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Az uj magyar élet építése.Kisemberekért!
Az a korszerű szociális politika, 

amely Bárdossy László miniszter- 
elnök kormányzatának kezdettől 
fogva egyik legfontosabb pillérét 
képezte és amelynek célja az el
esett magyar tömegek megsegítése, 
a nincstelen magyar dolgozók fel
emelése és korszerű szociális gon
dozása volt, most újabb nagyje
lentőségű fordulóponthoz érkezett. 
A kormány a szociálpolitika terén 
már régóta egyik legfontosabb fel
adatának tekintette a társadalom
biztosító korszerű megreformálását 
és ezen a téren, mint első lépést 
kellett örömmel üdvözölnünk pár 
nappal ezelőtt azt a fontos rendel
kezést, amellyel a kormány újjá
szervezte a bányanyugbérbiztositás 
kérdését. Az első lépés után most 
újból egy olyan nagyjelentőségű 
szociális reformról kell megemlé
keznünk, amely, joggal mondhatjuk, 
szinte korszakalkotó a magyar tár
sadalombiztosítás történetében.

Az uj kormányrendelet egyrészt 
felemeli a társadalombiztosítási szol
gáltatásokat a betegségi biztosítás, 
a baleseti, valamint az öregségi és 
rokkantsági biztosítás terén. Nagy- 
fontosságú családvédelmi intézke
déseket tartalmaz, melyeknek célja 
a magyar családok megerősítése 
és a több gyermekes családok gaz
dasági támogatása. Ha mindehhez 
hozzáfűzzük még azt is, hogy ezt 
a korszakalkotó társadalombiztosí
tási reformot a betegségi biztosítás 
terén a járulékok emelése nélkül, 
az öregségi és rokkantsági biztosí
tás terén pedig a szociális terhek- 
nek mindössze félszázalékos eme
lésével valósítja meg a kormány, 
úgy nyomban látnunk kell, hogy 
ezzel a korszerű intézkedéssel kor
mányunk minden erejével a dolgozó 
szegény magyarság érdekeit karol
ja fel.

A nemzet hálásan veszi tudo
másul a kormánynak azokat az 
intézkedéseit, melyek magyar éle
tünk szociális berendezkedésének 
korszerűvé tételét szolgálták. De 
kettőzött a hálánk, örömünk és 
köszönetünk most, amikor éppen 
azoknak a megsegítéséről és talpra- 
állitásáról van szó, akik a nagyobb 
darab és puhább kenyeret, az 
állam szerető gondoskodását első
sorban érdemlik meg. A dolgozó 
magyar kisemberek talpraállitásá- 
nál fontosabb magyar feladatot alig 
tudunk elképzelni.

A világon végigszántó vihar és 
ennek minden országot, tehát ben
nünket is mélyen érintő következ
ményei kétségbevonhatatlant be
bizonyították, hogy a magyar ipar 
fejlődésének nemcsak közgazdasági 
és szociális, hanem honvédelmi 
szempontból is elsőrendű jelentő
sége van. Éppen ezért az egész 
magyar közvélemény helyesléssel 
és örömmel nézi a kormány ipar- 
fejlesztő politikáját. A Bárdossy- 
kormány a súlyos viszonyok között 
is a magyar élet minden vonalán 
megszakítás nélkül halad előre 
programja megvalósításában s az 
ipari fejlődés terén is hatalmas 
eredményeket produkált.

A jelenlegi viszonyok között az 
ipari politika legnagyobb gondja a 
nyersanyagkérdés. A felmerült hiá
nyokat a kormány részben taka
rékoskodással, a készletek méltá
nyos szétosztásával, részben uj 
hazai nyersanyag feltárásával, rész
ben pedig műanyagok gyártásával 
pótolja. A készletek igazságos szét
osztására külön kormányszervet állí
tottak fel, az uj nyersanyagforrások 
feltárására pedig minden vonalon 
folyik a kutató munka, hogy olaj-, 
földgázforrásokat, szén-, vas- és 
ércbányákat leljenek. A pótanyagok 
terén sikerült fonalelőállitására fel
használni a len- és kenderszalmát. 
A sertésbőrt lábbeli céljaira hasz
nosítják, az ipari ásványokból kenő
olajat készítenek. Jelentős segítség 
a nyersanyagpótlásban a vas-, fém,

HARCIGÉP ÉS
A gépek félelmetesek ott, ahol 

csak kiegészítő részei a küzdelmek
nek, de nem ott, ahol tőlük várják 
a döntő sikereket. A harcigépek 
csak akkor lehetnek igazán félel
metes fegyverek, ha a bennük küzdő 
katona a harcok nehéz óráiban 
megosztja velük harcos és bátor 
lelkét. De amig egy háborút viselő 
fél hősiessége csak az iskolaköny- 
vekben, a falragaszokon, az újsá
gok irányított cikkeiben és a hír
verésben található fel, de hiányzik 
az a harcoló katona leikéből és igy 
nem jut el a harckocsik zárt belse
jébe, addig az úgynevezett „félel
metes" gépek nem okoznak külö
nösebb gondot a bátor ellenfélnek.

Tudjuk, hogy már az ókorban 
is alkalmaztak harcigépeket, pl. a

papír- és textilhulladékok gyűjtése. 
Jobban, eredményesebben haszno
sítják a magyar föld termékeit és 
az összes rendelkezésre álló java
kat. Hasonló célt szolgál az ener
giagazdálkodás fejlesztése, amely
nek kapcsán uj községeket és ipar- 
vállalatokat kapcsolnak a villamos- 
hálózatba.

A kormány figyelme azonban 
nemcsak a nyersanyaggazdálkodás
ra terjed ki, hanem a gyáripar to
vábbfejlesztésére is. Meglevő gyá
raink továbbfejlesztésén kivül újak 
is épülnek: aluminiumgyár, műrost- 
és müselyemgyár, mügumigyár má
ris építés alatt van, hogy erősítse 
az ország önellátását. A kézmiives- 
ipar érdekében egyrészt messze
menő anyagi támogatást nyújtottak, 
másrészt alkalmas intézkedésekkel 
a kisiparosok képzettségét, verseny- 
képességét, boldogulási lehetőségeit 
igyekeznek alátámasztani.

