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Külföldre: Egy évre 12 pengő.

Három miniszter a jövőről.
Irta: vitéz M a r t s e k é n y i  Imre országgyűlési képviselő.

Európa megújhodásával kapcso
latban minden népnek, amelyik ebbe 
az élettérbe tartozik, meg lesz a 
maga különleges feladata is az ál
talános európai gazdasági teendő
kön kívül.

Magyarországra vonatkozólag 
ezen a héten három miniszter is 
körvonalazta a teendőknek azt a 
körét, amelyen belül a magyar föld
ben és emberekben rejlő nagy, de 
részben még mindig kihasználatlan 
értékeket a magunk és az európai 
közösség szolgálatába tudjuk állí
tani. Laky Dezső, a közellátás mi
nisztere, Bánffy Dániel báró föld- 
mivelésügyi és Varga József keres
kedelem- és iparügyi miniszter 
szinte egyidőben ismertették a gond
jaikra bízott terület munkaprog
ram inját.

Igaz magyar közmondás, hogy 
„üres kamrának bolond a gazd
asszonya". Mindenekelőtt tehát a 
kamrát kell megtölteni, minőségi
leg és mennyiségileg annyi mező- 
gazdasági terménnyel és ipari nyers
anyaggal, valamint kész áruval, 
hogy a nemzet minden tagja, ap
raja és nagyja a jövőt pontosan 
számításba vevő beosztás mellett, 
hozzájusson nemcsak mindennapi 
kenyeréhez — amelyről a Kormányzó 
ur Szabadkán, az uj magyar ke
nyér megszegésekor azt mondotta, 
hogy elegendőnek kell belőle jutni 
mindenkinek —, hanem ipari cik
kek terén is akkora készletnek kell 
lennie, hogy megfelelő beosztással 
és a fölöslegekről való lemondással 
a készletből mindenkinek jusson 
legalább annyi, amennyire okvetlen 
szüksége van.

Mind a három miniszter részéről 
biztató és nagyvonalú programmot 
kaptunk. Bánffy Dániel báró föld- 
mivelésügyi miniszter megállapította, 
hogy „a mezőgazdaság haladásá
hoz nagyobb tőke és több tudás 
kell". A tudást tehát, amint azt már 
egyébként évekkel ezelőtt a ma
gunk részéről is többször megvi
tattuk a képviselőházban, el kell 
vinni nemcsak a legkisebb faluba, 
de a legalsóbbrangu mezőgazdasági 
munkát végző emberhez is.

A tudás az a kimeríthetetlen és 
osztás által nem csökkenő, hanem 
gyarapodó tőke, amellyel minden 
végzett munkának hasznát további 
költség nélkül lehet fokozni.

A kereskedelmi és iparügyi mi
niszter bejelentései hasonlóképpen

örvendetesek. A magyar ipar a há
ború alatt nem indult sorvadásnak. 
Sőt egyes területeken hatalmas 
arányú a fejlődés, a másik részé
ben pedig, amelynél nehéz a kül
földi származású nyersanyagok pót
lása, sikerült a hazai fogyasztás 
számára, kisebb zökkenőktől elte
kintve, a termelés és fogyasztás 
között az egyensúlyt fenntartani. 
Nagyobbarányu nyersanyagkutatás 
és termelés indult meg részint a 
mezőgazdasági termelés átállítása, 
részint pedig a földkincsek feltá
rása és kitermelése utján. A szén-, 
gáz-, vas-, olajkutatás, anyaggyűj
tés, a szervezett elosztás, a pót
anyagok kipróbálása és a terme
lésben való igénybevétele, együt
tesen azt fogják eredményezni, hogy 
iparunk mindinkább független lesz 
a külföldi behozataltól és a szapo
rodó belföldi ipari nyersanyagter
melés által nemcsak a hazai szük
ségleteket fogja tudni teljes mér
tékben fedezni, hanem elvégezheti 
azokat a feladatokat is, amelyek az 
európai termelés számára felállí
tandó tervezetben meghatározott 
szerepéből folynak.

A kamra megtöltésére tehát nagy
arányú intézkedések történnek a 
termelést vezető mindkét miniszté
rium részéről. A felgyüjtött élelmi
szer, ruházati anyag, ipari nyers
anyag, vas, olaj, vagy cement, bőr 
és textil azonban előrelátható gaz
dálkodást igényel, hogy a nagyobb 
termelési eredménnyel természet
szerűleg együttnövekvő fogyasztási 
igény is zavarok és zökkenők nél
kül legyen kielégíthető. Errevonat- 
kozólag viszont a közellátási mi
niszter tette meg a megfelelő in
tézkedéseket. — Semmisem kallód- 
hatik el és senki sem pazarolhat 
— mondotta. A termelő is csak 
annyit tarthat meg tehát, amennyire 
ténylegesen szüksége van. A többit 
megfelelő áron a köz rendelkezé
sére kell bocsátania és pedig meg
határozott időpontban, előre felál
lított szerveken keresztül. Tudni 
kell idejében a termelés összered- 
ményét, hogy a beosztási terven a 
megfelelő korrektúrákat még idejé
ben meg lehessen tenni. Kormá
nyozni végre is azt jelenti, hogy 
előrelátni, előre gondoskodni és 
előre kiszámítani mindent. Ehhez 
tehát mindenekelőtt pontosan szám
ba kell venni a készleteket. Laky 
miniszter nyilatkozatából kétségkí

vül megállapítható, hogy ez a 
számbavétel pontosan meg fog tör
ténni és ennek alapján az elosztás 
is minden érdek és szempont fi
gyelembevételével igazságos is lesz. 
Miután pedig a gondviselés a ma
gyar nép fokozott munkáját az idén 
előreláthatólag legalább is jó kö-

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete augusztus 1-én Éva László 
polgármester elnöklete mellett rendes 
ülést tartott, amelyen 20 pontból álió 
tárgysorozat felett határozott.

Két vármegyei kisgyülési határozat 
bemutatásának tudomásulvétele ulán a 
közgyűlés Szabó Kdrolyné sz. Vladdr 
Ilona városi szakdijnoknak 3 havi sza
badságot engedélyezett. A Rimaszombati 
Zeneiskola segélyét — tekintettel váro
sunk eme hézagpótló intézetének köz
érdekű kulturális tevékenységére — a 
jövő évi költségvetésben 1000 P. vei 
beállítani határozta el a közgyűlés, ami
vel a Lackner László vezetése alatt álló, 
városunk zenei műveltségét gyarapító 
iskola érdemeit jutalmazta meg.

Az Országos Nép és Család- 
védelmi Alap Rimaszombatban 
52 000 P. köllséggel hat mun
kásházat épiitet fel, amelyben 
12 sokgyermekes család nyer 

majd elhelyezést.
A házak számára a képviselőtestület a 
Rimaszombat és Rimatamásfalva közötti 
részen, a korcsolyapálya környékén 8000 
négyszögölnyi területet ajándékozott. A 
beérkezett ajánlatok alapján az építke
zéssel i)j. Gecse József építkezési vál
lalkozót bizzák meg. A tárgysorozat eme 
pontjánál dr. Kovács László, Sichert 
Károly és Varga Imre felszólalásai kap
csán értékes egységes vélemény alakúit 
ki abból a célból, hogy a város adandó 
alkalmakkor földeket vásároljon.

