azok elviselése után még milyen 
erőfeszítésre képes. És mi szótlanul vi
seltük a csapásokat, elesettségünkből 
minden erőnket megfeszítve felemelke
dőben vagyunk.

Emlékeztettek még arra is, hogy hány
szor és hányszor elmondtuk ott künn a

EjtOernyOs csapatok 
elleni védekezés.

A múlt világháború utolsó évei
ben mind gyakrabban fordult elő, 
hogy repülőgépről lőszert, élelmi
szert dobtak le a nehéz, megköze
líthetetlen terepen küzdő csapatok
nak, majd a hátországban kémeket 
tettek ki ejtőernyővel. Ezen utóbbi 
kezdetleges vállalkozások azonban 
a szereplők minden elszántsága és 
ügyessége mellett is legtöbbször 
rosszul végződtek, mert a kiugrók
nak, vagy az akkor még kezdetle
ges gépeknek legtöbbször éjjel, 
szürkületben kellett ismeretlen he
lyen, bizonytalan légköri viszonyok 
között leszállniok.

A repülőgépek rohamos fejlődése 
mind jobban előtérbe hozta az ejtő
ernyős osztagok és a légi gyalog
ság alkalmazásának gondolatát és 
igy hamarosan ismertté lett a két 
uj „fegyvernem".

Ellenséges ejtőernyősök ellen 
csak úgy lehet megfelelő módon 
védekezni, ha az országnak minden 
polgára, katonai és polgári sze
mély egyaránt bekapcsolódik az 
ejtőernyős elhárításba ugyanúgy, 
mint a polgári légoltalom a katonai 
légvédelembe.

Az elhárítás szempontjából első
rendű fontosságú az, hogy az ellen
séges ejtőernyősök megjelenése, 
földreszállása minél előbb az ille
tékes katonai hatóságok tudomá
sára jusson, tehát mindenkinek, 
öregnek, fiatalnak, férfinek és nőnek 
egyaránt kötelessége, hogy figyel
jen.

Ha valaki ejtőernyős vállalkozást 
vesz észre, azt azonnal a legköze-

harcok mezején, hogy akiknek a vére a 
lövészárkok piszkos sarában összefolyt, 
akiknek a lelke ott kinyílt és össze
ölelkezett, azok nem élhetnek máskép 
csak e vérkeresztségben fogant testvéri
ségben.

Ezek a Ti intelmeitek, ezek a Ti ké- 
réstek, figyelmeztetéstek hozzánk.

Megértettük Testvéreink és tudjuk 
azt is, hogy az utóbbi két évtized alatt 
talán sokai mulasztottunk és ezt a ké
sést most az utóbbi években igyekezünk 
behozni.

Látjuk azt az utat, amelyet Ti tapos
tatok, vágtatok nekünk a felsőbb ré
giókba.

Érezzük, hogy a lövészárokban fogant' 
testvériség most van közöttünk kitelje
sedőben, amely csak akkor lesz teljes, 
ha mindnyájunkat egyformán ragyog be 
a napfény és ez az árnyék. Higyjetek 
nekünk, el fog tűnni nemsokára az ár
nyék és a mélységes nyomor, mert vall
juk őszintén a nemzet minden fiának 
sorsközösségét és hiszünk az ország ve
zetőjének elhivatottságában.

Nem lesz többet közöttünk vámsze
dője a magyar vérnek és nyomorúságnak, 
mert mi magyarok ezentúl az egyéni 
önzések megtagadásával csak egymásért, 
a nagy magyar sorsközösségért akarunk 
élni, dolgozni és ha kell, meghalni!

Fogunk tudni engedelmeskedni, mert 
belátjuk, hogy a törvényes intézkedé
sekben és rendelkezésekben a nép tulaj
donképen önmagának engedelmeskedik 
és hogy azok az egész nemzet paran
csai, amelyek az egésznek és egyesek
nek egyaránt a javát szolgálják.

Fogunk tudni fanatikusan hinni elhiva
tottságunkban. Hisz ime 20 éven át 
egyik nemzeti imánk volt és ma is az 
a „Hiszek egy Istenben, hiszek egy ha
zában". Ez a hitünk most válik valóra, 
mert hisz a kassai dómon újra magyar 
zászló leng, Erdélyben ismét magyar 
szó cseng és mi hisszük, élő hittel hisz- 
szük, hogy mienk lesz újra Nagymagyar- 
ország, a Te örököd Szent István király.

Fogunk tudni egymásért, a közösség
ért áldozatot hozni, mert a háborúnak, 
a megpróbáltatásoknak hatalmas pörölye 
kikalapálja belőlünk a gőgöt, a részvét-

lebbi katonai hatóságnak, csendőr
ségnek és rendőrségnek a leggyor
sabb módon, azonnal jelentse. Ha 
idejében jelentjük, az elhárítás is 
eredményes lesz.

