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Adakoznunk a z  árvízkárosu ltak  javára.
Lapunk múlt heti számában tel

jes egészében közzétettük Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzó
jának és Miniszterelnökének a tár
sadalomhoz intézett szózatait, ame
lyekben a pusztító ár folytán min
denüket elvesztett árvízkárosultak 
javára mindnyájunk segítségét ké
rik.

Közöltük azt is, hogy a hivata
los gyűjtés vármegyénk területén 
is megindul, mert ha a jó Isten 
kegyelme ebben az évben is elhá-

Állami közigazgatásunk három fontos 
problémájáról hangzóit el a hél elején 
három érdekes, értékes miniszteri be
széd. Három előadás, amelyet a VII. 
közigazgatási továbbképző tanfolyamon 
tartott Teleki Pál gróf miniszterelnök, 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz
ter és Laky Dezső közellátási miniszter. 
A miniszterelnök a közigazgatási veze
tők felelősségéről és feladatairól Ke
resztes - Fischer Ferenc közegészség- 
ügyünk fejlődéséről és fejlesztéséről, 
Laky Dezső pedig a közellátás és a köz- 
igazgatás kapcsolatairól beszélt. Mind a 
három olyan téma, amely egészen szó 
rosan összefügg a magyar élet minden
napjaival, ám, talán a legfontosabb ezek 
közül a magyar közegészségügy kérdése, 
amely problémát széles alapokra fek
tetve, kész programmot adva fejtett ki 
a belügyminiszter.

Közegészségügyi politikánk Keresztes 
Fischer Ferenc megállapítása szerint két 
ágazatra oszlik. A betegellátásra és a 
betegség megelőzésére. A jelen és a jövő 
nemzedékek egészségének biztosítása 
csak akkor érhető el, — mondotta a 
belügyminiszter — ha megfelelő felké
szüléssel a betegeket egészségessé tud
juk tenni, a fertőzéseket megakadályoz
zuk és gondos előrelátással szervezzük 
meg a megelőzés sokirányú munkáját. 
A megelőzés természetesen már kapcso
lódik a magasabb szociálpolitikával s 
magától értetődik, hogy e tekintetben 
valóban jó munkát csak akkor végez
hetünk, ha a betegellátásban és a be
tegségek megelőzésében irányítottan, 
kellő egyensúlyban vannak az intézmé
nyek és az intézkedések.

Bizonyos eltolódásokat tapasztalha
tunk az utóbbi két évtized során a 
magyar betegellátásban. A nagy háború 
előtt az egyéni kezelésen, a háziorvosi 
rendszeren nyugodott általában a beteg- 
ellátás, mig újabban e vonatkozásban 
is a kollektív rendszer felé haladunk. 
Nagy és nehéz feladatokat ró ez az uj 
irány a közre. A kollektív ellátást akként 
keil kiépíteni, hogy a tömegkezelésben 
is kielégítő egyéni orvosi ellátásban 
részesüljenek az egyesek. Itt számolni 
kell az anyagi adottságokkal, mert hi
szen, hogy csak egy példát említsünk, 
megfelelő számú kórházi ágy nélkül

ritotfa fejünk felől a közvetlen ve
szélyt, az egyetemes magyar köte
lesség alól Gömör és Kishont vár
megye áldozatos lelkű népe sem 
kívánja magát kivonni.

A testvérein mindig segíteni kész 
magyar lélek gyönyörű példáját 
mutathatja fel a magyar társada
lom, amelyik a közelmúlt történelmi 
napjaiban többször is meghozta a 
maga áldozatát.

A Kormányzó Ur újabb szóza
tában nem kér sokat. Csak azt ki

meddő marad a legjobb akaratú és a 
I legmagasabb szempontokat figyelemmel 

kisérő közegészségügyi politika is. A 
miniszter ennél a kérdésnél elismerte, 
hogy kórházügyünk jelenleg még nem 

j kielégítő. Kevés a kórházi ágy és a 
I felszabadult területek helyzete még 
, gyengébb. Nagy és sürgős feladatunk, 
! hogy itt gyors segítséget hozzunk s 

különösen szívügyünk kell legyen, hogy 
a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt kór
házi szempontból legalább a trianoni 
országrészek színvonalára emeljük. —- 
Persze ez megint kétirányú feladat, 
mert tudni kell, hogy nemzeti köteles
ségünk az anyaországi helyzetet meg 
javítani s ahhoz emelni a trianoni or
szágrészeket is.

A belügyminiszter megállapítása sze
rint társadalombiztosításunk fejlődése

Kevés nagyságunknak adatott 
meg, hogy még kartársai henge- 
ritsék el sírjáról a feledékenység 
mohos szikláját és követeljék életre 
azt a szellemet, mely évtizedeken 
át éltető eleme volt fajának. 
Ezen ritka nagyságok közé tarto
zik dr. Törköly József. Az a Törköly 
József, aki húsz esztendeig tartotta 
vállán a felhővel borított magyar 
eget s amikor megroskadt az em
beri erőt meghaladó teher alatt, 
még csak egy fakeresztet sem tű
zött melle fölé a hála... De igy 
volt ez jól, ahogyan volt. Ez illett 
a vezér egyszerű egyéniségéhez, 
az Ő nagyságá nem homályosul el 
az arany és ezüst sápadt fényétől, 
így volt jól ? Kossuth Lajosnak a 
kerepesi temetőben lévő első lia-

vánja, hogy adjon mindenki és pe
dig annyit, amennyi tehetségétől 
telik, mert a gazdag pengője épp
oly kedves és hasznos, mint a sze
gény fillérje.

A héten meginduló hivatalos 
gyűjtés bizonyára ez alkalommal 
is meghozza áldásos eredményét.

És adja a Magyarok Istene, hogy 
összedőlt ház, hajléktalan magyar 
soha többé ne legyen ebben a ha
zában.

abban az irányban halad, hogy minél 
szélesebb rétegeket kapcsoljunk be a 
k dlektiv biztosításba. Tapasztalati té
riek tanulságaira hivatkozva, hangoz
tatta a miniszter, hogy a központosítás
ra kell törekedni s mindenekelőtt javí
tani kell az orvostársadalom válságos 
helyzetén. Igazán jó orvos csak az a 
férfiú lehet, akinek nyugodt megélhetése 
van. Elkerülhetetlen orvosaink arányos 
elosztása s a vidék szempontjából az 
első lépések egyike kell legyen a meg
telelő orvoslakásokról, a megfelelő or
vosi javadalmazásról való gondoskodás.

A most megnyílt VII. közigazgatási 
továbbképző tanfolyamon sorra vette 
közegészségügyünk legfőbb őre a tenni 
valókat és összefoglalta mindazt a tenni
valót, amely e téren hatóságra, társa
dalomra és az egyesekre vár. A nemzet 
egyetemes érdeke követeli, hogy foko
zott figyelemmel szolgáljuk a közegész
ségügyi politika nagy céljait.

zai sírjánál jártam, mielőtt a monu
mentális Kossuth - mauzóleum fel
épült; az a puszta egyszerűség, 
ami a nagy sirt jellemezte, olyan 
döbbenetesen ütött szivén, hogy 
szerettem volna az égre sikoltani a 
fájdalomtól. Óh már nem lázado
zok, az idő elégtételt adott a Kossuth 
névnek. Mégis, amikor a dr. Tör
köly József sírjánál megállók, el
fog valami névtelen szomorúság : 
ez hát az apostoli hivatásu vezé
rek jutalma ? Igaz, a legszebb ju
talmát megkapta, bár nem engedte 
megérni neki az Isten, hogy örüljön 
az örvendezőkkel... Kidőlt a harc
ban, de nem élt hiába.

