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Magyar gazdaságpolitika.
Laky Dezső közellátási miniszter: sitési rendelete az aratómunkások 

a felsőház ülésén nagyjelentőségű aratórészét nem érinti, mert az a 
bejelentést tett az uj gazdasági év munkás létalapja. Másfelől viszont
ellátási problémáival foglalkozva. 
Bejelentette az egységes mezőgaz
dasági árrendszer életbeléptetését, 
amely alapos számítások után ki
elégít minden jogos és méltányos 
agrárkivánságot.

Beszéde elején mindenekelőtt 
hangsúlyozta, hogy amióta irányí
tott árpolitika van, mezőgazdasá
gunktól semmi olyan előnyt nem 
tagadtak meg, amelyet az ipar 
megkapott. A kormányzat igyeke
zett az agrárollót csökkenteni és | 
e tekintetben tartotta az ipari ár
színvonalat ugyanakkor, amikor 
lehetővé tette a mezőgazdasági árak 
erőteljesebb kifejlődését.

Jelezte, hogy rövidesen megje
lennek azok a rendelkezések, ame
lyek az egységes mezőgazdasági 
árrendszert szabályozzák. Ezután 
a tekintetben adott megnyugtatást, 
hogy az eddigi termésből megfe
lelően óvatos beosztással, kellő 
adagolással biztosítani lehet a kö
vetkező gazdasági év szükségleteit. 
Kisebb zökkenőkkel — mondotta 
a miniszter — jövőre is számolni 
kell, de komoly zavar, fennakadás 
nem lesz s hogy ezt okkal remél
hetjük, annak egyik alapja a kö
zelmúltban megjelent gabonarende
let, amely a termést a csépléstől 
kezdve a felhasználásig a kormány 
ellenőrzése alá helyezte. Rendkívüli 
idők rendkívüli intézkedéseket kö
vetelnek meg s ma mindenkinek 
saját léte és biztonsága érdekében 
kötelessége a gabonarendelet sza
kaszainak betüszerinti értelemben 
való megtartása. A készletek kellő 
időben való számbavétele megszün
teti a spekuláció legkisebb lehe
tőségét is, biztosítékot nyújtva arra, 
hogy a legfontosabb élelmicikkek
ben nem lesznek olyan nehézségek, 
amelyeket a rosszakarat esetleg 
nyugtalanságkeltésre használhatna 
fel.

A közellátási miniszter a felső
ház plénuma előtt intézett figyel
meztetést az ország egész lakos
ságához. Vérmes reményeket senki 
sem táplálhat, mondotta Laky Dezső 
és különösképpen nem gondolhatja 
azt, hogy van mód úgy gazdál
kodni, kinek-kinek a maga termé
sével, ahogyan talán valaki egy és 
más ok következtében kívánatosnak 
tartaná. A kormány gabonaértéke-

az egységes idei árrendszer a ga 
bonaféléknek olyan árat biztosit, 
hogy a jövedelmezőség mindenkép
pen kielégítő lesz. Amikor tehát 
a magyar kormány számbaveheti 
a jelenlegi nehéz viszonyokat, az 
agrárérdekeket igen messzemenően 
elégíti ki, joggal várhatja el, hogy 
a gabonaforgalomban elgondolásait 
mindenki magáévá teszi és szigo

rúan betartja a kiadott rendelke
zéseket.

A közellátási miniszter nagysza
bású beszédét helyesléssel, megér
téssel fogadta a felsőház, amint 1 
hogy bizonyos, hogy megnyugvás 
sál fogadja a nagyközönség is. A 
miniszter bejelentései és megálla 
pitásai azt mutatják, hogy a kor
mányzat kellő időben teszi meg 
a szükséges intézkedéseket s az 
uj gazdasági évben, ha beosztással 
is, de úgy élhetünk majd, hogy a 
legszükségesebbeket igazságos ada
golásban fennakadás nélkül szerez
heti be mindenki.

A gömör-kishonti 
evangélikus egyházmegye 

közgyűlése.

A  vármegye lisztellátásának kérdése 
és mezőgazdasági helyzete.

Az ősi gömör-kishonti esperesség ün
nepi érzésekkel jött össze ez év julius 

' j 3—4-én Jolsván.
A kis városka ünnepi napjai julius 

3-án az Ur szent vacsorája kiszolgál
tatásával kezdődtek. Azután kezdetét 
vette a leikészi kar értekezlete, amelyet 
Bardth Károly lelkészegyesületi elnök 
mélyenszántó gondolatokkal telt meg
nyitója vezetett be.

Smid Lehel vallástanár tartott előadást 
ezután a ma teológiai irányairól. Meg
állapításai és meglátásai sok érdekes 
dolgot hoztak a felszínre. Szívók Emil 
jolsvatapolcai lelkész előadása: „Az élő 
gyülekezet kialakításáról" — mindenkit 
mélyen megrázott, de egyben komoly 
munkára is serkentett. Ivanics Béla az 
uj istentiszteleti rendről olvasott fel sok

Béla kormánybiztos főispán elnök
lete mellett julius 8 -án tartotta meg 
havi rendes ülését. Az előadók 
beszámolói után clr. Horváth Árpád 
alispán tájékoztatta a bizottságot a 
közellátási kérdésekről. Bejelentette, 
hogy a vármegye lisztellátása za
vartalanságának érdekében minden 
intézkedés megtétetett. A cséplő 
gazdák olajjal és fűtőanyaggal való 
ellátásának biztosítása megtörtént. 
Örömmel közölte az alispán, hogy 
a vármegyében az önkéntes fel
ajánlás alapján 1 0  vaggon gabona 
gyűlt össze, amely messze felül
múlja a többi vármegyék hasonló 
akciójának eredményét.

Halász Sándor, a vármegye gaz
dasági felügyelőségének vezetője 
bejelentette, hogy az időjárás ja- 
vultával a növénytermelés helyzete 
is kedvezővé vált. Az őszi kalá
szosok a lehető legnagyobb mér
tékben rendbejöttek. Közepes ter
més várható: a búzában 6 , rozs-

Gömör és Kishont vármegye bán pedig 6'5 métermázsa. A  ta -! r a j o n g á s s a l  és  m e l e g s é g g e l .  A t a n ít ó k

Közigazgatási Bizottsága dr. 'Sóldos vaszi kalászosok kitünően fejlődtek p a p n é k ,  a k i k  e d d i g  k ü l ö n  g y ü i é s e z -

= it t  i s  ió k ö z p n p s  t e r m é s  i n é r k e -  t c k  e s  e g y e n l  P r o b l e m á l k a t  e s  k e r d e -s it t  is ] 0  közepes termes ígerke  ̂ sej|<et t á r g y a l t a k  m e g ,  m o s t  a l e l k é s z

zik. A  tengeri alacsony és csak k o n f e r e n c i á r a  jö t t e k  át é s  a t ö b b i  t á r g y
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répa — ahol jól gondozták — jó 
fejlődésben van. Széna sok és jó- 
minőségü termett. A tejtermelés 
emelkedett. Állami akció keretében 
300 drb. üszőborju és 45 drb. 
tenyésztehént szereztek be. A ser
téstenyésztést a sok helyütt fellépő 
sertésvész veszélyezteti, de az ide
jében végzett oltások megmentik 
a számbelileg amúgy is megfo
gyatkozott sertésállományt. A házi 
hizlalás fokozódása révén remél
hető, hogy a téli hónapokban nem 
lesz zsirhiány.

Az aratási és cséplési munkák 
menete egyelőre biztosítottnak lát
szik. A vármegye egészségügyi és 
közbiztonsági állapotai jók, az is
kolákban a tanítás a rendes me
derben fejeződött be.

Az uj term én y ér ték es íté s i rendelet.

A kormány az 1941—42. gazdasági 
évre uj rendszer szerint állapította meg 
a búza, rozs, kétszeres, árpa és zab leg
magasabb árait. Az érdekeltségek meg
hallgatása után a rendelet kielégíti a 
gazdaközönség várakozásait.

