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Amit megszereztünk.
Tizenegy törvényhatósági szék

helyen tartott a Magyar Élet Pártja 
vasárnap pártvezetőségi értekezle
tet s a niiskolcin maga a kormány- 
elnök, Teleki Pál gróf foglalta össze 
a magyar tennivalókat. Körvona
lazta a nemzet hivatásáról vallott 
nagyvonalúan munkás felfogást s 
nyugodt és egymásból folyó sor
rendben mutatott rá a mindany- 
nyiunk tisztes és lelkes közremű
ködését követelő feladatokra.

A nagy tanító szólt ezúttal is az 
államvezető politikus bölcs meg
nyilatkozásában s természetes és 
hasznos jelenség, hogy a tizenegy 
pártértekezlet közül a nemzeti köz
vélemény legteljesebb figyelme 
Miskolc feíe fordult. Yasarnap Mis
kolcon volt a magyarság szeme és 
füle, hogy meghallgassa és meg
fogadja Teleki Pál gróf hatalmas 
szintézisét a nemzeti feladatokról.

Az uj év kezdeténél — mon
dotta elöljáróban — az első sza
vunk a hála szava lett légyen az 
isteni gondviselés iránt, hogy még 
ma is nyugodt életet élünk a vi
lág szerencsétlenségei, bajai, za
varai közepette. És hangoztatta, 
hogy bár megnehezedett a mi éle
tünk is, hol maradnak a mi nél
külözéseink mások szenvedéseitől?! 
Éppen ezért van szükség a tuda
tos és munkás összefogásra. Kell, 
hogy minden magyar megfogadja 
ezeket a tanításokat. Hogy tudja, 
ha saját maga önként vállalt fe
gyelmezésével csökkenti életszük
ségleti fogyasztásait, hozzájárul az 
általános helyzet javulásához. Kis 
takarékoskodás a fűtőanyaggal, 
lemondás egy-egy szem kockacu
korról, a magunk kényelmének 
némi feláldozása — ez nélkülöz
hetetlen alkotója az igazi nemzeti 
összefogásnak. Ezt kell követelnünk 
mindenkitől — emelte fel hangját 
— szép szóval, de ha kell akkor 
erélyesen !

Az elmúlt év eredményeit vizs
gálva megemlékezett természetesen 
területi gyarapodásunkról, erőink 
megnövekedéséről, ám nem hall
gatta el amaz aggodalmát, hogy 
tulkönnyen jutottunk e boldogságot 
hozó eredményhez. Mintha kissé 
hetykén fognók fel testvéreink mil
lióinak hazatérését és mintha nem 
tudnók elég munkára feszülő aka
rattal, hogy amit megszereztünk, 
azt meg is kell tartani. Figyelmez
tetett a sültgalamb-várás meddő
ségére, szeszélyeire s hirdette a jó 
tanító szigorával, az államvezető

felelősségérzetével, hogy amit meg
szereztünk, azt meg is kell őrizni. 
Munkával, áldozattal, önfegyelme
zéssel, mindenre való felkészüléssel. 
Most körülöttünk forr a világ s a 
holnap veszélyeket is hozhat.

Mik és milyenek ezek a veszé
lyek ? Ki tudná azt megmondani ! 
De fel kell készülnünk minden ve

széllyel való szembenézésre s en
nek egyszerű módja van: „az, hogy 
magyarok legyünk1' ! A régi ezer
éves parancsot hirdette meg újra 
Miskolcon Teleki Pál gróf, amikor 
minden magyarok kötelességévé 
tette, hogy a „magyarságunkból ne 
engedjünk, ne legyünk kishitüek és 
kishitűségből ne hódoljunk be se
merre és senkinek !“

És aztán sorravette nemzetünk 
sorsdöntő feladatait, módszeres ala

possággal kapcsolva össze a ma és 
a holnap tennivalóit. Hatalmas 
programmot kapott Miskolcon a 
nemzet és tiszta, őszinte világné
zetet. Magyar világnézetet. Azt, 
ami megtartotta népünket a Duna- 
medencében s ami egyedül alkal
mas arra, hogy általa megtartsuk 
vezetőszerepünket, betölthessük tör
ténelmi hivatásunkat uj évezrede
ken át.

Az egységet és összefogást hirdették 
a MÉP vármegyei választmányi ülésén.

B á rcza y  Jánoa lö lüm i v e lesü g y i á lla m titk á r , S zen t-lv á n y  uozsei ország* 
g y ű lé s i k ép v ise lő  és Fodor Jenő fe lsőh ázi ta g  érték es felszó la lása .

A Magyar Élet Pártjának Gömör és 
Kishont vármegyei választmánya január 
12 én, vasárnap délben Rimaszombat
ban a „Három Rózsa" nagytermében 
ülést tartott, amelynek jelentőségét nagy-' 
bari emelte, hogy azon megjelent Bár- 
czay János földmivelésügyi államtitkár. 
A megye minden részéből összegyűlt 
választmányi tagok, kb. 300 an, zsúfo
lásig megtöltötték a szálló nagytermét. 
Az ülésen megjelent ár. runyai ’Sóláos 
Béla, Gömör és Kishont vármegye 
főispánja, Fodor Jenő felsőházi tag és 
Szent /vány József országgyűlési képvi
selő is.

A magyar Hiszekegy elmondása után 
ár. Hizsnyay-Heinzelmann Béla földbir
tokos, a megyei ”áiasztmány elnöke 
nyitotta meg az ülést. Utalt a mostani 
sorsdöntő időkre, amelyet a magyar 
nemzet is megérez. A magyar nép léte, 
vagy nem léte is egybe kapcsolódott 
azzal a küzdelemmel, amelyet a magyar
ság nagy baráljai vívnak évszázados 
ellenségük ellen.

A Kormányzó Ur bölcsessége eddig 
nemcsak kivezette a nemzetet a 
háború borzalmaiból, de újból meg
nagyobbította a magyar határokat.

Ma már korszerűen felszerelt és jól fe
gyelmezett magyar hadsereg áll őrt a 
keleti Kárpátokon. Kettős cél hozta 
egybe a párt válaszlmányát. Megmutatni,! 
hogy Gömörben jól kiépilett és erős 
szervezetek vannak, amelyeket azonban 
tovább kell fejleszteni és erősíteni. Má
sik az egység kidomboritása. A volt 
Egyesült Magyar Párt abban a biztos 
tudatban lépett a MÉP be, hogy ré
szese lesz a nagy magyar egységnek és 
a boldog magyar feltámadásnak.

A nagy magyar álom megvalósítá
sához összefogásra van szükség.

A MÉP programmja a kormány prog- 
rammja is. A cél tehát az, hegy a kor
mány háta mögött erős és egységes több
ségi párt álljon, amivel nemzetépitö 
munkáját elvégezni tudja. A vármegyei 
elnök ezután meleg szavakkal üdvözölte 
Bárczay államtitkárt és dr. ’Sóldos Béla 
főispánt, majd — nagy éljenzés köze

pette — felkérte Bárczay János állam
titkárt felszólalásának megtartására.