Rimaszombat város a rabság 
utolsó lázas napjait élte s talán a 
legutolsó közgyűlését tartotta a cseh

uralom alatt: dr. Eszenyi Gyula 
városbiró javaslatára a közgyűlés 
elnevezte a mai piacot dr. Törköly 
József-térnek és Perecz Samu ny. 
városi tanácsos elnöklete alatt bi
zottságot küldött ki a dr. Törköly 
József emlékmű valóra váltására. 
Ez a bizottság valahogy nem tu
dott eligazodni az uj helyzetben és 
két esztendei várakozás után át
adta megbízását a leghivatottabb 
fórumnak, a mai városi vezetőség
nek. Ki van nevezve az uj bizott
ság is. De a terv megvalósulása 
még mindig késik. Vagy megvár
juk, mig időben és térben egyre 
nagyobbra nö a Törköly név? Igen, 
hiszen néha megemlékeznek róla 
barátai, de ez a megemlékezés is 
hiányos, mert hiszen, akik legjob
ban ismerték, azok sem ösmerték 
teljesen. Sem én, sem mások. De 
nem is futó megemlékezést igényel 
az a munka, amit dr. Törköly Jó
zsef végzett. Nem apró vállvere- 
geíést, hanem feltétlen tiszteletet 
parancsol. S annak az emlékmű
nek, ami majd, vagy majdan a dr. 
Törköly József nevét fogja hirdetni, 
mint égő fáklyának kell megvilá
gítani azt a Jiazafiságot és fajsze- 
retetet, ami Őt jellemezte, ami ő t  
felemésztette.

Igen, igen... De mikor olyan ne
héz időket élünk! Mikor állandóan 
a fejünk felett lebeg Damokles kardja 
és minden lefekvéskor imánkba 
foglaljuk a nagy kérdési: Istenem, 
Uram, mire virradunk?

Hát ez nem akadály. A dr. Tör
köly József szellemére ma talán 
nagyobb szükség van, mint a cseh 
megszállás ideje alatt. Körül forr, 
füstölög a Föld, uj világ van ke
letkezőben, kell, hogy az ilyen Íté
letidőben legyen egy fix pont, ami
ben megkapaszkodik a gyönge lé
lek. Keil, hogy a dr. Törköly Jó
zsef neve ragyogjon azok elejébe, 
akik féltik a jövőt. Mert Ő nem félt, 
Ő hitt és az Ő hite győzött. Ezt 
a hitet kell megmerevíteni kőbe, 
vagy ércbe — akármibe, hogy 
hinni tanuljanak tőle a kishitüek és 
előre törjenek a tétovázók, akik 
félnek a magyar jövőbe tekinteni.

És itt álljunk meg egy szóra. A 
hősök szobrának ügyét 1927-ben 
indította el e sorok Írója. Legyen 
ez mementó és ne vergődjünk ti
zenhárom esztendeig a megvalósí
tással. Azok a politikai akadályok, 
amik a hősök szobrának befejezé
sét késleltették, leomlottak. Csak 
erős és egyenes irányú szervezés 
kell. Az meg lehet, tehát legyen.

Legyen meg nekünk az a meg
nyugvásunk, hogy még életünkben

Közegészségügyi politikánk.

Dr. Törköly Júzsef emlékműve elé.
„Leomlok én is szent porodon, nemes 
S a jókkal együtt könnyeket áldozok...“

Berzsenyi.
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Szigorú rendQrbirdi Ítéletek a közellátási 
rendelkezések áthágása miatt.

kalapot emelhetünk a Nagy Harcos 
emléke előtt.

De a gondolat nem válhat testté 
csak virágos szólamokból. A rea
litás pedig gondot és terhet jelent. 
Meg vagyok róla győződve, hogy 
a legszegényebb magyar is áldo
zatkészséggel hozza el fillérjeit; 
bár nehéz a közönséget erejűn túl 
megterhelni, mégis módot kell ke
resni a gondolat megvalósítására. 
Én azt gondoltam, talán meglehetne 
szerkeszteni egy Törköly albumot, 
amit a Felvidék távolibb részén 
lakó tehetősebb emberei is megvál
tanának. Ezzel kettős célt szolgál
nánk : valami alapot teremtenénk 
az emlékműre és Írásban is meg

örökítenénk a Nagy Harcos nevét.
Milyen lenne az az album? Is

tenem ! Forgách Géza szerkesztő 
összefoglaló előadást tartott Tör
köly parlamenti munkásságáról. 
Régi képviselő társai is tudnának 
Róla egyet-mást. Az evangélikus 
egyház és Rimaszombat város törté
netében is volna valami feljegyezni 
való. A család, rimaszombati ba
rátai mind szolgálhatnának egy-egy 
mozaikkal. Természetesen a cél 
érdekében mindenki díjtalanul.

Gondolkozzunk mindezeken, de 
ne nagyon hosszú ideig.

A m. kir. rendőrség rimaszombati ka
pitánysága, mint elsőfokú rendőri bün
tetőbíróság 1941. évi február hó 28 án 
megtartott nyilvános tárgyaláson Neu
mann Adolf 35 éves, izr. vallásu, nőtlen, 
rimaszombati lakos pékmestert bűnös
nek mondotta ki, azért, hogy 1.) a 6530/ 
1940. M. E. rendeletben előirt

lisztkészlet bejelentési kötelezett
ségének nem tett eleget és mert 
2.) nem „egységes" kenyérlisztből 
és Így a kereskedelmi forgalom 
céljaira meg nem engedett liszt- 
fajtából készített kenyeret.

Ezért öt a 6530/1940. M. E. rendelet 15. 
§. és a 9090/1940. M. E. számú rende
let 10. § a alapján, behajthatatlansága 
esetén az 1928. évi X. t. c. alkalmazá
sával

40 napi elzárást helyettesítő 2.000 
pengő pénzbüntetésre

gyei városban Deák Ferencz-utca 10. 
szám alatt lévő üzletében a fentebb hi
vatkozott rendelet által

1941. évi február hó 16 án zár alá 
vett bőrtalpú lábbeliket árusítva, 
azokkal mint sajátjával rendelke
zett s ezzel a zárlatvételre vonat
kozó rendelkezéseket megszegte.

Ezért Franki Ignác terheltet az 1941. 
évi 1220. M. E. r. 5. §. 1. bekezdése 
alapján behajthatatlansága esetén az 1928. 
évi X. t. c. 4 és 5. § ának alkalmazá
sával

50 napi elzárásra átváltoztatandó 
5.000 pengő pénzbüntetésre

Ítélte el. A biintetőbiróság egyben a 
bűnjelként lefoglalt

5063 pár bőrtalpú cipőkészlet el
kobzását és értékesítését rendelte 
el

Telek A. Sándor.