Az uj rendszer a búza és rozs 
árát érdemben az egész gazda
sági évre egyöntetűen állapította 
meg 30, illetve 28 pengőben.
A készleteket a kijelölt szer
veknek október 31-ig kell fel
ajánlani, aki később értékesíti, 
az 10 százalékkal alacsonyabb 

árat kap.
Igen fontos követelmény, hogy idei rozs
termésünk teljes egészében az emberi 
táplálkozást szolgálja, ezért intézkedett 
akként a kormány, hogy a búza és rozs

ára között még 10 százalék különbség 
sincs.

A búza és rozs, valamint az árpa és 
zab között olyan árbeli különbség van, 
ami biztosítja, hogy a fötermények va
lóban arra a célra használtatnak fel, 
amely cél a bevezetett árpolitika mel
lett a leggazdagságosabb.

Az uj gazdasági évben gabonát 
csak az vámőröltethet, aki vám
őrlési tanúsítvánnyal rendelke

zik.
Ez a tanúsítvány a gabonalapon van 
s mindenki számára kiállítja a községi 
elöljáróság, ha valamilyen jogcímen ga
bonához jutott. A vámőrlési tanúsítvány 
kiállítása általában a gabonalap kiállí
tásával egyidőben történik a vámőrlésre 
jogosultak részére.

nitói kar teljesebb összeforrásához ve
zetett. Remete László jolsvai vallástanitó 
lelkész újszerű, lendületes előadást tar
tott arról, miképpen hirdessük az igét 
az ifjúságnak? Smid Lehel pedig gya
korlati témáról értekezett széles látókör
ről és nagy felkészültségről tanús
kodó előadásában : „Miképpen kapcso
lódjunk bele az iskolánkivüli népmii- 
velődésbe?" cimen. Zoller Sámuel gö- 
mörpanyiti igazgató a zsinórirás előnyeit 
fejtegette. Julius 3 án délután az egy
házmegyei számvevőszék és iskolai bi
zottság, valamint az egyházmegyei tanács 
ült össze, majd este 7 órakor gyámin
tézeti istentisztelet volt, amelyen Bdndy 
György balogpádári lelkész hirdette az 
igét. Szépen felépített és erőteljesen 
előadott beszéde nagy hatást ért el. A 
gyámintézeti istentisztelet végeztével 
Baráth Károly gyámintézeti elnök be
számolt a gyámintézet 1940. évi mun
kájáról. Büszkén jelentette, hogy az 
egyházmegye gyülekezetei több, mint 
300 pengővel többet gyűjtöttek, mint a 
legutóbbi gyűjtés alkalmából. A gyám
intézet segélyt ad Gömörhosszuszónak, 
Várgedének és a rozsnyói polgári isko
lának. Pénztárosul megválasztották Mi- 
halidesz rekenyeujfalusi és jegyzőül Ko
vács István tornaijai missziói lelkészt.

Julius 4-én ragyogó napsütésben nyi
totta meg az egyházmegyei gyűlést 
Szent-lvdny József országgyűlési képvi
selő, az egyházmegye világi felügyelője. 
Koreszméket taglaló beszédében felvá
zolta az általános magyar és egyéni 
evangélikus feladatokat. Szent-lvány 
József nagyszerű célkitűzéseit az egy
házmegye egy szívvel és lélekkel tette 
magáévá. Smid István esperesi jelentése 
kor- és kórkép, ifjú lendület, rajongás 
s telve volt ennek a nagyvonalú lelki- 
pásztornak erőteljes aktivitásával. Az 
esperesség az egyházkerületi gyűlésre, 
amelyet a Kerület a jubiláló rozsnyói 
egyház kebelében tart meg szeptember 
2—3-án, kiküldte Palásty és Szivák lel
készeket, dr. Hisnyay-Heinzelman Béla
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és Fényes Sándor felügyelőket, Bartal 
tanítót és Smid vallástanárt szavazati 
joggal. Palkovits Pál esperes az iskola
ügyről tett jelentést.

A rozsnyói evangélikus polgári isko
láról Smid István számolt be, a keres
kedelmi iskolákról pedig dr. Kárpáti 
Ede igazgató, reámutatván a rozsnyói 
egyház nagyszerű nemzetépitö és kul- 
turmunkájára a kereskedelmi iskola fel
állításával. A sajőgömöri „Szentivány 
József" földmivesiskolát, amely az egy
házmegye másik nagyszerű és az újkor 
szellemét átérző intézménye, Szent-lvány 
József ismertette, a rimaszombati egye
sült protestáns gimnázium érdekében pe
dig buzditólag emelte fel szavát Smid Le
hel. Az egyházmegye anyagilag súlyos vál
ságokat él át, ez volt az egyházmegyei 
számvevőszék jelentésének a foglalata, 
de az egyházmegye hisz a magyar ál
lamnak a gömör-kishonti magyar evan
gélikus egyházakkal szemben tanúsí
tandó és mindenkor tanúsított jóindula
tában és ezen, a kisebbségi sors alatt 
magyarságuk folytán lejtőre és pusztu
lásba jutott magyar egyházakat, amint ezt 
Palkovics Pál kifejezésre is juttatta, a 
leghathatósabban támogatni fogja.

Az egyházmegye végül kimondta, hogy 
Rozsnyó, Rimaszombat, Jolsva és Sajó- 
gömör egyházaiba ezután csak 5 évi 
gyakorlattal biró lelkészek választhatók. 
Több kisebb tárgy letárgyalása után a 
közgyűlés Szent-lvány József meleg és 
a jolsvai egyház iránt érzett háláját tol
mácsoló szavaival és Smid István espe
res imájával ért véget.

Felemelték a bevonultak 
családi segélyét.

A honvédelmi miniszter két ren
deletet adott ki, amelyekben a be- 
vonultaknak a rendes és a rend
kívüli családi segélyét felemelte. 
A rendes családi segély eddig 5 
pengő volt, most julius elsejétől 
kezdődően az igényjogosult fele
ség után havonkint 1 2  pengő, az 
igényjogosult gyermekek után pe
dig fejenkint havonta 8  pengő. 
Az a rendes családi segélyben 
részesülő feleség, aki nem beteg 
és akit kiskorú gyermekeinek 
gondozása a munka végzésében 
nem gátol, amennyiben a hatóság 
részéről neki felajánlott munkát 
indokolatlanul visszautasítja, vagy 
eddigi keresőtevékenységét abba
hagyja, elveszti a családi segélyre 
való igényét.

A rendkívüli családi segély 
összege

az igényjogosult feleség után kis- 
és nagyközségekben havonkint 16 
pengő, megyei és törvényhatósági 
jogú városokban havonkint 2 0  
pengő. Budapest székesfővárosban 
pedig havonkint 24 pengő. Gyer
mekek és egyéb igényjogosult csa
ládtagok után fejenkint és havon
kint 10 pengő. Budapesten pedig 
12 pengő. Aki a munkát megta
gadja, nem részesül rendkívüli se
gélyben sem.

Zsidók csak október 1 ig keresked
hetnek rádióval. A postavezérigazgató
ság értesítette a rádiószerelő ipar köré
be tartozó vállalatokat, hogy a rádióke
reskedésre és a rádióval kapcsolatos 
szerelési munkákra jogosító régebben 
kiadott engedélyeket a zsidótörvény ha
tálya eső cégektől megvonja. A ren
delet hatálya alá tartozó cégek, illetve 
szerelők október 1-ig kötelesek minden 
ilyen irányú tevékenységüket beszün
tetni.

A vásárlási könyv használatának módosítása.
A közellátási miniszter bizonyos 

mértékig módosította a vásárlási 
könyv használatát.

Az egyedülálló fogyasztó három 
helyett csak hat hónap múlva igé
nyelhet ezután uj vásárlási köny
vet, amit ha elveszít, csak kilenc 
hónap múlva pótolnak. A nagy 
családok a következő évnegyedtől 
kezdve nagyobb vásárlási könyvet 
kapnak.