Bárczay János egy órán át tartó be
szédében meggyőző szónoki készségé 
val valósággal elragadtatta a hallgató
ságot. Beszédét több Ízben szakította 
félbe a tetszés vihara. Nagy örömmel 
tett eleget a vármegyei szervezet meg 
hívásának — mondotta — mert min
denkor boldogan jelenik meg a vissza 
tért magyar részeken. Ezek megismeré
sén keresztül jut közelebb azokhoz a 
problémákhoz, amelyek megoldásra vár
nak és

amelyeket a kormányzat meg is fog 
valósítani.

Az államtitkár ezután a mai világ- 
politikai helyzetet visszavezette a múltba. 
A mostani események szorosan hozzá
kapcsolódnak a világháború előtti ese
ményekhez. Vázolta a százados német 
és angol ellentéteket, amelyek már 
1914 ben a világháborúra vezettek. Az 
átkos békék után gazdasági síkon foly
tatódott tovább a kíméletlen harc, mig 
most ismét a fegyverek vették át a szót. 
Ezt a háborút is Anglia önzősége sza
badította a világra, amely a maga jó
létét féltette a felemelkedő Németország
tól, amely ipari cikkeivel méltó verseny 
társa lett Angliának a világpiacon. Egy 
fejlődő országnak iparosodásra is szük
sége van. Nem szabad tehát, hogy ellen
tét legyen az ipar és a mezőgazdaság 
között.

Az ipar, mezőgazdaság és kereske
delem együttesen teszik az egész 
magyar közgazdaságot.

A termelvények feldolgozását itt kell 
végrehajtani és nem szabad megengedni, 
hogy a nyersanyag a külföldre ván
doroljon.

A világháború nem ért véget 1918- 
ban — fejtegette tovább az államtitkár. 
— Szövetségeseinkre és számunkra sok
kal kegyetlenebb háború következett el 
Trianonnal és a többi békeparancsok
kal, amelyek évszázadokon alapuló gaz
dasági egységeket szakítottak szét és 
tettek tönkre. A régi liberális rendszer 
1918 bán megbukott. Mi, magyarok vol
tunk az elsők, akik a szegedi program

mal és a budapesti ellenforradalommal 
hirdettük azokat az eszméket, amelyek 
most Németországban és Olaszország
ban diadalra jutottak. Idézte az állam
titkár gró f Teleki Pál miniszterelnök 
szavait, aki azt mondotta, hogy „nagyon 
sokra vállalkoztunk akkor, amidőn egy
szerre akarjuk megvalósítani a keresz
tény és nemzeti eszméket". Az átalaku
lás nehézségekkel és akadályokkal jár, 
de összefogással mindnyájunknak arra 
kell törekedni, hogy az az ut, amelyre 
léptünk ne az összeomláshoz, hanem a 
felemelkedéshez vezessen. A magyar 
külpolitikát a becsület és hűség jellemzi 
úgy önmagunkkal, mint barátainkkal 
szemben. A tengellyel való barátság 
Gömbös Gyula óta töretlen vonalban 
halad.

A belpolitikát józanságnak és Ítélő
képességnek kell uralnia és nem 
szabad megengedni, hogy egyesek 
a mai időket az ellentétek szitására 
használják fel és a mostani nehéz 
napokban magyar és magyar közé 
éket verjenek.

Ma uj gazdasági és politikai rendszer 
van születendőben. Ennek szem előtt 
tartásával kell a jövendő alapjait lerakni. 
Az államtitkár ezután részletesen és 
mélyen átérzett melegséggel foglalko
zott a magyar mezőgazdaság és a ma
gyarfalu problémáival. Utalt arra, hogyha 
közvetlenül nem is, de mégis benne 
élünk a háborúban és ezért egyes cikkek
ről le kell mondanunk. Ennek oka egyrészt 
a rossz termés, másrészt szerződéseink 
becsületes betartása. Irányításra és terv- 
gazdálkodásra van szükség. Ezért kell 
hatóságilag megállapítani egyes termé
nyek árait, hogy a túlzott áremelkedés 
ne vezessen a pénz elértéktelenedésére, 
mint ahogy az a világháború után tör
tént. A főcél ma az, hogy egészséges 
összhang legyen a termelés és a fo
gyasztás között és minden poszton meg
felelő, jól felkészült és fajtáját szerető 
egyének álljanak, Ma csak jó és rossz 
emberek vannak, de ha összetartunk, 
megláthatjuk, hogy a magyar társada
lomban milyen kevés a rossz és meny
nyivel több az értékes ember. Ezzel a
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jóakarattal hivta össze a MÉP gömör- 
megyei választmánya mostani gyűlését 
Is. Megmutatta, hogy nem délibábokat 
kerget, de megnyugtatás, segítség és 
szeretet vezérli a problémák megoldá
sában.

A kormány tekintélyes összegeket 
irányzott elő közmunkák végzésére és a 
törvényhatóságok olyan nagy kölcsön 
fedezetet kaptak, amilyenre eddig példa 
nem volt. Itt Gömörben is megkezdő
dött a Sajó, Rima és más patakok sza
bályozása, aminek áldásos hatása már 
most érezhető volt.

Az államtitkár végül Ígéretet tett a 
speciálisan gömöri vonatkozású kérdé
sek további rendezésére és a szebb s 
jobb magyar jövőbe vetett rendíthetet
len hit reményével fejezte be nagy ha
tást kiváltó beszédét.

Szent-lvány József országgyűlési kép
viselő köszönte meg az államtitkár fej
tegetéseit. Majd gömöri nézőpontból 
fejtegette a mai helyzetet. Bizalmát fe
jezte ki a kormányelnök és a kormány 
munkája iránt. A gömöri magyarság a 
szegedi programmhoz óhajt igazodni és 
egy nagy feladatot lát szeme előtt: a 
magyar egység megvalósítását. Annak 
idején az. Egyesült Magyar Pártnak a 
Magyar Élet Pártjába való beolvadása 
is ezt a nagy célt szolgálta. Ezt az egy
séget bontotta meg Jaross Andor, ami
kor kilépésével a magyar egység és 
összefogás helyett, a magyar egység 
megbontására törekedett.

Ma bűn minden pártharc!
Ezért kötelességünk a MÉP támogatása, 
amely párt alkotmányos alapokon nyug
szik és vezére az a gróf Teleki Pál, aki 
százszázalékos próbát kiálló becsületes 
magyar ember. A MÉP megfogja való
sítani a zsidókérdéssel és a földreform
mal kapcsolatos célkitűzéseit. Egy át
meneti szükségszerűség szülte a mos
tani zsidó törvényt és éppen ezért ma 
már rossz. A kormány olyan megoldást 
hoz létre, anrilyent a gazdasági élet meg
követel. A földreform kérdése ne szol
gáljon hívatlanok részére kortes jel
szavakként. Olyanokat kell a föld bir
tokába juttatni, akik egészséges kis
gazdaságot tudnak majd folytatni. A 
kormány prógrammja valódi magyar 
programm. Ezt ismerte fel a visszatért 
Felvidék magyarsága és ezért állt a kor
mány mellé. Majd sorra cáfolta az el
lenzéki oldalról a kormány politikája 
ellen terjesztett híreket és meggyőző
déssel hirdette, hogy a magyarságnak 
nincs joga pártharcokra. Ezért is reméli, 
hogy Jaross Andorral még együtt dol
gozhat majd. Beszélt az uj magyar na
cionalizmusról, melynek céljait már ré
gebben megjelölte.