Mindezek mellett változatlanul 
tovább fejlődik a szociális vonal, 
az igazi munkásság védelme s a 
közeljövő tervei közé tartozik a 
munkaközvetítés államosítása, mun
kakamara felállítása és a munkás 
családházakció előmozdítása.

A világ véres vajúdásában ezer
nyi nehézségek közepette is épül, 
fejlődik a jobb magyar élet, hogy 
az uj Európában erős legyen az a 
nemzet, melynek továbbra is helyt 
kell állnia a Duna-medencében.

KATONASZIV.
faltörőket. Ezek az egyszerű gépek 
a mai mozgó acélvárakig és a ha
lálos biztossággal romboló Stukákig 
fejlődtek. Egy tényező azonban a 
hosszú évezredek alatt is változat
lanul megmaradt. Az, hogy a csa
ták sorsát végeredményben mindig 
a harcigépekkel együtt dolgozó ka
tonaszivek döntik el.

Az orosz rónák végtelen ország- 
útjain heverő szovjet tankok ezrei 
ismét és talán örökre beigazolják, 
hogy a harcikocsik bátor emberi 
lélek nélkül semmivel sem többek, 
mint — félelmetes játékszerek.

A harcban tehát a gép és az 
ember kiegészítik egymást. De 
amig a bolsevista katonát géppus
kája mellé a földbe kell ásni, hogy 
igy kényszerítsék kitartásra, addig

a magyar pilóta az orosz vonalak 
mögött száll le az ellenséges földre, 
hogy az ejtőernyővel megmene
kült bajtársat megmentse a fog- 
ságbajutástól. így viszonylik egy
máshoz a gép és az ember sze
repe odaát és itthon, a mi honvé- 
deink között.

A liszt, kenyér és száraztészta 
forgalmának szabályozása.
A közellátási miniszter elrendel

heti, hogy az ország egész terüle
tén, vagy annak meghatározott 
részén a lisztet, kenyeret és száraz- 
tésztákat csak hatósági jegy alap
ján hozzák forgalomba. A jegy 
ellenében kiszolgáltatandó fejada
got a közellátási miniszter, vagy 
hozzájárulásával a közellátási kor
mánybiztos állapítja meg.

Hatósági jegyet igényelhet min
denki, aki vámőrlésre nem jogo
sult, vagy aki e jogáról lemon
dott és gabonáját a kijelölt ke
reskedőnek eladta. Nem kaphat
nak lisztjegyet azok, akik állan
dóan vendéglőben étkeznek.
Az olyan gyermek, aki első élet

évét nem töltötte be, kenyér vagy 
lisztjegyet nem kap, részére azon
ban buzadarajegyet kell kiszolgál
tatni. A jegyeket a községi elöl
járóság (polgármester) osztja szét 
a fogyasztók között a közellátási 
miniszter által megállapított szabá
lyok szerint.

A kereskedő köteles készlete 
erejéig az érvényes jegyekre kész- 
pénzfizetés ellenében lisztet ke
nyeret vagy száraztésztát kiszol
gáltatni.
A rendelet értelmében tilos a 

liszt kiszolgáltatását más árucikk 
vásárlásával kapcsolatba hozni.

Gömör és Kishont vármegye te
rületén a fenti rendelettel kapcso
latban a végrehajtási utasítás ki
adásáig külön intézkedés nem tör
ténik, igy nálunk még az eddigi 
rendszer van érvényben.

Gróf Széchenyi István emlékezete.
Szeptember hó 21-én lesz a „legnagyobb 
magyar emberinek, gróf Széchenyi Ist
vánnak 150 éves születési évfordulója. 
A magyar társadalom méltó dísszel 
óhajtja megünnepelni a nevezetes dátu
mot. Budapest szeptember hó 21-én 
O rszágos Széchenyi Emlékünnepet rendez, 
amellyel a fővárosban ünnepi hét kez
dődik. Ezt kővetőleg a vidéki városok 
és községek áldoznak Széchenyi emlé
kezetének. Rimaszombatban a Polgári- 
kör kulturbizottsága vállalta az emlék
est megrendezését, amelyet szeptember 
27-ére tűzött ki.



2 GOmftr 1941. augusztus hó 31.

Telepítések a mai 
Szlovenszkón.

A Kassai Rádió a múlt hó 24 én köz- 
vetitette Medzihradszky Péter nyugalma
zott fógimnáziumi tanárnak fenti címmel 
megírt történelmi előadását. A levéltá
rakból és monográfiákból összeszedett 
adatok méltán megérdemlik az érdeklő 
dést, azért az érdekes előadást nagyon ke
vés kihagyással az alábbiakban közöljük.

„Fordítsuk figyelmünket a Felvidék 
szlovákiai telepítésére :

A szlovákok azt állítják, hogy elődeik, 
mint szlovákok már a magyarok bejö
vetele előtt lakták a Felvidéket. Nem 
szlovákok, hanem szlovének és vendek 
(venetek) lakták akkoron egyes helyeit, 
Selmec bányáit — Bars m. monográfiája 
szerint — ezek nyitották meg a VI. szá
zadban. Egyik tárnájának neve „Win- 
dischsrube" (magyar fordítása „Szél
akna"). Nem Wtndisch-, hanem Wen- 
dischgrube. A helyes megnevezés nem 
szélakna, hanem vend-akna.

A vendek utódai Gömörben a Rima
mentében élnek. Igeragozásuk a vendek 
származására vall.

A szlovák elnevezést is csak az 1791-i 
pozsonyi országgyűlésen hangoztatta elő
ször Árva vármegye követe: Reviczky 
Tamás.

A szlovákokat sérti, hogy a magyar 
„tót“-nak nevezi. Valamint a görögök a 
nyelvükhöz nem tartozókat páriáknak 
nevezték, a magyar is őshazájában, nem 
ellenszenvből, az idegeneket „taut“-nak 
nevezte. Szent László elfoglalván Hor
vátországot, annak egy részét is Tótor
szágnak nevezték el. Á szatmári magyar 
még ma is tótnak nevezi az oláhot.