Az uj rendelkezés értelmében 
mezőgazdasági vagy egyéb üzem, 
vagy valamely egyesület alapsza- 
bályszerü működésének folytatásá
hoz könyv nélkül vásárolhatja meg 
a szükséges közszükségleti cikke
ket. Igazolnia kell azonban hitelt- 
érdemlően, hogy a beszerzés az 
üzem folytatását biztosítja és hogy 
az igényelt mennyiség nem haladja 
meg a normális szükségletet.

Tüzelőanyagot egy métermázsát 
meg nem haladó és egy vagont 
meghaladó mennyiségben szintén 
könyv nélkül szolgáltatnak ki.

Azoknak a közszükségleti cik
keknek a jegyzékét egyébként,

amelyek csak könyvre vásárolhatók, 
kizárólag a közellátási miniszter 
állapítja meg. Kenyeret és lisztet a 
könyv felmutatásával lehet vásá
rolni, de a kiszolgáltatott tételeket 
nem kell az egyéb áruk rovataiba 
bejegyezni. A liszttel és kenyérrel 
kapcsolatos vásárlást csak a könyv 
hátlapjára szabad feljegyezni s a 
könyv bemutatása a fogyasztó vá
sárlási jogosultságát igazolja. Az 
őstermelő tűzifát a vásárlási könyvbe 
való bejegyzés nélkül is eladhat.

A közellátási miniszter leiratot 
intézett az illetékes hatóságokhoz 
és közölte, hogy nincsen semmi 
akadálya annak, hogy katonai sze
mélyek részére fogyasztói vásár
lási könyvet állítsanak ki, tekintet 
nélkül arra, hogy az illetők tiszti, 
altiszti vagy legénységi állomány
hoz tartoznak. Vásárlási könyvet 
azonban katonai személyek részére 
is csak akkor kell kiállítani, ha 
erre vonatkozó igényüket az érde
keltek az e célra szolgáló nyom
tatványon bejelentik.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nóegylet 1940. évi működése.

A Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegylet ez év junius hó 
19-én tartott közgyűlésén dr. T ó t h  
Mátyás egyesületi főtitkár az alábbi 
nagy tetszéssel fogadott jelentést 
olvasta fel:

Összejöttünk ünnepi lélekkel a Rima
szombat és Vidéke Jótékony Nőegyiet 
mai 75. éves jubiláris közgyűlésére, hogy 
számadást tegyünk az elmúlt évről és 
megújult erővel fogjunk hozzá uj ter
vek és uj elhatározások keresztülvite
léhez.

Nemcsak az alapszabályokból folyó 
szükségesség az évenkénti egyesületi 
közgyűlések megtartása, de szükséges 
azért is, mert ez nyilt hitvallást, erősebb 
összekapcsolódást és újabb erőforrást 
jelent.

Az összekötött vesszők ereje ugyanis 
ma már nem mese, hanem élő, igaz va
lóság. Mindenütt belátták már, hogy 
mennyire szükséges az egyforma er
kölcsi felfogású, ugyanazon világnézetű 
emberek egy táborba tömörítése. Meny
nyire szükséges legalább időnként, egy
más kezének megkeresése és megszo
rítása. Mert ha felelősséget érzünk ha
zánk, városunk és önmagunk iránt, 
akkor nem tagadhatjuk le, hogy erre a 
testvéri kézszoritásra, különösen a mai 
történelmi időkben van igazán nagy 
szükség. Körülöttünk egy újabb szörnyű 
világégés füstje árnyékolja be az ezernyi 
gond és baj között botorkáló magyar 
életet is. És nincs más erő, nincs más 
hatalom, nincs más ut, amely a bizony
talanság sötét éjszakájából a világos
ság felé vezethetne bennünket, mint 
Krisztus ereje, Krisztus hatalma, Krisz
tus útja : a mindent megváltó szeretet.

Ezt a szeretetet hirdetjük mi a Ri
maszombat és Vidéke Jótékony Nőegy
let. De nemcsak hirdetjük, hanem gya
koroljuk is. Mert átérezzíik, hogy nem 
szabad a megértést, a szeretetet és a 
testvériességet csak hirdetni, hanem 
első sorban magunknak kell megértők
nek és jó testvéreknek lennünk.

Büszkén állíthatom, hogy az elmúlt 
év munkája is a 75 esztendő nemes 
hagyományainak nyomán ennek a hit
vallásnak a jegyében folyt le.

Mindenek előtt hálatelt szívvel mond
junk hálát az isteni Gondviselésnek, 
Országgyarapitó Föméltósügu Kormányzó 
Urunknak s a magyar kormányok böl
csességének, hogy két évtizedet megha
ladó szenvedéssel telt elnyomatás után 
Szent István palástja alá újból vissza
került a kincses Erdély egy része és az

aránykalászt ringató Bácska s a meg
nagyobbodott Magyarország nemzeti ön
tudattól megerősödve, az isteni igaz
ságszolgáltatásban bízva várja vissza 
teljes bizonyossággal a még idegenben 
maradt testvéreit.

Utolsó közgyűlésünket 1940. május 
hó 8-án tartottuk, amikor közgyűlésünk 
színe előtt Magyarország Föméltóságu 
Kormányzójának magas elismerését a 
mi kedves elnöknőnknek vármegyénk 
főispánja tolmácsolta, megbecsülvén ez
zel elnökünk személyén és a közjóté
konyság terén szerzett elévülhetetlen 
érdemein keresztül egyesületünket is. 
Egyszerűen nemes élete, fenkölt gon
dolkozása, aranyos szive és áldozatos, 
önzetlen munkássága miatt ünnepe volt 
ez a nap nemcsak egyesületünknek, 
hanem a város egész társadalmának is.

Egy év múlt el azóta : az évek óceán
jában egy pillanat. És nekünk mégis 
milyen hosszú volt. Hosszúvá tették a 
felelősségteljes idők, amelyek kétszeres 
kötelességgel nehezedtek vállainkra. De 
a mindig adakozó és mégis mindig új
ból adni tudó magyar asszonyi szív 
nem csüggedt, hanem az édesanya gyön
gédségével és kitartásával küzdött a vá
ros szegényeinek és sziikölködőinek 
megsegítésén.

Az elmúlt esztendő is a kötelesség- 
teljesítés és a munka éve vplt. Ritkán 
üléseztünk. Csak akkor, ha újabb áldo
zatkészséget követelt a szükség a ma
gyar asszonyoktól és a város társadal
mától.

Választmányi ülést tartottunk junius 
hó elsején és október hó 21-én.

A junius hó elsejei választmányi ülés 
legjelentősebb határozata az volt, hogy 
a választmány megjelent tagjai egyhangú 
lelkesedéssel a régi tisztikar megmara
dása mellett szavaztak.

Az október hó 21-én megtartott vá
lasztmányi ülés a legnagyobb sajnálat
tal vette tudomásul, hogy dr. Zakács 
István, az egyesület titkára Rimaszom
batból történt távozása miatt tisztségé
ről lemondott.

Dr. Zakács István érdemeit, aki 15 
évi titkári működése alatt szivvel-lélek- 
kel szolgálta nemcsak az egyesület, de 
a megszállás nehéz napjaiban egyben 
a magyarság ügyét is, a választmány 
jegyzőkönyvben örökítette meg.

Dr. Zakács István távozásával az annyi 
éven át igaz lelkesedéssel és felelősség- 
teljes ügybuzgalommal betöltött választ
mányi tagsági tisztségét elhagyni kény
szerült dr. Zakács Istvánná is, akinek 
távozása szintén nagy vesztesége egye
sületünknek.

Amikor a kedves házaspárnak köz
gyűlésünk önzetlenül végzett értékes 
munkájukért ismételt hálás köszönetét 
tolmácsolja, egyben őszinte szívvel kí
vánja, hogy további életüket és mun
kájukat — hasonlóan az ittenihez — 
kisérje a jóságos Isten bőséges áldása.

