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Erdély megsegítése.
A legegyszerűbb magyar, aki' 

még a betűvetés titkait sem ismeri, 
tudja, vagy inkább érzi, hogy mit I 
jelent nekünk Erdély. A magyar 
lélek, kitartás, eszesség, soha meg 
nem bicsaklás fűződik ehez a szó
hoz, amiben nagy része van a tör
ténelemnek, mert múltúnk legdicsö- 
ségesebb lapjai Szent István biro
dalmának erre a részére vonatkoz
nak. A „kis Magyarország" mindig 
szivbéli ügye volt nemzetünknek. 
A legnehezebb napokban, akár aj 
tatár, török, Bécs, vagy a felbujto- 
gatott nemzetiségek rontottak ránk, 
Erdély volt és maradt a sziklavár, 
az a fogalom, amelybe minden re
ményünket vetettük.

Emlékezünk még arra a szivet 
összefacsaró hirre, ami 1918 kará
csonyakor futott végig a forrada-i 
lomszagatta országon; Kincses Ko-! 
lozsvárra bevonultak a románok. 
Összecsuklásunknak ez volt leg
jellemzőbb korszaka. Még Kolozs

vár i s . . .  jajdultunk fel és amikor 
a nagymultu nemzetek ösztönével 
kerestük talpraállásunk útjait, ki
buggyant ajkunkon az ének; „Lesz 
még kikelet Kolozsvár felett..!"

Lett. 1940. év szeptemberében 
Horthy Miklós honvédjei vissza
szerezték ősi jussunkat Erdély egy 
részével együtt. Azóta keményebb 
a járásunk, csillogóbb a szemünk 
és jó szívvel adjuk, amink van, 
mert érezzük, hogy a kifosztott 
Erdély megsegítése önmagunk meg
értése és támogatása. Ha erős a 
sziklavár, mi sem bukunk könnyen 
térdre. Ez az oka annak a meg
értésnek, ami Erdély ügyeivel kap
csolatban eltöltött mir.dannyiimkaí.

Erdély elválaszthatatlan a magyar 
életközösségtől, mert egymás nél
kül csak sorvadunk. Most mi ipar
kodunk visszaadni azt, amit évszá
zadok folyamán adott az anyaor
szágnak.

Gróf Csákv István és a nőmön halottak emlékezete
a vármegye

Gömör és Kishont vármegye törvény- 
hatósági kisgytilése január., hó 31-cn, 
pénteken délben ülést [tartott. A hivata
los távolléte miatt akadályozott dr. ’Sóldos 
Béla főispán helyett elnöknő dr. Horváth 
Árpád alispán a következőkben emléke
zett meg az országot és a vármegyét ért 
fájdalmas veszteségekről.

„Szomorú, országunkat és vármegyén
ket mélyen lesújtó halálesetekről kell 
megemlékeznem.

Az egyik gyászbaboritotta az egész 
magyar nemzetet és hazánkban még a 
legkisebb falukon is fekete gyászlobo
gót lenget a téli szél.

Gyászol az ország, mert egyik leg
jobb, egyik legnagyobb fia: g ró f Csdky 
István m. kir. külügyminiszter eltávozott 
az élők sorából.

Hogy ki volt a magyar nemzetnek 
gróf Csáky István, azt nagyon jól tud
juk és érezzük valamennyien, mert lát
tuk, tapasztalhattuk, hogy közéleti tevé
kenységével a legnagyobb mértékben 
járult hozzá a magyar állam feltámadá
sához.

Neve elválaszthatatlanul összeforrt 
Kárpátalja és Erdély visszatérésével és 
örökre fennmarad a magyar történe
lemben.

Egész életét egy nagy és szent cél
nak szolgálatába állította : visszasze
rezni hazájának az őt megillető helyet 
és visszaadni a magyarságot önmagá
nak és európai elhivatottságának. .

Az ő halálával bennünket ért nagy 
veszteség annál nagyobb, annál fájdal
masabb ránk nézve, mert a mostani

bonyolult világhelyzetben és nehéz ma
gyar sorsban nagyon nagy szükség lelt 
volna',’a magyarságnak e nagyképzett- 
ségii fiatal külügyminiszter külpolitikái 
tájékozottságára és személyi összekötte
tésein kívül az ö munkabírására.

Tisztelettel bejelentem, hogy a vár
megye Közönsége nevében részvéttávi 
ratot intéztem a m. kir. miniszterelnök 
úrhoz és a gyászoló özvegyhez.

A közeli napokban hunyt el 88 éves 
korában a vármegye életében — a cseh 
megszállás előtii időben — oly inten
ziven közreműködő és a vármegye Kö 
zönségének érdekeit mindenkor oly 
lelkiismeretesen szivén viselő és szol
gáló volt törvényhatósági bizottsági tagja 
és tiszteletbeli főügyésze, Mattonhúzai 
Marton János.

Teste megtért pihenni szeretett vár
megyéjébe és itt Rimaszombatban tör
tént temetésén részt vettem a vármegyei 
képviseletében az egész vármegyei tisz
tikarral, amelynek a megboldogult min
denkor olyan őszinte támogatója és jó- 
akaratu barátja volt. A temetés alkal
mával az elhunyt özvegyének a törvény- 
hatósági bizottság őszinte részvétét fe
jeztem ki.

Elszomorodott szivvel kell jelentenem, 
hogy Hanvai Hanvay László ny. m. kir. 
huszárezredes, közgyűlésünknek is tagja, 
január 29 én visszaadta nemes és hős 
lelkét Teremtőjének.

Mindnyájunk lelkében, — akik őt j 
ismertük — sajgó sebet ütött az ő el 
múlása.

Benne a vármegye egyik leghűbb, 
legjobb és hős fiát siratja. Egyike volt 
azoknak a keveseknek, akik a ré-! 
szűkre kijelölt helyet tökéletesen töl
tötték be, akik mindenkor hűségesen, 
még életük kockáztatásával is szolgál
ták a magyarság szent ügyét.

A limanovai hős kapitány mindig | 
büszkesége volt és az is marad min 
denkoron ennek a vármegyének és a mi 
tiszteletünk, barátságunk és szeretetünk 
vele marad és az örökkévalóságba is 
elkíséri.

Bejelentem, hogy elhunyt szereteti 
kisgyülési tagtársunk özvegyéhez a vár
megye Közönsége nevében részvéttávi
ratot intéztem. Á holnapi temetésén pe
dig a törvényhatóság képviseletében 
küldöttséggel fogok résztvenni és őt a 
vármegye Közönsége nevében búcsúz
tatni fogom.

* „ **
Munkás magyar élet ért véget Varga 

Oros János törvényhatósági bizottsági1 
tagtársunk elhunytával is, aki a tegnapi 
napon költözött el az örök és szebb 
hazába soraink közül.

A patriárchai kort ért derék magyar 
kisgazda testvérünknél távol a világ za
jától folytatott szorgalmas és a föld 
szeretetében eltöltött küzdelmes élet 
végét jelentette a halál.

Áldozatos magyar életét megjutal
mazta a sors, megengedte, hogy az ál
tala annyira szeretett föld szabad és 
magyar legyen és abban nyughasson az 
ő elfáradt teste.

Temetésén délután személyesen fogok 
résztvenni a törvényhatóság képvisele
tében.

