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Harc a tüdővész ellen.
Ha áttekintjük a múlt hét fon

tosabb magyar eseményeit, meg
állapíthatjuk, hogy ezek bővelked
tek a változatosságban és izgal- 
masságban is. A háborún kivül 
vagyunk, azonban az elemi csapá
sok árvizek formájában ezidén se j 
kerülnek el, sőt még a tavalyinál 
is nagyobb erővel jelentkeznek. A 
képviselöházban is aggodalommal j 
tárgyaltak a komoly veszélyről. A | 
belügyminiszter bejelentése szerint 
félmillió hold föld állt eddig viz 
alatt és a kormány .mindent elkö
vet a további károk elkerülésére.

Egyébként a képviselőház meg
kezdte és folytatta szünet utáni 
érdemleges munkáját. Ünnepélye
sen elfogadta a három hatalmi 
szerződéshez való csatlakozás és 
a magyar-jugoszláv barátsági szer
ződés becikkelyezéséről szóló ja
vaslatokat, az elhunyt Csáky István 
gróf külügyminiszter utolsó nagy 
alkotásait és utána még azon a 
napon nyilvánosságra hozták az uj 
külügyminiszter, Bárdossy László 
eddigi bukaresti követ kinevezé
sét. A Ház a nemzetiségi érzület 
védelméről, majd az épitőtakaré- 
kokról szóló javaslatokat tárgyalta.

A nemzetiségi kérdéssel kapcso
latosan különben másik fontos ese
ményt jelent az a kormányrendelet, 
amely biztosítja a nyelvi kisebbsé
gek részére az ismereteknek saját 
anyanj elven való tanítását a nép
iskolákban. A magyar nyelv köte
lező oktatásának szabályai tovább
ra is életben maradnak. Teleki 
miniszterelnök kijelentette, hogy az 
ősi hagyományok szellemében biz
tosítjuk, hogy a nemzetiségek kul
túrájukat szabadon fejleszthessék, 
népiségüket megőrizhessék, de gon
doskodni kell arról is, hogy ez 
egyetértésben és kölcsönösségben 
történjék. Senkit se akarunk kíván
sága ellenére magyarrá tenni, vagy 
magyarnak feltüntetni, de azt sem 
engedhetjük meg, hogy bárkit aka
rata és magyar érzése ellenére 
más nemzetiséghez számítsanak, 
vagy éppen lelki presszióval oda- 
kényszeritsenek. A magyar állam 
nem tűrheti, hogy az ország népé
nek nemzetiségi összetétele folytán 
nálunk oly gyakori kevert nemze
tiségű családok és együttélő kü
lönböző nemzetiségű csoportok éle
tébe széthúzást vigyenek. Ezért a

kérdés kezeléséből ki keli kapcsol
nunk az államsovinisztákat és a 
szélsőséges agitátorokat. A kultusz- 
miniszter kijelentette, hogy a nem
zetiségek közt elszórtan élő ma
gyar gyermekek magyarnyelvű is
koláztatásáról gondoskodik. Ameny- 
nyiben számuk egy-egy nemzeti
ségi községben meghaladja a tizet, 
külön magyar iskolát, vagy osz
tályt létesítenek. Az ennél kisebb 
számban élő magyar gyermekek 
számára pedig központi helyen nép
iskolai internátusokat létesítenek. 
Ezek az intézkedések is bizonyít
ják, hogy a nemzetiségek nálunk 
minden jogos, kulturális érdekei is 
teljes kielégítést nyernek a gazda
sági érdekek mellett. Szeretnénk, 
ha hasonló elbánásban részesül
hetnének idegen uralom alatt élő 
magyar testvéreink is.

A háborús helyzettel kapcsolat
ban két érdekes megnyilatkozás is 
történt. Az egyik a Nemzeti Bank 
elnökének beszéde, amelyben meg
szívlelendő figyelmeztetést is adott 
a nemzetnek a takarékosság gya
korlására vonalkozóan. Utalt arra, 
hogy az a társadalom, amely a 
takarékosságot megtagadja és az 
ezzel járó áldozatokat nem vállalja, 
a maga gazdasági életét inflációba 
sodorja. Választanunk kell a taka
rékosság, vagy az infláció közt. A 
takarékosság révén életszintünket 
önként és elviselhető mértékben 
csökkentjük és pénzünk is meg
marad, ezzel szemben az infláció 
az életszinvonalat brutális kény
szerrel szállítja le és a pénz rom
lására vezet. Egyébként az ország 
gazdasági helyzete sok tekintetben 
jobb, mint hasonló sorsban lévő 
más országoké. A másik fontos 
megnyilatkozás a közellátási minisz
teré volt, aki kijelentette, hogy 
azokban a vármegyékben, ahol jó 
volt a termés, az 50 holdon aluli 
gazdaságokra is kiterjeszti a kész
letbejelentés kötelezettségét. A zsir- 
és húsellátásban előreláthatóan nem 
lesznek komoly zavarok. A falusi 
lakosság olcsó ruhaellátására uj 
akciót inditanak. Megszervezik a 
bőr- és textilhulladék gyűjtését is. 
A közellátási kormánybiztosok be
számolói után kijelentette a minisz
ter, hogy minden remény megvan 
arra, hogy a legkisebb zökkenés 
nélkül sikerül a közellátás fontos 
és nehéz kérdéseit rendezni.

A magyar nép életfáját rágó 
ártalmak közül egyik legveszedel
mesebb és legpusztiióbb a gümő- 
kór. Ez a betegség azzal, hogy 
hazánkban évente 16—17 ezer vi
rágzó életet pusztít el, százezreket 
tesz beteggé, keresetképtelenné és 
eltartásra szorulóvá, nem csupán 
közegészségügyi és népesedéspoli
tikai, de közgazdasági és honvé
delmi szempontból is súlyos érvá
gást jelent népünk számára, amely 
érvágáson át csillapitatlanul cso
rog el a nemzet életereje. A kor
mányzat, azoknak a reformtörekvé
seknek jegyében, melyek prog
ramijának gerincét alkotják, má- 
i is rendkívüli erőfeszítéseket tett a 
gümőkór elleni védekezés érdeké
ben. Az 1940: VI. törvénycikk, az 
u. n. tuberkulózis-törvény közfela
dattá nyilvánította a gümökórelle- 
nes küzdelmet és igy, az eddig 
egyesületek és magányosoktól vég
zett munka, állami feladattá vált.

Kellő eredménnyel ez a hadjárat 
csak akkor kecsegtet, ha a kor
mányzat mögött az egész magyar 
társadalom felsorakozik. Ez a meg
győződés hivta életre a TEOSz-t, 
a Tuberkulózis Elleni Országos 
Szövetséget, amely a gümőkór ellen 
küzdő társadalmi szervezetek és 
egyesületek csúcsszerve.