Szent-lvány József ezután visszapil
lantott a húsz esztendős kisebbségi küz
delmekre, régi beszédeiből idézett, ame
lyek mind azt az egyenes utat igazolják, 
amelyen a magyarság jobb jövőjéért ví
vott küzdelmeiben mindig járt. A meg
jelentek nagy éljenzése mellett ígérte 
meg a gömöri magyarság érdekében 
fokozottabb segítő munkásságát.

Fodor Jenő felsőházi tag a gazdasági 
kérdéseket érintette szakszerű beszédé
ben. Megemlékezett az irányított és terv- 
gazdálkodásról, amelyet szükségesnek 
tart. Jóakaratu kritikával illette a me 
zőgazdasági intézkedések itt-ott elő
forduló hibáit. Szerinte a mezőgazdák 
ma nincsenek jól megszervezve és fel
hívta Bárczay államtitkár figyelmét az 
általa e kérdés megjavítására már be
nyújtott javaslatra. A csúcsminisztérium 
munkája a gazdatársadalom megszerve
zése nélkül nem vezethet igazi eredmé
nyekre. Előtárta a munkásbiztositási és 
adózási sérelmeket, amelyek kÖ2 Ül egye
sek időközben már orvoslást is nyertek. 
Erőteljes pártszervezést kívánt, melynek 
keretében a párt necsak szervezet, de 
érdekképviselet is legyen. A belső rend 
fenntartása ma nemzeti érdek. Fodor 
Jenő ezután köszönetét fejezte ki a föld 
mivelésügyi kormányzatnak azért, hogy 
két év óta a Gazdasági Egyesület ré
széről, mint annak elnöke által benyúj
tott kérések mind kedvezően lettek el
intézve. Mi sem mutatja jobban a kor
mány legjobb akaratát a gazda közön
ség iránt. Majd az állattenyésztés ör
vendetes fejlődéséről és annak hathatós 
állami előmozdításáról beszélt. A feszült 
figyelemmel hallgatott felszólalás végén 
a szónok gróf Teleki Pál legutóbbi sza- j 
vaira válaszolva ígérte, hogy

a gömöri magyarság továbbra is 
állni fog a vártán,

mert a mai időkben egységre, szerve
zettség és éberségre van szükség.

Mdcs József jánosi kisgazda szívből 
jött, keresetlen szavakkal köszönte meg 
az elhangzott beszédeket. Szive egész 
melegével köszöntötte Bárczay államtit
kárt, dr. ’Sóldos Béla főispánt, Szent- 
lvány József képviselőt és Fodor Jenő 
felsőházi tagot, akik mindnyájan régi 
és igaz harcosai a szebb magyar jövő
nek. Ezért munkájukra továbbra is a 
jóságos Isten bőséges áldását kérte. 
Majd felhívta a választmány figyelmét, 
hogy a hallottakat hintsék szét a nép 
között. A megszállás húsz éve alatt a 
magyarság börtönben élt.

Egységre és összefogásra van szük
ség, hogy a megrázkódtatásokat el
kerülhessük.

Ha baj van, orvosra van szükség és 
nem kuruzslóra. Ilyen orvos a magyar 
kormány, amely segiteni fog a bajokon. 
Ez a kormány nem Ígér, de cselekszik. 
Ezért kell mellette kitartanunk.

A nagy tetszéssel fogadott záróbeszéd 
után az ülés a Himnusz eléneklésével 
ért véget. Öröm volt igy együtt látni a 
gömöri magyarság képviselőit, akik a 
rossz vasúti összeköttetés és a nagy 
hideg ellenéte is eljöttek, hogy hitet 
tegyenek a magyar egység és a kor
mány nemzetépitő poliíikája mellett.

A választmányi ülést a „ Három Rózsa“ 
éttermében 150 terítékes közebéd követte.

Először dr. ’Sóldos Béla főispán emel
kedett szólásra nagy figyelem közepette:

Ha valamikor a mostani idők törté
nelmét lapozgatják, megállapíthatják be
lőle, hogy a mai idők magyarjainak a 
szenvedés jutott osztályrészül. Szenve 
dett a magyar haza körülzáró ellensé
geitől, szenvedett az idegen impérium 
alatt jogaitól megfosztott magyarság és 
szenvedtünk mindnyájan testvéreink 
szenvedése láttán. De dolgoztunk is. 
Dolgoztunk egy célért: a felszabadu
lásért és egy gondolattal: a feltámadás 
gondolatával. Élt bennünk a hit, fenn
tartották azt szivünkben halhatatlan 
költőnk, Madách Imre szavai : „Ember 
küzdj és bízva bízzál !“ Bíztunk az Is
tenben, önmagunkban és a magyar igaz
ságban. Az Isten meghallgatta a kéré
sünket és három éven keresztül mindig 
többen ülhettük meg a magyar erdők 
termelte karácsonyfa mellett Krisztus 
születésének ünnepét.

Ezt ped'g az Ur Istenen kívül kö
szönthetjük egyedüli vezérünknek, a mi 
országgyarapitó Kormányzó Urunknak, 
akit — hogy a még idegen uralom alatt 
élő testvéreinket is a mi egyetlen zász
lónk alatt hazahozhassa — a Minden
ható még sokáig éltessen.

A főispán belső lüztől hevített lelkes 
pohárköszöntőjét, amit a bankett részt
vevői áhitatos csendben, állva hallgat
tak végig, s/ünni nem akaró taps és 
éljenzés követte.

Dr. ’Sóldos Béla főispán után dr. Csák 
Géza Bárczay János államtitkárt köszön
tötte, akinek értékes munkájára már 
régebben felfigyelt ennek a vármegyé
nek a népe és tudja, hogy a földmive- 
lésügyi államtitkári székben olyan em
ber ül, aki mindenképpen méltó arra. 
Megköszönte a fáradtságát és kérte, 
hogy a gömöriek elhangzott és az ál
tala most ismét felsorolt kívánságait 
terjessze elő illetékes helyen orvoslás 
végett. Majd az Isten áldását kérte to
vábbi munkásságára.

Bárczay János meghatott szavakkal 
mondott köszönetét a meleg üdvözlé
sért és ígéretet tett arra, hogy még a 
vasárnap folyamán, amikor a miniszter- 
elnökkel a miskolci párlválasztmányi 
ülés alkalmával találkozni fog, ezeket a 
kívánságokat elő fogja terjeszteni. De 
az elmondott kéréseken felül elő fogja 
terjeszteni azokat is, amiktől senki nem 
beszélt, de ö a szivekből kiérezte. Mert, 
ha ma találkozott is először a gömöii 
gazdákkal, nem idegenek egymásnak, 
mert hiszen mindnyájan ennek a vérrel 
áztatott magyar földnek a fiai. Az ál
lamtitkár ezután a boldogabb magyar 
jövőre és a jó gömöriekre ürítette a 
poharát.

Felszólaltak még Smid István rozs- 
nyói ev. esperes, id. Pápezsik András 
és mások is, akik mindnyájan az egy
ség és összefogás mellett tettek hitet.

A Magyar Élet Pártja gömöri szerve
zetei ezen a napon politikai hitükben 
megerősödve, a kormány céltudatos és 
nemzetépitő politikája iránt a legna

gyobb bizalommal eltelve tértek haza a 
hegyes-völgyes gömöri falvakba, készen 
és eltökélten a további céltudatos, épitő 
munkára.