* * *

Végezetül úgy érzem meg, kell még 
emlékeznem Lőrinczy György elhunytá- 
táról is, aki vármegyénknek a meg
szállás előtti időkben tanfelügyelője 
volt.

Öt is a közeli napokban ragadta el 
80 éves korában közülünk a kérhetetlen 
halál.

Lőrinczy György egyike volt a leg- 
magyarabb érzelmű és gondolatvilágu 
Írónknak, aki Írásainak a tárgyát a 
magyar föld és népe — igen sok-sok 
versében és művében egész vármegyénk 
és népe — köréből vette és megfigye
léseit közvetlenül természetesen és az 
egyszerűség bájával tolmácsolta.

Valamennyiök emlékét kegyelettel fog
juk megőrizni".

Dr. Érti János tanár előadása Ri
maszombatban. A rimaszombati m. kir. 
állami kórház és a m. kir. állami gyer- 
mekmenhely orvosai, valamint Gömör- 
Kishont vármegye hatósági orvosi kara 
1941. február hó 9 én déli 12 órakor 
az állami kórházban tudományos ülést 
tartanak. Üléselnök:dr.Balogh Ádám. Elő
adást tart dr. Érti János egyetemi tanár, 
tábornok orvos, a biológiai sebészet 
úttörője „Regeneratiós műtétek" címen. 
Dr. Érti János egyetemi orvostanár, 
neve a világháború felismerhetetlenségig 
összeroncsolt állkapocs és arc sérült
jeinek mesteri plasztikázása által vált 
ismeretessé egész Középeurópában. A 
rimaszombati orvosi társadalom nagy 
érdeklődéssel tekint az előadás elé.

Rimaszombat város 
közgyűlése.

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete január 31-én, pénteken délután 
tartotta meg ez évi első közgyűlését. 
Éva László polgármester megnyitván 
az ülést, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
dr. Kovács László és vitéz Vaskői Károly 
képviselőtestületi tagokat kérte fel. Majd 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
nemzet nagy halottjáról: gróf Csáky 
István külügyminiszterről. Beszédét a 
megjelentek állva hallgatták végig és 
néma c-önddel adóztak az elhunyt em
lékének.

A 40 pontból álló tárgysorozat elején 
a közgyűlés tudomásul vett több, a vár
megye törvényhatósági kisgyülése és a 
vármegye alispánja által jóváhagyott ha
tározatokról szóló végzéseket.

A képviselőtestület dr. vitéz Puskás 
Zsigmond városi tanácsnokot az árva
széki ülnöki teendőkkel, dr. Csetneky 
Pál városi aljegyzőt az adóhivatali fő
nöki teendőkkel, Fejes János városi 
iktatót pedig a közgyámi teendők ellá
tásával bízta meg. Az újonnan kineve
zett dr. Szabó István városi fogalmazót 
a kihágási rendőri büntetői bírói tiszt
tel ruházták fel.

Szöltősy István városi kiadó-irattáros 
nyugdíjaztatása iránti kérelmének ez év 
március 1 töl keződöen tesznek eleget, 
mig dr. Ragályi Antal városi ügyésznek 
bizonytalan időre fizetéstelen szabadsá
got engedélyeztek.

Rimaszombat megyei városnál alkal
mazott városi kocsisok szegődmény-le- 
veleinek bemutatása és elfogadása kap
csán Varga Imre képviselőtestületi tag 
indítványozta, hogy a város törekedjék 
arra, hogy a jövő évi költségvetés 
miniszterközi tárgyalásánál a kocsisok 
fizetését 5 ös alapon állapítsák meg. A 
közgyűlés az indítványt elfogadta.

Elhatározták a volt járványkórházi fa- 
barak lebontását és kimondotta a köz
gyűlés, hogy az Egészségház iskolafogá
szati felszereléséhez a jövő évi költség- 
vetésbe 1200 pengőt állítanak be. Hoz
zájárult a közgyűlés a Városi Testneve
lési Alap létesítéséhez.

A város tulajdonát képező pénzügy
igazgatósági épület pincéjét a vármegye 
alispánjának kérelmére a város zsirellá- 
tásának biztosítása céljából raktárhelyi
ségnek díjmentesen átengedték. A feb
ruár 1 évei ugyanott megüresedett egyik 
üzlethelyiséget a MATEÖSz-nak, a má
sikat pedig Szőllősy Istvánnénak adták 
bérbe.

A m. kir. Dohánybeváltónak a vásár
téri telepe előtti városi területnek egy 
részét parkosítás céljából évi 1 arany
pengő bérösszegért átengedte a közgyű
lés. Az egyesült prot. gimnáziumnak 
mérsékelték az 1941. évre kivetetett 
közüzemi dijakat. Igenlő határozatot 
hoztak az állami elemi iskolák közüzemi 
dijainak elengedése kérelmében is.

Néhány illetőségi ügy lettárgyalása 
után az elnöklő polgármester jelentést 
telt a január havi pénztárrovancsolásról 
és az ülést bezárta.



2 G ö m ö r 1941. február hó 9.

A  kormánybiztos jogköre 
a közellátás biztosítására. Az evangélikus egyház belmisszid 

szerveinek szeretetvenddgsdge.Mint már jelentettük, a m. kir. 
minisztérium a közellátási minisz
ter előterjesztésére dr. ’Sóldos Béla 
főispánt Gömör és Kishont várme
gye egész területére kiterjedő ille
tékességgel közellátási kormány- 
biztossá kinevezte.

Az 510/1941. M. E. számú ren
deletben foglaltak értelmében a 
kormánybiztos a vármegyei, városi 
és községi hatóságoknak közellá
tási ügyében hozott olyan határo
zatát, amely a közellátás érdekére 
sérelmes, avagy a közellátás folya
matosságának biztosítását veszé
lyezteti,

hivatalból is megsemmisítheti 
és a határozatban foglaltak 
tárgyában szükség esetén saját 
hatáskörében intézhedhetik.

A kormánybiztos, ha az intézke
désre hivatott hatóság a közellátás

Az Iparoskör zsúfolásig megtelt nagy
termében rerdezte meg a Rimaszombati 
Önkéntes Tíizoltóegyesület február 2-án, 
vasárnap este műsoros farsangi estjét, 
amely minden tekintetben nagyszerűen 
sikerült.

A megjelentek soraiban ott láttuk dr. 
Horváth Árpád alispánt, a vármegyei 
Tűzoltó Szövetség elnökét, Éva László 
polgármestert, dr. vitéz Biikl.y Jenő 
rendőrkapitányt és dr. Bartáky János 
tb. főszolgabírót, a vármegye tűzrendé
szen felügyelőjét, akik a mulatság fő
védnökei is voltak.

Kürtszó jelezte a bál megnyitását, 
majd a kürtjei „imához" szólította a 
közönséget, amely felállva hallgatta meg 
a felemelő hangokat. A nemzeti színek
kel feldíszített színpadról elsőnek Filó 
Bözsike gyermeki áhítattal mondta el a 
Magyar Hiszekegyet.

A vadonatúj formaruhában feisora- 
kozott tűzoltók előtt Sohler Béla városi 
tűzoltóparancsnok hatásos beszédben 
üdvözölte a hatóságok megjelent kép
viselőit, a közönséget és a tűzoltóbaj- 
társakat. Örömének adott kifejezést, 
hogy a rimaszombati önkéntes tűzoltók 
immár magyar színekben léphetnek a 
közönség elé. Hódolattal emlékezett 
meg Magyarország Föméltóságu Kor
mányzójáról, majd fogadalmat tett a 
további nemzeti munkára, amellyel a 
helybeli tűzoltók hozzá akarnak járulni 
a Nagymagyarországért vívott küzdelem
hez.