Dr. Horváth Árpád  alispán hitvédelmi 
előadása a Katolikus Körben.

Nagy érdeklődés mellett folyt lefebr. j 
28-án, pénteken este a Katolikus Körj 
nagytermében a Katolikus Akció kebe-j 
lében működő rimaszombati Férfi Ol
táregylet első nagyböjti hitvédelmi elő
adása. A zsúfolt széksorok azt bizonyí
tották, hogy a rimaszombati katolikus 
társadalom ezidén is részt kíván venni 
abban a nemes munkában, amely a hit 
megerösitése és a vallásos élet mélyí
tése érdekében már az elmúlt eszten
dőben is hatalmas eredményeket ért el.

A Katolikus Vegyeskar áhítatot keltő 
és összhangzatos éneke után, amit Lé- 
vay János kántor tanított be és vezetett 
hatástkeltően, Raddny Lajos esperes- í 
plébános üdvözölte a közönséget és ima ! 
után emelkedett hangú rövid beszédben 
vázolta a hitvédelmi előadások célját. A 
világ legelső templomát, a vatikáni Szent 
Péter templomot is csak úgy ismerhet- j 
jük meg a maga teljességében és szép
ségében, ha azt tapasztalt vezetővel jár
juk be. Az Egyház áldásos működését 
is hasonló vezetés mellett kell mégis-! 
mernünk, mondotta Radány Lajos s erre | 
a feladatra vállalkozott a Katolikus Akció, j 
amikor a kitűzött hitvédelmi előadások
kal be akarja vezetni a hallgatóságot 
abba a magasztos épületbe, amelyet az 
Egyház alkot. Az esperes plébános ezu
tán felkérte dr. Horváth Árpád alispánt, 
a r. kát. egyháztanács elnökét, hogy 
tartsa meg a megnyitó előadást.

Feszült figyelem közepette kezdte 
meg dr. Horváth Árpád „A  társadalom 
gyógyítója“ cimen felépítésében és gon
dolataiban egyaránt kimagasló érteke
zését. Megnyerő előadási modorban, 
nagy tudással, őszinte és buzgó katoli
kus hittel, a Szentirás érveivel és a maga : 
nagy közjogi tudásával fejtegette az 
Egyház szerepét a mai szociális törek-j 
vésekben. Meggyőző érvekkel bizonyí
totta be, hogy az Egyház a múltban is 
mindig a testvérek közössége, a testvé
rek egyháza volt és nem volt soha 
semmiféle szociális mozgalom. Ma sem 
az, hiszen minden időben csak a lelki 
előfeltételeket igyekezett megteremteni 
a szociális, gazdasági, karitatív és po-! 
litikai előrehaladáshoz. Az Egyház fel
adata, hogy mint a társadalom gyógyí
tója tanításával oktassa a nagy állam
férfiakat, a reformereket, tanítsa a sze
gényt és gazdagot. A továbbiakban rö
vid és szemléltető összefoglalást adott

Március 15-ike 
Rimaszombatban.

Március Idusának 93. évforduló
ját városunkban a hagyományos 
hazafias keretekben ünnepük meg.

Szombaton reggel 9 órakor hi
vatalos istentiszteletek lesznek. Dél - ' 
előtt és délután az iskolákban, a 
leventéknél és a cserkészeknél tar
tandó kisebb ünnepélyeken beszé
dekben és szavalatokban emlékez
nek meg a nevezetes évfordulóról. 
Este mind a három társaskörben 
vacsora és műsoros est formájá
ban idézik fel a 48-as idők soha 
el nem múló emlékeit. A Polgári

az előadó arról, hogy miképpen vette 
és veszi védelembe az Egyház a társa
dalom alapértékeit, az emberi életet, a 
családot s az ember személyes szabad
ságát és hogy ezeknek megőrzésével 
a jövő prognózisaként az Egyház, mint 
jó orvos, intézményes reformokat és tel
jes erkölcsi megújulást kiván. így csat
lakozik századunk nagy vezérgondolatá
hoz : a „szociális ember" révén megte
remteni a helyes keresztény és szociális 
irányt és alapot.

Dr. Horváth Árpád maradandó értékű 
és mély hatást keltő értekezését igy fe
jezte be : „Az egyház nem fél a világ 
felfordulásától, mert tudja, hogyha a régi 
intézmények megváltoznak, az csak ja 
vunkra és nem kárunkra válik. Attól se 
fél, hogy az igazság sokszor rideg s a 
tavasz szele sokszor éles. Csak a hala
dásban és változásban bennünket min
dig az Egyház tanítása, a krisztusi hit 
és erkölcs vezessen s akkor a régi ke
resztény testvériség napja, amely most 
fényesebb, mint valaha, át fog törni a 
vajúdások felhőjén s közelebb jön hoz
zánk."

A lelkes tapssal fogadott előadást Ra
dány Lajos esperes-plébános köszönte 
meg, méltatta annak nagy tanulságát, 
amely azt bizonyítja, hogy az Egyház 
mindent meg tesz azért, hogy a dolgozni 
akaró ember megkeresse a maga min
dennapi tisztességes kenyerét. Az es
peres-plébános szavai után is a közön
ség sokáig ünnepelte a kitűnő előadót.

Újításként hatott az est befejezése. 
Az oltáregyesületek műkedvelői az „Élő 
Kőszál" cimen egyfelvonásos bibliai tör
ténetet adtak elő igen szép sikerrel. 
Megelevenítő erővel hatott Kalocsay 
Gyula kitűnő Szent Péter alakja. Úgy 
ő, mint Gonda Márton, Lippa Piroska, 
Szűcs Irénke, Pekarcsik Andor és a kis 
Szőke József jól játszották meg szere
püket, a közönség hálás tapsait kiérde
melve. A pápai himnusz eléneklésével 
ért véget a céljának minden tekintetben 
megfelelő előadás.

Március 7-én, pénteken este dr. Ma- 
riányi Pál kir. törvsz. biró tartott elő
adást „A biztos Ul“ cimen. Március 14-én, 
pénteken este kerül sor a harmadik 
előadásra, amelyet dr. Löcherer Géza 
kir. közjegyző tart meg az „Élő Köszál" 
cimen, amelyben a pápaság csalatkozha- 
tatlanságáról értekezik.

körben dr. Halász István vár
megyei II. főjegyző, a Katolikus 
Olvasóegyesületben és az Iparos
körben Radány Lajos r. kát. espe
res-plébános lesz az ünnepi szónok.

Vasárnap, március 16-án este a 
Levente Egyesület műkedvelői a 
„Három Rózsa" nagytermében elő
adják Nyáry Andor „Levente" cí
mű 3 felvonásos színdarabját.