Dr. ’Sóldos Béla főispán beszéde 
a Közigazgatási Bizottság 

ülésén.
Gömör és Kishont vármegye 

Közigazgatási Bizottsága január hó 
14-én, kedden délben tartotta ez 
évi első havi rendes ülését, ame
lyen dr. ’Sóldos Béla főispán az 
alábbi nagyjelentőségű elnöki meg
nyitó beszédet tartotta:

„Tisztelt Közigazgatási Bizottság!
Az újév küszöbén meleg szívvel és 

szeretettel köszöntöm a Közigazgatási 
Bizottság megjelent tagjait s ebből az 
alkalomból a bizottság úgy kinevezett, 
mint hivatali tagjai számára örömteljes 
és boldog ujesztendőt kívánok.

Ha visszapillantunk az elmúlt eszten
dőre, sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy az 1939 ben kitört uj európai 
háború, mely méreteiben és eszközeiben 
minden eddigit felülmúlt, még mindig 
tart és annak ellenére, hogy már eddig 
is annyi emberéletet követelt áldozatul 
nagyértékü történelmi kincsekkel együtt, 
nemhogy szünöben lenne, de nap-nap 
után olyan események sulyosbbitják a 
helyzetet, amelyek könnyen lángra lob- 
banthatják az egész világot is.

Sajnos vannak államok, amelyek való
sággal könnyelműen dobálják a tüzes 
csóvát és nem gondolnak arra, hogy a 
mindent felperzselő tűz szörnyű pusztí
tásaival hozzájuk is átcsaphat. Az egész 
világon mindenütt az izgalom és nyug
talanság jelei mutatkoznak s a föld 
népei ahelyett, hogy a béke olajágával 
közelednének egymáshoz, tovább fegy
verkeznek, mintha az egész világot el
pusztító végső összecsapásban akarnák 
összemérni erejüket.

És ebben a rettenetes kataklizmában 
az Ur Isten különös kegyelméből hazánk 
bölcs kormányzója, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós nemcsak meg tudta őrizni 
nemzetünk békéjét, hanem az elmúlt 
esztendőben Észak-Erdély és a keleti 
részek visszaszerzésével újabb két és 
félmillió testvérünkkel és közel ötven
ezer négyzetkilométer területtel gyara
pította meg országunkat. Visszatért az 
édesanya keblére Mátyás kincses 
Kolozsvára, Szent' László Nagyváradja, 
Székelyország fővárosa: Marosvásárhely 
és sok sok értékes és drága gyöngye 
Szent István birodalmának.

Újra erősebbek és gazdagabbak let 
tünk. Jövő álmainkra és az eljövendő 
Holnapokra már a keleti Kárpátok 
majdnem egész hosszában magyar baka 
büszke szuronya őrködik.

Nagy barátaink oldalán s a szintén 
bátorlelkü Jugoszláviával jószomszédi 
viszonyban kormányférfiaink bölcs ve
zetése mellett nem nyugtalaníthat ben
nünket az anarchikus Románia bősz 
acsarkodása.

Szükebb hazánkban, Gömörország- 
ban annak szorgalmas és becsü
letes népe ha kellett fegyverrel a 
kezében s most békés munkával, 
nyugalommal hordja a történelmi 
idők keresztjét, amelynek viselése 
a nap-nap után szaporodó korláto
zások mellett, elismerem, hogy elég 
nehéz.

Legyen azonban megértéssel és 
belátással azokkal a korlátozó ren
delkezésekkel szemben, amelyek ez- 
idő szerint csupán életviszonyaink 
jelentéktelen megszorításában mu
tatkoznak és kérjük a Mindenhatót, 
óvjon meg bennünket a legnagyobb 
és legdrágább áldozattól, a magyar 
vér és magyar élet feláldozásától.

Azért nem szabad felülni lelki- 
ismeretlen izgatóknak és nem sza
bad megengedni, hogy egyesek a 
mai nehéz időket arra használják 
fel, hogy a fennálló társadalmi rend 
ellen izgatva, magyar és magyar 
közé éket verjenek.

Kövessük bizalommal azt az utat, 
amelyen a mi országgyarapitó Kormányzó

Urunk legendás fehér lován elvitt ben
nünket Komáromba, Kassára, a Kárpát- 
aljára és legutóbb kincses Erdélybe, 
tartsuk meg egységünket s legyünk bi 
zalommal azok iránt a férfiak iránt, 
akik az ország sorsát intézik és akik
nek vállán a mindnyájunkat terhelő 
nemzet iránti felelősség legnagyobb 
része nyugszik; mert ők bizonyára a ma
gyar haza és nép iránti szeretettől ve 
zérelve a legalkalmasabbat cselekszik, 
amit a súlyos helyzet megkíván és 
azon az utón járnak, amelyet a mai 
nehéz viszonyok között a legjobbnak 
tartanak.

Dolgozzon tehát mindenki a haza és 
családja, valamint sajátmaga érdekében 
teljes erejével és tudásával, mert csak 
igy remélhetjük annak az időnek a be
következését, amelyet az áldott béke 
korszakának nevezünk.

A vármegye tisztikara — és ezt én, 
mint a kormány jelenlegi exponense 
elismeréssel állapítom meg, — a rend
kívüli idők szülte követelményeknek 
még a fegyverbenállás idején is, lét
számban erősen megcsökkenve a múlt 
évben is minden tekintetben megfelelt. 
A tisztviselői kar a vármegye alispánjá
val az. élén teljes tudásával és egész 
szivével szolgálta ezt a vármegyét és 
mindent elkövetett a tekintetben, hogy 
ne csak egyszerű és szigorú végrehaj
tója legyen a törvényes rendelkezések
nek, de egyben szívvel és lélekkel se
gítse azokat, akik a támogatásra és 
gyámolitásra rászorulnak és arra érde
mesek is.

A Mindenható áldását kérem a vár
megye közönségére, a közigazgatási bi
zottság és a vármegye tisztikarára, aki
ket továbbra is odaadó és lelkes mun
kára serkentek, sa  mai napra egybehi 
vott közigazgatási bizottsági ülésünket 
ezennel tisztelettel megnyitom.“

A nagy tetszéssel fogadóit el
nöki megnyitó után a bizottsági 
előadók előterjesztései alapján a 
bizottság a folyó ügyeket tárgyal
ta le.

Igm ándí keserüvíz 
a  term észetes

gyorshashaftő
elég 3 ujjnyi

A rimaszombati orvosok 
tudományos ülése.

A rimaszombati m. kir. állami 
kórház és a m. kir. gyermekmen- 
hely orvosai, valamint Gömör és 
Kishont vármegye hatósági orvos
kara január hó 12-én, vasárnap 
déli 12 órakor az állami kórház
ban tartották a felszabadulás óta 
első tudományos ülésüket.