„Amint én szeretlek titeket, úgy sze
ressétek ti is egymást!“ Krisztusnak e 
magasztos szavaival hivta meg a rima- 
szombati Református Asszony- és Leány
kor nemcsak a reformálus egyház tag
jait, de a város egész társadalmát feb
ruár 9 iki műsoros szeretetvendégségére. 
Az Ipartársulat székházában vasárnap 
délután 5 órára nemcsak a nagyterem, 
de a karzati kisterem is zsúfolásig telt 
meg azokkal, akiket nem a farsangi 
szórakozás, de a krisztusi szeretet ho
zott el a díszesen megteritett asztalok 
mellé. Az áhítattól fütött hangulatban 
egymásra talált szegény és gazdag rang, 
osztály és felekezeti külömbség nélkül. 
A megjelentek soraiban ott láttunk min
denkit, akik ma társadalmi életünkben 
vezető szerepet töltenek be. Eljött a 
vendégségre dr. É rti Jánosné, a kitűnő 
budapesti orvostanár felesége, a magyar 
asszonyok egyik vezetőegyénisége is, 
hogy tanujelét adja annak a megbecsü
lésnek, amelyet a Református Asszony- 
és Leánykör az egyetemes magyar női 
társadalomban méltán kiérdemelt.

A bevezető gyülekezeti ének és Urbdn

A TEOSz minden magyarul ér
ző magyart táborába hiv, minden 
jóakaratu ember támogatását kéri. 
Nem kér pénzt, nem indít gyűjtést 
— csupán adni akar. Az Orszá
gos Tuberkulózis Hét (február 16. 
és 22. között) folyamán szerte az 
országban szakembereink ezrei tar
tanak előadásokat a gümőkórról 
iskolákban, kaszárnyákban, levente
otthonokban ismertetik a betegség 
elleni védekezés alapelveit, plaká
tok tömege, röplapok százezrei 
igyekeznek a kérdés fontosságára 
felhívni a figyelmet. Ugyanakkor a 
rádió ismertetés, előadás, helyszíni 
közvetítés utján áll az eszme szol
gálatába, a mozi pedig híradói ré
vén szolgálja a propagandát.

Rimaszombatban is megfelelő 
formában tartják meg a tuberkuló
zis elleni propaganda-hetet. Febr. 
16-án, vasárnap d. e. 11 órakor 
a „Három Rózsa“ nagytermében 
ismeretterjesztő előadások lesznek, 
amelyeket dr. Eszenyi Gyula vm. 
tiszti-főorv.os és dr. Révész Meny
hért járási és városi tiszti orvos 
tartanak. Délután az egyes társas
körökben, valamint a hét összes 
mozi előadásain lesznek rövid 
propaganda jellegű ismertetések.

Károly ref. segédlelkész emelkedett han
gú imádsága után, amelyben az Isten 
áldását kérte a megjelentekre, özv. Sa- 
marjay Jánosné, az Asszonykör elnöke 
köszöntötte a vendégeket. Missziós kül- 
detésü Nagyasszonyunk szivböl fakadt 
szavaival elsősorban örömét fejezte ki, 
hogy városunkban az utóbbi időben ha
talmasan megerősödött a felekezetek 
közötti béke és barátság, amelynek 
bizonyságát képezi a két protestáns 
egyház szeretetvendégsége. Hálát adott 
az Egek Urának, hogy mig a falakon 
kivül gyűlölködés és háború folyik, ide- 
benn a nyugalom és a szeretet hitét 
éleszthetjük. Kötelességünk tehát, hogy 
ezt a krisztusi szeretetet minél jobban 
ápoljuk és erősítsük. A nagy hatást 
keltő szavak után a Református Vegyes
kar Szűcs György kántor mesteri veze
tése mellett pompás összhanggal és 
igazán magasba szárnyaiban Schubert 
F. „Szállj magasba lélek“ áhítatot keltő 
dalát énekelte el. Később a Vegyeskar 
újabb hatásos szereplésével tetézte sike
rét. Hinordné-Paál Muci Bodás János 
két versét szavalta el mélyen átérzett

Az igazi szeretet jegyében folyt le a református 
szeretetvendégség.
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és jól kihangsúlyozott előadásban. Rdcz 
András tanár gordonkája két Ízben szer
zett művészi élményt a közönségnek és 
méltó elismerést a kiváló mesternek, 
akit Koskó Sári kisért zongorán hibát
lan alkalmazkodó készséggel. Böször
ményi László losonci ref. lelkész, mint 
vendég jelent meg a pódiumon. Bódás 
Jánosnak és Kelembéri Sándornak meg
rázó erejű verseit szavalta el olyan 
pompás előadókészséggel, amelyet csak 
ritkán hallhatunk. Szívhez szólóan, lélek
be markolóan és drámai erővel tolmá
csolta a két költő hitet árasztó és tisz
tább erkölcsöt követelő szavait, hogy a 
szavalatok alatti néma csendet szinte 
iitemszerüen váltotta fel a hallgatóság 
tapsvihara. Rendkívül kedves és üde 
hangulatú volt az a kis jelenet, amit az 
aranyos csöpp Túrós Kati és a kedves 
Tanhauser Erika adtak elő. Természetes 
játékukkal a s z í v  legmélyéig hatoltak 
és nagy tetszést arattak. A rendkívüli 
gonddal összeválogatott műsor után 
Varga Imre ref. lelkipásztor néhány ke
resetlen szóval zárta le a műsort. Kérte 
a megjelenteket, hogy a léleknek és a 
hitnek eme megnyilvánulását, amely 
ezen a délutánon kisugárzott, vigyék ma
gukkal az életbe is. Gondoljanak mindig 
arra a szeretetre, ami oly fenségesen, 
egyetértésben és békességben itt ki
áradt. Mélyértelmü szavai után a meg
jelentek elénekelték a LXXXIX. zsoltárt, 
majd megkezdődött a szeretetvendégség, 
amelynek során a kör lelkes asszonyai 
és leányai teát süteménnyel szolgáltak 
fel. A hangulatot fokozta a szerencse
csomagok kiosztása, valamint egy nagy
szerű, Vondra Jánosné által ajándéko
zóit toronymagasságu torta vidám ki- 
sorsolása is.

Amint özv. Samarjay Jánosné elöljáró 
beszédében ki is fejezte, a szeretetven
dégség nemcsak nagy erkölcsi sikert, 
hanem megfelelő anyagi eredményt is 
hozott, annak a hatalmas érzésnek meg 
nyilvánulásaként, amellyel a krisztusi 
szeretet a jótékonyság iránt Rimaszom
bat református társadalmában olyan ki
fejező erővel nyilvánult meg. (—).

k M á ria  Kongregáció 
nagysikerű  farsangi e lőadásai.