Ennél a jelentésnél a távbeszélő 
használata ingyenes s a felhívás 
után a postaközpont jelentkezésére 
a bejelentő a következőket mondja 
be: név, foglalkozás, lakás, hová 
kér ejtőernyős beszélgetést. Pl. „Itt 
Kiss József mezőőr Ajnácskőről, 
lakik Felsősori-ut 3. szám alatt, 
ejtőernyős beszélgetést kér a fü- 
leki csendőrőrshöz (vagy rendőrség, 
vagy katonai parancsnokság)".

A hivott katonai parancsnokság 
jelentkezése után az észlelésének 
az eredményét kell az észlelőnek 
bemondani. A leszállt ejtőernyősök 
tevékenységét egy pillanatig sem 
szabad megfigyelés nélkül hagyni 
és szükség esetén a legközelebbi 
egyéneket is be kell vonni.

Az ejtőernyős ellenség megtáma
dására és megsemmisítésére első
sorban a katonai alakulatok hiva
tottak. A polgári lakosság ezekben 
a harcokban csak akkor vegyen 
részt, ha közvetlen támadás éri.

Az ellenséges ejtőernyős kato
nák hazájukért a legnehezebb fel
adatok megoldását vállalták ma
gukra. Az ellenük vívandó harcra 
felkészülünk s ha kell bátran és 
keményen harcolunk velük, de ke- 
gyetlenkedni, mint azt a német 
ejtőernyősökkel a krétai lakosság 
tette, nem szabad.

lenséget és az önzést és ettől tudunk 
szeretni, könyörülni és ellágyulni.

Nektek pedig hős bajtársak áldozato
tok halvány viszonzásakép az el nem 
múló szeretet emlékét állítjuk.

Es ha majd újra jelentkeztek az Ur 
zsámolyánál, arra kérünk Benneteket, 
szóljatok mellettünk, hiszen Ti tudjátok 
legjobban, hogy a kezünk, a szivünk 
tiszta és mi soha sem vétkeztünk má
sok, legfeljebb magunk ellen.

Mi megbecsüljük vértanúinknak, se- 
besültjeinknek, hőseinknek özvegyeit, 
árváiknak gondviselő szeretetében ön
magunkat.

Mi nem tespedni akarunk, hanem 
ezentúl is hősi vitézi életet élni, mert 
tudjuk, hogy csak ezzel biztosítjuk ma
gunknak a jövő életet.

Magyar Testvérek !
Valaki egyszer azt álmodta, hogy mély 

kutban van és nem bir onnan kiemel
kedni.

De a kút felett egy fénylő csillag ra
gyogott és amikor a csillagot nézte és 
nem a körülötte lévő sötétséget, akkor 
emelkedett, mikor ismét maga köré te
kintett, csak visszaesett.

Végül mikor a tekintetét állhatatosan 
a csillagra irányította, egészen kiemel
kedett a mélységből.

Testvérek 1
Nekünk magyaroknak is csak egy 

csillagra kell néznünk, a magyar hösi- 
ség, a magyar vitézség fénylő csillagára, 
mert amikor erre néztünk, mindig fel
emelkedtünk.

És én hallom a Ti jelentésieket a 
minden Hadak Urához :

Istenem, Uram fogadd el a mi áldo
zatunkat és bocsáss meg ennek a nép
nek, ha vétett is ellened és önmaga 
ellen.

Áldd meg Istenem, hisz oly sokat 
szenvedett már, de mindig Te voltál a 
bizodalma, reménye. Nyújtsd ki feléje 
segítő jobbodat, hisz valójában meg- 
bünhődött már eléggé múltjában és jö
vendőjében is.

Hiszen annyira egyedül van és min
dig hü volt Hozzád, Uram Istenem, 
szeresd hát nagyon ezt az árva népet.
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Megkezdődött a közegészségügyi törvény 
végrehajtása.

A közegészségügy hatályosabb 
védelméről szóló törvény végrehaj
tására most kerül a sor. Elsősorban

re, ahol sem maguknak, sem má
soknak nem árthatnak betegsé
gükkel.

a különböző iskolák és óvo
dák tanszemélyzetét, valamint 
a napközi otthonok, csecsemő
óvó és más hasonló helyek 
alkalmazottait vizsgálják meg.

Akiknél fertőző, vagy előrehaladott! 
állapotban lévő tüdőbajt állapítanak 
meg, azokat a betegség mérvéhez 
képest teljesen, vagy hosszabb-rö- 
videbb időre elhelyezik oda, ahol 
nem kell közvetlenül érintkezniük 
a gyermekekkel és a fiatalkorúak
kal.

Ugyancsak orvosi vizsgálat 
alá kerülnek az élelmiszeripar
ban foglalkoztatottak és az 
élelmiszerek árusításával, ké
szítésével foglalkozó embe
rek is.