Vendek után németek telepedtek le a 
Felvidéken. A Szepességre 1145-ben. 
Német eredetre vall Zsolna (Silein), 
Nagyszombat (Tyrnau), Handlova, Brez- 
nóbánya, Zólyom (Altsohl), Beszterce
bánya (Neusohl), Bakabánya és Libet- 
bánya. Liptóban a Három-Bocza (Bősen), 
Hybbe (Geib), Német-Lipcse, Rózsahegy 
(Rosenberg). Árvában is telepedtek le 
németek a XIV. században.

Mátyás király fekete seregének utódai

Vychodnán ; a zólyommegyei Detván, 
Véglesen, Szatnán, Hringován, a nóg- 
rádmegyei Felső- és Alsótiszovnikon. 
Tudvalevő, hogy Mátyás király a mor- 
vaiakból állította össze fekete seregét.

Ezen községek némelyikében, pl. Tep- 
licskán, Detván, Hringován még ma is 
viselnek az öregek fülök táján lelógó 
varkocsot, ami morva eredetű viselet. 
Ugyancsak Trencsén és Nyitra megyék 
nyugati részén, a Vág folyó jobb part
ján a morvák telepedlek le. I. Rákóczi 
György idejében 1640 körül létesítettek 
e megyék irtványai, ahol ma is sűrűn 
laknak.

Árva vármegye északi őserdeiben a 
XIV. század második felében a lengyel 
goralok, mint pásztor nép leltek otthont.

A XV. század közepén a Felvidék 
lakosságát a husziták szaporították. Kü- 
lönöseu Túróéban, Trencsénben és Gö
mörben. Gömör vármegye monográfiája 
szerint a Rimaszombat közvetlen szom
szédságában fekvő Tamdsfalvát is a hu
sziták alopitották és Rimaszombatban, a 
tősgyökeres magyar városban templomot 
is építettek, éppen úgy a várostól nem 
messze fekvő Tőréken és Rimabdnyán is.

Demkó Kálmán a Pallas Lexikonban 
mondja, hogy Liptó királyi birtok (prae- 
dium regale) és mint ilyet a magyar ki
rályok „magyar uraknak és szász ven
dégekének adományozták. A XII. és a 
XIII. században sok magyar helységet és 
magyar nevű családokat találunk a me
gyében.

A liptói registrum 1345 ben ilyen csa
ládneveket irt össze : Pocii, Detew, Ne
mes, Fylpessy, Liptai de Kisfalu, Kernel, 
Palóci, Choltó, Nádasd, Serrey, Tormay. 
Látható ebből, hogy Liptó megye dona- 
listái a XII. és XIII. században magya 

, rok voltak. Demkó Kálmán még hozzá- 
j  teszi, hogy a ma is élő családok azon 

ősrégi magyar adományos nemes urak
nak utódai.

Árva, Liptó, Turóc, Zólyom és Gömör- 
vármegyék legtöbb telepese a román, 
illetve oláh. A szlovák nép „valach“-nak, 
többes számban „valasi“-nak hívja. A 
valach juhászt jelent. Vegyük csak figye
lembe a felvidéki falvak topográfiái el
nevezését: mennyi patak, hegység, hegy 
oláh nevű. Árvában Oláh-Dubora, Gö
mörben Oláhpataka, a Breznyóbánya 
melletti Valaská, a zempléni Valaská, 
Nyitra megyében Oláh-Béla.

Ezen valaszi, illetve oláhok juhtenyész
téssel foglalkoztak ellepvén az erdők 
pázsitjait és a következő szintén oláh 
nevű hegyeket: Magúra, Kycsera, Grappa, 
Csertezs, Mincsol, Kikulya, Parács, Szik
iié, Valcha, Valchárova, Valchovnya, Re- 
dikalnó.

Szlovenszkón, illetve Árva, Liptó, Zó
lyom, Trencsén, Gömör és Turóc terü
letén sok olyan család van, mely oláh 
eredetű. Az árvái vár levéltárában van 
feljegyezve, hogy a XVI. század elején 
az oláh időszak virágzott. Ma is van 
sok olyan család név, amelyik oláh ere
detű.

Az oláh kolonizálásnak gazdasági okai 
voltak. A Felvidék gyér lakossága, ter
mészeti gazdagsága a XIII. századig nem 
volt eléggé kihasználva. A rengeteg ős
erdők felülete kevés jövedelmet hajtott 
a kir. kamarának és a földesuraknak. A 
nagy erdőségek között terjedelmes le
gelők, tisztások, havasi rétek voltak. 
Ezek kihasználása szükségessé tette a 
juhtenyésztéssel foglalkozó valachok, a 
román törzshöz tartozó oláhok koloni- 
zálását.

Az oláhok nyelvileg, etnografiailag a 
VII. és VIII. században fejlődtek ki a 
Balkánon. A mongolok előnyomulására 
már a XI. században a Kárpátok fűé 
kezdtek vonulni és elárasztották Erdélyt. 
Innen északnak vonultak és rövidesen 
észrevétlenül erdőkön és havasi réteken 
át nyugatnak a mai Szlovenszkón, sőt 
Morvában telepedtek le. Csakhamar Bi
harban, Máramarosban, Kárpátalján erő
sen összevegyültek a rusznyákokkal és 
lengyel-goralokkal. A mai Szlovenszkón 
letelepedett oláhok külömböző néven 

; szerepelnek, asszerint, amint Pannóniából,
1 a Balkánról, Erdélyből vagy Kárpátal- 
! járói kerültek oda. A Pannóniából és a 

Balkánról vándoroltak a Felvidéken 
j „Latini, Itali, Galilei" néven, az Erdély 
I bői jövök „valachok" — oláh név alatt 

ismeretesek. Nem voltak ezek nemzet, 
hanem oláh pásztorok.

Szlovenszkón az oláh pásztorok lete
lepedése a XIII. század első felére esik. 
Liptóban már 1214-ben létezett a „Villa- 
Latina", mely aztán 1267-ben Villa- 
Olaski nevet nyert. Ez a község ma 
Olaszi.

Gömör vármegyében sokan telepedtek 
le ezen oláh pásztorokból. Különösen 
Murány vidékén, Krasznahorkán, Oláh 
patakán, Polomkán. Bizonyítják ezt a 
ma is itt élő családok nevei u. m. Balcso, 
Brendzár, Botto, Gyurián, Filo, Valach, 
Likó, Maxi, Vaskó stb.