A Deák Ferenc-ulcai és a Tompa
téri gyalogjárók aszfaltozási munkála
tainak elvégzésével

a budapesti Aszfaltipari és Út
építési R. T.-ot bizták meg,

amely a Kossuth Lajos-utcai és az 
Andrássy-uti aszfaltozást is végezte. 
A munkálatok kölsége 38.000 P. lesz.

Elhatározta a közgyűlés, hogy 11.000 
P. költséggel a vásártéren

megépítteti a tüzoltógarázst,
amelynek keresztülvitelével Filó  András 
építészt és társait bizzák meg. Az épít
kezési költségek fedezéseként igénybe 
veszik a költségvetésbe e célra beállí
tott 3000 pengőt és az Országos Nép- 
és Családvédelmi Alap 15.000 pengős 
kölcsönéből 8000 pengőt.

A közgyűlés a magyar jogszabályok 
szerint rendezte Viczián János fertőtle- 
nitőmester és Szabó János temetőőr 
szolgálati viszonyát. Id. Csikós András

zepes terméssel áldja meg, min
denki megnyugodhatik abban, hogy 
ez az év gazdaságilag a termelés 
szempontjából eredményes, a fo
gyasztás szempontjából pedig — 
ha mindenki teljesiti kötelességét 
— zökkenőmentes lesz.

volt városi utcaseprő kegydlját jövő év 
január elsejétől havi 20 pengőre emel
ték fel.

Dr. Eszenyi Gyula vm. tiszti főorvos 
beadványa kapcsán a közgyűlés kilá
tásba helyezte a Dohánygyár mellett egy 
Rima-hid építését. A közgyűlés a város 
tulajdonát képező rimatamásfalvai

„Gondüzőt" 3 évi időtartamra 
1200 P. évi bérért a honvéd

kincstárnak bérbeadta.
A vármegye alispánja Rimaszombat 

városának gőzferiötlenitőgépet adomá
nyozott, amelynek üzembehelyezését a 
közgyűlés elhatározta, egyben az alis
pánnak köszönetét fejezte ki. A közgyti- 

, lés egyenruha viselésére kötelezte a 
város 8 hivatásos tűzoltóját, 4 erdőőrét 

I és 3 altisztjét és számukra a törvény
ben előirt ruhajárandóságot megsza
vazta.

Dr. vitéz Puskás Zsigmond városi ta
nácsnok beszámolt ezután a Szabatka- 
puszta bérletére kiirt árlejtés eredmé
nyéről. A város pénzügyi és gazdasági 
bizottságának javaslata alapján

a bérletet évi 270 métermázsa 
búzáért a Wittner testvéreknek 

(Igric) adták.
A város Rákóczi F.-u. 59. sz. alatt lévő 
fatelepét ifj. Gecse József építkezési 
vállalkozónak cementáru-raktár céljaira 
bérbe adták az első évben 240, a to
vábbi években pedig 360 P. évi bérért, 
egy évi felmondás feltétele mellett.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a város 
birtokában lévő 8 drb., összesen 12.000 
cseh-szlovák koronát kitévő cseh-szio- 
vák államadóssági címleteket magyar 
államadóssági kötvényekre cserélik ki.

Végül a közgyűlés a város kötelékébe 
felvette Kriska Sámuel és Braxator Ernő 
rimaszombati lakosokat.

A vita során Márkus László képv.- 
testületi tag a régóta esedékes és fel
tétlen szükséges temetői ravatalozó 
ügyében szólalt fel. A képviselőtestület 
hangsúlyozta e kérdés fontosságát és 
tudomásul vette Éva László polgármes
ter megnyugtató feleletét.

A nyári idény ellenére is a fontos 
tárgyakat a közgyűlés tagjai alaposan 
megvitatták és valamennyi ügyben egy
hangú határozatot hoztak. Az ügyek 
előadói dr. Gabonás János h. polgármes
ter, dr. vitéz Puskás Zsigmond városi 
tanácsnok, dr. Csetneky Pál városi adó
hivatali főnök és Szabó Károly városi 
mérnök voltak.

H at munkásházat épít 
Rimaszombatban az Országos Nép- és 

Családvédelmi Alap.
A városi k ö zg y ű lés  fontos határozata i.
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Két uj nagy gimnáziumi alapítvány.

K ö zö s katonai és polgári vezetés 
alá kerül a m agyar sp ort.

A jövö kialakítására messze ki
ható rendelet jelent meg a hivata
los lapban. Az ifjúság honvédelmi 
nevelésének és a testnevelésnek 
egységes vezetéséről szóló rendeletet 
a honvédelmi és kultuszminiszter 
adta ki. A rendelet kimondja, hogy 
az ifjúság honvédelmi nevelését és 
a testnevelést egységesen kell ve
zetni és irányítani. Az ifjúsági ve
zetőképzésben a magyar cserkészet 
is közreműködik.

A levente-intézmény szerveze
tei felett a felügyeleti jogot a 
honvédelmi miniszter, a társa
dalmi sportegyesületek és szer
vezetek felett pedig a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 
gyakorolja az országos vezető 
utján, akit a kormányzó nevez 
ki.

E rendelet hatálybalépésével az Or
szágos Testnevelési Tanács meg
szűnik, vagyona az államra száll át 
és testnevelési, valamint sportcé
lokra a vallás- és közoktatásügyi 
tárca kezelésébe kerül. A miniszter 
a sportszövetségek és egyesületek 
ügyeinek intézésére országos sport- 
központot állit fel, amelyet beleil
lesztenek a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium hivatali szerve
zetébe. Az országos sportközpont 
mellett nemzeti sportbizottság mű
ködik.

A u g u sztu s  3 1 -ig  kell benyújtani 
becse rélésre  a vo lt cseh szlo vá k  

állam adóssági cím leteket,
A hivatalos lap julius 31. száma 

közli a pénzügyminiszter rendeletét, 
amely lehetővé teszi, hogy a ma
gyar államadóssági címletekre ki
cserélendő volt csehszlovák állam
adóssági címleteket az érdekeltek 
a kijelölt benyujtóhelyeknél folyó 
évi augusztus 31-ig nyújthassák be.

Külön felhívják ezzel kapcsolat
ban a figyelmet arra, hogy a Bu
dapesti Közlöny 1941. évi julius 
hó 13. számában közzétett pénz
ügyminiszteri hirdetményben fog
laltak szerint az érdekelt hitelinté
zetek, intézmények stb., valamint a 
közigazgatási letétek jogosítottjai a 
cseh-morva protektorátusban őrzött 
címleteiknek a prágai államadós
sági igazgatóságnál közvetlenül tör
ténő benyújtása iránt, a Szlovákiá
ban őrzött címletek tulajdonosai 
pedig címleteiknek kiadása és be
hozatala iránt szükséges lépéseket 
haladéktalanul tegyék meg.