Dr. jékei Balogh Ádám kórház- 
igazgató megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy itt már a régi 
békevilágban is magas színvonalú, 
tudományos orvosi üléseket tartot
tak, tehát a már járt utón kell ha
ladni az elődökhöz hasonló ambí
cióval, munkakedvvel és becsület
tel. Az orvosoknak is ki kell venni 
részüket a kulturmunkából, hogy 
Rimaszombat a kultúra ápolásáért, 
a tudomány műveléséért, a művé
szetek fejlesztéséért kapott „rima
parti Athén" nevét a jövőben is 
méltón viselhesse.
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Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tiszti 
főorvos a jelen ülés elnöke gondo
latokban gazdag, tartalmas beszé
det mondott az orvos elhivatott
ságáról és a hatósági orvos fel
adatairól. Irányelveket állított fel a 
jövőre nézve, ecsetelte a közegész
ségügy megoldandó, sürgős prob
lémáit. Ezután az időközben el
hunyt dr. Pazár Dénes várgedei 
körorvos, volt kórházi alorvos em
lékének néma felállással adóztak a 
megjelentek s megkezdődött az

ülés tudományos része a következő 
tárgysorozattal :

1. Dr. Eszenyi Gyula (előadás): 
Időszerű orvosi kérdések. 2. Dr. 
Balogh Ádám (előadás): A csont- 
sarcomákról. 3. Dr. Lelkes Zoltán 
(bemutatás): Keratomalacia és A 
vitamin. Az előadásokhoz értékes 
hozzászólások kapcsolódtak.

A tudományos ülés után a csa
ládtagokkal együtt közös ebéd volt 
a Három Rózsában.

A  háztartási élelmiszertartalékolás 
korlátozása.

...Európa összes adó
állomásait és bárhol 
rád ió zh a t a csekély- 
fogyasztású, h o r d o z 
h a t ó  ORION bőrönd
szuperrel. Rövidhullá
mon Is t ö k é l e t e s  v

A magyar kir. kormány rende
letet adott ki a háztartásokban és 
vendéglátó ipari üzemekben tar
tandó* élelmiszerek korlátozásáról. 
A rendelet értelmében a városi 
háztartásokban január 1-e és április 
15 között személyenként 25 kg. 
liszt, amelyből legfeljebb csak 5 
kg. lehet a nullásliszt; 2—2 kg. 
szárazfőzelék : bab, borsó és lencse 
és 3 kg. zsir tartalékolható csak. 
Április 15 után a fenti mennyisé
gek fele tartható. Tengeriből a vá
rosi háztartásokban csak annyi tart
ható, amennyi a birtokban lévő 
állatok takarmányozására ez év 
november 1-ig elengedhetetlenül 
szükséges. 1941. augusztus 15 után

a háztartások és üzemek az 1940. 
évi, vagy korábbi termésük őrle
ményeit és hüvelyeseit tarthatják 
birtokukban.

A rendelet értelmében a felesle
get a Hangyánál, vagy pedig a 
hatóságok által kijelölt kereskedők
nél kell megvételre felajánlani.

A rendelet végrehajtását a 
hatóságok házkutatás utján el
lenőrizhetik.

Kihágást követ el és 2 hónapig, 
háború esetén 6 hónapig terjedő 
büntetéssel sújtható az, aki a fenti 
rendelkezéseket megszegi, vagy ki- 
játsza.

Siposs József ünneplése az Iparoskörben.
Siposs József azok közé az emberek 

közé tariozik, akik megtudták cáfolni 
azt az ismert magyar közmondást, hogy 
„senki sem próféta saját hazájában." 
Bebizonyosodott ez azon a társasvacso- 
ran, amelyet Siposs Józsefnek a lég- ' 
magasabb helyről jött kitüntetése alkal
mából a rimaszombati Iparoskör rende
zeti. Január 12-én, vasárnap este a hely-i 
beli társadalom minden rétegéből ősz- j 
tály és felekezeti külömbség nélkül több, 
mint 200 an gyűltek össze S^oss József 
ünneplésére, aki vitéz Bottlik Sándor és 
vitéz Vaskői Károly kíséretében vonult! 
be a terembe.

Az Iparos Asszonykör által már meg
szokottan bőséges és jóízűen elkészi- j 
tett vacsorát Krá lik  János bevezető be- j 
széde nyitotta meg. Az Iparoskör elnöke 1 
elsősorban hódolattal emlékezett meg aj 
Kormányzó Ur Oföméltóságáról, aki leg
felsőbb elhatározásából eredt kitünteté
sével nemcsak Siposs Józsefet, hanem 
az egész rimaszombati iparosságot mély 
hálára kötelezte. Üdvözölte a nagyszám
ban megjelent vendégeket, a megye, a 
város, egyházak, hivatalok, intézmények 1 
és társaskörök vezetőit és kiküldötteit, 
akik megjelenésükkel igazolták, hogy 
megbecsülik az iparos társadalmat. Ha
tásos szavait a Szózat eléneklése kö
vette. A vacsora közben dr. Gabonás 
János polgármester-helyettes a város 
közönsége, az egyházak és a társadalmi 
egyesületek nevében köszöntötte fel Si
poss Józsefet, mint a magyar ügy bátor 
harcosát és a város hasznos munkását. 
Dr. Dohndnyi Dezső, a Tűzharcos Szö
vetség helyi csoporijának titkára az 
Istenért és hazáért becsülettel küzdő 
férfiút és az igazi bajtársat köszöntötte. 
Krá lik  János hosszabb beszédben mél
tatta Siposs József érdemeit, amelyek 
kiiüntetésére vezetlek Hangsúlyozta,hogy 
Siposs József kitüntetése egyben meg
becsülése a tisztes iparnak is. Az Ipa
roskör elnöke ezután felolvasta az üd
vözlő táviratokat és leveleket, többek 
között gróf Teleki Pál miniszterelnök, 
dr. ’Sóldos Béla főispán, a miskolci 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Járási 
Ipartársulat, az Iparos Asszonykör dr. 
Halász István, Márkus László, Benkovits 
Gyula stb. üdvözlő sorait. Káposztás 
Isiván és Misurák András a rokonok 
és jóbarátok nevében szólaltak fel.

A felszólalásokra Siposs József ter
mészetes és talpraesett beszédben vá

laszolt. Elsősorban kegyelettel emléke
zett meg a magyar ügy hősi halottjai- i 
ról, megemlítve néhai dr. Törköly József 
és Pitta Rudolf neveit is. Szavait a 
megjelentek helyükről felállva, néma, 
csendben hallgatták végig. Majd feszült 
figyelem közben előtárta életsorsát és 
börtönbeli élményeit. Lelkesedéssel és 
humorral átszőtt előadását sokszor sza
kította meg a tetszés zaja. A húsz esz
tendei nehéz keresztet, mondotta, egy
formán viselte minden rimaszombati 
igaz magyar ember és akkor, amidőn 
nála ezt a súlyos keresztet felváltotta a 
legmagasabb helyről jött ezüst kereszt, 
úgy érzi, ezt a kitüntetést nem ő egye
dül, hanem mindazok kapták meg, akik 
vele együtt harcoltak a magyar ügyért. 
Hálás köszönetét fejezte ki azoknak, 
akik életsorsa előmozdításában és ki
tüntetése érdekében előljártak. Majd a 
további harcos munkára tett fogadalmat. 
Végül megköszönte a szép és megtisz
telő ünneplést és köszönetét fejezte ki 
az Iparos Asszonykörnek a pompás va
csoráért és a felszolgáló magyarruhás 
leányoknak fáradozásukért.

A nagy éljenzéssel fogadott beszéd 
után az összejött vendégek cigányzene, 
tánc és vidám poharazás közben a meg
engedett záróráig maradtak együtt.