Sáros vármegyében, valamint a Sze 
pességen is letelepedtek a juhsajt ké
szítéssel foglalkozó oláh pásztorok. A 
sárosi Bártfán és annak környékén már’ 
1412-ben voltak ilyen pásztor telepek. 
A Szepességen pedig az 1243. évben 
alapítottak nagyobb községet „Villa Ita- 
lórum" néven, melyből Szepes Olaszi 
lett. A Szepességen különben már a XIII. 
században találhatók oláh-telepek.

Az 1272. esztendőben IV. László ki
rály a Reviczky- és Zsuffa-család ősé
nek, Hocimir nek a „mons Walch", 
vagyis az oláh-hegy alatt 6 ekényi földet 
adományozott Árva megyében. Ugyan 
csak az árvamegyei Zászkal ttevü köz
ségben az 1305. évből említve van ezen 
„mons Waich“-ból eredő patak „fluvius 
superior kenez" néven. Az oláh juhászok 
ugyanis főnöküket Kenéznek nevezték, 
akik az oláh telepítés faktorai voltak. 
A ma is létező árvamegyei Ktiyazsa nevii 
falunak már 1474-ben volt külön privi
légiuma oláh jogokkal biztosítva. Ezen 
Oláh Dubora nevű falunak már 1312- 
ben volt temploma és plébániája, ami 
azt bizonyítja, hogy a falu régibb keletű. 
A falu kiváltságait Mátyás király is meg
erősítette 1456 bán Rózsahegyen.

Az árvái vár kapitánya, Kissevics Hor
váth Mihály 1470-ben sok oláhot tele
pített Árva és Liptó megyében, még pe
dig a Szármata-sikságról. A XVI. szá
zadban is folytatták a kolonizálást nem 
csak Árvában, hanem a Szepességen is 
a Thurzók. A krónikások ezen oláh 
pásztorokat kozákoknak nevezték, akik 
báránybőrbe öltöztek és hosszú dsidával 
voltak felfegyverkezve.

Mikor a tatárok az 1554. évben a 
rusznyák és lengyel falvak egész sorát 
elpusztították, Thurzó Ferenc a hazát
lanokat Árva megye északi részébe te
lepítette le.

Turóc és Zólyom megyékben már a 
település kezdete óta voltak oláhok, 
mint pásztorok. Letelepedtek különösen 
a várak területén Szklabinyán, Zólyom- '

lipcsén. A zólyommegyei Valaszka nevű 
falu 1450-ben Valach László nevű oláh
ról vette a nevét, kinek Molstein nevű 
főispán engedélyt adott juhai legelteté
sére.

Trencsén és Nyitra megyében is sok 
oláh eredetű falu van és már II. István 
király által kiállított oklevél szerint ki
váltságban részesültek.

Az oláhok kötelességei voltak: rablók 
elleni hadi szolgálatot teljesíteni, kötele
sek voltak minden 100 juh után 5 juhot 
a várnagynak beszolgáltatni, továbbá 
100 kecske után 5 gödölyét. Akik nem 
foglalkoztak juhtenyésztéssel, minden 
ökör után 1 garast fizetlek.

Mert az oláh juhászok sok kárt okoz
tak az erdőkben és adót nem akartak 
fizetni, Zólyom kitiltotta őket a megye 
területéről.

A XVI. században nagyon elszaporod
tak az oláhok, annyira, hogy a XIII. szá 
zad első felében a Szepességen 14, Gö
mörben 17, Trencsénben 22, Árvában 
54 község volt oláh. A bányavárosok 
vidékén és a nemesi birtokok területén 
a XVI. és XVII. században a mai Szlo
venszkón 200-nál több falu lehetett tiszta 
oláh.

A mai szlovákok tehát: a szlovének, 
vendek, oláhok, lengyel-goralok, morvák 
és husziták utódai.

Iskolás Gyermekek baleseti 
védelme.

A magyar oktatói kar szeretettel 
gondozza a reábizott ifjúságot. Kö
rültekintő gondosságai veszi igénybe 
az ifjuságnevelés újabb eszközeit, 
hogy lépést tarthasson a társadal
mi fejlődés korszerű menetével.

Honvédeink dicsőséges harcai a 
mai történelmi időkben, népünk 
áldozatkész és fegyelmezett maga
tartása: részben a magyar oktatói 
kar céltudatos és áldozatos mun
kájának eredménye. Az iskola és 
a társadalom együttműködésének 
egyik korszerű alakja az iskolás 
gyermekek baleseti védelme.

A nyugati államokban már évek 
óta ismerik és igénybeveszik a tár
sadalmi védelem e megelőző esz
közét. Egyik-másik államban kö
telezőig rendelték el.

Nálunk a megelőző gyermekvé
delem terén 1918. óta működő Or
szágos Magyar Gyermekvédő Egye
sület részére engedélyezték a hiva
talos hatóságok azt a lehetőséget, 
hogy azok a szülök, akik tagjai az 
Egyesületnek 20 P.-től 2500 P.-ig 
terjedő segélyt kaphatnak abban 
az esetben, ha gyermeküket az 
iskolával kapcsolatos foglalkoztatás 
közben baleset éri.

Az Országos Magyar Gyermek
védő Egyesület ezt újszerű és a 
családvédelmi törvény szellemébe 
korszerűen illeszkedő társadalmi 
védelmet 1940. decemberében indí
totta útjára s az azóta történt isko
lai balesetek, valamint a kifizetett 
segélyek igazolták a magyar lét- 
jogosultságot is.

Uzsora bírósági ítéletek. A rima- 
szombati törvényszék uzsora-bírósága 
M. Hubay Lajosné 30 éves hubói lakost, 
mert a tojás párját a tornaijai piacon 
•26 fillérért adta a megállapított ár he
lyett, 5 pengő pénzbírságra Ítélte. D. 
Hubay Zsigmondné 31 éves asszonyt 
pedig azért, mert az irós vajat 1*20 P.- 
ért árusította, hasonlóan 5 pengős bir
sággal sújtotta. Nemfizetés esetén mind
két büntetés 1 napi fogházra változtat
ható át.

m a g y a r r e k o r d
__________van l4Í» üveg i»*_________
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Kolauch faiskola, Szeged
ajánl : gyümölcsfákat, bogyósokat, dísz
fákat, cserjéket, rózsákat, fenyőket, lomb 
és tűlevelűekből magágyi csemetéket.