Hamisítatlan farsangi hangulatban 
rendezte meg a Mária Kongregáció va
sárnap délután műsoros előadását, ame
lyet vasárnap és hétfőn este vidám 
táncmulatság keretében ismételt meg. 
Mind a három alkalomkor' zsúfolásig 
megtöltötte a Katolikus Kör karneváli 
díszben pompázó nagytermét az érdek
lődő közönség, melynek soraiban fele
kezeti és osztálykülömbség nélkül jelent 
meg a város társadalma. A Kongregáció 
lelkes tagjai ezúttal is bebizonyították, 
hogy a hitélet ápolásán kivül a kellő 
időben a szükséges jókedv eszközeivel is 
rendelkeznek. Ádám Antal r. kát. lel
kész vezetése és Laureniia hitoktató 
nővér rendezése mellett a Kongregáció 
kitűnő műkedvelői újból válogatott és 
nagy sikert elért műsort állítottak össze, 
amely derűt, pompás hangulatot, egyben 
maradéktalan hatású élményt is árasz
tott.

Ádám Antal prézes üdvözlő szavai 
után Antal Tibor érettségiző diák ter
mészetes humoru bemondásokkal vezette 
be a műsort, amely két kacagtató víg
játékból és egy énekszámból állott. Az 
előadók valamennyien nagy lelkesedés
sel és elismerésre méltó színjátszó kész
séggel alakították szerepeiket. A hálás 
közönség viharos tapsai és helyenként 
kacagó-orkán jelezték nagy sikerüket. 
Szólott ez elsősorban Pásztor Mária 
tanítónő nagyszerű játékának, akinek 
tőről-metszett paraszt figuráit mintha 
csakugyan valamelyik gömöri faluból 
vágták volna ki. Természetes és minden 
túlzástól ment, lélekből fakadó és szere
tettel kidolgozott szereplése Pásztor 
Máriát egy csapással legjobb műked
velőink első sorába állította. Igen sike
rült volt Dropka Ica fiflkus költőnője, 
Lippa Piroska komolyabb hangra sze
relt kettős alakítása és Hlozek Lenke 
tudákos szobalánya. A hibátlanul össze
hangolt együttesben egyébként egyforma 
dicséretet érdemelnek Gulyás Bözsi, 
Kriska Márta, Németh Mária és Etelka, 
Gonda Aranka, Vladdr Piri és Szabó

Ica. A két vígjáték közben Hlozek Kató 
újabb oldaláról mutatkozott be. Kelle
mes hangján és temperamentumtól fü
tött előadásban több szép magyar nótát

énekelt megérdemelt sikerrel.
A Mária Kongregáció farsangi előadá

saival újabb leveleket fűzhetett fel ed
digi szerepléseinek babérkoszorújára.

Dr. É rti János egyetemi tanár, 
vezértörzsorvos előadása 

a rimaszombati kórházban.
Február hó 9-én tartotta előadását a 

rimaszombati kórházban dr. É rti János 
egyetemi tanár, vezértörzsorvos „Rege- 
nerátiós műtétek" címen. Ezen az elő
adáson nemcsak az orvostársadalom 
részéről, hanem az orvostudományok 
iránt érdeklődő közönség köréből is so
kan jelentek meg.

Dr. jékei Balogh Ádám kórházigaz
gató-főorvos üdvözölte meleg szavakkal 
az előadót, kidomborítva dr. Érti János
nak, a biológiai sebészet úttörőjének 
korszakalkotó munkásságát, amellyel uj 
fejezetet nyitott a sebészet fejlődésében.

A világháború borzalmas és tökélet
lenül gyógyult állkapocs és arc sérült
jeinek láttára a fronton dolgozó fiatal 
katona-sebész elhatározta, hogy olyan 
uj eljárást dolgoz ki, amely a szeren
csétleneket ismét visszahozza a társa
dalomba s emberi mivoltukat újból 
visszaadja. Ezzel a munkával egyedül 
és minden segítség nélkül kellett meg
küzdenie és maga a természet mutatta 
meg az utat, amelyen haladnia kell. 
Addig, amíg a müveit nyugati nemzetek 
tökéletlenül gyógyult háborús sérültjei 
évtizedeken át csak a háború borzal
mait hirdették és eszközül szolgáltak

minden antimilitarista megmozdulásnál, 
a mi hasonló sérültjeinket Érti János 
gyógyító kése visszavezette a békés 
polgári foglalkozásukhoz. Főleg az áll
kapocs és koponya műtétek terén muta
tott fel olyan eredményeket, amivel az 
egész müveit világ figyelmét magára 
vonta. Kb. 8000 állkapocs sérülés és
50.000 egyéb háborús sérülés műtétével 
az egész nemzet háláját kiérdemelte. Dr. 
Érti János professzor a háborús sebé
szet terén nyert tapasztalatait a világ
háború után tovább fejlesztette és ki
terjesztette az általános csont-sebészetre, 
főleg a sebészi tuberculosisra, az ort- 
hopadiára és a ráksebészetre. Minden 
tekintetben élvezetes előadásának be
fejeztével dr. Érti röviden kitért a bioló
giai megújhodásra a társadalmi életben. 
Végül megköszönte, hogy az ő általa 
képviselt sebészi irány követésre talált 
a rimaszombati kórházban.

A nagysikerű előadás a kórházigaz
gató zárószavaival ért véget és a részt
vevő orvosok családtagjaikkal a „Három 
Rózsáéban rendezett ebéden még hosszú 
ideig együtt maradtak.

I g m á n d i  k e s e r ü v i z

g y o r s  h a s h a j t ó
e l é g  3  u j j n y i

M ű vé s zi értékű m űsort adott a tű zha rcoso k farsangi estje .
A  regősök  újabb n a g y sik erű  szereplése.

Az Ízléses meghívó azt jelezte, hogy a 
Magyar Tűzharcos Szövetség rimaszom
bati csoportjának első nyilvános szerep
lése műsoros táncest lesz. Az előadás 
és a mulatság a legteljesebb erkölcsi és 
anyagi siker jegyében folyt le és be
igazolta, hogy sokkal több volt, mint 
ahogy hirdették : nemcsak műsoros, de 
igazi művészest volt. Általános vélemény 
szerint a rimaszombati tűzharcos cso
portnak február 8-án, szombaton este 
a „Három Rózsa" emeleti termeiben 
megrendezett bálja az idei farsangi 
évad egyik legsikerültebb mulatságát 
hozta. A hetek óta folyó fegyelmezett 
és rendszeres előkészítő munkának nem 
is lehetett más eredménye, mint a ki
tünően megrendezett és felejthetetlen 
élményt nyújtó kedves, szép vigasság.

Már maga az est külső formája bi
zonyította, hogy az „öreg harcosok" a 
legtökéletesebbet óhajtják nyújtani első 
szereplésük alkalmával. A „Három Rózsa" 
lépcsőfeljáratát örökzöld futó és nemzeti 
színekben pompázó virágcserepek díszí
tették. A bálterem ajtaja előtt két sisa
kos, formaruhás tűzharcos feszes figyázz- 
állásban fogadta a vendégeket, akiket 
az előcsarnokban a tűzharcos csoport 
elnöksége üdvözölt.

Benn a nagyteremben is a remény 
színe és a tűzharcosok jelmondatai tűn
nek fel. Nemzeti szinü lobogók diszitik 
a színpadot, melynek homlokzatán a 
magyar címer felett tűzpiros betűk hir
dették a magasztos jelszót: „Mindent a 
hazáért".