A törvényt ezekkel szemben is úgy 
akarják végrehajtani, hogy a lét- 
fenntartásukat ne veszélyeztessék. 
Ha a régi foglalkozásuktól el is 
tiltják őket, akkor a közegészség- 
ügyre veszélytelen foglalkozási 
ágakban kaphatnak elhelyezkedést.

Az orvosi vizsgálatot azoknál 
is elvégzik, akik teljesen egész
ségesnek tartják magukat,

mert gyakori eset, hogy az illetők 
sincsenek tudatában annak, hogyj 
betegek.

A gyógyítható betegeket kórház
ba utalják, ahonnan felgyógyulásuk; 
után visszahelyezik őket régi alkal-i 
maztatási helyükre, a többieket, 
pedig vagy nyugdíjazzák, vagy pe-i 
dig olyan beosztást adnak részük-

Az élelmezési iparban sorra 
kerül továbbá a hentesek, mé
szárosok, pékek, cukrászok, 
majd a fodrásziparban foglal
koztatott fodrászmesterek és 
segédek megvizsgálása.

Mindenütt arra törekszenek, hogy 
a közegészségügyi szempontok fi
gyelembevétele mellett az emberek 
létfenntartási lehetőségét is kí
méljék.

Nagy sikerrel mutatták be a 
„Trianoni menyegzö“-t.

A „Honvédnap“-pal kapcsolatban ké- j 
szült fel az itt állomásozó honvédség! 
egy nagyszabású szabadtéri előadás: 
megrendezésére. A bekövetkezett ese
mények folytán a „Honvédnap" elma
radt, úgyhogy az esti előadás helyett 
junius 29 én, vasárnap délután 6 órakor 
folyt le a „Trianoni menyegző" cimü 
színmű bemutatója a rimatamásfalvai 
Horthy Miklós-laktanya udvarán felállí
tott színpadon, amely eredetileg a fény- 
hatású szabadtéri előadás céljaira ké
szült.

A „Trianoni menyegző" 3 felvonásos 
színműt Bodnár István irta. A magyar 
lélekkel és avatott tollal megirt darab 
egy gömörmegyei falunak a cseh meg
szállás szomorú életéből merítette témá
ját, amelyet eredeti népies jelleggel és 
drámai erővel ruházott fel az iró, aki 
egyéni élményeiből, saját leikéből és 
mélységes hitéből fakadóan meglepő 
próféciával látta meg a magyar feltáma
dást. A színmű szereplői tőrölmetszett 
falusi alakok és a kitünően megrajzolt 
idegen katonák. A darab egyébként a 
magyar katonaiéleknek állít Írott emlé
ket. A darabot még a visszacsatolás 
előtt Hangony községben és Ózdon ad
ták elő átható sikerrel abban az idő
ben, amikor még mindnyájan csak re
méltük a feltámadást.

A kedvezőtlen időjárás ellenére is 
szépszámú közönség gyűlt össze vasár
nap délután a Horthy-laktanyában. A 
megjelentek nagy tetszéssel és megelé
gedéssel fogadták a gördülékeny és jól 
betanított előadást, lelkes tapsokkal ju
talmazván a derék szereplőket, akik va
lamennyien tudásuk legjavát nyújtották. 
A női szerepekben Simon Mária, Bobcsó 
Iza, Gombár Erzsébet kedves megjele
nésükkel és énekükkel, a szereplő ka
tonák közül pedig Mécs József, Prokay 
József, Torda Ferenc, Vámosi Pál, Holló 
Gáspár és Oroszi Ferenc kitűnő alakí
tásukkal állottak a nagyszámú szerep
lők élén. Igen kedves és ügyes volt a 
kis Mécs Lacika megjelenése.

A darab hibátlan megrendezése első
sorban az iró érdeme, aki hetek óta 
fáradhatatlanul buzgolkodott a siker 
érdekében. Kitűnő segítőtársai voltak 
ebben Bodnár Géza és Oskó József. Az 
előbbi a hang és elektromos berende
zéseket készítette, az utóbbi pedig a 
meggyőző erejű maszkirozásokon kivül 
a díszleteket festette meg stílszerűen.

Reméljük, hogy alkalom adódik még 
arra, hogy a minden tekintetben kitűnő 
darab újra és kedvezőbb körülmények 
között a nagyobb nyilvánosság előtt is 
learathassa a megérdemelt sikert.

Mit kell tennünk a repülőkről 
leszórt gyujtólapokkal?

Gyujtólapokat, gyujtócsöveket és 
más hasonló kis súlyú gyujtóanya- 
got 1940. őszén alkalmaztak elő
ször északnémetországi területen, 
főleg a mezőgazdasági jellegű vi
dék ellen intézett támadások alkal
mával.

A gyujtólapok négyszögletes ala
kúak és különböző nagyságú cellu
lózé lapocskából állnak, különböző 
színűek, súlyúk 5—20 gramm között 
váltakozik. Középen szétválnak és 
egy többszörösen álcázott szöve
déksávval vannak bevonva. A szö

vedéksáv alatt körülbelül fillér 
nagyságú fehér foszfor darab van 
elhelyezve.

