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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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Külföldre: Egy évre 12 pengő.

A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN.
Irta: vitéz nagybányai H o r t h y  István

államtitkár, a

Az emberi test táplálója, fenn
tartója a s z ív . A nagy- és kiserek j 
ezrei szállítják a szervezet minden! 
részébe a friss vért és a munka! 
elvégzése után a vénák ezrei hoz
zák vissza az elhasznált vért aj 
szívbe. Az erek megbetegedése, a 
vérkeringés zavara súlyos bajokat 
okozhatnak a szervezetben.

így van ez az ország életében 
is. Áz országot ezer és ezer ér há
lózza be. Ezeket az ereket telefon
nak, távirónak, útnak, vasútnak ne
vezzük. Az ut fogalmába természe
tesen a légi utakat is bele kell ér
teni. Egy ország gazdasági életét 
közlekedési vonalak nélkül nem le
het elképzelni. A közlekedési vo
nalaknak, tehát az Államvasutaknak 
is elsőrendű feladata, hogy az or
szág gazdasági érdekeit mindenek 
fölött szolgálják. Ezt akarjuk, ezért 
dolgozunk, ezért vagyunk mi, va
sutasok mindannyian a nemzet 
szolgái.

A technika és a közlekedési esz
közök gyors fejlődése megrövidí
tette, csökkentette a távolságokat. 
Az ókorban a görögök, vagy ró
maiak háromsoros evezőjü hajóikon 
hosszú hetek, sőt hónapok alatt 
tudták a forgalmat az egyes földközi
tengeri városok között lebonyolítani. 
A középkorban egy-egy indiai ut 
holland, vagy portugál kikötőkből 
több, mint egy évig tartott. Ma 
gőzhajóval ezek a távolságok na
pok, vagy hetek alatt megjárhatók.

A római birodalom egységét a 
karban tartott utak biztosították 
elsősorban, mert a római biroda
lom, ha nyelvileg nem is, de gaz
daságilag feltétlenül egységet ké
pezett. Az ókor egyik legfontosabb 
gazdasági útja, az úgynevezett „se- 
lyem-ut“ volt, mert ezen az utón 
cserélték ki termékeiket az akkori 
két világbirodalom, a római és a 
kínai. De a távolságok megtételére 
hosszú hónapok, évek kellettek. Azt 
szokták mondani, hogy gyorsan 
élünk. Ez igaz. A gyors ütemü élet
nek egyik okozója a közlekedési 
eszközök fejlődése. Messze, távoli 
országok termékei napok alatt ér
kezhetnek hozzánk és mi száz és 
száz, ezer és ezer kilométerre na
pok alatt tudjuk frissen és élvez
hetőén szállítani termékeinket, a 
gyöngyösi szőlőt, kecskeméti ba
rackot és az alföldi dinnyét messze, 
távoli országokba.

Máv. elnöke.

A közlekedési eszközöknél fon
tos a gyorsaság, de fontos az is, 
hogy az eszközök a mezőgazda- 
sági és ipari termékeket, a nyers
anyagokat nagy tömegben és ol
csón tudják szállítani. Európában 
elsősorban a vasutak teljesítőképes
ségétől függ az egyes országok 
gazdasági élete. Kötelességünk te
hát gondoskodni vasúthálózatunk 
kiépítése, felszerelése, karbantar
tása és korszerű forgalmi eszkö
zökkel való ellátása iránt.

Az elszakított területek egy része 
visszatért és az ország területi gya
rapodásával fokozatosan bővült az 
a feladatkör, amelyet az Államva
sutaknak el kell látni. Gyors ütem
ben kell folytatnunk úgy az elavult, 
mint a gyenge felépítmények ki
cserélését, különösen a visszatért 
területeken. Úgyszintén gondoskod
nunk kell a nem korszerű és gyenge 
hídszerkezetek megerősítéséről, il
letve fokozatos kicseréléséről, ut- 
feljárókról és utaluljárók építéséről, 
sorompók létesítéséről, valamint 
biztositó berendezések felszerelé
séről, állomási és vontatási beren
dezések bővítéséről, korszerűsíté
séről. Meg kell javítanunk a for
galmi lehetőségeket és összekötte
téseket a visszatért Felvidékkel, 
Kárpátaljával, Keletmagyarország- 
gal és Eszakerdéllyel, valamint az 
1941. áprilisban visszatért délma
gyarországi területekkel, különös 
tekintettel arra, hogy az Államva
sutak abba a helyzetbe jussanak 
mielőbb, hogy azt az átmenő va
súti forgalmat a legelőnyösebben 
tudják lebonyolítani, amely átmenő 
forgalom az államvasutakat föld
rajzi fekvésénél fogva megilleti.

A visszatért területek vasúti for
galmának az anyaország forgal
mába való szerves bekapcsolása 
nagy feladatot rótt az Államvasu- 
takra.

Rendkívüli feladatok elé állította 
az Államvasutak személyzetét télen 
a tüzelőanyagszállitás, a fegyver
gyakorlatra való behívások és a 
világháborúval kapcsolatban vég
zendő nagymértékű szállítások. A 
szolgálat ma valóban súlyosan pró
bára teszi az Államvasutak sze
mélyzetének energiáját, de büszkén 
mondhatom, hogy ez a személyzet 
hiven és odaadóan, tudásának és 
munkaképességének legfelsőbb fo
kát adja és példát mutat arra, hogy

miként kell dolgozni a magyar ha
záért.

Nem hagyhatjuk említés nélkül 
az Államvasutak Közúti Gépjáróniü- 
üzemének (Mávaut) kiváló teljesít
ményeit. Ez az üzemünk elsősor
ban a személyforgalom terén, de a 
poggyász- és áruforgalom terén is 
hézagpótlólag működött és műkö
dik úgy Erdélyben, mint pedig a 
délmagyarországi részeken.

Szociális alkotások terén is lé
pést tartottunk az idővel: hogy 
csak a fontosabbakat említsük: be
vezettük a munkásoknál a gyer

meknevelési pótlékot, rendeztük a 
napibéresek és munkások díjazott 
szabadságát.

Az emberi testnek, de a nem
zetnek, az államnak is táplálója, 
fenntartója a s z ív . Mi vasutasok, 
magyar szivünkkel, önfeláldozóan, 
minden erőnkkel és tudásunkkal 
dolgozunk az uj magyar élet ki

építésén és hisszük, hogy munkánk 
nem hiábavaló. Porszem a por
szemhez alkotja a nagy mindensé- 
get, mi munkánk porszemeit adjuk 
a boldogabb Magyarországhoz!

Napi 20 deka kenyér.
Az elmúlt napokban országszerte 

kisebb-nagyobb fennakadás állott 
be a lisztellátás terén, mely termé
szetszerű körülmény városunkban 
is éreztette hatását. A vármegye 
közellátási hivatala a legerélyesebb 
intézkedéseket tette meg arra nézve, 
hogy biztosítsa a lakosság számára 
a szükséges lisztmennyiséget. Ri
maszombat város polgármestere 
pedig mindaddig, amig az átme
neti nehézségek tartanak, úgy in
tézkedett, hogy az u. n. „közellátási 
nyilvántartólap“ ellenében

is kap a lakosság. Eszerint egy 3 
vagy 4 gyermekes család naponta 
1 — 1 ' 2 0  kg. kenyeret vagy lisztet 
kap, ami napi ellátásához teljesen 
elegendő.