Fél 9 órára zsúfolásig megtelt a nagy
terem. Éva László polgármesterrel az 
élén megjelent a város társadalma rang- 
és felekezeti külömbség nélkül. Eljöttek 
a honvédtisztek vitéz Rajháthy Sándor 
alezredes vezetésével és ott láttuk a 
keresztény felekezetek lelkészeit is. A 
Tűzharcos Szövetséget dr. Janisch Geiza 
miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató, a 
Tűzharcos Szövetség Országos Intéző 
bizottságának tagja képviselte. Pazar 
képet nyújtott a sok szép magyar ruhába 
öltözött asszonyok és lányok csoportja.

Megszólalt az előadás kezdetét jelző 
csengő. Dr. Islók Barna kir. törvény- 
széki biró, a csoport elnöke rövid be
szédben vázolta a Szövetség hivatását 
és célkitűzéseit. Nagy tetszéssel fogadott 
szavai után széttárult a függöny és a 
fekete drapériába vont színpad hátteré
ből lenyűgöző erejű díszlet magaslott

ki. A hármas halom fölé Nagymagyar- 
ország térképébe olvadt be a tűzharco
sok ismert gyönyörű jelvénye. A hatá
sosan megvilágitott irredenta jelképet 
Derekas József városi tisztviselő tervezte 
és alkotta meg művészi Ízléssel. A haza
fias hangulatot indította el Siposs József 
tűzharcos, aki Somogyváry Gyula izzó- 
hangú versét, a „Frontharcosok dalá'-t 
mondotta el. Majd a közönség zajos 
tapsai között megjelent az est konferán- 
sza, Szirmay Reginaid, a Honvédelmi 
Minisztérium II. regőscsoportjának tagja. 
Bejelentette a helyi jellegű műsorszámot. 
Négy feszes huszárruhába és lobogó 
mentébeöltözött bájos leány-.Dobránszky

Ilike, Hlozek Kató, Kovács Margitka és 
Szkaliczky Lenke jártak el egy nehéz, de 
jól betanított és nagy tetszést aratott 
magyar táncot. A négy tánctündér ké
sőbb magyar ruhában előadott pompás 
táncával érdemelte ki a közönség tap
sait és a virágcsokrokat. Ugyancsak 
két Ízben szerepelt Rdcz András gazda
sági iskolai tanár, akit rövid ittartózko- 
dása óta műkedvelő előadásaink egyik 
legkedveltebb szereplőjévé tette nagy
szerű zenei tehetsége. Rácz András 
gordonka-számait az őszinte átélés,tisztán 
zengő tónus és közvetlen előadásmód 
tették rendkívül élvezetessé. Amellett, 
hogy remekül kezeli hangszerét, most 
mint zeneszerzőt is megismerhettük. 
Hangulatos és szépen előadott „Ada- 
gio“-ja egyike volt a kitűnő est legjobb 
számainak. Rácz Andrást zongorán Lackner 
László zeneiskolai igazgató kisérte a 
tőle megszokott művészien alkalmazkodó 
készséggel.

Szünet előtt került sor az est fény
pontjára : a Köblös-regőscsoport várva- 
várt szereplésére. Mostani előadásuk 
még fokozta a múlt évi Vitézi Esten 
aratott nagy sikerüket. Az együttes re
mek és bámulatosan összhangzatos, rend
kívül változatos és lenyűgöző műsor
számait őszinte örömmel és kedv
teléssel élveztük. Köblös József férfias 
tenorja, Szirmay Reginaid nemes bari
tonja, Sárváry János zengő tárogatója és 
Tarnay Béla lágyszavu gitárkisérete 
mellett megfogta a sziveket. A rimes 
sorok, gyönyörű szavalatok és szebb- 
nél-szebb régi magyar és katonadalok 
után egyre-másra zúgott fel a taps
orkán, újabb és újabb számokat köve
telve. A kitűnő regősök nem is fukar
kodtak a ráadással s csak úgy ontották 
a gyujtóhatásu dalokat, melyeknek méltó 
befejezése volt a Rákóczi-indulónak vért
forraló pompás előadása. A közönség 
alig tudott betelni az országot járó és 
tényleg nemzeti küldetést végző regősök 
szereplésével, akiket bármikor újra és 
szívesen hallgatunk meg.

Szünet után ár. Gabonás János he
lyettes polgármester, szervezőtiszt „Jóska 
és én" cimen igazi bajtársi érzéstől fü
tött, kedves és derűs hangú Írást olva
sott fel, megható emléket állitván a de
rék tiszti szolgának. Előadását szívesen 
és nagy tetszéssel fogadta a közönség.

Tizenegy órára ért véget a nagyszerű 
műsor, mely után felhangzott Horváth

Március M S I  ötödrészben tengeri liszttel kell 
keverni a kenyérlisztet.

A Budapesti Közlöny vasárnapi 
száma kormányrendeletet közöl a 
liszttel való takarékoskodás újabb 
szabályozása tárgyában.

Március elsejétől kezdve csak! 
olyan kenyeret szabad a sütő
üzemekben készíteni, bérsütést 
kisütni, illetőleg csak olyan 
kenyértésztát szabad a sütő
üzemekben sütésre átadni, 
amelynek elkészítésénél minden 
kilogramm búza- vagy rozs
liszthez 20 dekagramm tenge
rilisztet használtak fel.

A rendelet a burgonyakeverés 
kötelezettségét nem érinti,

tehát a sütőüzemek továbbra 
is kötelesek az előirt mennyi
ségű burgonyát felhasználni.

A rendelet részletesen megállapítja 
a tengeri és árpaőrlemények, to
vábbá a tengericsira kivonásának 
és forgalombahozásának szabályait. 
A rendelet hatálybalépése után elő
állított tengericsirák zár alá helye
zetteknek tekintendők és annak 
szállítása is megfelelően korlátozva 
van.

A közvetlen házifogyasztásra 
szolgáló eladás esetében egy 
kilogramm búza- vagy rozs
lisztet 20 dekagramm tengeri
liszttel kell összemérni. 
Vizeszsemle és kétszersült ké
szítéséhez tengeri, illetőleg 
árpaőrleményt felhasználni nem 
kell.

Szárított tészta, keksz, ostya 
készítésénél és a tésztaipari üze
meknél, ideértve a cukorka- és 
csokoládé-, valamint cukrászüzeme
ket is, a feldolgozásra kerülő min
den 100 kg. búzaliszt után legalább 
15 kg. tengerilisztet, tengeridarát 
és minden 100 kg. buzakenyérliszt 
után legalább 15 kg. tengerilisztet, 
vagy tengeridarát kötelesek fel
használni.

A rendelet megszegőit igen szi
gorúan büntetik.

A közellátási miniszter
jutalomban részesíti azokat, 
akik a rendelet megszegőit a 
hatóságnál feljelentik.

Névtelen feljelentést a hatóságok 
nem vesznek figyelembe.
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Géza hegedűje és „Horthy Miklós kato
nája vagyok" csárdással megkezdődött 
a tánc, amely a reggeli órákig tartott a 
lehető legjobb hangulatban.

