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Füzfapolitika.
Sokat tanult a magyar a közel

múlt eseményeiből. A legutóbbi 
három évtized keserves, nagy ta
nulságokkal szolgált s a nemzet 
életereje, a magyarság politikai 
tehetsége ráeszmélt a realitásokra 
s öntudatosan hárítja el magától 
azt a közéleti handabandázást, amit 
legutóbbi beszédében igen találóan 
és birálóan füzfapolitikának neve
zett a belügyminiszter.

Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter Kaposvárott válasz
tói gyülekezete előtt tartott nagy 
beszédében éles logikával fejtette 
ki, hogy ma kiegyensúlyozott nagy 
belső nyugalomra, tudatos és ön
ként vállalt fegyelemre, előrelátó 
önmegtartóztatásra és mindenek
előtt minden magyarok egyetértő-1 
sére, vállvetett munkájára van szük
ség. Nagy követelések ezek s e 
nagy és elkerülhetetlen követelé
seknek alapfeltétele a közéletben 
jelentkezni próbáló egyéni önzés, 
műveletlen nagyotakarás, elbizako
dott hiúság, lélektelen felelőtlenség 
kiirtása. Félre a füzfapolitikával! 
— Ebben foglalható össze a ka
posvári hatalmas beszéd egyik leg
főbb gondolata s a józan nemzeti 
közvélemény rokonszenves helyes
léssel, megnyugvással fogadta vi
téz Keresztes-Fischer Ferenc bel
ügyminiszter e kemény, határozott 
és minden izében magyar szavait.

A forrongó Európa azon a bé
kés szigetén, amit a mi országunk 
jelent, nekünk magyaroknak csak 
egy lehet kötelességünk. Az, hogy 
figyeljünk a hivatott vezetők sza
vára, figyeljünk : dolgozzunk és en
gedelmeskedjünk. Dolgozzunk a 
máért és dolgozzunk a szebb, na
gyobb, kenyérrel gazdagabb hol
napért s hogy nyugodtan dolgoz
hassunk, engedelmeskedjünk or- 
szággyarapitó kormányzatunk in
tézkedéseinek, rendeletéinek, figyel
meztetéseinek, amelyek bölcs mér
séklettel, céltudatossággal, gyümöl
csöző tettekkel munkálkodnak azon, 
hogy erőinket megőrizve és fej
lesztve kivülmaradhassunk az uj 
világháború vérrel, vassal, erkölcsi 
és anyagi javakat pusztító borzal
main.

Nem füzfapolitikára, nem hang
zatos jelszavak színesen bugybo
rékoló puffogtatására van ennek a 
nemzetnek szüksége, hanem igenis 
munkára, tettekre, komoly eredmé
nyekre. Dolgoznunk kell ezekért a 
jó és magyar eredményekért és 
engedelmeskednünk kell azoknak

a kiválasztottaknak, akik a nemzet 
bizalmából küldetve, kormányzati 
legfőbb feladatuknak tartják, hogy 
töretlen értékben őrizzék meg a 
mainál nehezebb, súlyosabb, ve
szedelmesebb napokra a magyar 
erőt.

Engedelmeskedni, dolgozni, egy
séget tartani. Ez ma a magyar 
parancs. Azok, akiket a belügymi
niszter füzfapolitikusoknak nevezett, 
az engedelmesség ellen izgatnak, a

Rimaszombat városa a nemzeti 
hősök dicső emlékének kijáró tisz
telettel és lelkes hangulatban ün
nepelte meg Március Idusát. Az 
ünnepségekből egyformán vették 
ki részüket az egyházak, a kato
naság, az iskolák, társadalmi egye
sületeink és ezúttal először foko
zottabb mértékben a városi Le
vente Egyesület is. A magyar szi
vekből és hazafias lelkekből fakadt 
ünnepségekről az alábbi tudósítá
saink számolnak be :

A leventék felvonulása.
Az ünnep előestéjén lobogó díszbe 

öltözött a város. Március 14-én, 
pénteken délután 6 órakor a ka
tonai egyenruhát viselő leventék a 
cserkész-zenekarral az élen a vá
roson át zenés-lampionos felvonu
lást rendeztek. A jövő ifjú magyar 
reménységei fegyelmezett sorokban 
vonultak fel a Tompa-térre, ahol 
katonai rendben helyezkedtek el a 
vármegyeháza előtt. Itt először dr. 
’Sóldos Béla főispánnak, majd dr. 
Horváth Árpád alispánnak adtak 
szerenádot.

A leventék szónokai lelkes sza
vakkal üdvözölték a vármegye ve
zetőit, akik rövid beszédben kö
szönték meg az ifjúság őszinte 
szívből fakadt megnyilatkozását. 
A vármegye fő- és alispánja teljes 
jóakaralukróléspártfogásukrólbizto- 
sitották a rövid két esztendő alatt 
máris hatalmas fejlődést tanúsító 
Levente Egyesületet, majd a szebb 
jövő érdekében fegyelemre és mun
kára buzdították az ifjúságot. A 
leventék sorai ezután az Ország
zászló előtt tisztelegtek, amelynek

| munkakészséget ássák alá, az egy- 
| séget bontogatják. Az erőt, a mun
kát, a magyar összetartást gyöngí
tik. Gyöngítik akkor, amikor az 
egyetemes nemzeti összetartás az 
egész magyar erő lelkes, áldozat
kész, önzetlen összefogása az egyet- 

j len biztosíték arra, hogy megtart
suk azt, ami a miénk és gazdagit- 

! suk nemzeti vagyonúnkat. Dolgoz
nunk kell és engedelmeskednünk 
kell, hogy megtudjunk élni becsü
lettel. Ma nem szabad üres és fe
lelőtlen jelszavakra hallgatnunk, ma 
olyan időket élünk, amikor nem 
szabad kísérletezni. Sem emberek

kel, sem eszmékkel, sem rendsze
rekkel.

A felelőtlen demagógok, a könnyű 
lelkiismeretű konjunktúra lovagok 
meggondolás nélkül dobnak a köz
tudatba követeléseket és politizálá
suk nem a nemzet egyetemének 
érdekeit szolgálja, hanem önös ér
dekekért harcolnak. Nincs szükség 
arra, hogy a közelmúlt, az alig ne
gyedszázados múlt kétségbeejtő 
eseményeire utaljunk. Minden igaz 
magyar érzi és tudja, hogy a de
magógia a tespedést, a halált, a 
komoly tettek az országgyarapodást 
hozó nagy magyar életet jelentik.

Bensőséges ünnepségekkel áldozott Rimaszombat város
a szabadsághősök emlékének.

Lam pionos d íszfe lvonu lás, h azafias előadások  és érték es ünnepi beszédek  
az eg y e sü le ti és isk o la i ünnepségeken.

talpazatáról Futó Géza és Gonda 
Márton szavaltak el két ünnepi 
költeményt. A lampionos menet vé
gül zene- és énekszóval a Thököly- 
utcába vonult el, ahol Éva László 
polgármestert és vitéz Rajháthy 
Sándor alezredest köszöntötték üd
vözlő beszéddel és szerenáddal. 
Mindketten meleg szavakkal kö
szönték meg az üdvözlést.

Ünnepségek a társadalmi 
egyesületekben.