*Jó és olcsó
a Darmol. Beváltja, amit ígér. 
Nincs vele bajlódás,teafózés, 
rossz Iz.- Jóízű hashajtó •

14 tlUSrSrt ív y tz trU rftM

Társadalmi naptár.
Január 25. A gazdasági iskola tánc

estje.
Február 1. A gimnázium műsoros 

estje a „Három Rózsáéban.
Február 2. Az ev. leánykör szeretet- 

vendégsége a Polgárikörben.
Február 8. A tűzharcosok műsoros 

mulatsága.
Február 9. Református szeretetven- 

dégség.
Február 22. A „Katóka őrmesterné* 

felújítása a Polgárikörben.
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H Í R E K
Dr. Mihalik Dezső 

ünneplése.
A rendezőbizottság értesili az 

igen tisztelt közönséget, hogy a 
dr. Mihalik Dezső tiszteletére folyó 
évi január 18 ára, szombatra ter
vezett bankett a közbejött akadá
lyok miatt 1 nappal később, va
gyis folyó évi január hó 19-én, 
vasárnap — a korai zárórára te
kintettel — este 7 órai kezdettel 
lesz megtartva a Polgárikor he
lyiségeiben.

A Gaál-testvérek kitüntetése. Nagy 
boldogság érte az ujesztendö alkalmá
val özv. Gaál Emilnét. Dr. Gaál András 
Kálmán egyetemi magántanárt, a kiváló 
képzettségű orvost, aki eddig a Köz 
egészségügyi Intézet igazgatója volt, a 
Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bízott 
ság igazgatójává nevezték ki. Gaál Iván 
m. kir. őrnagyot, vitéz Bartha Károly 
honvédelmi miniszter segédtisztjét pedig 
Magyarország Kormányzója a tovább
szolgáló altisztek kiképzésénél szerzett 
érdemeiért a Magyar Érdemrend lovag
keresztjével tüntette ki. Özv. Gaál Emil- 
né, aki szeretett férje és legkisebbik 
kedves fia halála óta minden remény
ségét két nagyrahivatott fiában látja, 
méltán lehet büszke gyermekeinek a 
szülővárosra is dicsőséget hozó si
kereire.

Kinevezések a forgalmi adóhiva
talnál. A m. kir. pénzügyminiszter a 
rimaszombati állami forgalmi adóhiva 
tálnál Szűcs Jánost tanácsossá, dr. Ke
rekes Károlyt főtisztté, Návay Ivánt I. o. 
tisztté, Schinüler Károlyt, Barna Gyulát 
és Horváth Lajost II. o. tisztekké, Borhy 
Józsefet és Breczkó Ferencet adóhiva
tali gyakornokokká nevezte ki.

— A Református Asszonykör febr. 
hó 9 én rendezi műsoros szeretetven- 
dégségét.

Dr. ’Sóldos Béla főispán inségeny- 
hitö akciója javára a mai napig 
1783 P. 93 fül. érkezett be.

— Evangélikus szeretetvendégség.
A rimaszombati és tamásfalvai ev. 
leány- és asszonykör és biblia-egyesület 
február 2 án, vasárnap délután a Pol
gárikör nagytermében műsoros szereteí- 
vendégséget rendez.

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

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett fér

jem elhalálozása alkalmából mély fájdal
mamat részvétükkel igyekeztek enyhíteni 
és akik a végtisztességtételén megjelentek, 
külön a ni. kir. ügyészségi Elnök urnák, 
ezúton mondok hálás köszönetét. 

Rimaszombat, 1941. január hó.
özv. Ragályi Istvánná 
szül. Lengyei Erzsébet.

A személyforgalom a MÁV. vona ain 
pénteken hajnaltól kezdődően 3 napig 
szünetel.

Halálozások Rosnyóbányai és buda- 
méri Ujházy Dénes m. kir. rendőrfő
tanácsos, Szepes vármegye tb. főszolga- 
birája életének 59 ik évében január 
10 én Budapesten meghalt. Az elhunyt 
kiváló rendőrfőtisztet úgy Gömör megyé
hez, mint Rimaszombathoz közeli kap
csolatok fűzték. Ujházy Dénes a felsza
badító magyar honvédséggel vonult be 
Rimaszombatba, ahol a m. kir. rendőr
ség megszervezésével szerzett érdemeket 
és rövid ittműködése alatt megértő 
egyéniségével számos jóbarátot. Halá
lát özvegye: született levkóci és kés
márki Motsz Ilona, egyetlen fia, Ujházy 
Dénes rimaszombati csendőrhadnagy és 
kiterjedt előkelő rokonság gyászolja. 
Temetése Budapesten a Kerepesi úti 
temetőben ment végbe hétfőn délután.

Ragályi István nyug. fogházigazgató 
63 éves korában, január 12 én hosszas 
szenvedés után Rimaszombatban meg
halt. Az elhunyt, aki a királyi testőrség
től került át a rimaszombati törvény
székhez, itt 15 éven át töltötte be nehéz

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

valókról és
ahol beszerezheti u tazás i je g y é t

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

MÁV. HIVATALOS MENETJEGY1RODÁJA, 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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és felelősségteljes hivatását becsülettel 
és közmegelégedésre. Halála, amely 
nagy részvétet keltett, özvegyét: Len
gyel Erzsébetet, akivel 25 évet élt bol
dog házasságban, döntötte mély gyászba. 
Temetése január 14-én folyt le.

Nagy részvét mellett temették el a 
rimaszombati kórház imaterméből hét
főn délben a tragikus hirtelenséggel 
elhunyt dr. Pazar Dénes várgedei kör- 
orvost. A kiváló tehetségű és nagy re
ményekre jogosító fiatal orvosdoktor 
halála édesapját, nemes Pazár Béla sze
gedi tanárt és a csizi Pazár-családot 
borította mély gyászba. A végtisztesség- 
tételen az ev. egyház részéről Baráth 
Károly lelkész, az orvosi-kar nevében 
pedig dr. jékei Balogh Ádám kórházi 
igazgató mondott szívhez szóló gyász
beszédet.

Gazdászbál. Aranykalászos címerrel 
díszített, ízléses kiállítású meghívó közli, 
hogy a rimaszombati m. kir. téli gazda
sági iskola ifjúsági „Önképző Gazda
köre" február 25-én, szombaton este 
tartja műsoros táncestélyét. A műsoron 
válogatott énekszámok, szavalatok és 
egyfelvonásos jelenetek szerepelnek.

Koszom megváltás. Ragályi István 
elhalálozása alkalmából özv. Vályi Fe- 
rencné 10, azaz tiz pengőt adományozott 
a szegény gyermekek javára.

Páskaházán a földmivelésügyi mi-, 
niszter védnöksége alatt álló 165. szánni 
téli gazdasági tanfolyam január 11 - én 
tett vizsgát két hónapon át, minden este 
rendszeresen végzett tanulmányairól. A 
tanfolyamot Farkas Gyula volt intéző 
vezette és készítette elő a vizsgára. A 
földmivelésügyi minisztérium által meg
bízott vizsgabiztos, dr. Gdbos Dénes a 
kassai gazdasági középiskola igazgatója 
volt. A vizsgán megjelent dr. Langhojfer 
László rozsnyói főszolgabíró is. A tan
folyam 36 hallgatója szépen megfelelt a 
több tárgyból hozzáintézett kérdésekre, 
aminek eredményeként a tanfolyam el
végzéséről bizonyítványt és az ezüst
kalászt valamennyi megkapta. A vizsga 
után műsoros ünnepély, este pedig ki- 
világos-virradatig tartó táncmulatság 
volt.

