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E r d é l y i  P á r t .
A magyar politikai élet arcula

tán uj és érdekes szint jelent a 
legújabb politikai alakulat, az Er
délyi Párt, amely az uj esztendő 
első napjaiban már meg is kezdte 
szervező munkásságát. Emlékeze
tes még, hogy amikor felszabadult 
az idegen elnyomás alól Észak- 
erdély és a Partium, Teleki Pál 
gróf miniszterelnök már az első 
órákban hangoztatta, hogy a most 
visszatért területek politikai szem
pontból különleges elbánást kíván
nak. Vonatkozott ez elsősorban 
arra, hogy az átmenet természet
szerű nehézségeit maguknak az 
erdélyieknek kell leküzdeni és gon
dolni sem szabad arra, hogy fel
szabadult véreink nyugalmát a kü- 
lömbözö pártok harcai zavarják 
meg. Erdély népe nagyfokú érett
séget tanúsított s olyan erőt muta
tott, amelyet a maga érintetlen 
tisztaságában kell beépíteni a meg
nagyobbodott ország alkotó mun
kájába.

Erdély vezető férfiai, a visszatért 
területek egész népe ugyanazt a 
felfogást vallja s ennek a meg
győződésnek jelentkezése az Erdélyi 
Párt. Parlamentünk e legújabb, erős 
és egységes csoportja tiz pontban 
foglalta össze a maga programm- 
ját. A párt kolozsvári és kolozs- 
megyei képviselői a napokban fel
hívást bocsájtottak ki s félreértést 
nem tűrő határozottsággal és félre
értést nem tűrő világossággal indo
kolták meg a párt életrehivásának 
szükségességét. Gyönyörűség ol
vasni ezt a felhívást, gyönyörűség 
hallani a férfias szavakból kiáradó 
meleg magyar szivet. Magyar né
pünk boldogulását a visszatért ré
szeken csak úgy biztosíthatjuk, — 
hirdeti többek közt a felhívás — 
ha egyetlen egységes pártban tö
mörülünk, ami az anyaországgal 
való szoros együltmüködés és a 
kormányzat építő munkájának tá
mogatása mellett a keletmagyaror
szági és erdélyi különleges érdekek 
védelmét Írja zászlajára.

És aztán tovább, ha nézzük a 
programm megállapításait, nincs 
egyetlen pont sem, amelyet ne 
tenne magáévá minden igaz ma
gyar teljes és örömteli meggyőző
déssel. Nemzeti és keresztény szel
lemmel áthatott erős, független Ma
gyarországot akarnak. Mindjárt a 
második pont a magyar haderővel 
foglalkozik. „Kívánjuk honvédsé
günk állandó fejlesztését, különös 
tekintettel az erdélyi szempontokra

és a létesítendő székely határőrvi
dékre." Ki ne akarná mindezt és 
ki ne tenné magáévá a harmadik 
pontot, amely a határainkon tulma- 
radt magyarok sorsával és a mene
kültek jólétével foglalkozik?! Min-: 
den pont olyan, amelyet a magyar 
szivek az erdélyiekkel együtt meg
akarnak valósítani. De különösen 
örvendetes és figyelmeztető egyben , 
a hatodik pont, amely a visszacsa
tolt területek lelki egységére vi 
gyáz és parancsolóan hirdeti, hogy 
ki kell küszöbölni minden néven 
nevezendő pártharcot.

Szociális és gazdasági tenniva
lókkal foglalkozik a programm to

vábbi része, józan, határozott 
és szerény keretek között. Ez a 
programm már maga az egységet 
jelenti. Az egységet, az azonossá
got azzal a kormányzati program
mal, amelynek megszemélyesítője 
és nemcsak hirdetője, de munká- 
lója is Teleki Pál gróf és kor
mánya.

Újra és újra el kell olvasni az 
Erdélyi Párt programrnját. örülni 
kell a belőle áradó reális tisztán
látásnak, mély hazafiasságnak, jó
zan céloknak és munkás kemény
ségnek, amely már eleve biztosíték 
atekintetben, hogy az Erdélyi Párt 
működésével komolyan, igazán és 
gyümölcsözően gazdagodott a ma
gyar parlamenti, gazdasági és tár
sadalmi élet.

Az 1941. évi népszámlálás és 
előkészületei.

A magyar kir. miniszterelnök 
8558/1940. M. E. számú rendelete 
alapján Magyarország területén 

az 1941. év január hó 31. és az 
1941. évi február hó 1. napja 
közötti éjféli állapot alapulvételé
vel végrehajtandó népszámlálás 
alkalmával össze kell Írni:
a., egyénenkint minden személyt;

b., a lakás céljára szolgáló épüle
teket, lakásokat és egyéb helyisé
geket.

A népszámlálással kapcsolatban 
külön adatgyűjtést kell végezni:
c. , az önálló iparosokról és ipari 

üzemekről;
d. , az önálló kereskedőkről és 

kereskedelmi üzletekről.
A népszámlálással egyidejűleg 
továbbá külön is számba kell 
venni:
e. , az 1870. évi január hó 1. és 

az 1929. december hó 31. napja 
között született (tehát 11—70 éves) 
férfiakat és az 1890. évi január hó
1. és az 1924. évi december hó 
31. napja között született (16—50 
éves) nőket, valamint

f. , az 1880. évi január hó 1. és 
az 1922. évi december hó 31. 
napja közölt született (18—60 éves) 
katonaviselt polgári személyeket és 
az 1892. évi január hó 1. és az 
1919. évi december hó 31. napja 
között született (21—48 éves) nem 
katonaviselt férfiakat.

A népességből mindazokat, akik 
az 1941. évi január hó 31. napján 
éjjel 12 órakor életben voltak, még 
akkor is számba kell venni, ha az 
adatok helyi összegyűjtéséig meg

haltak; azokat ellenben, akik az 
1941. évi január hó 31. napjának 
éjjeli 12 órája után születtek, a 
számlálásból ki kell hagyni.

A népszámlálás keresztülvitelére 
vonatkozó rendelkezések vaskos 
kötetben jelentek meg. A népszám
lálást

a rn. kir. Központi Statisztikai 
Hivatal vezeti és azt 1941. évi 
február hó 1. és 15. napja között 
hajtja végre.
Az adatok összegyűjtését kine

vezett számlálóbiztosok végzik. 
Rimaszombatban a polgármester 
irányítása mellett dr. vitéz Puskás 
Zsigmond városi tanácsnok végzi 
az előkészítő munkálatokat. A vá
ros körzeti beosztása és a nép
számláló biztosok kinevezése már 
megtörtént. Városunkba e hó 18-án 
érkezik a Statisztikai Hivatal kikul 
döttje, hogy a népszámlálási teen
dőket a város vezetőségével meg
beszélje.

A népszámlálás nemzeti fontos
ságára való tekintettel már most 
felhívjuk a város lakosságának fi 
gyeimét arra, hogy személyére és 
származására vonatkozó okmányo
kat mindenki készítse elő, hogy 
ezzel is elősegítse a népszámláló 
biztosok nehéz és felelősségteljes 
munkáját.

Ugyancsak a népszámlálással 
kapcsolatban a belügyminiszter el 
rendelte, hogy a lakóházak ház
számtábláiban fennálló esetleges 
hiányok a háztulajdonosok költsé
gére legkésőbb január 31-ig meg
szüntetendők.