Az október hó 21-i választmányi ülés 
határozta még el a karácsonyi segély
akciót, a farsangi teaest megrendezését 
és a csehszlovák megszállás alatt meg
alakult szlovenszkói magyar gyermek
védő és szünidei gondozó egyesületnek 
az Országos Gyermekvédő Ligába való 
beolvadását.

Ugyanezen a választmányi ülésen az 
Országos Gyermekvédő Liga rimaszom
bati fiókja özv. Samarjay Jánosné el
nöksége alatt meg is alakult, hogy ne
mes hivatását, a haza virágoskertjének : 
a gyermekeknek gondozását mielőbb 
megkezdhesse.

A magyar éjszakában a szív jóságá
val világitó pásztortüzek, a jóságos ma
gyar asszonyi szivek elmúlt évi mun
káját az alábbiakban van szerencsém 
ismertetni :

Amikor hazánk drága, búzatermő sík
ságainak jelentékeny részét újból elön
tötte a szennyes áradat és magyar test
véreink ezrei lettek ismét földönfutókká, 
egyesületünk lelkes tagjai útnak indul
tak, hogy minden összegyűjtött fillérrel 
egy könnyet segítsenek letörölni azok 
arcáról, akik ezen a szomorú tavaszon 
mindenüket elvesztették. Áldozatos szivü 
hölgyeink : dr. Balogh Ádámné, dr. vi
téz Btikky Jenöné, Beél Valika, özv. 
Biáth Jenöné, Bihary Barnabásné, Ha
lász Sándorné, Hinora Istvánná, vitéz 
Kemény Gézáné, dr. Lakatos Lajosné, 
Martincsők Samuué, Marosi Józsefné, 
Palecskó Barnáné, Ráróssy Aranka, dr. 
Tariska Lajosné, Tomcsányi Piriké, 
Vaskó Gyuiáné, Vadady Zoltánné, Vondra 
Jánosné, Zemande! Ernőné összesen 
1227 P. 10. f.-t gyűjtöttek a nemes célra.

A napközi otthonban és népkonyhán 
önzetlen ellenőrző munkára vállalkoz
tak : özv. Anthos Kamillné, dr. Balogh 
Ádámné, dr. vitéz Bükky Jenöné, Ba
logh Elemérné, dr. Bartáky Jánosné, 
Bulla Józsefné, Beél Valika, Botár Já
nosné, dr. Biró Józsefné, Báthory And- 
rásné, Bihary Barnabásné, dr. Csapó 
Ödönné, dr. Dohnányi Dezsőné, De- 
hényné Kerekes Mária, dr. Eszenyi 
Gyu'áné, Freytag Ödönné, dr. Horváth 
Árpádné, Halász Sándorné, dr. Halász 
Istvánná, Holéczy Miklósné, Halassy 
Gyuiáné, id. Hizsnyan Béláné, igaz La
josné, dr. Janisch Geizáné, Juraskó Pálné, 
dr. Kriesch Lajosné, Komjáthy Lajosné, 
Kertsik Lászlóné, Kemény Gyuiáné, Kun 
Györgyné, Kovács Rudolfné, Kovács 
Ignácné, dr. Lakatos Lajosné, özv. dr. 
Licskó Béláné, Martincsók Samuné, Mi- 
halik Aliz, Marton Gizella, Nozdroviczi 
Pálné, özv. Péter Mihályné, dr. vitéz 
Puskás Zsigmondné, Papp Józsefné, Pa- 
tonay Gáborné, dr. Révész Menyhértné, 
dr. Róth Pálné, Rakottyay Lenke, Rá
róssy Aranka, Sándor Józsefné, dr. Smái 
Gyuiáné, Sárkány Istvánná, Szántó 
Emiiné, Szűcs Istvánná, dr. Szabolcs 
Andrásné, özv. Szabó Istvánná, Tariska 
Lajosné, Tóth Ernőné, Tomcsányi Pi
riké, dr. Tóth Mátyásné, özv. Urbán 
Gyuiáné, dr. vitéz Vereczkey Gyuiáné, 
dr. Veres Andorné, Vaskó Gyuiáné, dr. 
Zakács Istvánná, Vondra Jánosné és 
Urbányi Béláné.

A karácsonyi segélyezésre gyűjtöttek: 
Bulla Józsefné, Baksay Józsefné, Blattny 
Árpádné, özv. Biáth Jenőné, Halász Sán
dorné, Holéczy Miklósné, Holkó Eta, 
Igaz Lajosné, Juraskó Pálné, dr. Kovács 
Lászlóné, dr. Kriesch Lajosné, Kiss 
Mária, dr. Lakatos Lajosné, Tomcsányi 
Piriké, Vondra Jánosné.

A karácsonyi ruhavarrásban részt 
vettek : dr. Horváth Árpádné, Celder 
Valéria, I?az Lajosné, Kalocsay Gyuiáné, 
özv. Okolicsányi Jánosné, Marton Gi
zella, Pálovics Lászlóné, Putra Iza, özv. 
Urbán Gyuiáné, Vondra jánosné, Vitális 
Zsuzsa.

Az anyagbeszerzés és az összes ru
hák kiszabásainak nagy szaktudást 
igénylő nehéz munkáját Holéczy Mik
lósné igazgatónőnk végezte Tomcsányi



1941. julius hó 13. 6  OmOr 3

Piroska lelkes segédkezése mellett. A 
110 darab leánykaruha közül 30 darabot 
özv. Okolicsányi Jánosné varrt, akinek 
ezért az áldozatos munkájáért közgyű
lésünk külön is hálás köszönetét fejezi 
ki.

A karácsonyi segélyezések során fel 
ruházásban részesült 110 elemi iskolás 
leány, 90 fiú, 25 óvódás kislány. A fiuk 
és lányok ruhát és cipőt kaptak. Sze- 
retetcsomagban 250 elaggott és munka- 
képtelen szegény részesült. Az összes 
megjutalmazottak száma: 475 volt, akik 
összesen 2190 pengő 73 fillér összegű 
segélyben részesültek.

Egyesületünk a 25 állandó havi se
gélyezetten felül a szükséghez képest 
még alkalmi segélyeket is osztogatott.

Az elismerés hangján kell megemlé
keznünk az Egyesült Női Tábor rima- 
szombati műsoros magyarruha bemuta
tójáról, amelyet szinte az egész vár
megye társadalmának érdeklődése mel
lett egyesületünk rendezett meg minta
szerűen és óriási sikerrel. Résztvett 
ezen az ünnepségünkön az Egyesült 
Női Tábor vezérkarával együtt dr. vitéz 
Keresztes-Fischer Ferencné, belügymi
niszterünk felesége is.

Ugyancsak ki kell emelnünk azt a 
fényes táncestélyt is, amely az idei far
sang egyik legkiemelkedőbb eseménye 
volt s amelyen Bordy Bella világhírű 
táncosnőnkkel az élen, a legkiválóbb 
művészgárda szerepelt.

Egyesületünk taglétszáma az elmúlt 
évben a súlyos idők ellenére is majd
nem állandó maradt. Elköltözések foly
tán, ha meg is ritkult egy-egy őrhely, 
uj értékes munkaerők bekapcsolódásá
val egységes falanxként áll a Rima
szombat és Vidéke Jótékony Nőegylet.

Eltávoztak Goida Ilona, Kozlay Kál
mánná, vitéz Kőszály Jánosné, dr. Rátky 
Béláné, Szabó Dezsöné, Takács Gyuláné, 
Tasnády Lajosné, Thirring Gyuláné és 
dr. Zakács Istvánná.

Uj tagokul beléptek: dr. vitéz Bükky 
Jenőné, dr. Biró Jőzsefné, dr. Csapó 
Ödönné, dr. Dessewtfy Árpádné, Vaskó 
Gyuláné.

Egyesületünknek van 100 alapitó és 
220 rendes tagja. Összesen: 320.