I g m á n d i  k e s e r ü v i z  
a t e r m é s z e t e s

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

Ítélte el. Az Ítélet nem jogerős.
A m. kir. rendőrség rimaszombati ka

pitánysága, mint elsőfokú rendőri rend
őri biintetőbiróság 1941. évi március hó 
1-én megtartott nyilvános tárgyaláson 
Franki Ignác 36 éves, izr. vallásu, nős, 
rimaszombati lakos cipökereskedőt bű
nösnek mondotta ki az 1220/1941. M. 
E. számú rendelet 2. §. 1. bekezdésébe 
ütköző és ugyan ezen rendelet 5. §. 1. 
bekezdése szerint minősülő kihágásban, 
melyet azáltal követelt el, hogy 1941. 
évi február hó 17-én Rimaszombat me-

az 1941. évi 1220. M. E. r. 5. §. 3. be
kezdése alapján. Az Ítélet nem jogerős.

Midőn a fenti két hivatalos közle
ményt elrettentő példákként a nagy nyil
vánossággal közöljük, figyelmeztetjük a 
város lakosságát, hogy a hatóságok — 
a mai súlyos időkben — a törvény leg
teljesebb szigorával járnak el mindenki 
ellen, aki az illetékes minisztériumoknak 
a közellátás biztosítása érdekében ki
adott rendelkezéseit be nem tartja, vagy 
megszegi.

V arga  Oros János emlékezete.
Irta : Ifj. C s á k  Géza .

Varga Oros Jánosról, akinek halálával 
olyan sokat vesztett a gömöri magyar
ság, — én is szeretnék néhány szót Írni. 
Nem életrajzi adatait akarom ismételni,' 
még kevésbbé ismertetni politikai pá
lyájának egyes állomásait; ezeket job
ban megírták, vagy meg fogják Írni ná
lam mások. Hanem arról szeretnék be
szélni, ami minden értékes emberben 
itt a földön is maradandó, mert élő 
példa s a maga titokzatos életét éppen 
a halál pillanatában kezdi meg. Árról, 
ami ha megvan egy emberben, akkor 
egyedül azért érdemes arra, hogy ráem
lékezzünk. Röviden : Varga Oros János 
jellemvonásait szeretném megmutatni 
és életének tanulságait, amit hogyha 
senki nem szívlelne meg, hiába élt 
volna.

Varga Oros János alulról jött. Mint a 
magyar néposztály legegyszerűbb réte
gének fia került a gömörmegyei Serké
be s emelkedett egy munkás élet alatt 
a falu első gazdái közé és a járási pártve
zető méltóságáig. Nem mondok többet, 
de már ennyi is élő cáfolat pl. minda
zok számára, akik azt mondják, hogy 
a magyar földtelen százezreknek azért 
sem lehet földet osztani, mert nincs 
meg a szellemi képességük arra, hogy 
a saját gazdaságuk vezetéséhez szük
séges ismereteket elsajátítsák. Tudjuk, 
hogy nem mindenki Varga Oros János, 
de amely néposztály ilyen fiakat szül, 
megérett már arra, hogy ur legyen a 
maga portáján. Ez az első tanulság.

Továbbá Varga Oros János nemcsak 
vagyont szerzett és politikai befolyást, 
hanem jó modort is elsajátított. Hatá
rozott volt és ugyanakkor barátságos, 
lefelé nem gőgös és fölfelé nem meg
alázkodó. Ez az egyszerű ember a saját 
leikéből merítve, jobban magáévá tette 
minden államművészet azon alaptételét, 
hogy aki másokat meg akar nyerni, 
kell, hogy maga is megnyerő legyen — 
mint sokan, akik tudatosan kiművelhet
ték volna magukban. Nagy dolog ez 
politikával foglalkozóknál s többek közt 
ennek köszönhette, hogy ellenfelei is 
tisztelettel hajoltak meg előtte, ami ha
lála alkalmával is megnyilvánult.

Varga Oros János önzetlen magyar 
volt. Ez alatt azt értem, hogy amidőn 
húsz éves kemény küzdelem után, mely
nek nagyrészében pártelnök volt — fel
szabadultunk a cseh uralom alól, poli
tikai befolyását nem használta fel arra, 
hogy magának különböző pozíciókat és

jövedelmeket szerezzen. Az olyan em
bert, aki más természetű, magas kora 
éppúgy, mint fiatalkora, nem tartották 
volna vissza ily törekvéstől. Nemcsak a 
cseh uralom alatt jogtalanul visszanyo 
mott érdemes magyarság foglalta el az 

j őt megillető pozíciókat, a baj gyakran 
most is ott volt, hogy a nem eléggé 
érdemesek is törekedtek erre. Viszont, 
ha az igazán érdemesek közt látunk 
olyanokat, akik szerényen visszahúzód
tak, amilyen ő is volt, ez valóban föl
emelő látvány. Ezek az emberek voltak 
mindig a magyarság savai. A Varga 
Oros János halála fölötti gyász minden 
magyaré, azonban ő elsősorban a leg
önzetlenebb magyarok halottja.

Végül Varga Oros János józan ma
gyar volt. A világháború előtt ellenzéki 
vezér, aztán a cseh időkben a magyar 
nemzeti párt vezetője. Egész életét az 
ellenzéken töltötte és fényes ajánlatokat 
utasított el, de álláspontja mellett ki
tartott. Ellenzéki érzüietü ember volt s 
ebben nem állt egyedül a környéken. 
Mégis a felszabadulás után vállalta az 
uj háború által a nemzetre rákényszerült 
fegyelmet és hive lett gróf Teleki Pál
nak. Ebben is példát mutatott, pedig 
életében valósággal kijárta az ellenzéki
ség magas iskoláját s ő, ha szükség 
volt rá — tudott és mert ellenzéki lenni. 
Ez is egy tanulság s nem a legkisebb.

A falu egyszerű fia volt és maradt. 
Nem kívánkozott ki a nép köréből. Pát
riárkái kort élt meg s ő, aki életében 
mindig a nemzet katonája volt, halálá
ban Isten katonája lett.

Egyikünk sem kívánhat szebb életet 
magának !

Kérelem  a város K ö zö n sé g é h e z!
Rimaszombat város polgármestere — 

a „Kárpát Egyesület" rimavölgyi osz
tályának egyöntetű elhatározása alapján 
— a város összes parkjait madárvédelmi 
szempontból védett területnek nyilvá
nította, miért is felkéri a város jó ér
zésű Közönségét, hogy ezen helyeket 
felkarolva, a fákon elhelyezett fészek- 
odúkat, valamint fészkeket vegye párt
fogásba. Ezeken a helyeken mindennemű 
gummipuskázás, lövöldözés, valamint 
fészekszedés — büntetés terhe mellett — 
szigorúan tilos.
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Féláru  u ta zá si kedvezm ény
A z ig a zo lv á n y o k  a  „Göm ör“

Az ez évi mezőgazdasági kiállítás és 
ötvenedik tenyészállatvásár alkalmából 
a rendezöbizottság rendkívül nagy lá
togatottságra számit. Nemcsak azért, 
mert előrelátható, hogy a jubiláris ki
állítás nagy anyag-gazdagsága a szoká
sosnál is nagyobb édeklődést fog kel
teni, valamint azért, mert a visszacsatolt 
keletmagyarországi és erdélyi területek 
lakossága számára most nyílik első 
Ízben alkalom arra, hogy Budapestre 
rendkívüli utazási kedvezménnyel jöhes
sen fel, — ami ilyen nagy távolság
nál már számottevő összeget tesz ki, — 
hanem azért is, mert a legilletékesebb 
helyről elhangzott nyilatkozat szerint a 
rendes, menetrendszerű vasúti közleke
dést a mezőgazdasági kiállítás időpont
jában fogják visszaállítani, ami lehetővé 
fogja tenni ismét a gyors és zavartalan 
utazási lehetőséget.