Rimaszombat neves történetírójá
nak, Findura Imrének fiától kap
tuk és közöljük a következő érde
kes levelet:

„Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelettel kérem, hogy becses 

lapjában alábbi soraimnak helyet 
adni méltóztassék.

Miután gyermekeim nincsenek, 
akik esetleg gátolnának szabad el
határozásomban, életem hátralevő 
éveit Rimaszombat városának, édes
atyám : Rimaszombat történetírója 
emlékének és a város kulturális 
fejlődésének előmozdítására aján
lom föl.

Augusztus hóban három napot 
Rimaszombatban a Muzeum tanul
mányozására fordítottam és meg
lepett a Muzeum értékes gyűjte
ménye, gazdagsága. Ekkor jött a 
gondolatom, hogy nem volna-e le
hetséges a Váci Muzeum Egyesü
let mintájára megalakítani a Rima- 
szombati Muzeum E g y e s ü le te t ,  
amely a város intelligens közönsé
gét, szülővárosukért rajongó férfia
kat és nőket tagjai közé bevenné 
és minden évben a közgyűlésen 
egy-egy emlékbeszéd hangzanék 
el a város értékes nagy emberei
ről, hogy emlékük ne menjen fele
désbe. Ezen emlékbeszédek meg
jelennének nyomtatásban az Év
könyvben és a Muzeum Egyesület 
a tagoknak tagsági dij fejében jut
tatná. A Váci Muzeum Egyesület 
már a negyvenedik könyvvel ked
veskedik tagjainak a legkülönbö
zőbb témákat dolgozván fel.

Azután azonban örömmel hallot
tam, hogy a Rimaszombati Muzeum 
Egyesület már 60 év óta működik, 
még Fábry János alapította. Azonban 
mint értesültem, évkönyveket nem 
ad ki és igy a működése nem 
terjeszti maradandó könyvekben 
világosságát.

Több mint húsz éve foglalkozom 
azzal a gondolattal hogy valakinek 
meg kellene Írni Rimaszombat tör
ténetének folytatását onnan, ahol 
édesatyám 1888-ban abbahagyta. 
Tehát ennek több mint ötven esz
tendeje. Ez több mint egy félszá
zad! Nagyon érdekes családok és 
emberek éltek vagy születtek azóta 
Rimaszombatban, de később elke
rültek, akiknek emléke feledésbe 
megy, ha nem Írjuk meg az utó
kor számára.

Ha végig lapozzuk az Orvosok 
és Természetvizsgálók 1867. évi
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Újév napján életbe lépett
az egészségvédelmi törvény.

rimaszombati vándorgyűlésének év
könyvét, igen sok igazi nagyértékü 
rimaszombati születésű vagy ott 
hosszabb-rövidebb ideig tartózkodó 
tudós nevét találjuk, akiknek élet- 
történetét, jellemrajzát a város fej
lődése érdekében érdemes volna 
megörökíteni az utókor számára. 
Mert Rimaszombat nem csak oly 
nagy embereket tud felmutatni, mint 
Tompa Mihály, Ferenczy István 
meg Blaha Lujza, de Rimaszom
bat megyei székhely és igy a Mú
zeum évi közgyűlésein nemcsak a 
város, de a vármegye összes érté
kes nagy emberei összejönnének 
és ezzel is előmozdítanák a város 
idegenforgalmát. f

Érdekesek és értékesek a kihalt 
rimaszombati iparosok is, igy a 
gubás (szürszabó), a timár, a csu- 
torás stb. Ma már ilyen iparokat 
alig emlegetnek. Pedig Rimaszom
batban igen híresek voltak.

Az ötvenkét esztendő óta, ami
kor édesatyám megírta Rimaszom
bat történetét, az igénytelen város
kából igen szép és virágzó kuitur- 
város lett. A kulturális fejlődésnek 
oly magas fokára emelkedett, mint 
a többi nagy magyar városok. így 
a gimnáziuma a kulturális fejlődés 
legnagyobb értéke. Mit ér a véka 
alá rejtett gyertya? — idézhetném 
a Szentirásból és kérdezni szeret
ném Rimaszombat kulturváros ér
tékes embereitől. És, hogy a húsz 
évi cseh elnyomatás után vissza
tért az anyaországhoz, emeljék ma- í 
gasra a világitó fáklyát és világít
sák be az egész vármegyét úgy, 
hogy ragyogó fénye a vármegye 
határain túl is messzire világítson! 
Ez hivatásunk és hazafias szent 
kötelességünk!

Maradtam a Tekintés Szerkesztő
ségnek

Budapest, 1940. december hó.
Kiváló tisztelettel 

Farkasfalvy Kornél 
áll. gimn. tanár, 

a M. Földrajzi Társaság 
tiszteletbeli tagja."

Úgy hisszük, hogy a levélben 
felvetett eszme teljes méltánylást 
érdemel és Rimaszombat csak há
lás lehet Farkasfalvy Kornélnak 
akkor, ha folytatni óhajtja nagy
nevű apjának életművét.

A  rendőrkapitányság rendelete a 
va gyo n tá rgya k  védelm e 

érdekében.
A rimaszombati rendőrkapitányság 

vezetője, dr. vitéz Bükky Jenő rendőr- 
kapitány a köznyugalom megóvása és a 
vagyontárgyak védelme érdekében jan. 
7-én szigorú rendeletet adott ki. Esze 
rint az épületek falaira, kapuira és ab
lakaira, a kerítésekre, az üzleti kiraka
tokra és redőnyökre, általában nyilvá
nos helyen a közönség szemléletének 
kitett bármely tárgyakra

röpiratoknak felragasztása, felhívá
soknak, rajzoknak, jelszavaknak, jel 
vényeknek festéssel, rajzolással, irón- 
nal vagy bármely más eszközzel 
való feltüntetése tilos.

A rendelet ellen vétők, ha cselekmé
nyük súlyosabb büntetőrendelkezés alá

pénzbírsággal sújthatok.

5 dekás vizeszsemle 5 fillér. Ez év
január 2-tól kezdve csak öt dekás vizes 
zsemlét süthetnek a pékek. A tésztá
hoz tilos hozzáadni tejet vagy zsírt. A 
zsemle egységára 5 fillér. Újévtől tehát 
egyelőre elbúcsúztunk a vajas- és sós
kiflitől, a császárzsemlétől és a sós
perectől.

Az uj egészségvédelmi törvény 
1941. január 1-én lépett életbe. A 
törvény értelmében bejelentési kö
telezettség alá esik minden gümő- 
kóros beteg. Január 1-től kezdő
d ő ig  minden gyermeket az óvo
dába való felvételkor, továbbá 10. 
és 15. életévében gümőkór szem
pontjából orvosilag kell megvizs
gálni. Ugyancsak orvosi vizsgálat 
alá esik valamennyi iskola tan
személyzete, a gyermekvédelemben 
alkalmazottak, azonkívül valameny-

Karácson; Jáva szigetén.
Szurabája, 1940. december hó.