Pirosló falevelek.
Kertem duslombu fá i alatt, a zöld 

pázsiton néhány sárgavörös faleve
let vettem észre e héten. Napsü
tésben, kék ég alatt, nyilván meg 
sem látom, vagy ha mégis, azt gon
dolom : a hőség perzselte le. De 
aznap délelőtt és délben esett az 
eső, mint az idei nyár legtöbb nap
ján s még délután is ezüstszürke 
volt az ég és a levegő fanyar, 
nedves illata volt a földnek és egy 
pillanatra olyan volt minden, mint 
ősszel. Ezek azok a pillanatok, 
amelyek olyanok, mint az első 
hajszálfinom ráncok egy szép fiatal 
arcon...

Igen, tudom, újra kisüt a nap, 
talán még aranylóbban, mint a 
mostani nyár folyamán, újra kék 
és arany lesz minden, a lombok is tel
ten zöldek, nem hiányzik belőlük 
az a pár levél, amelyet elhullattak, 
de hiába: az ősz már rárajzolta 
első halk kis ráncait a természet 
arcára és most már nincs megállás. 
Egy ideig még elodázhatjuk a végső 
bizonyosságot, egy ideig még le
tagadhatjuk, amit tán önmagunk
nak a legnehezebb bevallanunk, — 
vannak napok, sugarasak, nyária- 
sak, amikor a tükörből töretlen 
ifjúságban néz vissza ránk az 
arcunk, de vannak borongós, szür
ke reggelek, amelyeknek hűvös, vi
lágosságában megpillantjuk romló, 
bomló nyarunk első jeleit a 
szemünk, az ajkunk körül,... korán 
lehullott falevelek a nyári pázsiton...

Sirassuk e ilyenkor a búcsúzó 
nyarat vagy örüljünk, hogy még 
nincs egészen ősz?  — ki tudná 
megmondani? Én azt hiszem, a 
legegyszerűbb volna és a legböl- 
csebb: megköszönni a nyárnak, 
hogy ilyen szép volt, (lehetett volna 
még csúnyább), hogy kissé még 
kitart mellettünk és megnyugvó 
mosollyal menni az ősz elébe. Aki 
ezt az utat lázongi'a teszi meg, 
keseregve és mindegyre visszanézön, 
sohasem találja meg az őszben 
azokat a rejtett szépségeket, mély 
tanulságokat és csöndes örömüket, 
amelyek egész bizonyosan ott élnek 
felszíne alatt. Csakhogy épp ez az: 
a nyár, amikot bearanyozza tes
tünket, lelkünket, túlságosan is fon 
tosnak mutatja a szép és csillogó 
felszint, amely mögött nem is ke
ressük a mélységet.

A z ősz egészen más, — ó az ősz 
hűvösen, szürkén belénk világit és 
megmutatja: nem mindig ott kell 
keresni a szépséget, ahol látható 
és épp ezért mindenki megtalál
hatja...

Fé .spánunk délvidéki útja. Dr.runyai 
’Sóldos Béla kormánybiztos-főispán az 
elmúlt héten a visszafoglalt délvidéki 
részeken tartózkodott, ahol mint a Vár
megyék és Városok Országos Mentő
egyesületének elnöke az ottani mentő- 
állomásokat szervezte meg. Főispánunk 
hétfőn este érkezett vissza Rimaszom
batba.

Ezüstmise. Dr. Szvejkovszky János 
pp kamarás, a rozsnyói szeminárium 
aligazgatója, akit rokoni kapcsolatok 
fűznek Rimaszombathoz, az elmúlt héten 
a helybeli róm. kát. plébánia-templom- 
ban tartotta ezüstmiséjét.

Kormányzói elismerés dr. Szabó- 
Patay Józsefnek. Magyarország Kor
mányzója a Királyi Magyar Természet- 
tudományi Társulat fennállásának 100. 
évfordulója alkalmából a Társulat érde
kében végzett kiválóan értékes és ered
ményes munkássága elismeréséül meg
engedte, hogy dr. Szabó-Patay Józsefnek, 
a Nemzeti Muzeum igazgatóőrének, a 
Társulat másodtitkárának legfelső elis
merése tudtul adassék.— Tudós földink 
nek a legmagasabb helyről jött, méltán 
megérdemelt kitüntetése városunkban is 
őszinte örömet keltett.

— Esküvő. Reinitz Aliz (Rimaszombat) 
és Sclilesinger Sándor (Budapest) folyó 
évi augusztus 31-én d. u. fél 3 órakor 
tartják esküvőjüket Rimaszombatban, 
Rózsa-utca 28 sz. alatt. (M. k. é. h.)

— Meghívó. Folyó hó 31-én, vasárnap 
délután 1 órakor lakásunkon, Losonci-u. 
14 sz. megtartandó esküvőmre tisztelettel 
meghívom k. vevő közönségemet, roko
naimat és jó barátaimat. Beck Boriska.

A „Luther Kör" rozsnyói vendégsze 
replése. Mint már jelentettük, az ev. 
„Luther Kör" miikedvelőgárdája szom
baton és vasárnap este Rozsnyón ismétli 
meg Smid István esperes Rimaszombat 
bán nagy sikerrel bemutatott „Haláltánc" 
című bibliai színmüvének előadását. 
Szereplésük elébe Rozsnyó közönsége 
nagy érdeklődéssel tekint.

Művészi síremlék a temetőben. Né
hány nap óta sok nézője akad a rima- 
szombati uj temetőrészben felál ütött új
szerű művészi síremléknek, amely 
Mátrai-Makovits Jenő festő- és szobrász
művészünk első ilyesfajta alkotása. Fehér 
erdélyi márványból készült és avatott 
ihlettel megalkotott síremlék.

T á n c t a n f o l y a m o t
kezd meg Dobránszky János oki. 
tánctanitó a „Három Rózsa" nagy
termében szeptember hó 4-én, csü
törtökön este 8 órakor. Beiratkozni 
lehet Szijjártó-utca 59. szám alatt.