A m. kir. kereskedelemügyi minisz
térium az OMGE kérésére engedélyezte

a március 29—április 6 napjáin tar
tandó országos mezőgazdasági ki
állítás megtekintésére felutazó kö
zönség részére a szokásos 500/o-os 
kedvezményt a m. kir. Államvasu-

H I E E R
— Eljegyzés. Pusztay kukát, Likér 

eljegyezte Janó Dezső MÁV tisztviselő, 
Rimaszombat. (M. k. é. h.)

A rimaszombati kir. iigyészég uj 
elnöke. A m. kir. igazságügyminiszter 
Moesz Gézát, a huszti kir. ügyészség 
elnökét hasonló minőségben a rima- 
szombati kir. ügyészséghez áthelyezte.

Dr. Rátky Béla Máramarossziget 
polgármestere. A m. kir. belügyminisz
ter dr. Rátky Béla rendőrtanácsost, a 
rimaszombati kapitányság volt vezetőjét, 
akit az elmúlt év végén a budafoki ka
pitányság vezetésével bíztak meg, a fel
szabadult Máramarossziget megyei vá
ros polgármesterévé nevezte ki.

A március 15 iki hivatalos istentiszte 
letek. Március 15 én, szombaton az ösz- 
szes rimaszombati egyházak templomai
ban a hivatalos istentisztelet délelőtt 9\ 
órakor lesz megtartva. Az egyházak ve
zetői a hivatalok vezetőit és a testüle
teket ezúton hívják meg.

Bírói kinevezés. A Kormányzó az 
igazságügyminiszter előterjesztésére dr. | 
Perecz Béla kassai kir. Ítélőtáblái ta-1 
nácsjegyzőt az érsekujvári kir. járásbi- | 
rósághoz járásbiróvá kinevezte.

Pénzügyi táncmulatság. A rima- 
szombati m. kir. pénzügyigazgatóság,! 
továbbá a mellé- és alárendelt hatóságok- 
és hivatalok tisztikarának táncmulat
ságával kapcsolatos elszámolás még 
folyamatban van. Ennek megtörténte 
után a rendezőség az eredményt a „Gö- 
mör“-ben közölni fogja.

Elmaradt a Polgárikör szombat es
tére hirdetett első vitaestje, meri a ki
küldött előadó — közbejött akadályok 
miatt — nem jelent meg. A szép szám- 
bán összegyűlt közönségnek Smid Lehel 
gimn. tanár olvasta fel a kisebbségi! 
magyar irodalomról irt érdekes tanul
mányát. Az elmaradt vitaestet későbbi 
időpontban tartják meg.

Halálozás. Varga Nándor nyug. vár
megyei altiszt március 1-én, 61 éves 
korában Rimaszombaiban meghalt. Az { 
elhunyt először Nyitra vármegyében,) 
majd Feleden teljesített szolgálatot. Ha-1 
lálát kiterjedt rokonság gyászolja.

A feledi Egészségvédelmi Kör feb
ruár 22-én táncmulatságot rendezett, 
amelyen a község társadalmának min
den rétege nagyszámban képviseltette 
magát. A nagy erkölcsi és anyagi siker 
fényes bizonyítéka annak, hogy Feled 
közönsége egy emberként áll az egész
ségvédelmi szolgálat mellett. Az Egész
ségvédelmi Kör azoknak a kedves höl
gyeknek, akik az előkészítés fáradtságos 
munkáját végezték és a megjelenteknek 
szives támogatásukért, ezúton mond 
hálás köszönetét.

a m ező gazda sági k iá llítá sra
kiad óh ivata láb an  is  kaphatók.

lakon és a kezelésében lévő helyi
érdekű vasutakon.

Ugyanezt a kedvezményt nyújtják az 
önálló igazgatással biró hazai vasutak 
és hajózási vállalatok is. A kedvezmé 
nyes utazásra jogosító igazolvány ára a 
MÁV és az összes többi közlekedési 
társulatok vonalaira szólóan egységesen 
1 '30 pengő. Az igazolvány t helyben, vagy 
vidékre ennek az összegnek és 20 fillér 
portóköltségnek postabélyegben való 
beküldése ellenében, az igénybevevő 
nevének és kiinduló állomásnak a köz
lése mellett

a „Gömör" Kiadóhivatala is árulja, 
illetve megküldi.

A kedvezményes utazásra jogosító 
igazolvány a Budapestre utazásra már
cius 23-tól április 6-ig, a visszautazás
ra március 29-től április 15-ig bezá
róan érvényes és használható, tehát a 
kedvezménnyel felutazók még a húsvéti 
ünnepeket is Budapesten tölthetik. Az 
igazolvány bármelyik kocsiosztályban, 
úgy gyors-, mint személyvonatokon fel
jogosít az 50Vo‘Os kedvezményre.

S I K E R Ü L T
nagyobb tétel svájci és német gyártmányú 
kiváló minőségű alanti árut beszerez
nem és ezért módomban áll igen jutá
nyos árban ajánlani, amig a készlet tart. 

É B R E SZ T Ő  Ó R A  :
pontosan járó, világitó számlappal, szí
nes fémkeret és hátlappal, 9 X 9  cm. 
nagyságban. Kitűnő minősége mellett 

szép dísztárgy is.
P . 7 —

Ö N BO R O TV A  k é s z ü l é k :
ezüstözött, bakelit nyél, tok, lapos. Ki

tűnő készülék.
P . 2 5 0 .

Ugyanaz, ezüstözött, vastag nyél, papír
tokban. Élvezet vele borotválkozni.

P . 2 6 0 . 
TÖ LTŐ TO LL:

strapabíró, Durium acéltollal.
P . 3*—.

Az összeg beküldése ellenében postán 
küldi :

F eren czi Szabó cég, Szeged,
Oroszlán-utca 6/G.

— A „Luther Kör" előadásai. A ri
maszombati „Luther Kör“ március 8 -9 -  
és 10 én 8 órai kezdettel előadja a 
Polgárikörben Smid István ev. főespe
res „Haláltánc" c. bibliai színművét. Az 
előadás pontosan 8 órakor kezdődik a 
jelenlevők számára való tekintet nélkül. 
Jegyelővétel a vasárnapi előadásra va
sárnap d. u. 4 órától a Polgárikörben, 
hétfőire pedig a Gyulai-üzletben.

Gömör és Kishont vármegye az 
abauji hegyközségi tanácshoz tar
tozik. A földmivelésiigyi miniszter meg
állapította a hegyközségi tanácsok te
rületét és székhelyét. Áz Abauj-Torna 
vármegyei hegyközségi tanács szék
helye Kassa. Működése kiterjed Gömör 
és Kishont vármegye területére is.