Már néhány napja megeredt az eső, 
amit a város apraja, nagyja, fehér és szí
nes lakossága olyan türelmetlenül várt. 
Esik és pedig minden este 9-től 10 óráig. 
Egy perccel sem tovább. Ez minden 
évben pontosan igy történik. Az eső 
kezdetét és tartamát itt mindenki ismeri, 
meglepetés nem érheti az embert. Pár 
nap múlva már korábban esik, úgyhogy 
az öt esős hónap alatt fokozatosan a 
nap minden szakára áttolódik az eső 
azzal a klilömbséggel, hogy később
2—3 órát is esik egyhuzamban. A tró
pusi eső hevességéhez fogható nincs. 
Sürü, súlyos tömegekben zuhog alá. Le
tépi a faleveleket, sőt egész ágakat és 
ha egy kis szél is kiséri, faóriásokat 
dönt ki. Szüntelen villámlik és dörög, 
mintha roppant súlyú vaskapukat dön
getnének.

A utcán a forgalom szünetel. Csak 
néhány benszülött kísérli meg, hogy 
tovább haladjon. Az eső ellen a japánok 
olajospapirt, vagy nagy banánlevelet tar
tanak maguk fölé. Ha az elemek torn

áz aszfalton 10- 20 cm. magasan álló 
vizet.

Az esőt örömmel fogadják, mert 7—8 
hónapja egy csepp sem esett. A forró 
levegőt percek alatt le is hüti Utána 
kellemes 20—22 C. fokos a hőmérsék
let. A közelmúlt 34 fokos meleg után 
végre üdítő álomra hajthatja fejét az 
elcsigázott európai.

A természet láthatóan uj pompát ölt. 
A kertek, parkok kizöldülnek, a hibisz- 
kuszok vérvörös tölcsérektől roskadoz
nak, a karcsú flambojánok 6—8 méter 
magas törzsét lángvörös virágkorona 
borítja be, melyek a napsütésben mint 
lángoló fáklyák világítanak.

A naptár karácsony szent ünnepét 
j  jelzi. A tehetős európai az ünnepeket 

magaslati helyen tölti, a pompás hegyi 
szállodák egyikében, avagy saját bang
ájában.

Jáva benszülöttei mohamedán vallá- 
suak. Nekik nincs karácsonyuk. Az én 
karácsonyom kedves holland ismerőseim 
körében igy zajlott le :

Autónk Szurabájából kikanyarodik a 
fákkal és lila vízi jácintokkal dúsan 
szegett folyópartra. A part túlsó oldalán 
villasor, ápolt kertjeik a vízig érnek. 
Utunk szebbnél-szebb emeletes és föld 
szintes családi házak között visz. Itt 
van a nemrég épített három emeletes 
zárda szép toronnyal, a g'mnázium és 
az uj pompás európai kórház. Utána 
még füvei benőtt házhelytk várják az 
építészt, majd autójavító üzemek, töltő
állomások következnek és kinn vagyunk 
Szurabája kertvárosából, Darmóból.

Vonokromó elővároson megyünk ke
resztül. Fő utcáját kínai boltosok sajá
tították ki. Bolt, bolt mellett. A felírások 
kínai és holland nyelvűek. A házak föld
szintje egészen nyitott, csak oszlopok 
tartják és belátni a legbelső zugába is. 
Egész nap folyik a vásár, azaz Inkább 
az alku. Kövér kínai kereskedők fehér, 
vagy fekete fénylő ruhában, keresztbe 
vetett lábakkal ülnek boltjuk előtt. Réz 
vizipipájukhól gondtalanul füstölnek. 
Más kínaiak mély kerek porcellnn edény
ből fapálcikákkal rizst esznek. A rizs
evésnek ez a módja nem is olyan ne
héz. Az evőcsészét egészen közel tart 
ják szájukhoz és két párhuzamosan tar-

nyi egészségvédő. Január 1-től 
ilyen állásokra csak akkor pályáz
hat akárki, ha a tüdőgondozó in
tézet bizonyítványát a pályázathoz 
mellékeli.

A nemibetegeknél a rendelet 
előírja a kötelező gyógykezelést. 
Az orvosoknak a betegekkel nem
csak a betegségüket kell közölniök, 
hanem a rendelkezések be nem 
tartása miatt kapható büntetése
ket is.

tott fapálcikával belapátolják a főtt 
rizst.

Most a piachoz érünk és sajnos át 
kell rajta mennünk. Bambusz bódék, 
bennük és előttük felhalmozott árucik
kek. De micsoda szag! Rothadó gyü
mölcs, zöldség, szárított hal és forró 
olaj fojtó szaga. Förtelmes illat egyve
leg és mégis ember ember hátán tolong. 
A hordozható lacikonyha körül ülve, 
állva falatozik a sok benszülött.

Utunk nyílegyenes, széles, sima, asz
faltozott. Két oldalt váltakozva rizs és 
amerikai dió földek. A cukornád élénk
zöld szinü, nagykiterjedé;ü ültetvények
ben már elérte a 3—4 métert. Sőt né
melyik már virágzik is. Banán, kókusz 
pálma ültetvények váltakoznak. Helyen
ként bambusz bozótok tarkítják a tájat 
és egyes óriási példányaik Ívben le
csüngő hajlékony ágvégükkel gigantikus 
strucctollra emlékeztetnek. Most egy 
cukorgyár következik. Messziről feltűnik 
fehérre meszelt gyárkéménye. A gyár
telepen ipar- és nagyvasúti sínpár. Kö
rülötte csinos, tágas, kertes tisztviselői 
lakások garázs zsal, teniszpályával és az 
adminisztrátor óriási pompás emeletes 
házával.

Mind magasabban járunk és már a 
síkot segélyező hegyek lábánál vagyunk. 
Jobbra meredek vulkáni kúp emelkedik: 
a Velirang (3160 m.), kissé hátrább az 
Ardjunó (3339 m.), mely kis fantáziával 
fekvő női alakot ábrázol. A hegy lejtő
jén terraszos rizsföld k telehintve gigászi 
sziklatömbökkel. A kép roppant színes. 
A termőföld sötétbarna tónusa, a kicsi
rázott rizs smaragzöldje és az érett ka
lász aranysárga színe mind egymás 
szomszédságában látható. Vizimadarak 
állnak féllábon az elárasztott földön és 
táplálékra lesnek. Az ut kétoldalán kes
keny, zsilipekkel elzárható csatornák. 
Széleiken dúsan virító sárga és rózsa
szín kannák.

Egy gyönyörű fekvésű, kedveit hét- 
j  végi pihenő és nyaraló helyen megyünk 

keresztül : Lávang (491 m.). Itt egyszerre 
hűvös lesz a levegő. Kicsi templom, 
klub, éttermek, néhány bolt, pompás 
villák és szállók. Az európai villák kö
zött egy négyemeletes liftes kínai magán 
villa. Ez egészen uj jelenség, mert eddig 
kínaiak nem lakhattak az európai ne
gyedekben.

Tamarindus fa-allén megyünk már 
jóideje. Mindenfelé ültetvények, főként 
cukornád és kukorica. Ez utóbbi a ben- 
szülöttek tápláléka, felerészben rizssel 
keverten.

Állandóan emelkedik az ut, balra tá
volabb a Tengerhegystg (2780 m.) és 
a Djambang hegy (3035 m.). Mögötte 
egy merész vulkán szökik a magasba, 
Jáva legmagasabb csúcsa, a Szmeru 
(3676 m.). Már a klimatikus helyek 
régióiban vagyunk, 877 m. magasan, 
ahol szebbnél-szebb panoráma tárul 
elénk. Sziklás szakadékok, sebes hegyi 
patakokkal, pálmák, banánok, gyümölcs
csel megrakott mangófák és magányos, 
terebélyes sötétzöld lombu, vastagtörzsü 
varingák.

