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Kormányprogram és 
törvényhozói munka.

(B. É.) Alig öt hónapja annak, 
hogy Teleki Pál gróf miniszterel
nök kormányát megalakította és 
bemutatkozó beszédeit a magyar 
törvényhozás két házában elmon
dotta. Ezt az öt hónapot is olyan 
események töltötték ki, amelyek 
kevés alkalmat nyújtottak a kor
mánynak arra, hogy programjának 
nagy részét megvalósítsa és a tör
vényhozói munka képének meg
adja azt a karaktert, amelyet a 
program tartalmaz. A Kárpátalja 
visszaszerzése, a dolog természete 
szerint, a kormány minden munka
erejét és munkakészségét kimerí
tette, viszont, a zsidótörvény vég
telen hosszadalmas vitája talán ab
ból a szempontból nem volt feles
leges, hogy meggyőzze az egész 
közvéleményt, mennyire sürgős és 
közérdekű a kormánynak a ház
szabályok módosítását célzó és 
máris előkészületben lévő javaslata, 
amely a közel jövőben pártközi 
konferencia elé kerül.

A közben megejtett általános 
képviselőválasztások, amelyek tit
kos szavazással nagy többséget 
biztosítottak a kormánynak, ered
ményükkel minden tekintetben alá
támasztják azt a kormányprogra
mot, amelyet Teleki Pál gróf ez évi 
február 22-én adott a képviselő
házban.

Ez a program nem törvények 
gyártását hirdeti és a törvényhozói 
munkát nem aszerint értékeli, hogy 
hány meghozott törvény kerül be 
egy-egy ciklusban a törvénytárba. 
A miniszterelnök bemutatkozó be
szédében megmondotta, hogy a 
körülmények alapos ismerete nél
kül nincs bölcs megoldás és hozzá
tette azt is, hogy bizonyos tények
nek és körülményeknek alapos ta
nulmányozása nem jelent elodázást.

Megmondotta a miniszterelnök 
azt is, hogy minden nélkülözhető 
fillért a nemzet erejének gyarapí
tására kell fordítani. Ezt az áldo
zatkész akaratot és törekvést bi

zonyítja, hogy az uj képviselőház 
első teendője a Horthy Miklós re
pülőalap megteremtéséről szóló tör
vény meghozatala volt, amelynek 
közvetlen célja az, hogy légi had
erőnket modernné, versenyképessé 
és a nemzet biztonsága szempont
jából megfelelővé tegyük.

De a nemzet erejének, erkölcsi 
és anyagi erejének fokozását szol
gálják mindazok a szociális és gaz
dasági javaslatok, amelyek a kor
mány programjában szerepelnek és 
amelyek közül az első, a kis csa- 

; ládi házak adómentességéről szóló, 
már tető alá is került. Különös je
lentőségük van a termésértékesités 
uj rendjének megállapításával kap
csolatban azoknak a gazdasági ja
vaslatoknak, amelyeknek megvaló
sítása a törvényhozás őszi prog
ramjában szerepel.

A miniszterelnök a mezőgazda- 
sági termelés átállításáról legutóbb 
Szegeden mondott szavaiból kitű
nik, hogy a hazai termelés szolgá
latában álló javaslatok nem kizá
rólag a mezőgazdaság problémái
val fognak foglalkozni. Ismeretes 
a kormány bemutatkozása alkal
mából elhangzott miniszterelnöki 
beszédekből, hogy homloktérben a 
józan birtokpolitika áll azzal az 
alapgondolattal, imgy a földet min
denkinek, mint a nemzet szolgája 
nak kell kézbe vennie és hogy a 
mezőgazdasági szaktudás egyik 
legfőbb követelmény minden földet 
igénylővel szemben. Magyarabb és 
biztosabb kezekbe akarja juttatni 
a kormány a földet, de úgy, hogy 
a nemzeti jövedelem ne csökkenjen, 
hanem fokozódjék. A termelőnek 
juttatandó olcsóbb hitel, az arányos 
és szociális szellemű adóztatás, a 
részletügyletek uj szabályozása, 
amelyre vonatkozóan a javaslat már 
a képviselőház előtt van, nem kü
lönben az ipari termelés fokozására 
irányuló intézkedések kivétel nél
kül az ország teherbíró képességét 
erősitik.

Amikor pedig a program tör
vényt ígér a falusi lakosság csa
ládi otthonáról, minimális munka
bérekről és mezőgazdaság fejlesz
téséről, akkor joggal mondhatjuk,

hogy a kormányprogram az építő 
szociális és gazdasági politika 
programja és a jövő törvényhozási 
munkája niindenekelőtt az ország 
erejének fokozását lesz hivatott 
szolgálni.

De nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy amit a kormány a 
korszerű közigazgatással, az uj 
sajtójoggal, a részvényjogi reform
mal és a valutavisszaélések sulyo- j 
sabb elbírálásával kiván elérni, szin
tén a nemzet erejét fogja növelni. 
A korszerű közigazgatás istápolni 
fogja a népet a szociális és gaz
dasági téren is, az uj sajtójog védi

elsősorban a család és az ember 
belső egyéni életét, a részvényjog 
reformja a közgazdasági élet sok 
kiskirályának hatalmát csökkentve 
a kistőkések jogait szilárdítja, a 
valutavisszaélések szigorúbb üldö
zése pedig azokat tartja féken, akik 
eddig az országot szegényebbé tet
ték, mert innen értékeket csem
pésztek külföldre.

Mindezeken kivül tovább folyik 
a milliárdos beruházási program 
tervszerű végrehajtása, ami a gaz
dasági életben máris érezteti jóté
kony hatását kereseti lehetőségek, 
munkaalkalmak biztosítása révén.

Teleki Pál gróf miniszterelnök
Gömörben.

Ritkáneső, kedves vendéglátogatás volt 
a intilt vasárnap Gömörországban : Te 
leki Pál g r ó f  miniszterelnök, ár. Incze 
P éter miniszteri osztálytanácsos, sze
mélyi titkár kíséretében, reggel s/,8 óra
kor, a Lél-motorosvonaton, az itteni vi
szonyok tanulmányozása végett Rima
szombatba érkezett.

A nem hivatalos látogatásra jött mi 
niszterelnök előtt tisztelgésre megjelen
tek a vasúti állomáson : Sóldos Béla ár. 
Gömör- és Kishont t. e. vármegye főis
pánja, Horváth Árpád ár. alispán, vitéz 
Faragé) Ede dr. országgyűlési képviselő, 
orsz. főcserkész helyettes, Éva László dr. 
Rimaszombat polgármestere, akiknek kí
séretében a miniszterelnök, személyi 
titkárával a helybeli kát. templomba 
vonult s itt csendes misét hallgatott. A 
miniszterelnököt felismerő hivök érthető 
érdeklődéssel figyelték az ájtatosságba 
merült magas vendéget.

