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K ülföldre: Egy évre 12 pengő.

Az egységes mezőgazdasági 
árrendszer.

Uj élet van születőben
a magyar ég alatt: a föld termése. 
Megkezdődött az aratás. Kicsit 
megkésve ugyan, de mégis elér- j 
keztünk a legnehezebb, egyben a 
legszebb és legfontosabb munkánk
hoz : a kenyeret és életet adó ga
bona iearatásához. Vissza-vissza- 
térő idő ez, szinte történelem. Tör
ténelem abban az értelemben, hogy 
a Természet megmásithatatlanul 
lejátsza a maga titokzatos szimfó
niáit, anélkül, hogy egyszer is hűt
len lenne az emberiséghez. De hit 
is. Hit abban a formában, ahogy | 
az evangéliumi csodálatos kenyér- 
szaporitás évről-évre megismétlő
dik. A magyar nép, a föld szülötte 
mindenkor, késő- és közelmúltban 
egyaránt, szorongó érzéssel várja 
Péter-Pált, vagy julius elejét, ami
kor az érett szem nieghizva kínálja 
magát a humus verejtékező nap
számosának.

Uj élet van születőben. Az idén, 
ha lehet, még nagyobb szorongás
sal, még jobban felcsigázott érdek
lődéssel várta a városi bérházak, 
a falusi lakások, a tanyák népe az 
első igazi nyári reggelt, amikor a 
tűző napfényben először csillanhat 
meg a kasza pengéje és belevág
hat a pacsirta himnusza mellett az 
elsárgult gabonaszárba. Virul a ha
tár, még a levegő is telitve van 
örömrezgésekkel. Aranysárgán ring 
a kalásztenger, apró szellőcske ját
szik bujócskát a szemek között. 
Mellette barnára sült izmos karok 
ritmusos tánca lendíti a kaszát, 
belevág, hogy az áldott magyar 
föld kenyérhozamát learathassa. 
Tudjuk, érezzük: mennyi sóhaj, vá
rakozás és könyörgés előzte meg 
ezt a gyönyörű munkát. Milyen 
féltő aggódással kémleltük a határt, 
amikor vadvizek szántották végig, 
amikor az elemek pusztító harca 
tizedelte meg földjeinket. S mégis 
biztunk ! Mert a magyar föld Ura 
nem engedte meg, hogy szorgal
mas népének imája, verejtékes mun
kája kárbavesszék ! Ha elkésve is, 
de elérkezett az az idő, amikorra 
mindennapi kenyerünket megérni 
engedte.

Uj élet van születőben. S ez az 
uj élet, mint minden életmegnyilvá
nulás, küzdelemmel, harccal jár. A 
magyar föld népe most nemcsak 
saját földjén, a kalásztengerek közt 
vivja harcát, hanem idegenben is, 
egy másik nagy pusztító elemmel, 
a vörös veszedelemmel. Kommu
nizmus és Élet mily két egymással 
szembenálló ellenfél! Az elemek

A mezőgazdasági termények és 
termékek árának általános rendel
kezésére hatalmas árkormánybiz
tosi rendelet jelent meg, amely 
egységbe foglalva az árakat, meg
teremti az állandó árviszonyokat.

A rendelet kielégíti a mezőgaz
daság jogos igényeit, de figyelem
mel van a fogyasztók érdekeire is. 
Az uj árak a legutóbb életbelépte
tett gabonaárakhoz igazodnak s 
azokkal együtt az egész gazdasági 
év tartamára érvényesek. E ren
dezés már figyelemmel volt a for- 
galombahozatal szempontjaira is, 
méltányos haszonkulcsot állapítva 
meg.

A 116 szakaszból álló rendelet 
az ország területét négy, illetve öt

Úgy hangzik a kormánynak a 
munkafegyelem biztosításáról szóló 
rendelkezése, mint egy hajón a 
parancsnoki hidról elhangzó pa
rancs : „Mindenki a fedélzetre!“ 
Talán soha nem éreztük olyan 
mértékben, mint éppen manapság 
azt, hogy a magyar társadalomban 
mindenkinek helyén kell lenni. Ma, 
amikor minden megmozduló kéz 
és minden szellemi munkát végző 
agy honvédelmi munkát végez, 
amikor határainkon kivül és hatá
rainkon belül egyaránt a magyar 
nemzet jövőjéért harcolunk, nem 
közömbös, hogy megértjük-e a 
rendelet parancsoló szavát. Bizo
nyára igen, mert átérzi mindenki 
azt, hogy ma senki sem él csak 
önmagáért. Ma egy nagy közös
ségnek vagyunk mindannyian ré
szesei és fogaskereket, vagy éppen 
összetartó csavart jelent mindenki 
az állam gépezetében. Az idők sú
lyosak, felelősségteljesek és éppen 
ezért ki-ki felelősséggel kell, hogy 
álljon munkahelyén. Adni kell a 
nemzetnek ma, mert csak úgy 
várhatunk is a nemzettől.

A most megjelent kormányren-

felett már győztünk, rendre dől a 
keresztekbe a gabona és közelebb 
visz bennünket a másik, a világot 
kisértő nagy harc sikeres győzel
méhez. Még nem feledtük el 1919-et, 
annak minden erkölcsi, gazdasági 
és politikai fertőjét. Azért dolgo
zunk otthonunkban, azért neveljük

csoportra osztja azért, hogy az ár
megállapításnál figyelembe lehessen 
venni a vidékenként változó ter
melési és szállítási viszonyokat. Az 
ötödik csoport a fővárost, valamint 
a budapestkörnyéki városokat és 
községeket foglalja magába.

Az uj árak már életbe léptek és 
szabályozzák úgy a sertés, mint a 
borjú, marha és birkahús árakat. 
Megállapítást nyert a hentesáruk 
legmagasabb fogyasztói ára is és 
rendezték a tej, vaj és sajtfélék 
árát. Gondoskodik a rendelet a 
növényi termékek egész sorának 
árszabályozásáról is s az erre vo
natkozó pontos adatok a hivatalos 
lap julius hó 17-iki, csütörtöki 
számában jelentek meg.

delet a munkafegyelem biztosítá
sáról szól. Annak "értelmében azo
kat a munkavállalókat, akiket az 
elvállalt munka elvégzésének indo
kolatlan megtagadásán, szándéko
san hanyag teljesítésén, vagy a kö
teles fegyelem megszegésén érnek, 
vagy a közérdekű és halaszthatat
lan munka vállalását alapos ok 
nélkül megtagadják, általában mun
kakerülésről tesznek tanúságot, ren
dőrhatósági őrizet alá helyezhetik 
és az erre a célra létesített inter
nálótáborban kell az ilyeneket a 
rendelet értelmében katonai veze
tés alatt munkára szorítani.

Az egész nemzet munkában áll 
és ebben a munkában éber szem
mel figyeli azokat, akik esetleg ki 
akarják vonni magukat a közös 
munka, az egyetemes magyar fele
lősség alól. Itt most nem szegény 
munkanélküliekről, ipari és mező- 
gazdasági munkásokról van szó, 
hanem azokról, akik nem akarnak 
munkát vállalni. Azokról van szó 
elsősorban, akik parazitái, élőskö
dői a társadalomnak: a munkake
rülőkről. Mindenütt feltalálhatók 
ezek az élösdiek, de mindig csak

fiataljainkat, azért nagyobb a hi
tünk s több lesz a kenyerünk, hogy 
a tankerdők rengetegében becsü
lettel és hősiesen küzdő magyar 
testvéreinkhez eljuttathassuk az uj 
élet csiráját: a kenyeret.