Az ismertetett gyujtóanyagot re
pülőgépek általában vízzel telt tar
tályokban szállítják, egy-egy tar
tály 1 0 0 0 — 1 2 0 0  gyujtólapot (gyuj- 
tócsövet) foglal magába, nagyható- 
sugaru bombázógépek egyidejűleg 
30—40 ilyen tartályt szállíthatnak.

A gyujtólapok, csövek kidobása 
a víztartályok egyszerű kiöntése 
révén történik. A lapocskák aztán 
a földre szállnak és szétszóródva

nagy területet borítanak be. A 
gyujtólapok, csövek nedves állapot
ban érnek földet és öngyujtás foly
tán lobbannak lángra. Az öngyul
ladás feltétlen száraz és meleg, 
legalább 16—18 Celsius hőmérsék
letű időjárást kiván. A napsugár 
hatására a 'gyujtóanyag lángolób
ban.

Ha a lapok tüzet fognak, akkor 
körülbelül 25 — 50 méter magas 
lánggal 15—20 másodpercig ég
nek. — Gyullása messzire felismer
hető fehér füstjéről, majd vakitóan 
világos tüzfényéről. Száraz növény, 
szalma, száraz fű és száraz álla
potban lévő fenyőtűk, szalmával, 
náddal, különösen pedig kátrány- 
papirral fedett tetőzetek gyúlé
kony anyaga könnyen tüzet foghat.

A leghatásosabb védekezés a 
megelőzés, amely a gyujtólapok 
idejekorán történő összegyűjtésé
ből és megsemmisítéséből áll. — 
Olyan időpontban, amikor megkez
dődik a learatott száraz gabona 
betakarítása, a száraz gabonaszal
ma könnyen tüzet foghat. A leara- 
tás után a kereszteket azonnal kö
rül kell szántani, úgy amint a vas
út mellett lévő szántóföldeknél szo
kásos. A felszedett gyujtólapokat 
vízzel telt edénybe kell tenni és az 
összegyűjtött lapokat felügyelet 
mellett el kell égetni. A gyujtóla
pokat és csöveket csak a cellulózé 
részén szabad megfogni, mert a 
foszfor érintése is veszélyes lehet 
(erősen a bőrhöz tapad és nehe
zen gyógyuló sebeket idéz elő). 
Tilos a gyujtólapokat a napra ten
ni, mert azok ott pár percen be
lül biztosan kigyulladhatnak és igen 
veszélyes égési sebek keletkez
hetnek.

A zeneiskola záróvizsgája
A helybeli zeneiskola évzáró növen

dék-hangversenye a teljes siker jegyé
ben folyt le. A szép számban megjelent 
közönség ezúttal is megbizonyosodhatott 
arról az önzetlen odaadással és szere
tettel végzett munkáról, mely zeneisko
lánkban folyik. A kezdő zongorajátéko
soktól a felsőbb osztályosokig hallhat
tunk egy sereg értékes, jól megtanult és 
szépen előadott darabot s nehéz volna 
a választás, kit Ítéljünk a legjobbaknak. 
Örömmel láttuk, hogy igen sok jelentős 
tehetség van a zeneiskola növendékei 
között és a kezdők is kitartó szorgalom
mal igyekeznek a legtöbbet elsajátítani. 
Lacknerné-Gregorovicz Mária és Lackner 
László zongoraszakos növendékei kö
zül Tariska Magda, Sándor Mili, Almásy 
Éva, Bartáky Éva, Papp Margit, Kosiner 
Lilla, Micsurda Hilda, Schlett János, 
Héthelyi Irén, Benkovits Edit, Szabó 
Iluska, Haynik Adika, Bokor Zsuzska, 
Bloch Edit, Klein Erzsébet, Csernák 
Emma, Klein Edit, Magyar Jolán szere
peltek igen szépen, mig a kezdők közül 
Gábor Valéria tűnt ki. Az idén megnyílt 
énekszakot Horváth Erzsébet képviselte 
(Lackner L. növ.), aki kellemes, hajlé
kony hangjával, átérzett előadásával ara
tott sikert. Tömör Antal hegedűtanár 
növendékei közül Gabonás Tibor nyúj
tott művészi erejű teljesítményt, jól sze
repeltek még Lőcsey Iván és Németh 
Erzsébet.

Eltiltották a cigányokat a lótartás
tól. A magyar kir. VII. honvédhadtest 
országmozgósitási kormánybiztosa kör
rendeletét adott ki, amelyben elrendeli, 
hogy cigányoknak lovat vásárolni nem 
szabad és birtokukban julius hó 15-én 
túl ló semmiképpen sem maradhat. A 
körrendelet ezen intézkedését állategész
ségügyi, közbiztonsági és közegészségi 
okokra vezeti vissza.