A templomból a miniszterelnök kísé
retével s az időközben ahoz csatlako 
zott Szilassy Béla dr. felvidéki minisz
tériumi államtitkárral, ki ezalkalomra 
Losoncról jött át, a nemzeti munkatábor 
Rimaszabályozási munkálatok végzésére 
itt táborozó főiskolás csapatát látogatta 
meg, a Széchenyi-kert mögötti táborban, 
ho! melegen érdeklődött a munkatábor 
viszonyairól, hogylétéröl, a végzett mun
káról s a látottakról teljes elismeréssel 
nyilatkozott a hangyaszorgalmú tábor 
parancsnoksága s a munkás derék fiuk 
előtt.

Innét a vármegye autóján a helyi 
ipari- és kereskedelmi, munkás- és szo
ciális viszonyok tanulmányozása céljából 
az Iparoskör s illetve járási Ipartársulat 
székházába ment a miniszterelnök kísé

retével, útközben elhaladva a felszámo
lás alatt álló, a csehek által leépített 
Rimaszombati Konzervgyár r. t. szomorú 
képet nyújtó, munkazajtalan, csendben 
terpeszkedő, hatalmas gyárépülete előtt, 
élénk érdeklődéssel hallgatva Sóldos 
Béla dr. főispánnak a gyár régi híres 
(izemét ismertető, Magyarország keres
kedelmi életében kifejtett eredményes 
munkásságát vázoló, majd a beszüntetés 
körülményeire vonatkozó felvilágosító 
szavait.

Az Iparoskörben s illetve járási Ipar- 
társulatban Szöllősy István főtitkár és 
Valaszkay Rezső ipartársulati elnök üd
vözölték az ezalkalomra összegyüleke
zett iparosok és kereskedők élén a meg
érkezett miniszterelnököt, aki részletes 
megbeszélést folytatott az iparostársa
dalom vezetőivel az építkezési, hitel- és 
közszállitási viszonyokról, az állami ön- 
állósitási alapból járó segedelemről, a 
munka- és munkás problémákról s mind
azon kérdésekről, amik megoldásával a 
kisiparosok és munkásság érdekvédelme 
és létfentartása biztosítható, munkája 
eredményessé tehető.

Majd a nagy és szépmultu, nemzeti, 
társadalmi és kulturálistéren is elisme
résre méltó munkásságot kifejtő Polgári
kor kerthelyiségébe vonult át kíséretével 
a miniszterelnök, akit itt, a felsorakozott 
köritagok gyűrűjében, Rábely Miklós el
nök lelkes szavakkal köszöntött, vázolva 
beszédében a többek között azt a ha
zafias működést és gerinces magatartást, 
amit a Polgárikör akkori vezetősége a 
húszéves cseh megszállás alatt, az irre- 
dentizmusig-menöleg, a hatalom elnyo
mási törekvésével szemben az itteni ma
gyarság érdekében kifejtett és illetve
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tanúsított A kerthelyiség köröndjén el
helyezkedett, iparosokból, kereskedők
ből, más társadalmi állású egyénekből, 
a kör vezetőségéből álló társaságban 
helyet foglaló miniszterelnök nagy ér
deklődéssel hallgatta Sichert Károly 
nyug. gyárigazgatónak a Rimaszombati 
Konzervgyárra vonatkozó ismertetését, 
sajnálattal állapítván meg a Konzervgyár 
leállításának tényét. Megígérte a minisz
terelnök, hogy a gyár üzembehelyezése 
iránt tőle telhetőleg mindent megtesz s 
azon lesz, hogy már az idei nagy barack
termés egyrészének itteni feldolgozása 
lehetővé tétessék. Érdeklődött a határ- 
megvonással járó ujhelyzet, erdő és 
földmivelési viszonyok iránt is s min
den észrevételezéséről jegyzeteket ké
szített magának.

Autón Feledre távozva, ott Pólós 
Gyula községi biró és V. Oros János 
üdvözölték Teleki Pál gróf miniszterel
nököt, aki itt főleg a földmivelők és kis
gazdák helyzetéről tudakozódott s kért 
felvilágosítást, amit azok részletesen 
megadtak. Tájékoztatta a földmivelőné- 
pet a miniszterelnök a búzaárakról, 
melyek fenntartása az államra nézve 
nagy áldozatot jelent s éppen ezért 
ajánlotta, hogy főleg olajosmagvakat és 
zabot termeljenek. A Rimaáradások 
okozta károkra vonatkozó panaszukra 
nézve kijelentette, hogy ezek megszün
tetése, a folyók szabályozása szívügye és 
részben szakmája is és annak szolgá
latába állítja a kötelező nemzeti munkát, 
aminek segítségével ezek a panaszok 
rövidesen kiküszöbölhetők lesznek. Azon 
kérésüket illetőleg, hogy a járási szék
hely — miután Rimaszombat időközben 
már megyei város lett — Feleden ma
radjon és illetve legyen, a miniszterel
nök kíséretében levő Horváth Árpád dr. 
alispán előadta, hogy a legközelebbi 
megyei közgyűlés elé ily irányban tesz 
alispáni jelentésében javaslatot, amit

Magyar Testvéreim !
A Mindenható jó Isten nevével 

köszöntőm Önöket, mikor e város 
földjére lépek. Az Ő nevével, — 
mert az Ő kegyelméből ért engem 
az a megtiszteltetés, hogy Magyar- 
ország déli végeiről ide, ebbe a 
gyönyörűséges északmagyarországi 
szép, dolgos népe által virágzóvá 
tett városba jöttem.

Mohács, — a „hős vértől piro- 
sult gyásztér", bocsájtott, munkás 
jövőt kimunkálandó útjaimra. El
hoztam magammal a magyar szív 
legnemesebb és legékesebb virág
jait : a megértést és a szeretetet. 
— Elhoztam magammal ennek a 
történelmi városnak magyar acé
losságra való nevelését, hazahüsé- 
gét s népe lankadatlan dologszere- 
tetét. De elhoztam ide ennek a tör
ténelmi korszakhatároló örök nem
zeti mementónak minden tanulsá
gát is.