Ősi hagyományaihoz híven társasva
csora keretében ünnepelte meg a Pol 
sárikör a szabadságharc 93. évforduló
ját. A fehér asztalok mellett Éva László 
polgármesterrel az élén összegyűlt a 
város társadalmának szine-java. Rábely 
Miklós elnök üdvözölte a megjelenteket 
és mondotta el a Magyar Hiszekegyet. 
Majd Kovács Rezső ni. kir. honvédőr
nagy hődolatteljes pohárköszöntöt mon
dott a Kormányzó Ur Ófőméltóságára. 
A megjelentek felállva és viharos lelke
sedéssel ünnepelték a legelső magyar 
embert. A szokásosan Ízletesen elkészí
tett vacsora ünnepi szónoka ár. Halász 
István vm. 11 od főjegyző volt, aki haza
fias tüztől izzó beszédben méltatta a 
nemzeti ünnep nagy jelentőségét a 
múltban és a jelenben. Történelmi visz- 
szapillantása során megállapította, hogy 
„a nemzeti érzésnek és öntudatnak, a 
szabadság iránti olthatatlan vágyakozás
nak ünnepe a március 15 ike, emlékéül 
annak az 1848. március 15-ikének, ami
kor e szent érzések és akaratok oly 
nagy erővel törtek elő és teljesedtek ki 
a nemzet szabadságharcában". Majd 
méltatta a szabadság ünnepének külön 
küldetését a megszállás alatt, amely a 
kisebbségi magyarság számára a „fel
támadás hirdetése" volt. Feszült figye
lemmel hallgatott beszéde során dr. Ha
lász István rátért a mai idők jellemzé
sére :

„Eddig még csak gazdasági téren érez-

A vitéz dr. Puskás Zsigmond 
leventefőoktató vezetése mellett fel
vonult alakulat, valamint a Hammer- 
schmiedt József karnagy vezénylete 
alatt álló cserkész-zenekar ünnepi 
szereplése méltó megnyitását ké
pezte a másnapi szabadság-ünnep
ségeknek.

tűk a világháború következményeit. 
Mintha Isten különös kegyelme már meg
él'gelte volna a magyarság évezredes 
véráldozatát, külpolitikai céljaink egyes 
részeinek megoldásához fokról-fokra bé
kés utón jutottunk el akkor, amikor kö
rülöttünk lévő nemzetek nagy többségé
nek súlyos véráldozatot kellett hoznia. 
Hálásaknak kellene ezért lennünk az 
isteni Gondviselésnek. És ehelyett mit 
látunk. Nyárspolgárok módjára sopán
kodunk azon, hogy milyen kevés a cu
kor, hogy ezzel vagy azzal az árucikkel 
nem tudjuk magunkat úgy ellátni, mint 
eddig és a többi európai államokhoz 
viszonyítva az aránylag csekély korlátozó 
intézkedéseket is fegyelmezetlenül és 
rövidlátó kritikával fogadjuk. Ez nem a 
mai történelmi időkhöz méltó magatar
tás. A márciusi lélek mindenkitől áldoza
tot kivan és ez a legkisebb áldozat, ame
lyet a nemzetért ma mindenkinek zúgo
lódás nélkül meg kell hoznia“.

Nagy hatást keltő szavait igy fejezte 
be a Polgárikör ünnepi szónoka : „A 
mai ünnep a reménység ünnepe ! És én 
bizom abban, hogy helyt fogunk állni 
és a márciusi lélek meggyőződésével 
hiszem, hogy ha teljesítjük kötelessé
günket, a szenvedések után egy jobb 
kor fog felvirradni a magyarra".

A megjelentek zajos tapsokkal kö
szönték meg dr. Halász István mély 
gondolatokkal telt és kitűnő szónoki
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készséggel elmondott beszédét, amely 
megalapozta az est ünnepi hangulatát.

A Katolikus Olvasóegyesület hazafias 
miisorral egybekötött társasvacsorán ál
dozott a 1848-as hősök emlékének. Az 
elnöki megnyitót dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester mondotta :

„Idézzük emlékezetünkbe az 1848—49 
ama nagy tanúságát, hogy a nagy vilá
gon e kívül, az ősi magyar földön kí
vül nincsen számunkra hely s áldjon 
vagy verjen sors keze, itt élnünk hal
nunk kell ; hogy a magyar szabadság
szerető nemzet s hogy szabadság, füg
getlenség nélkül nem élet a magyar 
élet és végül, hogy hazánk szabadsá
gáért meg kell hoznunk minden áldo
zatot s ha a helyzet úgy hozza magával, 
még a legnagyobbat is. Ez a nagy ma
gyar múlt fülünkbe harsogja, hogy mind
nyájan egy édesanyának, a magyar ha
zának vagyunk gyermekei, miért is a 
testvériség meleg érzésének kell egybe- 
füzni mindnyájunkat". Mélyértelmü be
széde után dr. Gabonás üdvözölte a 
szép számban megjelent ünneplő közön
séget, majd a katolikus Vegyeskar Lévay 
János karnagy vezetése mellett eléne
kelte a Magyar Hiszekegyet. A nagysze
rűen kiképzett énekkar később a „Honfi
ima" előadásával aratott megérdemelt 
sikert. Az ünnepi beszédet Radány La
jos esperes-plébános, a Kör egyházi el
nöke mondotta. Remekbe készült szó
noklatában világította meg a haza fo 
galmát és a 48 as ősök példáit állította 
elénk, buzdított az Isten és a haza iránti 
szent kötelességekre. A nagy tetszéssel 
fogadott költői szavak után Németh Er
zsébet énekelte el kellemes hangján a 
„Miatyánk"-ot, majd Gonda Márton sza
valta el izzó tűzzel a Petőfi Nemzeti 
dalát. A műsor befejezéseként „Bácskai 
lányok" cim alatt mélységes hatást keltő 
hazafias szinmü került sorra a sokol
dalú tehetséggel megáldott Pásztor Má
ria áll el. iskolai tanítónő betanításában 
és rendezésében. A nemzeti színekben 
pompázó irredenta darabot az iparos 
tanonciskola növendékei adták elő tel
jes sikerrel. A darab meséje és a pom
pás magyar táncok növelték a hazafias 
hangulatot, amely a nívós műsor után 
vacsorára összeült társaságot éjfélig 
együtt tartotta.

Az Iparoskörben az agilis Asszonykör 
rendezett műsoros hazafias estet. A né
zők soraiban vitéz Rajhüthy Sándor al 
ezredessel az élén megjelentek a hon- j 
védség képviselői is. Vondra Jánosné, j 
az Asszonykör elnöknöje üdvözölte a 
közönséget őszinte szívből jött szavak
kal, majd Radány Lajos esperes plébá
nos mondotta el maradandó értékű ün
nepi beszédét. Egy olvasott élmény alap 
ján hasonlitotta össze az angol birodal
mat a magyar nemzettel. „Mi nem va
gyunk a világ urai, kicsiny, szegény és 
megrablott ország vagyunk. Nekünk 
nincsenek gyarmataink, de vannak jel
telen katonasirjaink csöndes temetők 
ben s vannak szabadsághőseink, akik 
életüket és vérüket adták a magyar ha
záért". Mire tanít bennünket a szabad
sághősök példája? Arra, hogy szeressük 
és becsüljük a hazát és Isten után a 
haza legyen a legkedvesebb és legdrá
gább kincsünk. Gyönyörű példázatokkal 
állította elénk Radány Lajos a haza fo
galmát. 1000 év gyönyörű emlékezete 
és tömérdek bánata, kereszt a koronán, 
Krisztus a nemzet lelkében : ez a haza. 
Ne a szavakkal, de tettekkel és csele
kedetekkel szeressük a hazát. Legyen 
mindenki magyarabb magyar és embe
ribb ember. Testvérként szeresse min
denki egymást és igazságtalanságok ne 
válasszák el a magyart a magyartól. 
Magyar hősök unokái vagyunk, nekünk 
nem juttatott világuralmat a sors, csak 
a drága magyar hont. A 48-as hősök 
tanítása : hogy ne szájunkkal, hanem 
életünkkel és tetteinkkel fogjuk szeretni 
e hazát, amely Isten után a legkedve
sebb a szivünknek.