A hibátlanul megrendezett mulatság 
érdekében a tűzharcos csoport mtnden 
tagja egyforma munkát vállalt és vég
zett el katonai renddel és fegyelemmel. 
A dicséret egyformán illeti őket a nagy 
erkölcsi és jelentős anyagi sikerért. S ha 
közülök kiemeljük dr. Istók Barna, dr. 
Gabonás János és Siposs József főren
dezők neveit, akik az ügy érdekében 
a legtöbbet fáradtak, csak a mintasze
rűen együttdolgozó szervezet érdemeit 
erősbbitjük. Megkell emlékeznünk azon
ban Szőke János városi gazdáról, aki a 
terem feidiszitése körül fejtett ki hasz
nos segítő munkásságot.

Elismerést érdemel Dobránszky János 
tánctanitó is a két szép táncszám beta
nításért.

*
A tűzharcos csoport vezetősége ezúton 

mond köszönetét mindazoknak, akik felő
fizetésükkel a jótékonycélt képező 
anyagi eredményt elősegíteni szívesek 
voltak.

A rimaszombati m. kir, pénzügy- 
igazgatóság, valamint a mellé és 
alárendelt hatóságok és hivatalok 

tisztikarának táncmulatsága.
♦Február hó 22-én, az idei far

sang utolsó szombatján rendezi 
meg a rimaszombati pénzügyigaz
gatóság, valamint a mellé és alá
rendelt hatóságok tisztviselői kara 
első reprezentációs táncmulatságát. 
A mulatság előkészítésén a redező-í 
ség már szorgalmasan munkálko
dik, melynek tiszta jövedelmét egy 
szegénysorsu gömörmegyei vitéz 
felsegélyezésére juttat majd. Ez a 
nemes gondolat nem újság. Sza
bolcsban hasonló rendezés mellett 
tartott pénzügyi táncmulatságok 
tiszta jövedelme már két családos 
vitézt juttatott házhelyhez és csa
ládi hajlékhoz.

A mulatságon Lali Sándor ci
gányzenekara és a „Grelák“ jazz- 
zenekar felváltva fogja a talp alá 
valót huzni.

A rendezőség kéri az urakat, 
hogy a táncmulatságon zakóban 
jelenjenek meg.

Aki tévedésből nem kapott meg
hívót és erre igényt tart, szíves
kedjék vidéken a kir. adóhivatalok 
főnökeihez, Rimaszombatban pedig 
dr. Bagossy István pü. fogalmazó
hoz fordulni.

Társadalmi naptár.
Február 15. A Rimaszombat és Vidéke 

Jótékony Nőegylet táncmulatsága.
Február 22. A pénzügyigazgatósági és 

adóhivatati tisztviselők táncmu
latsága a „Három Rózsáéban.

Február 23. A Nyilaskeresztes Párt 
műsoros táncestje a „Három 
Rózsáéban.

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

Március 12. A Zeneiskola kamara
estje a Polgárikörben.

Április 14. Műsoros est a Katolikus 
Körben.

A közellátási miniszter rádióelő
adása. Dr. Laky Dezső m. kir. közellá
tási miniszter február hó 18-án este 9 
órakor a budapesti rádió hullámhosszán 
„Mindnyájunk gondjairól" cimen elő 
adást tart, amelyre felhívjuk olvasóink 
figyelmét.

„Saját érdekében*
már most javitassa traktorját. Csiszol- 
tassa 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.

Dr. Ragályi Antal vármegyei tiszti 
főügyész. A magyar kir. belügyminiszter 
dr. Ragályi Antal vm. tb. tiszti főügyészt, 
rimaszombati ügyvédet Gömör és Kis
hont vármegye tiszti főügyészévé ne
vezte ki. A január elsejével nyugalomba 
vonult dr. Mihalik Dezső örökébe dr. 
Ragályi Antal személyében kiválóan 
képzett, lelkes munkakészségü, nagy 
jövőre hivatott fiatal utód lépett, kinek 
kinevezése megye szerte őszinte örömet 
keltett.

Vármegyei gyűlések. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
február 11-én, kedden délben tartotta 
havi rendes ülését. A vármegye törvény- 
hatósági kisgyülése február 12-én, szer
dán délben ülésezett. Mindkét gyűlést 
dr. ’Sóldos Bála főispán vezette, aki a 
közigazgatási bizottság ülésén meleg 
szavakkal búcsúztatta el a Kassára tá
vozó dr. Kurovszky László kir. ügyész
ségi elnököt és szívélyesen köszöntötte 
dr. Ragály Antalt, a vármegye uj tiszti 
főügyészét.

Vitézi eskütétel. Gömör és Kishont 
vármegye Vitézi Széke február 16-án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor Rimaszom
batban, a vármegyeházán újabb vitézi 
eskütételt tart.

Hanvay László emlékezete Borsod 
megye kisgyülésén. Borsod vármegye 
keddi kisgyülésén vitéz Borbély Maczky 
Emil főispán kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg a nemrég elhunyt Hanvai- 
Hanvay László cs. és k. kamarás, nyug. 
huszárezredesről, aki Borsod vármegyé
nek két évtizeden át örökös törvény- 
hatósági bizottsági tagja és a vármegye 
közigazgatási bizottságának szorgalmas 
és tiszteletreméltó egyénisége volt.

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

Tanügyi hír. Dusza Béla ref. tanítót 
(Gortvakisfalud) a magyar kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az állami taní
tók létszámában Rakottyásra nevezte ki.

Kinevezés. A magyar kir. belügy
miniszter a Rimaszombat városa mellé 
rendelt számvevőséghez Dajkó Ferencet 
számgyakornokká kinevezte.

Vő és olcsó
a Darmol. Beváltja, amit igér. 
Nincs vele bajlódás,teafózés, 
rossz iz.- J óízű hashajtó a

Már 14 fillérért n  grógylicrtártan.

Joizu hashajtó a

Uj polgári iskolai tanárnő. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter Görgényi 
Elza oki. tanárnőt a helybeli polgári 
leányiskolához nevezte ki.

Halálozások. Súlyos csapás és mély 
gyász érte Mátrai-Makovits Jenő festő
művészt. Szeretett édesanyja: Makovits 
Lajosné sz. Didetzky Gizella hosszas és 
kínos betegség után február 8 án, 68 
éves korában meghalt. A családjáért 
élő és jóságos szivéről ismert kedves 
urinöt fián kívül gyászbaborult hitvese, 
menye és unokája siratják. Temetése 
nagy részvét mellett február 10 én ment 
végbe. Koporsójánál Varga Imre ref. 
lelkész mondott megható beszédet.

Özv. Mares Gyuláné sz. Szabó Rozália, 
néhai városi végrehajtó felesége 73 éves 
korában, február 10 én meghalt. Az el
hunyt, aki régi rimaszombati családból 
származott, tiszteletreméltó és megbecsült 
tagja voit a város társadalmának és 
halála kiterjedt rokonságot döntött 
gyászba. Hült tetemét a református egy
ház szertartása szerint február 12-én 
hatalmasan megnyilvánult részvét mellett 
helyezték örök nyugalomra.