Uj élet van születőben. Amikor 
város és falu egyaránt aggódó sze-

az élet rejtett zugaiban, óvatosan 
félrevonulva a munka zajától.

Ezeket most internálótáborokba 
viszik 1

A munka pedig megy tovább, 
mert mindenki a helyén van, föld
míves és szellemi munkás, iparos 
és kereskedő egyformán, mert érzi 
és tudja, hogy az a munka, melyet 
most végez, becsületes munka kell, 
hogy legyen, mert ma minden em
ber honvéd és abban az ideális 
„munkatáborban" dolgozik, amely
nek szelleme az egymás munká
ját megbecsülő, egymáson segíteni 
kész munkatársi és áldozati szel
lem és ennek a „munkatábornak" 
a neve ma Magyarország; a mun
kánk célja pedig a magyar jövő 
felépítése.

N agyfontosságu te rve k a 
ke reszté ny kereskedők h ite l- 

e llátására.
A Nemzeti Önállósitási Alap köz

reműködésével erőteljesen megin
dult a keresztény gazdasági egye- 
dek megteremtésének folyamata. 
Ezt a célt szolgálta az az intézke
dés, amellyel az Alap a pénzinté
zetektől nagyobb összeget vett 
igénybe 8  éves törlesztésre, hogy 
ezzel az összeggel az önállósításra 
szoruló keresztény kereskedőket 
megsegítsék.

A kormány a keresztény gazda
sági egyedek támogatása érdeké
ben megoldja a keresztény keres
kedők hitelkérdését is.

Ez a nagyfontosságu terv már 
a legjobb utón van a megvalósu
lás felé. A vonatkozó tárgyalások 
már igen előrehaladtak. Ezzel régi 
kívánsága teljesül azoknak a ke
resztény kereskedőknek, akik meg
felelő tőkeerő hiányában eddig nem 
voltak abban a helyzetben, hogy 
üzleti vállalkozásaikat megerősítsék.

A kenyér uj ára. Az országos Árkor- 
mánybiztosság engedélyével a kenyér 
fogyasztói árát kg.-onként 40 fillérről 
46 fillérre emelték.

retettel tekint a büszkén ringó ma
gyar határok felé, önkéntelenül le
vesszük kalapunkat a Természet e 
nagy templomában és áhítattal 
imádkozzuk : „Uram, a minden
napi kenyerünket add meg nekünk 
ma !u

Mindenki a helyén!
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tak az árvíz által sújtott községek felé 
és magyar szivük egybehangzó dobba
násából odavarázsolták az apostagi Szabó 
István frontharcos és családja fölé a 
víz által elmosott hajlékot.

Apostagon szorgalmasan dolgoznak a

munkások és Szabó István, háza hama
rosan tető alá kerül. Büszkén mutathatja 
majd az öreg katona fiainak ezt a házat, 
melyet a magyar katona szeretete és ál
dozatkészsége varázsolt oda. m agyar -rek o rd

_______van Ui» üveg í«.__________

Huszonhárom gömöri várományos tett vitézi esküt.Szabó István háza.
Szabó István 12 gyermeket adott a 

hazának, végigharcolta a világháborút és 
2 fia részt vett a délvidéki harcokban. 
A pusztító árvíz azonban az ő kis apos
tagi házacskáját sem kímélte. Egész élete 
munkáját sodorták el a haragos hullá
mok s azóta kis deszkából készült szük
ségházban húzta meg magát családjával.

Egy kalászérlelő júliusi napon azon
ban kis küldöttség kopogtatott ajtaján. 
Az apostagi községi biró, meg a jegyző 
feketében, a többiek honvéd tiszti egyen
ruhában. Szabó István uram még meg 
sem kérdezhette a nagy tisztesség okát, 
amikor a kezében érzett egy tömött bo
rítékot. Hamaroson megtudta, hogy egy 
katonatiszti - tanfolyam hallgatói adták 
össze megtakarított pengőjüket, hogy 
legalább egy árvizsujtott, derék magyar 
családon segítsenek.

A háború és az élet megedzette Szabó 
Istvánt, sok nehéz rohamban hajrázott 
az ellenségre, szemrebbenés nélkül állta 
a gránátok tüzét, de most könny szö
kött a szemébe. A magyar honvéd tisz
teknek ebből a kis figyelmességéből és 
számára uj otthont jelentő ajándékból 
megérezte, hogy itt a magyar szív moz
dult meg, hogy bajba jutott magyar test
vérén segítsen. Nem tudott megszólalni 
az örömtől és meghatottságtól, csak ma
gához vonta gyermekeit és zavartan tö
rülte szét a bajszára folyó könnycsep
peket. Keze szorításában azonban benne 
volt a köszönet, benne volt a kifejezése 
annak a büszkeségnek, amit magyar ka
tona érez, ha meg jutalmazzák, vagy ki
tüntetik. Szabó István, a katona 12 gyer
meke és több katonát nevelt a hazának, 
ezért sohasem várt dicséretet, vagy kö
szönetét. S most nagy bajában váratlanul 
a magyar honvéd tisztek segítségével 
jut szép családjával együtt a télre meg
érdemelt hajlékhoz.

Ez a kis ajándék csk egy család éle
tét segítette a télre hajlék alá, az össze
omlott házak helyén épülő hajlékok kö
zött csak egy épületet jelent, de magasz
tos jelképe ez az egy is a magyar és 
magyar közötti együtt - érzésnek. Ez a 
kis ház beszédesen példázza, hogy ma
gyar és honvéd egyet jelent. A magyar] 
honvéd tisztek tanfolyamuk sok fá-1 
radtsággal és gonddal járó tanulmányai 
közben is melegen érző szívvel gondol-1

Gömör és Kishont vármegye Vi
tézi Széke julius 20-án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a vármegyeháza 
dísztermében ünnepélyes vitézi es
kütételt tartott, amelyen 23 gömör- 
megyei várományost sorolt a Vi
tézi Rend tagjai sorába. A benső
séges ünnepségen megjelentek dr. 
runyai 'Sóldos Béla kormánybiz
tos-főispán és vitéz Farkasfalvi- 
Farkas Zoltán m. kir. huszárszá
zadossal az élén a helybeli vitézek 
nagyszámban, valamint az esküt- 
tévő várományosok hozzátartozói.