A pénzügyminisztérium végül is
mételten felhívja az érdekeltek fi
gyelmét arra, hogy a kicserélés 
végett be nem mutatott volt cseh
szlovák államadóssági címletekben 
kifejezett követelésekért a magyar 
állam semminemű felelősséget nem 
vállal és hogy a kicserélésre igy 
meghosszabbított határidőt állam
közi szerződésben vállalt kötelezett
sége folytán újból nem lesz mód
jában meghosszabbítani.

A rimaszombati egyesült prot. gimná
zium a világháború idején jegyzett hadi- 
kölcsönök értékcsökkenése folytán

40.100 régi magyar korona értékű 
ösztöndij-alapitványt vesztett el. 

Ezek részben való visszaállítására az 
intézet a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium hozzájárulásával tanulónként 
3 P.-őt szed be évenként. Az elmúlt 
évben Demeter István nyug. ref. leány- 
gimnáziumi tanár Debrecenből a hadi- 
kölcsönben elveszett

Baksay István-féle alapítvány 
felújítására 100 P.-őt adományozott. Az 
év közepén két nagyobb adomány futott 
be, amelyek azonban kizárólagos és fő
leg nemzeti célokat szolgálnak.

A volt felvidéki „Egyesült Magyar 
Párt" rimaszombati szervezetének elnök
ségi tagjai (dr. Eszenyi Gyula vm. tiszti
főorvos, dr. Löcherer Géza kir. közjegyző, 
Perecz Samu nyug. városi tanácsos és 
Var^a Imre ref. lelkész) a rendelkezé
sükre álló pártpénzből

az idegen nyomás alatt kifejlődött 
magyar egységnek és testvéri együtt
érzésnek emlékére 3000 P.-ős ala
pítványt létesítettek, amely „1938. 
november 10.“('Rimaszombat felsza
badulásának napja) név alatt ön
állóan kezelendő.

Az alapítvány kamatait a gimnázium 
három, a magyar történelemben és iro
dalomban kiváló tanuló között kell ki
osztani, közülök azonban az egyiknek 
r. kát., a másiknak ref. és a harmadiknak 
ág. ev. vallásunak keli lennie. Mind
három kiválasztottnak a kamatok ki-

A kormány, mint ismeretes, uj 
rendelettel szabályozta a lakás és 
üzlethelyiségek bérletének kérdését. 
A rendelet, amely kiegészíti és egy
ségbe foglalja az e tárgyban eddig 
kiadott háborús rendelkezéseket, a 
legteljesebb mértékben kielégíti a 
szociális szempontokat. A kormány 
megszorítja a háztulajdonosok jo
gait, fokozott védelembe veszi a 
keresztény bérlőket és bevezeti a 
lakások és üzlethelyiségek igény- 
bevételének lehetőségeit.

A rendelet általában tovább fej
leszti a bérlők védelmére alkotott 
eddigi jogszabályokat és általános 
intézkedésként újra megállapítja, 
hogy

sem bért emelni, sem lakást 
felmondani nem íehet.

A jövőben csak akkor mondhatja 
fel a háztulajdonos a lakást azon a 
címen, hogy abba maga, vagy le
származottja akar beköltözni, ha 
hiteltérdemlően igazolja, hogy a 
szóbanforgó lakásra méltánylást ér
demlő okból valóban szüksége van. 
A béremelési tilalom vonatkozik 
nemcsak a lakbérre, hanem a kü- 
löndijakra, s az egyéb mellékszol
gáltatásokra is. A jogegyenlőség 
elve érvényesül ama rendelkezés
ben, hogy a bér, a különdij és a 
mellékszolgáltatás mértékének meg
állapítása iránt a háztulajdonos is 
indíthat keresetet a bíróságnál.

Jelentős újítása a rendeletnek az 
is, hogy közszolgálati alkalmazott 
bérlő részére a bérbeadó felmon
dás esetében akkor is köteles más 
lakásról gondoskodni, ha a köz- 
szolgálati alkalmazott nem szolgá
lati helyén lakik. A lakásforgalom 
merevségének enyhítése céljából 
egyébként

a rendelet lehetővé teszi a bér
lők egymásközötti lakáscseré

osztása előtt önképzőköri gyűlés kereté
ben meg keli emlékezni a volt cseh
szlovákiai kisebbség nemzeti életéről és 
küzdelmeiről.

Severlay Zoltán budapesti lakos Rim- 
szombat városnak a cseh-szlovák meg
szállás alóli felszabadulása emlékére és 
megboldogult nagyapja, néhai Severlay 
Károly volt itteni gimnáziumi igazgató 
nevének megörökítésére 1000 P.-ős ala
pítványt helyezett el, melynek kamatai
ból olyan tanulók jutalmazandók, akik 
a magyar nyelv- és irodalomban, vala
mint a magyar történelemben mindig 
kiváló előmenetelt tanúsítottak. Az ala
pitó nemes cselekedetével

emléket óhajtott állítani nagyapjá
nak, néhai Severlay Károiynak, aki 
a múlt század derekán volt a gim
názium igazgatója.

Alapítványi levelébe igy Írja: „Rima
szombat évszázadokon keresztül végvára 
volt a magyar kultúrának és bölcsője 
Magyar Hazánk sok nagyfiának. A ma
gyar nemzeti eszme Rimaszombatban 
mindig magasan lobogott és ennek első 
tényezője a gimnázium mindenkori ta
nári karának megtisztult magyar szellem
ben való felejthetetlen munkássága volt."

Hisszük, hogy a hazafias lélekkel és 
nemes szívvel gondolkodó alapítók so
rába e példát adó alapítványok nyomán 
még számosabban csatlakoznak azok, 
akiket felejthetetlen emlékek fűznek 
városunkhoz és az Alma Materhez és 
anyagi helyzetük lehetővé teszi, hogy a 
magyar jövőt jelentő ifjúság sorsát elő
segítsék.

jét, viszont a jövőben a lakás 
céljára szolgáló helyiségnek 
más célra való fordítását ha
tósági engedélyhez köti.

Külön nagyfontosságu intézkedé
sek szabályozzák az üzlethelyiségek 
bérletét. A jövőben bérbeadó az 
üzlet vagy üzem céljára szolgáló 
helyiséget nem zsidó bérlővel szem
ben csak egészen kivételes esetek
ben mondhatja fel, sőt a már esz
közölt felmodások is hatályukat 
vesztik, ha a felmodási idő augusz
tus 1-én még nem járt le és ter
mészetesen, ha a bérlő 8  napon 
belül kijelenti, hogy a bérletet fenn 
óhajtja tartani. Ezzel szemben

a zsidó által bérelt üzleti, vagy 
üzemi helyiséget ezután is kor
látozás nélkül fel lehet mon
dani,

e pontnál még az a megszorítás is 
figyelemreméltó, hogy zsidó uj üz
lethelyiséget a jövőben csak az 
iparhatóság engedélyével vehet 
bérbe, vagy használatba.