Utolsó közgyűlésünk óta sein kiméit 
meg bennünket a bánat és a szomorú
ság képviselője: a zord és engesztelhe
tetlen Halál. Örökre elvesztettük özv. 
Lokcsánszky Endrénét, özv. dr. Kolbay 
Sándornét, Kriston Margitot és özv. 
Miskolczy Lajosnét, hosszú éveken át 
buzgó és lelkes tagjankat.

Egy percnyi felállással áldozzunk ne
mes emlékük előtt.

E szűk titkári jelentés sorai között 
sok bánat és sok öröm húzódik meg. 
Bánat jobb sorsra érdemes testvéreink 
nélkülözése miatt, öröm a nehéz mun
kában eltöltött esztendő eredményének 
láttán. Bizonysága ez a jelentés annak, 
hogy milyen súlyos, önként vállalt prog- 
rammot valósit meg évről-évre a gyenge, 
de áldozathozatalban erős asszonyi szív 
a szebb magyar jövendőért folytatott 
hősies harcában.

Különösképpen senkinek a munkáját 
szándékosan nem emeltem ki. A jó cse
lekedet és a jól végzett munka önma
gában hordja jutalmát. Alijuk körül 
egyesületünket továbbra is őrködő sze
retettel és a jobb magyar jövőt munkáló 
hűséggel. Nézzünk rendíthetetlen hittel 
Szent István birodalmának a jövőjébe 
s egymást szeretni, támogatni, segíteni, 
egyesületünk kiépítésén, erősítésén mun
kálkodni és adni, mindig csak jó szív
vel adni azoknak, akiknek semmijük 
sincs, ne szűnjünk meg a jövőben sem.

A nehéz magyar sorsban mindenre 
kell telni az áldozatos asszonyi lélekből: 
imádságra, munkára, komolyságra, vig- 
ságra egyaránt, mert ez mind egyre 
megy; segítésre, vigaszra, bánat enyhí
tésre. Mert a magyar asszonyi szivekben 
rejlő eme elpusztíthatatlan erőben és 
kitartásban van a bajok és bánatok fe
lett győzedelmeskedő feltámadásunk 
hite, bizalma.

A rozsnyói járás uj főszolgabirája.
A dr. Langhoffer László nyugalomba- 
vonulásával megüresedett rozsnyói járási 
főszolgabírói állásra a magyar kir. bel
ügyminiszter dr. Csurgói István m. kir. 
belügyminiszteri titkárt nevezte ki.

Aratás.
Ismét elérkeztünk a mezőgazda- 

ság legnehezebb, de egyben leg
szebb és legfontosabb munkájához, 
az aratáshoz. A z idén az egész or
szág lakossága szorongó érzéssel 
tekint az áldott magyar föld kenyér
hozama felé. Az aranysárgán ringó 
kalásztenger felé, amelybe nemso
kára az aratók izmos karjai márto- 
gatják kaszáikat, hogy Isten áldá
sát: a drága magyar kenyér mag
vait betakarítsák. Az idén is meg
előzött bennünket az aratásban az 
elemek pusztító munkája. Elsősor
ban is a folyók áradása és a vad
vizek okoztak mérhetetlen károkat 
sok-sok ezer hold búzaföld elbo
ntásával. Az idén is elvitte elölünk 
az elemek pusztító munkája a ka
lácsot. De a kenyerünk még meg
maradt és a reményünk, hogy jövőre 
talán kalácsunk is lesz. Amink 
megmaradt azzal takarékoskodnunk 
kell, hogy mindnyájunknak jusson 
a mindennapi kenyérből. Most egy
formán érzi és értékeli a falu és 
város, mit jelent az aratás, mit- 
jelent harcolni a kenyérért. Mit je
lent verejtékezve küzdeni az időjá
rás viszontagságával szemben és 
mit jelent vérezve küzdeni a csata
tereken a drága magyar földért, 
édes magyar Hazánkért, a minden
napi kenyérért.

Pénzügyi és biréségi 
kinevezések.

A Budapesti Közlöny múlt szombati 
és vasárnapi számában számos kineve
zés jelent meg, amelyek közül a helyi 
érdekességtieket az alábbiakban közöljük.

Magyarország Kormányzója Hdmos 
Dezső miniszteri osztályfőnöki jelleggel 
felruházott miniszteri tanácsost a m. 
kir. pénzügyminiszter előterjesztésére 
miniszteri osztályfőnökké nevezte ki. 
Ugyancsak a pénzügyminiszter előter
jesztése alapján a Kormányzó Ur dr. 
Madarassy Kálmán miniszteri osztály
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
miniszteri titkárt miniszteri osztálytaná
csossá; dr. Janisch Geiza rimaszombati 
ni. kir. pénzügyigazgató, miniszteri ta
nácsosi címmel és jelleggel felruházott 
pü. főtanácsost miniszteri tanácsossá ne
vezte ki, mig vitéz Dede Lajos pü. főta
nácsosnak, a rimaszombati pénzügyigaz
gató helyettesének a miniszteri tanácsosi 
címet és jelleget adományozta. Magyar- 
ország Kormányzója az igazságügyi mi
niszter előterjesztésére dr. Pázmándi 
István rozsnyói kir. járásbirósági elnök
nek a kir. itélőbirák részére megállapi 
(ott ///. fizetési csoport jellegét, dr. Stumpf 
Pál rimaszombati vezetőjárásbirónak 
pedig a járásbirósági elnöki címet ado
mányozta.

A magyar kir. igazságügyminiszter a 
rimaszombati törvényszéknél dr. Pásztor 
Istvánt törvényszéki titkárrá, dr. Szilassy 
Istvánt törvényszéki jegyzővé, dr. Greck 
Lajos Tibort, dr. Dobai Sándort és dr. 
Kovács Aladár miskolci ügyvédet bíró
sági aljegyzőkké kinevezte. Dr. Bojtos 
Józsefet a tornaijai, dr. Zilahy Kálmánt 
pedig a feledi kir. járásbírósághoz ne
vezte ki a miniszter aljegyzőkké. Ugyan
csak kinevezte az igazságügyi miniszter 
Jakab Istvánt a rimaszombati kir. tör
vényszékhez, Valentin Ilonát és Bartha 
Ferencet a feledi kir. járásbírósághoz 
irodasegédtisztekké, Páricska Bélánét a 
rimaszombati kir. törvényszéknél és Her- 
mely Sándort a rozsnyói kir. járásbíró
ságnál ideiglenes minőségű kezelőkké.

A magyar kir. pénzügyminiszter vitéz 
Zalaváry Gyula rimaszombati vámszaki 
főtisztet vámszaki jelügyelővé nevezte ki. 
A miniszter a rimaszombati pénzügy
igazgatóságnál dr. Nyers J. Zoltán, dr.

Jávorszky József és Láncz Imre pü. fo
galmazó-gyakornokokat pü. fogalma
zókká, Paul Viktort pü. segédtitkárrá és 
földadó nyilvántartási biztossá, Mecséry 
Jánost pü. fogalmazóvá és földadó nyil
vántartási biztossá, Járosi Mihály, Czi- 
kora János és Hitzelberger József pü. 
gyakornokokat számtisztekké nevezte ki. 
A rimaszombati forgalmi adóhivatalnál 
Breczkó Sándor gyakornok II. osztályú 
tisztté, Imreh Gergely, ifj. Mezey János, 
Hlóska László, Végváry Vilmos, Krausz 
Nándor, Nagy István, Osváth Sándor, 
Horváth Ferenc és Pleva László dijno- 
kok pedig gyakornokká léptek elő.

— Esküvő. Révész Katalin és dr. 
Miklós László m. kir. rendőrfogalmazó 
folyó hó 16-án d. u. 7 órakor tartják 
esküvőjüket a rimaszombati református 
templomban.