Vitéz Keresztes László ny. szá
zados, vm. széktartó vezette be 
katonás rendben a várományosokat, 
akiknek soraiban 16 éves ifjútól 
kezdve katonaviseit és világhábo
rút járt férfiakat is láttunk. A Ma
gyar Hiszekegy elmondása után 
vitéz Rajháthy Sándor alezredes, 
vm. székkapitány üdvözölte a meg
jelenteket, majd vitéz Keresztes 
László felolvasta az esküt, amit a 
jelöltek hangos szóval mondottak 
el. Az igazolványok kiosztása és a 
jelvények felfűzése után a szék
kapitány kézfogással vette fel a 
várományosokat a Vitézi Rend so
rába, majd hazafias tűzzel telt és 
lelkes hangú beszédben üdvözölte 
őket. Méltatta a Vitézi Rend ma
gasztos célkitűzéseit, figyelmeztet
vén a várományosokat arra, hogy 
necsak hős apáik dicsőségéből él
jenek, hanem a vitézek utján jár
janak a polgári életben is. A Vi
tézi Rend j ö v ő j é n e k  alapjai a 
várományosok, mondotta. A magyar 
harcos erények példaképei legyenek 
tehát és minden erejükből és egész 
tehetségük által vegyenek részt 
abban az épitö munkában, amely

Nagymagyarország feltámasztásáért 
folyik.

Vitéz Rajháthy Sándor alezredes 
nagyhatást keltő beszédével az ün
nepség véget ért. Utána á „Tompa“- 
éttereniben a hagyományos áldo
másra gyűltek össze az esküt-tett 
uj nemzetes urak, akiknek sorai
ban Rimaszombatból vitéz Bottlik Ti
bor kertész és vitéz Vaskői Sándor 
kereskedősegéd is helyet foglaltak. 
Rajtok kívül még a következő gö-

Három hét óta a párját-vesztett 
gólya, amely már esztendők óta 
ott kelepelgetett a munka zajától 
megcsöndesedett hatalmas épületek 
felett, eltűnt a Konzervgyár kémé
nyéről. Ezt, a már szinte szimbó
lummá vált kedves madarat örven
detes körülmény késztette megszo
kott fészkéből való távozására. Ju
lius 1-e óta újból hatalmas füst- 
fellegeket ont a gyár kéménye, je
léül annak, hogy a falak között 
— hosszú szünet után — ismét 
megkezdődött az éltető és kenye
ret adó munka.

A budapesti „Gazdatisztek és 
Gazdák Szövetkezete" bérelte ki 
és indította meg az épületben kon
zerv- és ipartelepét. Napok óta 
hatalmas társzekerek hordották a 
borsót, a tököt és a zöldbabot 
messze vidékekről a gyártelepre, 
ahol egyelőre 60 munkással indult 
meg ezek feldolgozása.

Dr. Edelényi László központi 
vezérigazgató tájékoztatása szerint 
az uj vállalkozás a viszonyok vál
tozásával fokozatosan kibővíti üze-

möri várományosok tették le az 
esküt: vitéz Baranyai László, vitéz 
ifj. Breze István, vitéz Bosnyák 
Béla, vitéz Czakó Antal, vitéz ifj. 
Csetneki János, vitéz ifj. Csizmadia 
Sándor, vitéz ifj. Farkas István, 
vitéz ifj. Gaál József, vitéz H. Győr 
Sándor, vitéz ifj. Harmaczi László, 
vitéz Híves János, vitéz ifj. Iván 
László, vitéz Jolsvai Lajos, vitéz 
|uhász László, vitéz Szala István, 
vitéz Királyi Árpád, vitéz Tóth 
László, vitéz Tőre Géza, vitéz Ve
res Gyula, vitéz Bartók István, vi
téz Herczeg Jenő.

mét és teljes biztonsággal lehet 
arra számítani, hogy ősszel már 
250 munkást is foglalkoztatni fog.

Tervbe vette az uj Konzervgyár 
a hadsereg számára húskonzerv
nek gyártását, amely célból heten
ként mintegy 40—50 drb. marha 
kerül majd levágásra. Ezzel kap
csolatban vegyészeti és mezőgaz
dasági ipari termékek gyártására 
(csontfelhasználás, eny v, foszfor stb.) 
is berendezkedik. Gyártmányainak 
elhelyezést nemcsak a belföldön, 
hanem a külföldön is már biztosí
totta. így a belföldön mintegy 2 0 - 
ezer, a külföldön pedig 1 0 0 -ezer 
kg. húskonzervet akar elhelyezni.

Nemcsak Rimaszombat, hanem 
az egész környék örömmel üdvö
zölheti az»uj Konzervgyár megin
dulását, amelynek megalapozott
sága ezúttal tőkeerős kezekben 
van. Bizonyos, hogy a helybeli 
munkaviszonyokra is kedvező be
folyással lesz a gyár működése, 
amely minden vonatkozásban hasz
not fog hajtani a város közgazda- 
sági életének.

Újból füstölög a Konzervgyár kéménye.

Mráz bácsi.
Irta : Plentzner Frigyes.

Meghalt az öreg Mráz bácsi. Amig 
élt, valami olyan néma szomorúság ült 
mindég a szemében, mintha fájna neki 
a tavasz üde zöldje, a sok-sok korai 
tarka virág, a buján kipattanó tölgyfa s 
a csalogány dala odakint a hófehér kö- 
kénymesgye sűrűjében.

Sokszor találkoztam vele, amint este
felé a poros országúton sétálgatott s 
tekintete elmerengett az esti szürkület
ben elvesző, már inkább csak sejtett, 
mintsem látott hegyeken, melyeknek 
sötét körvonalain imitt-amott még kife
hérlett a mozdulatlan hó.

Elnéztem kicsiny, hervadó alakját, 
amint kopott erdőőri egyenruhájában el
üldögélt a fehérre meszelt kilométerkö- 
vön, elmélázott a távolba s az alkony- 
szárnyán észak felöl lesurranó hűvös 
szellőt szivta magába. Olyan csodálatos 
megnyugvás ült ilyenkor az öreg arcán; 
megtalálta azokat a láthatatlan szellem
kapcsokat, melyek lelkét az elveszett 
sötét erdők örökzöld világával örökre 
összekötötték, megértette azokat a néma 
hivó szavakat, melyekkel az otthagyott 
nagy hegyek üzentek neki. így alko
nyaikor a lelke beszélgetett velük, a lelke 
válaszolt nekik.

— Miért sétálgat ebben a porban —■ 
kérdeztem egy alkalommal — hiszen 
itt vannak közelben az erdők, miért nem 
megyen oda? Ott mégis csak jobb a 
levegő.

=  Hát kéremalásan — válaszolta — 
megmondom őszintén, mert azokból az

erdőkből nem láthatom az erdőket. Nem 
erdő az uram, csak olyan fajta, mintha 
erdő volna. Nincs ezekben fenyő, csak 
olyan ágasbogas, seprőnek való gaz. 
Meg azután ki látott már olyan erdőt, 
melyben nincsenek hegyek, az ember 
csak úgy sétálgat -bennök, de sohasem 
nézhet le a völgybe, sohasem hallja a 
sas vijjogását s még a szél is csak úgy 
átszalad rajtuk, de sohasem hajtja meg 
a fák derekát, mint ouafent a sudár fe
nyőket.

— Miért jött le ide, miért nem ma
radt hát ott, ha úgy sajnálja azokat az 
erdőket és hegyeket? — kérdem.