A bérbeadó a rendelet további 
szabályai szerint jogosult felmon
dani az üzlethelyiséget negyedévre, 
ha a bérlő iparjogositványa, vagy 
engedélye megszűnt, illetve ha üz
letét, vagy üzemét három hónapon 
át nem gyakorolta. A trafik vagy 
italmérési engedélyek megszűnése 
esetében, ha a bérbeadó nem haj
landó a bérletet felmondani, a ha
tóság utasíthatja őt arra, hogy a 
bérletet mondja fel és a helyiséget 
esetleg meghatározott személy ré
szére adja bérbe. Ellenkezés ese
tén a hatóság igénybeveszi a bér
leményt.

A keresztény érdekek szem előtt 
tartása mellett valóban

komoly szociális célokat szol
gál a kormánynak ez az uj 
rendelete.
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A lakbéremelési tilalom a kisembe
rek nagy tömegei szempontjából 
jelent komoly megnyugtatást, az 
üzlethelyiségek bérletének uj rendje 
pedig a keresztény iparos- és ke
reskedőtársadalom helyzetét köny- 
nyiti meg. Általában megállapítható, 
hogy a kormánynak ezt az intéz
kedését is megnyugvással és he
lyesléssel fogadja a nemzeti köz
vélemény, mert ebből is megbizo
nyosodik, hogy a kormány az uj 
idők igényeihez alkalmazkodva se
gíti elő a magyar tömegek boldo
gulását, érvényesülését.

M e gk ezd ő d ö tt a z e g y e t e m i  
m un ka szo lgálat m ásodik ré sze .

Az „Előd Vezér" 55. sz. mun
katábor — mint már jelentettük — 
augusztus 2-án leszerelt. Bucsu- 
estjüket a Polgárikörben tartották, 
ahol a munkaszolgálatosok egypár 
tréfás elbeszéléssel és zeneszám
mal szórakoztatták a megjelent 
kedves rimaszombati közönséget. 
Távozásuk után megállapíthatjuk, 
hogy az a fizikai munka, melyet a 
Rima-partján végeztek, komoly ér
tékkel bir. A Rima szabályozásá
nál igazán áldásos és jó munkát 
végeztek egy szebb és jobb ma
gyar jövő érdekében. Rimaszombat 
fürdőző közönségének nagy örö
mére pedig a munkaszolgálatosok 
pihenő idejüket feláldozva rendbe
hozták a Rimán épített elhanyagolt 
strandot.

Munkájuk vizsgálatánál nemcsak 
a délelőttönként végzett fizikai 
munkát kell figyelembe venni, ha
nem azt a mélyen hazafias és er
kölcsös nevelést is, amelyben kép
zett vezetőik odaadó útmutatása 
mellett volt részük. Rendszeretet, 
kötelességérzet, lelkiismeretesség 
és bajtársiasság négy olyan erény, 
amelyeket a leszerelő munkaszolgá
latosok az életbe magukkal vive 
sohasem fognak elfelejteni és ame
lyek az élet minden változásában 
csak hasznukra lehetnek.

Augusztus 6 -án az „Előd Vezér" 
61. sz. Egyetemi Önkéntes Munka
szolgálatosok bevonultak rimaszom
bati táborhelyükre. Sajnos, számuk 
az előbbiekhez mérten csekély. 
Nagyobb szükség volt az önzetlen 
munkát önkéntesen vállaló ifjakra 
a múlt évben felszabadult Erdély
ben. A 20-éves román uralom 
semmit sem törődött a világtól el
zárt magyar falvakkal, igy elhanya
golta az utak karbantartását, ennek 
a mulasztásnak egyik részét hiva
tottak most a napbarnított alföldi 
fiuk rendbehozni, addig mig erdélyi 
testvéreik az anyaországban végzik 
nemes munkájukat.

Az uj munkaszolgálatosok va
sárnap este mutatkoznak be Rima
szombat közönségének a Polgári
körben és remélik, hogy őket is 
épp olyan szeretettel fogják fogadni, 
mint elődeiket.

Munkájukat a Rima-partján ott 
folytatják, ahol elődeik abbahagy
ták és tudjuk, hogy ez a munka 
szintén eredményes és hasznos 
lesz. Adja Isten, hogy úgy legyen.

Fi uk,  á l d á s o s  mu n k á t !

Az uj lakásrendelet.
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Búg a cséplőgép.
A máskor csendes magyar vidék 

madárdalát ezekben a hetekben a 
cséplőgép mormogó, sokszor hara
gosnak tetsző bugása zavarja meg. 
A legnagyobb testi megerőltetést 
követő aratás után kissé megcsil
lapodik a földmivelő nép munkája, 
bár még a bchordás és cséplés is 
olyan teljesítmény, ami ugyancsak 
próbára teszi a férfit.

Az élet betakarításának mondja 
a mi népünk a hordást és a csép- 
lést, amelynek szintén csaknem ha
gyományos szertartásai vannak. 
Nem szabályozza írott törvény, 
hogy miképen kell a kévét feldobni 
a kocsira, hiába is követelnék 
meg, hogy milyen szabályok alap
ján kell a kévéből osztagot, a ki
csépelt szalmából pedig kazlat 
rakni, mert ahhoz nem parancs, ha
nem nagy-nagy gyakorlat és kü
lönleges tehetség kell, hogy a szél
nek, csőnek és egyéb romboló erők
nek ellenálló alkotmányt csinálja
nak. Azt is hasztalan rendelnék el, 
hogy miképen kell az oldott kévét 
beleereszteni a gép dobjába, mert 
ez is olyan mozdulat, amit az 
ösztön és gyakorlat szabályoz.

Ellenben pontosan előírja a kor
mány, hogy mit kell csinálnunk a 
kicsépelt gabonával. Ebben a vo
natkozásban hazafias kötelessé
günk pontosan végrehajtani a ren
delkezéseknek nemcsak a betűjét, 
hanem a szellemét is, mert ettől \ 
függ a jövő aratásig a napi betevő 
falatunk. A múltban ugyanis — 
amikor még bőségében voltunk 
mindennek és nem egyszer okozott 
gondot, kogy mit csináljunk a ren
geteg vevőre nem találó terméssel 
— elpazaroltuk. Olyan célra for
dítottuk a drága búzát, ahol kár
ba veszett, azután pedig a legna
gyobb szorultságban voltunk, ami
kor magunknak sem jutott kenyér
re való.

Ezt akarja a kormány a jövő
ben megelőzni. E z a magyarázata 
annak a szigorú intézkedésnek, 
ami a cséplőgép bugásától most 
elválaszthatatlan.

Máriássy Zoltán — kvirináli követ.
Magyarország Kormányzója a magyar 
kir. külügyminiszter előterjesztésére Már
kus- és Batizfalvi Máriássy Zoltán rend
kívüli követet és meghatalmazott minisz
tert az ankarai magyar kir. követség 
vezetése, valamint a török köztársaságra 
kiterjedő követi megbízása alól felmen
tette és a római kvirináli magyar kö
vetség vezetésével, valamint az Olasz 
Birodalomban való képviselettel követi 
minőségben megbízta. Máriássy Zoltán, 
aki Rimaszombat szülöttje és dr. ’Sóldos 
Béla kormánybiztos-főispán sógora, kora 
ifjúságától a magyar diplomácia szolgá
latában áll. Eredményes és hasznos 
munkásságot fejtett ki Konstantinápoly
ban, Berlinben, Hágában, Rómában és 
Prágában, majd pedig a magyar külügy
minisztériumban, hat év óta pedig kö
veti minőségben Ankarában. Ötvenéves 
korában helyezte őt a Kormányzó Ur 
bizalma külpolitikai képviseletünk egyik 
legfontosabb helyére, a baráti Olasz
ország császári és királyi udvara mellé. 
Működésétől az egész magyar közvéle
mény a baráti kapcsolatok további el
mélyülését várja.