— Hivatalos közlemény. A városi 
erdőhivatai figyelmezteti a város lakos
ságát, hogy az általa kiadott faeladási 
utalványok, tehát úgy a tűzi-, mint bár
mely más faeladási utalvány, az utal
vány keltétől számítva 30 napig érvé
nyesek. Nagyon kivételes és indokolt 
esetben az erdőhivatal 15 napra meg
hosszabbítja az utalvány érvényét, ha 
ennek tulajdonosa a lejárat napján, vagy 
közvetlenül annak lejárta előtt azt kéri. 
Lejárat után az utalvány nem lesz meg
hosszabbítva s a rajta feltüntetett fa
anyag felett a város szabadon rendel
kezik s azt másnak adja el. Faanyag el
adási napok minden héten kedden és 
pénteken délelőtt 8 órától 12 óráig.

Felhívás a „Nemzetvédelmi Kereszt " 
re jogosultakhoz. Magyarország Fő- 
méltóságu Kormányzója „Nemzetvédelmi 
Kereszt" elnevezésű kitüntetést alapított 
azok részére, akik akár a magyarországi 
kommunizmus súlyos megpróbáltatásai
nak idején, akár a hazánktól elszakított 
és utóbb a Szentkoronához visszatért 
területeken, az idegen megszállás nehéz 
évei alatt töretlen magyar hittel küz
döttek hazánk megcsonkítása és a ma
gyar nemzet csonkítására törekvő erők
kel szemben s a magyarság és Magyar- 
ország fennmaradása érdekében életük 
kockáztatásával önfeláldozó magatartást 
tanúsítottak. Az országos nemzetvédelmi 
bizottság felhívja mindazokat, akik ma
gatartásukkal a „Nemzetvédelmi Kereszt" 
elnyerésére igényjogosultságot szerez
tek, hogy amennyiben ezen igényük a 
megszállás alatt szerzett érdemek révén 
adódott, bővebb felvilágosítás és a szük
séges Űrlap megszerzése céljából for
duljanak : Ajkler Domokos szkv. száza
dos, földbirtokoshoz, Nagyszőllős.

Székkel támadott a jegyzőre — 
három hónapra büntették. Bósa Antal 
aggteleki földmives felkereste Závorszky 
Zoltán községi jegyzőt, akinél a katona
ság által utalványozott lótéritési dij felől 
érdeklődött. A jegyző közölte Bósával, 
hogy a kiutalt összeget köztartozás cí
mén visszatartották. A láthatóan ittas

Bósát ez annyira felingerelte, hogy szé
ket ragadott és a jegyzőre támadt. A 
tettlegességet azonban a szobában lé
vők megakadályozták. A rimaszombati 
törvényszék ár. Brommer-tanácsa Bósát 
hatóság elleni erőszak bűntettéért jog 
erősen 3 hónapi fogházra Ítélte.

Kiket vihet a tehergépkocsi? A bel
ügyminiszter rendelettel megállapította 
a magánhasználatban levő áruszállító 
tehergépkocsin szállítható személyek 
számát. A rendelet értelmében áruszállító 
tehergépkocsin, valamint rendszeresen 
vontatásra szolgáló gépkocsin, illetve az 
ehhez kapcsolt első pótkocsin a veze
tőn és a gépjárómű nyilvántartott jogos 
üzembentartóján felül csak a szállított 
áru kísérői (őrzői), illetve az áru le 
vagy felrakására alkalmazott szakntun 
kások (eladók, beszerzők) foglalhatnak 
helyet. Ezeknek száma a vezetővel és 
az üzembentartóval együtt nyolcnál több 
nem lehet ; számukra a tehergépkocsi, 
illetve a pótkocsi belsejében kell illőhe
lyet biztosítani. A gépkocsin a vezető 
ülése mellett csak abban az esetben 
szabad személyeket szállítani, ha ezzel 
a gépjármű vezetését nem akadályozzák. 
A szállított személyek nevét, életkorát 
és lakáscímét tartalmazó jegyzéket iga
zolás céljára a tulajdonos tartozik a 
gépjárómű vezetőjének átadni.________

Nemzeti filmszínház kft.
A mozgószinház szombati és vasár

napi műsorán D. Zanuck amerikai film
rendező hatalmas színes világproduk- 
ciója: „A nép bálványa" („Az imádott 
bandita") szerepel. A nagyszerűen meg 
rendezett film főszereplője Tyrone Po
wer, aki Jesse Jamesnek, az amerikai 
Rózsa Sándornak alakját eleveníti fel. 
A páratlanul izgalmas történet, amely 
Amerika hőskorába kapcsolódik be, 
nemcsak érdekességével, de látványos
ságával és bájos szerelmi jeleneteivel 
az első kockától az utolsóig leköti a 
nézőt. Tyrone Power mesteri alakítása 
mellett Nancy Kelly szépsége, Henry 
Forda és R. Scott kitűnő játéka a vilá
gon mindenütt nagy sikerrel játszott 
film főerösségei.

Január 21 én, kedden a farsangi han
gulatba pompásan beillő német bohózat: 
„Örökös kerestetik" fut a vásznon. Az 
ellenálhatatlan humoru Heinz Rühmann 
és Oskar Sima teszik próbára a kö
zönség nevető izmait a fordulatos és 
végig kacagtató burleszkben. Parnerr.ő- 
jük a kedves Lény Marenbach. Kisérő- 
műsor a népszerű UFA-hiradó.

Január 22 én és 23 án, szerdán és 
csütörtökön Duntas örökbecsű regényé
nek „A három testőr'-nek amerikai 
paródiája kerül műsorra. A múlt szezon 
legmulatságosabb zenés vigjátéka fran
ciásan szellemes filmparódiáját adja a 
nagy romantikus regénynek. A három 
vidám ördög: a bolondos 3 Ritz Brot
hers, három gyönyörű nő (Glória Stuart, 
Binnie Barners, Paulien Moore), három 
kitűnő színész (Don Arneche, Josef 
Schildkrau! és Lionel Atwill) és 3 pom
pás dal „A három testőr" felejthetetlen 
élményt nyújtó vonzóerői.

A jövő szombaton és vasárnap újabb 
kitűnő magyar vígjáték : „A nőnek min
den sikerül" a mozgószinház tervbe- 
velt műsorszáma.

Irodalom.
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 V, évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Türdérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/i évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

A „Hid“ minden számát neves Írók 
írják. Zilahy Lajos hamarosan népsze
rűvé vált irodalmi hetilapja pompás 
regényt, érdekes képes riportokat, világ- 
hiradót, sok fényképet, rajzot és egyéb 
szórakozni valót ad. Ára 50 fillér. Mu
tatványszámot készséggel küld a Kiadó- 
hivatal : Budapest VII. Erzsébet krt. 7.