Nagy tetszéssel fogadott szavai után 
dr. Horváth Árpád alispán lépett a tűz
oltók elé. Feszült figyelemmel kisért 
lelkes hangú beszédében megköszönte 
a meleg üdvözlő szavakat. Meggyőző 
erővel hangsúlyozta azt a mély bajtár- 
siasságot és őszinte szeretetet, amely őt 
közigazgatási működésének első percé
től a tűzoltókhoz fűzi. Méltatta az alis 
pán Sohler Béla érdemeit a helybeli 
tűzoltóság megszervezése és kifejlesztése 
érdekében. A lelkiismeretes munka foly 
tatására hívta fel a tűzoltóságot, majd 
— mint a Magyar Országos Tűzoltó- 
szövetség mrgbizottja — kiosztotta a 
szövetség által arra érdemesített tűzol
tóknak a magyar szolgálati érmeket. A 
kitüntetésben a következő önkéntes tűz
oltók részesültek :

Ezüstérmet kapott Csernok Ede 20 
éves szolgálat után. Sisakdiszes bronz
éremben részesültek Brözmon János, 
Papp Lajos, Durda János, Bredár Lajos 
és Halassy Gyula 10—10 éves szolgálat 
után. Bronzérmet kaptak Kamarás Jenő, 
Demeter István, Filó János, Házik László, 
U jj László, Matécska András és Du 
bovszky László 5—5 évet meghaladó 
szolgálatukért. A nemzetiszinü szalagén 
függő érmeket az alispán — a közön

érdekei szempontjából szükséges 
intézkedést megtenni vonakodik, 
vagy azzal késlekedik, az intézke
dést közvetlenül megteheti s annak 
végrehajtásáról gondoskodhatik, ha 
pedig a közellátás érdekében szük
séges valamely intézkedés és vég
rehajtása halaszthatatlanul sürgős, 
az egyébként intézkedésre hivatott 
hatóság helyett intézkedhetik.

A kormánybiztos a közellátási 
ügykörben működő

állami törvényhatósági és köz
ségi alkalmazottakkal, valamint 
a községi elöljáróságok tag
jaival közvetlenül rendelkez
hetik

és felfüggesztheti azt az alkalma
zottat, aki kiadott rendelkezését 
késedelmesen teljesiti, vagy rendel
kezéseinek nem engedelmeskedik.

ség tapsai között — tette fel a kitün
tettek mellére.

Ezntán megkezdődött az est műsoros 
része, amit Szötlősy István konferált be 
a régi iskola hatástkeltö és szellemes 
stílusában. Aktuális, élccel és szatírával 
fűszerezett mondásait nagy siker koro 
názta. A hófehér magyarba és buzakék 
mentébe öltözött ennivalóan édes csöpp 
Páricska Zolika természetes megjelené
sével és bátor mondókájával pillanatok 
alatt a közönség leikéhez férkőzött. 
Tóth László már ismert hajlékony és 
kellemes hangján, Kosina Andor pedig 
meglepően zengzetes baritonján énekelt 
Lali Sándor cigányzenekarának alkal
mazkodó kísérete mellett. Mindkettő 
hanganyaga érdemes a kellő kiképzésre. 
Dárda János tősgyökeres paraszti mo
nológja eredetiségével hatott és sok 
tapsot érdemelt ki. A műsor központját 
egy kacagtató és ötletes egyfelvonásos 
vígjáték képezte, amelyet a kitűnő hu 
moru Dtobka Géza, Gömöri Boriska 
és Kosina Andor adtak elő, kifejező 
alakításukkal zajos sikert aratva. Végül 
a bájos és szép magyar ruhába öltözött 
Filó Bözsike ügyesen elmondott verses
köszöntő során virágcsokorral kedves
kedett dr. Horváth Árpád alispánnak és 
Éva Lásló polgármesternek.

A válogatott és jól megrendezett mű
sor után megkezdődött a tánc, amely 
csak a hétfő reggeli órákban ért véget.

Az erkölcsileg és anyagilag is kitünően 
megrendezett mulatság a fáradhatatlanul 
tevékenykedő rendezőbizottság érdeme, 
melynek élén Sohler Béla főrendező 
Durda János vigalmi bizottsági elnök 
és Tóth Ernő pénztárnok állt. A tiszta 
jövedelem a tűzoltóságnak az uj forma
ruhával való felszerelésének céljait 
szolgálja.

Igm ándí keserüviz 
a term észetes

gyorshashaftő 
elég 3 ujjnyi

A belügyminiszter visszaállította az 
oldalfalai körjegyzőséget. Gömör és 
Kishont vármegye kisgyülésének javas
latára a m. kir. belügyminiszter 6466/ 
1940. III. b. számú rendeletével 1941 
évi március hó 1 i hatállyal a tornaijai 
járáshoz tartozó bejei körjegyzőséget 
továbbra is Beje székhellyel Beje, Lőkös, 
Zsór, Otrokocs kisközségekben állapí
totta meg. A bejei körjegyzőségből ki- 
velt Oldalfala, Runya, Baraca és Gömör- 
füge kisközségekből pedig Oldalfala 
székhellyel az oldalfalai körjegyzőséget 
állította vissza.

Február 2-án az evangélikus egyház 
belmisszió szervei nemcsak városunk 
evangélikus társadalmát, de felekezetre 
való tekintet nélkül a annak egéiz 
polgárságát a Polgárikör nagytermében 
szeretetvendégségen látták. Valóban sze- 
retetvendégség volt. Ott volt szegény és 
gazdag. A szeretet melegített át minden
kit. A tél hidegében, a távoli háború 
lidérc nyomástól felszabadulva, a farsang 
mámoros jóhangulata helyett az igazi 
öröm gyulladt ki a szemeken és vált 
mosollyá az arcokon. Áldás volt látni 
a gonosz és gyűlölködő világban embe
reket, akik békességesen és mosolyogva 
figyeltek, beszélgettek és vetkőzték le 
néhány órára az élet idegölő rohamát 
és ádáz küzdelmét. Megjelent a kiisz- 
tusi szeretet és békességet teremtett az 
emberi szivekben. Ha töbhet nem is 
mondanánk erről a szeretetvendégség- 
rői, akkor is tudjuk, hogy akik ezt 
megteremtették, nem fáradoztak és mun
kálkodtak hiába.

De nézzünk végig azokon a dolgokon, 
amelyek ezt a kellemes meleg hagula- 
tot megteremtették. A szeretetvendég- 
séget egyházi ének vezette be. Utána 
Lovas Kovács András segédlelkész imája 
kérte Isten segedelmét és áldását az 
összegyiiltekre. Az Asszony és Leány
kör Halász József karnagy vezetése 
mellett lelkesen énekelte a lélekre meg
nyugvást hozó „Akárhogy zug a vad 
vihar" c. vallásos éneket. .