=  Mert el kellett jönnöm — vála
szolta — azt medták, hogy nincsen ott 
illetőségem s ha magamtói nem megyek, 
áttesznek a határon. Hát eljöttem s itt 
telepedtem le a határ közelében, hogy 
legalább visszanézhessek. Nem bírom 
én ezt soká, tessék elhinni, ott serdül
tem a Királyhegy oldalában, életem ja
vát a sztracenai fenyvesekben éltem át, 
azokon a hegyeken, melyek mindég 
szembenéznek a MagasTátrával. Ott,azok
ban az erdőkben és azokon a hegyeken 
mindég csend van, ott az ember békes
ségben elbeszélhet a maga Istenével s 
a jó Isten azt az imát mindég még
hallgatja.

Öreg két szeme könnybe borult, jó
éjszakát kívánt és hazafelé: ballagott. 
Hajlott alakja eltűnt a portóiterhes le
vegőben s én sokáig néztem utána. 
Megértettem I

Ő itt jár, mert a hatalom ezt és igy 
parancsolta, de a lelke messze-messze 
szállt. Talán ott bolyong a lipoveci rét 
selymes pázsitján, óvatosan lép, hogy 
ne tapossa le az erika-virág lila kis

harangját, talán a Hollókőn pihen és 
belebámul az alatta sötétlő mélységbe, 
mely felett az alkonyati nap szikrázó 
dicsfénybe vonja a Magas Tátra néma 
kőóriásait.

Megértettem azt a vágyat, mely el- 
szakithatatlanul sodorja a tajtékzó vad
patakhoz, a bércek tetejére, ahol a szem 
a hegyek és völgyek sötétsége felett a 
végtelenbe néz, aminthogy megérteném 
a rónák rabját, ki a sik végtelen felett 
elmereng a tovaszálló délibábbal.

A szükebb haza beteg rabja mind
kettő. Ha felcserélik őket, elhervadnak, 
lelkűkben elszakad az a varázs, mely a 
megszokott röghöz köti őket. Elborul a 
szem, mely a szabad rónaság helyett 
hegyoldalakba néz s a perzselő napnak 
rezgő hősége elhanvasztja azt, ki a fenyő 
erdők mélységes árnyékának ózontól il
latos levegőjét szivta. Amig az egyik 
megriad, ha a daru bús kurrogását hallja, 
de mélyebbre szántja csendes áhítatát 
a fekete harkály vad rikácsolása, addig 
a másik elmereng s emlékeket sző e 
bús kurrogással, ám ősi ösztönnel ke
resztet vet, ha a kőszáli sas vijjogva 
kering felette.

Ki láthat be az emberi élet mélysé
ges titkaiba, ki érti meg azt a tragé
diát, mely az élet életetadó gyökerét a 
természet varázsából egy tollvonással 
kitépi ? A mindenség magasztos fensége 
szent áhítatra kényszerit, de a parányi 
rög, örök rabláncra fűz.

Őszre jár már az idő. Az öreget min
dég ritkábban és ritkábban láttam s ha 
láttam is, arca napról-napra sápadtabb- 
nak tűnt fel, hangja halkabb s járása 
nehezebb lett. Ha megkérdeztem, hogy 
hát beteg-e? Mindég „nem“-el vála

szolt, de mindég hozzátette: „Csak még 
egyszer haza mehetnék, csak még egy
szer. Nem lenne nekem semmi bajom... 
de itt...?“ Hangja elcsuklott, szeme meg
telt könnyel.

A vénasszonyok nyara csodálatos ve
rőfénnyel köszöntött be. Ragyogón sü
tött a nap a megérett zöld mezőkre, 
melyeken álmosan járt a még legelőre 
kivert jószág. Hosszú fehér csikókban 
tova kígyózott a gubancos ökörnyál s a 
verőfényben életrekelt fürge szélfiuk 
zörögve játszadoztak a kintfelejtett ku- 
koricagóré sárgára fonnyadt széles le
velei között. Megállt a megérett élet s 
mint aki mindent jól elvégzett, várta az 
ősz első fagyos csókját, hogy elpihen
hessen a hófehér szemfedö alatt.

Ebben a ragyogó hervadásban hozták 
a hirt, hogy meghalt az öreg Mráz bácsi. 
Délután kiballagott az országhatár felé 
s ott lelték meg mosolygó mozdulatla
nul a nagy fűzfa tövében, ahol oly sok
szor megpihent s ahonnét órákon át 
nézte a Vepor felhőülte fekete fejét.

Valami zsongott még fáradt képzele
tében, talán az időszaki forrás földalatti 
fojtott mormogása, talán a nagy kakas 
szerelmi dalának halk köszörülése, vagy 
az erdők koronás királya harsogta be 
képzeletét, mint annyi sokszor igy ősz 
idején és arcán megmerevedett egy jó
ságos, megbékült mosoly. Körülötte még 
orkán töri az égbenyuló fenyő szálakat, 
talán vad vihar sodorja feléje a hófer- 
geteget, ám lelke az örök vadászmező
kön bolyong s ott hallgatja a szférák 
halk zenéjét, melyre csendes táncot lej
tenek a szilvánok s a nagy szakálu, 
apró, kis manók......
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A gyár központi vezetés alatt 
áll, itteni megbízottja KorchmaEndre 
cégvezető. A helyreállítási munká
latokat helybeli iparosok végezték, 
köztük a legnagyobb munkát Siposs 
József műszaki vállalkozó vállalta, 
aki nagy szakértelemmel szabadí
totta meg a régi gyár gépeit és 
üstjeit a többéves rozsdától és azo
kat üzemképessé tette.

Amint értesültünk, a „Gazdatisz
tek és Gazdák Szövetkezetéinek 
Rimaszombat város egyik most ki
írásra került bérletével kapcsolat
ban is vannak tervei, úgyhogy en
nek a révén az uj vállalkozás fo
kozottabb erővel és nagyobb mér
tékben kapcsolódik bele a város 
és a környék gazdasági vérkerin
gésébe.

BAROSS ROVAT.
Rovatvezető : Szőllösy István.

A Baross Szövetség rimaszombati 
fiókjának tagjai, élükön Vaiaszkay Rezső 
elnökkel megértve a Baross eszmék ter
jesztésének és fejlesztésének korszerű
ségét csütörtök esti vitaesték rendezését 
határozták el és hogy a vitaesték minél 
látogatottabbak legyenek, szerény va
csoraadását is bevezettük. Az első ilyen 
est f. hó 17-én, a második pedig f. hó 
24-én volt megtartva, utóbbin 17 választ
mányi tag vett részt. A vitaestékre a 
választmány tagjai kapnak ugyan meg
hívót, de az elnökség vendégeket is szí
vesen lát.

Mindkét alkalomkor Vaiaszkay Rezső 
csoportelnök nagy hozzáértéssel fejte
gette a Baross eszmék követését, annak 
ápolását és fejlesztését, majd a keresz
tény kereskedők és iparosok összefogá
sáról, az egymásiránti megbecsülés és 
a közös érdekek megvédésének szüksé
gességéről tartalmas vita indult meg, 
amelyen számosán vettek részt.

Kétségtelen, hogy már a kezdet is azt 
mutatja, hogy a vitaesték életképesek 
lesznek, mert Rimaszombat keresztény 
kereskedő és iparos gárdájának alkalma 
lesz a mai nehéz idők szülte gazdasági 
helyzetet megvitatni, ha kell orvosol- 
tatni, egy szebb és jobb iparos és ke
reskedő jövőért dolgozni.