Becsületes megtalálók. Eszenyi Géza 
főiskolás és Zólyomi Béla VII. o. gimn. 
tanuló a múlt héten a Deák Ferencz- 
utcában, a Kertsik-féle üzlet előtt séta 
közben 130 pengőre leltek. A cserkész 
erkölcsben nevelkedett fiatalemberek a 
pént azonnal beszolgáltatták a rendőr
ségen. Rövid időn belül sirva jelentke
zett a pénz gazdája, egy szegény föld
mi vés asszony, akinek az elvesztett 
összeget Németországban dolgozó ura 
küldte. Nagy örömmel és hálás köszö
nettel vette át a pénzt a becsületes 
megtalálóktól, akik megérdemlik, hogy 
nemes tettükért ezúton is dicséretben 
részesüljenek.

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

Halálozások. Ujpál István cserepező- 
mester, a volt 25. gyalogezred vitéz ka
tonája e hó 25-én, 54 éves korában 
meghalt. Halálát özvegye, fia és kiter
jedt rokonság gyászolja. Temetésén, 
amely a rimatamásfalvai temetőben nagy 
részvét mellett ment végbe, dr. Gabonás 
János vezetőtiszttel az élen megjelent a 
Magyar Tűzharcos Szövetség rimaszom
bati csoportja, amely a ravatalra koszo
rút helyezett el, a sírnál pedig dr. Doh- 
ndnyi Dezső csoport-alelnök mondott 
lsten-hozzádot a derék tűzharcos baj- 
társnak.

Jeck Ilona Mária zenetanárnő, aki 
rimaszombati rokonainál tartózkodott 
látogatóban, az itteni állami kórházban 
30 éves korában meghalt. Hült tetemét 
Makóra szállították.

— Köszönefnyivánitás. A 274. szám 
„Ferenczy István“-cserkészcsapat zene
kara részére zenedarabok beszerzése, 
valamint a hangszerek javítása céljaira 
eddig a következő adakozások folytak be: 
Vozáry Sámuel 5 P. Matolay N. tanár 
5 P., Zaithammel József 10 P. A nemes 
adakozásért a nevezetteknek a zenekar 
vezetősége ezúton mond hálás köszö
netét.

Az IPOK választmányi ülése, A
magyarországi iparosok központi szer
vezete, az IPOK az elmúlt héten tartotta 
Budapesten választmányi ülését, amelyen 
Valaszkay Rezső, a Rimaszombati Járási 
Ipartársulat elnöke is megjelent és az 
aktuális kérdések tárgyalásában nagy 
figyelmet keltő felszólalással vett részt.

Guszona ünnepe. Emlékezetes napja 
volt múlt vasárnap Guszonának, a dom
bok ölén meghúzódó gömöri falunak. 
Régi adósságnak tettek eleget, amikor 
Majoros János plébános buzgólkodása 
folytán leleplezték a község 24 hősi 
halottjának emléktábláját a templom 
falán. Erre az alkalomra városunk 274 
sz. „Ferenczy István“-cserkészei is meg
hívást kaptak, akik zenekarukkal vonul
tak ki mintegy 34-en. Már a mise előli 
vérig zenélték a falut s hatásosan emel
ték az ünnepi mise, majd az avatás 
fényét, ahol a leventék koszorúja után 
a cserkészek csokra is oda került a 
hősök táblájához. Ezután egy órás tér
zene következett a község két kisterén. 
Ebédre szerte a faluban látták vendégül 
magyaros szeretettel a fiukat s bizony 
negyven helyett kellett helyt állniok, 
illetőleg enniök — mert ennyire számí
tottak a guszonai háziasszonyok. — 
Délután 3-tól fél 5-ig regös tábortüzet 
tartott a csapat az iskola udvarán. Ka
tonadalok, mókák, bábjáték, szavalat 
mind a honvédelmi gondolat körül for
gott s a falu és város közeledését szol
gálta. A Szózat hangjai zárták a hősök 
emlékünnepét.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett férjem, 

illetve édesapám elhalálozása alkalmából 
mély fájdalmunkat részvétükkel igyekeztek 
enyhíteni és a helybeli tűzharcos csoportnak 
s azoknak, kik a végtisztességtételén meg
jelentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1941. augusztus hó 29.

özv. Ujpál Istvánné és fia.

94 fotográfia, 94 művészi kép. 1939— 
1940-ben fáradtságot nem kiméivé, 
tiszta művészi szemmel találta meg 
Kozlay Kálmán gimn. tanár Rimaszom
bat rohamosan tűnő, pusztuló, drága 
emlékeit. A maga elé tűzött feladatot 
végtelen szeretettel oldotta meg, ha fa
zsindelyes házikó napkorongos, szét
hulló ormát kellett megörökíteni, vagy 
valamelyik két lépés széles, virágos kis- 
udvar pincéje vasajtajának barokkdiszeit 
kívánta lemezre rögzíteni. A kovácsolt 
vaskapuk cirádái épen úgy lekötötték a 
figyelmét, mint a múlt század eleji osz- 
lopos-diszü házak antik egyszerűségű 
formái. Mind a 94 fotográfia a Gömör- 
megyei Muzeum falán bekeretezve hir
deti Kozlay Kálmán pompás művészi 
érzékét s bemutatja a látogatóknak a 
régi Rimaszombat veszendőbe menő 
értékeiből azt, amire múlhatatlanul szük
sége van minden érdeklődőnek, ha maga 
elé akarja idézni e régi kisváros régi 
arculatát. — Kozlay Kálmán egyébként

csütörtökön délután a Kassai Rádióban 
a képek felvétele alkalmával végzett 
tanulmányai alapján érdekfeszitő elő
adást tartott Rimaszombat külső szép
ségeiről.

Iskolai hírek.
Beiratások a Zeneiskolába. A rima- 

szombati Zeneiskolában az 1941—42. 
tanévre a beiratások szeptember 1-től 
10-ig, délután 2—4-ig lesznek (Muzeum 
földszint). Tanszakok : zongora, hegedű, 
ének, gordonka. Kívánság szerint egyéni 
vagy csoport-tanitás. A tanítás szept. 
9-én kezdődik. Október 1-én nyílik meg 
a zenei ovoda, ha kellő számú jelentkező 
lesz. Részletes felvilágosítást a hivatalos 
órák alatt szívesen ad a zeneiskola, (x)

Beiratások a Széman Endre Leány- 
nevelő Intézetben. Az államilag enge
délyezett polgári iskolai előkészítő tan
folyamon a beiratás szeptember 2—3 án 
lesz. A rendes tanitás szeptember 4 én 
kezdődik. A kétéves női kereskedelmi 
szaktanfolyam pótló beírása szeptember
3— án, Veni Sancte szeptember 8-án lesz. 
A tanitás 9-én kezdődik.