Néhány hosszú és meredek emelkedő 
után, krizanténum- és eperföldek között 
Puntenbe érünk (1080 m.). Itt van a 
virágok és a narancs hazája. A rózsa
2—3 m. magas bokorrá nő. Az ibolya, 
gerbera, kozmea, cinnia, őszirózsa, mus
kátli, fehérliliom, margaretta, verbéna, 
szekfü ás még vagy húsz féle importált 
virág mind egyidőben virít. Pompás lát
vány a sok virágba borult cserje és ez 
mind december 24 én. Ezt még bete
tőzi a virágzó és érő narancs, mely

illatfelhőbe burkolja a vidéket. 6 óra ! 
Alig pár perces szürkület után hirtelen 
sötét van.

A hallban áll a mennyezetig érő ra
gyogó karácsonyfa. Igaz valóság, ma 
Karácsony van!

A falakon, ajtók mellett zöld füzérek, 
pálmák, nagy vázákban rózsacsokrok és 
lampionok adják hozzá a hangulatos 
világítást. Lázas készülődés. Végre min
den a karácsonyfa alatt van. Kis és nagy 
csomagok tucatjával. Az áhitatos csend
ben egyszerre felcsendül a gyermek, nő 
és férfi ajkakon a szent karácsonyi ének. 
Ezután körülültük a karácsonyfát és a 
család kis unokája kiosztotta a csoma
gokat. Nagy vidámság közben bontottuk 
fel és egy kis segítséggel hamar kita
láltuk az ajándékozó személyét.

A lampionok kialudtak, éjfélre jár. A 
növő hold fényözönnel áraszt el mindent.

Tücskök ciripelnek, a kerti patak egy
hangúan csobog. A benszülött éjjeli őr 
kerepel olykor, aki az éj minden órájá
ban kivájt fatörzseken kongatja el az 
órák számát.

Gedeonné Kultsár Mária.

Igm ándi kescrüviz 
a  term észetes

gyorshashajtó
elég 3 ujjnyi

Dr. Mihalik Dezső 
ünneplése.

Dr. Mihalik Dezső vármegyei tiszti 
főügyész 1941. jan. l ével végleg nyug
díjba vonult. Rimaszombat magyar pol
gársága ez alkalomból — tekintettel 
arra az értékes és országos viszonylat
ban is jelentős munkásságra, melyet 
dr. Mihalik Dezső a csehszlovák elnyo
más idején a dal- és zenekultúra szol
gálatában, a magyar öntudat és a ma
gyar feltámadásba vetett hit megszilár
dítása terén kifejtett — tiszteletére 1941. 
január hó 18-án, szombaton este 7 órai 
kezdettel a Polgárikor helységében bán 
keltet rendez. A banketten hölgyek is 
megjelenhetnek A rendezöbizottság a je
lentkezési iveket a hatóságokhoz, hiva
talokhoz, intézményekhez, valamint a 
helybeli társadalmi egyesületekhez már 
megküldötte, külön meghívókat nem 
bocsájt ki, azért ez utón kéri a város 
közönségét, hogy részvételi szándékát a 
társadalmi egyesületeknél kitett iveken
1941. január 15-ig bezárólag feljegyez
tetni szíveskedjék.

A  zenei m ulatságok rendezőinek 
figyelm ébe.

A szerzői jogok védelmére alkotott 
jogszabályok (1921-ik évi LIV. t. c. 
1931 ik évi XXIV. t.-c. 168809/1924. B. M. 
számú rendelet) rendelkezései értelmé
ben zenemüveknek mindennemű nyil
vános előadásához a szerzőnek, vagy 
annak megbízottjának engedélye szük
séges. Védettnek minősül minden olyan 
zenemű, melynek szerzője még életben 
van, vagy halála óta 50 esztendő még 
el nem telt. Mindennemű zenei rende
zéshez tehát a szerző engedélye szük
séges. Az engedély nélkül zenéltető 
üzem tulajdonosát és a táncmulatságok 
rendezőségét ellenkező esetben vagyoni 
és nemvagyoni kártérítés kötelezi.

A magyar szerzők hivatalosan elis
mert képviselete és a külföldi szerzői 
társaságok magyarországi megbízottja a 
Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és 
Zeneműkiadók Szövetkezete, melynek 
X., miskolci kerületéhez tartozik Gömör- 
megye és Rimaszombat. A körzet veze
tője Sassy Csaba szerkesztő Miskolc, 
Rácz György utca 5. szám, telefon 1268, 
aki arra kéri a rimaszombati és gömör- 
megyei zenei mulatságok rendezőit, hogy 
ezek megrendezése előtt legalább egy 
héttel közöljék vele a rendezés helyét, 
műsorát és a legdrágább belépőjegy 
árát. Ennek alapján kell azután a szük
séges befizetést az általa küldött 38.877 
számú csekkszámlán eszközölni.

Találtatott 1 drb. fényképezőgép. Iga 
zolt tulajdonosa a rendőrkapitányságnál 
jelentkezzék az átvételre.
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Társadalmi naptár.
Január 25. A gazdasági iskola tánc

estje.
Február 1. A gimnázium műsoros 

estje a „Három Rózsáéban. 
Február 8. A tűzharcosok műsoros 

mulatsága.

Eljegyzés. Szkaliczky Margit és ár.
Bagossy István jegyesek. (M. k. é. h.)

Vitéz Fábián Vilmos — tanügyi 
főtanácsos. A Budapesti Közlöny jan. 
5-iki száma közölte, hogy Magyarország 
Kormányzója a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter előterjesztésére 
vitéz Fábián Vilmosnak, a rimaszombati 
egyesült prot. gimnázium igazgatójának 
a tanügyi főtanácsos gimnáziumi igaz
gatói cimet adományozta. Rimaszombat 
egész társadalma osztatlan örömmel 
értesült vitéz Fábián Vilmosnak a leg
felsőbb helyről jött méltán megérdemelt 
kitüntetéséről. A magas rang, amelyet 
most gimnáziumunk köztiszteletben és 
általános megbecsülésben álló igazgatója 
elért, elsősorban negyedfél évszázadot 
meghaladó kiváló pedagógiai működé
sét, de nemkevésbbé azt az igazi ma
gyar érzést jutalmazza, amellyel vitéz 
Fábián Vilmos a húszéves megszállás 
alatt a nemzeti elnyomatás ellen tánto 
rithatatlanul küzdött.

— A Magyar Élet Pártja gömör- 
megyei választmánya — mint már 
jelentettük — január 12-én, vasárnap 
délelőtt fél 12 órakor Rimaszombatban 
a „Három Rózsa" nagytermében ülést 
tart. Az ülésen megjelenik Bárczay Já
nos földművelésügyi államtitkár, aki 
fel is fog szólalni és beszédében olyan 
kérdéseket érint majd, amelyek a 
gazdatársadalmat különösebben érdeklik.) 
Rajta kivül valószínűleg beszédet mon
danak még Fodor Jenő földbirtokos, 
felsőházi tag ; ár. Hizsnyay-Heinzelmann 
Béla földbirtokos, a vármegyei választ
mány elnöke és Mács József jánosi 
kisgazda. Tekintettel Bárczay állam
titkár jövetelére a MÉP választmányá
nak ülése iránt vármegyeszerte nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. Az ülés után j 
kb. fél 2 órakor ugyancsak a „Három 
Rózsáéban közebéd lesz.