Hangsúlyozzuk, hogy a fenti 
rendelkezés csupán addig tart, amig 
az uj termés felhasználása révén 
a lisztellátás a régi mederbe nem tér 
vissza.

Türelmet és megértést kell te
hát valamennyiünknek tanúsí
tani

mindenki naponként 2 0  deka
gramm kenyeret, vagy pedig 
ugyanannyi lisztet kapjon.

Ez a mennyiség megfelel annak 
az átlagnak, amit más városokban

a jelenlegi viszonyok szülte nehéz
ségekkel szemben, hálát adván 
egyben az Egek Urának, hogy ha 
kisebb lett is a karéj, de meg van 
a mindennapi kenyerünk ma is.

A MAGYAR KARD FÉNYE.
Örök magyar sors a keletről 

nyugatra zuduló seregekkel való 
viaskodás. Ha már majdnem elvé
reztünk ebben a rettentő harcban, 
a nyugati keresztény országok há
lája és segítsége kellett, hogy me
gint talpra álljunk. Más közönsé
gesebb nép biztosan kipusztult 
volna ebben az irtó őrlődésben, de 
mi a nagy birodalmat felépíteni és 
fenntartani képes nemzetek soha 
meg nem ingó önbizalmával szi
lárdan állunk az idő végezetéig. 
Most is olyan nálunk számban, 
vagyonban és földben összemérhe
tetlenül erősebb birodalommal ve
rekszünk, melyre a kisebbek felte
kinteni is alig mernek, fiaink mé
gis olyan halálraszánt bátorsággal 
küzdenek ellene, hogy még az el
fogulatlan külföld és a nagy német 
baráti nép is a legteljesebb elis
merését nyilvánítja.

Nem fajult el még a magyar vér, 
nem csorbult ki a magyar kard 
éle és nem homályosult el a ra
gyogása. Mocsok sem esett rajta. 
Ezt bizonyítja a kárpátaljai ferge
teges rohanás, hóban, szélben, 
csonttá fagyasztó hidegben, amikor 
három nap alatt hegynek fel két
százötven kilométert haladt a Kár
pátok gerince felé a honvédsereg.

A világháború behavazott fejű 
öreg katonái imádságos szeretettel 
és aggodalommal kisérik a legif
jabb honvédsereg minden lépését, 
amikor felidézik letűnt fiatalságuk 
eseményben, vérben és könnyben 
gazdag éveit. A megfakult térképen 
követik a dicső had előnyomulását 
azokon a vidékeken, ahol kitöröl
hetetlenül ott ragyog Sztaniszlau, 
Kolomea, Dnyeszter és a többi név, 
a nemzedékről-nemzedékre neve
zetesebbé váló város, folyó és hegy,
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ahol a magyar férfi ereje, vitézsége 
és szebb jövőt alkotó képessége 
most is oly gyönyörűen megnyilat
kozik.

A  G im ö ri R eform átus Ta n itó  
E g ye sü le t kö zgyűlése .

A Gömöri Ref. Tanitó Egyesület 
julius 9-én tartotta évi rendes köz
gyűlését Bánrévén a ref. templom
ban.

Bevezetőként több, mint félszáz 
gömöri tanitó ajkán zengett a zsol
tár, a segedelemkérő ének s együtt 
szállt a lelkűk S z a b ó  István héti 
ref. lelkész magasszárnyalásu köl
tői lendületű imájával az Ur zsá
molyához : „Uram, adj békességet 
ennek a szegény, szerencsétlen vi
lágnak !“

A Himnusz felemelő hangjai után 
B a a n  Géza egyesületi elnök tar
totta meg értékes^ mély gondola
tokban gazdag elnöki megnyitóját. 
Meleg szavakkal köszöntötte a múlt 
közgyűlés óta hazatért magyar test
véreket, az Isten kegyelméből fel
szabadult Délvidéket. Megemléke
zett az ezer vészben, tűzben me
netelő dicső honvédekről, akik biz
tonságunkért, jövőnkért és Európa 
védelmében készek életüket is fel
áldozni. A Mindenható kibeszélhe- 
tetlen jósága óvja minden lépésü
ket ! Majd az elnök meleg szavak
kal üdvözölte a közgyűlésen meg
jelent Mó r i c z  István kir. tanfel
ügyelőt és S z o m b a t h y  László 
ny. polg. isk. tanárt, mint az egye
sület hajdani nagy tekintélyű és 
mindenki által szeretett elnökét, 
továbbá a megjelent lelkészeket és 
a nyugdíjas kartársakat.

Ezután az ez évben .elhunyt kar- 
társakról tartottak megemlékezést 
B o d o n  Lajos, S i mon  Gábor, 
B á l i n t  József és T ö r ö k  Gyula 
tanítók. Valamennyi nekrológból 
kicsendült a nagyjait megbecsülni 
tudó, a nemes példákat követni 
akaró s hagyományaihoz hü, a 
szépért, nemesért örökké lelkesedni 
tudó tanítói lélek. I l l és  István 
egyesületi főjegyző az egyesület 
múlt évi munkájáról számolt be, 
amelynek során több időszerű in
dítványt tárgyalt le és fogadott el 
a közgyűlés. Móricz István kir. 
tanfelügyelő a közgyűlés folyamán 
több ízben emelkedett szólásra s 
adott értékes útbaigazítást, felvilá
gosítást tanügyi, adminisztrációs és 
egyéb ügyekben. Minden szavából 
a tanítóság szeretete, megbecsülése 
áradt ki. C s i z y  Kálmán egyesü
leti pénztárnok az egyesület va
gyoni állapotáról adott számot, 
majd a könyvtár állapotáról Zá- 
d o r y  Bertalan tett jelentést. I l l és  
István az iskola adminisztrációjáról 
tartott értékes értekezést. Bodon 
István az alapszabálymódositó-bi- 
zottság munkájáról számolt be. Ja
vasolta egyben a gyámolda meg
szüntetését, illetve segély-alappá 
való átalakítását, mivel ily módon 
az arra valóban rászorulók juthat
nak jelentősebb támogatáshoz. Majd 
az elnök záró szavai után a Hi
szekegy fenséges hangjaival ért vé
get a szép munkát végzett köz
gyűlés. Cs. K.

A vármegye nép- és családvédelmi munkájának 
nagy feladatai és eddigi eredményei.

Vitéz dr. Keresztes-Fischer Fe
renc belügyminiszter legutóbb az 
Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap 1941. évi országos munka
tervéről és az Országos Szociális 
Felügyelőség tevékenységéről sajtó- 
értekezleten tájékoztatta az orszá
gos sajtóorgánumok vezetőit és 
munkatársait. A belügyminiszter 
nyilatkozatát valamennyi napilap 
leközölte. Az országos munkaterv
nek a közvélemény előtt történt 
ismertetése után dr. Horváth Árpád 
alispán is tájékoztatta a gömöri la
pokat a vezetése alatt álló törvény- 
hatósági nép- és családvédelmi 
munkának eddigi eredményeiről és 
célkitűzéseiről. Á nagyarányban ki
bontakozó szociális munkásságról 
szóló jelentést az alábbiakban is
mertetjük :

A m. kir. belügyminiszter szavaival 
élve „a szociális munkának nincs szük
sége reklámra". A közvélemény tájékoz
tatása mégis fontos, mert a kételkedő 
és ezért a nemzeti épitő munka szem
pontjából káros véleményekkel szemben 
rá kell mutatni arra, hogy a kormány
zat nemcsak komoly elhatározással, de

tekintélyes anyagi eszközökkel és 
megfelelő szervezettel gondoskodik 
a megélhetésében veszélyeztetett, 
főleg mezőgazdasági foglalkozású 
sokgyermekes családok megsegí
téséről.