Kormányzói szózat.
Fegyverek csörgését, ágyuk dör

gését, repülök berregését, szirénák 
üvöltését túlharsogó szózat szállt 
vasárnap minden magyar felé Ken
deresről, ahol Magyarország Kor
mányzója faluja világháborús hő
seinek emlékéi avatta fe l olyan 
mindannyiunkhoz szóló beszédben, 
mely minden magyar szivet, minden 
magyar lelket tényleg meg is fo 
gott.

— Szűnjön meg az egyenetlen- 
kedés és lépjen helyébe az össze
tartás és testvéri szeretet — hir
dette, hogy ezekben a reánkszakadt 
történelmi időkben, mikor a vihar 
tisztitószele szánt végig Európán, 
betölthesse a nemzet történelmi hi
vatását s összetett erejével, egymás 
testvéri támogatásával erős marad
hasson a vész, a megpróbáltatás, 
a férfipróba napjaiban.

Ha nem lenne háború s nem 
lenne olyan háború, melynek most 
már részese a mi honvédségünk is, 
akkor is olyan szavak ezek, ame
lyeknek mint világitó fáklyáknak 
kellene ott állani minden magyar 
előtt. Most azonban a nemzet leg- 
szigoiubb parancsa az, hogy kö
vessük a legelső magyar intelmét 
és felhívását.

—  Esküvő. Szkaliczky Margit és dr. 
Bagossy István julius 5-én házasságot 
kötöttek. (M. k. é. h.).

Dr. Lukács Géza közigazgatási biró 
lett. Magyarország Kormányzója a m. 
kir. miniszterelnök előterjesztésére dr. 
kövecsesi Lukács Géza miniszteri osztály- 
tanácsost a Közigazgatási Bírósághoz 
itélőbiróvá kinevezte.

Dr. Érti János egyetemi tanár lett 
a liONSz országos elnöke. A Hadi
rokkantak és Hadiözvegyek Országos 
Nemzeti Szövetsége Budapesten tartott 
tisztújító közgyűlésén elnökévé dr. Érti 
János egyetemi rk. tanárt, a Rimaszom
batban is jól ismert kiváló sebészt vá
lasztotta meg.

*A Járási Ipartársulat szombat es
tére hirdetett közgyűlése — elmarad.

Julius hó 1-től tilos minden gyűlés 
vagy ünnepély. Az ország helyzetére 
való tekintettel életfontosságú feladat 
úgy az ipari, valamint — különösen a 
küszöbön álló legfontosabb időszakban 
— a mezőgazdasági munka zavartalan 
végzésének biztosítása. Amikor a társa
dalom minden rétegének fokozott erő
feszítés a kötelessége, szükséges, hogy 
ne foglalják le idejét a politikai, egye
sületi és társadalmi élet normális körül
mények közt megengedhető különböző 
megmozdulásai. Ezért julius 1 - töl kezdve 
nemcsak a már eddig tilalom vagy kor
látozás alá eső gyűléseket, hanem sem
miféle gyűlést, nyilvános nagyobb össze
jövetelt (majálist, ünnepélyt, stb.) nem 
engedélyeznek. Kivételek a 8120/1939. 
M. E. rendelet 3. §-ában és a 10.630/ 
1939. M. E. számú rendeletben felsorolt 
közhatósági, vallásfelekezeti és keres
kedelmi társulati gyűlések.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Elmaradt a közös diáktalálkozó.
A közbejött események miatt a junius
28—29 ére kitűzött közös öregdiák-talál
kozó elmaradt. Az összejövetelt — mint 
értesülünk — ősszel tartják meg.

Nyugalomban telt el az elmúlt hét 
Rimaszombatban. Az egyetlen légi riasz
tás hétfőn délben volt és 8 percig tar
tott, amikor is a lakosság teljesen fe
gyelmezetten viselkedett.

A Polgárikörben mindennap frissen csapolt sör.
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Mától kezdve : jobboldali közleke
dés. Julius 6-án, vasárnap reggel 3 órá
tól kezdve Magyarország nagyrészében 
életbe lépett a jobbra-hajtás. Az uj köz
lekedési rend nemcsak a járómíivek 
vezetőitől, de a gyalogjáróktól is foko
zottabb figyelmet követel. Így gyalogo
sok a részükre fenntartott jobboldalon 
kötelesek haladni. Szembejövőknek jobb 
felé kell kitérni és az előhaiadót pedig 
balra kell megelőzni. Gyalogosok az út
testnél történő áthaladásnál a járdáról 
való lelépéskor először balra, az úttest 
középvonalán túl pedig jobbra figyelje
nek, nehogy a közeledő jármüvek útjába 
kerüljenek.

A bevonult alkalmazottaknak járó 
kedvezmények. A kormány rendeletet 
adott ki, amelynek értelmében a rend
kívüli fegyvergyakorlattal kapcsolatban 
a 7.777/1938. M. E. számú rendelet 1. 
paragrafusában felsorolt kereskedelmi 
és ipari alkalmazottakat, illetőleg eltar-1 
tottaikat az említett rendeletben meg
állapított kedvezmények akkor is meg
illetik, ha az alkalmazott nem rendkí
vüli fegyvergyakorlat esetében, hanem 
— tartaléki vagy póttartaléki szolgálati 
kötelezettsége alapján — bármely okból! 
teljesít tényleges katonai szolgálatot.