Mert, — mi volt Mohács?
A nemzet sirja! Zápolya szerint: 

csak egy gödör, amelyet át kellett 
lépnie, hogy céljához juthasson, de 
a nemzet részéről csak az erő, 
ügyesség és megfontolás nélküli 
magyar vakmerőség siralmas ku
darca, — semmi más.

Könnyelmű harckezdés, mely nem 
látja a bajt, nem gondol a gond
dal, pártok, osztályok vetélkedése, 
széthúzása, a látók tehetetlensége, 
körös-körül ellenséges szomszédok, 
a magyarság leerőtlenedve s a vi
lág, — közömbösen nézte e nem
zet vergődését, ó, mely mindannyi
szor elveszett, vagy legalább is

örömmel és megnyugvással vetlek tudo
másul.

Miután arról értesült az országos 
cserkészfőparancsnok- m inisztere lnök, 
hogy Dobóca község határában, a Rima 
partján 180 főből álló salgólarjánkör- 
nyéki cserkészcsapat táborozik, kísére
tével Feledről ezek meglátogatására 
ment, ahol a parancsnokokkal és cser
készekkel hosszasan, kedélyesen elbe
szélgetett, elismerését fejezve ki a ta
pasztalt rend és fegyelem fölött.

Innét visszavezető útjában Jánosi köz
ségben a régi jánosii apátsághoz tarto
zott s az országos műemlékvédő bizott
ság felügyelete alatt állott Árpád-kori 
róni. kai. templomot kereste föl és nézte 
meg, majd megtekintette a Rimaszom
bat határában folyó Rima-szabályozási 
munkálatokat.

D. u. ’/23 órakor kíséretével a Rima- 
szombati Polgárikörbe tért vissza a mi
niszterelnök, hol szükebb társaságban, 
a 600 évesből 400 évesre fiatalodott, 
Mihalik Dezső dr. vármegyei főügyész, 
a kitűnő zenész és nótamester primási 
vezetése alatt álló zenekar hangulatos 
muzsikája mellett megebédelt s 4 óra 
tájban Szllassy Béla dr. államtitkár és 
személyi titkára kíséretében a Lél-mo
torosvonaton Losoncra utazott.

Teleki Pál gróf miniszterelnök láto
gatása kedves élmény- és feledhetetlen 
emlékként él mindazoknak lelkében, akik 
ezalkalommal társaságában lenni sze
rencsések voltak ,s láthatták, azt a ked
ves és megkapó, nemes közvetlenséget, 
mely lényéből mindenkivel szemben va
lósággal elbűvölően kisugárzik. Póznél
küli magatartása, finom és tiszta nemes 
egyszerűsége a munka tudós emberének 
tiszteletreméltó portréját adja, azon 
munkaemberét, aki az ország újra fel
építésének nagy és áldozatos feladatát 
magára vállalta s azt minden akadály 
legyőzésével maradéktalanul el is végzi.

m l.

térdre rogyott, valahányszor a gyön- 
gesség végzetévé lett.

Ha 1526-ban is egy egyetakaró 
nemzet állott volna tragikus sorsú 
királyunk háta mögé, vájjon ki birt
volna a magyarral ? ......  De úgy
ahogyan volt, — csak a reményte
lenség gyásza jelentkezhetett.

Mohi csak egy elvesztett csata 
volt, Trianon egy megcsonkított 
haza, de Mohács idején a nemzet 
a kezében tartotta sorsát és száz
ötven esztendei rabságra Ítélte ön
magát ? . . .

De m iért?...
Csak azért, mert ha akkor Ma

gyarországot meg lehetett volna 
menteni három forinton — irta Bu
dáról a pápának Burgió pápai kö
vet, — nem akadt volna három 
ember, aki azt a három forintot 
össze adta volna.

Nemzetünk szent bibliájában örök 
textus tehát Mohács, — ne vegyék 
hát rossz néven tőlem, hogy nya
kamba vettgondjaim iszákjából 
az első falat madárlátta, antely- 
lyel Önöket e pár köszöntő szóban 
megkínálom, a magyar tanulságok 
őszinte szava.

A második legyen a hála szava! 
Eljöttem boldogan Önökhöz a déli 
végekről, mint a keresztény nem
zeti magyar gondolat harcos kato
nája, — elhozva magammal a tett
erős férfi minden tudását, küzdő 
energiáját, gerinces jellemét és me
leg szívbe zárt minden embersze- 
retetét.

Úgy jöttem ide, hogy lélekben 
ennek a szép magyar történelmi 
városnak minden egyes polgárával

becsületes, magyaros és testvéries 
kézfogást váltok és azzal a szán
dékkal, azzal a sok jókívánsággal 
vagyok eltelve, ami egy őszinte 
forró ölelésbe belefér s a szivet a 
szívekre szorítja.

Áldja meg az Isten Önöket, e 
történelmi várost, magyar és egyéb- 
ajkú polgárságát s áldjon meg en
gem is azzal az ajándékkal, hogy 
kiérdemelhessem az Önök megbe
csülésén túl az Önök szeretetét is.

Rimaszombat, 1939 július 18.
Éva László
polgármester.

O rszá gzá szló a va tá s  C sízb e n ,
Az Országos Orvosszövetség Fürdő

ügyi osztálya által felajánlott ország
zászlót fényes ünnepség keretében avat
ták fel a múlt vasárnap Csizben.

Az ünnepélyre érkező előkelőségeket 
a község elején dr. Szakáll István fo
gadta meleg üdvözlő szavakkal, majd a 
csizi ref. templomban tartott istentiszte
leten vett részt az ünneplő közönség. 
Az istentiszteleten Ablonczy Pál lelkész 
mondott a lelkeket Istenhez emelő imát.

Templomból a közönség az ország
zászló talapzathoz vonult, ahol d. e. 11 
órakor a Hiszekegy elének lésével vette 
kezdetét az ünnepély.

Dr. Horváth Béla járási főszolgabíró 
sziveshangu üdvözlő és megnyitó be
széde után Ablonczy Pál hanvai ref. 
lelkész megáldotta a zászlót, majd vitéz 
dr. Horváth Béla székesfővárosi főjegyző 
a következő zászlóavató beszédet mon
dotta :

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyar Testvéreim !

Egy napon nagyot dobbant itt is a 
magyar föld szive, — s Íme: rájadom- 
borult a hármashalom.

Egy napon a csizi magyarok lelkének 
televényében megfogamzott a legszebb 
gondolat: s a hármas halmon máris 
őrséget állott a bástyátok és egy napon 
örök felkiáltójelként tetejébe szökkeni 
a sudár árboc s igy magasodott fel ez 
az országzászló, hogy világgá hirdesse 
a hitnek, bizó bizakodásnak, hősi el
szántságnak, tettrekészségnek magyar 
erényeit.