A sokgyermekes családoknak a nép- 
és családvédelmi munkaterv keretében 
való gondozása a törvényhatóságok első 
tisztviselőinek feladata. Ezt a munkát az 
Országos Szociális Felügyelőség irányí
tása mellett végezzük. A járási főszolga- 
birák mellett külön szociális gondozók 
vannak beosztva, hogy a szociális gon
dozással megszaporodott munkát meg
akadás nélkül lehessen végrehajtani.

A vezetésem alatt álló törvényhatóság

több mint fél millió pengő ellát
mányt kapott a m. kir. kormány
tól a nép- és családvédelmi munka 
feladatainak megoldására.

a len és kender háziiparszerüen 
való feldolgozásának nagy lehető
ségére és jelentőségére.

A mai viszonyok között, amikor a vi
lágháború következtében a nyersanyag- 
beszerzés igen nagy nehézségeket okoz 
s ezáltal a textiláruk árai igen magasak, 
feltétlenül szükséges, hogy a földmive- 
léssel foglalkozó családok szükségletü
ket maguk állítsák elő, sőt a házisziik- 
ségletet meghaladó mennyiségben dol
gozzák fel nyersanyagukat és azt vagy 
a piacon, vagy a Közjóléti Szövetkezet 
utján értékesítsék.

A vármegye kendertermeiésének fo
kozására a folyó évben közel 50 méter
mázsa nemesitett kendervetőmagot osz
tottam szét. Gondoskodni fogok arról, 
hogy a házilag fel nem dolgozott ken
derrostot a Közjóléti Szövetkezet utján 
annak idején összevásároltassam és azt 
a szövetkezet szövőüzemében dolgoz
tassam fel.

A falusi sokgyermekes családok ter
heinek könnyítésére a vármegye terüle
tén a m. kir. kormány külön támoga
tásának segítségével

53 községben napközi otthont szer
veztem meg és tartok fenn.

Gondoskodtam arról is, hogy a sok- 
gyermekes családok csökkent munka
képességű tagjait, az elöregedetteket, 
gyermekeket és rokkantakat a nekik meg
felelő munkába állítva, a sokgyermekes 
családok kereseti viszonyait megjavít
sam. Megbíztam ugyanis a Közjóléti 
Szövetkezetét, hogy a gyógynövénygyüj- 
tést az egész vármegye területén szer
vezze meg és gondoskodjék a gyűjtött 
áruk megfelelő értékesítéséről.

A családalapítás elősegítésére az arra 
reászoruló házasulandókat

kamatmentes butorkölcsönben 
részesítem.

A falusi kisiparos és kiskereskedő 
sokgyermekes családok támogatása is 
fontos feladat. Kamatmentes kölcsönnel 
igyekszem segítségükre lenni és a ki-

házasitási bútorokat velük készíttetve, 
munkához juttatom őket. A Közjóléti 
Szövetkezet bekapcsolásával igyekszem 
könnyíteni a zárolt anyaggazdálkodás 
következtében előállott nehézségeiket is.

Végül
kamatmentes kölcsönök juttatásá
val segítem azokat a sokgyerme
kes családokat, akik saját házzal 
rendelkeznek ugyan, de házuk 
olyan rossz állapotban van, hogy 
az feltétlenül javitásra szorul

és az ehhez szükséges összeget saját 
erejükből előteremteni képtelenek.

A fent felsorolt nép- és családvédelmi 
munka kizárólag a falvak lakosságának 
megsegítésére szolgál.

A városi sokgyermekes családok 
védelmére és gondozására a me
gyei városok polgármesterei külön 
ellátmányban részesültek.

Hatalmas, minden erőt igénybe vevő 
és lekötő munka ez, ami most ország
szerte megindult. A munka szervezési, 
pénzügyi és jogi megalapozását éppen 
az idők sürgetésére való tekintettel egy
szerre kellett országos méretekben meg
indítani, ennek elvégzése komoly fela
datot ró a m. kir. kormányra és a tör
vényhatóságokra is. A munka ütemét 
sokszor éppen az lassítja, hogy úgy
szólván fejlődési fokozatok nélkül és 
mindent megelőző sürgősséggel kell egy 
sokirányú és mégis szervesen összefo
gott szociális átalakulásnak megindulnia.

Ezzel a feladattal meg kell és meg 
is tudunk birkózni és pár év alatt ha
tásosan tudunk majd közreműködni a 
szociáis aránytalanságok kiegyenlítésé
ben.

Ehhez a munkához, ahogy a m. kir. 
belügyminiszter mondotta: „kell a köz
vélemény jóakarata, türelme s akkor a 
s z í v ó s  munka és mögötte a nemzeti j ó 

akarat a kivánt eredményre fog vezetni".

A  honvédelmi törvény szellemében 
alakultak meg; a Levente Bizottságok 

és a Levente Egyesület.
Ebből az összegből elsősorban a sok- 

gyermekes családok családi házat kí
vánom felépíteni. Ebben az évben már 
40 kertes családi ház épül a vármegye 
falvaiban, amely műszaki megoldás és 
egészségügyi követelmények tekinteté
ben kielégíti a korszerű igényeket, 
formájában pedig beleilleszkedik a vár
megyében kialakult tájépítészeti stílusba.

A sokgyermekes családok részére jut
tatandó állatok vásárlására több, mint 
100.000 pengő áll rendelkezésemre. A 
jól tejelő, Dunántúlról vásárolt tehenek 
kiosztása most van folyamatban. Rövi
desen sor kerül a sertések kiosztására is. i

A kisbirtokos sokgyermekes családok 
gazdálkodásának belterjesebbé tétele ér
dekében mezőgazdasági eszközöket és 
gépeket osztunk szét. Meglehetősen nagy 
összeg áll rendelkezésemre talajjavitási 
munkálatokra is.

Tudvalevő dolog, hogy a télen a me
zőgazdaságban foglalkozók csak keve
set dolgozhattak a gazdaság körül, hogy 
ezek téli foglalkoztatásukat és ezáltal 
téli keresetüket is biztosítsam, megbíz
tam a Vármegyei Közjóléti Szövetkeze
tét, hogy a háziipari termelést és a 
háziipari termékeknek értékesítését is 
szervezze meg.

Ezzel elsősorban az a célom, hogy a 
házilag előállítható ruhaneműket és 
egyéb, a ház körül szükséges eszközöket 
télen maguk a ház népei készítsék el 
és ne legyen szükség arra, hogy azt 
kereskedésben drága pénzen vásárolják 
meg. Másrészt arra is törekedem, hogy 
a háziipari munkával a saját szükség
leteket meghaladó mennyiségben ter
melt árukat a közvetítő kereskedelem 
kikapcsolásával közvetlenül értékesít
hessem és ezáltal a háziiparosok részére 
jobb keresetet biztosíthassak.