* Értesítés. A Polgárikör március 
15-én este 8 órai kezdettel — ünnepi 
keretek között — vacsorát rendez. A 
vacsora aláírási ivet minden taghoz 
eljuttatjuk. Aláírási iv van kitéve a kör 
házfelügyelőjénél is. Ha a tagok közül 
mégis valakihez véletlenül az aláírási 
iv nem juthatna el, úgy az a vacsorára 
a házfelügyelőnél jeientkezni szíves
kedjék. Elnökség.

Üzembehelyezték a kassai rádió uj 
leadó állomását. Vasárnap délután 
ünnepélyes keretek között adták át 
rendeltetésének a kassai rádió uj leadó 
állomását. A kassai rádió a jövőben a 
miskolci közvetitőállomás eddigi hullám
hosszán (2086) sugározza műsorát, a 
mely legnagyobb részt önálló lesz. A 
miskolci közvetitőállomás pedig a kassai 
adóállomás eddigi hullámhosszán (2591) 
szólal meg. Az uj kassai rádióleadó mű 
sorát nagyszerűen lehet venni az egész 
Felvidéken. — A leadót rövidesen 30 
kilowatt erősségre emelik és műsorát 
fokozatosan kibővítik.

"‘Ünnepi vacsora a Katolikus Kör
ben. Március 15 én, szombaton este a 
Katolikus Körben 7 órai kezdettel ün
nepi vacsora lesz. Az aláírási ivek 
Hizsnyan Béla, Gémes Béla és Kalocsay 
Gyula üzletében állnak rendelkezésre.

Két százalék zsirtVkell beszolgál
tatni minden levágott sertés után A
Magyar Távirati Iroda jelenti: A kor
mány a honvédség és a polgári lakos 
ság élelmezésének biztosítása érdekében 
elrendelte, hogy aki sertést közfogyasz 
tásra vág le, köteles a sertés élősúlya 
2°/o-ának megfelelő mennyiségű, közfo
gyasztásra alkalmas, gondosan kezelt, 
idegen anyagoktól mentes, olvasztott 
sertészsírt a m. kir. Közélelmezési Hi
vatal rendelkezésére bocsátani. A zsírt 
hetenként egyszer kell beszolgáltatni. A 
közfogyasztásra kerülő sertések élősú
lyát a hatósági husvizsgálók ellenőrzik, 
akik a vágásokról és az élősulyadatokról 
kimutatást vezetnek. A beszedett zsírt a 
Hangya, a Hanza, illetve a kijelölt hen
tes a közellátási miniszter által megálla
pított áron köteles átvenni és készpénz
zel kifizetni. A rendelet március 10 én 
lép hatályba.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett fér

jem, illetve édesapánk elhalálozása alkal
mából mély fájdalmunkat részvétükkel 
igyekeztek enyhíteni s azoknak, akik a vég- 
tisztességtételén megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, március hó.
Özv. Varga Nándorné és gyermekei.

A textilnagykereskedői körzetek
beosztása során Gömör és Kishont vár
megyét a 23. (Rimaszombat—Rozsnyó) 
körzethez csatolták.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

Vigyázat!
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „D A R M O L" 
szónak ésT alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje.

A „HID“-ban hétről-hétre fokozott 
érdeklődéssel olvassa a közönség Zi- 
lahy Lajos uj regényét, a Csöndes élet
et. Sok érdekesség van még a HÍD bán. 
Főszerkesztő: Zilahy Lajos, Felelős 
szerkesztő: Kállay Miklós. Mutatvány- 
számot készséggel küld a kiadóhivalal : 
Budapest VII. Erzsébet krt. 7. A lap 
előfizetési ára : * */* évre 6'— P„ félévre 
12'— P., egész évre 24'— P., mely 
összeg fizethető havonta 2 — Pengővel 
is. Postatakarékpénztári csekkszám 9411.

H o r d ó k a t ,  k á d a k a t
vennék káposzta eltevésre alkalmasat. Ajánlat
ban kérem megjelölni az edények nagyságát, 
minőségét, mennyiségét és az árakat. „Veszek 
paradicsomos és uborkás üveget is“ jeligére 

Erdős Hirdetőbe, Bpest, VI. Teréz-krt. 35.

Látogatás a tokaji 
iskola-szanatóriumban
Dr. Eszenyi Gyula, Gömör és Kishont 

vármegye tisztifőorvosa a tuberkulózis 
héten tartott egyik előadásán megemlé
kezett arról, hogy a tokaji iskola-szana
tóriumban 9 gyönge szervezetű rima- 
szombati gyermek nyert ezidén elhelye
zést. Alkalmunk volt a napokban a 
gyermekeket meglátogatni és meggyő
ződni arról a nemes munkáról, amely 
az állam kezelésében lévő intézetben 
folyik.

Tokaj legszebb helyén, a szőlőhegy 
aljában, a Tisza és Bodrog torkolatában 
fekszik a hatalmas és modern iskola- 
szanatórium. Már a külső képe is meg
nyugtató hatással van a belépőre. Tisz
taság és rend, céltudatos és rendszeres, 
fegyelmezett és beosztott élet folyik a 
hófehér falak között. Itt az egészség 
szabályait a mindennapi élet követelmé
nyeivel nagyszerűen összeegyeztették.

A gyógyulásra és üdülésre beutalt 
gyermekek nemcsak tökéletes kezelést, 
de szakszerű iskolai kiképzést is nyer
nek. A tudós orvosokon, szakavatott 
ápoló személyzeten kívül okleveles ta
nítók és tanítónők is működnek az in
tézetben. Bámulatos és hatásában cso
dálatos az a percről percre beosztott 
munkarend, amely az intézet eredmé
nyeit biztosítja. Talán eleinte kissé ne
hezükre esik a gyermekeknek, akik tá
gas és szellős szobákban vannak el
helyezve, hogy már reggel 6 órakor fel
ébresztik őket. Az ébresztő után közös 
mosakodás, hőmérőzés, majd negyedórás 
torna, amely után jólesik a bőséges 
reggeli. Reggel 8—déli fél 12 óráig tan
terv szerinti tanítás, 10 órakor uzsonna. 
Fél 12 töl ebédig fekvőkura. Fél 1 óra
kor ebéd, utána megint fekvőkura, majd 
fél 4 órakor hőmérözés és uzsonna. 
Uzsonna után félórás tanulás és előké
szület a másnapi leckére. 7 órakor va
csora, utána szellemi torna és játék.

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

jutányos áron, azonnali házhoz szállítás, az udvarban való;kirakás és áladás
mellett kapható.

NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Föpostával szemben.__________ Telefon 52.
K ölcsönöket

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

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

Á tu ta lá so k a t
gyorsan és olcsón eszközlünk.

O sztály  sornj eg y 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.