Tariska Lajos kir. törvényszéki 
elnök magas előléptetése. Vitéz nagy
bányai Horthy Miklós kormányzó Ta
riska Lajosnak, a rimaszombati kir. 
törvényszék elnökének a királyi itélő- 
birák részére megállapított 111. fizetési 
csoport jellegét adományozta. A kitün
tető előléptetést a Budapesti Közlöny 
január 8 száma közli egyéb igazságügyi 
kinevezések kapcsán. Ezek során a m. 
kir. igazságügyminiszter ár. Farkas 
Attila sátoraljaújhelyi bírósági jegyzőt 
a feledi kir. járásbírósághoz bíróvá, ár. 
Réti Szabó Gábor salgótarjáni ügyvédet 
a rimaszombati törvényszékhez titkárrá 
nevezte ki. Jegyzők lettek ár. Pásztor 
István a rimaszombati törvényszéknél 
és dr. Koháry János a rimaszombati 
járásbíróságnál. Aljegyzőkké kinevezték 
dr. Kiss Lászlót és dr. Andó Bálintot 
a rozsnyói járásbíróságnál. Joggyakor
noki kinevezést nyertek : dr. Radványi 
Gábor a rimaszombati törvényszéknél, 
dr. Licskó Lóránt a rimaszombati járás
bíróságnál, dr. Langhofjer László a fele
di járásbíróságnál és dr. Dendély Béla 
a tornaijai járásbíróságnál.

Dr. ’Sóldos Béla főispán inségak- 
ciója javára a mai napig 1594 pengő 
96 fillér érkezett be.

Egyházi kitüntetés. XII Pius pápa 
Upponyi József bódvaszilasi plébánost 
tb. pápai kamarássá nevezte ki. A ma
gas kitüntetés mélyen vallásos és szo
ciális érzelmű lelkipásztort ért, aki 
évekkel ezelőtt Rimaszombatban mint 
hiltanár működött és itt köztiszteletben 
állott.

Meghalt Lord Baden-Powell. Az
afrikai Kenya-szigeten hosszas szenve
dés után 83 éves korában meghalt Lord 
Róbert Baden-Powell,a cserkész mozga
lom megalapítója. A legendás hirü „Bi 
Pi“ halálát az egész világon őszinte 
részvéttel fogadták.

Kinevezések a vármegyénél. A m.
kir. belügyminiszter dr. Révész Meny
hért járási és városi tiszti orvost a VII. 
fizetési osztályba léptette elő. A belügy
miniszter Fukker Bertalan Gömör és 
Kishont vármegyéhez beosztott szám- 
vizsgálónak, a vármegye számvevőségi 
főnökének a számvevőségi tanácsosi 
cimet és jelleget adományozta.— Dr. ’Sól
dos Béla, Gömör és Kishont vármegye 
főispánja dr. Hisnyay Heinzelmann Imre 
putnoki és dr. V ű s s  Lénárt feledi díj
talan közigazgatási gyakornokokat díjas 
közigazgatási gyakornokokká nevezte 
ki. Dr. Lovász János vármegyei díjtalan 
gyakornokot Budapestre, a Közgazdaság- 
tudományi Intézet közigazgatási tanszé
kén dr. Magyary Zoltán egyetemi tanár 
mellé tanársegéddé nevezték ki.

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

Tanügyi kinevezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter L. Ercseyné 
Nagy Ilona, Kovácsáé Csulik Anna és 
Bállá Károly polgáriiskolai helyettes 
tanárokat rendes tanárokká nevezte ki. 
— A miniszter Markos János osgyáni 
tanítót a VII. fizetési osztály 3. fokoza
tába léptette elő. Dr. Pásztor Sándor 
feledi r. kai. tanítót a beregi közigazga- j 
tási kirendeltség kir. tanfelügyelő hiva
talához (Beregszász) a miniszter ideig
lenes minőségű tanügyi fogalmazó-gya- i 
kornokká nevezte ki. A tanítói kineve- | 
zések során Broczkó Andor gömörhosszu- j 
szói, Jávorszky Sándor kassai, Miskolczy j 
Márta rimaszombati és Vadady Sándor 
rimatamásfalvai helyettes tanítókat ren
des tanítókká nevezte ki a kultusz- 
miniszter.

* Ha fel akarja idézni diákéletének 
legszebb emlékét JÖJJÖN EL A DIÁK
BÁLBA, mely 1941. február 1 én lesz 
megtartva a „HÁROM RÓZSÁ" bán.

Hirtelen halál. Dr. Pazár Dénes vár- 
gedei körorvos, volt rimaszombati kór-1 
házi orvos Várgedén 37 éves korában,) 
január 10 én hirtelen elhunyt. Halálát, 
kiterjedt előkelő rokonság gyászolja.

Irodai alkalmazottat (nót, vagy férfit) fel- 
vesz dr. Juhász Pál ügyvéd, Horthy-tér 9.

A STOSz rimaszombati csoportjá
nak januári ülése. A Segédhivatali 
Tisztviselők Országos Szövetsége rima- 
maszombati csoportja január hó 8 án 
este a Katolikus Olvalvasókör helyisé 
gében tartotta havi választmányi ülését 
Patonay Gábor ügyv. társelnök elnök
lése mellett. Elhatározta a választmány, 
hogy a helyi csoport pénztára javára a 
farsang alatt műkedvelő gárdájával 
színdarabot adat elő. Holik Károly a 
kistisztviselők érdekében terjesztett elő 
indítványt a központhoz való felterjesz
tés végeit. Vavrovics István csoportfő
titkár indítványára elhatározta a választ
mány, hogy jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaz a helyi csoport Reibel Mihály 
országgyűlési képviselőnek, a képviselő
házban a kistisztviselők fizetésrendezése 
érdekében elmondott értékes előadásáért 
és pártfogolásáért. Ezután kimondta a 
választmány, hogy minden hó első szer
dáján tartja meg továbbra is havi vá
lasztmányi ülését, melyre a tagok minél 
nagyobb számban való megjelenését 
kéri.

Vigyázat
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „ D A R M O L "  
szónak é sT a la k ú  bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje

Halálozások. Flamm Emánuel bizto
sítási ügynök 61 éves korában Rima
szombatban, Krémusz József kőműves
mester 73 éves korában Rimatamásfal- 
ván elhunytak. Mindkettőt kiterjedt ro
konság gyászolja.

Meghosszabbították a régi 10 pen
gősök érvényességének határidejét.
Jelentettük, hogy a régi (teljesen zöld- 
szinü) 10 pengősöket a múlt év decem
ber 31 - ével a forgalomból kivonják. 
Mint hivatalosan közük, a bankjegy 
érvényességének határidejét 1941. már
cius 31-ig meghosszabbították.

Tudományos ülés. A rimaszombati 
orvosok január 12-én, vasárnap délben 
az állami kórházban dr. Eszenyi Gyula 
vm. tiszti főorvos elnökletével tudomá
nyos ülést tartanak. Előadók : dr. jékei 
Balogh Ádám, dr. Eszenyi Gyula és dr 
Lelkes Zoltán főorvosok.