Itt rá kell mutatnom

A honvédelemről szóló 1939. évi II. 
Te. értelmében a leventekiképzést a 
polgári testületek a katonai hatósággal 
karöltve végzik. Ennek következtében 
a levente ügyeket intéző szerveknél 
megfelelő átalakulásra volt szükség, 
amelyek vármegyénk területén már meg 
is történtek. Az elmúlt hét folyamán ala
kultak meg azok a törvényhatósági és 
városi szervek, amelyek a leventeintéz
ménnyel kapcsolatosak.

Gömör és Kishont vármegye Levente 
Bizottsága — mint már jelentettük — 
julius 8-án tartotta meg alakuló ülését 
ár. Horváth Árpád alispán elnöklete 
mellett, aki szivélyes szavakkal üdvö
zölte a vármegye közgyűlése által meg
választott bizottsági tagokat és méltatta 
azokat a feladatokat, amelyeket a leven
teköteles ifjúság kiképzése terén a 
vármegyére várnak. Majd Kovács Rezső 
m. kir. őrnagy részletesen beszámolt a 
leventekiképzés elmúlt két esztendejéről.

Megemlékezett a kezdet nehéz
ségeiről, minek következtében 
az erőteljesebb foglalkozás csu
pán a múlt esztendőben indul
hatott meg, amelynek már lát

ható eredménye is volt.
A katonai hatóságok képviselője vázolta 
ezután azokat a teendőket, amelyeket 
az 1939. évi II. Te. előir és a szebb 
magyar jövő érdekében odaadó és lel
kes munkára hívta fel a bizottság tag
jait. Az alakuló ülés ezután folyó ügye
ket tárgyalt.

Julius 11-én, pénteken délelőtt 11 óra
kor a városháza nagytermében tartotta 
meg a rimaszombati Levente Egyesület 
tisztújító közgyűlését. A Magyar Hiszekegy 
elmondása után dr. vitéz Puskás Zsig- 
mond városi tanácsnok üdvözölte a meg
jelenteket, majd rövid előadásban ismer

tette a Levente Egyesület célkitűzéseit 
Utána a közgyűlés egyhangú lelkese
déssel megválasztotta az uj elnökséget.

Elnök lett dr. Maridnyi Pál törvény- 
széki bíró. Helyettese : Janko-Brezovay 
Miklós párttitkár. Titkár : Babits László 
gazdasági iskolai tanár, helyettese: Dem- 
kovits Zoltán városi tisztviselő. Jegyző : 
dr. Zahár László tanfelügyelőségi fo
galmazó, pénztáros : Kalocsay Gyula 
órás és ékszerész, ellenőr: Barabás 
Lajos bankigazgató, gazda : Futó Géza 
pályamester, könyvtáros ; Molnár Sándor 
banktisztviselő, orvos: dr. Révész Meny
hért járási és városi tisztiorvos, ügyész: 
dr. Dohndnyi Dezső ügyvéd, vármegyei 
tb. t. főügyész. A számvizsgálóbizottság 
tag ja i: Sárkány István bankigazgató, 
valamint Hlozek Gyula és Hajdú Ferenc 
leventék. A választmányban Mándy An
tal és Sándor Jenő gimnáziumi tanárok, 
dr. vitéz Puskás Zsigmond városi ta
nácsnok, Bállá Károly polgári iskolai 
tanár és 9 levente foglal helyet. Pótta
gok: Kühne László és Kunos András 
tanárok és 4 levente. A gazdasági bi
zottság tag ja i: Barabás Lajos bankigaz
gató, dr. Csetneki Pál városi adóhiva
tali főnök, Biró László és Babik Zoltán 
városi tisztviselők és vitéz Vaskői Ká
roly festöiparos. A munkabizottság tagjai: 
Szűcs János forgalmi adóhivatali főnök, 
Janko-Brezovay Miklós párttitkár, Koncz 
András kórházi számellenőr, Kalocsay 
Kornél és Bodnár Géza kereskedők. 
A sportszakosztály vezetésével Koncz 
Andrást bízták meg, a labdarúgást Po- 
hoczky László, a birkózást Futó Géza, 
a tornát Derekas József városi tisztvi
selő vezetik ; mig a lövész-szakosztály 
vezetője Czikora János pénzügyi tiszt
viselő lett, a zeneszakosztály vezetésével 
pedig Kardos Gyulát bízták meg.

Dr. vitéz Puskás Zsigmond szivélyes
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szavakkal üdvözölte az uj tisztikart, 
majd átadta az elnök széket dr. Maridnyi 
Pálnak, aki meghatott szavakkal mon
dott köszönetét az egyhangúlag meg
nyilvánult bizalomért. Kötelességtelje- 
sitésre hivta fel tisztviselötársait és maga 
is Ígéretet tett a lelkiismeretes munkára. 
Rövid programmját az alábbiakban fog
lalta össze:

„Egységes és nemzeti érzésű, 
vallásos és küzdöképes ifjúsá
got nevelni, a nemzeti öntuda
tot kifejleszteni és megszilárdí
tani, a nemzet szolgálatának 
gondolatát tudatosítani, a nem
zet harckészségét, ellenálló ere
jét gyarapítani akarom és en
nek érdekében ernyedetlenül, 
becsületesen, tiszta kézzel dol

gozni'.
A nagy tetszéssel fogadott beköszöntő 

után Kovács Rezső őrnagy üdvözölte 
az uj elnökséget, egyben köszönetét 
tolmácsolta a lelépett elnökségnek, első
sorban dr. vitéz Vereczkey Gyula volt 
elnöknek és Kertsik László pénztáros
nak, valamint dr. vitéz Puskás Zsigmond 
főoktatónak ügybuzgó munkásságukért. 
Majd a leventeügynek lelkes és segitő- 
készségü előmozdítója itt is részletes 
beszámolót tartott Rimaszombat levente
életének két éves mozzanatairól, a jövő 
feladatairól, amelynek célja

az izzó lelkű, testben és lélek
ben nemes magyar ifjúság ne

velése.
Köszönetét mondott Kovács őrnagy Te
lek Gyula és Szlávik János asztalosok
nak, akik a március 15. levente-felvo
nulás alkalmával önzetlen munkát vé
geztek.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után dr. Mariányi Pál elnök vázolta a 
köteles munkaprogrammot.

Ennek során kerül megvalósu
lásra az uj és megfelelő levente
otthon, amelyet korszerűen fel
szerelnek és könyvtárral gyara- 
pitanak. Sor kerül a sportpálya 
átalakításra és a kispuskalőtér 
építésére is. Lesznek megfelelő 
ismeretterjesztő és kulturális 
tanfolyamok és a Levente Egye
sület minden nemzeti ünnepen 

tevékenyen résztvesz.
Majd ajánlotta az elnök, hogy a Le

vente Egyesület tiszteletbeli tagjaivá 
válasszák meg: dr. runyai ’Sóldos Béla 
főispánt, dr. Horváth Árpád alispánt, 
Éva László polgármestert, a keresztény 
egyházak vezető lelkészeit, a helybeli 
iskolák igazgatóit és a Levente Egye
sület oktatóit. A tiszteletbeli tagok tag
dijat nem fizetnek, de teljes joggal bír
nak. Felhívta ezután a megjelenteket, 
hogy

lépjenek be az Egyesület tag
jai sorába és hívjanak meg min
denkit ennek a nemescélu in

tézménynek a sorába.
A Levente Egyesület tagjai a rendes 
tagokon kivül lehetnek alapitó tagok, 
akik egyszer s mindenkorra 30 pengőt, 
vagy 10 éven át 5—5 pengő; fizetnek, 
pártoló tagok pedig, akik évi 2 pengő
vel járulnak az egyesület céljaihoz.