— Értesítés. A 600 éves zenekar vi
dám estje, amely julius hó 12-ikére volt 
hirdetve, egyelőre elmarad. Minden
esetre sajnáljuk, hogy nem gyönyör
ködhetünk Mihalik Aliz, Oskó Józsefné 
és Rajner László kedves magyar dalai
ban, valamint a sok vidámságot Ígérő 
dr. Mihalik Dezső előadásában, mely „a 
Mars lakók esetét Rimaszombatban" tár
gyalja szellemes feldolgozásban. Ugyan-1

Kiterjesztették 
a röytönbiráskodást.

A Budapesti Közlöny keddi szá
ma rendeletet közölt, amely

a rögtönbiráskodást kiterjeszti 
mind a polgári, mind a hon- 
védbiráskodás körében.

A már régebben megjelölt bűntet
teken kívül a rögtönbiráskodást 
most kiterjesztették a közegészség 
elleni, gyújtogatás, vizáradás oko
zásának, vaspályákon, távírdákon, 
hajókon, légijárműveken, a villa
mos energia fejlesztésére, vezeté
sére és elosztására szolgáló beren
dezéseken elkövetett közveszélyü 
cselekmények bűntettére. A honvéd 
büntetőbíráskodás körében

kiterjesztették a rögtönbirás
kodást a felségsértés, hűtlen
ség, lázadás bűntettére, 

ideértve a felségsértés és lázadás 
elkövetésére létrejött szövetséget 
és azok elkövetésére való felhívást 
is. Az uj rendelkezés kiterjed 
még a honvéd büntetőbíráskodás 
körében a honvédelmi törvényben 
meghatározott, a munka folytonos
ságának megnehezítése és meghiú
sítása által elkövetett bűntettre, 

katonai vezetővel szemben el
követett engedetlenség és tett
leges bántalmazás bűntettére, 
a légvédelmi készültséggel 
kapcsolatos elsötétítés, 

úgyszintén a légiriadó alatt elkö
vetett gyilkosság, szándékos em
berölés és súlyos testi sértés, lo
pás és rablás bűntettére.

T a r i s k a  Lajos, a rimaszom
bati kir. törvényszék elnöke fal
ragaszok utján közölte a közön
séggel a rögtönbiráskodási intéz
kedéseket, azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy aki a hirdetményben jelzett 
bűncselekményeket elköveti,

rögtönbiráskodás alá kerül és 
h a l á l l a l  bűnhődik.

csak igen jónak ígérkezett Ivanits Andor 
csevegése „Intimitások a 600 éves zene
kar tagjainak életéből". Bízunk benne, 
hogy a háborús idők elmúltával a ren
dezőség nem feledkezik meg ennek a 
kedves vidám estének megrendezéséről 
s Így még lesz módunkban a sokat- 
igérő műsort meghallgatni.

Uzsorabirósógi ítéletek.'A rimaszom
bati kir. törvényszék uzsora-bírósága dr. 
Mariányi Pál kir. törvényszéki biró elnök
lésével árdrágítás elleni visszaélés vét
sége miatt a következő jogerős Ítélete
ket hozta : Majtényi György rozsnyói 
lakos, munkanélküli péksegédet 8 napi 
fogházra Ítélték, mert a piacon vásárolt 
irós vajat felesége vaj- és tojáskereske
désében ■/» kg-onként 1'30—1'40 P-ért 
hozta forgalomba, holott a piaci vaj hi
vatalos ára kgm-ként 420 P. — Özv. 
Hercz Gézáné sz. Guttmann Jolán ber- 
zétei földbirtokost 100 P. pénzbírsággal 
sújtották, mert 99 kg. vetözabot Rozs
nyón 28 P.-ért adott el. A vetőzab hi
vatalos ára ekkor 100 kg.-onként 21'20 
fillér volt, amelyhez fuvardíjként legfel
jebb 50 fillér felárt lehetett volna szá
mítani. — Nagy Béláné sz. Nagy Mar
git rakottyási lakost és Homolya Mária 
dúsai lakost a bíróság 5—5 P. pénz
bírságra, nem fizetés esetén 1 napi fog
házra ítélte, mert a rimaszombati piacon 
a tejfel literjét P10 P.-ös ár helyett 
1 *20 P.-ért árusították. Ugyanezen vét
ségért özv. Bodor Gyulánét 10 pengőre 
ítélték el, mig Paczek-Hank Gizella ze
llerjei lakost, mert 10 deka súlyú 8 cso
mó tehéntúrót egyenként 10 fillérért bo- 
csájtott áruba a megengedett 5 filléres 
ár helyett, 5 pengő pénzbírsággal súj
tották.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap újabb kitűnő 