Megszűnt a felvidéki földbirtok- 
revíziós hivatal. A felvidéki földbirtok- 
revízió ügyeit végző hivatal, amely a 
felvidéki minisztérium megszűnése után 
is továbbműködött, mint önálló hivatal 
megszűnt és beolvadt a földmivelésügyi 
minisztériumba. A hivatal ügyeit intéző 
kormánybiztost, dr. Szilassy Béla or
szággyűlési képviselőt saját kérelmére 
ettől az állásától felmentették.

Búcsú a ludovikásoktól.
Hat héten keresztül tartózkodtak 

városunkban a Ludovika Akadémia 
növendékei, akik szigorú katonai 
fegyelem közepette készültek elő az 
évzáró vizsgákra. A város társa
dalmában hamarosan közkedvelt
ségre szert tett tisztjelöltektől va
sárnap vett búcsút Rimaszombat 
közönsége a Polgárikörben. Ben
sőséges családi est keretében az 
akadémikusok szónoka hangsú
lyozta, hogy milyen jól érezték ma
gukat Rimaszombatban és az itt el
töltött szép napokra mindég szere
tettel gondolnak majd vissza. Hálás 
köszönetét fejezte társai nevében a 
Polgárikörnek, amely őket igazi 
magyaros vendégszeretettel fogadta 
falai közé. A város nevében dr. 
G a b o n á s  János helyettes polgár- 
mester, a Magyar Tűzharcos Szö
vetség rimaszombati csoportjának 
vezetőtisztje szép beszéddel mon
dott búcsút a Kedves vendégeknek:

„Kedves Ifjú Bajtársaim !
Örömteljes érzés tölti el nekünk, 

rimaszombatiaknak szivét afölött, 
hogy a megszálló idegen hatalom
nak velünk semmi lelki közösség
ben nem álló katonái után mégis-1

merhettünk benneteket s szemtől- 
szembe láthattunk titeket, a nem
zeti hadsereg ifjú hajtásait s mind
nyájunk büszkeségének, a m. kir. 
honvédségnek, a ni. kir. honvéd
tisztikarnak reményteljes Ígéreteit s 
a szebb és boldogabb magyar Jö
vőnek biztosítékait, letéteményeseit.

Örülünk annak, hogy közénk jöt
tetek, mert meggyőződésünk az, 
hogy Ti is megismertetek bennün
ket s ittlétetek alkalmával megál
lapíthattátok azt, hogy ebben a ha
társzéli gömöri kis városban egy 
2 0  esztendőn keresztül sokat szen
vedett, de ősi hagyományaihoz s 
nemzeti érzéséhez rendületlenül ra
gaszkodó magyar polgárság lakik, 
amely magyar testvéri szeretettel 
tog fogadni benneteket, bármikor 
is jöttök újra közénk.

Arra kérlek benneteket, hogy a 
városunk falai közül való eltávozás
tok után is tartsatok meg bennün
ket emlékezetetekben s gondoljatok 
reánk mindig azzal a szeretettel, 
amellyel mi szivünkbe zárunk tite
ket".

A ludovikások augusztus 7-én 
távoztak el Rimaszombatból.

Abauj-Torr.a vármegye uj főispán
jának beiktatása. Magyarország Kor
mányzója báji Paiay Sámuelt, Abauj- 
Torna vármegye 8 és fél éven át oda
adó és eredményes munkásságu főispán
ját saját kérelmére tisztségétől felmen
tette és helyébe báró Schell Péteri, 
Kassa szabadkirályi város főispánját 
nevezte ki. A kisebbségi életünkben is 
tevékeny szerepet betöltő uj főispánt 
augusztus 5-én, kedden Kassán hagyo
mányos fénnyel iktatták be uj hivatalába. 
A beiktatáson Göniör és Kishont vár
megyét dr. ’Sóldos Béla kormánybiztos- 
főispán és dr. Horváth Árpád alispán 
képviselték és megjelent azon Bubnics 
Mihály rozsnyói megyéspüspök is.

A vármegye gyűlései. Gömör és 
Kishont vármegye Közigazgatási Bizott
sága augusztus 12 én, kedden délben, 
a vármegye kisgyülése pedig 13 án, 
szerdán délben tartja meg rendes havi 
ülését.

A Hombár gömör megyei főbizo 
mónyosa. A magyar kir. közellátási mi
niszter Gömör és Kishont vármegye te
rületére a tornaijai Kogler János és Fiai 
malomtulajdonos céget a Hombár föbizo- 
mányosának nevezte ki.

Pénzügyi kinevezések. A tn. kir. 
pénzügyminiszter dr. Iványi Lajos buda
pesti magántisztviselőt a rimaszombati 
adóhivatalhoz pti. fogalmazó-gyakornok
ká ' és földadónyilvántartási biztossá ; 
if j. Gábor János, Pálkovdcs Béla és 
i j j .  Szőke János rimaszombati lakosokat 
pedig a rimaszombati pénzügyigazgató
ság mellé rendelt számvevőséghez dij- 
nokokká kinevezte.

Az elsötétités enyhítése. A magyar 
kir. honvédelmi miniszter az ország kö
zépső szakaszában, amelyhez Rimaszom
bat városa is tartozik, az elsötétités 
kezdetének időpontját augusztus 6-tól 
kezdődően éjfél után fél 1 órában álla
pította meg. Az elsötétités reggel 4 óra 
20 percig tart.

Halálozások. Lengyel Pál okleveles 
gyógyszerész 80 éves korában augusztus 
7-én Rimaszombatban meghalt. Az el
hunyt hosszú évekig működött az egyik 
itteni gyógyszertárban és ismert egyéni
sége volt a város társadalmának, a vá
ros régi képviselőtestületének pedig 
munkás és értékes tagja. Halálát özve
gye és kiterjedt rokonság gyászolja. 
Temetése a ref. egyház gyászszertartása 
szerint szombaton ment végbe nagy rész
vét mellett.

Özv. Szuhay Lajosné szül. Ponghó Ka
talin 64 éves korában augusztus 6-án 
Naprágyon meghalt. Elhunytét a Szuhay- 
és Ponghó-családok gyászolják.