Éppen ezért, hogy az elkezdett mun
kának meg legyen a kívánt gyümölcse, 
szükséges, hogy a Baross-fiók tagjai, 
különösen pedig a választmány tagjai a 
csütörtök esti összejöveteleken és a kez
dett munkában résztvegyenek.

rt vitaesték tehát minden csütörtökön 
este 8 órai kezdettel az Ipartestület alsó 
termében tartatnak meg, ahová minden 
Baross testvért szeretettel várunk.

A z  egye sült prof. gim názium  
1 9 4 0  4 1 . évi m űködése.

Az újjáéledt rimaszombati egyesült 
protestáns gimnázium fennállásának 88-ik 
évéről számol be az intézet most meg
jelent „Évkönyve". Vitéz Fábián Vilmos 
tanügyi főtanácsos, igazgató szakavatott 
szerkesztésében közreadott 100 oldalas 
beszámoló minden körülményre kiter
jedő részletességgel tárja elénk városunk 
eme nagyfontosságu tanintézetének hasz
nos és céltudatos működését.

A tizenhat fejezet élén találjuk az 
igazgató évnyitó, nagyhatású beszédét, 
mely után az iskola múltjáról szóló be
számoló és az iskola felekezeti jellegé
nek visszaállítására vonatkozó átvételi 
jegyzőkönyvek következnek. Megismer
kedhetünk ezután az uj tantestület név
sorával és részletes adatokat kapunk az 
iskola 1940/41. évi működéséről és a 
tanári testület munkásságáról. Meleg 
hangon megirt fejezetben és nagy elis
meréssel számol be a gimnázium igaz
gatója az „Öreg Diákok" munkájáról és 
a diákhősök emléktáblájának nagyszerű 
leleplezési ünnepségéről. Az iskola anyagi 
ügyeiről Varga Imre ref. lelkész, az 
igazgatótanács ügyv. elnöke nyújt érde

kes tájékoztatót. Örömmel olvastuk, hogy 
az ezévi ösztöndijak és adományok ösz- 
szege csaknem 13.000 P. volt, amelyből 
több mint 10.000 pengő került kiosz
tásra. A tanulók névsora és minden tan
tárgyra vonatkozó érdemjegyeiknek ki
mutatása után bőséges statisztikai ada
tokból nyerünk hü képet az elmúlt tan
évről. Az újonnan alakult és hamarosan 
népszerűvé vált internátusról szóló be
számolóval és az elkövetkező tanévre 
vonatkozó hasznos tudnivalókkal zárul 
az „Évkönyv", mely nemcsak a tanulók 
és a szülök, de az érdektelenek szá
mára is tanulságos olvasnivalóval szol
gál. ( - )

Ünnepi évfordulóra.
A magyar nép mélységes szere

tető és hódoló tisztelete köszöntöt
te julius 22-én, Magdoina-napján 
a Főméltóságu Kormányzói Párt 
abból az alkalomból, hogy e na
pon ünnepelték házasságuk negy
venedik évfordulóját. Ez a péidát- 
adó, nemes házasság szerencséje 
és büszkesége lett Magyarország 
történelmének. A nemzet szeren
cséje, hogy a legelső magyar em
ber mellett ott áll a legnemesebb 
magyar Nagyasszony, akinek em
berszerető jóságához annyi áldás 
és annyi könnyeket letörlö jótékony
ság fűződik. Mérhetetlen szerencse 
számunkra, hogy az isteni Gond
viselés a legválságosabb időben 
olyan vezetővel áldotta meg a ma
gyar népet, aki letörte a huszesz- 
tendös i abbilincseket az ország 
testéről és azt a boldogulás utján 
vezeti a szebb és jobb jövő felé. 
Ezért büszkeségünk is nékünk vitéz 
nagybányai Horthy Miklós és hit
vese, akiknek csöndben eltöltött 
szép családi ünnepségéhez millió 
és millió magyai ember szívből 
fakadt és létekből áradt jókíván
ságai szállottak a minden magyar 
számára is ünnepet jelentő évfor
duló alkalmából.

Bírósági áthelyezések. Az igazság
ügyi miniszter dr. Lakatos Lajos rima- 
szombati kir. törvényszéki tanácselnököt 
a miskolci kir. törvényszékhez helyezte 
át. Dr. Lakatos Lajos több, mint két 
esztendőn át volt a helybeli járásbíróság 
vezetője, melynek átszervezését kiváló 
szaktudással és nagy munkakészséggel 
oldotta meg, Ítéleteiben pedig a szigorú 
igazságosságot mindenkor az emberi jó
sággal párosította. — Az igazságügyi 
miniszter dr. Perecz Béla érsekujvári 
járásbirót az érsekujvári kir. törvény
székhez helyezte át bírónak.

A gömöri ref. esperes beiktatása 
riniaszécsi lelkészi állásába. Harminc
két fekete-palástos lelkész kíséretében 
vonult be Lenkey Lajos, a gömöri ref. 
egyházmegye tiszteletben álló és szere
tett esperese julius 20 án a rimaszécsi 
szép templomba, uj lelkészi állásába 
való beiktatására. A nagy templomot 
zsúfolásig megtöltő hívek seregében ott 
láttuk az egyházmegye csaknem minden 
tekintélyes vezéregyéniségét, élükön dr. 
Zehery István e. m. főgondnok, eü. fő
tanácsost. Orgonazugás közben járult 
az Urasztala elé a beiktatandó esperes
lelkész, akit Konkoly-Thege István e. m. 
főjegyző iktatott be uj lelkészi állásába 
mély tartalmú, megragadó gondolatokban 
gazdag beszéddel. Utána dr. Zehery 
István e. m. főgondnok, világi elnök szólt 
esperes-elnöktársához a tőle mindig ta
pasztalt bölcseséggel, szivjósággal. Majd 
a 32 palástos lelkész mondott áldást a 
beiktatott Lenkey Lajos esperes-lelki
pásztorra, egy-egy bibliai idézettel. Ez 
után következett az esperes-lelkész első 
igehirdetése uj egyházában. Beszéde 
nem programmadás volt, hiszen az ő 35

éves lelkipásztori munkássága fénylő 
bizonysága élete és szolgálata programm- 
jának, — hanem hatalmas bizonyságté
tel volt arról, hogy egyetlenegy célt lát 
maga előtt ezután is: alkalmas és al
kalmatlan időben hirdetni az evangélio- 
mot, mint örömhírt a siróknak, bizonyos 
szabadulást a szenvedőknek, erőt a 
megfáradtaknak, reménységet a csügge- 
dőknek és uj élet bizonyosságát a ha
lálba indulóknak. Az üdvözlő küldöttsé
gek köszöntései után a Himnusz hang
jaival a templomi ünnepély véget ért. 
Az ünnepélyt 200 terítékes közebéd kö
vette, ahol az esperes-lelkész tisztele
tére számos pohárköszöntő hangzott el.