A kitörő lelkesedéssel fogadott magas
röptű beszéd után Krá lik  János, az Ipa
roskör elnöke meglepő belső átéléssel 
szavalta el Ábrányi Emil gyönyörű már
ciusi versét. Udvardy Bözsike ügyes 
szavalókészséggel, Nagy Ica tehetséget 
jelentő zongora kísérete mellett, adott 
elő egy ünnepi melodrámát. Gabonás 
Tibor hegedűjátéka ezúttal is pompás 
technikájával és zengő tónusával ragad
tatta el a közönséget. Bloch „II. Magyar

fantáziáját" játszotta el Koskó Sári si- 
mulékony zongora kísérete mellett. A 
műsort itt is hazafias szinmü fejezte be 
„Csodatévő álom" címen. Városunk leg
jobb műkedvelői alakították az egyes 
szerepeket, játékukkal és énekükkel 
egyforma dicséretet érdemelvén ki. Az 
egyes müsorszámokat Gabonás István 
jelentette be az ünnephez illő komoly
sággal.

Ünnepi műsort adott március 15-ike 
tiszteletére a Nemzeti Filmszínház is a 
200 ik magyar filmnek, a világsikert ara
tott „Dankó Pistádnak bemutatásával. 
Három napon át 7 előadás zsúfolt szék
sorai gyönyörködtek a kiváló filmalko
tásban. A szombat délutáni bemutatón 
Éva László polgármester a feldiszitelt 
mozivászon előtt tartott ünnepi beszé
det, méltatva a szabadságharc eszmei 
diadalát és a Dankó Pista film magyar 
szépségeit.

Rendkívül jól sikerült a Levente Egye
sület ünnepi szinielőadása, amely a „Há
rom Rózsadban folyt le szombaton dél
után és vasárnap este. Nyáry Andor 
„Levente" című érdekes darabjában je
leskedtek az egyesület műkedvelői. Va
lamennyien kitünően oldották meg sze
repüket. Nagy sikert arattak Szécsi 
Kálmán, Dobó László, Drugáa Andor, 
Lőrincsik Barna, Gombár Erzsébet, Bobcsó 
Gabriella és Izabella a főszerepekben. 
Pompás hangjával lepett meg Házik 
Zoltán. A gyorsan pergő és szépen ki
állított előadást Futó Géza levente-ok 
tató rendezte meg hibátlanul. A vasár
nap esti előadáson — amely nagyobb 
érdeklődést érdemelt volna meg — dr. 
’Sóldos Béla főispánnal és dr. Horváth 
Árpád alispánnal az élen megjelent a 
város társadalmának számos vezető tagja, 
akik a legnagyobb elismeréssel nyilat
koztak a leventék első nagyobb kultu
rális rendezéséről.

Iskolai ünnepélyek.
Az ünnep d é l e l ő t t j é n  valamennyi 

templomban hivatalos istentisztelet volt 
a katonaság, a hatóságok és az iskolák 
részvételével. Az összes iskolákban ben
sőséges ünnepségek folytak le.

Az Egyesült Protestáns Gimnázium 
Tompa - önképzőköre diszülése keretein 
belül áldozott az örök magyar élet, a 
magyar szabadság születésnapjának. A 
Magyar Hiszekegy után Szokolay Imre 
egyéni Ízzel és zamattal szavalta el a 
Nemzeti dalt. Kiss Tibor mélyenszántó, 
problémákat taglaló előadásában rámu 
tatott az örök magyar márciusra és már
ciusi szellem szükségességére. Sarinay 
György újszerű előadásában életre kelt 
Erdélyi József „Március 15." c. költe
ményének minden ereje és szépsége. 
Antal Tibor nagy szónoki hatású és 
nyelvezetű beszédben tett hitvallást a 
márciusi gondolat mellett. A Liszt Fe
renc diákénekkar ezen alkalommal is 
kiválót nyújtott.

A Széman Endre Róm. Kát. Kereske
delmi Szaktanfolyam tanári kara és nö
vendékei bensőséges ünnepély kereté
ben emlékeztek meg az 1848-as sza 
badságharcról. Az Igazgatónő megnyi
tója után az intézet énekkara énekelte 
el a Hiszekegyet, utána Bodor Saroltái, 
éves- növendék lelkesen és bensőséges 
melegséggel szavalta el a Március Idusán 
c. verset, majd Békefi József: Álmo
dott egy nemzet c. dalát énekelte el az 
ifjúság. A komoly, tartalmas, minden 
szavában meegondolt ünnepi beszédet 
Molnár Éva II. éves növendék mondta. 
Újabb szép karének után Czapp Mária 
szavalta el Reményik Sándor: Erdélyi 
március c. versét. A lelkes ünnepséget 
a Szózat zárta be.

A polgári fiú - és leányiskolában a nap 
jelentőségét Kühne László tanár méltatta. 
Dr. Szeifartli Vilmos igazgató felkérésére 
dr. vitéz Pelhö Endre tanügyi titkár, a 
miskolci tankerületi kir. főigazgatóság 
szakreferense intézett mélytüzü lelkesítő 
beszédet az ifjúsághoz. Majd az iskola 
leánykara énekelt, Antal Rózsi és Bodor 
Károly IV. o. tanulók pedig szavaltak.

Az állami el. leányiskolában dr. Szi- 
lassyné Schmdl Jolán tanítónő tartott

nagyhatású ünnepi beszédet. Majd egy 
sikerült álomkép keretében elevenedett 
meg 1848 emléke. Kitűnő szavalatok, 
szinponrpás táncok, nagyszerűen begya
korolt énekszámok tanúsították a tanító
testület minden tagjá»ak fáradhatatlan 
munkáját és a kis szereplők lelkes

Dr. ’Sóldos Béla főispán, a vár
megye közellátási kormánybiztosa 
az elmúlt napokban megkezdte a 
járási székhelyeken ellenőrző kör
útját, hogy tájékozódjék a vár
megye közellátási kérdéseiről és a 
helyszínen tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. A kormánybiztos
főispán dr. Horváth Árpád alispán 
és dr. Halász István vm. II. fő
jegyző, közellátási előadó kíséreté
ben Rozsnyón, Feleden és Tornai
ján tartott értekezletet a járások 
főszolgabiráinak és a községek ve
zető jegyzőinek bevonásával. Dr. 
’Sóldos Béla főispán meghallgatta

A katolikus Férfi Oltáregyesület nagy- 
böjti hitvédelmi előadás - sorozatában 
március 14-én, pénteken este dr. Löche- 
rer Géza kir. közjegyző, egyházi tanács
tag szerepelt az „Élő Kőszál“ cimii ta
nulmányával. Az est bevezetőjeként a 
katolikus Férfikar Lévay János kántor 
vezetése mellett elénekelte a „Stabat 
Mater dolorosa" latin egyházi éneket. 
Összhangzatosan szép teljesítményük a 
nagyszámú közünség teljes elismerését 
vívta ki.

Radány Lajos esperes-plébános üd 
vözölte a megjelenteket s ima után fel
kérte dr. Löcherer Gézát előadásának 
megtartására. A pápaság csalhatatlansá- 
gáról szóló tételt az ismerten kitűnő 
előadó széleskörű egyházjogi tudással, 
a legapróbb részletekre kiterjedően, vi
lágos és meggyőző tényekkel fejtette ki. 
A sok kutatást és elmélkedést kívánó 
vallásos témát dr. Löcherer Géza iro
dalmi szempontból is megragadó és 
mindenki által élvezhető formában tárta 
elénk. Költői hasonlattal kezdte el mon
danivalóit. Egy hiros festményre utalt, 
amely azt jelképezi, hogy amint Jézus 
Krisztus a genesareti tavon lecsendesi- 
tette a vihart, úgy vezetik Szent Péter 
és az ő utódjai: a római pápák az Egy
ház sajkáját a történelem háborgó ten
gerén.