Baráth  Károly ev. lelkész azon indít
ványát, hogy a Levente Egyesület tag
létszámának szaporítása érdekében Ri
maszombat társadalmában akciót indít
sanak, lelkesedéssel elfogadták, mire ad 
gyűlés a Magyar Hiszekegy elmondása 
után végétért. A gyűlés után is már szá
mosán iratkoztak fel az egyesület tag
jainak sorába.

Rimaszombat megyei város Levente 
Bizottsága Éva László polgármester el
nöklete mellett julius 14 én, hétfőn dél
előtt 10 órakor tartotta meg alakuló 
ülését. A polgármester hangsúlyozta a 
leventeintézmény nagy szükségességét 
és arra kérte a bizottsági tagokat, hogy 
a szivükben és lelkűkben viseljék en
nek a nagyfontosságu intézménynek a 
sorsát. Éva László lelkes hangú szavai 
után Kovács Rezső őrnagy az eddigi 
eredményekről számolt be, amelyek 
haszna az ifjúság sportszerű és erköl
csös nevelésében máris megmutatkozott.

Az a pénz, amely a haderőn kívüli 
kiképzésre felhasználódik, busásan ka
matozik a magyarság szebb jövőjének 
az ifjúságban való megalapozottságában. 
Végül a polgármester számolt be a le
vente-otthon és a lőtér kérdéseivel kap
csolatos ügyekről, majd köszönetét mon
dott dr. Mariányi Pálnak azért, hogy a 
Levente Egyesület elnökségét vállalta. 
Dr. Mariányi Pál válaszában kijelentette, 
hogy teljes erejéből igyekezni fog fel
adatának eleget tenni. A bizottság vé
gül elhatározta, hogy legközelebbi ülé
sét szeptemberben tartja meg, amikor 
a Levente Egyesület is közgyűlést tart.

Tiszteletadással kell hallgatni 
a Rákóczi-indulót.

A Kormányzó Ur a magyarlakta 
Felvidék Kassa városának vissza
csatolása emlékére, valamint nem
zetünknek II. Rákóczi Ferenc fe 
jedelem iránt érzett hálája kifeje
zéséül annakidején elrendelte, hogy 
hivatalos alkalmakkor a magyar 
nemzeti himnusz után folytatólago
san a Rákóczi-induló egy részét 
is játszani kell. A legfelsőbb elha
tározás szerint 1938. novembere 
óta a magyar nemzeti imádság 
után történelmi hagyományainknak 
egyik megnyilatkozása: a Rákóczi- 
induló is elhangzik minden ünne
pélyes alkalomkor és hazafias 
összejövetelen.

Tekintve, hogy egyes helyeken a 
közönség tájékozatlansága miatt 
a Rákóczi-induló ütemei alatt moz
golódni, beszélgetni kezd vagy más 
módon tanúsít helytelen magatar
tást, illetékes helyről felhívják a 
figyelmet arra, hogy a Rákóczi- 
indulót levett kalappal és tiszte
lettudóan ked meghallgatni. Azért 
is fontos, hogy a közönség megfe
lelően viselkedjék, mert ezzel egy
öntetűen jár el honvédségünk ala
kulataival és egyenként megjelenő 
tagjaival, akik a Rákóczi-induló 
ütemei alatt az előirt tiszteletadást 
teljesitik.

A Rákóczi-induló a magyar lé
leknek, a magyar nemzet méltósá
gának és a megerősödött, megna
gyobbodott Magyarország öntuda
tának ünnepi kifejezése. Hallgas
suk tehát a Rákóczi-indulót ugyan
olyan áhítattal es tiszteletadással, 
mint a Himnuszt.

Tanügyi és egyéb
kinevezések.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
niniszter Horváth Lajost, a rimaszombati 
állami elemi fiúiskola igazgatóját a VII. 
fizetési osztály 111. fokozatába kinevezte. 
Hasonlóan kinevezte a miniszter Böször
ményi András rimapálfalvai ref. és Zsiray 
József várgedei ev. ig.-tanitókat. — A 
rimaszombati állami polgári iskolánál 
Görgényi Erzsébet, Horváth Irén, Pál 
Mária és Kűhne László segéddijas taná
rok helyettes tanárokká léptek elő. 
Vietórisz Klára jolsvai és Madarassy 
Sarolta tornaijai polgári iskolai helyet
tes tanárokat rendes tanárokká nevez
ték ki.

A m. kir. kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter a MÁV. igazgatósá
gának előterjesztésére Kiss Gyula inté
zőnek, a rimaszombati áilomásfőnökség 
vezetőjének a főintézői elnevezést és a 
VI. fizetési osztály jellegét adományozta. 
Tóth József rimaszombati MÁV-üzlet- 
gyakornokot tisztté nevezték ki.

A m. kir. belügyminiszter Jdvorszky 
Jenőt, a helybeli m. kir. áll. gyermek- 
menhely ellenőrét számtisztté kinevezte.

A m. kir. belügyminiszter az OTI ri
maszombati kerületi pénztáránál Pa- 
lecskó Barna számgyakornokot szám
tisztté kinevezte.

A rimaszombati m. kir. pénzügyigaz
gató Nagy Mihály rimaszombati pénzügy
őri I, oszt. vigyázót pénzügyőri fővigyá- 
zóvá nevezte ki.

Jolsva község uj jegyzője. A m. kir. 
belügyminiszter Jolsva nagyközség vezető 
jegyzőjévé dr. Molnár Béla putnoki köz
ségi jegyzőt nevezte ki.

— Orvosi hir. Dr. Klein Sámuel hely
beli orvos katonai szolgálatából vissza
érkezett és rendelését újból megkezdte.

Felemelték a MÁV díjszabását. Az
Államvasutak üzemvitele a dologi és 
személyi kiadások állandó emelkedése 
folytán megdrágult. Ez már régebben 
szükségessé tette volna a szállítási és a 
menetdijak emelését, amire azonban 
csak most került sor. Julius 16-tól a 
szállítási dijak nagy átlagban 12 száza
lékkal lettek drágábbak. A díjtételek a 
távolságok és osztályozások szerint vál - 
toznak. A szénnél 15 százalék, a kövek
nél csak 10 százalék az emelés. A me
zőgazdasági terményeknél átlagban 12 
százalékkal lesz drágább a viteldij. 
Ugyancsak 12 százalékkal emelték a 
rendes és kedvezményes személydijsza- 
básokat és a bérletjegyek árát, valamint 
a poggyászdijakat is. Ez a díjszabás- 
emelés mintegy 42—45 millió pengővel 
növeli a MÁV bevételeit, ennek dacára 
a Magyar Állam Vasutak továbbra is 
Európa legolcsóbb vasútja marad.