Nyugdijbavonulás. A magyar kir. 
belügyminiszter Végh Vilmos OTI szám
vevőségi főtanácsost julius 1 - ével nyug
díjba helyezte. Végh Vilmos 30 éven át 
mintaszerű szorgalommal és pontosság
gal töltötte be hivatalát a helybeli mun 
kásbiztositónál. A cseh-szlovák megszál
lás alatt gerinces magatartásával, a fel- 
szabadulás utáni átmeneti időszakban 
pedig, mint intézeti vezető, lelkes mun
kakészségével tűnt ki és érdemelte ki 
felettesei elismerését.

Kinevezések a gazdasági iskolánál.
A magyar kir. földmivelésügyi miniszter 
a rimaszombati állami gazdasági iskolá
nál Polgár Sándor gazd. segédtanárt 
gazdasági tanárrá, Rakottyay Győző 
gazd. gyakornokot gazdasági segédta
nárrá és Babits László helyettes tanítót 
rendes tanítóvá kinevezte.

Tanítói továbbképző tanfolyam. A
gömörmegyei állami elemi iskolai taní
tónők 6 napos továbbképző tanfolya
mon vettek részt Pápán. A 70 főből 
álló csoport szeretetteljes fogadtatásban 
és ellátásban részesült. A tanfolyam 
vezetője Pánczél Ferenc pápai kir. tan- 
felügyelő , volt. A tanfolyam végeztével 
a résztvevők megkoszorúzták a pápai 
hősök emlékművét. — A gömöri tanítók 
augusztus elején Székesfehérvárott és 
Szegeden vesznek részt hasonló tovább
képzőtanfolyamon.

Áthelyezés és kinevezés. A magyar 
kir. pénzügyminiszter dr. Smid László 
pü. titkárt Galántáról a rimaszombati 
kir. pénzügyigazgatósághoz áthelyezte. — 
A miniszter Szemző Endre rimaszombati 
számvevőségi dijnokot számgyakornokká 
nevezte ki.

Szünetel a kassai autóbusz-össze
köttetés. A MÁVAUT vezetősége az el
múlt hét végén beszüntette a nagy for
galomnak örvendő Kassa—Rimaszom
bat—Losonc autóbuszjáratot. Remélhető
leg az intézkedés csak átmeneti jellegű, 
miután ez a társasgépkocsijárat rendkí
vül megkönnyítette az ország keleti fe
lébe való utazást.

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

Halálozás. Kiz  Román beregszázi kir. 
törvényszéki biró a rimaszombati állami 
kórházban 50 éves korában meghalt. 
Hült tetemét Beregszászra szállították, 
ahol nagy részvét mellett temették el.

A strandfürdő a hét közepén megnyílt. 
Úgy a megrongált gát javítását, valamint 
az összes többi munkákat teljesen ön
zetlenül, pihenő idejük alatt az itt dol
gozó „Egyetemi Önkéntes Munkaszolgá
lat" tagjai végezték el. Most már csak 
az időtől függ, hogy az eddigi esős és 
hűvös nyarat — ha már elkésetten is — 
kánikulával váltsa fel.

A nikkelből készült tárgyak beje
lentése. A magyar kir. minisztérium 
rendelete szerint a hónap végéig be kell 
jelenteni a nikkelt tartalmazó ötvözete
ket, vagy az ezekből készült és már 
használatban lévő tárgyakat (főzőüst, 
főzőbetft, más konyhaedény, ipari vagy 
mezőgazdasági üzemi berendezés, stb.)
— Bűvészesték Rimaszombatban. Ti

hanyi Ferenc, az ismert magyar bűvész
mester szombaton és vasárnap este fél 
9 órakor, valamint vasárnap d. u. 4 
órakor három órán át tartó előadásokat 
tart, amelyeken különböző varázslatos 
és kacagtató mutatványok kerülnek 
sorra.

Felvétel a debreceni egyetemre. A
debreceni ni. kir. Tisza István-Tudo- 
mányegyetem hit-, jog- és állam-, orvos-, 
bölcsészettudományi, ennek mathema- 
tikai és természettudományi csoportjára 
a rendes beiratkozás az 1941—42. tanév
I. félévére szeptember hó 1 — 16-ig tart. 
Dékáni engedéllyel beiratkozni szeptem
ber 16—20-ig, rectori engedéllyel szep
tember 21—20 ig lehet. A felvételi kér
vényeket az illetékes karhoz címzetten 
1941. augusztus hó 1. és 31. közt kell 
benyújtani. Eredeti okiratok szükségesek. 
A dékáni hivatalok csak kellőleg felsze
relt kérvényeket fogadnak el. Akik tan
díjmentességért folyamodnak, kérelmüket 
az illetékes karhoz 1941. szeptember 
1-ig nyújtsák be.

Kétszeri postakihordást állítottak 
be az elmúlt héten. Hétfőtől kezdődően 
ismét közlekedik ugyanis a budapesti 
sinautóbusz, amely délben ideérkezve 
magával hozza a fővárosi reggeli lapo
kat és a postát, amelyet a kora délutáni 
órákban kézbesítenek. Örömmel köszönt
jük az újítást és reméljük, hogy az 
állandó is marad.

— A helybeli kir. tanfelügyelöség
(Andrássy-utca 1. sz.) a hivatal részére 
feltétlen megbízható, 35 évesnél nem 
idősebb altisztet (férfit) keres. Négy kö
zépiskolát végzettek előnyben részesül
nek. Jelentkezni lehet julius hó 31-ig, 
minden hétköznap délelőtt 11—12-ig.

A vadászati tilalmi idők megálla
pítása. A hivatalos lap vasárnapi szá
ma közli a földmivelésügyi miniszternek 
az 1941/42. évi vadászati idényre a va
dászati tilalmak megállapítása tárgyában 
kiadott rendeletét, amely folyó évi aug. 
hó 1-én lép hatályba. Az 1939/40. évi 
rendkívül kemény tél által a hasznos
vadállományban okozott károk — a fo
goly kivételével — többé-kevésbbé csök
kentek és ehez képest a következő va
dászati idényben a tilalmak tekintetében 
bizonyos enyhítésekre nyílott lehetőség. 
A mezei nyúl vadászati ideje az elmúlt 
évihez képest két héttel hosszabb lesz. 
Az állomány nagysága lehetővé teszi a 
fácántyuknak a vadászatát november és 
december hónapokban. A tőkéskacsának 
tilalmi ideje is a többi kacsafajtákkal 
egységesen —- 1942. évben •— julius hó 
15-ig nyert megállapítást. Eltérően az 
előző évi szabályozástól, az augusztus 
hó 1-én életbelépő rendelet április hó 
16 tói május hó 15-ig — a jóváhagyott 
lelövési kereten belül — megendi a 
siketfajdkakas lelövését.

Rimaszombati gyermekek nyaralta- 
tása. A Zöldkereszt egészségügyi szol
gálat javaslata alapján az Országos 
Gyermekvédő Liga és a helybeli jóté
kony nőegyletek támogatásával az elmúlt 
héten 15 rimaszombati, 4 feledi és 3 
osgyáni iskolásleány a szegedi üdülőte
lepre nyert beutalást. A jórészt vérsze
gény vagy gyönge szervezetű leánykák 
három hetet töltenek el, Szegeden ahol 
pihenésük során megfelelő orvosi gyógy
kezelésben is részesülnek.