Kinevezések. A m. kir. pénzügy- 
miniszter a rimaszombati pénzügyigaz- 
gatóságnál Inczédi Ákost ptl. taná
csossá, dr. Bagossy Istvánt pedig pü. 
fogalmazóvá nevezte ki. — A m. kir. 
belügyminiszter dr. Sitdnyi János m. 
kir. rendőrfogalmazót, a jolsvai rendőr 
kapitányság vezetőjét, rendőrkapitánnyá 
léptette elő. A belügyminiszter dr. Szabó 
István keleméri segédjegyzőt Rimaszom
bat megyei városhoz II. osztályú köz 
igazgatási fogalmazóvá nevezte ki. — 
A in. kir. posta vezérigazgatója Lontay 
(Ludvigh) Frigyest 1. o. postatisztté ne
vezte ki és Rimaszombatból Maroshé- 
vizre helyezte át. — A m. kir. földmi- 
velésügyi miniszter a rimaszombati erdé
szeti hivatalnál Nogy Lászlót erdőmér
nökké, Valkovits Gábor oki. gazdát pe
dig gazdasági gyakornokká nevezte ki.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett férjem, 

illetve édesapánk elhunyta alkalmából mély 
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekez
tek s akik a végtisztességtételen megjelentek, 
ez utón mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1941. január hó.
Özv. Lendvay Pólné 

és gyermekei.

*A „Katóka őrmesterné" jubileumi 
előadása a Polgárikörben. Kedves 
jubileumra készül a rimaszombati Pol
gárikör műkedvelő-gárdája. A farsang 
utolsó szombatján, vagyis február hó 
22 én este újból szinrehozza az ez
előtt 20 évvel oly nagy sikert aratott és 
azóta mintegy 100 előadást elért pálya
díjnyertes népszínművet, A főszerepeket 
ezúttal is a régi szereplők alakítják, ami 
az előadás érdekességét csak fokozza 
és már most meg vagyunk arról győ 
ződve, hogy a város műpártoló közön 
ségének ezúttal is nagyon kedves elő
adásban lesz alkalma gyönyödni.

Ellopták a malom összes gépszijait.
Az elmúlt héten ismeretlen tettesek éj
szaka behatoltak a rimaszombati Bod
nár-féle malomba és ott az összes gép 
szíjakat leszerelték és ellopták. A kár 
mintegy 5000 pengő. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított a tolvajok ellen, 
akik valószínűleg a helyzettel ismerős 
egyének voltak.

A MOVE RAFC Sportegylet szom 
bat esti táncmulatsága az erkölcsi 
siker és a jókedv jegyében folyt le. A 
bálon megjelentek vidám tánc közepette 
a hajnali órákig maradtak együtt.

Ili. osztályú utasok csak félóráig 
tartózkodhatnak az étkezőkocsiban.
A gyorsvonatokon az utóbbi • időben 
divatbajött az étkezőkccsis utazás. Sok 
utas III. osztályú jegyet váltott, azonban 
nem a vagónban utazott, hanem beült 
az étkezőkocsiba és igy utazott végig 
az egész vonalon. Vasúti szakkörök 
szerint a harmadosztályú utasok gyak
ran minden helyet elfoglaltak a kocsi
ban és akik 1., vagy II. osztályú jegyet 
váltottak, sokszor még az étkezés ide
jén sem jutottak helyhez. Az államvasu

tak igazgatósága azért úgy döntött, hogy 
az esetleges túlzsúfoltság megelőzése 
érdekében a további intézkedésig kor
látozza az étkezőkocsik használatát. A 
szabály ezentúl az, hogy a harmadosz
tályú utasok a közös étkezéshez, ebéd
hez és vacsorához szükséges időn kivül 
csak reggeli és uzsonna fogyasztása 
céljából tartózkodhatnak az étkezőkocsi
ban, akkor is csak félóráig. Reggeli 
ideje: félóra 8 és 9 között, uzsonna 
ideje: félóra fél 4 és fél 5 között. El
rendelték azt is, hogy az étkezőkocsiba 
táskát vagy csomagot bevinni tilos.

♦Birkozóverseny. A Dombóvár—R i
maszombat városok-közti birkozóverseny 
január 12-én d. u. 4 órai kezdettel a 
„Három Rózsa" nagytermében folyik le. 
Beléptidij: Felnőtteknek 50 f., diák-, ka
tona- és leventejegy 30 fillér.

Az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazottak bejelentése.
A m. kir. minisztérium 7720—1939. M. 
E. sz. rendeletének 41. §-a szerint min
den munkaadó kötetes az értelmiségi 
munkakörökben foglalkoztatott alkalma
zottjairól az 1940 julius 1. napjától 
1940, december 31-ig terjedő félévre 
legkésőbb 1941. január 31-ig az értelmi
ségi munkanélküliség ügyeinek kor
mánybiztosához (Budapest, V. Klotild u. 
10/c.) bejelentést eszközölni. A bejelen
tési kötelezettség vonatkozik azon cé
gekre is, akik alkalmazottjai állásában 
változás nem történt. A bejelentési 
nyomtatványok a polgármesteri hivatal
ban kaphatók. Uj alkalmazottakról mun- 
kábalépésükkor személyi lap is kiállí
tandó. A személyi lap megőrzendő a 

j munkaadónál.

ő s z i  term elésű

la  hasáb és dorong tűzifa,
jutányos áron, azonnali házhozszállítás, az udvarban való kirakás és átadás

mellett kapható.
NEM ZETI H IT E LIN TÉZET R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben. Telefon 52.

Utazása előtt ne feledje el felkeresni a VÁROSI MENETJEGYIRODÁT, 
ahol gyors és pontos felvilágosítást nyer az utazással kapcsolatos tudni

valókra és
ahol beszerezheti u tazá s i je g y é t

akár bel-, akár külföldi viszonylatban.
Bel- és külföldi prospektusok. Ellátásos jegyfüzetek.
Az összes érvényben lévő kedvezményes utazásokra jogosító igazolványok.

MÁV. HIVATALOS MENETJEGYIRODÁJA, RIMASZOMBAT 
a  NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. h ely iségéb en , 
Telefon 52. Rimaszombat, Deák F.-u. 17.
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Megjutalmazzák és kitüntetik a 
hűséges Iparossegédeket és munká
sokat. A m. kir. Iparügyi miniszter 
pályázatot hirdetett az ipari üzemekben 
foglalkoztatott iparossegédek és más 
ipari munkásoknak 100 pengővel és 
oklevéllel való kitüntetésére. Pályázhat
nak azok a segédek és munkások, akik 
50. életévüket már betöltötték és leg
alább 25 éve állanak megszakítás nél
kül ugyanazon munkaadó szolgálatában. 
Minden pályázó köteles pályázatához 
csatolni munkakönyvét, amelyből kitűnik, 
hogy mennyi idő óta van vagy volt 
munkaadójánál megszakítás nélkül al
kalmazva, — munkaadója nyilatkozatát 
arról, hogy alkalmaztatásának egész 
ideje alatt kifogástalan és nemzethü 
magatartást tanúsított, a rendőri hatóság 
erkölcsi bizonyítványát s a nem magyar- 
országi születésű pályázóknál a magyar 
honosság megszerzésének igazolását. A 
pályázati kérvények a miskolci keres
kedelmi és iparkamarához 1941. február 
1-ig küldendők be.