— Közgyűlés. A Rimaszombati Járási 
Ipartársulat évi rendes közgyűlését folyó 
hó 27-én, vasárnap délelőtt 11 órai kez
dettel tartja meg.

Forgalomba kerOltek a alumínium 
2- pengősök. Junius 14 én adta ki a 
Magyar Nemzeti Bank az alumíniumból 
készült kétpengősöket. A formájában az 
egypengösökhöz hasonló uj pénz súlya 
2'8 gramm és átmérője 28 mm.

Az itt nyaralók figyelmébe! A vá
ros közélelmezési hivatala felkéri a la
kosságot, hogy előzetesen figyelmeztes
sék a Rimaszombatba hosszabb időre 
nyaralásra induló rokonaikat vagy isme
rőseiket, hogy állandó tartózkodási he
lyükről hozzák magukkal a cukor- és 
élelmiszer kijelentő-lapjukat. Ennek hiá
nyában ugyanis Rimaszombatban sem 
cukrot, sem pedig kenyeret nem igé
nyelhetnek.

Uzsora-bírósági ítéletek. A rima- 
szombati kir. törvényszék uzsora-biró- 
sága dr. Brommer Andor kir. törvény- 
széki biró elnöklete mellett árdrágítás 
elleni v i s s z a é l é s  vé t s é g e  miatt 
a következő jogerős Ítéleteket hozta: 
Zajdó Imréné sz. Bodnár Erzsébet szi- 
licei lakos levágott sertésének zsirsza- 
lonnáját a megszabott árnál magasabban 
értékesítette. Á bíróság 10 napi fogház
ra átváltoztatható 100 pengő pénzbír
ságra Ítélte. — Özv. Nagy Károlyné sz. 
Forgony Erzsébet gömörmihályfalvai la
kos Tornaiján a piaci irós vajat 1.20 
filléres megállapított ár helyett 1.50 pen
gőért adta el. Á biróság 10 pengő pénz- 
büntetésre, behajtatlanság esetén 2 napi 
elzárásra Ítélte.

Julius 31-ig kell bejelenteni az ér
telmiségi alkalmazottakat. Mint isme
retes, az 1939. IV. te. 45. §. alapján az 
értelmiségi ügyek kormánybiztosságánál 
e hó végéig be kell jelenteni az értel
miségi alkalmazottak körében beállott 
számbeli, vagy illetménybeli változáso
kat. Az erre szolgáló V. számú minta
lapok a polgármesteri hivatalnál sze
rezhetők be.

— Könyvtárszünet. A városi köz
könyvtár, valamint a Polgárikör könyv
tára julius hó 24-től szeptember hó 1-ig 
a könyvtárak rendezése miatt szünetet 
tart. Á könyvtárak vezetője felkéri az 
olvasóközönséget a kikölcsönzött köny
vek visszaszolgáltatására. Könyvbarátok 
részére a szünet alatt minden szomba
ton este 7—8 óráig tartanak könyv
osztást.

íté letek a z e lse tltésl 
rendelkezések m egszegése m iatt

A honi légvédelmi készültség 
kihirdetése, 1941. junius 21. óta 
a magyar kir. rendőrség rimaszom
bati kapitányságának rendőri bün- 
tetőbirája az elsötitési rendelkezé
sek megszegése miatt az alább 
megnevezett rimaszombati lakosok 
ellen a következő büntető-ítéleteket 
hozta :

Korchma Endre r. k. vallásu, 
konzervgyári cégvezető 100 P., 
Paxián Géza r. k., vendéglős 40 P., 
Heksch György izr., kereskedő, 
Bukó István ref., vendéglős, Józsa 
Gyula r. k., vendéglős és Lusztig 
Menyhért izr., földbirtokos 30—30 
P., Miskolczy Lajos r. k., cukrász 
és Pap Géza ref., fényképész 20— 
20 P., Bodnár Géza ref., rádióke
reskedő 10 P. pénzbírság.

A fentieken kivül e héten a m. 
kir. rendőrkapitányság további lég
oltalmi rendelkezésekbe ütköző ki
hágásokban hozott büntető-itélete- 
ket, amiket legközelebb közlünk. 
Mindenki jól felfogott saját érdeke 
tehát, hogy a teljes elsötétítésre 
vonatkozó rendelkezéseket továbbra 
is a legszigorúbban betartsa.

A mezőgazdasági termények tűz
veszély elleni védelme. A m. kir. 
belügyminiszter rendeletet adott ki a 
mezőgazdasági termények tűzveszély 
elleni védelméről. A lábon álló, vagy 
learatott termények fokozottabb védel
mére minden községben és városban a 
helyi tűzoltóság keretében az arra al
kalmas lakosság bevonásával állandó 
tűzfigyelő és tűzoltókészültségi szolgá
latot kell tartani az aratási, betakarítási 
és cséplési munkálatok tartama alatt. A 
tűzveszély csökkentésére a learatott ter
ményeket úgy kell csoportosítani, hogy 
tiz keresztnél több egy csoportba ne 
kerüljön és az egyes csoportok között 
legalább 20 méter távolság legyen.

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

Halálos autógázolás. Bizub József 
55 éves rimaszombati lakos, gazdasági 
cselédet julius hó 12-én hajnalban a 
Panyidaróc és Losonc közötti műúton 
egy ezideig még ismeretlen gépkocsi 
halálra gázolta. Á halálos baleset ügyé
ben a csendőrség nyomoz.

Pénz- és csomagküldés tábori pos
tán. A postahivatalok néhány nap óta 
csomagot és pénzt is felvesznek tábori 
postaszámu címekre. Tábori postaszám
mal olyan csomagot lehet küldeni, 
amelynek súlya nem haladja meg az öt 
kilogrammot. Romlandó anyagot nem 
ajánlatos a csomagba tenni, mert négy-öt 
napba is beletelik, amíg a tábori posta 
a mozgó csapattestekhez eljut. Pénzkül
demények keretében a postahivatalok 
legfeljebb 10 pengős utalványok továb
bítását vállalják. Magánközleményt a 
csomagba nem lehet tenni és a feladó
vevényre sem szabad Írni semmit. Állí
tólag szó van arról, hogy a csomagszál- 
litás és a pénzutalás épugy portómentes 
lesz, mint a tábori levelezőlap.

Két lovat sújtott agyon a derült 
égből lecsapott villám. A gömör- 
megyei Lekenye községben Ország Jó
zsef földmives kocsijával fűért ment a 
rétre. Amikor dolgát elvégezte és lovait 
felzablázta, a szinte derült égből villám 
sújtott közéjük. A két ló azonnal elpusz
tult, mig Ország eszméletét vesztette, 
de egyéb baja nem történt Szerencsés 
megmenekülése a csodával volt határos, 
mert a villám a lovakat a fejükön érte, 
amikor Ország éppen azokon a zablákat 
elhelyezte.

A Polgárikörben mindennap frissen csapolt sör.
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A vasárnapi munkaszOnet jubileu
ma. Julius 19-én múlt 50. esztendeje 
annak, hogy Magyarországon is kötele- 
zöleg bevezették a vasárnapi munkaszü- 
netet. Ezt az intézkedést akkoriban hosz- 
szas harcok előzték meg, mig végül a 
munka terén is megadatott, ami vasár
nap Istennek és embernek egyaránt 
kijár.