Mert itt Csizfürdö övezetében nem 
laktak beteglelkii magyarok.

Hiába volt 20 év minden ármánya, 
mely megalázásaival a csizi magyarság 
nemzeti büszkeségén, magyar önérzetén 
alig elviselhető sebeket ejtett.

És egy naptól kezdve, mikor ez a há- 
romszinü nemes gyolcs, ez a gyönyörű 
országzászló éppen a Magyar Orvos
szövetség ajándékaként hozzánk érke
zett, ettől a naptól mind bizonyosabban 
érezzük, hogy soha többé nem fognak 
megújulni a csizi magyarság sebei.

Ez a nép, ez az újjáéledt csizi magyar 
nép most ünnepel, mert ország-világ 
előtt kivált imádkozni a Magyarok Iste 
néhez, hogy édes gyermekként térhetett 
vissza s jó Anya, Hungária kebelére.

Ez a nép most örök emlékét emeli 
mélységes hálájának.

Ez a nép most útmutatót állít az uj 
ezerévre.

És ez a nép most belezugja a gyen
gék, pártütők fülébe: „Hazádnak légy 
hive rendületlenül".

Áldjuk meg, avassuk fel hát a mi — 
újabb ezerévet jelző — országzászlón
kat, ezt a Magyar Égrekiáltást, hogy a 
benne lévő varázsból minden időben 
biztatást nyerjünk s várjuk néma paran
csát az önfeláldozó sorakozóra, ha hiv 
a haza.

És lelki szemeimmel immár seregleni 
látom az égvivásra kész hős ármádiát 
s amikor Csíz község s amikor Csiz- 
fürdő országzászlajának avató-ünnepét 
tiszteletteljesen megnyitom, a pillanat 
megszállottságától illetett lélekkel a ma
gyar Kárpátok koszorújára gondolok.

A nagyhatást keltett avató beszéd 
közben az országzászlót félárbocra von
ták fel, a közönség a beszéd végezté
vel elénekelte a Himnuszt, Galovicz 
Rózsi, Csiszár Pista, Tóth Árpád és 
N agy Ilonka pedig aktuális hazafias

verseket szavaltak, ami után dr. Groó 
Béta, Margitszigeti szanatóriumi igazgató
főorvos, a Országos Orvosszövetség 
fürdőügyi osztályának elnöke tartalmas 
beszéd kíséretében átadta a zászlót, 
amit Csizfürdö nevében dr. Szakait Ist
ván, Csíz község részéről pedig Galo 
vicz Árpád kurátor vettek át.

Dr. Szakáll István ez alkalommal el
mondott, hazafias gondolatokban bővel
kedő beszédében, az üdvözlések és az 
országzászlót felajánlott tudós társaság
hoz intézett köszönő szavak után a kö
vetkezőket mondotta:

Magyar Testvéreim !
Itt, az Országzászló alatt érzem, hogy 

számadással tartozom az elmúlt busz 
évről ! Büszkén jelentem, hogy magyar 
becsillettel helyt álltunk.

Ami a gyógyfürdőt illeti, az mindég 
és mindenkor irredenta magyar fürdő
nek volt kikiáltva és méltán, mert mi 
csak 1932-ben tüztiik ki először a hi
vatalos épületünkre és pedig csak erős 
hatósági terrorra a csehszlovák zászlót, 
de az egyéb épületeinket, vagy az én 
házamat az a csehszlovák rongy nem 
diszitette soha.

Ami a község lakosságát illeti, az 
irántuk érzett odaadó szeretettel és 
hálás szivvel jelentem, hogy ez a nyakas
magyar református nép, a magyar faj
tához illő módon viselkedett.

Mi az Egy Igaz Istenbe vetett hitünk 
mellett elsősorban mindig magyarok 
voltunk, vagyunk és leszünk!.

Magyar Testvéreim !
Történelmet idézek ! mert bennünket 

az 1938 év tavaszától már egy egész 
világ választ el !

1938 év tavaszán a csehszlovák kor
mány kiirta a községi képviselőtestületi 
választásokat, hogy meggyőződést sze
rezzen a nép hangulatáról és mintegy 
népszavazást hirdetett. — Hát mi, Ked
ves Magyar Testvéreim, megtartottuk a 
magunk népszavazását!

Mi nem választottunk, mi egy listát 
állítottunk — az Egyesült Magyar Párt 
listáját, közöltünk nem akadt renegát, 
vagy áruló, mi egységesen és szivvel 
és lélekkel kijelentettük, hogy vissza 
akarunk térni a mi Szeretett Magyar 
Hazánkhoz ! Ezzel a ténnyel Csíz köz
ség lakossága arany betűkkel irta be 
nevét a kisebbségi magyarság történe
tébe.

És amikor most — ilyen történelmi 
hűség után — ezt a gyönyörű Ország
zászlót megőrzés végett gondjaimba 
veszem, nyugodt lélekkel esküszöm, 
hogy mi csiziek, kicsinyek és nagyok, 
szegények és gazdagok, ehhez a zász
lóhoz az utolsó leheletünkig hűe k  
leszünk !

Isten minket úgy segéljen I
Mély benyomást keltett dr. Szakáll 

István beszéde, aminek végeztével az 
országzászlónál a következők helyezték 
el koszorúikat: A vármegye nevében 
dr. Igaz Lajos vm. főjegyző, a Tiszti 
Gyógyház nevében vitéz Báthory Szilcs 
Sándor nyug. tábornok, Csíz község ré
széről Veress J ó z s e f  fő je g y z ő ,  a Csizi 
Jód-Bróm gyógyfürdő nevében Hanvay 
László fürdőtitkár, a fürdő közönsége 
részéről Dummel Nándor kormányfőta
nácsos, a csizi iskola, leventék, leányok 
és sportegylet nevében a csizi növendé
kek, a csizi ifjúság részéről ifj. Szakait 
István, végül a dr. Szakáll család nevé
ben a tiszteletreméltó család kedves 
tagja, bájos virágszála: Szakait Marika.

Ezután a közönség a Szózatot éne
kelte el, a csizi, velkenyei és hanvai 
leventék diszmenetben elvonultak és tisz
telegtek az országzászló előtt s ezzel a 
tulajdonképeni avatási ünnepély be is 
fejeződött.