*A ma emberének könyvei. A rohanó 
események a ma emberének erősen 
próbára teszik az idegeit. A zaklatott 
idegek vágyódva keresik a megpihenést, 
amihez az íiditő szórakoztató olvasmány 
a legjobb és legolcsóbb gyógyító szer. 
Ez magyarázza a Pengős és Félpengős 
Regények rendkívüli népszerűségét. A 
Pengős Regény sorozat Diné regénye : 
„A kínai négyszög”, a rejtelmek könyve, 
amely valósággal forrpontig hevíti az 
érdeklődést. Az uj Félpengős Regények 
kötetei közül Hume: „Furcsa szanató
riumba bravúros fantáziával megirt 
detektivregény, telve izgalmas meglepe
téssel. Külön figyelmet érdemel a másik 
Félpengős Regény kötete, Orbán Dezső 
regénye : „Az ezerdolláros bankjegy”. 
Színhelye egy magyar falu, amelynek 
különös szenzáció kavarja fel az életét.

TÖRVÉNYSZÉKI HÍREK.
Nem bélyegeztette le az öngyújtó

ját — elítélték. Gyökér János 64 éves 
méhi lakos két adójeggyel el nem látott 
öngyújtót használt, amelyeket a pénzügy
őrök nála megtaláltak. Gyökér a ri
maszombati kir törvényszék dr. Brom
mer tanácsa előtt azzal védekezett, hogy 
az öngyújtókat találta. A bíróság bűnös
nek mondotta ki Gyökért és 1 napi 
fogházra átváltoztatható 16.P. pénzbírság
ra ítélte és az öngyújtókat elkoboztatta.

Veszélyes a fegyver a gyermek ke
zében. Pólyák János pelsőci gyári
munkás László nevű kisfia megtalálta 
édesapja revolverét, amellyel játszani 
kezdett. Amikor a kisfiú egy kiesett 
töltényt akart visszahelyezni, kezével 
megrántotta a fegyver závárzatát. A 
revolver elsült és a gyermek tenyerét 
átlőtte. A rimaszombati törvényszék dr. 
Brommer- tanácsa gondatlanságból ere
dő súlyos testi sértés vétsége miatt öt 
napi elzárásra átváltoztatható 20 pengő 
pénzbírságra Ítélte el a kisfiú apját, 
Pólyák Jánost. Az ítélet jogerős.

Baleset a szecskavógógéppel. Özv. 
Borbély Zsigmondné felsővaiyi lakos két 
fiúcskát fogadott fel a szecskavágáshoz. 
A munka befejeztével az alkalmi mun
kások játszani keztek a géppel, miköz
ben az egyik fiú a másik kezének egy 
ujját levágta. A rimaszombati törvény
szék dr. Brommer tanácsa özv. Borbély 
Zsigmondnét gondatlanságból eredő sú
lyos testisértés vétsége címén jogerő
sen 2 napi elzárásra átváltoztatható 20 
pengős pénzbírságra Ítélte.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a legújabb 

és úgy témáját, mint kivitelét tekintve 
a legmerészebb magyar filmujdonság, a 
„Mária két éjszakája” kerül műsorra 
kizárólag felnőtteknek engedélyezve. 
Orsi Mária drámai feszültségű történeté
nek főhősnőjét, — lelkét szerződésileg 
áruba bocsájtó, éhező festőmüvésznőt — 
az uj magyar filmsztár: Szilágyi Szabó 
Eszter játsza művészi tökéllyel. A mai 
modern élet sok problémája vetődik fel 
ebben a mesterien megrendezett film
remekben, melynek főszerepeit Sennyei 
Vera, Uray Tivadar, Csortos Gyula, 
Greguss Zoltán, Latabár Kálmán és 
Pataky Jenő játszák.

Január 14-én, kedden kitűnő német 
vígjáték fut a vásznon „Reménytelen 
eset* elmen. Pompás humor, édes-bús 
romantika és bűbájos szerelem szövi át 
a szellemes történetet. Főszereplők az 
elragadó Jenny Jugo és a nagyszerű 
Kari Ludvigh Diel.

Január 15-én, szerdán a francia film
gyártás világsikert aratott drámai műve, 
az „Ifjúság” szerepel a mozgószinház 
műsorán. A párisi diákélet magával 
ragadó szerelmi vetélkedései és az 
ifjúság sugárzó ereje árad ki ebből a 
filmből, melynek főszerepét a franciák 
büszkesége: Simoné Simon játsza utói 
érhetetlen művészettel.

Január 16-án, csütörtökön az amerikai 
tengerészek izgalmas és vidám élete 
elevenedik meg „A tenger ördögei” 
cimü filmóriásban. Lenyűgöző termé
szeti felvételek és tömegjelenetek, meg
ható történet kitűnő színészek előadá
sában teszik felejthetetlenné ezt a min
denütt nagy sikert aratott filmet. Fősze
replői Victor Mac Laglen, a katonafil
mek hírneves hőse és az érdekes szép
ségű Ida Lupino.

A jövő héten a várva-várt amerikai 
filmujdonság: „Az imádott bandita” ke
rül sorra.

Irodalom.
Húspótló ételek — hústalan na

pokra: a magyar háziasszonyok segítsé
gére szánja Z. Tábori Piroska, a „Ké
szüljünk a télre” szerzője. A heti három 
hústalan nap mellett nélkülözhetetlen 
segédkönyv minden háziasszony számára. 
A könyv, amely több fejezetre oszlik, 
kb. 350 receptet tartalmaz. Étrendet ad 
a hústalan napokra, mégpedig hónapok 
szerint beosztva, aszerint, hogy melyik 
hónapban mit könnyű és olcsó besze
rezni, ml van otthon éltévé. Megtaláljuk 
ebben a könyvben néhány sűrű leves 
elkészítésének módját és a cukornélkül 
készülő édes tészták receptjeit is. Csupa 
olyan receptet, amelyek nem Ínyencsé
gek. CVcsó, hétköznapi, de nagyon Ízle
tes, változatos, jóformán megunhatatlan 
ételek. A könyv a Singer és Wolfner cég 
kiadása. Ára 1'60 pengő.

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 mellék leltel együtt 4 P.

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

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

T e lje s e n  s z á ra z  s p iito tt btikk- 
és g ye rtyá n tü zífa .

Első osztályú pala és k ő m e n te s  
berentei erzsébetbányai

kocka kőszén  és fkszén
kapható N É M E T H  T E R É Z IA
tüzelőanyag kereskedésében, Szíj 
jártó utca 6. szám. t - 2

Ellválltlok saját Írógépemen m i n d e n f é l e
g ép irá si m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépirőnö kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-utca 1. szám (sarok).

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön 

séget, hogy

üveg üs porcelán
kereskedésemet a posta épületből a 
Horthy Miklós-tér 9. szám alá helyeztem 
át. (A volt Heimlich-féle üzletbe).

Kérem a n. é. közönség szives párt
fogását.

Pillér József
üveg és porcelán kereskedő.

A tornaijai kir. járásbíróság mint 
____  telekkönyvi hatóság.
3141/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Fenyő Adolf tornaijai ügyvéd ál

tal képviselt Ungár József tornaijai fa
kereskedő végrehajtatónak Barczi And 
rásné sz. Tóth Mária és Barczi András 
(nős Barczi Etellel) gömörpanyiti lako
sok végrehajtást szenvedők ellen Indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság árverést 571 P. 42 f. tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett a 
Gömörpanyit községben fekvő s a gö
mörpanyiti 143. sz. tk-'i. betétben A. 1. 
1-3. sor-, 208/2., 1102, 208/1. hr. szám 
alatt felvett s B 1. szerint Barczi And
rás sz. Tóth Mária nevén egészben álló 
ház, szántó és udvar ingatlanokra, a C 
2. sorsz. alatt Barczi András javára be 
kebelezett életfogytiglani haszonélvezeti 
jog fennmaradásával 800 P. kikiáltási 
ár mellett,

ugyanottani 137. sz. tkvi. belében A. 
I. 1—2. sor , 105/7., 105/11. hr. szám 
alatt felvett s B. 1. szerint Barczi And
rás (nős Barczi Etellel) nevén egészben 
álló ház és szántó ingatlanokra 1300 
pengő kikiáltási ár mellett elrendelte.