Az állami elemi fiú- és leányisko
lában a tanév szeptember 4-én kezdő
dik. A tanulók már reggel 8 órakor kö
telesek megjelenni az iskolában. A Veni 
Sancte reggel 9 órakor lesz. A pótbeira- 
tások szeptember 1—3-án lesznek meg
tartva. Az igazgatóság felhívja a még 
be nem iratkozott tankötelesek szülei
nek figyelmét arra, hogy aki ezen idő 
alatt sem Íratja be gyermekét, büntetés
ben részesül.

A rimaszombati egyesült prot. gim
náziumban az utolsó beiratkozások 
szeptember 1—2-án, a javítóvizsgák 4-én 
és a külömbözeti- és magánvizsgálatok
4— 5-én lesznek. A tanév ünnepélyes 
megnyitása szeptember 9 én, kedden 
délelőtt 11 órakor lesz az intézet torna
termében.

Az állami polgári fiú- és leány
iskolában a pótbeiratások szeptember
5— 6-án, a magán- és pótvizsgák 4—6-án 
lesznek. Az ünnepélyes tanévmegnyitó 
szeptember 9-én lesz.

Lopási bünpör 26 vádlottal. A rima- 
szombati kir. törvényszék dr. Böször
ményi Nagy-tanácsa érdekes bünpört 
tárgyalt, amelynek 26 vádlottja volt. 
Kohn József kereskedősegéd Halászy 
Bertalan tornaijai divatáru- és textil
kereskedő alkalmazottja volt. Kohn más
fél esztendő alatt mintegy 2200 pengő 
értékű árut tulajdonított el Halászy rak
tárából. Az ellopott holmikat Weisz 
Lajos által értékesítette. A kir. törvény
szék Kohn Józsefet többrendbeli lopás 
büntette, Weisz Lajost és 24 társát pe
dig orgazdaság vétsége miatt vonta fele
lőségre. Két napi tárgyalás után a bíró
ság Kohn Józsefet 6 hónapi börtönre, 
Weisz Lajost 2 hónapi fogházra, a többi 
vádlottat pedig 5—100 P.-ig terjedő 
pénzbírságra Ítélte jogerősen.
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A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy meg
bízást kaptam a

T U R U L  és A N K E R
országos biztositó intézetek föttgynökségének vezetésére Rima
szombat m. város, valamint Gömör és Kishont vármegye egész 
területére vonatkozólag. — Elvállalok a biztosítási szakmába 
vágó mindennemű biztosítást, melyeknél módomban van a leg
nagyobb díjkedvezményt nyújtani.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérem.
Rimaszombat, 1941. augusztus hó 30.

Teljes tisztelettel :
STOLCZ JEN Ó  vármegyei föügynök Rimaszombat, Arany János-u. 5.

A miskolci hadtest kerékpáros le
ventéi pénteken délelőtt 10 órakor 
érkeztek Losoncról Rimaszombatba. A 
170 ifjú megtekintette a várost, majd 
megkoszorúzták az Országzászlót és 
délben tovább indultak Tornaija felé.

Az agyvelö elektromos hullámairól 
érdekes szakcikke't közöl a „Búvár" 
augusztusi száma Lehoczky Tiboi tollá
ból. Egyébként ebben a számban jelenti 
be a Búvár szerkesztősége, hogy szep
temberben megnyitja állandó diákrova
tát. A gazdag cikkanyagon kivíil számos 
kép, térkép és rovat gazdagítja ezt a 
széles körben népszerű lapot. A Búvárt 
dr. Cavallier József szerkeszti, kiadója 
a Franklin-Társulat. Ára 90 fillér.

Dologházra Ítélték a notórius tol
vajnőt. Dachó Zsuzsanna 27 éves jolsvai 
lakos a helybeli állami menhelyből, 
ahol kisgyermekével együtt tartózkodott, 
ev év áprilisában Szlovákiába szökött 
és magával vitte a menhely tulajdonát 
képező ruhákat. Visszatérése után csend
őrkézre került, amikor is kitűnt, hogy 
Dachó Zsuzsanna, aki már 9 Ízben volt 
büntetve lopásért, előzőleg idegen né
ven töltötte le jogerős Ítéleteit. A rima- 
szombati törvényszék dr. Böszörményi 
Nagy Béla-büntetötanácsa a notórius 
tolvajnőt a menhelyi lopás büntette 
és közokirat hamisítás vétsége miatt 
szigorított dologházra ítélte és annak 
idejét legalább 3 évben állapította meg.

Elütötte a vonat. Csütörlökön reggel 
a Rimaszombat—osgyáni személyvonat 
a poltári vasúti híd mellett elütötte 
Zeglén Mihályné 61 éves méhi-pusztai 
asszonyt, aki a sínek mentén haladt. A 
vonatvezető sípjellel figyelmeztette az 
asszonyt, aki azonban süketsége és a 
köd miatt a vonat közeledését nem vette 
észre. Zeglénné szerencsére csak köny- 
nyebb sérüléseket szenvedett. A hely
beli állami kórházban ápolják. A vizs
gálat megállapította, hogy a szerencsét
lenséget az asszony vigyázatlansága] 
okozta.

Találtatott régi pénz és zsebkendő. 
Igazolt tulajdonosa a m. kir. rendőrkapi
tányságon a hivatalos órák alatt átveheti.

S P O R T .
R Törekvés—Bánszállósi TK 7:3

(5:1). A Törekvés vasárnap kiadós re- 
vánsot vett a vendégeken a Bánszállá
son elszenvedett 3:1 arányú vereségért. 
A nagyarányú győzelem megérdemelt 
volt, miután a helyi csapat, amely több 
uj játékost próbált ki, ezúttal lelkes 
akarattal játszott. Az első félidőben a 
csatársor tűnt ki, amikor is Vályi össze
kötő lendületes játéka emelkedett ki, a 
második félidőben viszont, amikor a 
vendégek is többet támadtak, a véde
lem volt a jobb. A gólokon Murányi (2), 
Kresnye, Páles, Vályi, Hauser és Mo- 
kány osztozkodtak. A gólszerzőkön kí
vül Molnár, Szapáry és Kerekes tűntek 
ki hasznos és önzetlen játékukkal. Juhász 
kapus egy-két hibától eltekintve — 
jól állotta meg a helyét. Hirsch losonci 
játékvezető túlságosan sokat használta 
a sípját, ami a küzdelem folytonosságá
nak rovására ment.