Az avatóünnepség után társasebédhez 
ült a közönség s itt az első felköszön
tőt a kormányzóra Igaz Lajos dr. vár
megyei főjegyző mondotta. Rajta kivül 
toasztot mondottak még: dr. Szelényi 

J en ő  igazgató főorvos, dr. Groó Béla 
ig. főorvos, vitéz Báthory Sziies Sándor 
tábornok és vitéz Lukács Béla földmi- 
velésügy államtitkár, kik közül dr. Sze
lényi Jenő ig. főorvos beszédében ki
emelte, hogy „az országzászló felavatása 
összeesik Csizfürdö alapítási évének 
ötvenedik fordulójával" s rámutatott arra, 
hogy „a gyógyfürdő életének félszáza
dából 20 évet kisebbségi sorsban töltött,

A polgármester szózata
Rimaszombat polgárságához.

Folyó hó 23-án A n n ab á 1 az Iparoskörben .
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állandó küzdelemben élt át s igy kor
szerű fejlődésében visszamaradt. Azon
ban a fürdő vezetősége bizik a magyar 
hatóságok, a megye vezetőségének, az 
egészségügyi kormányzatnak, a szociális 
intézményeknek és a magyar orvosi 
karnak hathatós támogatásában, hogy a| 
gyógyfürdő korszerű felfejlesztését elő- | 
segítik és ezt főleg magyar ügynek és 
kötelességnek fogják tekinteni."

Éva László polgármester 
elfoglalta hivatalát.

Folyó hó 15-én foglalta el hivatalát 
Éva László, Rimaszombat megyei város 
újonnan kinevezett polgármestere. Hiva- 
talbalépésekor a városi tisztviselői kar, 
dr. Gabonás János polgármester helyet 
tes-főjegyzővel az élén, testületileg tisz
telgett az uj polgármesternél. Dr. Gabo
nás János őszinte szeretettel köszöntötte, 
erőt és kitartást kívánt a város érdeké
ben kifejtendő tevékenységéhez, amihez 
Rimaszombat városnak a húszéves cseh 
megszállás alatt magyarságához tánto 
rithatatlanul ragaszkodó tisztviselői kara 
odaadó támogatását ajánlotta fel.

Majd Harsátiyi Aurél főjegyző, a meg
szűnt nagyközség vezető tisztviselője, 
keresetlen, meleg szavakkal üdvözölte 
az uj polgármestert.

Éva László polgármester meghatóban 
válaszolt a kedves fogadtatásra és a 
szívből jövő üdvözlőbeszédekre. A Cson
kaország legdélibb városából jött az 
északi végekre s Isten nevével az ajkán 
foglalja el hivatalát, hogy képességét és 
munkaerejét Rimaszombat városának és 
polgársága jólétének szolgálatába állítsa. 
Rimaszombatba érkezésekor fogékony 
lelkét megragadta a táj szépsége és már 
az első benyomások ide láncolták.

Ezután az uj polgármester, valamint 
dr. Gabonás János polgármester helyettes- 
főjegyző a Vármegyeházára mentek, ahol 
a Vármegye alispánjának kezeibe letet
ték az előirt hivatali esküt.

A magunk részéről őszinte örömmel 
csatlakozunk az Éva László polgármes
tert üdvözlők táborához. Isten hozottot 
mondunk néki, azon kívánságunk kap
csán, hogy kivételes közigazgatási ké
pességeit hasznosítsa városunk sokat 
szenvedett közönsége javára. Találjon 
körünkben meleg és kellemes otthont !

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom-
A magasztosan szép, hazafias iinne- bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 

pélyről maradandó emlékekkel távoztak pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato- 
a résztvevők. zásra fogad el és azokból visszafizetéseket

(emel.) mindenkor azonnal teljesít.
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Természetesen cscik HENKO, a régi, bevált, olcsó és 
jó háziszer ! 26 f i l l é r b e  kerül  az áz t a t á s ,  ez a kis 
befektetés sokszorosan megtérül pénz- és munkameg
takarításban Mert ha Henko-ban ózik a ruha, nem kell 
erőt és időt pazarolni a fáradságos dörzsölésre és a 
kóros kefélésre. A nagymosós legdurvább részét e l 
végzi helyettünk. . .

H Í R E K
Esküvő. Katona Margit és Bányay 

János julius hó 16-án örökhüséget es
küdtek a helybeli róm. kát. templom
ban. (M. k. é. h.)

Kinevezések. A m. kir. pénzügymi
niszter dr. Kovács József kispesti for- 
galmiadóellenőrt a rimaszombati pénz
ügyigazgatósághoz ideiglenes minőségű 
pénzügyi fogalmazó-gyakornokká, Körös
völgyi András rimaszombati forgalmi- 
adóellenőrt a sajószentpéteri kir. adó
hivatalhoz ideiglenes minőségű adóhi
vatali gyakornokká kinevezte.

Aranylakodalotti. Az volt: félszáza
don át boldog házasságban együttélő, 
sok jót cselekvő, közbecsiilésben és 
szeretetben álló, kedves emberpár arany
lakodalma. Az Élet hol göröngyös, hol 
rózsás útjait változatlanul harmonikus 
házasságban ötvenesztendőn át egymásra 
mosolyogva s kéz a kezet fogva, min
den nagyobb zökkenő nélkül együttjáró, 
szépenélő és szépen megöregedni is 
tudó dr. Z ehery István aranydiplomás 
főorvos, a gömöri ref. egyházmegye fő
gondnoka és neje szül. Fábry Ida a 
múlt szombaton délelőtt, a riíkánjövő 
szép ünnepségre nagyszámban össze- 
sereglett rokonok és jóbarátok kísére
tében a helybeli ág. hitv. evangélikus 
templomban őszhajjal, de a boldog öreg
ség derűjével oda állottak azon oltár 
elé, amelynél ötvenesztendővel ezelőtt 
egymás iránti szeretettel telt szívvel, 
tiszta hivőlélekkel s az ifjúság délceg 
ségével egymásnak egész életre hűséget 
esküdtek. A szent esküt fészázadon át