magyar filmujdonság kerül a mozgószin- 
ház műsorára. Barabás Pál nagysikerű 
regényéből készült Cserépy Arzén első 
nagy filmje, a „Szeressük egymást". A 
rendkívül érdekes és fordulatos történet 
egy nagy gyár belső életét, fondorlatait! 
és szerelmeit tárja elénk. Főszereplője 
a nagyszerű magyar drámai hősnő: Bulla 
Elma, aki egy mai leányt alakit kivéte
les tehetségének ezerszinü skáláján. Tár
sai a legkitűnőbb magyar színészek : 
Erdélyi Mici, Rácz Vaü, Hidvéghi Valéria, 
Csortos Gyula, Greguss Zoltán, Makláry, 
Bilicsi és a többi.

Julius 8-án, kedden a francia film
gyártás sok szellemességgel és pompás 
derűvel telt vigjátékát láthatjuk: „A 
potyautas" címen. Egy furcsa örökség 
kacagtató bonyodalmait érdekes szere
lem szövi át. Főszereplője az aranyos 
humoru Fernandel, melette a bájos Jo- 
sette Day-jel az élén a francia színját
szás legjobbjai. Kisérő műsorként az 
Ufa híradó a legújabb hadiképeket mu
tatja be.

Julius 9—10-én, szerdán és csütörtö
kön az óriási tetszést aratott cowboy- 
filmnek, a „Texasinak befejező részét 
hozza a műsor „A száguldó fantom" 
címen. Az álarcos lovag végső és sike
res küzdelmét vivja a rend és törvény 
ellenségeivel és egymáshoz segíti a sze
relmeseket s amidőn kötelességét telje
sítette, távozik a nehéz harcok színteré
ről.

A jövő hét végére Babay József film
költeményének : a „Rózsafabot“-nak be 
mutatóját tűzte ki a filmszínház. Sze- 
leczky Zita művészetének csúcsteljesít
ményét nyújtja a vak leány szerepében 
ebben a mesterien megrendezett filmre
mekben, amelyre már most felhívjuk a 
közönség figyelmét.

S P O R T .
B irkózás.

Az elmúlt vasárnap a „Három Rózsa" 
nagytermében zajlott le a helybeli Le
vente Egyesület birkózó szakosztálya 
által rendezett Országos Levente Birkózó 
Bajnokság, melyen résztvett hét egyesü 
let összesen 56 versenyzővel.

A rendkívüli viszonyok ellenére sike 
rült a versenyt lebonyolítani, melyek 
keretein belül nagyon szép és erős küz
delmek voltak láthatók. A versenyből

mint győztesek, illetve helyezettek az 
alábbiak kerültek ki:

Légsuly: 1. 0. Kovács, Budapesti
VSC. 2. Erdei, Debreceni VSC. 3. Török, 
Rimaszombati LE.

Pehelysúly: 1. Szilvássy, Budapesti 
VSC. 2. Vengrin, Rimaszombati LE. 3. 
Szabó, Debreceni VSC.

Könnyüsuly: l.Siposs, Debreceni VSC. 
2. Hegedűs, Budapesti VSC. 3. Csánki, 
UTE.

Váltósuly: 1. Erdőss, Ceglédi VSC. 
2. Balogh, Budapesti Vasas ME. 3. Vicián, 
Rimaszombati LE.

Középsuly : 1. Széli, Budapesti VSC. 
2. Tóth, Ceglédi VSC. 3. Ócsai, Ceg
lédi VSC.

Kisnehézsuly : 1. Némethy, Debreceni 
VSC. 2. Simonyi, Salgótarjáni SE. 3. 
Bencsik, Budapesti VSC.

Nehézsúly: 1. Orbán, Budapesti VSC. 
2. Molnár, Salgótarjáni, SE. 3. Oláh, 
Salgótarjáni SE.

A csapatverseny a következőképpen 
alakult k i : I. Budapesti Vasutas Sport 
Club. II. Debreceni Vasutas Sport Club.
III. Ceglédi Vasutas Sport Club. IV. Salgó
tarjáni Sport Egylet. V. Rimaszombati 
Levente Egylet. VI. Budapesti Vasas 
Munkás Egylet. VII. Újpesti Torna Egylet.

Irodalom.
Az egyiptomi uralkodók különös te

metkezési szokásairól és a fáraók bosz- 
szujáról közöl rendkívül érdekes, képek
kel illusztrált cikket a Tolnai Világlapja 
legújabb száma. Nagy érdeklődésre tart
hat számot a keleti hadszíntér részletes 
térképe. Tizenháromezer bukovinai ma
gyarnak a Délvidékre való hazatelepité- 
séröl és Írországról képesriport számol 
be. A Tolnai Világlapja legújabb száma 
20 fillér.