A római pápák, mint Krisztus helyet
tesei, látható fejei a látható Egyháznak. 
Mivel az Egyház Krisztus rendeléséből 
tökéletes intézmény, tökéletesnek kell 
lennie az Egyház fejének is, akire ab 
szolut bizonyossággal rábízhatja magát 
a hivő. Krisztus teljhatalmat adott he
lyettesének, mert az egész hatalmát át
adta neki. Ezért tévedhetetlen hit és 
erkölcs dolgában a római pápa. Az elő
adó ezután sorra megcáfolta a pápaság 
ellenes tanokat és állításokat. Majd a 
hit forrásából a következő dogmatikus 
tételeket fejtette ki : 1. Az Ur Jézus Pé
tert az Egyház látható fejévé tette. 2. A 
római pápák Szent Péter utódai és az 
Egyház fejei. 3 A pápák Krisztus ren 
deléséből hit és erkölcs dolgában csa 
latkozhatatlanok, ha mint legfőbb tekin
télyek hivatalosan nyilatkoznak. A pá
pák a kereszténység és rajta keresztül 
az emberiség vezérei. Ez utóbbi meg 
állapítást az előadó számos, a történe
lemből vett példákkal igazolta. Végeze
tül a pápák és Magyarország évezredes 
kapcsolatairól beszélt dr. Löcherer Géza, 
aki a feszült figyelemmel hallgatott és 
nagy tetszést aratott előadását azzal az 
óhajjal végezte, hogy „legyünk egymás
nak testvérei Krisztusban nemcsak szó
val, hanem tettben és gyakorlati szere
tetten is s minden hivő védje és támo
gassa Krisztus földi helytartóját és a 
reábizott egyházat."

Radány Lajos esperes-plébános me-

igyekezetét a nemzeti ünnep méltó meg- 
dicsőitése érdekében.

Az állami el. fiúiskolában Miskolczy 
Márta tanítónő méltatta szép beszédben 
az ünnep jelentőségét. Ügyes szavalatok, 
jól betanított énekszámok emelték a kis 
ünnepély fényét.

a jelentéseket, a kéréseket és pa
naszokat és azokat lehetőleg nyom
ban el is intézte.

A tornaijai értekezleten megje
lentek a putnoki járás kiküldöttei 
is, igy a kormánybiztos-főispán el
lenőrző utjain a vármegye egész 
területéről tájékoztathatta magát a 
közellátási viszonyokról.

Megnyugvással láthatjuk, hogy 
kormánybiztos-főispánunk a megye 
közellátását a legnagyobb odaadás
sal szervezi meg és igy remélhető, 
hogy e téren semminemű fennaka
dás nem fog bekövetkezni.

lég szavakkal köszönte meg az értékes 
előadást.

A tanulságos est befejezéseként Ga
bonás Tibor művészi előadásában sír
tak fel a hegedűn Genua: „Szegény 
leány panaszaidnak szívhez szóló hang
jai. A pápai himnusz eléneklése zárta be 
a harmadik hitvédelmi előadást.

Március 21-én, pénteken este dr. Gr 
bonás János helyettes-polgármester adott 
elő az „Ur katonái" címen a papok és 
a világiak helyzetéről az Egyházban.

Március 28 án „Az Egyház és az ál
lam" cimen Szabó István állami elemi 
iskolai tani tó értekezik.

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  ha sha j tó
e l é g  3  u j j n y i

Kamarazene-est 
a Polgárikörben.

A Polgárikor kulturestjeinek során 
március 12-én, szerdán este a helybeli 
Zeneiskola tanárai a zeneművészet leg
magasabb fokával : a kamarazenével
örvendeztették meg a nagytermet zsúfo
lásig megtöltő közönséget.

A Polgárikör kulturbizottsága nevében 
Istók Endre köszöntötte a megjelenteket, 
majd szakavatott ismertetést adott a 
kamarazene jellegéről és az előadandó 
művekről. Az esten hallottak tényleg a 
legnemesebb és legtisztább művészet 
jegyében születtek. Valamennyi előadó 
kiváló tudását, lelkes és mélyen átérzett 
játék-készségét bizonyította be.

Tömör Pál nagyszerű hegedű-hang
versenye fokozta a már első itteni sze

replésekor róla megalkotott kitűnő vé
leményt. Beethoven „Tavaszi szonátá"- 
ja benne hivatott közvetítőre talált. 
Lacknerné Gregorovicz Mária úgy egyéni 
számával, mint zongorakettősével és kí
séretével igazolta újra kiemelkedő tech
nikai ügyességét, finom és átérzett stílu
sát. Méltó társa volt az igényes Chopin- 
mű hibátlan tolmácsolásában férje: 
Lackner László, aki az est folyamán 
változatos szereplésével adta tanujelét 
nagy tudásának.

Az est fénypontja Schumann „Zongo
raötös 44. mű“-vének előadása volt. Az 
előhangot Lovas Kovács András ev. s. 
lelkész adta, aki a nagytehetségü, de 
korán elhunyt Merényi Gyulának e mű
höz irt ódaszerü versét szavalta el a 
költő gondolatait pompásan érzékeltető 
és drámai erőtől duzzadó szavaló tehet-

Dr. ’Sóldos Béla főispán, közellátási kormánybiztos 
ellenőrző utjai a megyében.

D. Löcherer Géza hitvédelmi előadása 
a Katolikus Körben.
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O S Z T Á L Y - S O R S J E G Y E T
vegyen vagy rendeljen az ismert 

szerencsés

Suchtár Bankháznál
B u d a p e s t ,  Ül l ő i  ut 6.

NAGY szám -választék!
NAGY nyerési esély!

Előzékeny lebonyolítás !
Azonnali nyeremény-kifizetés! 

Rendeléshez l e v e l e z ő l a p  elegendő.

) J ó z s e f  főherceg elism erése 
a vo lt kassai 3 9 .  ha do sztályn ak.

® Március hó 8-án, a magyarósi

) diadal negyedszázados évfordulóján, 
József főherceg tábornagy a kö- 
vetkezőTtáviratot intézte vitéz do- 
berdói Bánlaky József altábornagy- 
hoz.

séggel. De a szívhez és lélekhez férkő
zött maga a halhatatlan zenemű is, 
amely Tömör Antal, Gabonás Tibor, Istók 
Endre hegedűjének, Rácz András gordon
kájának húrjain és Lackner László zon
gora-billentyűin csendült fel a leghíre
sebb kamaraötösnek is dicséretére vál
ható tökéletes összhanggal és felejthe
tetlen élményt jelentő hatással.

Az est vendége Lontai Rajner László 
volt, aki Schubertnek öt, a kamaraze
nei hangulatba stilsze'űen beillő dalát 
énekelte el Lackner tanár zongorakisé- 
rete mellett. Finoman kulturált hangja, 
tisztán csengő kiejtése, kifejlett techni
kája és diszkrét előadási modora máris 
kész hangverseny-énekessé avatták.

Valamennyi szereplő méltán érdemelte 
ki a műértő közönség zajos tapsait, 
amelyek a helyi zenei éleiben nemes 
missziót betöltő kiváló művészeknek 
szólották. (—).

A G ard a ság i Iskola felső 
évfolyam ának zá ió v izs g á ja ,

Ünnepi hangulatot keltett Rimaszom 
bat város hétköznapi munkás életében 
március 12 én reggel a katonás fegyel
mezettséggel menetelő darutollas, zöld
sapkás diszszázad. A gazdasági iskola 
fiai, a megnagyobbodott Magyarország 
gyéren termő ugarának uj harcosai vol
tak, akik a templomból jöttek, ahol „Te 
Deum“-ot zengtek a Mindenhatónak, 
hogy magyar iskolában, magyar nyel
ven tanulhatták meg azokat a szakis 
mereteket, amelyekkel uj barázdát tör
nek majd az ősi földön. Az Országzászló 
előtti diszmenetük minden dobbanásá
ban egy fogadalom dübörgőit, kemény 
arcélük büszkén tekintett a félárbócon 
lengő nemzeti zászlóra s lelkűkben a 
katonaősök szava csendült: „mindent 
a hazáért" !