A burgonya és tej ára. Az árkor- 
mánybiztosság az ország egész terüle
tére kötelezően rögzítette a burgonya 
árát. Eszerint az őstermelők közvetlenül 
legfeljebb 16, a viszonteladók pedig ki
csinyben legfeljebb 22 fillérért árusít
hatják kg-onként a burgonyát. — A 
földmivelésügyi miniszter a vidékeken 
az ipari feldolgozásra kerülő tej legki
sebb termelői árát literenként 24 fillér
ben állapította meg.

A  polgári iskola beszám olója  
a z 1 9 4 0 — 4 1 . ta n évrő l.

A rimaszombati tn. kir. állami polgári 
iskola most megjelent „Évkönyve" az 
intézet fiúiskolájának II. és a leányisko
lának 51. évfolyamáról számol be. A 
fedőlap belsején az intézet történetének 
rövid ismertetését találjuk, majd a most 
végzett növendékek és az intézet taná
rainak fényképét láthatjuk az első ol
dalon.

Pál Mária tanárnő a leányiskola fél
százados működését méltatja alapos 
felkészültséggel megirt cikkében. Dr. 
Szeijarth Vilmos igazgató számol be 
ezután az intézet 1940—41. évi műkö
déséről. Minden részletre kiterjedő és 
bőséges statisztikai adatokkal alátámasz
tott jelentése azt bizonyítja, hogy váro
sunk eme nagy fontosságú nevelőintézete 
hivatása magaslatán áll. Részletes jelen
téseket adnak az igazgatói beszámoló so
rán az egyes felekezetek hitoktatói, az 
önképzőkör és sportkörök vezetői évi 
működésükről. Külön táblázat tünteti 
fel a tanári testület tagjairól szóló ada
tokat, majd a tanulók névsora és elő
menetele foglalja el a könyv nagy részét.

Megemlékszik az „Évkönyv" az iskola 
felszereléséről és annak népességéről, 
mely utóbbi az elmúlt évben növeke
dést mutatott ki. Részletes tájékoztatót 
nyújt végül az „Évkönyv" a jövő iskola
évre vonatkozólag, közölvén egyben a 
magántanulókat érdeklőén a kötelező 
olvasmányok, versek és szemelvények 
jegyzékét is.

A kitünően szerkesztett és mindenkit 
érdeklő könyv összeállítása dr. Szeifarth 
Vilmos igazgató érdemét képezi.

Az uj terményárak.
Mint rossz álomra, úgy emlékezünk 

vissza azokra az időkre, amikor verej- 
tékes munkánk ellenértékeképen egy 
mázsa búzáért hat pengőt, no meg a 
bolettát kaptuk. Ilyen terményárak mel
lett válságos helyzetbe került az egész 
gazdatársadalom s ugyan ki gondolha
tott volna ekkor újabb befektetésekre, 
gép, tenyészállat, nemesitett vetőmag, 
vagy műtrágya vásárlására ?

Nagyot fordult azóta a világ kereke 1
A terményárak legújabb hivatalos 

megállapítása után nemcsak kifizetődik 
immár a kalászosok termelése, hanem 
jelentős hasznot is hoz. Az uj rendelet 
országszerte egységesen állapítja meg a 
kenyérmagvak árait s igy a fővárostól 
távolabb fekvő gazdaságok sem kerül
nek hátrányos kelyzetbe a Budapesttől 
kisebb távolságokra gazdálkodókkal 
szemben. A kalászosok hivatalos árának 
megállapításánál döntő befolyással volt 
a minőség, tehát gazdáink elsőrangú ér
deke, hogy minél jobb minőségű, na
gyobb fajsúlyú gabonát vigyenek a 
piacra.

A háború okozta fokozott fogyasztás, 
a magas árak indokálttá teszik a gabo
natermelést, mely nemcsak a harcoló 
honvédeinkkel, azok hozzátartozóival s 
az itthon dolgozókkal szemben hazafias 
kötelesség, hanem öncél is, mert terme
lőinknek ki kell használni a kedvező 
áralakulást és saját anyagi erejüket nö
velve a nemzet anyagi eiejé! gyarapítják.

A minőség és mennyiség fokozásának 
egyik fontos kelléke a műtrágyázás. Kalá-1

szosaink foszforsavigénye nagy s igy 
elsősorban a bőséges foszforsav után
pótlásáról kell gondoskodnunk, mert a 
foszforsav nemcsak a megdőléstől, ha
nem növényi és állati kártevőktől véd 
meg, egyben az érést siettetve növeli a 
termést és emeli a fajsujt. A műtrágyák 
megvásárlása sem lehet problémáimért 
egy mázsa SZUPERFOSZFÁT műtrá
gyáért 55—60 kg. búza ellenértékét kell 
kifizetnünk s ezzel legalább 150 — 200 
kg. termés többletet érhetünk el, mely 
minősében jóval felette lesz a műtrá
gyázásán gabonának.

A magyar mezőgazdaság érdeke, hogy 
ez az igen fontos műtrágya a mai idők
ben is mindenkinek rendelkezésre 
álljon. (—x.)

* A z  Ipa rtá rsulat h íre i.
Az Ipartársulat újból nyomatékosan 

felhívja tagjait, hogy segédeiket az al
kalmaztatás napjától számított 8 napon 
belül nyilvántartás végett az Ipartársu
latnál is jelentsék be, valamint az alkal
mazás megszűntével 8 napon belül je
lentsék ki, mivel a kézművesiparosságra 
vonatkozó uj adórendszer folytán, — ha 
ezen kötelezettségüket elmulasztják, — 
nemcsak kihágást, hanem adóeltitkolást 
is elkövetnek, ami súlyos büntetést von 
maga után.

Az Ipartársulat értesíti tagjait, hogy a 
m. kir. iparügyi miniszter 53.400/1940. 
Ip. M. számú rendelete szerint tanonc- 
szerzödést kötni — egyes kivételes ese
tektől eltekintve — csak május, junius, 
julius, augusztus, szeptember és október 
hónapokban szabad. Tanoncot szerződ 
telni tehát november hó 1-től április 
hó 30-ig a jövőben nem lehet. Akinek 
tehát tanoncra van szüksége, a tanonc- 
szerzödést még november hó 1-e előtt 
kösse meg.

S P O R T .

L abdarúgás.
Kammer SE, Budapest—Törekvés 

SE 2:1 (0:0). Rövid kényszerszünet
után vasárnap ismét érdekes sportese
ményről gondoskodott a helybeli Törek
vés SE. Sajnos, vállalkozását csupán er
kölcsi siker követte, mivel az igazi szép 
nyári vasárnapon csak a kimondottan 
hűséges szurkolók keresték fel a város
kerti sportpályát. Érthetetlen a sportot 
követelőknek a nemtörődömség árnyé
kába való húzódása akkor, amikor iga
zán nivós és élvezetes mérkőzésben le
hetett volna részük. A vendégcsapat a 
Cégliga egyik legjobb együttesét képezi. 
A Törekvés, amely az elmúlt hetekben 
sokat fejlődött, méltó ellenfelének bizo
nyult. Az első félidőben csaknem teljes 
fölényben játszott és csupán csatárainak 
gólképtelensége idézte elő a vendégcsa
pat győzelmét, amely a második félidő
ben már többet támadott. A Törekvés
ben az egyes helyek még megerősítésre 
szorulnak. Szépen javult már az összjá- 
ték, a csatársor támadókészsége kielé
gítő, de a kapu előtti akciók során még 
határozatlan, A fedezetsor még nem tel
jesen rugalmas, a védelem kezd meg
szilárdulni. Egyénileg Páles (aki a be
csületgólt rúgta), Murányi, Kresnye, Kar
dos, Molnár, Klincsák és Juhász váltak 
ki. A vendégcsapatban kitűnő volt a 
jobb szélső és Solymosi kapus. A mér
kőzés különlegessége volt, hogy azt a 
minden idők legnagyobb magyar futball- 
csatára : Schlosser Imre vezette — nem 
egészen közmegelégedésre. Mindeneset
re megható visszaemlékezéseket váltott 
ki a régi sportemberek leikéből a le
gendás hirii „Slózi" rimaszombati sze
replése.