A vármegye kisgyülése julius 9-én, 
szerdán délben tartotta havi rendes ülé
sét, amelyen folyó ügyeket tárgyalt. Az 
ülésen a hivatalosan távollevő dr. 'Sól- 
dos Béla kormánybiztos-főispán helyett 
dr. Horváth Árpád alispán elnökölt.

Beiktatták Nemesradnót uj refor
mátus lelkészét. Junius 29-én vasárnap 
bensőséges ünnepség keretében iktatták 
be hivatalába Nemesradnót község re
formátusainak uj lelkipásztorát, a rima- 
szombati származású Vályi Józsefet. Az 
uj lelkészt, aki a négy évtized után nyu
galomba vonult Pósa Lajos helyét fog
lalta el, a község határában küldöttség 
fogadta. Az ősi templomban Konkoly 
Th. István jánosi ref. lelkész, egyházme 
gyei főjegyző és Báthory Andor világi 
tanácsbiró iktatták be tisztségébe Vályi 
Józsefet, akinek mélyenszántó beszéde 
nagy hatást keltett. Délben közebéd 
volt, amelyen megjelentek többek kö
zött Hevessy László ny. főispán, Tor- 
nallyay Zoltán tb. egyházkerületi fögond- 
nok, dr. Horváth Béla feledi főszolgabíró 
és Rimaszombatból is számosán.

Uj kórházi orvos. A magyar kir. 
belügyminiszter a rimaszombati állami 
kórházhoz dr. Szélvári Ferenc szegedi 
egyetemi tanársegédet intézeti orvossá 
kinevezte.

A Baross Szövetség ünnepe. Az el
múlt vasárnap alakult meg a visszatért 
Szabadkán a Baross Szövetség 100. 
fiókja. Ez a tény az újjászületett keresz
tény magyar kereskedelem és ipar gaz
dasági térfoglalásának olyan mérföldkö
vét jelentette, amelyet az egész megna
gyobbodott Magyarország területén a 
keresztény kereskedelem és ipar ünnep
napjává avatták. A rimaszombati Baross- 
fiók tagjai vasárnap délelőtt a keresztény 
felekezetek templomaiban hálaadó isten
tiszteleten vettek részt, majd a fiók vá
lasztmánya az Iparoskörben ülést tartott 
hol Valaszkay Rezső elnök emlékezett meg 
méltató szavakkal a nap jelentőségéről. 
Elhatározta a választmány, hogy a jövő
ben az összetartozandóság fokozása 
érdekében gyakrabban rendez Baross- 
estéket, amelyen behatóan tárgyalják 
majd meg a keresztény magyar keres
kedelem és ipar kérdéseit.

A MÉP ülései Gömörben. A Magyar 
Élet Pártja junius 29-én körzeti vá
lasztmányi ülést tartott Rozsnyón, ame
lyen megjelentek Ronkay Ferenc ország
gyűlési képviselő és vitéz Árvay Ferenc 
vármegyei főtitkár is. Dr. Szirányi De
zső járási elnök megnyitója után Ronkay 
Ferenc mondott nagy felkészültségit 
beszédet, amelyet dr. Hizsnyay-Heinzel- 
mann Béla vármegyei elnök köszönt 
meg. Sulán Ödön felszólalása után a 
választmányi ülés táviratilag üdvözölte 
Bárdossy László m. kir. miniszterelnököt 
és vitéz Lukács Béla országos pártel
nököt. Ugyanaznap délután Pelsőcön és 
Jolsván is volt választmányi ülés, ame
lyeket Schopp Béla körzeti titkár ren
dezett meg nagy sikerrel.

Párhuzamos első osztállyal nyilik 
meg szeptemberben a polgári leány
iskola. Áz állami polgári leányiskola I. 
osztályába a jövő évre szóló beiratko
zások során a jelentkezők száma meg
haladta az előirt létszámot. Mint az is
kola igazgatóságától értesültünk, szep
tember elsején két első osztállyal kez
dődik meg a tanítás, miután a kevesebb 
számú jelentkező folytán nincs szükség

A n y a r o z s o t ,
k ő r i s b o g a r a t

és minden más
gyógynövényt,

olajos magvakat, borkövet
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ü r  M IIM  Í K  gyógynövény 
Üli III IIV L U u  nagykereskedés
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arra, hogy az eddig párhuzamos máso
dik osztályok helyett a III. osztály vál
jék párhuzamossá. Eszerint az intézet 
két I. osztályába 110 tanulót vesznek 
fel és szeptemberben még körülbelül 
30 tanuló számára lesz hely. A pótbe- 
iratkozások szeptember 5 én lesznek.

Kitüntetett gazdasági cselédek. A
magyar kir. földmivelésügyi miniszter 
Gömör és Kishont vármegye területén 
80—80 pengő jutalomban részesítette 
és díszoklevéllel tüntette ki a következő 
hosszú idő óta egy helyben dolgozó és 
kifogástalan magaviseletü hűséges és 
becsületes gazdasági cselédeket: Nagy 
Pái 61 éve dolgozik Moesz Gézáné sajó- 
királyi gazdaságában, id. Szombati András 
40 éve szolgálja gróf Serényi Béla put- 
noki uradalmát és Miklós András 32 év 
óta kocsis dr. Hizsnyay-Heinzelmann 
Béla Iicei földbirtokosnál.

Gömör és Kishont vármegye Le
vente Bizottsága julius 8 án tartotta 
alakuló ülését dr. Horváth Árpád alis
pán elnöklete mellett. Rimaszombat vá
ros Levente Egyesülete julius 11-én, 
pénteken délben alakult meg. Mindkét 
ülésről jövő számunkban adunk tudó
sítást.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

A rozsnyói evang. egyház jubileuma.
Augusztus 31 én ünnepli a rozsnyói 
evangélikus egyházközség négyszázéves 
fennállásának évfordulóját. Nagy jubi
leumi ünnepségeket rendez az egyház- 
község augusztus hó folyamán. Rozsnyón 
tartják a jubileumi ünnepségek során a 
tiszai egyházkerület közgyűlését az 
evangélikus kereskedelmi középiskola 
épületében. Ekkor lesz az egyházközség 
két iskolájának és két internátusának 
elnevezése is. A kereskedelmi középis
kolát a nagynevű egykor rozsnyói püs
pökről, Czékus Istvánról nevezik el. A 
polgári iskolát és a leányinternátust a 
Magyar Hiszekegy szerzőjéről, Papp- 
Váry Elemérnéről nevezik el, aki ebben 
az intézetben tanult.

Megnyilik a strandfürdő. A várme
gye alispánjának támogatásával a rima- 
szombati Levente Egyesület kezelésében 
a városi strandfürdő a jövő hét elején 
megnyilik.

Hogyan termelhetünk gyorsabban 
több zsírt? Az általános népies tenyész
tés elavult és rendkívül drága hizlalási 
módszerének megváltoztatására, korsze
rűsítésére, továbbá azért, hogy a takar
mány jobb kihasználásával a zsirterme- 
lés fokozódjék az országban, a földmi
velésügyi minisztérium „Jövedelmező 
sestéstenyésztés és az exporthizlalás" 
címmel szakkönyvet adott ki. Egyik leg
kitűnőbb gyakorlati sertéshizlaló szak
emberünk irta a könyvet, amely minden 
sertéshizlalással foglalkozó részére, még 
abban az esetben is, ha csak 1 vagy 2 
sertést hizlal saját háztartása szükség
leteire, a mezőgazdasági kamaráknál áll 
rendelkezésre 20 filléres árban.

Szigorúan ellenőrzik az ócskavas 
készletbejelentéseket. Előfordult, hogy 
vállalatok, üzemek a bejelentési kötele
zettség alá tartozó birtokukban lévő ócs
kavasat és fémhulladékot több esetben 
késedelmesen jelentették be, holott erre 
őket rendelet kötelezi. Az is előfordult, 
hogy a készleteket eltitkoltak. Fontos gaz
dasági érdekek követelik meg a pontos 
adatszolgáltatást és ezért minden eset
ben szigorú büntetéssel torolják meg az 
ezzel kapcsolatos visszaéléseket.