példásan megtartó boldog aranylakodal
mas házaspárhoz Baráth Károly evang. 
lelkész intézett ezalkalommal mély gon
dolatokkal telt, szép beszédet, imájában 
elmélyedéssel könyörögve az Ur áldá
sáért, az aranylakodalmasokat további 
útjukon megsegítő k e g y e l m é é r t .  A 
templomi ünnepséget családi lakoma 
követte, amely a kedves Zeheryék köz
ismert magyaros vendégszereteténél 
fogva három napig tartott. F.zen a szép 
családi ünnepségen a nagyszámá rokon
ság közül megjelentek : Fábry Zoltán 
nyug. m. kir. rendőrfötanácsos, felesé
gével, huszárfőhadnagy fiával, dr. Zehery 
Lajosné, járásbirósági elnök özvegye, 
Kerekes Dezső nyug. főgimnáziumi tanár, 
dr. Groó Béla, Margitszigeti Szanatórium 
igazgató főorvosa, dr. Bernáth Géza 
miniszteri osztályfőnök, Kerekes Jenő 
tüzérezredes és családja, dr. Kerekes 
Tibor törvényszéki biró, dr. Zehery 
Lajos miniszteri tanácsos és családja, 
ifj. dr. Zehery István főorvos és családja, 
Gálné Kerekes Ara és fia, Gál Levente, 
dr. Szabó Zoltán járásbirósági elnök 
és családja. Aranylakodalmuk alkalmá
ból az Élet nem egy könnyen elérhető, 
szép stációjához jutott kedves házaspárt 
a rokonságon kívül a jóbarátok és tisz
telők nagy serege üdvözölte a templom
ban és azonkívül személyesen, levélben 
és táviratilag.

Hatósági közlemény. Felhívom a 
város lakosságát az ivóvízzel való nagy
mérvű takarékoskodásra és ezennel el
tiltom, büntetés terhe mellett, az udva
rok, kertek locsolását, valamint az éj
szakai vízpazarlást, a szabályrendelet 
61 §-a értelmében. Polgármester.

Banki közgyűlés. A Rimaszombati j 
Bank e hó 30-án délelőtt II órakor] 
tartja idei rendes közgyűlését. A rész
vényesi minőséget csak úgy fogadják el 
igazoltnak, ha a részvényeket a közgyű
lést 3 nappal megelőzőleg az intézetnél 
leteszik... A Bank fontos érdekeit érintő 
tárgyak kerülnek a felszabadulás utáni 
első közgyűlésre és a részvényesek ér 
dekében áll, hogy ezen a közgyűlésen 
minden részvényes részt vegyen.

— A Balaton vize langyos, a Duna 
vize hűs, a tenger vize hideg. A Diana- 
sósborszesz jeges. Aki ebben a kániku
lában itthon nyaral, azzal teheti elvisel
hetővé, sőt kellemessé napjait, ha 
Diana-sósborszesszel hilsiti homlokát, 
halántékát, csuklóját.

Motoi kerékpárverseny. A Magyar 
Kerékpáros Szövetség kismotoros alosz
tálya e hó 23 án, vasárnap rendezi or
szágos csillagturáját, melynek verseny
zői az ország 8 legtávolabbi pontjáról 
indulnak, ütjük célja, Budapest felé. A 
verseny VIH.-ik útvonalának versenyzői

Kassáról indulnak és városunkon 8 és 
14 óra között fognak keresztül haladni. 
Ezen útvonalat 4 versenyző választotta. 
A verseny érdekessége, hogy azon csu
pán segédmotoros kerékpárok vehetnek 
részt, tehát olyanok, melyek a forgalmi 
szabályok értelmében rendszám nélkül 
közlekedhetnek.

K eresek  2  szo b ás
összkomfortos lakást, vagy
orvosi rendelőnek alkalmas
lakásrészt. Cim a kiadóban.

Találtatott zsebkendő és pénztárca, 
igazolt tulajdonosa a helybeli rendőr- 
kapitányságon átveheti.

Élelmiszerárverés. A rendőrkapitány
sághoz beszolgáltatott egy zsák, kb. 40 
kg. bab folyó hó 26-án d. e. 9 órakor 
az itteni rendőrkapitányságon tartandó 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek, kész
pénz fizetés ellenében eladatik.

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

Balatonszéplakon
(A BALATON LIDÓJÁN) mellett, a Balaton legszebb részén. Fürdőzésre kitűnő fö

venypart. Ózondus levegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 
Felvilágositést ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz-Körut 26 

Vagy a TELEPFELÜGVELÖSÉO a helyszínen.

A Magyar Királyság és a német Birodalom protektorátusa 
alatt álló cseh-morva terület közötti áru- és nem áru-termé- 
szetü fizetési forgalom, továbbá az utazási forgalom tárgyában 
megállapodás jött létre.

Ennek következtében intézetünk utján jutányosán és gyor
san eszközölhetők a Protektorátus területeire és onnan Magyar- 
országra az alábbi természetű átutalások :

a) bármiféle árutartozások, vagy követelések,
b) ingatlanok, Így házak és telkek hozadéka, (lakbér, ha

szonbér, stb.) valamint az ezek eladásából származó összegek ; 
kereskedelmi, ipari, közlekedési és egyéb vállalatok hozadéka ; 
osztalékok, kötvényszelvények és kisorsolt címletek ellenértéke.

V e) értékpapírok eladásából származó összegek ; hitelek 
visszafizetése (törlesztés), továbbá hozományok és örökségek.

d) időszakonkint visszatérő, vagy szerződésileg biztosított 
fizetések, mint : nyugdijak, szolgálati illetmények, tantiémek,

V mindennemű végkielégítés, licenc-dijak, szerzői jogdijak és más 
hasonló fizetések.

e) fuvardijak, szállítmányozási költségek, menetjegyek, stb. 
f) utazással kapcsolatos ellátmányok.

Bővebb felvilágosítással szolgál :

Nemzeti Hitelintézet Rt. Fiókja Rimaszombat,
mint a Magyar Nemzeti Bank megbízott pénzintézete 
D E Á K  F E R E NC - U T C A  17.
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A Futura tájékoztató 
füzete a Felvidék részére

A „Futura" a Magyar Szövetkezeti 
Központok Áruforgalmi r. t., amelyet 
tudvalévőén 1919-ben alapítottak a nagy 
magyar gazdaszövetkezeti központok - 
s idén ünnepelte az intézet busz eszten
dős fennállásának jubileumát, — ízléses 
és érdekes „Tájékoztató"-1 adott ki a 
Felvidék gazdaközönségének használa
tára.