A vendégcsapat, amely külön autóbu
szon érkezett városunkba, délben meg
koszorúzta az Országzászlót, a pályán 
pedig díszes csokrot nyújtott át a Tö
rekvésnek. Koncz András RÍ SE elnök 
lelkes beszéd kíséretében fényes kiállí
tású kék-fehér selyemzászlóval viszo
nozta a vendégek kedvességét. Előmér- 
kőzésen a Törekvés leventecsapata 8:2 
arányban győzte le a várgedei Levente 
Egyesület csapatát.

*  *

Ma, vasárnap délután fél 6 órakor
a Törekvés SE a Miskolci Vasutas SC 
csapatával mérkőzik. Előtte a Törekvés 
Levente a feledi „MOVE“-val játszik.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap az amerikai 

filmgyártás ez évi legnagyobh alkotását, 
az „Ólajváros“-t mutatja be a filmszín
ház. Öt világhírű művész: Hedy Lamarr, 
Claudette Colbert, Clark Gabié, Spenc- 
cer Tracy és Frank Morgan vonulnak 
fel a rendkívül izgalmas és érdekfeszitő 
történet során, amely a század legége
tőbb kérdését: az olajért vívott harcot 
viszi a vászonra. Hatalmas tömegjelene
tek, emberi szenvedélyek, izzó szerelem 
mellett számtalan ötlet és üde humor 
fémjelzik ezt a mindenütt óriási sikert 
elért kitűnő filmóriást. Tekintettel a film 
hosszúságára a vasárnapi előadásokat 
d. u. 3, 6 és 9 órakor kezdik.

Julius 22 én, kedden a franciák utól- 
érhetetlen filmremeke, a „Vágyak asz- 
szonya" kerül műsorra. Áz apa és fiú 
harca a szeretett nőért a drámai törté
net középpontja. A pazar fénnyel kiállí
tott film, a vágy, az ifjúság, a szerelem 
és féltékenység páratlan művészettel 
megjátszott felejthetetlen élményü film
regénye. Főszereplők : egy virágzó asz- 
szony (Marcelle Chantal), egy igazi férfi 
(Viktor Francén) és egy szenvedélyes 
ifjú (Pierre Aumont).

Julius 23 án, szerdán és 24-én, csütör
tökön Bolváry Géza kitűnő romantikus 
filmujdonsága, a „Bécsi történetek" fut 
a vásznon. A békebeli kedélyes Bécs 
egyik leghíresebb kávéházában játszó 
dik le a szellemes és nagyszerű hu
morral átszőtt mese, amelyet andalító 
zene fűszerez. Szereplői a legjobb német 
színészek : Marté Horell, Olly Holzmann 
és a közkedvelt komikus hármas : Hans 
Moser, Hörbiger Pál és Sima Oszkár.

A jövő hét végén a nagy érdeklődés
sel várt magyar filmujdonság, az „Euró
pa nem válaszol" a filmszínház beígért 
műsorszáma.

Irodalom.
A honvédség diadalmas előnyomu

lása Galíciában. A gyorsan mozgó 
magyar honvédcsapatok dicsőséges és 
nagy sikerrel járt galíciai hadjáratáról 
a legnagyobb elismerés hangján imák 
a külföldi lapok. Honvédségünknek a 
szovjet csapatok elleni nagy feltűnést 
keltett harcairól rendkívül érdekes ké
peket közöl a Tolnai Világlapja legújabb 
száma. A legjobb magyar Írók novelláin, 
a szokásos érdekes cikkek dús során 
és a népszerű rovatokon kívül közel 
száz kép található a népszerű képes 
lapban. A Tolnai Világlapja egyes szá
ma 20 fillér.

A nyár színházi eseményeiről szá
mol be a Délibáb legfrissebb száma. 
Képekkel illusztrált remek rádióműsor, 
pompás rejtvényrovat és humor oldal 
teszik változatossá ezt a kitűnő szín

házi, film és rádiólapot. 14 fillérért 
mindenütt kapható.

Rózsaolajjal gyógyítják a tűdőbajt.
A tüdőbaj tudvalevőleg a legveszedel
mesebb népbetegségek egyike, amely
nek gyógyítása minden idők orvosainak 
legfőbb gondja volt. A közelmúltban 
Alexejeff szófiai orvosprofesszor érde
kes kísérleteiről számolt be, amelyek 
kapcsán a végtelen bolgár rózsakertek 
illatos nedűjét: a rózsaolajat használta 
fel a betegség gyógyítására. Érdekes ri
portban számolt be ezekről a kísérle
tekről gróf Bethlen Margit népszerű ké
pes szépirodalmi lapja, az Ünnep most 
megjelent uj számában. Az Ünnep elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő 40 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra készséggel 
küld az Ünnep kiadóhivatala Budapest, 
VII. Dohány u. 12. Telefon: 223—882.

Oroszország földünk hatalmas biro
dalma, jóval nagyobb, mint a hold fel
színe. Ezt az óriási országot ismerteti 
szakszerű tollal Haltenberger Mihály a 
Búvár júliusi számában. A cikkeken kí
vül számos tudományos hir és kép élén
kíti a dr. Cavallier József szerkesztésé
ben megjelenő gazdag folyóiratot.

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 '/4 évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Töndérvásár, 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 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelösszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: V* évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

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

Értesítés.
Tisztelettel értesítem az érdekelt hite

lezőket, hogy a Csizfürdőn 11. 34. szám 
alatt lévő Vasas László fűszer és korcs
ma üzletet julius hó 16-tól átvettem és 
értesítem mindazokat, akiknek követelé
sük van a fentnevezett cégtől, hogy azt 
nálam 8 napon belül jelentsék be, mert 
a később jelentkezők kielégítést nem 
fognak nyerni.

Csíz-fiirdö, 1941. julius hó 19.
Kovács Lajos.

RABELY KAROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete 

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám.
Telefon : 56.

A lapi ta to t t
1872-ben

I zléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 
kötészeti munkát. Müveket, tábláza
tokat, keresk. és ügyvédi nyomtat
ványokat. Raktáron tartok: Posta
könyvet 50, 100, 150 és 200 lappal, 
Vizsgálati-, Lisztforgalmi-, Husfor- 
galmi-, Cséplési- és Mázsálási köny
veket. Levente Egyesületek részére: 

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok.

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