Ezt követte Baráth Károly lelkész 
meleg üdvözlő szavai a megjelentekhez. 
A szives üdvözlő szavak után rövid elő
adás hangzott el ma nagyon aktuális 
témáról: „Az egyház szerepe az emberek 
életében és az emberek szerepe az egyház 
életében.* Nem mehetünk el mellette úgy, 
hogy belőle legalább néhány gondolatot 
ide ne vessünk. Kihangsúlyozta az elő
adó lelkész, hogy amikor egyházról be-

Az ország egyik legelőkelőbb keresz
tény pénzintézete a Nemzeti Hitelintézet, 
melynek városunkban is van fiókja, múlt 
hó 31-én tette közzé múlt évi mérlegét. 
Ez az üzleteredmény azt bizonyítja, hogy 
az intézet híven szolgálta a közérdeket, 
nem tévesztette el működése során a 
magasabb nemzetgazdasági szemponto
kat és száz százalékban eleget tett a 
bankszerüség követelményeinek, mert 
szakszerűség, előrelátás és gondosság 
jellemezte a vezetőség üzletpolitikáját. 
Ezért az érdem elsősorban az intézet 
jeles vezérigazgatóját, Molnár András 
m. kir. kormányfőtanácsost illeti, kinek 
nagyvonalú munkássága eredményezte 
a múlt évi mérleg kedvező adatait.

Az intézet betétállományának nagyfokú 
emelkedése, a fiókhálózat fokozatos ki
épülése, a betétesek és ügyjelek számá
nak jelentős szaporodása, az intézet köl- 
csönállomdnyának nagymérvű emelkedése, 
amellett mobilitása és ezek összetevőjé
ből eredő nagyobb nyereség jellemzi a 
Nemzeti Hitelintézet elmúlt évi mérlegét. 
Ezen mérleg az erőnek, egészségnek, 
megalapozottságnak és komoly teljesitő- 
képessegnek a képét mutatja, ami a 
városunkban működő fiókkal szemben 
is folytonosan fokozódó bizalomnak adja 
magyarázatát, mellyel a közönség és 
gazdasági élet egyaránt viseltetik az inté
zet iránt.

Az intézet betétállománya a múlt év 
folyamán 9 773 000 pengővel emelkedett, 
ami közel 34°la-os emelkedésnek felel 
meg. Betétállománya elérte az év végé
vel a 38578.000 pengőt. Ezen betét
emelkedés nagyobb része a fiókhálózatra 
esik és kisemberek tőkegyűjtésének 
eredménye. Az elmúlt évben az intézet
nél 7670 uj betétet helyeztek el, ami a 
nagyfokú bizalom megnyilvánulása.

Nemcsak a betétállomány emelkedett 
örvendetesen, hanem az intézet kölcsön- 
állománya is nagymérvű emelkedést és 
mobilitást árul el. Az elmúlt évben 21 
millió pengőt meghaladó uj kölcsönt folyó  
sitott az intézet, miáltal kölcsönüllománya

szé1, akkor nem ev. vagy kath. vagy 
ref. egyházról beszél, hanem a nagy 
krisztusi anyaszentegyházról, amelybe 
minden felekezet minden igaz hívője 
beletartozik. Aztán előbb nagy általános
ságban fejezte ki, illetve adta meg a 
feleletet az uj világ és uj ember kiala
kítása hajnalán, hogy az egyház egye
temes célja, hogy a világba kialakítsa 
az u j emberarcot. A nagy cél érdeké
ben pedig a közvetlen feladat, hogy az 
egyház elvigye az örökké nyughatatlan 
emberhez azt, ami megteremti az uj 
emberi arcot, az evangéliumot. Az evan
gélium hozza az emberi szivekbe a 
szeretetet. Most már az ember feladata 
az egyházban az, hogy ezt a szeretetet, 
ne megállítsa, hanem tovább sugározza. 
Amint mondotta bezáró szavaiban a 
lelkész, most is erre az órára az egyház 
kikapcsol a világból, hogy egy kis szere
tetet sugározzon a szivünkbe s mi ezt 
a szeretetet tovább sugározzuk a világ
ban.

Az előadás beusőségét csak tovább 
emelte Turmezei Erzsébet két verse, 
melyet Siroky Ica tolmácsolt meleg, 
kedves és lelkes szavalatával.

A „Dicső személyed" c. vallásos éneket 
énekelte Oskó Józsefné már jól ismert 
kedves hangján és művészi formában.

A kedves négy jelenetben előadott 
kis színdarab: „Es mégis kisüt a nap" 
arra irányította a figyelmet, amit az 
ember az élet küzdelmében oly sokszor 
elfeled, hogy Isten a sötét napok múltán, 
a sötét fellegek után felhozza az ő él
tető napját. A szereplők valamennyien 
kedvesen és odaadóan játszották meg 
szerepüket.

Ezután fehérkötényes lányok és ked
ves asszonyok teát szolgáltak fel, amit 
a vendégek meghitt hangulatban fogyasz
tottak el. (u. k.)

45 millió pengőre emelkedett, a régi 
adósok pedig 11 millió pengői fizettek 
vissza, ami 27.6°/0-os mobilitásnak felel 
meg.

Úgy a betétemelkedésben, mint a köl- 
csönkihelyezésben jelentős része volt a 
rimaszombati fióknak is, mely fiók 1939. 
májusában kezdte meg működését váro
sunkban és Így az elmúlt esztendő volt 
az első teljes üzleti év, melyben a fiók  
kedvező eredményességről beszámolhatott. 
Városunkba hozta az IBUSz menetjegy
iroda fiókját, átvette az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság körzeti 
képviseletét, a földmivelésügyi minisz
térium által kijelöltetett tüzifanagykeres- 
kedönek és a megyei és városi hatósá
gok által tüzifakiskereskedésre is kapott 
megbízást. Fatelepet bérelt városunkban 
és kedvező áron és feltételek mellett 
árusítja a tűzifát, porosz és hazai sze
neket. Szerencsésen kapcsolódott bele 
városunk gazdasági életébe nagy tőke- 
felkészültségével, szociális elgondolásai
val, szakértelemmel és dinamikus erő
vel elégíti ki a megyebeli közönség 
legnagyobb részének a közgazdasági 
életben mutatkozó szükségleteit.

Áz intézet más fiókjainál uj üzletág
ként bevezette a zálogház intézményét, 
ami a kisemberek megsegítésére van hi
vatva.

Az összintézet ügyfeleinek száma az 
elmúlt év végével megközelítette az
56.000 t.

Az intézet állandó és nagymérvű 
erősödése lehetővé teszi a tisztvi
selők szociális gondozását, részükre 
fclyósitott őszi és karácsonyi segélyeket, 
valamint a tekintélyes összegű renume- 
rációk folyósítását. A tisztviselői kar 
egyharmada fizetésemelésben részesült, 
ezenfelül a nagyarányú fejlődés szük
ségessé tette újabb főtisztviselők kine
vezését. Az elmúlt év végén összehívott 
rendkívüli közgyűlés az intézet alaptő
kéjét kétszeresére emelte, miáltal az idei 
dotáció nélkül is az intézet saját tőkéi
5.140.000 pengőre rúgnak, ami az inté-

Az Önkéntes Tüzoltóegyesnlet 
nagysikerű farsangi estjén osztották 

ki a szolgálati érmeket.

N a g y a r á n y ú  betétemelkedésrtíl és erőteljes fejlődésről számol őe a 
NEMZETI HITELINTÉZET rendkívüli kedvező múlt évi mérlege.

34 százalékos betétemelkedés!
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zetnek a Pénzintézeti Központ II. kúriá
jába való felemelkedését hozta magával.