Birkozóverseny. A rimaszombati Le
vente Egyesület birkózói vasárnap a 
„Három Rózsa“-szálló nagytermében 
szépen látogatott és izgalmas lefolyású 
birkozóversenyt rendeztek. A rimaszom
batiak erős küzdelem után 16:12 pont
aránnyal győzték le a vendég dombó
vári vasutas-birkózókat. Levente birkó
zóink Futó Géza edző kezei alatt lát
hatóan szép előrehaladásról tettek bi
zonyságot.

Gazdaságban jártas és kitünően
frÍ7llÍ tlirlfí ^5 éves özvegy úri ház- lUálll lUUU hoz elmenne, vidékre is

özv. Kovácsné Losonci u. 35. 
Rimaszombat.

Te lje s e n  s zá ra z  aprított bükk
ös o yertyántU zífa .

Első osztályú pala és k ő m en te s  
berentei erzsébetbányai 

kocka kőszén és faszén
kapható NÉMETH TERÉZI A
tüzelőanyag kereskedésében, Szij- 
jártó- utca 6. szám. 2-2

• •
Üzlet áthelyezés.

Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy

üveg és 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.

Pillár József
üveg és porcelán kereskedő.

Hirdetmény.
Magyarhegymeg községben egyedül 

lévő, jól menő korcsma és füszerüzlet
helyiséget 1941. évi február hó 1-vel a 
magyarhegymegi urbéresség elnöksége 
szabadkézből bérbeadja.

Érdeklődők az urbéresség elnökségé
nél érdeklődhetnek Magyarhegymegen 
(u. p. Osgyán).

Úrbéres Elnökség.

255/1940. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Vajda Petur budapesti’ (V.- Klo- 
tild u. 10/a.) ügyvéd által képviselt Baum- 
feld és Veindinger budapesti lakosok 
javára 1.945'— pengő tőke és több kö
vetelés és járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a feledi 
kir. járásbíróság’ 1940. évi Pk. 2340/40 
sz. végzésével elrendelt végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. 
évi szeptember hó 2 án lefoglalt 1150 
pengőre becsült ingóságokra a feledi 
kir. jbiróság Pk. 3172/40. sz. végzésével 
az árverést elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XL1. t. c. 20. §-a alapján a 
következő megnevezett: dr. Vajda Pe
tur budapesti ügyv. által képv. Baum- 
feld és Veindinger 1 945 P. s jár., to
vábbá a foglalási jkönyvböl ki nem tűnő 
más foglaltatok javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn
áll és ha ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs. Végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében: Gömörsid 
leendő megtartására határidőül 1941. 
évi január hó 31 napjának délelőtti 930 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 100 drb. Merinó b., 2 drb. ártány- 
sertés és a gömötsidi köz. foglalását 6 
szu. zálog, k.-ben 15 tétel alatt foglalt 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek, de legalább a becsár 2/s'részéért, 
kézpénzfizetés mellett el fogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak el
lenkező kívánságot Írásban nem nyil
vánít.

Feled, 1941. évi január hó 13.
Kitűzési dij : 6 P. 28 f.

Deák József s. k.
kir. bir. végrehajtó.

Rimaszombat megyei város Polgármes
terétől. _

ad 9014/1940. szám.
H i r d e t m é n y ,

Gömör és Kishont vármegye alis
pánja 18.768/1940. számú rendeletével 
elrendelte a Rima-folyó rimaszombati 
szakaszának szabályozása tárgyában az 
ügyiratok, tervek és a losonci m. kir. 
kultúrmérnöki hivatal 320/1939. számú 
szakértői észrevételeinek közszemlére 
való kitételét 1940. évi december hó 
30-tói kezdve 1941. évi január hó 30-ig 
a rimaszombati városháza mérnöki hi
vatalában és az 1885:XXI1I. t. c. 163— 
65. §§. alapján a helyszíni tárgyalást 
1941. évi január hó 31-ének d. e. */« 
10 órájára tűzte ki. Az összejövetel 
helye a rimaszombati városháza.

Felhívom az összes érdekelteket, hogy 
esetleges észrevételeiket és kifogásaikat, 
akár a közszemléretétel ideje alatt Írás
ban nálam, akár pedig a helyszíni tár
gyaláson élőszóval annál is inkább ad
ják elő, mivel elbnkező esetben, a tár
gyalás után a határozat további meg
hallgatásuk nélkül lesz meghozva.

Rimaszombat, 1941. január hó 10.
Éva László s. k. 

polgármester.

A rimaszombati kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság.

1393/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Tátra Bank rimaszombati fiókja végre

hajtatnak ifj. Sztrunga János és neje Da- 
nanaj Zsuzsanna végrehajtást szenve
dők ellen indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 1428 pengő tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett az Osgyán köz
ségben fekvő s a I. osgyáni 144. sz. tkvi 
betétben A. I. 1—16. sorsz. 666, 775, 
826, 996, 1032, 1231, 1306, 1372, 1526, 
1638, 1778, 1869,1934, 2105, 2194,2259 
hrsz. alatt felvett s B: 1 alatt egészben 
Strunga jánosné Dananaj Zsuzsanna ne
vén álló szántó és rét ingatlanokra a 
Pompásut, Malomszög, Káposztás, Ma
gyarrét, Malomfő, Csevice járás, Hosszú 
föld, Mató járás, Erdősor, Ispánrét, Tóth 
Jakab rét, Lapos alja, Telek alja, Vig-
telki sor dűlőkben ..........  2700'— P.
kikiáltási árban.

II. u. e. betétben A.-)- 1. sorsz. 2408 
hrsz. alatt felvett s egészben Sztiunga 
Jánosné Dananaj Zsuzsanna nevén álló 
szántó az Ortás dűlőben ingatlanra ...
................................................  150— P.
kikiáltási árban.

III. az osgyáni 325 sz. tkvi betétben 
A. I. 1—2 sorsz. 189, 190 hrsz. alatt fel
vett s egészben vh. szenvedők nevén 
álló kert és ház 76 sz udvar ingatlanra
................................................ 2000— P.
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1941. évi március hó 8 ik 
napján délután 15 órakor Osgyán köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá eső I. és II. alatti in
gatlant a Tátra Bank fiókja érdekében 
a kikiáltási ár Vs ánál, a III. alatti in
gatlant 1608 P. alacsonyabb áron eladni 
nem lehet (1908:XLI. t. c. 26. §)

Az árverés alá kerülő I. alatti ingat
lant dr. Bernáth Gyula érdekében 3204 
P. 65 fii!., a II. alattit 1611 P., a 111. 
alattit 3186 pengő vételárnál alacso
nyabb áron eladni nem lehet. (5.610/ 
1931. M. E. sz. rendelet 21. §.)

A tkvi hatóság a 10.650/1939. M. E. 
sz. rendelet 3. §-a értelmében felhívja 
az árverelni szándékozókat, hogy az idé
zett szakasz 1. bek. értelmében az eset
leges árverési vételhez szükséges ka
tonai hatósági hozzájárulást lehetőleg 
még az árverés határnapja előtt szerez
zék meg, mert ha a katonai hatóság az 
árverési vételhez utólag hozzá nem já
rul, az árverés hatályát veszti és annak 
költségeit az árverési vevő által letétbe 
helyezett bánatpénzből kell fedezni.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a, ame
lyet a magasabb ígéret ugyanannyi °/o- 
ára kell kiegészíteni.

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

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

Palugyay Antal
tkvvezető.
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