A Törekvés Losoncon. A helybeli 
Törekvés I. csapata vasárnap a bajnok 
LAFC ellen vendégszerepei Losoncon. 
A második csapat Bánszálláson az ot
tani jóképességü RSE ellen játszik. — 
Augusztus 3-án a Losonci AFC Rima
szombatban ad revánsot a Törekvésnek. 
Augusztus 10-én a Budapesti Amatőr 
Válogatott, 17-én pedig a Cégliga válo
gatott szerepel Rimaszombatban a Tö
rekvés ellen, amely Szent István-napján 
Budapesten a Kammer SE négyes-tor
náján játszik.

A „Hid“ minden száma érdekes és
tattalmas. 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.

A Polgárikörben mindennap frissen csapolt sör.
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Julius hó 26, szóm- Julius hó 27, vasár-
bat este fél 9 ó. nap d. u. 4 és este

fél 9 órakor.

TIHANYI FERENC
a varázslók királya. Nagy bűvész-előadás 
„a „ H Á R O M R O Z S  A“ szálló nagytermében.
Jegyekről igyekezzen előre gondoskodni.
Jegyelővétel : szombat d. e. 9—1-ig és d. u. 3—5-ig.

Irodalom.Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap kitűnő uj ma

gyar filmujdonságban lesz része a moz- 
gószinház közönségének. Radványi Géza 
rendkívül érdekes és izgalmas kalandos
története, az „Európa nem válaszol" az 
első igazi magyar kémfilm. Cselekménye 
egy óceánjárón játszódik le, ahol a 
lengyel-német háború kitörése előtti 
órákban rejtélyes események játszódnak 
le, melynek középpontjában egy titkos 
szolgálatban álló gyönyörű nő áll, akit 
Tasnády-Fekete Mária személyesít meg. 
Mellette a legjobb magyar művészek: 
Kiss Ferenc, Petrovich Szvetiszláv, Táray 
Ferenc, Rózsahegyi Kálmán, Titkos Ilona, 
Vaszary Piri, Greguss, Pethes, Mály 
bonyolítják a minden kockájában lenyű
göző filmremeket.

Julius 29-én, kedden régi kedvenceink: 
Gaucsó—Csikó—Harpó viharosan ka
cagtató uj bohózata : a „Botrány a cir
kuszban" teszi próbára a közönség 
nevetöizmait. Az elejétől végig szórakoz
tató amerikai film főszerepeit a három 
komikuson kívül a bájos Florence Rice 
és Kenny Baker játszák.

Julius 30-án, szerdán és 31-én, csü
törtökön a nagyszerű amerikai kalan
dorfilm, „Z, a korbácsos ember" fut a 
mozi vásznán. Az igazak védőjének és a 
gonoszok ellenségének izgalmas küzdel
meit lélegzetvisszafojtva figyeljük, élvez
vén egyben a kitűnő színészek : Helene 
Christian, John Caroll és Noah Berry 
pompás játékát.

A jövő hét végén a nagysikert aratott 
magyar vígjáték, a „Balkezes angyal" 
bemutatójára kerül sor Tabódy Klárival 
a főszerepben.

S P O R T .
L abdarúgás.

Rimaszombati Törekvés — Miskolci 
Vasutas SC 3:3 (2:2). Az eldöntetlen 
eredmény nem felelt meg teljesen az 
erőviszonyoknak, amennyiben a helyi 
csapat mezőnybeli fölényét nem tudta 
teljes mértékben gólokban kifejezni. Ez 
elsősorban a csatároknak a már említett 
kapu előtti határozatlanságával magya
rázható meg. A RTSE csatársorának 
minden tagja tehetséges és lelkes játé
kos. Főleg a balszélső játéka tetszett, 
aki gyorsaságával sok veszélyes helyze
tet teremtett, azonban törekednie kell a 
gyorsabb és iveltebb beadásokra. Murá
nyi a középcsatár helyén rendkívül 
szemfüles, kissé azonban óvatos. Kres- 
nye a régi, de rutinirozott küzdő stílust 
képviselte igen eredményesen. A fede
zetsorban Kocsis végig hasznosan mű
ködött, mig Kardos a második félidőben 
volt jobb. Hibátlanul állta meg a helyét 
a közvetlen védelem, amelyben Juhász 
kapus bravúros védéseivel és Molnár 
pompás felszabadító rúgásaival tűnt ki. 
A tartalék szereplők is dicséretet érde
melnek. A vendégcsapat szép összjáté- 
kával, gyors és biztos átadásaival nyúj
tott példát az utóbbi tekintetben kissé 
elmaradt helyi csapatnak. A változatos 
és izgalmas mérkőzést, amelynek ezút
tal is csak kisszámú nézője volt, Csé- 
man vezette jól és pártatlanul.

* l p a r t t a l a t i  kö zle m é n y.
Felhívjuk a nagyközönség szives fi

gyelmét a budapesti őszi lakberendezési 
és háztartási vásárra, mely a folyó év
ben szeptember hó 4-től 15-ig terjedő 
időben lesz megtartva. Az érdeklődők
nek felvilágosítással szívesen szolgál az 
Ipartársulat titkári hivatala (Iparos-u. 
5. sz.), ahol féláru vasutijegy váltására 
jogosító igazolványok is kaphatók.

A Farkas-utcai színház.
— Janovics Jenő uj könyve. —

Ha nagy emberek életéről regényt le
het Írni, miért ne lehetne megírni egy 
„nagy" színház regényes életrajzát? — 
veti fel a kérdést most megjelent könyve 
elején Janovics Jenő, a kolozsvári Nem
zeti Színház országszerte ismert, nagy- 
műveltségű volt igazgatója. Hiszen a 
színház is él. Szívdobogása hol halkul, 
hol erősödik, színpadán a szellem vívja 
csatáit s kövei beszélnek. A színházban 
teremtő erő van. Lélek, amelynek meg
nyilatkozásai mindig híven mutatják fel 
a kor változó arculatát. Egy percre sem 
áll meg itt az élet. Uj nemzedékek örök- 
lik és újítják meg az előttük járt régiek 
hagyományait, továbbadva azokat utó
daiknak. A kérdés felvetése tehát min
denkép megokolt. De még inkább meg- 
inkább meggyőző az a felelet, amelyet 
az eleventollu szerző ad rá, izgalmasan 
érdekes és értékes, uj adatokban gazdag 
színháztörténeti monográfiájával, Jano
vics utolsó direktora volt a hajdani ko
lozsvári Belfarkas-utca híres teátrumának 
és rendkívül friss, színes és mozgalmas 
képet fest e nagymultu magyar szellemi 
végvár majd százesztendős életéről. 
Csakugyan regényes életrajzot ir róla, 
anélkül azonban, hogy átköltené a re- 
gényszerüen érdekes tényeket.

Janovics munkája elsőnek és a maga 
igazi érdeme szerint méltatja a Farkas
utcai színház magyar kulturhistóriai 
szerepét és jelentőségét, amely vetek
szik a Nemzeti Színházéval. Könyvének 
ez adja meg legkomolyabb, időálló érté
két, túl az eddig ismeretlen adatok pub
likálásán, az élvezetes, közvetlen elő
adáson és a szövegrészt kisérő külön 
értéket képviselő illusztrációk változa
tos során.