Az igazgatóság gondos mérlegelés és 
előrelátó tartalékolás után 333.35006

pengőben állapította meg az üzletered
ményt és február 24 én megtartandó köz
gyűlésén 4°/o osztalék fizetésére tesz 
javaslatot.

A  jókedv és a teljes siker 
jegyében folyt le a diákbál.

A farsang mindenkori legkedvesebb 
és felejthetetlen emlékű mulatsága a 
gimnáziumi ifjúság hagyományos diák
bálja, amely nemcsak a fiatalság, de az 
„örök filiszterek“ but-felejtő és emléke
ket fakasztó vigassága is. Mintha a tél 
is örömét lelte volna a február 1 éré, a 
„Három Rózsa" emeleti termeibe ki
tűzött diákbálban, mert erre az alka
lomra puha fehér szőnyeggel szórta be 
az utat a kipirult arcú és édes remény
ségeket tápláló ifjúság lakkcipői és to- 
pánkái alá.

Szombaton este a város színeitől pom
pázó girlandokkal feldíszített termekben 
összegyűlt nemcsak Rimaszombat szine- 
java, de a környékről is sokan eljöttek 
a növendékek hozzátartozói. Az utolsó 
helyig megteltek a nagyterem széksorai, 
mire a mulatságot megelőző műsor meg
kezdődött. A karzaton helyezkedtek el 
a leánynövendékek, szinpompás képet 
mutatván a szebbnél-szebb estélyi ru
hákban. A piros szallagos Vili. o. tanulók 
Sándor Jenő tanárelnök vezetés mellett 
szorgoskodtak.

Gongütés jelezte az előadás kezdetét. 
Ez idén a műsor — eltérően a hagyo
mányos diákestélyek klasszikusabb izü 
megszokott programmjaitól — kizárólag 
könnyebb fajsúlyú számokból állott. 
Szőke János Vili. o. tanuló köszöntötte 
a vendégeket és az egyes számokat ta-

A farsang nagy e s e m é n y e : 
a N ő egylet m űsoros tá n ce sté lye ,

A Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegylet február 15-ére, 
(szombat estére) hirdetett műsoros 
táncestélyét nagynevű múltjához 
és régi hagyományaihoz híven 
hosszas és gondos előkészítés után 
rendezi meg a „Három Rózsa" 
nagytermében. A jelek szerint a 
mulatság a farsangi évad legnagy
szerűbb eseményének ígérkezik, 
amely iránt nemcsak Rimaszombat 
város, de az egész Gömör és Kis
hont vármegye közönsége részéről 
nagy érdeklődés nyilvánul meg.

A táncmulatságot bevezető mű
sor a maga nemében is szenzáció
nak ígérkezik. Az előadást Holéczy 
Miklósné, a Nöegylet igazgatója 
nyitja meg.

A rendezőségnek sikerült szerep
lésre megnyerni Bordy Bellát, a 
budapesti Operaház első táncos
nőjét, a magyar színművészet büsz
keségét. Hosszú idő után a meg
jelenteknek újból alkalmuk lesz az 
igazi táncművészetben gyönyörköd
ni. Hunyady-BuzásEnáténé, ország
gyűlési képviselő neje személyében 
kiváló előadóművésznőt ismerhe
tünk meg, mig Bedzássy Kató buda
pesti operaénekesnő dalaival gyö
nyörködtet majd. A műsor kereté
ben mutatkozik be Tömör Antal 
hegedűművész, a Zeneiskola uj 
tanára is, akit Lackner László igaz
gató kisér zongorán. A műsort 
reggelig tartó táncvigalom követi.

Az estély rendezését a város 
fiatalsága vállalta Bihary Barna

láló megjegyzésekkel konferálta be. Igen 
sikerült műve volt Petőfi egyik ismert 
versének több költőre átirt „változata", 
amely nagy tetszést aratott. Farkas Iza
bella és Mede Zoltán VIII. o. tanulók 
jól előadott monológjaikkal érdemelték 
ki a közönség tapsait. A három egy- 
felvonásos tréfákban, amelyek közül a 
főleg a legutolsó tetszett, Zemlényi Mag
da, Kriska Irén, Zakács László, Sarinay 
György, Murányi Tibor, Pollák István, 
Antal Tibor, Pdlkovdcs Béla, Eszenyi 
Géza és Kovács Ödön tűntek ki kifor
rott játékukkal és lelkes akaratukkal.

A műsor végeztével a termet pillanfS 
tok alatt átalakították a tánchoz. Páro
sával vonultak be diáktársaik karján a 
mosolygó arcú diáklányok. La li Sándor 
zenekara rázendített „Csak a szabadsá 
gos kiskönyvemet várom" csárdásra, 
melynek ütemei mellett a diákélettől 
búcsúzó VIII. osztályosok megnyitották 
a táncot. S folyt a vigalom önfeledt jó
kedvvel kivilágos virradatig és amikor a 
nap már Gyertyaszentelőre fordult, a bált 
sok fáradtsággal, de fiatalos lelkesedés
sel megrendező Vili. osztályosok zöld- 
szallagos „maturandusok“-ká váltak.

A diákbál erkölcsi sikerével egyenlő 
volt az anyagi eredmény is, amely je
lentős összeget juttatott a gimnáziumi 
segélyegylet javára.

vm. irodaigazgató és Oltvai Ferenc 
vm. főlevéltáros vezetése mellett. 
Belépődíj 2 P., családijegy 5 P. 
A jegyek elővételben Rábely József 
könyvkereskedésében kaphatók, a 
meghívók pedig Jurasko Pál bank- 
főpénztárosnál (Takarékpénzt ár )  
igényelhetők. Tekintettel arra, hogy 
a jegyek számozatlanok, ajánlatos, 
hogy a közönség a műsor fél 9 
órai kezdete előtt helyeit minél 
hamarább elfoglalja.

Néhai farkasfa lvi Farkas B alázs 
v ité zzé  n yilvé n ité sa .

Magyarország Főméltóságu Kormány
zója legfelsőbb elhatározásával a világ
háborúban 20 éves korában hősi halált 
halt farkasfa lvi Farkas Balázst, farkas
falvi Farkas Zoltán fiát vitézzé nyilvá
nította.

Farkas Balázs önkéntes tizedesként 
szolgált a 6 dragonyos ezrednél s alig 
párnapos harctéri szolgálata után, járőr- 
szolgálat közben 1914. október hó 10-én 
mint a nagy ezüst vitézségi érem tulaj 
donosa, Dembnónál hősi halált hal'.

Farkas Zoltánnak három fia vonult be 
a világháború alatt, legidősebb volt kö
zöttük a most vitézzé avatott Farkas 
Balázs. Később maga az édesatya, a 
daliás Farkas Zoltán is önként jelent
kezett a haza védelmére. Sajnos nem 
érhette meg az örömet: hősi halált halt 
egyik legkedvesebb fia vitézzé nyilvá
nítását.

Magyarország Kormányzójának leg
felsőbb elhatározása az általános tiszte
letnek és megbecsülésnek örvendő család 
iránt mindenütt őszinte örömet keltett.

Elmaradnak a Polgárikor vitaestjei.
A Polgárikörnek — lapunk múlt szá
mában kö.’ölt — vitaestjeit a közönség 
más oldalú lekötöttsége miatt későbbi 
időpontra halasztották el.