Az iskola tanárikara és ifjúsága ép 
pen ilyen ünnepi hangulattal várta és 
szeretettel fogadta a szülőket és vendé
geket, hogy előttük is tanúságot tehes
senek a m. kir. téli gazdasági iskolánk 
tanító és nevelő munkájáról. A vendé
gek között láttuk : dr runyai ’Sóldos 
Béla főispánt, dr. Horváth Árpád alis
pánt, Éva László Rimaszombat város 
polgármesterét, Radány Lajos r. kát. 
esperes-plebánost, Varga Imre ref. lel 
készt, dr. Horváth Béla főszolgabírót, 
Halász Sándor vm. gazdasági felügyelőt, 
dr. Balogh Ádám kórházi igazgató-fő
orvost és a város több előkelőségét.

Az ünnepélyes záróvizsga a „Hiszek
egy" eléneklésével kezdődött, mely után 
először Benedek József igazgató számolt 
be az iskola elmúlt tanévéről és az in
tézet rendeltetéséről. Köszönetét mon
dott a vármegye vezetőinek az iskola 
iránt tanúsított támogatásért. A várost 
pedig arra kérte, hogy kövezett gyalog
járóval lássák el a városból az iskolához 
vezető utat. Az igazgatói beszámoló után 
Varga Géza, a földművelésügyi minisz
ter által kiküldött vizsgabiztos megnyi
totta a vizsgát, amelyen a tanulók értel
mes és okos feleleteikkel nagy felké
szültségről és tudásról tettek bizony
ságot.

Az elméleti vizsga után az Ifjúsági 
Önképző Gazdakör tartotta ünnepi záró
ülését, amelyet Kiss László f. évf. tanuló, 
ifjúsági elnök nyitott meg. A műsort 
szavalatok, gazdasági szakelőadások és 
énekszámok tették változatossá. Külön 
kell megemlékeznünk az ifjúsági ének
kar szép munkájáról, amelynek fegyel
mezettsége teljes dicséretet érdemel. A 
szép dinamikai kidolgozást és a jó elő 
adást megérdemelt tapsokkal jutalmazta 
a hallgatóság. A műsor végeztével a 
Himnusz magasztos akkordjai után az 
iskola főbejárata elé vonult ki a közön
ség és megtekintette az ifjúságnak a 
nemzeti-zászló előtti tisztelgő diszelvo- 
nulását.

„Magyaros elfoglalásának 25. 
évfordulóján visszaemlékezve a 
vitéz 39. hadosztály dicső fegy
vertényére, melegen köszöntőm 
annak akkori parancsnokát s 
szeretettel üdvözlöm a hadosztály 
minden tagját. József főherceg, 
tábornagy".
A „Gömör“ örömmel hozza az 

elismerésnek e szép és megható 
szavait a volt dicső kassai 39. had
osztály még vármegyénk területén 
élő hős fiainak tudomására.

*É rtesités.
Tisztelettel értesítem a Magyar Élet 

pártjának t. tagjait, hogy az országos 
pártvezér ur a párt helyi szervezetének 
titkárává Szőllősy István urat nevezte 
ki, aki hivatalát már át is vette. Pár
tunk irodája az Andrássy-féle házban 
van elhelyezve, ahol titkárunk hetenként 
kétszer és pedig hétfőn és csütörtökön 
d. u. 4 órától 6 óráig áll a t. tagjaink 
rendelkezésére, amikor is panaszok és 
kérelmek előterjeszthetők, valamint tag
felvételre lehet jelentkezni.

Kérem a t. tagjainkat, hogy pártunk 
irodáját a szükséghez képest vegyék 
igénybe és legyenek céljaink keresztül
vitelében segítségünkre.

Rimaszombat, 1941. március 20.
Hazafias tisztelettel : 
dr. Löcherer Géza 

__________ városi pártvezető.

Kettős jubileum  a 
M e ző ga zd asá gi K iá llítá so n .
Érdekes jubileumról értesülünk a Me

zőgazdasági Kiállítással kapcsolatban. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let ebben az évben rendezi az 50. te- 
nyész és haszonállat vásárát és mező- 
gazdasági kiállítását március hó végén. 
A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, 
amely ugyancsak az OMGE alapítása, 
ebben az évben ünnepli fennállásának 
50 éves évfordulóját. A kiállítás igy en
nek a két félévszázadot mutató számnak 
a jegyében folyik le.

Az 50 éves Mezőgazdák, mint értesü
lünk, kiállítási csarnokát átépítette egy 
Mária Terézia korabeli kúriává, amellyel 
uj szint ad a modern kiállítási csarno
kok tömkelegében. Belső berendezése 
szintén újszerű lesz, itten azonban fel
használja a mai kiállítási technika vív
mányait. Az ország egyik kiváló freskó
festőjével készíttette el azt a négy dio
rámát, amelyik az egész belső képet 
uralja. A négy dioráma a négy évszakot 
ábrázolja, feltüntetve benne azokat a 
mezőgazdasági munkálatokat, amelyek 
évszakonként, mindig visszatérően jelent
keznek. Különösen súlyt helyez ezidén 
a kiállítás alkalmából a szövetkezet ar
ra, hogy a gyümölcsösök tulajdonosai 
nak és a szőlőbirtokosoknak a nyers 
anyaghiánnyal küzdő védekezőszer-ke- 
reskedelem terén a tőle telhető legtöb
bet nyújtsa. Ezért nemcsak azzal kiván 
a magyar gazdatársadalom rendelke
zésére állni, hogy kiállítja az általa for- 
galombahozott növény védekezőszereket, 
szőlészeti és borászati gépeket és eszkö
zöket, hanem állandó növényvédelmi 
szolgálatot tart az igazgatósági épület 
mellett levő kiállítási csarnokában.

A fentiek alapján nyugodtan ajánlhat 
juk olvasóinknak, hogy úgy szaktaná
csért, mint megrendeléseikkel bizalom
mal fordulhatnak a szövetkezethez, ahol 
értesülésünk szerint az összes növény
védekezőszerek még beszerezhetők, mert 
jóelőre gondoskodás történt a nyers
anyag biztosításáról. (x.)

Tanügyi kinevezés. A vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter Diczky Pál rozs 
nyói róm. kát. lelkészt elemi iskolai hit
oktatóvá nevezte ki.

| L A K B E R E N D E Z É S  P E R Z S A S Z Ó N Y E G  |
H i á n y z i k  v a l a m i

L A K Á S Á B A N  -  IR O D Á J Á B A N ?
N á l u n k  m e g t a l á l j a !

G A Z D A G Í T S A  O T T H O N Á T !
U N I V E R S A L 1 0  ra k t á r b a n  

1 0 0  készítő  
1 0 0 0  bútora

B U D A P E S T .  V II.
W e s s e l é n y i  u t c a  8.

flRODABUTOR C S I L L Á R

H Í R E K
Adakozzunk 
az árvízkárosultaknak!

Főispánunk, dr. ’S ó l d o s  Béla 
meleghangú felhívása eljutott már 
a vármegye minden részébe, igy az 
árvízkárosultak javára az intézmé- 
nyes gyűjtési akció vármegyénkben 
is megindulhatott. A gyűjtés a vár
megye alispánja által kiadott gyüj- 
tőiveken a városok polgármesterei 
és a járások főszolgabirái által 
megalakított gyüjtöbizottságok ut
ján történik.

A „Gömör“, éppen úgy mint az 
elmúlt évi gyűjtés alkalmával, 
ezúttal is készséggel csatlakozik 
a gyűjtési akcióhoz. Adományo
kat tehát Kiadóhivatalunk is el
fogad, azokat lapunkban nyug
tázzuk és illetékes helyre eljut
tatjuk.
Kormányzó Urunk Őfőméltósága 

irta: „Adjon mindenki, amennyit 
tud, csak adjon /“ Táruljanak ki 
hát a jóságos szivek kapui s in
duljanak el jótékony útjukra a test
véri szeretet és a magyar segítség 
fillérei és pengői.