Stetz József postai alkalmazott két 
éves kislánya: Évike rövid földi léte 
után február 9 én lehullott az élet fájá
ról. Bánatos szülei, nagyanyja és apró 
testvére siratják korai elmúlását.

Fogadónap QOmör és Kishont vár
megye Vitézi Székénél. Az ügykezelés 
egyszerűsítése, az ügyek átgondolt terv
szerű gondos elintézése céljából a Vár
megyei Vitézi Szék a hozzá fordulókat 
általában minden szerdán délelőtt 8—12 
óráig fogadja. Vidékieket kivételesen 
máskor is fogad.

*A m. kir. Kereskedelmi Hivatal minden 
törvényhatóság székhelyén Kirendeltséget 
állított fel. A Kirendeltségek belkereskedelmi, 
árellenőrzési és külkereskedelmi teendőket 
látnak el, mely ügyekben készséggel.állanak 
a felek rendelkezésére A Rimaszombatban 
működő Kirendeltség elme : Horthy Miktós- 
tér 14. Telefon: 165. A Kirendeltség vezetője: 
dr. MÉSZÁROS GYULA titkár. Hivatalos órák: 
d. e. 8-tól 3-ig.

— A Nőegylet szombati estélyén
való megjelenésünkkel nemcsak a 
jótékonycélt segítjük elő, de általa 
a legnemesebb szórakozásban is 
részünk lesz.

A „Segédhivatali Tisztviselők Orszá
gos Szövetsége" rimaszombati cso
portja február 5-én, szerdán este tar
totta meg rendes havi választmányi ülé
sét Patonay Gábor ügyv. társelnök 
elnöklete mellett. Megnyitó szavaiban az 
elnök a helyicsoport részvétét nyilvánította 
Vavrovics István főtitkárnak édesatyja 
elhunyta alkalmából ért gyásza enyhíté
sére. Ezután Vadady Zoltán bejelentette, 
hogy a csoport műkedvelői husvétkor 
előadják a „Delila" cimü színdarabot. 
Megválasztották a rendező és kultur- 
bizottság tagjait is Pazár Margit, Szabó 
Juliska, Szkaliczky Margit, Széchy Kál
mán, Vadady Zoltán, Holik Károly, Kriskó 
László, Dropka Géza és Vavrovics 
István személyében. Elhatározta a választ
mány, hogy küldöttségileg felkeresi 
Szent-Ivány József országgyűlési kép
viselőt és felkérik, legyen a képviselő
házban szószólója a segédhivatali tiszt
viselő karnak, — a küldöttség tagjai 
Patonay Gábor ügyv. elnök és Holik 
Károly számv. tag lesznek. — Vavrovics 
István főtitkár indítványára a Losoncon 
megalakult második felvidéki csoportot 
jegyzőkönyvi kivonat formájában üdvö
zölni fogja a rimaszombati csoport. Az 
országos központ évi rendes közgyűlé
sére Patonay Gábor ügyv. elnököt küldi 
ki a választmány. A főtitkár indítvá
nyára határozatot hozott a választmány, 
hogy a helyi csoport évi rendes köz
gyűlését folyó évi március 10 én tartja 
meg, amelynek előkészítésére e hó
26-án előkészítő választmányi ülést tart.

Hogyan vegyük be az
ASPIRIN
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1. 1 - 2  tablettát fé lpohár vizbe 
teszünk,

2. a szétesett tab lettákat felke 
verjük, majd felhajtjuk,

3 néhány korty tiszta vizet 
iszunk utána.

igazgató, Rozsnyón Alt János bankigaz
gató, Tornaiján vitéz Nagy Sándor nagy- 
tőzsdés, Putnokon vitéz Csoknyai Jenő 
bankfőtisztviselő ingyen bocsájtják ren
delkezésre és azok kitöltésénél segéd
kezet nyújtanak.

A MagyariTurista Egyesület rozs- 
nyói osztálya február 20 án tartja ''évi 
közgyűlését, amelyen'a'.’választmány ja
vaslata értelmében dr. ’Sóldos' Bélát»
Gömör és Kishont vármegye főispánját 
az osztály diszelnökévé választják meg.

A „Rozsnyói öregdiákok Szövet
sége" a múlt évben a rozsnyói iskolák : 
a premontrei gimnázium és az ev. keres
kedelmi középiskola fölszerelésére 2270 
P.-t, internátusi dijakra 178 P.-t, juta
lom-könyvekre s dijakra 470 P.-t, árvíz
károsultaknak 100 P.-t juttatott. Ez év
ben a jeles tanulók félévi jutalmazására 
40 könyvet, mindkét iskola tanári könyv
táraira és ifjúsági könyvtárának egyen
ként 304 P. =  összesen 740 P. értékű 
könyvadományt küldött.

A vitézi szervek közreműködése a 
„Nemzetvédelmi Kereszt" igénylésé
nél. Figyelemmel arra, hogy Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzója által 
alapított Nemzetvédelmi Keresztre igény
jogosultaknak ellenforradalmi tényke
dései beletartoznak a Vitézi Rend nem
zetvédelmi célkitűzéseibe, az igényjogo
sultak elbírálásának zavartalan lebonyo
lítását az Országos Vitézi Rend szervei 
minden rendelkezésre álló eszközzel 
elősegítik. Az Országos Nemzetvédelmi 
Bizottság megkeresésére az igényjogo
sultak ellenforradalmi ténykedéseiket iga
zolni kötelesek. A szükséges Jelentke
zési lap“ -okat a vármegyei vitézi szék 
székkapitánya és a járási hadnagyok és 
pedig Rimaszombatban vitéz Fábián Vil
mos tanügyi főtanácsos, gimnáziumi

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett felesé

gem, illetve édesanyám elhalálozása alkalmá
val mély fájdalmunkat részvétükkel igyekez
tek enyhíteni s azoknak, aki végtisztességté- 
telén megjelenni szíveskedtek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, február 14.
Makovits-család.

— A kereskedelmisták farsangi elő
adása. A Széman-intézettel kapcsolatos 
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam ifjúsági 
önképzőköre ma, vasárnap délután 5 
órakor a Kát. Kör nagytermében vidám 
farsangi délutánt rendez. Belépődíj nincs.

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 L IN T É Z E T  R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Főpostával szemben.__________ Telefon 52.
K ölcsönöket

házra, földre, előnyös visszafizetési feltételek és jutányos kamat 
mellett folyósitunk.

B eté te k e t
magas kamatozás mellett gyümölcsöztetünk és bármekkora 
összeget azonnal, minden előzetes felmondás nélkül visszafizetünk.

Á tu ta lá sok at
gyorsan és olcsón eszközlünk.

O sztály  sorsj egy ek
nagy választékban kaphatók.