Tariska Lajos kir. törvényszéki el
nök ünneplése. A rimaszombati m. kir. 
törvényszék és a hozzátartozó kir. járás
bíróságok bírói kara február 5 én este 
a „Három Rózsa" különtermében társas
vacsora keretében ünnepelte Tariska 
Lajos kir. törvényszéki elnököt abból 
az alkalomból, hogy részére a Kormányzó 
Ur Ofőméltósága a királyi itélőbirák III. 
fizetési csoport jellegét adományozni 
méltóztalott. Dr. Valló Tivadar kir. tör
vényszéki biró és dr. Csapó Ödön kir. I 
ügyész pohárköszöntői után Tariska 
Lajos kir. törvényszéki elnök keresetlen 
szavakban köszönte meg az ünneplést, 
mely után a keletkezett vidám hangulat
nak és táncnak csak a szigorú záróra 
vetett véget. (§.)

Váry János ny. iskolaigazgató, a
rimaszombati Koszorús Dalárda karnagya 
ma tölti be 87. születésnapját. Ez alka
lomból régi hű előfizetőnknek nagy
számú tisztelőivel együtt őszinte szívvel 
gratulálunk.

Dr. Kurovszky László a kassai 
ügyészség elnöke lett. Dr. tassi Fülöp 
Dezső, a kassai kir. ügyészség elnöke 
ez év február elsejével nyugalomba vo
nult. Helyére a m. kir. igazságügy mi
niszter dr. Kurovszky Lászlót, a rima- 
szombati kir. ügyészség elnökét helyezte 
át. Dr. Kurovszky László a felszabadu-1 
lás után Miskolcról került Rimaszom
batba az ügyészség élére. Itteni két 
éves működése alatt nemcsak a pártat
lan és tiszta igazságon alapuló hivatal
beli ténykedésével, de rokonszenves 
egyéniségével is nagy megbecsülésre és 
köztiszteletre telt szert. A kassai ügyész
ségen édesapja, dr. Kurovszky Ferenc 
volt főügyésznek örökébe is lépett.

Minisztériumi berendetés. A m. kir. 
földmivelésügyi miniszter Benko Béla 
hevesvármegyei gazdasági felügyelőt 
(Eger) telepitésügyi felügyelővé nevezte 
ki és a földmivelésügyi minisztériumba 
szolgálatra berendelte.

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

Halálozás. Asztalos József asztalos- 
mester 61 éves korában január 31-én 
Rimaszombatban meghalt. Az elhunyt 
hosszú éveken ál a Zawadszky temet
kezési vállalkozó cég szorgalmas üzlet- j 
vezetője volt. Halálát özvegye, gyerme
kei és kiterjedt rokonság gyászolja.

Elhalasztották a „Katóka őrmes 
térné" felújítását. Több oldalról közbe
jött akadályok miatt a „Katóka őrmes-1 
terné“-nek február 22-ére tervezett fel- i 
újítását a nagyböjt utáni időszakra ha- 
lasztotlák el.

„Saját érdekében"
már most javitassa traktorját. Csiszol- 
lassa hengerét és tengelyét, pontos 
svá jc i c s i s z o l ó g é p ü n k k e l .
Traktor javításokat szakszerűen, kedvező 
árban készítünk ! Jutányos ajánlattal 

készséggel szolgálunk.
Szilágyi és Diskant gépgyár Miskolc.

A tűzharcos estre belépőjegyek kor
látolt számban az esti pénztárnál még 
kaphatók. Pontos megjelenést és a höl
gyeket magyar ruha viselésére kéri a 
rendezőség.

Katonai szolgálatból visszatértem, műterme
met újból megnyitottam. KORÁNYI ZOLTÁN 
Koháry u 12.

Járványszünet az iskolákban. Dr.
Eszenyi Gyula vármegyei tiszti főorvos 
javaslatára a vármegye alispánja a ta
nuló ifjúság között nagy mértékben fel
lépett influenza-járvány miatt február
3-ával elrendelte az állami elemi isko
láknak és a polgári leányiskolának két 
hétre való bezárását. Ezzel egyidejűleg 
az egyesült prot. gimnázium tanulói egy
hetes félévvégi szünetet kaptak.

*) Rimaszombat és környékére fix 
fizetés és J U T A L É K  mellett
főügynököt  keresünk.
Ajánlatok : Magyar Hollandi Biztositó 
r. t. vezériigynöksége, Miskolc, Posta
fiók 109.

Helyhatósági állatorvosi körök 
megállapítása. A in. kir. földmivelés
ügyi miniszter a m. kir. belügyminisz
terrel egyetértésben Gömör és Kishont 
vármegye területén az alábbi állatorvosi 
köröket szervezte : A jolsvai állatorvosi 
kört Jolsva székhellyel: Jolsva, Jolsva- 
tapolca, Gice, Mikolcsány, Miglészpataka 
és Süvete. A pelsőci állatorvosi kört 
Pelsőc székhellyel: Pelsőc, Kuntapolca, 
Páskaháza, Szalóc, Vigtelke, Szilice, 
Szádvárborsa, Pelsőcardó,Gömörhosszu- 
szó, Kecső, Aggtelek, Özörény, Mellété, 
Gömörpanyit, Beretke, Csoltó és Lekenye. 
A rimaszécsi állatorvosi kört Rimaszécs 
székhellyel: Rimaszécs, Bálka, Balog- 
tamási, Balogujfalu, Dulháza, Rakottyás, 
Uzapanyit, Alsóbalog, Felsőbalog, Per
jése és Balogpádár községek.

V igyáza t !
A Darmol hashajtót utánoz- 

.  zák. Ügyeljen, mert minden
V ( 5  tablettán a „ D A R M O L "

szónak é s T  alakú bevágás- 
nak ke|| lenni. Kimondottan 

A-— eredeti  csomagban kérje.

ő s z i  term elésű
la  hasáb és dorong tűzifa,

jutányos áron, azonnali házhozszállítás, az udvarban való kirakás és átadás
mellett kapható.

N EM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben.__________ Telefon 52,

25 napos társasutazás D U B R O V N I K B A  
1941. II. 23. -  III. 19. (MNB. 1376 sz. engedélye).
15 napos társasutazás P L A N I C A R A  
1941. II. 22. — 111 8. (MNB.' 1377 sz. engedélye).

Jelentkezni lehet útlevéllel, személyazonossági igazoló jeggyel, MÁV arcképes 
igazolvánnyal vagy községi fényképes Igazolvánnyal, valláskülönbség nélkül.

1911. február hó 11-ig.

T Á R S A S U T A Z Á S O K  A BÉCSI  TAV. ASZI VÁSÁRRA.
1. KÜLÖNVONAT: 1941.111. 8-11.
2. AUTÓBUSSZAL: 1941. 111. 14-16.

(MNB. 1373 sz. engedélye.)
j e l e n t k e z é s i  h a t á r i d ő :  1941. II. 10-ig.

IB U SZ . MÁV. H ív . M enetjegyiroda R im aszom b at
a N EM 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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Társadalmi naptár.
Február 8. A tűzharcosok műsoros 

mulatsága.
Február 9. Református szeretetven- 

dégség.

ház vonzóerejü műsorszáma a Vili. Hen- 
rik-ben világhírűvé vált Ch a r l e s  
Laugthonnal a főszerepben.

Irodalom.