A pesti nyár minden szenzációját
megtaláljuk a Délibáb színházi hetilap 
legújabb számában. Friss kulisszamögötti 
pletykák, magyar Írók remek novellái, 
színes riportok, színházi cikkek, gazdag 
filmrovat, tökéletes képes heti rádiómű
sor, teszik népszerűvé a Délibáb szín
házi hetilap minden számát. A Délibáb 
egyes száma csak 14 fillér.

Az albumalaku Ünnep ezúttal is gon
dos tárházát nyújtja a nivós és szóra
koztató olvasnivalóknak és remek ké
peknek. Az Ünnep előfizetési ára ne
gyedévre 2 pengő 40 fillér. Mutatvány- 
számot kívánatra készséggel küld az 
Ünnep kiadóhivatala Budapest, VII. Do
hány-u. 12.

A Párisi Divat júliusi száma gazdag 
tárháza a szebbnél-szebb elegáns kül
földi modelleknek. Strand és utazó ru
hákon kívül erősebb hölgyek számára 
is kiváló modelljei vannak. Csinos gyer
mekruhák, Ízléses kézimunkák teszik a 
lapot változatossá. Az irodalmi részben 
kiváló magyar Írók és költők írásait 
olvashatjuk. Őszi divatujdonságok, kö
tött holmik, bőrdarabkák hasznos feldol
gozása és sok célszerű háztartási tanács 
szolgál a háziasszonyoknak útmutatással. 
Megjelenik minden hónap 1-én, ára 60 
fillér.

A Tükör julius] száma az olvasók 
hódolatát és szerencsekivánatait tolmá
csolja Kormányzó Urunknak. Színházról, 
könyvekről, filmről, fényképezésről az 
asszony világáról számolnak be a szemle
rovatok s ezekhez kedves újításként 
csatlakozik a „Visszhang": az olvasók 
rovata.

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-Tündérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/i 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 
taitalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A

lap előfizetési á ra : >/< évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Pk% 3285/9/1941.
212/1941. vght. szám.

Á rv erési h irdetm ény.

Dr. Niedermann Antal budapesti (IX. 
Üllői-u. 1.) ügyvéd által képviselt Do- 
mov és Szlovákia Általános Biztositó rt. 
felvidéki képviselete Kassa, Fő u. 9. 
javára 255 P. 57 f. tőke és több köve
telés járulékai erejéig, amennyiben a 
követelésre időközben részletfizetés tör
tént, annak beszámításával, a tornaijai 
kir. járásbíróság 1941. évi Pk. 3285„ 
3286. és 3284. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1941. évi május hó 
24-én lefoglalt 1350 pengőre becsült 
ingóságokra a tornaijai kir. járásbíróság 
Pk. 3285/9/1941. sz. végzésével az ár
verést elrendeltetvén, annak a végre
hajtást szenvedő lakásán, Sajószárnya 
községben, 75. házszám alatti kastély
ban leendő megtartására határidőül 1941. 
évi julius hó 8. napjának délelőtt 9 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, 1 hintó, 1 bricska, 1 ló ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek — de leg
alább a becsár 2/s_részéért— készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni.

Tornaija, 1941. évi junius hó 13.
Dezső József s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

Rimaszombat megyei város polgármestere. 

4243/1941. szám.

H irdetm ény.
Közhírré teszem, hogy Rimaszombat 

megyei város tulajdonát képező mintegy 
278 kát. holdat kitevő Szabadka-puszta 
1941. évi október hó 1-től kezdve 6 
évre haszonbérbeadatik. Bérleti ajánlatok 
beadási határideje: 1941. évi julius hó 
16-án déli 12 óra, a rimaszombati pol
gármesteri hivatalban. Részletes bérleti 
és ajánlati feltételek Rimaszombat város 
kiadóhivatalában 2 pengő ellenében 
kaphatók. Postán 2 pengő bélyegben is 
beküldhető.

Rimaszombat, 1941. junius 30 án.
Éva László s. k. 

polgármester.

Két szob ás lakás
magányos udvar eladó Rimaszom
batban. Cim megtudható a kiadóban.

E la d ó
a város közelében, esetleg felerész
ben is, 7 katasztrális hold szántó
föld a rimaszombati határban, Po- 
korágy felé vezető útnál.

Értekezni lehet a tulajdonossal, dr. Tör
köly József-tér 4. szám alatt.

P r tD C ifo m  az ' ^ n tisztelt ve- 
LI lo u llG I ll  vő közönséget, hogy

ü z l e t e m e t  á t h e l y e z t e m
a Halász-utca 2. szám alá. Szives 
pártfogást kér N é m e t h  Terézia 
tüzelőanyagkereskedő. A

bútorok, háztartási eszközök, 
képek eladók.

Petőfi-utca 1 . szám.

2 pár jókarban lévő dupla ab
lak teljes felszereléssel,

továbbá egy ajtó és használt téglák

ju tá n yo s áron eladók Cim a kiadó- 
i hivatalban.

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