Polgári iskolai előkészítő tanfolya 
mot nyit a Széman intézet. A miskolci 
királyi tankerületi főigazgatóság értesí
tette a helybeli Széman-intézet vezető 
ségét, hogy a magyar kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium engedélyt 
adott arra, hegy az intézet leánytanulók 
részére polgári iskolai előkészitőtan 
folyamot létesíthessen. Az engedély ér
telmében — tekintettel arra is, hogy 
ezidén fölösszámban jelentkeztek a pol
gári iskolákba — szeptember elsején 
megnyílik a tanfolyam 1. osztálya úgy a 
bentlakó, mint a bejáró növendékek 
számára. A beiratkozások szeptember 
2-án és 3-án lesznek. Ugyanakkor 
folynak le a Széman-intézettel kapcso
latos kétéves kereskedelmi szaktanfo
lyam pólbeiratásai is. Mindkét tan
folyamban a tanítás szeptember 4-én 
kezdődik meg. — A Széman-intézet veze
tésében julius hónapban változás állott 
be. Kováis M. Paulina irgalrnasrendi 
főnöknőt két- és féléves itteni működése 
után, amely idő alatt köztiszteletnek és 
általános szeretetnek örvendett, felsöbb- 
sége Esztergomba helyezte át. A főnök- 
női tisztséget Frey M. Consolata, a ke
reskedelmi szaktanfolyam igazgatónője 
vette át.

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

Kereskedelmi tanulmányi ösztöndí
jak. A miskolci Kerületi Kereskedelmi 
és Iparkamara kibocsájtotta az 1941/42. 
tanévre szóló szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíjaira a pályázati hirdetményeket. 
Odaítélésre fog kerülni egy kereskedel
mi főiskolai 400 pengős és két felső
ipariskolai egyenkint 300 pengős ösz
töndíj, valamint a kamarai kerületbeli 
kereskedelmi középiskolák tanulói szá
mára nyolc iskolánkint két két 100 pen
gős és a miskolci fa- és fémipari szak
iskola növendékei számára három, 
egyenkint 200 pengős tanulmányi ösz
töndíj. A pályázatnál előnyben része
sülnek a Kamara kerületebeli szegény- 
sorsú önálló iparos, vagy önnálló ke
reskedő szülők gyermekei. A pályázati 
kérvényeket 1941. szeptember hó 30 ig 
az iskolák igazgatóságánál kell benyúj
tani. Részletes felvilágosítást a helybeli 
kereskedelmi és ipari társulatok nyúj
tanak.

Találtatott 1 drb. kék-szinü női ka
bát és 1 drb. alpakka cigarettatárca 10 
cigarettával. Igazolt tulajdonosaik a m. 
kir. rendőrkapitányságon a hivatalos 
órák alatt átvehetik.

Vasnapok Rimaszombatban. A Vas- 
és Fémgyüjtő Központi Iroda Rimaszom
batban augusztus 11- és 12-én rendezi 
meg a vasnapokat. Átvételi hely a vá
rosháza udvara, ahol a Központ megbí
zottja az ez alkalomra megszabott bevál
tási áron veszi át a vas- és fémhulla
dékot. A nyersanyagellátás mai nehéz 
viszonyai miatt elsőrangú hazafias érdek, 
hogy a birtokában lévő vas- és fém
hulladékokat mindenki beszolgáltassa, 
annál is inkább, mivel ezért megfelelő 
pénzbeli ellenszolgáltatást is kap. Tel
jesítse tehát mindenki a vasnapokon 
honfiúi kötelességét !

Légiriasztás. Pénteken délelőtt 3/*• 0 
órakor alacsonyan szálló repülőgép ér
kezett Rimaszombat légterébe. A fennálló 
intézkedések folytán a légoltalmi őrség 
megszólaltatta a szirénákat. A riasztás 
3 percig tartott, amely idő alatt a re
pülőgép el is távozott. Ugyanez a gép 
s/412-kor visszatért, amikor 7 perces 
riasztás volt.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett férjem, 

illetve édesapánk elhalálozása alkalmából 
mély fájdalmunkat részvétükkel igyekeztek 
enyhíteni és a helybeli tűzoltó testületnek 
s azoknak, kik a végtisztességtételén meg
jelentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1941. augusztus hó.
Özv. Bútora Mátyásné 

és gyermekei.

Nem lehet magyar nyelvű levelet 
küldeni Romániába. A magyar kir. 
postavezérigazgatóság közlése szerint 
Romániába, igy tehát a még megszállás 
alatt lévő erdélyi területekre nem lehet 
közönséges levelet, magánközleményeket 
tartalmazó ajánlott levelet, válaszos le
velezőlapokat, névjegyeket stb. küldeni. 
Kizárólag közönséges levelezőlapok és 
nyomtatványok küldhetők, azok is azon
ban csak román, német, francia és olasz 
nyelven. Eszerint a levelezőlapokat ma
gyarul megcímezni sem lehet. Ajánlott 
levélben kizárólag csak okiratok, vagy 
okirat másolatok küldhetők minden meg
jegyzés nélkül.

A kidobolt hirdetményeket a város
házán is közzéteszik. A városi képvi
selőtestület legutóbbi ülésén Márkus 
László képviselőtestületi tag indítványá
ra elhatározták, hogy a város területén 
kidobolt közleményeket a jövőben a 
városháza előcsarnokában is kifüggesz
tik. Ezzel azt a célt akarják elérni, hogy 
a közérdekű rendeleteket mindenki tu
domásul vehesse. A hirdetményeket 
egy külön táblán a városháza lépcsőfel- 
járatának jobboldalán helyezik el.

Olcsó népruha akció. A ruházati 
anyagok termelése és forgalma ma egyik 
iegfőbb gondja a kormányzatnak. A kor
mány nagyobbszabásu népruházati akció 
lebonyolítását tervezi. Ennek során a 
vidéki és városi legszegényebb rétegek 
részesülnek olyan anyagokból készült 
ruházati cikkekben, amelyek mind az 
olcsó ár, mind pedig a fokozott igénybe
vétel kívánalmainak a legjobban meg
felelnek. A népruházati akció lebonyo
lítása a községek, városok és vármegyék 
utján történnék, mégpedig olymódon, 
hogy a kormány előirása alapján a gyá
rak kigyártják azokat az egységes tipusu 
anyagokat, amelyek a népruházati akció 
keretében kerülnek eladásra. A népruhá
zati akció lebonyolítására ősszel kerül 
sor.

*A Palladis augusztus havi újdon
ságai. Az olvasók tízezreit szuggesztiv 
erővel vonzák a verhetetleníil érdekes 
Pengős és Félpengős Regények, ame
lyek most megjelent kötetei igazolják 
az ellenállhatatlan varázst. Patrick Pen
gős-kötete, „A kilencedik látogató" a 
detektív regények sokadalmától elütő, 
bizarr olvasmány, amelyben kulminál a 
merész képzelet. Az uj Félpengösök 
közül Woodhurst regénye, „Bessy újra 
leány lesz", a Vadnyugat kalandjai kö
zepette egy érdekes női alakot mutal 
be, aki maga a bűvös szépség, de ha
dat üzent a szerelemnek. MacDonald 
„Mexikói aranytallér"-ja egy rejtelmes 
kincsért folyó küzdelem izgalmaiba ra
gadja magával az olvasót. Áz augusztus 
közepén megjelenő Pengős-kötet: „l\
diplomás indián" a nagyszerű Zant 
Grey költészetének sok ezer hive szá
mára hozza egy monumentális regén) 

| tiszta élvezetét.
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Rendelet a tejipar gyakorlásának 
szabályozásáról. A magyar kir. földmi- 
velésügyi miniszter a tejipar gyakorlá
sának szabályozásáról rendeletet adott 
ki, amely kimondja, hogy tej gyűjtésé
vel, kezelésével, feldolgozásával, a tej
termék előállításával, tej vagy tejtermé
kek kereskedésével csak az foglalkoz- 
liatik, akinek erre iparengedélye van. 
Nem szükséges iparengedély az egysze
rű tejkiméréshez és a tejtermékek egy
szerű árusításához.