A  Polgárikörben mindennap frissen csapolt sör.
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A könnyített légoltalmi készültséget
rendelték el az elmúlt hét közepén. A 
rendelkezés szerint a házőrségi szolgá
lat megszűnt, azonban az elsötétitési 
rendszabályok teljes mértékben érvény
ben maradtak. Ezek betartására figyel
meztetjük a lakosságot, mert a rendőr
ség a legteljesebb szigorral lép fel azok 
ellen, akik a teljes elsötétitési szabályok
nak nem tesznek eleget. A rimaszombati 
rendőrkapitányság e hét végén több 
légoltalom elleni kihágás! ügyben hozott 
Ítéletet, amelyeket a jövő számunkban 
közlünk le.

— Szegények és nélkülözők julius 
hó 16-tól 20 fillérért kapnak ebédet: 
Konyha Gézánál a Sport-étteremben. 
Akik éhező embertársaikon segíteni 
akarnak, vegyenek 20 filléres ebédje
gyeket és adják oda az arra igényt- 
tartóknak.

Enyhítették a zslrbeszolgáltatási 
kötelezettséget. A kormány rendeletet 
adott ki a közfogyasztásra levágott ser
tések után a zsirbeszolgáltatási kötele
zettség megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről. A ren
delet szerint a 10-ezernél kevesebb la
kosú községekben a zsirbeszolgáltatási 
kötelezettségnek 1941. szeptember else
jéig nem kell eleget tenni. A rendelet 
azt is kimondja, hogy az ily községek
ben összegyűlt zsirmennyiséget a helyi 
szükségletek kielégítésére kell fordítani.

Kormányrendelet a munkakerülők 
megrer.dszabályozásóról. A földinive- 
lésügyi miniszter rendeletet adott ki, 
amelyben rámutat a jelenlegi viszonyok 
között a mezőgazdasági termelés foly
tonosságának biztosításához fűződő ér
dekekre. A kormány több intézkedést 
tett a gazdasági munkavállalók munka
készségének és teljesítményének növe
lésére : biztosította a magasabb munka-| 
béreket, ezenkívül több szociális intéz-! 
kedése révén biztosította a munkásság 
kedvezőbb megélhetését is. Ennek elle
nére egyes helyeken a munkások a 
munkavállalásból nem veszik ki a mai 
helyzetben megkívánt mértékben részü
ket. Éppen ezért a mezőgazdasági mun
kálatok végzésének biztosítására a föld- 
mivelésügyi miniszter honvédelmi szol
gáltatások igénybevételét rendelte el. A 
rendelet utasítja a hatóságokat, hogy 
elsősorban a munkakerülőket rendeljék 
ki honvédelmi munkákra. Akiknek a 
magatartása környezetükben gazdaságii 
okokból káros, rendőrhatósági őrizet alá! 
helyezhetők.

*A Palladis julius havi újdonságai.1
„A százeszü ügyéd“-ben Perry Mason- 
ról, a furfangos védőről van szó, E. 
Gardner világhírű detektivregényeinek 
hőséről, aki a Pengős Regények legújabb 
kötetében, „A csendes társ“-ban minden 
eddiginél nehezebb feladatot old meg 
csodálatos bravúrral. Méltó társuk a 
nagyszerű könyvnek a most megjelent 
két félpengős regény. Zaymus „Nyomra
vezető amulett“-je egy régi kastély titok
zatos története, amelybe betör a szerel
mes napsugár egy régi festmény nyo
mán megelevenedő grófkisasszony ké
pében. C. Little „A fekete bőrtárca" cí
mű regényének színhelye a gazdagok 
szanatóriuma, ahol különös bűnesetek 
megmagyarázhatatlan bonyodalma szö
vődik izgalmas fejezetekben. Julius kö
zepének valóságos eseménye lesz az uj 
Pengős-kötet : „A vadon hazahív",
amelyben Curwood, a vadnyugat poétája 
a gangszterek bűnös világából vezeti el 
az olvasót a vadonba.

Szerkesztői üzenetek.
— dil. Köszönet a híradásért és az 

üdvözletért. Kívánunk kellemes pihe
nést. — B. K. A vers sikerült, sajnos, 
jelenleg nem tudunk annak helyet adni.

S P O R T .
A Losonci AFC csapata megnyerte 

a Nemzeti Bajnokság III. osztályának 
bajnoki címét és igy bejutott a NB. II. 
osztályba. Mint értesülünk, az uj baj
nokcsapat julius 20-án, vasárnap Rima
szombatban vendégszerepei a Törekvés 
SE ellen.

Vakmerő lopás.
Julius hó 4-én, pénteken d. e. fél 12 

óra tájban Baráth Károly evangélikus 
lelkész Losonci-utcai lakásába ismeret
len tettesek besurrantak, a lakás egyik 
szobájának szekrényéből egy vaskazettát 
kiloptak, amelyben kb. 500 pengő kész
pénz, betétkönyvek, kötvények és kü
lönböző okmányok voltak, továbbá egy 
pár arany kézelőgomb és egy arany 
pecsétgyűrű 16 drb. brilliáns kővel „es
peres" bevéséssel.

A vaskazettát vasárnap délután a sza- 
batkai-erdőben kirándulók feltörve meg
találták. Az okmányok, betétkönyvecs
kék stb. a kazetta alatt feküdtek, ellen
ben a készpénzt és az ékszereket az is
meretlen tettesek eltulajdonították.

A lopást minden valószínűség szerint 
a környékbeli cigányok követték el, 
akik a lopás napján nagyobb számban 
ólálkodtak a papiak körül.

A szabatkai-erdőben a vaskazetta 
mellett egy vasnyelü kést is találtak, 
ezzel próbálgatták a tettesek a kazet
tát felfesziteni. Miután azonban ezzel 
nem boldogultak, kövekkel zúzták be a 
kazetta azon oldalát, amelyen a zár 
volt. A zárat azonban igy sem tudták 
felnyitni s ekkor a kazetta egyik sarkát 
sikerült annyira felhajlitaniok, hogy a 
támadt résen benyúlhattak és hozzájut
hattak a kazetta értékes tartalmához.

A rendőrség a nyomozást teljes erély- 
lyel folytatja s remény van arra, hogy 
a tettes hamarosan kézre kerül.

A vakmerő lopással kapcsolatban a 
hatóságok újólag figyelmeztetik a lakos
ságot, hogy a kóborló és kéregető ci
gányokra ügyeljenek, a ruhavásárlás 
ürügyével vagy erőszakkal betolakodó
kat pedig adják át a rendőrségnek.

Nemzeti fllmszinbáz kft.
Szombaton és vasárnap újabb művészi 

értékű magyar filmujdonsággal kedves
kedik a mozgóképszínház. Sorra kerül 
a „Rózsafabot", amely Babay Józsefnek 
költői lélekkel és meleg emberi szívvel 
megirt regényének kitűnő filmváltozata. 
Egy szép fiatal vak leány a hősnője a 
megható és érdekfeszitő történetnek, az 
ö kezében van a „rózsafabot", amely
nek segítségével szerzi meg élete bol
dogságát és nyeri vissza szemevilágát 
is. Szeleczky Zita a főszerepben : üde, 
hamvas és fehérlelkü játékával könnyet 
és derűt fakaszt. Társai Tímár József, 
Rózsahegyi Kálmán, Juhász József, Berky 
Lili, Peéry Piri, Simon Marcsa, Dajbukát 
Ilona és Gózon Gyula. Balogh Béla öt
letes rendezése és Polgár Tibor nagy
szerű zenéje helyezi ezt az uj magyar 
filmet a „Gül Baba" és „Dankó Pista" 
nagysikerű és maradandó emlékű filmek 
sorába.