N em zeti H it e l in t é z e t  Rt. fiókja
D eák  F. u. 17. Főpostával szemben. Telefon : 52.
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A magántisztviselők és alkalmazot
tak'nyugdíjkifizetése e hónapban ké
sedelmet szenved. A magántisztviselők 
rimaszombati szövetségének elnöksége 
ez ügyben közbenjárt az érdekelt minisz
tériumoknál és ígéretet kapott arra nézve, 
hogy a nyugdijak utalványozása a hét 
elején megtörténik.

Magyarországon is bevezetik a 
nyári időszámítást. A nyugati államok
hoz hasonlóan a magyar kormány el
határozta, hogy ez év május 5. napjától 
kezdődöleg Magyarországon is bevezeti a 
nyári időszámítást. Eszerint május 4-én 
este 23 órakor az egész országban 60 
perccel előbre igazítják az órákat.

Uj autóbusz járat. Február 9-től a 
MÁVAUT R imaszombat—Losonc-vona
lán uj autóbusz párt állított be. A 
Tornaijával is csatlakozással bíró társas- 
gépkocsijárat Rimaszombatból reggel 
8'35 órakor indul Losoncra és ide vissza 
délben 1240 perckor érkezik.

Megindult az olvadás. A csütörtö
kön beállott esőzés következében teljes 
erővel megindult a hóolvadás. A pokorágyi 
hegyekből lefutó viz elöntötte a losonci
utcai házak kertjeinek egyrészét. Remél
jük, hogy a Rima áradása ez idén is 
elmarad.

A Híd uj számának érdekessége 
Móricz Zsigmond heti krónikája. A gaz
dag irodalmi részen kívül Világhiradó, 
nagy képes riportok, Koppantó, Divat, 
Színház, Pályázat adja a Hid uj számá
nak bőséges, érdekfeszitö tartalmát. Fő 
szerkesztő: Zilahy Lajos. Felelősszer
kesztő: Kállay Miklós. Mutatványszámot 
készséggel küld a kiadóhivatal : Buda
pest, VII. Erzsébet krt. 7. sz.

Az 1938. évi XXXI. t. c. és an
nak végrehajtási utasítása, a 85.000 
F. M. 1938. évi miniszteri rende
let a gyümölcsfa-kártevők elleni 
védekezést mindenkire nézve kö
telezővé teszi és a gyümölcster
mesztéshez fűződő igen fontos köz- 
gazdasági és külkereskedelmi ér
dekek feltétlenül megkövetelik, hogy 
a törvény minden fenntartás nél
kül ténylegesen végre legyen hajt
va. A kötelező védekezési munká
latok alapját a tél folyamán kell 
elvégezni.

Aki a kötelező védekezési mun
kálatokat elmulasztja, elkésve vagy 
nem az előirt módon végzi el, ha 
cselekménye súlyosabb elbírálás 
alá nem esik, kihágást követ el 
és pénzbüntetéssel sújtandó. Ha 
ismételt figyelmeztetésre sem végzi 
el a munkát, a hatóság a fél ter
hére közerővel végezteti el azt. 
Amennyiben a növényegészségügyi 
szolgálat szakközege valamely kert
ben vagy fán közveszélyes fertő
zést állapitana meg, különösen ha 
a védekezés tekintetében is kifo
gások volnának,

a szakközegek javaslatára a 
hatóság elrendeli a fertőzött 
fa vagy gyümölcskertnek a fél 
terhére történő kiirtását.

A védekezési munkálatok a m. 
kir. földmivelésügyi minisztérium 
által a hivatalos növényegészség
ügyi szolgálat utján kiadott hiva
talos útmutatókban foglalt rendel
kezések szerint hajtandók végre. 
A védekezéshez csak a földmive
lésügyi minisztérium által engedé
lyezett szereket és anyagokat sza
bad eladni, megvásárolni és fel
használni. Részletes felvilágosítást 
a polgármesteri hivatal ad.

Fo lyn ak a ju b ilá n s  Budapesti 
M e ző g a zd a s á g i K iá llítá s  

előkészületei.
Az Országos Magyar Gazda

sági Egyesület kiállítást rendező 
bizottsága elhatározta, hogy az 
1941. évi, ötvenedik jubiláns ki
állítását a szokásos időpontban, 
március 29 — április 6. napjain ren
dezi meg. Az előkészületek ennek 
figyelembevételével folynak, a ki
állítási iroda az ősz kezdete óta 
teljes felkészültséggel dolgozik, 
szétküldték már a jelentkezési fel
hívásokat, sőt a tenyészállatok 
csoportjába már nagyszámú bejelen
tés is érkezett.

A megnövekedett ország minden 
gazdája máris nagy érdeklődéssel 
és várakozással tekint az idei ki
állítás elé.

A kiállításon a tenyészállatok 
értékesítését jelentős szállítási, hi
tel és különféle egyéb kedvezmé
nyek fogják előmozdítani, amelyek
nek segélyével az ország legtávo
labb fekvő területei is itt szerez
hetik be a válogatóban kiváló mi
nőségű állatanyagból apaállatszük
ségletüket. Belföldön őOVo-os, a 
szomszédos államokban ugyancsak 
jelentős utazási kedvezmények is 
lesznek a kiállítás alkalmával, amely 
a magyar gazdasági élet egyik 
legjelentősebb eseményének Ígér
kezik ebben az évben is.

A kiállítási iroda készséggel ad 
felvilágosítást bármilyen irányú ér
deklődésre (Budapest, IX., Közte
lek-utca 8. Telefon: 18—79—54).

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 egyült 4 P.

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

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

Nemzeti filmszínház kft.
Mindannyiunk felejthetetlen emléke

zetű olvasmánya veit Viktor Hugó hal
hatatlan remekműve: „A notre dantei
toronyőr", melynek hangos filmváltoza
tát— a szezon leghatalmasabb filmóriását 
— szombaton, vasárnap és hétfőn lát
hatjuk a mozgóképszínházban. Az angol 
színészet büszkesége, Korda Sándor fel
fedezettje: Charles Laugthon a púpos 
toronyőr hátborzongató, mesterien kidol
gozott alakításával lépett Lón Chaney 
örökébe. A sokat üldözött cigányleány 
alakját a szépséges Maurren 0  ’Hara 
személyesíti meg. Pazar tömegjelenetek, 
gyönyörű párisi felvételek adják a nagy
szerű film hátterét, amelyet minden igaz 
mozirajongónak meg kell néznie.

Február 18-án, kedden egy merész 
témájú, izgalmas cselekményü amerikai 
társadalmi vígjáték kerül műsorra: 
„Asszonyok szállodája" címen. Egy tucat 
gyönyörű szép, boldogságáért küzdő 
modem leány története elevenedik meg 
ebben a látványos filmremekben. Fő 
szereplők : Linda Darnell, Ann Sothern 
és Barry Linn.