— Esküvő. Kodak lcuka és Szabó 
László áll. tanító folyó hó 25 én d. u. 
4 órakor tartják esküvőjüket a rima- 
szombati ref. templomban. (M. k. é. h) 

Kormányzói elismerés. Magyarország 
Főméltóságu Kormányzója megengedte, 
hogy Kirschner Zsigmond rozsnyói lakos, 
fanagykereskedőnek a közgazdasági élet 
terén kifejtett értékes munkásságáért 
legfelső elismerése tudtul adassék.

Iskolalátogatás. Vitéz dr. Zatykó 
Gyula gimn. igazgató-tanügyi főtanácsos, 
a miskolci főigazgatóság középiskolai 
előadója egyhetes látogatást végzett a 
helybeli egyesült prof. gimnáziumban.

A Rimaszom bati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvezd kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

*Ha nyerni akar rendeljen egy osz
tálysorsjegyet az évtizedek óta közismert 
Suchtár bankházban, Budapest, Üllői-ut 
6. A Suchtár Bankház sorsjegyei sze
rencsések. Rendeléshez levelezőlap ele
gendő. Előzékeny kiszolgálás.

Rádió-közvetités a gimnázium ének
karának hangversenyéről. A kassai 
rádió szombaton, március 22 én este 
20 óra 10 perces kezdettel Kassa hul
lámhosszán helyszíni közvetítést ad a 
rimaszombati gimnázium „Liszt Ferenc- 
zeneköre" által rendezett magyar nép
dal estről. Ez az első közvetítés Rima
szombatból, mely nem hangfelvételről 
történik, hanem magáról az előadásról. 
A népdal esten bevezetőt mond vitéz 
Fábián Vilmos gimn. igazgató tanügyi 
főtanácsos. Az előadást a Polgárikörben 
tartják meg.

P ad ló  porta lan ításra

veolin emulsió
L E F K O V I T S N Á L .

— A kassai rádió Igazgatósága a
március 23 iki református istentisztelet 
közvetítését technikai okok miatt ké
sőbbi időpontra halasztotta el.

Felülfizetések a „Levente" előadáson.
Dr Sóldos Béla 10’—, vit. Rajháthy Sándor 

8 50, özv. Samarjay Jánosné és Iparos asszony
kör 5'—, Vozáry Sámuel 3'—, Kun György 2‘50, 
Radány Lajos és Kertsik László 2-—, Mikó László 
P—, Magukat megnevezni nem akarók többen 
1261 Pengő.

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, amíg a készlet tart.

É b r e s z 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 :
eztistözött, bakelit nyél, tok, lapos. Ki

tűnő készülék.
P . 2 5 0 .

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

P . 2-60. 
TÖLTŐTOLL:

strapabíró, Durium acéltollal.
P . 3 - .

Az összeg beküldése ellenében post án 
küldi:

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

Amíg •Oh alszik
a Darmol dolgozik. Nyugodt 
alvását nem zavarja, mégis 
meghozza reggelre az enyh# 
és fájdalmatlan kiürülést. 
Kellemes , y  i
hashajtó: ^

H ad ik ö lcsön k ötvén yek  le té tb eh e ly ezési és beje
le n té s i h e ly e

N em zeti H ite lin téze t Rt. R im aszom bat
D eák  F eren c-u tca  17. T e le fo n : 52.

A kormányzat mezőgazdasági beruházások céljaira 50 millió pengő évi 
41/!°/o'OS jelzálogkölcsönt bocsájt a gazdák rendelkezésére. A megfelelő 
nyomtatványok és felvilágosítások a NEMZETI HITELINTÉZET R. T. 

rimaszombati fiókjánál kaphatók.
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár. Budapest 

1941. március 29—április 6-ig.
50°/o-oa v a sú ti k edvezm ény.

Igazolvány és vasúti jegy együtt kizárólag az lBUSz menetjegyirodában 
szerezhető be.

H ú sv é ti tá r sa su ta z á so k :
Balatonkenesére, Erdélybe, Felvidékre, Szlovákiába és Jugoszláviába, 
Közelebbi felvilágosítás az lBUSz menetjegyirodában kapható.
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— A Rimaszombati Magyar Dalegy
let elnöksége tisztelettel kéri pártoló 
tagjait, hogy a címükre postán elküldött 
1940. évi tagnyugtát az ahhoz csatolt 
postatakarékpénztári befizetési lappal 
beváltani, illetve megfizetni szívesked
jenek. Az egyesület a tagok kényelmét 
kívánja szolgálni, hogy nem pénzbesze
dővel kéri a fizetést, hiszi, hogy e régi 
nagy múltú, immár ez évben 80-ik mű
ködési évébe lépő egyesület továbbra 
is élvezni fogja a város közönségének 
támogatását.

*Felülfizetések
a rimaszombati pénzügyigazgatóság, valamint a 
mellé- és alárendelt hatóságok és hivatalok 
tisztikarának 1941. február 22-én tartott estélyén:

55 P-t: Rákossy Lajos Berzéte. 50 P-t: Hun
gária Egyesült Gőzmalom Putnok, Rimamurány- 
Salgótarjáni Vasmüvek Rt. Igazgatósága Rozsnyó. 
24 P-t: Poók Endre. 20 P-t: Dr. Sóldos Béla fő
ispán, Szilárdy István Sajólenke, Schauer Gyula, 
Valaszkay Rezső, Putnok és vidéke bortermelő 
szöv. rt. Putnok. 15 P-t: Putnoki Takarékpénztár 
14 P-t: Dr Csák Géza Feled. 12 P-t: vitéz Raj- 
háthy Sándor alezr. 11 P-t: Pü. fogalmazói kar 
Pécs. 10 P-t: özv. Samarjay Jánosné, Szent- 
lyányi József orszgy. képviselő Beje, Dr Horváth 
Árpád alisp., Dr vitéz Bükky Jenő rendőrkapi
tány, Beélik Viktor Alsóvály, Dr Balogh Ádám, 
Dr Baráth László, Rábely Károly, Papírgyár 
Pelsöc, Angyal Gyula, Papp Elek és Noviczky 
Béla Korláti, Ballásch Máté Rozsnyó, Kirschner 
Viktor Rozsnyó, v. Dr. Szakáll István Csíz, 
Dr Löcherer Géza, Lázár Béla Rozsnyó, özv. dr. 
Törköly Józsefné, Gy. Farkas Gyula Putnok, 
Kubinyi Emil Rozsnyó, Déri János Putnok, Noz- 
droviczi Pál, Vondra János, Dr. Király Kálmán 
Tornaija, Dr Maximov Demeter Rozsnyó, Dr 
Knóth László Rozsnyó, Dr. Seress István Putnok, 
Hevessy László Sajószarnya, Dr Farkas Ábris 
Zsip, Janssen Pál Kövecses, Sajóvölgyi Müma- j 
lom Rt. Tornaija, Nemzeti Hitelintézet Rt H. j 
8 P-t: Willusz Lajos Rozsnyó. 7 60 P-t: M. kir. 
pénzügyigazgatóság Kassa. 7'30 P-t: Pü. fogal
mazói kar Ungvár. 7 P-t: Höffer Sándor. 6 P-t: 
Dr Komjáthy Lajos, v. Fábián Vilmos, Pü. fo
galmazói kar Sátoraljaújhely. 5 P-t: Sóldos Ár- j 
pád Runya, gróf Serényi Béla Putnok, Dittel [ 
István Rozsnyó, Bende Ernő Rozsnyó, Hulyop 
Andor Rozsnyó, Csellár Károly Dernö, v. Arady 
Erik Salgótarján, Dr Mihalovics Árpád Rozsnyó, 
Éva László, Hindrichs Gusztáv és fia, Biattny 
Árpád, Káposztás László, id. Derekas János, 
ifj. Derekas János, Temják Pál, Füzy Rezső, 
Lipthay László, Dr Dohnányi Dezső, Barabás 
Lajos, Novohradszky Gyula Rozsnyó, Majkuth 
Albert Rozsnyó, Molnár Sándor Putnok, Tor- 
nallyay Zoltán Tornaija, Dr Tóth Ferenc Putnok, 
Szabó László Várgede, Dr Kassay Ferenc Put
nok, Gémes Béla, Végh Vilmos, v. Dancs Pál 
János Bpest, Simák Lajos Gesztete, Széga Ele
mér Rozsnyó, Kühne Andor Putnok, Balogh Kál
mán Harkács, Lengyel Iván, Gyulai István, vit. 
Zalaváry Gyula, Benedek József, Korényi Endre 
Jolsva, Varga István Rozsnyó, vit. Nagy Sándor 
Tornaija, Kogler Géza Tornaija, Lipták György 
Rozsnyó, Dr Eszenyi Gyula, Gyarmathy László 
Sajószentkirály, Hlozek János, Tátra bank Tor
naija, Tátra bank Rozsnyó, Felsőmagyarországi 
Hitelbank Rozsnyó, Tornaijai Takarékpénztár, 
Rimaszombati Takarékpénztár, Trieszti Biztositó 
főügynöksége H. 4 P-t: Mázik László, Szilvássy 
Miklós Rozsnyó, Dr Batta Pál Feled, vit Kapczy 
Tamás Kövecses, Pethő László Jolsva, Kertsik 
László. 3 P-t: Bubnits Mihály megyés püspök 
Rozsnyó, Mura Szilveszter, Plentzner Frigyes, 
Arsing Gyula Putnok, Vér Sándor Szombathely, 
Stefán Lajos Hárskút, Verosniczky János Osgyán, 
özv. Széplaky Lajosné, Dr Fornéth Gyula Put
nok, Csanyi János Jolsva, Dr Brommer Andor, 
Kovács Rezső őrnagy, Németh Ágoston Lajos, 
Dr Bányai József hittanár, Dr Csermely Pál, 
Szepesházy Vilmos Rimaszécs, vit. Szurdoky 
Pál Putnok, Dr Breuer Gyula, Saárossy Emil 
Rozsnyó. 250 P-t: Szilágyi Nándor Tornaija. 
240 P-t: Dr Danis Jenő Feled, Lórija Béla Vár
gede. 2 P-t: Dr Hruska János, Schramkó István 
Bátka, Dr. Kiss Károly Rozsnyó, vit. Kóváry Ist
ván Rozsnyó, Müller Sándor ny. bányaigazgató 
Rozsnyó, Szabó Andor Szkáros, Mitske Gusztáv, 
Kováts Miklós Sajólenke, Molnár Lajos Tornaija, 
Bereszti István Tornaija, Antal János Gice, Le- 
hotay Károly Pelsőc, Dr Pobozsny Róbert Rozs
nyó, Pék László Feled, özv. Czékus Lászlóné 
Lice, Czékus László Lice, vit. Csiszár Barnabás 
Otrokocs, Pájer János Rozsnyó, Soltész Andor 
Rozsnyó, Dr Bodor Sándor Rozsnyó, Dr Martin 
Ödön, Debreczeny Károly Rtamástalva, Dr Krcs 
Gyula, vit Bottlik Sándor, Dr Zehery István, 
Dr Szvejkovszky János Rozsnyó, Szabó Ferenc 
Rozsnyó, Dr Balog Ákos Putnok, Madarassy 
Barnabás Ragály, L. Tornallyay Margit Beretke, 
Perjésy Dezső Csíz, Marton István Özörény, 
Makó László Rimaszécs, Mayer Béla Sajógömör 
Kabla Lajos Gice, Dr Cservenka Béla Rozsnyó, 
Dr Hebreny Kornél Putnok, Kalocsay Kornél, 
Fazekas István Rtamásfala, Merényi Pál Almágy, 
Dr Tóth Mátyás, Dr Petkó Mihály, Dr Lelkes 
Zoltán, Dr Tornallyay László, Martincsok Samu, 
Holczmann József Gömörpéterfala, Róth János 
Feled, vit. Simon Gábor Tornaija, Dr Heinisch 
Ferenc Eger, vit Varasdy Dezső Sgömör, Tóth 
Albert Szkáros, Hajós Béla Beje, vit. Pásztor 
Ferenc, Spéterfala, Dr Mátéffy Benjámin, Dr 
Szutórisz Dezső Rozsnyó, Grimm Miklós Pelsőc, 
Csiszár László Kelemer, Dr Rárossy Gyula, Pa- 
taky Gyula, Baráth Károly, Liebhardt Antal Jols
va, N. N , Szepességi Bank Pelsöc. 190 P-t: 
Schindler Anna Jolsva. 1 P-t: Gabonás István, 
Juraskó Pál, Dr Bartáky János, Páricska Béla, 
N. N. 13l'57 P-t: a rimaszombati m. kir. pénz
ügyigazgatóság, valamint a mellé és alárendelt 
hatóságok és hivatalok tisztikara.

G ö m ö r  1941 . március hó 23.

A  N e m ze tvé d e lm i K e resztet 
kérelm ezők figyelm ébe.

Mindazon gömörmegyei magyar 
állampolgárok, akik a világháború 
után az 1918—1919. évi forradal
mak idején és a későbbi években 
irredenta mozgalmakban tevéke
nyen résztvettek és a Nemzetvé
delmi Keresztre igényt tartanak, tá
jékozódás és igényjogosultság el
bírálása végett forduljanak a „Gö
mörmegyei Nemzetvédelmi Munka
alcsoport“ Elnökségéhez Rimaszom
bat, Vármegyeháza 3. szám, a Vi
tézi Szék helyisége. (Postai cim: 
Rimaszombat, Postafiók 37.)

Mit kapnak a gazdák 
a cukorrépáért?

Minden évben nehezen és hosszú tár
gyalások után nyert megállapítást a cu
korrépa átvételi ára, de annyi nehézség 
és akadály még nem merült fel egy 
évben sem, mint az idén. Ennek fő
oka az, hogy az elmúlt esztendőben a 
termelési viszonyok lényegesen megvál
toztak. Már a decemberi gazdanapokon 
rámulattak a gazdák arra a körülmény
re, hogy a munkabérekben, a megélhe
tési és egyéb költségekben olyan elto
lódás következett be, mely minden szá
mításukat felborította. Ezért kérték azt, 
hogy a tavalyi répaátvételi árakat vissza
menőleg emeljék fel.

A panaszok orvoslásaként a cukor
répa idei átvételi árát a gyárak 2'80 
pengőről 3’80 pengőre emelik fel és 
mindazoknak a termelőknek, akik tavaly 
is szerződtek, az idén beszállított répa
mennyiség után, q ként további 45 fil
lért térítenek, tekintet nélkül arra, hogy 
a múlt évben milyen területre történt a 
szerződés. Előnyös intézkedése az idei 
szerződésnek még az, hogy a gazda 
minden beszállított 100 kg. cukorrépa 
után 60 kg. friss szeletet, vagy 2'4 kg. 
száraz szeletet kap ingyen és további 
2 kg. száraz szeletet kedvezményes áron. 
Kap ezenkívül a termelő melasse-t és 
cukrot ingyen, illetve kedvezményes 
áron ; hogy pedig a termeléssel járó 
költségeket fedezni tudja, megfelelő 
előleget is.

Az idei szerződés tehát lényegesen 
jobb az előző évinél, a baj azonban ott 
van, hogy a kedvezőtlen időjárási viszo
nyok megakadályozták a gazdákat az 
őszi talajmunkák elvégzésében. A trá
gyázás sem történt meg tervszerűen, úgy
hogy az idén bizony a répa a legtöbb 
helyen nem kerül kellően előkészitett 
talajba. Ebben az évben pedig különö
sen érdeke a gazdának, hogy nagy ter
méshozamot érjen el, mert a 45 fillér 
juttatás figyelembevételével, 425 pengőt 
kap a répáért.