Augusztusi hó. A hetek óta tartó 
esős és hűvös időjárás az elmúlt hét 
közepén érte el tetőpontját. Jól látható 
volt, hogy csütörtökre virradó éjjel a 
tiszolci hegyeket hó lepte el, amikor is 
a hőmérséklet nálunk 5 fokra süllyedt.

A gabonafelesleg egyharm adát 
augusztus 1 5 -ig  kell fe la já n la n i.

Mint ismeretes, az 1941/42. évi 
gabona- és lisztforgalom szabályo
zásáról szóló kormányrendelet ér
telmében a termelőknek a búzát, 
rozsot, a kétszerest, a zabot és az 
árpát (a kopaszárpa kivételével) 
1941. október 31-ig kell megvételre 
felajánlani a Hombárnak, illetve bi
zományosainak. A hivatalos lap 
pénteki számában nagyfontosságu 
kormányrendelet jelent meg, mely 
az előbb említett rendelet intézke
déseit úgy módosítja, hogy a ga
bonafeleslegeknek egyharmad ré
szét legkésőbb 1941 augusztus 15-ig 
kell felajánlani a gabonavásárlásra 
jogosultaknak.

A rendelet súlyos büntető szank
ciót tartalmaz. Amennyiben a cse
lekmény súlyosabb büntetőrendel
kezés alá nem esik, kihágást kö
vet el és két hónapig, háború ide
jén hat hónapig terjedhető elzárás
sal büntethető az, aki gabonafeles
legének egyharmad részét augusz
tus 15-ig vételre fel nem ajánlja.

A gabonát el kell kobozni. Arra 
a gabonára azonban, amelyet az 
elitéit az eddigi rendelkezések ér
telmében vámőrlésen megőröltetett | 
és amely gazdaságának folytatásá
hoz nélkülözhetetlenül szükséges, 
az elkobzást mellőzni kell. Aki a 
kihágás felderítése körül különös 
érdemeket szerzett, az — kérelmére 
— az elkobzott gabona értékének 
egyötöd részéig jutalomban része
síthető.

S F O R  T.
L abdarúgás.

Losonci AFC—R. Törekvés 7:3 (4:1).
A LAFC vasárnapi rimaszombati szerep
lésével igazolta régi jó hirét. A helyi 
csapattal szemben technikai fölénye és 
játékosainak begyakoroltsága révén tu
dott ismét nagyobb arányú győzelmet 
elérni. A Törekvés az idény leggyöngébb 
játékát mutatta, Hellyel-közzel ugyan 
eredményesen támadott, de csatársorá
nak szétesettsége a fedezetsort is súlyo
sabb feladatok elé állította, mig a vé
delemben ezúttal a kapus meglepően 
gyönge volt. Egyénileg Molnár, Kocsis 
és Kardos emelkedtek ki. Barczy az 
első pillanatokban szerzet! góljával jól 
indult, később azonban visszaesett. A 
másik két gólt Murányi szerezte. A 
LAFC-ban egy félidőt játszott a klub 
uj edzője : Korányi, a Ferencváros volt 
sokszorosan válogatott hátvédje, aki a 
középfedezet helyén mutatta be meste
rien, hogy miképpen kell ezen a fontos 
ponton a vezérjátékos szerepét betölteni. 
A mérkőzést, amely érdekes és sokszor 
izgalmas is volt, Szlovencsák vezette le 
pártatlanul.

A BLASz válogatott Rimaszombat
ban. Vasárnap élvezetes eseményben 
lesz része Rimaszombat sportszerető 
közönségének. Délután 5 órai kezdettel 
a Törekvés a Levente-sporttelepen ven
dégül látja a budapesti kerület váloga
tottját, amelynek soraiban Kalmár Jenő, 
az MTK és a Hungária többszörös vá
logatott csatára is szerepel. A nagy 
meccs előtt — amely valószínűleg nagy 
nézőközönséget vonz ki a sporttelepre 
— a Törekvés leventecsapata a Rima- 
tamásfalvai MSC-bal mérkőzik délután 
3 órakor.

BAROSS ROVAT.
Rovatvezető : Szőllősy István.

A Baross Szövetség Rimaszombat és 
Vidéke Fiókja minden csütörtökön este 
8 órai kezdettel az Ipartársulati-székház 
földszinti kistermében értekezletet tart, 
melyre az összes tagokat ezúton meg
hívja az elnökség.

Az értekezlet barátságos vacsorával 
is egybe van kötve. A vacsorán részt- 
venni óhajtók ebbeli szándékukat jelent
sék be minden szerdán délig a helybeli 
Baross Fiók titkári irodájában. (Iparos
székház I. emelet).

A Baross Szövetségbe belépni óhaj
tók jelentkezzenek a Baross Szövetség 
Rimaszombat és Vidéke Fiókja titkári 
hivatalánál.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap az idény leg

nagyobb sikert aratott magyar filmjét, 
Radványi Géza „Zárt tárgyalássát mu
tatja be a filmszinház. A valóban művé
szi értékű fimremek a féltékenységet 
állítja a nagyszerű történet középpont-1 
jába. Főszereplője egy gyönyörű asszony 
(Tasnády Fekete Mária), akit férje, a 
feleséggyilkost védő ügyvéd (Páger 
Antal) és ifjúkori szerelme, egy zongora- 
művész (Timár József) rajonganak körül. 
Ebből a háromszögből adódik a dráma 
magja, amelyet izgalmas és érdekfeszitő 
események fonnak körül. A film külső 
felvételei Egerben készültek, a zenét 
Fényes Szabolcs állította össze. A fősze
replőkön kiviil Bihary József, Rózsahegyi 
Kálmán, Somlay Artúr, Vaszary Piri 
jeleskednek. A kiséröműsorban a Ma
gyar Hiradó honvédeink diadalmas galí
ciai előrenyomulását mutatja be.

Augusztus 12-én, kedden és 13 án, 
szerdán kitűnő német film fut a mozi 
vásznán : „A 13 as ház“ címen. Egy ti
tokzatos asszony rejtelmes kalandjai kö 
rül forog a lebilincselöen érdekes törté 
net, amelynek főszerepeit Olga Csehova, 
Petrovich Iván, Theodor Loos és Hilde 
Hildebrand játszák. Kisérőműsoron az 
UFA háborus-hiradója.