Az árverést 1941. évi február hó 8 ik 
napján délután 15 órakor Gömörpanyit 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a 
kikiáltási árnál alacsonyabb áron eladni 
nem lehel.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
°/o ára kell kiegészíteni.

Tornaija, 1940. évi december hó 6.
Dr. Lengyel Tibor s. k. 

kir. járásbiró.
A kiadmány híreiéül : 

Aláírás 
tkvvezető.

A rimaszombati kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság.

1394/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Migasz János végrehajtatónak Kovács 

József ispán, özv. Kovács Borbála, Son
koly Julianna és Kovács Lajos végre
hajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 3000 pengő tőke
követelés és járulékai behajtása végett 
a Felsöbalog községben fekvő s a fel- 
sőbalogi 42 sz. tjkvben A. I. I —17. 
sorsz. 175, 176. 177, 527, 676, 762, 763, 
1003, 1179, 1302, 1303, 1489, 1589, 1590, 
1843, 1852/b, 1897, 2000, 2121, 2228, 
2353, 2354, 2529 hrsz. alatt felvett ház, 
udvar, kert, szilvás, szőlő, rét, ingatla
nokból B:I2 a-d, sorszám alatt vh. szen
vedők nevén álló '/« rész illetőségére 
4300 pengő kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1941. évi február hó 28 ik 
napján délután 13 órakor Felsöbalog 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá eső ingatlant dr. Ber- 
náth Gyula és dr. Dickmann Gyula ér
dekében rartott árverésen a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron el
adni nem lehet (1908:XLI. t. c. 26. §.), 
de ha az árverés megtartását a végre
hajtók közül

Migasz János kéri — — 2885'— P,
ha Kovács Pál kéri, — 6171'— P. 

vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (5.610/1931. M. E. sz. rendelet 21. 
§ a).

A tkvi hatóság a 10650/1939. M. E. 
sz. rendelet 3. §-a értelmében felhívja 
az árverezni szándékozókat, hogy az idé
zett szakasz. 1. bek. értelmében az ár
verési vételhez szükséges katonai hoz
zájárulást lehetőleg még az árverés ha
tárnapja előtt szerezzék meg, mert ha a 
kalonai hatóság az árverési vételhez 
utólag hozzá nem járul, az árverés ha 
lályát veszti és annak költségeit az ár
verési vevő által letétbe helyezett bá
natpénzből kell fedezni.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a. 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
°/o-ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1940. évi okt. hó 23.
Dr. Mosánszky Lothár 

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül : 

Aláírás 
' tkvvezető.

A rimaszombati kir. járásbiróság mint 
________ telekkönyvi hatóság.________
1766/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Rimaszombati Takarékpénztár, azelőtt 

Rimaszombati Bank végrehajtatónak 
Varga Lajosné sz. Lukács Mária végre
hajtást szenvedő ellen indilott végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási árverést 450 P. tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett a 
Nemesradnót községben fekvő s á l .  
Nemesradnóti 728 sz. tjkvben A. I 1, 
4—24 sorsz. 130, 606, 828, 1048, 1287, 
1578, 1618, 2922/1956, 2285, a 293 sz. 
Ijkv. A. lapján bevezetett közös legelő
ből járó 1000/461.621 od rész, 2892/607, 
2898/826, 2902/1049, 2905/1237, 2906/ 
1288, 2914/1489, 2917/1577, 2921/1955, 
2929/2284 a 293 sz. tjkv. A. lapján be
vezetett közös legelőből járó 667/461. 
621-od rész, 149/2, 153 hrsz. alatt felvett 
s B:1 alatt egészben Varga Lajosné sz. 
Lukács Mária nevén álló házhely, rétek, 
szántók és udvarterek a Kiskötél, Bere
kalja, Hegyfeli, Legelőkuró, Folyó oldal, 
Ipanok, Csercsoldal,, ortás, lucernás 
dűlőkben, ingatlanra 1680 pengő kikiál
tási árban,

II. nemesradnóti 28 sz. tjkvben A. I. 
1—2 sorsz. 129, 136 hrsz. alatt felveti 
csűr, házhely, ingatlannak B:5 sorsz. 
szerint Varga Lajosné sz. Lukács Mária 
nevén álló */, rész illetőségre 20 pengő 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1941. évi április hó 29. 
napján délután 15 órakor Nemesradnót 
községházánál fogják megtartani. Az 
árverés alá eső 1. alatti ingatlant a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacson>abb 
áron eladni nem lehet. (1908 XLI. t.-c. 
26. §.) Az árverés alá kerülő II. alatti 
ingatlant;70. vételárnál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. sz. 
rendelet 21. §.-a).

Bánatpénz a kikiáltási ár lOVo-a. ame
lyet a magasabb ígéret ugyanannyi °/o ára 
kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1940. dec. 19 napján.
Dr. Mosánszky Lothár s. k.

kir. járásbiró.
A kiadmáuy hiteléül: 

Palugyay Antal
tkvvezeiő.

Pk. 3075/40/6.
268/1940. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Haas Andor rimaszombali ügy

véd által képviselt dr. Schalet Joachim 
és dr. Wachs Manó ügyvédek, rima
szombati lakosok javára 558 P. tőke és 
több követelés járulékai erejéig, ameny- 
nyiben a követelésre időközben részlet- 
fizetés történt, annak beszámításával, a 
rimaszombati kir. járásbiróság 1939. évi 
P. 1641. sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1940. évi junius hó 6 án 
lefoglalt 1672 P. becsült ingóságokra a 
tornaijai kir. járásbiróság Pk. 3075/40/6. 
sz. végzésével az árverési elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 § a 
alapján a következő megnevezett: dr. 
Haas Andor ügyvéd által képviselt dr. 
Schalet s társai javára 558 P. s jár., 
Winter László ügyvéd állal képviselt 
Érsekujvári Kender és Lengyár javára 
2021 P. 30 flll. s jár., továbbá a foglalási 
jkönyvből ki nem tűnő más foglal tatók 
javára is, az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, ha kielé
gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük 
halasztó hatályú igénykereset folyamat
ban nincs, végrehajtást szenvedő laká
sán, istállójában (házszám 30.) és a 
Jolánka-pusztán leendő megtartására 
határidőül 1941. évi január hó 28. nap
jának délet ölt i 11 órája tüzelik ki, ami
kor a biróilagt lefoglalt 1 üríi, 67 meri- 
nói juh, 2 kos, 4 tehén s egyéb ingósá 
goka! a legtöbbet ígérőnek — de leg
alább a becsár */s részéért — készpénz- 
fizetés melleit el fogom adni, még akkor 
is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, ha csak ellenkező kíván
ságot Írásban nem nyilványit.

Tornaija, 1940. évi december 14. 
Kitűzési dij: 6 P. 21 fillér.

Dezső József 
kir. bírósági végrehajtó.

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