Julius 15-én, kedden Lehár Ferenc 
világhíres operettjének, a „Pacsirtádnak 
másodbemutatóját adja a filmszínház. A 
német nyelvű filmremek a budapesti 
„Hunnia“-gyárban készült Lamac Ká
roly rendezésében. Főszereplői a magyar 
Eggerth Márta és Halmay Tibor, akik 
mellett a legjobb német színészek, igy 
Lucie English, Hans Söhnker és Fritz 
Imhoff szerepelnek. Kisérőműsor az Ufa 
háborús híradója.

Julius 16-án, szerdán és 17 én, csü
törtökön az óriási érdeklődéssel várt 
nagy német háborús film: „A nyugati 
győzelem" pereg le a vásznon. Az el
múlt év történelmének döbbenetesen 
nagy fordulatát: a németek francia- 
országi és belgiumi diadalmas harcát 
vetíti le élményszerüen reális képekben 
ez a nagyszerű film, melynek minden 
kockáját a német haditudósítók fényké
pezték. Közben láthatjuk azokat a zsák
mányolt francia filmrészeket is, amik a 
Maginot-vonal életéről nyújtanak hiteles 
képeket. Tökéletes egész az Ufa gran
diózus filmje, amelyet maga a háború 
rendezett és főszereplői a győzedelmes 
német katonák.

A jövő hét végére a szezon egyik 
legnagyobb sikerű amerikai filmjét, az 
„Olajvárost" tűzte ki az igazgatóság a 
mozgóképszínház műsorára, inig a leg
közelebbi magyar filmujdonság, az 
„Európa nem válaszol", Radványi Géza 
újabb hatalmas filmalkotása lesz Tas- 
nády-Fekete Máriával a főszerepben.

Irodalom.
Ellesett párbeszédek.

— Herczeg Ferenc könyve. —
1899. januárjában jelent meg először 

az Uj Időkben Horkayné. Rendkívüli 
érdeklődés fogadta, hiszen őt mindenki 
ismerte széles e hazában, Ismerte már 
leánykorában, már akkor, amikor még 
Gyurkovics Micinek hívták.

Horkayné, a Horkay Feri felesége, 
olyan kérdéseket tett szóvá „amelyekről 
mindenki beszélt, de soha senki sem 
mondta meg a teljes igazságot; legalább 
a nyilvánosság előtt nem". Ő meg
mondta. Fenegyerek hírében állt, — ak
kor igy nevezték : „enfant terrible" — 
s ő mindent elkövetett, hogy méltó le
gyen híréhez. Bátor volt szókimondó, 
egy kicsit hetyke, mindig fején találta a 
szöget és volt egy olyan tulajdonsága, 
amely ma már legendás, a közéletből 
szinte teljesen kiveszett: független volt, 
meg merte mondani, kimondta, amit 
gondolt.

Négyévtize^den át ujságirónemzedékek 
nőttek fel ezeken a párbeszédeken, ame
lyeket most művészi rajzokkal díszí
tett, mintaszerű nyomdaművészettel ké
szült kötetbe gyűjtött össze Herczeg 
Ferenc. A könyvet a Singer és Wolfner- 
cég adta ki Hincz Gyula pompás 
rajzaival.

A nyári színházi eseményekről Írás
ban és képben közöl beszámolót a Déli
báb színházi hetilap legújabb száma. A 
legszebb és legolcsóbb színházi hetilap 
ára csak 14 fillér.

A német gőzhenger nyomában.
Egész Európa lenyűgözve figyeli a ke
leti hadszíntérről érkező híreket. A né
met hadsereg szovjet elleni bámulatra- 
méltó harcairól rendkívül érdekes fény
képeket közöl a Tolnai Világlapja uj 
száma. A kenderesi hősi emlékmű lelep
lezési ünnepségéről, a magyar honvéd
ség diadalmas előnyomulásáról, a szov
jet repülőgépek Kassa elleni gálád tá
madásról és az áldozatok temetéséről 
képesriportok számolnak be. A népszerű 
képeslap ára 20 fillér.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij V* évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

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

A „Hid“ minden száma érdekes és 
taitalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési á ra : '/» évre 6 pengő, 
félévre 12'—■ pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Elköltözés miatt
bútorok, háztartási eszközök, 
képek eladók.

Petőfi-utca 1. szám.

Rimaszombat megyei város polgármes
terétől.

4438/1941. sz.

Felhívás
a volt Csehszlovák Köztársaság területén 
működött gyámhatóságokkal szemben 
fennálló letét- és készpénzkövetelések 
bejelentésére. Mindazok, akiknek a volt 
Csehszlovák Köztársasággal szemben 
letét- és készpénzköveteléseik vannak 
igényüket a városházán kifüggesztett 
hirdetmény alapján haladéktalanul je
lentsék be.

Rimaszombat, 1941. évi julius 8.
Dr. Gabonás János s. k.

polgármester h.

É r t o c i t o m  az teen tlszte,‘ ve' E l l u o l l b l l l  vő közönséget, hogy

ü z l e t e m e t  á t h e l y e z t e m
a Halász-utca 2. szám alá. Szives 
pártfogást kér N é m e t h  Terézia 
tüzelőanyagkereskedő. 0

290/1940. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Tibor Sándor és dr. Tibor Endre 

salgótarjáni ügyvéd által képviselt Áb
rahám Béla terménykereskedő salgó
tarjáni lakos javára — feledi la
kos ellen 281 P. 99 fillér töke és 
több követelés és járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámításá
val, a feledi kir. járásbíróság 1939. évi 
2498/39 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1940. évi szeptember hó 
27-én lefoglalt 2500 P.-re becsült ingó
ságokra a feledi kir. jbiróság Pk. 3240/ 
1940 sz. végzésével az árverést elrendel
tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján a következő megnevezett : 
dr. Tibor Endie ügy. ált. képv. Ábrahám 
Béla javára 281 P. 99 f. s jár., továbbá 
a foglalási jkönyből 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 igénykere
set folyamatban nincs, — végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében: Feleden 
leendő megtartására határidőül 1941. 
évi julius hó 26. napjának délelőtti 9 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútorok, 1 drb. Ford traktor, 1 drb. 
cséplőgépszekrény, 1 drb. elevátor s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
de legalább a becsár 2/»~részéért, kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni, még 
akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen 
nem jelenne meg, ha csak ellenkező 
kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Feled, 1941. évi junius 20-án.
Kitűzési dij: 4 P. 06 f.

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

A rimaszombati kir. jársásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

1180/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Kovács László ispán végrehajtatónak 

Nagy Sándor végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. te. 
185. §-a értelmében az újabb árverést 
147 P. 85 f. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett az Alsóbalog község
ben fekvő s az alsóbalogi 8. sz. tjkvben 
A. 1. sorsz. 23, 24, 25 hrsz. alatt felvett 
ház 82. sz. a., udvar és kert ingatlannak 
a B. 12. sorsz. szerint Nagy Sándor ne
vén álló 2/9-ed rész illetőségére 1.200 
P. kikiáltási árban a C. 14. sorsz. alatt 
572/922 tk. sz. végzéssel özv. Nagy 
Istvánná sz. Tóth Mária javára bekebe
lezett özvegyi jog feltétlen fenntartásá
val elrendelte azzal, hogy Székely Imre 
érdekében ezen ingatlan részilletőség a 
kikiáltási ár felénél, Kelle András ké
relmére 1070 P-nél, özv. Kovácsné sz. 
Lackó Szabina kérelmére 1570 P-nél, 
Kovács László ispán kérelmére 3254 
P.-nél, Molnárné sz. Górta Amália ké
relmére 3600 P-nél és a kir. kincstár 
kérelmére 4033 P nél alacsonyabb áron 
el nem adható (5610. M. E. sz. rend. 
21. § a)

Az árverést 1941. évi julius hó 23. 
napján d. e. 10 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Iparos-utca 3. sz. 
I. em. 9. ajtó) fogják megtartani.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10“/o-a. 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1941. évi junius 10.

Dr. Túrós Dezső s. k.
kir. járásbiró.

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