Elvállalok saját írógépemen m i n d e n f é l e  
g ép irá si m unkát.

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

Kiadó hentes üzle t
konyha lakással, minden elfogadható árért. 
Ugyanott egy műhelynek való helyiség 
udvarral és színnel kiadó.

Runyay László hentes.
Február 9. A Mária-Kongregáció mű

soros táncestje a Kát. Körben.
Február 15. A Rimaszombat és Vidéke 

Jótékony Nőegylet táncmulatsága.
Február 22. A pénzügyigazgatósági és 

adóhivatali tisztviselők táncmu
latsága a „Három Rózsáéban.

Március 8—9. Az ev. Luther Kör szin- 
műelőadása a Polgárikörben : 
„Haláltánc".

— A rimaszombati ref. Asszony- 
és Leánykör műsoros szeretetvendég- 
sége vasárnap délután 5 órakor kezdő
dik az ipartársulati székház nagytermé
ben. A belépés díjtalan. A nívósán össze
állított műsor után teát szolgálnak fel.

Megindultak a vasúti állomás to
ronyórái. A felszabadulás előtt a csehek
elvitték a vasúti állomás három nagy 
toronyórájának központi irányitó készü 
lékét. Több, mint két évi szünet után 
sikerült ezt a szerkezetet elkészíttetni, 
úgyhogy a vasúti állomás nagy óráinak 
mutatói az elmúlt héten újból megin
dultak. Ezzel közmegnyugvásra elintézést 
nyert a város lakosságának és az utazó- 
közönségnek panasza, amely az évek 
óta álló órák miatt már lapunk utján 
is kifejezésre jutott. A minden kívánság 
iránt figyelmes MÁV-üzletvezetőség a 
toronyórák megindításával együtt az 
állomásépület előcsarnokában, a váró
termekben és a perronon is villanyórákat 
szereltetett fel.

A Hid uj számának külön értéket ad 
Zilahy Lajosnak az elmúlt hétről való 
krónikája. Érdekes divat és mozirovat, 
képes riportok, világhiradó, két regény, 
1000 pengős pályázat, Inyesmester re
ceptjei és sok-sok olvasnivaló van a 
Hid uj számában. — Mutatványszámot 
készséggel küld a kiadóhivatal: Buda
pest VII. Erzsébet-körut 7.

Nemzeti filmszínház kft.
Kivételes farsangi ajándékkal kedves

kedik közönségének a filmszínház igaz
gatósága. Szombaton, vasárnap és hétfőn 
Budapesttel egyidőben mutatja be a 
legújabb, óriási sikert aratott magyar 
zenés-vigjátékot „Igen vagy nem" cí
men. Asztalos Miklós és Vaszary János 
rendkívül mulattató és elmés fordula
tokkal valósággal zsúfolt szövegkönyvét 
Bánky Viktor rendezte meg a szokott 
fényűzéssel. A szerelmi tévedések soro
zata a nagyszerű történet, amelynek 
pikáns izét Budai Dénes fülbemászó 
zenéje fűszerezi. Főszereplők a legkivá
lóbb magyar színészek : Muráti Lili,
Szörényi Éva, Vaszary Piroska, Kiss 
Manyi, Jávor Pál, Páger Antal, Mály 
Gerő, Rózsahegyi Kálmán és Pethes 
Sándor.

Február 11-én, kedden régen látott 
kedvencünk, Pola Negri újabb mester
filmje, a „Maradj" kerül a mozgószinház 
műsorára. Az izzó levegőjű társadalmi 
dráma a nagyszerű művésznőnek és 
társainak alkalmat ad teljes tehetségük 
kibontakozására. A főszereplők között 
szerepel a daliás Petrovich Iván is. A 
német nyelvű filmremeket az UFA hír
adó kiséri.

Február 12 én, szerdán kitűnő amerikai 
detektivfilm fut a vásznon „Mégis szép 
a világ" címen. Egy rejtélyes haláleset 
szörnyű gyanúba keveri magát a detek 
tivet is, mig végre kiderül és győz az 
igazság. Gyönyörű nő a főszereplő 
Ciaudette Colbert személyében, mig a 
férfi szerepekben James Stewart és Guy 
Kibbee tűnnek ki. A lenyűgöző rendezés 
Van Dyke kezét dicséri.

Február 13-án, csütörtökön magyar 
filmrepriz: Jókai örökbecsű regényének, 
a „ Fekete gyémántokénak uj kópiáját 
láthatjuk, melynek főszerepét Szeleczky 
Zita és Jávor Pál játszák.

Február 15-, 16- és 17 én a legújabb 
angol filmóriás, Viktor Hugó világhírű 
regényének hangos filmváltozata, „A 
notredamei toronyőr" a mozgóképszin-

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-Tündérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V* évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

• •
U  zletáthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

hogy

b o rb é ly - és fo drászüzletem et
a Horthy Miklós-tér 23. szám alól a 
Kossuth Lajos utca 1. szám alá he 
lyeztem át. Kérem a tisztelt közönség 
további szives pártfogását.

Mély tisztelettel: 
N oga  Sándor  
borbély és fodrász.

K e r e s e k  m e g v é t e l r e
a n t i k  b ú t o r t

azonnali átvételre 
K á p o s z t á s  L á s z l ó  festő 
Szijjártó u. 60.

• •
Üres üvegeket

negyed-, fél- és egyliteres nagy
ságban, minden mennyiségben 
vásárol

Valaszkay Rezső rum- és likőrgyára 
Rimaszombat, Andrássy-u. 5. sz.

Helybeli és környékbeli i n t é z e t e ke t ,  
i s k o l á k a t  látogató agilis

hirdetési a k v iz itő rö k
magas jutalékkal felvétetnek. „Vallás mel 
lékes" jelligíre Erdős hirdetőbe, Buda
pest, Teréz-kőrut 35. küldjék ajánlataikat.

70/1941, vght. szám.
Á rv erés i h ird etm én y.

Dr. Sacher Géza losonci ügyvéd által 
képviselt Schwarcz Sándor losonci ke
reskedő javára 51 pengő tőke és több 
követelés járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a rima- 
szombati kir. járásbíróság 1940. évi Pk. 
5402. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenve 
dőlől 1941. évi január hó 10-én lefog
lalt 1050 pengőre becsült ingóságokra 
a fenti kir. jbiróság fenti sz. végzésével 
az árverést elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a 
következő megnevezett: dr. Sacher Géza 
ügyvéd által képviselt Schwarcz Sándor 
javára 51 pengő s jár., továbbá a fog
lalási jkönyvből ki nem tűnő más fog 
laltatók javára is az árverés megtartá
sát elrendelem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk ma is fennáll és 
ha ellenük halasztó hatályú igénykere
set folyamatban nincs, végrehajtást 
szenvedő lakásán Rimaszombat, Sza- 
badka-pusztán leendő megtartására határ
időül 1941. évi február hó 11. napjának 
áélelötti 10 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorokat és gabonát s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
— de legalább a becsár */s_részéért — 
készpénzfizetés mellett el fogom adni, 
még akkor is, ha a bejelentő fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1941. évi január 24.
kitűzési d i j :  2 P. 74 fiit.

Gömör és Kishont vármegye alispánjától. 
1771/1941. szám.