A Futura, amely altruista üzletpoliti
kájának megfelelően nemcsak, mint a 
mezőgazdasági termények (gabonane- 
miiek, vetőmagvak, napraforgó és egyéb 
olajos magvak, gyapjú) továbbá az ér
dekeltségéhez tartozó Mezőgazdasági 
Termelők Egyesült Szövetkezetének ré
vén a hagyma és fokagyma állandó ve
vője, hanem, mint tanácsadó is készség
gel a termelők rendelkezésére áll. Be 
vásárló hálózata segítségével, amely az 
egész ország területén ezidőszerint cca 
650 bevásárlót számlál, alapítása óla a 
legnagyobb országos érdekli akciókat 
bonyolította le a kormány megbízásából, 
(állami gabonagyiijtés 1920,24., buza- 
intervenció 1930. adógabona akció 1935, 
minimális árrendszer 1933. éra, a ma
gyar gyapjutermés értékesítése 1935. óta) 
és ezidőszerint is hivatása, hogy gon
doskodjék a kormány által az 1939/40. 
gazdasági évre általános érvénnyel meg 
állapított búzaárak gyakoilati alkalma
zásáról. Az idei hatalmas búzatermés 
értékesítése már megkezdődött és előre
láthatólag még a tavalyi eredményeket 
is (amikor a Futura a termésévnek 
mindössze három első hónapja alatt 
70.000 vaggon búzát vett át) túlszár
nyaló kemény erőpróba elé állítja a Fu
tura bevált hatalmas szervezetét. A „Tá 
jékoztató" tartalmazza a folyó egész 
gazdasági évre mérvadó hiteles búza
árakat, a iragtermeltetési szerződések 
ismertetését (különös tekintettel az ola
jos magvakra) a gyapjuértékesités és 
burgonya, valamint hagyma és fok
hagyma vásárlásának módozatait, a Fa- 
tura, illetve az érdekeltségéhez tartozó 
Mostra Általános Áruközraktárak és Ke
reskedelmi r. t. által ezidőszerint a Fel
vidéken kezelt gabonaraktárak jegyzé
két, végűi a felszabadult felvidéki terü
leten most működő Futura-kirendeltsé 
gek, bizományosok és bevásárlók pon
tos névsorát, amely utóbbi azonban a 
folyamatos szervezési munkálatok ered 
ményeképpen állandóan bővül abban a 
mértékben, ahogy a bevásárlóhálózat 
egyre jobban szétágazik az anyaország
hoz visszatért Felvidéken.

A minden gazdát közelről érdeklő 
tartalmas füzetet kívánságra díjtalanul 
megküldi a „FUTURA" magyar szövet
kezeti központok áruforgalmi r. t. Bu 
dapest, IV. Vigadó utca 6.

Sport. Felhivatnak mindazok, akik 
footballbirói vizsgát kívánnak tenni, hogy 
1 P. jelentkezési díj egyidejű lefizetése 
mellett jelentkezzenek Dobó Dezsőnél, 
aki a szükséges felvilágosítást is meg
adja.

Hadirokkantaink és hadiözvegyeink 
ellátása ügyében már megérkeztek a 
hadigondozó bizottság döntései. Mint 
ismeretes, a cseh állam csak a légioná
riusok és egyéb államalkotók minél 
bőségesebb ellátásával törődött, mig 
ellenben szándékosan elnyomta a világ
háború áldozatait. A hadiözvegyek, rok
kantak és árvák a cseh uralom alatt 
nem mindannyian juthattak nyugdijuk
hoz és sokuknak nem volt részük se- 
milyen állami támogatásban, sőt a tár
sadalmi támogatást is rossz szemmel te
kintette az állam mert, nem tartotta állam
hű elemeknek őket. Felszabadulásunk 
azonban e téren is gyökeres változást ho
zott. A m. állam legelső feladatának tekinti, 
hogy segítse a világháború még életben 
lévő áldozatait. Hatósági felhívás foly
tán városunkban 200 an jelentették be 
igényöket. A kinevezett hadigondozó 
bizottság mindenki igényét a leggondo
sabban vizsgálta meg és 110 et jogo
sultnak is talált. E szám más városokat 
tekintve, húsz év után, elég magas és 
mutatja, hogy városunk sok fia áldozta 
életét és egészségét hazánkért. Hadi-

MEGHÍVÓ.
A T ornaijai H itelintézet r. t.

1939 évi augusztus 2-án délelőtt 10 órakor
saját helyiségében tartandó 66-ik (LXVI.) évi

rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
2. Mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és a felmentvény megadása.
3. Négy (4) igazgatósági tag választása.
4. Alaptőke leszállítás, a pengőre való átértékeléssel kapcsolatban.
5. Cégváltozás és alapszabály módosítás.
6. Alapszabályszerüleg beadott indítványok tárgyalása.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy folyó évi augusztus
10-én, délelőtt 10 órakor ugyanott uj közgyűlés lesz megtartva, mely tekintet nél
kül a megjelentek számára, a fenti tárgysorozat felett érvényesen fog határozni.

Tornaija, 1939 julius 13.
Az igazgatóság.

Mérleg számla.
V a g y o n :  Készpénz és azonnal esedékes követelések P. 99.73974, Váltók 

P. 1,019.16409, Értékpapírok P. 67.257'—, Adósok P. 119.418‘ 10, 
J-Izt'logkölcsönök P. 33.991 78, Ingatlanok P. 101.597 82, Á'meneti ak
tívák P. 49.606-79, Összesen P. 1,490 77532.

T e h e r :  Részvénytőke P. 85.71430, Tartalékok P. 63,40685, Betétek köny
vecskékre és folyószámlára P. 756.93097, Hitelezők P. 572,10698, 
Vegyesek P. 2 48448, Átmeneti tételek P. 6.884 72, Nyereség P. 3 247 02 
Összesen P. 1,490.775 32.

Veszteség-nyereség számla.
Költségek: Kifizetett kamatok P. 61.26669, Költségek P. 3242P52, Adók és il

letékek P. 2,182'27, Egyéb veszteségek P. 23562, Nyereség P. 
3.247 02. Összesen P. 99.353M2.

Jövedelem: Nyereségáthozat P. 1.177 74. Kamatok P. 79.973'75. Egyéb jövedel
mek P. 18.201 63, Összesen P. 99.35312.

Itteni raktártól, vagy megrendelés szerint ab gyár: 
outóolajok, hengerolaj, gépolaj, szagtalan padló 
olaj. golyós csapágyak és csapágyzsir, gépalkat 
részek. Gumitextil, gépszijak malmokhoz és 
minden erőátvitelhez, cséplőfőszij előnyárban.
P E R M E T E Z Ő K :  kéziönmüködő sárga, 
vagy vörösréz 36'— P., francia rendszerű szőlő 
permetező űrtartalma 15 liter P. 45'—, virágper
metező 15'— P. stb.

„ L E F K O V I T S “ kft.
Rimaszombat.