4 Gömör 1941. március hó 9.

Fél 9 órakor lefekvés. A reggeli és 
uzsonna kávé, tej, vajas és túrós kenyér, 
mindennap háromfogásos ebéd. Nem is 
csoda, ha a gyermekek hamarosan meg
híznak. Ezt a törekvést fokozza, hogy 
amelyik gyermek leghamarabb vesz fel 
magára legalább 5 kilót, pompás tortát 
kap jutalmul. A tanulmányi előmenete
len kívül a gyermekek állandó orvosi 
ellenőrzésben és gyakori Röntgen-vizsgá
latban részesülnek. Örömmel tapasztal
tuk, hogy a rimaszombati gyermekek is 
rövid ottlétük óta mennyire megerősöd
tek nemcsak testileg, hanem szellemi
leg is. Éppen ezért a rimaszombati szü
lök teljes bizalommal, sőt hálával és 
köszönettel lehetnek a tokaji iskola- 
szanatórium nagyszerű orvosai és derék 
tanítói iránt, akik dr. Szántó Endre igaz
gató-főorvos vezetése alatt munkálkod
nak a szebb és egészségesebb magyar 
jövő megalapozása érdekében. (b.)

Nemzeti filmszínház kft.
Március 8 9-10-én, szombaton, vasár

nap és hétfőn a múlt évi magyar film
alkotások egyik legmulatságosabb, egy
ben igen ötletes vigjátékával kedves
kedik közönségének a filmszínház. Már 
a film cime, a „Cserebere" jelzi a for
dulatos, bonyodalmas, szellemességgel, 
humorral és romantikával teljes törté
netet. Másfélórás kacagást idéz majd 
eiő Latabár Kálmánnak és Kiss Manyi
nak mókázása, igazi élményt a szépsé
ges Bordy Bella és az elegáns Szilassy 
László játéka. Pompás felvételek és 
nagyszerű zene teszik élvezetessé a 
kitünően megrendezett filmet.

Március 11-én, kedden Sudermann 
Hermann világhírű regényének, „Az ide
gen asszony'-nak filmváltozata kerül 
a műsorra kitűnő színészek alakításá
ban. Mély emberi szenvedély és külső
ségekben a legizgalmasabb esem'nyek 
teszik végig lebilincselővé a történetet. 
Főszereplő a tündéri szépségű svéd 
Krisztina Söderbaum, a daliás holland 
Frits von Dongen, a híres berlini film
csillag: Anna Dammann és egy bűbájos 
gyermekszereplő. Megrázó erővel hat 
a filmen egy nagyszerűen megrendezett 
tengeri vihar.

Március 12 én és 13-án, szerdán 
és csütörtökön Charles Laugthonnak, a 
„Notre-damei toronyőr" főszereplőjének 
újabb izgalmas filmje, a „Fekete éjsza
kák" fut a vásznon. A legnagyobb részt 
a tengeren lejátszódó amerikai filmre
mek minden kockája Ielegzetszoritó és 
a nézőt öröm fogja el, amikor a viha
rok után végre kisüt a nap. A napsu
garat a filmben a szépséges Maureen 
O’ Hara képviseli.

Március 15-16- és 17-én díszelőadások 
keretében adja elő a filmszínház a 200 ik 
magyar filmet, az európai sikert aratott 
„Dankó Pistá“-t, Jávor Pálnak csúcs
teljesítményt jelentő nagyszerű alakí
tását.

C PTC QITCQ Tisztelettel értesítem a 
L n I LOl I Löl n. é. közönséget, hogy 

R i m a s z o m b a t b a n  
a Hunyadi u. 23. sz. a. (eddig Tankó 

Gyula volt)

t a r - ,  liszt- is ( M i d t a l í e É t
nyitottam. — Amidőn ezt szives tudo
mására adom, kérem, hogy nb. megren
deléseikkel engem támogatni szívesked
jenek. ígérem, hogy a mai nehéz viszo
nyok ellenére igyekezni fogok minden 
igényt a lehetőség keretein belül kielé
gíteni és azt szeretném, ha ez a törek
vésem a né. fogyasztó közönség körében 
megértésre és támogatásra találna. —

Hazafias tisztelettel:
K A N D R A  Á R P Á D  kereskedő.

E l a d ó  a u t ó  !
Teljesen jókarban lévő 4 szemé
lyes, 57-es

Tatraautóm at
megfelelő áron azonnal eladnám. 

Sztolár Dezső Rimaszombat, Arany Já 
nos-u. 19.

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 'h  évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujsógom-Töndérvásér, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij 7» évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

Pk. 2413/1940/13. — 605/1940. vght. sz.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Láng Lajos, budapesti (V. Vilmos 
császár-u. 32.) ügyvéd által képviselt 
Nemzetközi Gépkereskedelmi R. T. bu
dapesti cég javára hátr. 482 pengő tőke 
és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával a tornaijai kir. járásbíróság 1940. 
évi Pk. 2413. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1940. évi február hó 
8-án lefoglalt 3.000 pengőre becsült in
góságokra a tornaijai kir. jbiróság Pk. 
2413/1940/13. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 
te. 20. §-a alapján a következő megne
vezett: Dr. Láng Lajos iigyv. ált. képv. 
Nemzelk. Gépkeresk. r. t. Budapest ja
vára 482 P. s jár., Kovács József iigyv. 
ált. képv. Stempel Henrik javára 300 P. 
s jár., továbbá a foglalási jkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára is az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma 
is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereseí folyamatban nincs, — vég
rehajtást szenvedő lakásán, Abafalván, 
112. házszám alatt leendő megtartására 
határidőül 1941. évi március hó 22. nap
jának délelőtti 8 órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt I személyautó, 
4 tehén, 2 csikó s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek — de legalább a 
becsár 2/s-részéért — készpénzfizetés 
mellett el fogom adni, még akkor is, ha 
a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne 
meg, ha csak ellenkező kívánságot Írás
ban nem nyilvánít.

Tornaija, 1941. évi február hó 22.
Dezső József s. k. 

kir. bírósági végrehajtó.

Pk. 2412/1940/10. — 604/1940. vght. sz.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Láng Lajos, budapesti (Vilmos 
császár-u. 32.) ügyvéd által képviselt 
Nemzetközi Gépkereskedelmi R. T. ja
vára hátr. 482 pengő tőke és több kö
vetelés járulékai erejéig, amennyiben a 
követelésre időközben részlefizetés tör
tént, annak beszámításával, a tornaijai 
kir. járásbíróság 1940. évi Pk. 2412. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől
1940. évi február hó 8-án lefoglalt 2080 
pengő fillére becsült ingóságokra a tor
naijai kir. jbiróság Pk. 2412/1940/10. sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alap
ján a következő megnevezett: Dr. Láng 
Lajos iigyv. ált. kepv. Nemzetk. Gép
keresk. javára 482 P. s jár., Kovács Jó
zsef ügyv. ált. képv. Stempel Henrik 
javára 300 P. s jár,, továbbá a foglalási 
jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók 
javára is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, ha kielé
gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük 
halasztó hatályú igénykereset folyamat
ban nincs, — végrehajtást szenvedő la
kásán, Abafala községben, 112. házszám 
alatt leendő megtartására határidőül
1941. évi március hó 22. napjának dél
előtti 9 órája tűzetik ki, amikor a birói
lag lefoglalt I személyautó, 1 zongora, 
2 fotel, 1 díván, 1 kisasztal s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — de 
legalább a becsár 2/s-részéért — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni, még 
akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí
nen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Tornaija, 1941. évijfebruár hó 22.
Dezső József s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

Meghívó.
A  S A J Ó V Ö L G Y I  H Ü M A L O H  r. t . - n a k
1941. március 17-én délelőtt 11 órakor Tornaiján a részvénytársaság 
irodahelyiségében tartandó

I. évi rendes közgyűlésére.
T Á R G Y S O R O Z A T .

1. Az Igazgatóság és Felügyelöbizottság jelentése.
2. Az 1940. mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és a felmentvény megadása.
3. Alapszabályszerüleg beadott indítványok tárgyalása.

Amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy f. év március 25-én 
délelőtt 10 órakor ugyanott uj közgyűlés lesz megtartva, mely, tekintet nélkül a 
megjelentek számára, a kitűzött tárgysorozat felett jogérvényesen fog határozni. 

Tornaija, 1941. március 3.
Az Igazgatóság.

Mérleg számla.
Vagyon: Pénztárkészlet: P. 601714, Ingatlan: P. 689I2M0, Berendezés: P.144546-83, Adósok: P 

29584—, Kaució: P. 800—, Zsák-készlet: P. 321320, Árukészlet: P. 4850263, összesen: 
P. 30157590.

T e h e r :  Részvénytőke: P. 150000"—, Hitelezők: P. 136688"66, Nyereség: P. 14887"24, összesen : 
P- 301575-90.
Veszteség és nyereség számla.

Költségek: Zsákoknál P 1Q705 40, Fizetések: P. 16571 29, Üzemi költségek: P. 44214-05, Kifize
tett kamatok: P. 6693"74, Lisztforgalmi adó: P 79514 11, Betegsegélyzö: P. 1288-40, 
Tűzbiztosítás: P. 3358"56, Személyi kiadások: P. 524" , Alapítási költségek: P. 6643"90, 
Leírások: Ingatlannál és berendezésnél: P. 5166-61, Nyereség: P. 1488724, összesen : 
P. 198867-30.

Jövedelem: Árunál: P. 167207 90, Vámkeresmény: P. 30951 35, Vegyes bevételek: P. 708 05, ösz- 
szesen: 198867-30.

M E G H Í V Ó .

A runyai „Fogyasztási Szövetkezet"
1941. március hó 16 án d. u. 3 
órai kezdettel tartja

évi  rendes k ö zg y ű lését
az alábbi tárgysorozattal:

1. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság 
jelentése.

2. Az 1940. évi zárszámadások jóváha
gyása.

3. A mérlegen mutatkozó nyereség mi
ként való felhasználása.

4. Az alapszabály esetleges módosítása.
5. Egy felügyelőbizottsági tag választása.
6. Esetleges felszámolás. A „Hangyá"- 

hoz való csatlakozás.
7. Határozat a runyai református egy

háznak adott kölcsön ügyében.
8. Szabad indítványok.

A tagokat a gyűlésre ezúton is sze
retettel meghívjuk. Határozatképtelenség 
esetén 15 nap múlva újabb gyűlést tar
tunk, mely tekintet nélkül a megjelen
tek számára határozatképes lesz.

Runya, 1941. február 20-án.
Réthy István s. k. Csiszár Kálmán s. k.

könyvelő. elnök.

Kiadó ü z leth ely iség
A Tompa-tér 5. szám alatt egy 
irodának vagy üzletnek alkalmas 
helyiség (a volt Egyesült Magyar 
Párt irodája) azonnalra kiadó. 

Értekezni lehet ugyanott az emeleten.

Keresek megvételre

egy hold szántóföldet
Rimaszombat 
Kiadóban.

határában. Cim: a

M eghívó.
Az Iparosok és Kereskedők Hi
telintézete sz. k. f. fa. rimaszom
bati cégnek 1941. március hó 19 én 
délután 3 órakor Deák Ferenc- 
utca 21. szám alatt (1. emelet) tar
tandó

rendes év i k ö z g y ű l é s é r e .
Tárgysorozat :

1. A felszámolóbizottság és felügyelő
bizottság jelentése.

2. 1939. évi mérleg bemutatása és jó
váhagyása.

3. A felmentvény megadása a felszámo
lóknak és a felügyelőknek.

4. Esetleges indítványok tárgyalása.
A fetszámolóbizottság.

Ha közgyűlésen a tagok nem jelen
nének meg kellő számban, egy órával 
későbben ugyanazon helyen és ugyan
azon tárgysorozattal uj közgyűlés fog 
tartatni, mely a jelenlevők, vagy képvi
selt tagok számára való tekintet nélkül 
jogérvényesen fog határozni.

Eladó méhészet.
Balogh és országos méretű kaptá
rokban bő mézkészlettel.

Cim: Özv. Gergely Kálmánná, Ajnácskő.

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

tér 9. I. emelet.

A tornaijai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

3331/1940. tk. szám.

Árverési hirrdetmény-kivonat.
Dr. Kende Dezső tornaijai ügyvéd által 

képviselt Keszi Béla földmives, gömörpa- 
nyiti lakos végrehajtatónak Jacsmann Jó
zsef volt gömörpanyiti, jelenleg pelsőcar- 
dói lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
281 P. 78 f. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a gömörpanyit község
ben fekvő s a Gömörpanyiti 245. számú 
telekjegyzőkönyvben A. I. 1—6. sorsz.
334., 399 , 421/1., 421/2., 473., 529/1., 
529/2.. 574., 640/1., 640/2,683/1, 683/2,
756., 974., 975. helyrajzi számok alatt 
foglalt s a Nagy Berek, Kis Telek, Felső 
nagy föld, Szográgy oldal, Holyány, Sí
pos, Sipos, Ivány táj dűlőkben fekvő 
rét, szántó, legelő, 49. o. i. sz. ház, ud
var és kert belsőség, erdő és legelő il-' 
letőség-ingatlanból (jószágtestből) a B. 
5 sorsz. alatti jacsmann József végre
hajtást szenvedő nevén álló 1/3. rész 
illetőségre 1679 pengő kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1941. évi április hó 7. 
napján délután 13 órakor Gömörpanyit 
községházánál fogják megiartani.

Az ingatlant, a kikiáltási ár 2/3-áná! 
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

A telekkönyvi hatóság felhívja az ár- 
verelni szándékozókat, hogy a m. kir. 
miskolci Vil ik hadtest parancsnokság 
hozzájárulását előzőleg még az árverés 
határnapja előtt szerezzék meg, mert ha 
ez a katonai hatóság utólag az árverés 
napjától számított 15 napon belül nem 
járul hozzá a vételhez, az árverés ha
tályát veszti és annak költségeit a le
tétbe helyezett bánatpénzből a vevő kö
teles fedezni. (10.650/1939. M. E. sz. r. 
3- §•)

Bánatpénz a kikiáltási ár 20%-a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi °/o“ 
ára kell kiegészíteni.

Tornaija, 1940. évi december 31.
Dr. Lengyel Tibor s. k.

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteiéül: 

Czókoty s. k. 
tkvvezető.

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