A pompás kiállítású könyvet a Singer 
és Wolfner cég adta ki. Ára : 5'20 P.

A Tolnai Világlapja legújabb számá
nak szenzációs képriportjai minden ed
digit felülmúlnak. A legjobb magyar 
Írók novelláin, a szórakoztató és isme
retterjesztő cikkek dús során és a szo
kásos érdekes rovatokon kívül, közel 
száz pompás képet talál az olvasó a 
népszerű képeslapban. Egyes szám ára 
20 fillér.

Színházi érdekességek a nyári Pes
ten. Hogy élnek a pesti színészek, szí
nésznők nyáron, mi készül a színházi 
berkekben, minderről írásban és képben 
pontosan beszámol a Délibáb színházi 
hetilap legújabb száma. A legszebb és 
legolcsóbb színházi képeslap ára csak 
14 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 */* 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.

Keresek két vagy háromszobás

kom fortos lakást.
Cim: Kereskedelmi Hivatal, Koháry-u 4.

Járási Ipartársulat Rimaszombat.

M E G H Í V Ó .
A Rimaszombati Járási Ipartársulat
1941. évi julius hó 27-én, vasárnap d. e. 
11 órakor a székház nagytermében tartandó

X II. évi rendes k ö z g y ű l é s é r e .
Tárgysorozat:

1. A közgyűlés megnyitása és a jegyző
könyv hitelesítésére két tag felkérése.

2. A legutolsó közgyűlés jegyzőkönyvé
nek felolvasása és hitelesítése.

3. Elnöki jelentés az Ipartársulat műkö
déséről.

4. Az 1939.—40. évi zárszámadások és 
vagyoni kimutatás beterjesztése és jó
váhagyása; a számvizsgálók jelentése 
és a felmentvény megadása.

5. Az 1940.—41. évi költségvetés jóvá
hagyása.

6. Szakcsoportok megalakítása.
7. Ipartársulati tisztujitás.
8. Indítványok.

Rimaszombat, 1941. évi julius hó 19.
Tisztelettel: 

Valaszkay Rezső s. k. 
ipartársulati elnök.

Amennyiben az alapszabályok 18. §. 
6. pontja szerint a tagok az előirt idő
ben kellő számban meg nem jelennek, 
egy órai várakozási idő elteltével a je
lenlévő tagok számára való tekintet nél
kül határozatképes a közgyűlés.

87/1941. vght. szám.
Á rv erési h irdetm ény.

Dr. Brünn László miskolci ügyvéd ál
tal képviselt Fischer Lénárd miskolci 
lakos javára 500'— P. töke és több kö
vetelés és járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a miskolci 
kir. járásbíróság 1941. évi 21641/41. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehaj
tás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1941. évi április hó 30 án lefoglalt 
1219 P.-re becsült ingóságokra a feledi 
kir.'jbiróság Pk. 3374/41 sz. végzésével 
az árverést elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a következő 
megnevezett: dr. Brünn László ügyv. 
ált. képv. Fischer Lénárd javára 500 P. 
s jár., továbbá a foglalási jkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára is az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma 
is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs. — Vég
rehajtást szenvedő lakásán, üzletében: 
Gömörsiden leendő megtartására határ
időül 1941. évi julius hó 29 napjának 
délutáni 15 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, élelmicikkek, 
gazdasági felszerelés és a Pk. 3219/41, 
2901/40, 3439/40, 3311/40 szu. ügyekben 
felülfoglalt s egyéb ingóságokat a leg
többet Ígérőnek, de legalább a becsár 
Vs-részéért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adni még akkor is, ha a beje
lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot Írásban 
nem nyilvánít.

Feled, 1941. évi julius hó 3-án.
Deák József s. k.
kir. bir. végrehajtó.

Pk, 2412/12/1940. 160/1941. vght. sz.

Á rverési h irdetm ény.

Dr. Láng Lajos budapesti (Vilmos 
császár-u. 32.) ügyvéd által képviselt 
Nemzetközi Gépkereskedelmi R. T. ja
vára hátr. 384 P. 79 f. tőke és több kö
vetelés járulékai erejéig, a tornaijai kir. 
járásbíróság 1940. évi Pk. 2412 sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végiehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. 
évi február hó 8-án lefoglalt 2080 P. 
becsült ingóságokra a tornaijai kir. já
rásbíróság Pk. 2412/12/1940 sz. végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a 
következő megnevezett: dr. Láng Lajos 
ügyv. ált. képv. Nemzetközi Gépkeres
kedelmi r. t. javára 384 P. 79 f. s jár., 
dr. Kovács József ügyv. ált. képv. Stempel 
Henrik 300 P. s jár., továbbá a foglalási 
jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók 
javára is az árverés megtartását elren
delem. Végrehajtást szenvedő lakásán, 
Abafalva községben, 112. házszám alatt 
leendő megtartására határidőül 1941. 
évi augusztus hó 13 napjának délelőtti 
9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 1 személyautó, 1 zongora, 2 fotel, 
1 diván, 1 kisasztal ingóságokat a leg
többet Ígérőnek — de legalább a becsár 
2/s-részéért — készpénzfizetés mellett 
el fogom adni.

Tornaija, 1941. évi julius hő 12-én.
Dezső József s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

Pk. 2413/15/1940 V. 161/1941. vght. sz.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Láng Lajos budapesti, V. Vilmos 

császár-u. 32. ügyvéd által képviselt Nem
zetközi Gépkereskedelmi R. T. buda
pesti cég javára hátr. 384 P. 79 f. tőke 
és több követelés járulékai erejéig, a 
tornaijai kir. járásbíróság 1940. évi Pk. 
2413 sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőtől 1940. évi február hó 8-án lefog
lalt 3000 P.— fillérre becsült ingóságokra 
a tornaijai kir. jbiróság Pk. 2413/15/ 
1940. sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. § a alapján a következő megneve
zett : dr. Láng Lajos ügyv. ált. képv. 
Nemzetk. Gépkereskedelmi r. t. Buda
pest javára 384 P. 79 f. s jár., dr. Ko
vács József ügyv. ált. képv. Stempel 
Henrik 300 P. s jár., továbbá a foglalási 
jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók 
javára is az árverés megtartását elren
delem. Végrehajtást szenvedő lakásán, 
Abafalván 112. házszám alatt leendő 
megtartására határidőül 1941. évi augusz
tus hó 13 napjának délelőtti 8'30 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
1 személyautó, 4 tehén, 2 csikó s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — de 
legalább a becsár 2/a_részéért — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Tornaija, 1941. évi julius hó 12.
Dezső József s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

RABELY KAROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete 

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám.
Telefon : 56.

Á lapi ta to t t
1872-ben

Í zléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

I  kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 
|  tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat

ványokat. Raktáron tartok: Posta
könyvet 50, 100, 150 és 200 lappal, 
Vizsgálati-, Lisztforgalmi-, Husfor- 
galmi-, Cséplési- és Mázsálási köny
veket. Levente Egyesületek részére: 

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok.

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