P á ly á z a ti h irdetm ény.
Gömör és Kishont vármegye törvény- 

hatóságánál jelenleg üresedésben lévő 
három díjtalan közigazgatási gyakornoki 
állásra a Vármegyei Ügyviteli Szabály
zat 2. §-a értelmében országos pályáza
tot hirdetek.

Aszóbalévő állásokra megkívánt elmé
leti képesítést az 1929. évi XXX. t. c. 
65. § ának (1) bekezdése Írja elő.

A díjtalan vármegyei közig, gyakor
nokok segélydija a 77.213/1938. B. M. 
számú rendelet értelmében az első szol 
gálati évben havi 85 pengő, a második 
szolgálati évben havi 100 pengő, a har
madik szolgálati évben havi 120 pengő, 
a negyedik szolgálati évben pedig havi 
140 pengő.

Felhívom mindazokat, akik az állásra 
pályázni óhajtanak, hogy a pályázati 
kérelmüket dr. runyai ’Sóldos Béla 
főispán ur Óméltóságához címezve 194f. 
évi február hó 28 napjának déli 12 
óráig hozzám nyújtsák be.

A később beérkező kérelmeket nem 
fogom figyelembe venni.

A közszolgálatban állók pályázati ké
relmüket a szolgálati ut betartásával 
kötelesek benyújtani.

A pályázati kérelemhez a következő 
okmányokat kell csatolni:

1. a pályázó szül. anyakönyvi kivona
tát, szüleinek házassági és születési 
anyakönyvi kivonatait,

2. a 7720/1939. M. E. számú rendelet
3. § a alapján nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázó nem esik az 1939. évi IV. t. c. 
hatálya alá,

3. magyar állampolgárságot igazoló 
okiratot vagy annak hiányába^ olyan 
bizonyítványokat, melyek a magyar 
állampolgárságot valószinüsitik,

4. 3 hónál nem idősebb keletű erkölcsi 
bizonyítványt,

5. egyetemi (jogakadémiai) lecke
könyvet,

6. az 1929. évi XXX. t. c. 65. § ában 
, előirt elméleti képesítést igazoló jog

vagy államtudományi doktori oklevelet,
7. életleirást,
8. a már alkalmazásban lévők szolgá

lati bizonyítványukat,
9. az esetleges katonai szolgálat iga

zolását,
10. közszolgálatra egészségügyi szem

pontból való alkalmasságot igazoló, új
keletű tiszti orvosi bizonyítványt.

Az állást a vármegye főispánja kine
vezés utján tölti be.

Rimaszombat, 1941. évi január 28 án.
Dr. Horváth Árpád s. k.

alispán.

1941/1/25.
62/1941. vght szám.

Á rv erési h irdetm ény.
Dr. Sömjén János budapesti ügyvéd 

által képviselt dr. Szolnoky Pál buda
pesti javára 119 pengő 32 fillér tőke és 
több követelés járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részlet- 
fizetés történt, annak beszámításával, a 
rimaszombati kir. járásbíróság 1940. évi 
586. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől 1940. évi szeptember hó 4 én 
lefoglalt 1217 pengőre becsült ingósá
gokra a fenti kir. jbiróság Pk. 5774/1940. 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak dr. Ernst Otkár ügyvéd által 
képv. Sidol gyár javáia 146 P. 59 fiit. 
s jár., végrehajtást szenvedő lakásán 
Rimaszombat, Horthy Miklós tér 19. 
leendő megtartására határidőül 1941. évi 
j íb ru á r hó 14 napjának délelőtti 10 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
borok, likőrök és fűszeráruk s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés melleit el fogom adni.

Rimaszombat, 1941. január hó 22.
Bendicsek s. k.

kir. bírósági végrehajtó.
Bendicsek s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

í e rreee8kz!éany vaskereskedö segédei,
szlovák nyelvismerettel. 
Cim a kiadóhivatalban.

189/1940. vght. szám.
Á rv erési h irdetm ény.

Dr. Lindner Oszkár budapesti (V. Zrí
nyi- u. 7.) ügyvéd állal képviselt Vacum 
Oil Conrpany prágai cég javára várgedei 
lakos ellen 639 P. 90 fillér töke és több 
követelés és járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletf ze- 
tés történt, annak beszámításával a feledi 
kir. járásbíróság 1939. évi 3144/39. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1940. évi julius hő 17-én lefoglalt 1250 
pengőre becsült ingóságokra a feledi 
kir. jbiróság Pk. 2855/40. sz. végzésével 
az árverést elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a 
következő megnevezett: Dr. Lindner
Oszkár budapesti ügyvéd által képviselt 
Vacum Oil Comp. javára 639 P. 90 fii!, 
s jár., továbbá a foglalási jkönyvből 
ki nem tűnő más foglaltatok javára is 
az árverés megtartását elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamaiban nincs, 
végrehajtást szenvedő lakásán Várgedén 
leendő megtartására határidőül 1941 évi 
február hó 18 napjának délelőtti 9 30 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt búrotok, I drb. rádió, 1 drb. k. 
Íróasztal, 2 drb. tarka tehén, 2 tinó, 1 
tizedes mérleg, 2 drb. 5 kg-os és 2 drb. 
10 kg os súly s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek, de legalább a becs
ár V3* részéért, készpénzfizetés mellett 
el fogom adni.

Feled, 1941. január 18.
Deák József s. k. 
kir. bír. végrehajtó.

A rimaszombati kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

1840.
1940. tk. szám.

V é g z é s .
Id. Simon Mihály és ifj. Simon Mihály 

végrehajtatóknak Bodor Nagy Ferenc 
végrehajtást szenvedő ellen 171 pengő 
42 fillér tőke s járulékai erejéig indított 
végrehajtási ügyében a tkvi hatóság az 
1360/940. tk. számú hirdetménnyel el
rendelt árverésnek
1941. évi február hó 20. napján 
d. u. 13 órakor Magyarhegymeg
községházánál dr. Drechsler Pál érsek- 
újvári ügyvéd vagy helyettese közben
járásával foganatosítása végett az 1881. 
LX. t.-c. 154. §-a értelmében Bendicsek 
Gyula bírósági végrehajtót kiküldi.

A tkvi hatóság az 1881. LX. t.-c. 153. 
§-ának 4. bekezdése alapján egyidejű
leg az elhalt Balázs András és neje 
Fodor Borbála, Balázs Antal, Balázs 
Ferenc, kk. Balázs István gyámja, Balázs 
László, Bodor Mária, Bodor Pál, Dancs 
János, kk. Német Ferenc gyámja, Varga 
Ferenc, Varga Imreszomszéd volt magyar- 
hegymegi lakosok részére ügygondnokul 
dr. Csontos József ügyvédet, mig az isme
retlen helyen tartózkodó Balázs Pál, 
Bódi Béláné sz. Fazekas Margit, Faze
kas Barcos Józsefné sz. Bodor Zsuzsanna, 
Horváth Ignácné sz. Bodor Mária, Ko
vács János kisk. gyámja, Lukács Ferdi- 
nánd és Varga István szomszéd magyar- 
hegymegi lakosok részére ügygondnokul 
dr. Haas Andor rimaszombati ügyvédet 
kirendeli, mert az árverési hirdetmény
nek részükre postára tett küldeménye 
kézbesítés nélkül visszaérkezett (Te. 
81. §)

Rimaszombat, 1940. dec. 31. napján.
Dr. Mosánszky Lothar s. k.

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül : 

Palugyay 
tkvvezető.
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