Február 19 én, szerdán és 20-án, csü
törtökön érdekfeszitö pilótadráma, a 
„D III 88“ fut a vásznon. A mai harcos 
kor, a körülöttünk dübörgő élet filmje ez, 
a katonai becsület és kötelességtudás 
izgalmas eposza. Főszerepeit a legjobb 
német színészek alakítják, de láthatjuk 
benne a német légi flotta és a hadi- 
tengerészet bravúros teljesítményeit. Ren
dező Herbert Maisch, aki a világhábo
rúban hősiesen harcolt.

A jövő szombatra és vasárnapra Fe- 
dák Sári parádésfilmje, „A Borcsa Ame
rikában" a mozgószinház beígért mü- 
sorszáma.

Ha jövőjét és érvényesülését tudni akarja, küldje 
be írását EGERBE, Sz. János-utca 9. szám alatt 
lakó S Z E N E S  AN DOR országoshirü Írónak és
G R A F O L Ó G U S N A K ,
ahol a tudományos grafológia alapján mindent 
megtudhat 1 p e n g ő é r t .  A pénzt adja fel 20 
filléres válaszbélyeg árával a 37.924-es számú 
csekkszámlára. írja meg pontos címét, nevét, 

születési adatait és családi állapotát is.

kerreeeskz!éanay vaskereskedö segédet,
szlovák nyelvismerettel. 
Cim a kiadóhivatalban.

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

Runyay László hentes.

Ü  z le t áthelyezés.
Tisztelettel’értesitem‘a n. é. közönséget, 

hogy

b o rb é ly - es fo drá szüzle te m e t
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.

Eladó bútorok,
Teljes ebédiő, kézi mángorló, képek, 
függőlámpák, csillárok és szölőpertne- 
íezö szabadkézből eladók. Horthy Miklós- 

tér 9. I. emelet.

Kiadó lakás
Sőregeti. 3 szoba két üzlethelyiséggel. 
Cim . Őstreicherné. 1— 2

Pk. 3233/1940/10.
12/1941. vght. szám.

Á rv erési h irdetm ény.
Dr. Szép Ferenc tornaijai ügyvéd által 

képviselt Szervánszky Jenő magánzó, 
budapesti lakos javára 2684 P. 28 fii!, 
tőke és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt annak beszámításá
val, a tornaijai kir. járásbíróság 1940. 
évi Pk. 3233/1940. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőktől 1940. évi julius 
hó 13-án és 1940. évi szeptember hó 
14-én lefoglalt 1158 P. 60 fillérre becsült 
ingóságokra a tornaijai kir. jbiróság 
Pk. 3233/1940. sz. végzésével az árverést 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. 
t.-c. 20 §-a alapján a következő meg
nevezett: Dr. Szép Ferenc ügyvéd által 
képviselt Szervánszky Jenő javára 2684 
pengő 28 fillér s jár., továbbá a fogla
lási jkönyvből ki nem tűnő más foglal- 
tatók javára is az árverés megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha 
kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, végrehajtást szenve
dők lakásán, az Alsófaiuhoz tartozó Ilon- 
halma-pusztán 80. házszám alatt leendő 
megtartására határidőül 1941. évi február 
hő 24 napjának délutánt 2 órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 30 q. ve
gyes takarmány, 3 juh, 2 süldő, 2 birka, 
I pár lószerszám, 1 Uszöborju, 6 q. búza, 
18 20 q. zab, 32.50 zabszalma s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — de 
legalább a becsár Vs'fészért — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni, még 
akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen 
nem jelenne meg, ha csak ellenkező 
kiváltságot Írásban nem nyilvánít.

Tornaija, 1941 évi január hó 13.
Kitűzési d ij: 6 P. 26 fill.

Aláírás s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

Pk. 3229/1940/19.
9/1940. vght. szám.

Á rverési h ird etm én y.
Dr. Szép Ferenc tornaijai ügyvéd 

által képviselt Szervánszky Jenő föld- 
birtokos, budapesti (I. Tárnok u. 2.) 
javára 19656 P., ill. 1829 P. 40 fill. tőke 
és több követelés és járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a rimaszombati kir. törvényszék 
és a tornaijai kir járásbíróság 1939. évi 
P. 174. sz., ill. 1940. évi Pk. 3229/1940/ 
10. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőktől 1940. évi julius 13-án, 1940. szep
tember 3-án és végül 1940. szeptember 
14-én lefoglalt 3578 pengőre becsült 
ingóságokra a tornaijai kir. jbiróság Pk. 
3229/1940/19. sz. végzésével az árverést 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 20. §-a alapján a következő meg
nevezett : Dr. Szép Ferenc ügyvéd ál
tal képv. Szervánszky Jenő javára 
19656 P. s jár., illetve dr. Szép Ferenc 
ügyvéd által képv. Szervánszky Jenő 
javára 1829 P. költség és jár., illetve 
dr. Szép Ferenc ügyvéd által képviselt 
Szervánszky Jenő javára 4977 P. 67 fill. 
tőke 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 folyamatban nincs, 
végrehajtást szenvedők lakásán: Alsófalu 
községhez tartozó llonhalma - pusztán 
73., 77., 84., 71. házszám alatt s egyes 
végr. szenvedő házszám nélküli lakásán 
leendő megtartására határidőül 1941. évi 
február hó 22 napjának délelőtti 10 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglal! 2 csikó, 6 borjú, 1 ökörtinó, 2 
tehén, 1 ökör, 58.5 q. búza 31.3 q. zab, 
43 q. széna, 35 drb. juh, 1 kos, 2 malac 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek, de legalább a becsár részéért, 
készpénzfizetés mellett el fogom ad.ii 
még akkor is, ha a bejelentő fél hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít

Tornaija, 1941. január 13.
Kitűzési d ij: 10 P. 53 f.

Dezső József s. k.
kir. bír. végrehajtó.

Pk. 3104/1940/6.
601/1940 vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Szép Ferenc tornaijai ügyvéd által 

képviselt Szervánszky Jenő magánzó, 
budapesti lakos javára 1126 P. 26 fill. 
tőke és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a kövelelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a tornaijai kir. járásbíróság 1940. 
évi Pk. 3104. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1940. évi junius hó 
13-án lefoglalt 1750 pengőre becsült ingó
ságokra a tornaijai kir. járásbíróság Pk. 
3104/1940. sz. végzésével az árver s el
rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 20. §-a alapján a következő meg
nevezett: Dr. Szép Ferenc ügyvéd által 
képviselt Szervánszky Jenő javára 1126 
pengő 60 fillér s jár., továbbá a fogla
lási jegyzőkönyből ki r.em tűnő inás 
foglaltatók javára is az árverés megtar
tását elrendelem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, végrehajtást szen
vedő lakásán: Alsófalu községhez tartozó 
Ilonhalma-pusztáti 79, 89. házszámok 
alatt leendő megtartására határidőül 
1941. február hó 24 napjának délelőtt 9 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 4 tehén, 4 üszöborju s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — de 
legalább a becsár */,-részéért — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni, még 
akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen 
nem jelenne meg, ha csak ellenkező 
kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Tornaija, 1941. évi január hó 13.
Kitűzési d i j : 6 P. 14 fillér.

Aláírás s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

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