A talaj előkészítésében mutatkozó 
hiányokat műtrágyázással lehet pótolni. 
Célszerű vetés előtt kát. holdanként: 
150—200 kg. szuperfoszfát műtrágyát 
kiszórni és a vetés előtt jól befogasolni. 
A szuperloszfát elősegíti az egészséges 
fejlődést, a növényt betegségekkel szem
ben ellenállóvá teszi s növeli a gyökér
hozamot.

Jól jár tehát az a gazda, aki szuper
foszfátot használ, mert ezáltal emeli a 
holdankénti terméshozamot és igy na
gyobb lesz a jövedelme. (x.)

M eghívó.
A Sajóvölgyi Mű m a l o m  r. t.

1941. március 31-én délelőtt 
10 órakor Tornaiján, a rész
vénytársaság irodahelyiségé
ben megtartandó

ren d k ív ü li k özgyű lésére .
Tárgy:

1. Felügyelőbizottság választása az alap
szabályok 31. pontja értelmében. 
Tornaija, 1941. március 18.

Az Igazgatóság.

Nemzeti filmszínház kft.
Március 22-én és 23-án, szombaton 

és vasárnap az első igazi magyar kém
film, az „Ismeretlen ellenfél” kerül a 
műsorra. Izgalmas jelenetek sorozatai 
közepette megható szerelmi történet 
vonul át. Főszereplők a gyönyörű Simor 
Erzsi, Adorján Éva, Somogyi Nusi, Ajtay 
Andor, Földényi László és ifj. Latabár 
Kálmán.

Március 25-én, kedden ünnepi film 
fut: „Schubert szerenád” címen. A nagy 
zeneköltő első szerelme könnyt és mo
solyt fakaszt. Főszereplők Lilian Harvey 
és Louis |ouvet.

Március 26-án, szerdán nagyszerű 
amerikai társadalmi dráma kerül sorra 
„Éjszaka kezdődött” címen. Főszereplők: 
Charles Boyer és Jean Arthur.

Március 27-én, csütörtökön a francia 
filmgyártás legújabb remekműve, a 
„Csapda” játszódik le a mozi vásznán. 
A párisi leánykereskedelem izgalmairól 
rántja le a leplet az izgalmas és érde
kes film. Főszereplők : Marié Dea, Mau- 
rice Chevalier és Erich von Stroheim.

A jövő hét végén a magyar Hajmássy 
Ilona első világfilmje, a „Balalajka” a 
mozi beígért műsora.

Eladó bútorok,
Teljes ebédlő, képek, függölámpák, csil
lárok és szőlőpermetező szabadkézből 
eladók. Horthy Miklós tér 9. I. emelet.

E l a d ó  ház.
Tompa-utca 12. szám alatt lévő 
udvari ház eladó. Érdeklődni lehet 
ugyanott Török Miklósnál.

Hirdetmény.
Sajólénártfalva község telekkönyvi 

betéteinek szerkesztésére kirendelt bi
zottság közhírré teszi, hogy az 1886: 
XXIX., 1889: XXXVIII., és az 1891:! 
XVI. törvénycikkekben előirt helyszíni 
eljárás végett és pedig egyelőre csupán 
az azonosító 1941. április hó 15-ik nap-| 
ján, az azonosítás befejezte után pedig 
a bizottság a községben megjelenik.

Ennélfogva felszólittatnak
1. mindazok, akik a tjkönyvben elő

forduló bejegyzésre nézve indokolt elő
terjesztést kívánnak tenni, hogy a bi
zottság előtt a kitűzött határnapon meg
kezdendő eljárás alatt jelenjenek meg 
és előterjesztéseiket igazoló okirataikat 
mutassák fel ;

2. mindazok, akik valamely ingatlan
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tu
lajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nin
csenek az átírásra az 1886: XXIX te. 
15—18. és az 1889 : XXXVIII. te. 5., 6.,
7. és 9. §-ai értelmében szükséges ada
tokat megszerezni iparkodjanak és azok
kal igényeiket a kiküldött bizottság előtt 
igazolják, vagy odahassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos, az át
ruházás létrejöttét a bizottság előtt szó
val elismerje és a tulajdonjog bekebe
lezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezúton nem érvénye
síthetik és a bélyeg- és illetékelengedés 
kedvezményeitől is elesnek ;

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy megszűnt egyéb jog van nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve, hogy tör
lési engedély nyilvánítása végett a ki
küldött bizottság előtt megjelenjenek, 
mert ellen esetben a bélyegmentesség 
kedvezményességétől elesnek.

Kir. betétszerk. bíró h.
Aláírás Farkas Attila s. k.

betétszerkesztő. telekkönyvi biró.

Kiadó ü z le th e ly iség
A Deák Ferenc-utca 19. szám 
alatt (a postával szemben) egy 
üzlethelyiség junius 1-ére ki
adó. Értekezni lehet ugyanott 
az emeleten. 2—3

97/1941. vght. szám.

Á rverési h ird etm én y.
Dr. Székács István losonci ügyvéd 

által képviselt Kohn Péter losonci cég 
javára 110 P. 90 f. tőke és több követe
lés és járulékai erejéig, amennyiben a 
követelésre időközben részletfizetés tör
tént, annak beszámításával, a rimaszom
bati kir. járásbíróság 1941. évi Pk. 5129 
sz. végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvedő
től 1941. évi február hó 10 én lefoglalt 
1590 P.-re becsült ingóságokra a fenti kir. 
jbiróság fenti sz. végzésével az árverést 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 
te. 20. §-a alapján a következő megne
vezett : dr. Lindner Oszkár ügyv. ált. 
képv. Vácum Oil Comp. javára 36 pengő 
s jár., dr. Hűvös József ügyv. ált. képv. 
Sekuritás Bizt. javára 40 P. 28 f. s jár., 
dr. Konkoly Elemér ügyv. ált. képv. S. 
K. F. gyár jav. 259 P. 80 f. s jár. továbbá a 
foglalási jkönyvből ki nem tűnő más 
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, üzletében: Rimaszombat, 
Kmeti u. 16. sz. leendő megtartására ha
táridőül 1941. évi március hó 27. nap
jának délelőtt 950 órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt autó, Írógép, rá
diók s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, de legalább a becsár */s ré
széért, készpénzfizetés mellett el fogom 
adni még akkor is, ha a bejelentő fél a 
helyszínen nem jelenne meg, ha csak 
ellenkező kívánságot Írásban nem nyil
vánít.

Rimaszombat, 1941. évi március hó 3.
Kitűzési dij: 3 P. 52 f.

Bendicsek Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

A tornaijai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.
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Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Fenyő Adolf tornaijai ügyyéd által 

képv. Általános Hitelintézet bej. szöv.kori. 
felelőséggel Tornaija, felperes végrehaj- 
tatónak Lehotai László és Kubik Lász
lóné sz. Lehotai Ilona alperesek végre
hajtást szenvedők ellen tulajdonközös
ség megszüntetése iránt indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést Gömörpanyit 
községben fekvő s a Gömörpanyit 336. 
sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sor-, 218/4., 
218/5. hr. sz. alatt felvett Lehotai László, 
Kubik Lászlóné sz. Lehotai Ilona és az 
Általános Hitelintézet tornaijai cég ne
vén álló egész ház és udvar belsőségre 
1260 pengő kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1941. évi április hó 26 
napján délután 15 órakor Gömörpanyit 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el.

A telekkönyvi hatóság felhívja az 
árverelni szándékozókat, hogy a m. kir. 
miskolci VII. hadtestparancsnokság hoz
zájárulását előzőleg még az árverés ha
tárnapja előtt szerezzék meg, mert ha 
ez a katonai hatóság utólag az árverés
napjától számított 15 napon belül nem 
járul hozzá a vételhez, az hatályát veszti 
és annak költségeit a letétbe helyezett 
bánatpénzből a vevő köteles fedezni 
(10.650/1939. M. E. sz. r. 3. §).

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%- a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi %- 
ára kell kiegészíteni.

Tornaija, 1941. évi január hó 2.
Dr. Lengyel Tibor s. k.

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Czókoly
tkvvezető.
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