S E M P E R I T
W am passing R eitho ffor.

rokkantjaink négy csoportba lettek sebe
sülésük mérve szerint sorolva. A leg
magasabb osztályba Begezi Ferenc, dr. 
Dickmann, Gyula, Farkas János, Horvát 
József és Lukács József kerültek, kik 
közül is a legmagasabb százalékban 
dr. Dickmann Gyula szerepel, aki ezen 
szomorú tény mellett azonban a volt 
osztrák és magyar hadseregnek leg- 
elsőbb legszebben dekorált tisztje is. A 
hadigondozó bizottság határozatait rö
videsen kikézbesilik és bizonyára nagy 
megnyugvást hoz hadigondozottjaink 
körében.

Hatósági közlemények.
1. A ni. kir. adóhivatal a megyehá

záról a Tamásfalvai utca 3. sz. a. föld
szinti helyiségbe helyezte át hivatalát. 
Feleket bármily hivatalos ügyben kizáró
lag csak d. e. 8—10 ig fogadnak.

2. Felhívjuk a cséplőgéptulajdonoso- 
kat, hogy a cséplési statisztikát a ki
adott rendelkezés értelmében minden 
hétfőn d. e. 8 óráig a városháza 12. 
számú hivatalos helyiségében adják be, 
mert ha azt elmulasztják, kihágási eljá
rásnak teszik ki magukat.

3. Rimaszombatban a legközebbi havi 
vásár julius hó 26 án, szerdán lesz 
megtartva.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap, azaz f. hó 

22—23 án Babay József és Újházi György 
történelmi meséje alapján „Magyar fel
támadás" cintfl felvidéki történet kerül 
bemutatásra. E filmet tulajdonképen 
a Magyar sors irta, midőn végig vezet 
bennünket 1918- 1938 ig Buday Dénes 
magyar muzsikája teszi stílusossá a ze
nei részét. Kiváló magyar színművé
szeink könnyeit és mosolyát önti magá
ból e film, a cseh megszállás keserves 
20 évének történetén kérésziül.

Kedden julius 25 én Lubitsh Ernő 
világsikert aratott vigjátéka a „Monté 
Carlo" ciinü film pereg le előttünk a 
két világhírű művésszel, janette Mac 
Donald és Jack Buchanannal.

Csütörtökön julius 27-én „Premiet" 
címén Bolváry Géza nagyszerű filmje, 
Buday Dénes és Fényes Szabolcs zené
jével kerül bemutatásra. Főszerepben 
Zahar Leander, Attila Hörbigerrel.

Felelős szerkesztő: Ráhely Károly.

M é h i  k ö z s é g ;
határában

6 k át. h o ld  r é t
eladó.
Cim : a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
Közöljük a nagyérdemű közönséggel, 
hogy az 1921 évben alapiitatott „Gaz
dák és Iparosok Hitelszövetkezete" Ri
maszombatnak az anyaországhoz tölteni 
visszacsatolása után felvételét kérte az 
„Országos Központi Hitelszövetkezelbe". 
Ezzel kapcsolatban felvette az ügyköré
nek megfelelő uj céget :

„Rimaszombat és Vidéke Hitel- 
szövetkezet, mint az Országos 
Központi Hitelszövetkezet tagja" 

és intenzív működését egyelőre ideigle
nes helyiségében:Rimaszombat, Széchy 
utca 3 megkezdte. A Hitelszövetkezet 
elfogad betéteket könyvecskére és folyó
számlára, folyósít váltó és kötelezvény 
elleni kölcsönöket és foglalkozik a bank
szakma minden ágával. A Hitelszövet
kezet kéri a nagyérdemű közönséget, 
hogy bankszerii szolgálatait vegye 
igénybe A „Gazdák és Iparosok Hitel
szövetkezet" részjegyeire az 1938 üzleti 
évre esedékes osztalékot is a jogutód 
„Rimaszombat és Vidéke Hitelszövetke
zet, mint az O. K. H. tagja" fizeti ki. 

Az Igazgatóság i— 3

Rimaszombat megyei város 
polgármesterétől.

3076/1939. sz.

H irdetm ény.
Rimaszombat megyei város a tulajdo

nát képező mintegy 176 k. hold szántó, 
78 k. h. rét, 41 k. h. legelő, belsőség, 
utak stb. összesen mintegy 395 kát. 
holdnyi ti. 11. Szabadka pusztai mező
gazdasági birtokot 1939. évi október 
hó 1 -töl kezdődő 6 évre bérbeadja. 
A haszonbér akár egy tételben, akár kai. 
holdanként búzamennyiségben adandó 
meg.

Ajánlatok kettős zárt borítékban 1939. 
évi augusztus hó 15 ig nyújtandók be. 
Bérbeadási feltételek 2 P. díjnak a vá
rosi pénztárnál történt lefizetése ellené 
ben kaphatók. A birtokot megmutatja és 
bővebb felvilágosításokat nyújt a városi 
erdőmester.

Rimaszombat, 1939 évi julius hó 17.
Éva László

polgármester.

M agánkölcsönt
keresek biztos befektetésre, meg 
felelő kamatfizetés, esetleg ha 
szonrészesedés fizetésével. 

Stolcz Jenő Rimaszombat, Arany János 
(Kérészi) u'ca 9.

Pályázati hirdetmény,
A rimaszombati Polgárikor pályázatot 

hirdet

házfelügyelői állásra.
Csak nős férfiak pályázhatnak s a ház- 
felügyelő 500 P. készpénz kauciót köte
les lehelyezni. A részletes feltételek meg
tudhatók a Kör Elnökségénél ahol a pá
lyázatok is aug. hó 5 ig beadandók. 

Rimaszombat, 1939. julius 18.

Szabó Károly s. k. Rábely Miklós s. k.
t i t k á r .  e ln ö k .

Ingó árverés.
22, 18, 16/1939. vghat. szám. — 1600 P. 
becsértékü bútorok, autóváz gumival, 
cséplőszekrény és egyéb ingóságok Ri
maszombatban, Szijjártó 11. 36. sz. alatt, 
1939. júl. 28 án d. e. 10 órakor.

Bendicsek Gyula s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

Ingó árverés.
21/1939 vght. szám. — 1450 P. becsér- 
tékii bútorok, írógép, rádió, talpvágógép, 
páncélszekrény és más ingóságok, Ri
maszombatban, Horthy Miklós-tér 22. 
sz. alatt, 1939. júl. 29-én d.e. 10 órakor.

Bendicsek Gyula s. k. 
kir. birósági végrehajtó.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Ráboly Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szára.)