Augusztus 14-én, csütörtökön és 15 én, 
pénteken a legnagyobb sikerű és telje
sen újszerű vadnyugati film: „A hatos- 
fogat" kerül bemutatásra. Egy posta
kocsi izgalmas kalandokkal teljes futta
tása, utasainak sorsszerűsége és egy 
gyorsan fejlődő szerelem forró romanti
kája emelik ezt a filmőriást az összes 
kalandos filmek fölé. Főszereplői : Claire 
Trevor, Johné Wayne, George Bancroff 
és három pompás paripa.

A jövő hét végén „A szerelem nem 
szégyen" magyar vígjáték, Szent István- 
napján pedig a nagy érdeklődéssel várt 
„Manderlay-ház asszonya" kerül mű
sorra.

Irodalom.
A drágakövek csodálatos meséi. A

ragyogó drágakövek divatja többezeréves 
múltra tekinthet vissza történetével. 
Természetes, hogy ilyformán a drága
kövek közül, azoknak születéséről, el
terjedéséről számos legenda keletkezett. 
Ezekről a csodálatos mesékről nagyon 
érdekes cikk jelent meg gróf Bethlen 
Margit népszerű képes szépirodalmi 
lapjának, az Ünnepnek legutóbbi szá 
mában. Az Ünnep előfizetési ára negyed 
évre 1 pengő 44 fillér. Mutatványszá
mot kívánatra készséggel küld a kiadó- 
hivatal, Budapest VII. Dohány-u. 12.

A honvédség hősies harca a keleti 
hadszíntéren. Naponként érkeznek az 
újabb jelentések a keleti hadszíntéren 
folyó sorozatos magyar hőstettekről. A 
szovjet elleni magyar diadalokról ragyo
gó fényképeket közöl a Tolnai Világ
lapja legújabb száma. A legjobb magyar 
irók novelláin, a szórakoztató cikkek 
dús során és a szokásos rovatokon kí
vül közel száz képet talál az olvasó a 
népszerű képeslapban. Egyes száma 
20 fillér.

Szenzációs a Délibáb legújabb 
száma. Kitűnő riportok, interjúk, szín
házi, film és társaság hírek színesítik 
a lapot. Ha elolvassa a legújabb számot, 
az elmúlt hét minden színházi, film és tár
sadalmi eseményeiről pontosan tájéko
zódik. A Délibáb egy számának ára 
14 fillér.

A Párisi Divat augusztusi számában 
elegáns délutáni ruhák, strandruhák, csi
nos blúzok, kertiruhák, utiruhák és 
szép kötött holmik rajzai változnak. A 
kézimunka oldalakon modern fiiék, ma
gyaros hímzések, varrott csipkék és 
egyszerű keresztöltések találhatók gaz
dag változatban. Az irodalmi részben 
magyar és külföldi irók elbeszéléseit, 
verseit és ismeretterjesztő Írásokat ol
vashatunk. Külön érdekessége a lapnak 
a Konyhaművészei c. rovat, melyben a 
mai viszonyoknak megfelelő kitűnő étel
receptek és gyümölcseltevési leírások 
vannak. A Párisi Divat a magyar hölgy
közönség legkedveltebb lapja, ára 60 
fillér.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magynr Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij */i évre az 
Otthonunk mellék lettel együtt 4 P.

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

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

A „Hid“ minden száma érdekes és 
fattalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelösszerkesztö Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : ' / t évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

E L A D Ó  H Á Z .
Rákóczi Ferenc utca 49. sz. alatt levő 
magános ház, amely áll: üzlethelyiség
ből, 4 szobás komfortos lakásból, cca. 
félhold veteményes- és gyümölcsös-
kertből szabad kézből azonnal eladó, 
esetleg bérbe is kiadó. — Úgyszintén 
Rimaszombat határában 18 hold szántó
föld és rét bérbe kiadó. Érdeklődni le
het: Rimaszombat, Andrássy-utca 16. 
szám alatt a t u l a j d o n o s n á l .

A feledi kir. járásbíróság mini telek
könyvi hatóság.

541/1941. Ik. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Szlovák Általános Hitelbank pozsonyi 

cég tornaijai fiókja végrehajtatnak Su- 
hányi Gábor, Nagy Lajosné sz. Cziprusz 
Ilona dobőcai lakosok végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönvi hatóság végrehajiási 
árverést 571 P. 42 f. tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a Dobóca 
községben fekvő s a dobócai 167 sz. 
tkvi betétben A I. 1—17 sorszám 419/1, 
671/3, 672/3, 768/3, 870/2, 935/3, 1054/3, 
1091/2, 1233/2, 1313/2, 1397/3, 1397/4, 
1552/2, 1647/2, 1677/2, 1753/102 hrszám 
alatt foglalt, valamit az 1 sz. telekkönyvi 
betét Á./lapján foglalt közös legelő 
40/14547 része, valamint a II. 1—9 sor
szám 1875/1, 2104, 2174/1, 2207/2, 2277, 
2441/1, 2442/1, 2537/1, 2538/1 hrszám 
alatt foglalt és B 1. szerint ' / t -d rész
ben idb. Nagy Lajosné sz. Cziprusz 
Ilona nevén álló ingatlanra 1.337 P. 50 
fillér kikiáltási ár mellett a dobócai 
246 sz. tkvi betétben A—J—1, 2, 3. sor
szám és 54, 57/2, 56 helyrajzi szám 
alatt foglalt és B 1 szerint egészben 
Suhányi Gábor nevén álló ingatlanra 
1000 P. kikiáltási ár mellett elrendelte.

Az árverést 1941. évi augusztus hó 
29. napján délután 15 órakor Dobóca 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi %-ára 
kell kiegészíteni.

Feled, 1941. évi május 15. napján.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

vez. kir. járásbirő.
A kiadmány hiteléül: 

Berecz s. k.

6.041/1941. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
(Kivonatos szöveg.)

A rimaszombati m. kir. államépitészeti 
hivatal 6.041/1941. sz. a. nyilvános ver
senytárgyalást hirdet a rimaszombat— 
dúsa—mezőtelkesi vic. ut 0430 km. 
szelvényében létesítendő 24. m. ny. vas
betonlemezes Rimahid építésére. A tel
jes szövegű hirdetmény, ajánlati minta, 
feltételek, tervek, költségvetési űrlap a 
rimaszombati m. kir. államépitészeti hi
vatalban a hivatalos órák alatt meg
tekinthető és az ajánlathoz szükséges 
űrlapok ugyancsak ott önköltségi áron 
megszerezhetők.

Az ajánlatok a m. kir. államépitészeti 
hivatalban, Rimaszombatban 1941. évi 
augusztus hó 21-én délelőtt 10 órakor 
nyújtandók be. Az ajánlatok ugyanott, 
ugyanaznap délelőtt II órakor bontat
nak fel.

Bánatpénzül az ajánlati összeg 2 °/0-át 
kell letenni.

Rimaszombat, 1941. julius hó 25-én' 
M. kir. államépitészeti hivatal.

RÁBELY KÁROLY | | |
könyvnyomdája és könyvkötészete w

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám. Alapitatott
Telefon: 56. 1872-ben

Í zléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

/ kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 
|  tokát, 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).