Ma: vasárnap a Törekvés a Losonci 
Vasutas SC csapatját látja vendégül a 
városkerti sporttelepen 3/ t5 órai kezdet
tel. s/*3 órakor előmérkőzés kezdődik. 
A Törekvésnek ez lesz az első bajnoki 
mérkőzése.

* lp a ita is u la t i közlem ény,
Az őszi Lakberendezési és Háztartási 

vásárra szóló féláru vasúti igazolványok 
a Rimaszombati Járási Ipartársulat iro
dájában (Iparos-utca 5. sz.) kaphatók. 
Az igazolvány telefonon is megrendel
hető. Telefonszám: Rimaszombat 105.

Az Ipartársulat közli az iparuknál 
cérnát használó tagjaival, hogy a ré
szükre kiutalt cérnavásárlására szóló 
utalvány az Ipartársulat irodájában a 
délelőtti irodai órákban átvehető. A cérna 
mennyisége a segédek és tanulók száma 
szerint állapitatik meg és csak az a 
segéd és tanuló vehető számításba, aki 
tényleg alkalmazásban van és az OTI- 
nél, valamint az Ipartársulatnál be van 
jelentve.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap Csepreghy 

Béla pompás humorral megirt vigjáté- 
kát a „Pénz beszél..." cimen mutatja 
be a filmszínház. Az érdekes meséjü és 
nagyszerűen megrendezett vigjáték a 
legjobb magyar színészeket állította sorba. 
Főszereplői: Csortos Gyula, Dayka Mar
git, Mály Gerő, Szörényi Éva, Peéry 
Piri, Ladoinerszky Margit, Szabó Sándor 
és Kovács Károly. A Magyar Híradó 
folytatja honvédeink győzedelmes elő
nyomulásáról felvett képeket.

Szeptember 2-án, kedden kitűnő né
met társadalmi drámára kerül a sor az 
„Elsodort asszony" cimen. Augusta Pe- 
uina mesteri rendezése a „könny és 
mosoly“-filmje, amelyben egy sokat szen
vedett asszony végül elnyeri kitartó hű
ségének jutalmát. Magda Schneider és 
Petrovich Iván játszák a két főszerepet 
az izgalmakkal induló és boldog roman
tikával végződő, finom zenével átszőtt 
történetben. Az UFA híradó a legújabb 
harctéri képeket közli.

Szeptember hó 3-án, szerdán és 4-én, 
csütörtökön a Metró óriásprodukciója, 
a múlt évad legnagyobb sikerű ameri
kai vigjátéka fut a vásznon: „Nem gye
rekjáték" címmel. Mickey Rooney, a 
„Fiuk városáénak és Juűy Garland, az 
„Oz“-nak főszerep ji a hősei ennek a 
ragyogó, ellenállhatatlan, mulatságos, öt
letes és feledhetetlenül kedves filmnek, 
amely egyszerre: vigjáték, dráma, paró
dia, táncos móka és két, már felnőtt 
számba menő csodagyermek kétórás 
tobzódása a jókedvvel, tehetséggel, szel
lemességgel és fiatalsággal. Az ifjúság 
diadalmasan szárnyaló éneke, az első 
szerelem csodaszép himnusza ez a re
mek film, amely felejthetetlen élményt 
nyújt majd felnőttnek és fiatalnak egy
aránt.

Szeptember elsejétől a hétköznapi elő
adások délután '1,6 és este 8 órakor 
kezdődnek, a vasárnapi előadások kez
detei változatlanok maradnak.

A jövő hét végére az uj filmszezon 
első magyar filmjét, a „Lesz, ami lesz" 
vígjátékot kötötte le a mozgószitiház 

] igazgatósága.

Irodalom.

Az albumalaku Ünnep, gróf Bethlen 
Margit népszerű képes szépirodalmi 
lapja, amely kétszeres terjedelemben 
jelent meg és ára változatlanul 40 fillér, 
ezúttal is valóságos tárházát nyújtja a 
nivós és szórakoztató olvasnivalóknak 
és remek képeknek s kitűnő novellák
nak. Az Ünnep előfizetési ára negyed
évre 1 pengő 44 fillér. Mutatványszá
mot kívánatra készséggel küld a kiadó- 
hivatal: Budapest, VII. Dohány-u. 12.

A szárazon és vizen járó gépkocsi.
Az uj találmányok sorában eddig kevés 
szó esett a szárazon és vizen járó gép
kocsiról, amelynek nagy jövőt jósolnak 
a szakemberek. Az uj gépcsodáról rend 
kivül érdekes képekkel cikket közöl a 
Tolnai Világlapja legújabb száma. A 
legjobb magyar Írók novelláin, a képes 
riportokon, a szokásos rovatokon és a 
szórakoztató és ismeretterjesztő cikkek 
dús során kivül közel száz fényképet 
talál az olvasó Tolnai Világlapja leg
újabb számában is, amelynek ára csak 
20 fillér.

Kezdődik az uj színházi idény,
amelynek minden újdonságáról színes 
cikkekben, riportokban számol be a 
Délibáb képes színházi hetilap legújabb 
száma. A legszebb színházi hetilap egy
ben a legolcsóbb is, mert ára csak 14 
fillér.

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

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-Tűndérvásár, 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.

NYÍLT TÉR.*)
Alulírott értesítem a t. közönséget, 

hogy testvéröcsém, Blahota Mihály alsó
it álosai lakos tartozásaiért semmiféle 
felelősséget nem vállalok és az O adő- 
ságait nem fizetem ki.

Rimatamásfalva, 1941. augusztus 27. 
______  Blahota József.

•) E rovat alatt közüliekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

M e g h í v ó
a rimaszombati Polgárikör folyó évi 
szeptember hó 7 -é r  16 órakor meg

tartandó

rendkívüli közgyűlésére.
TÁRGYSOROZAT:

1. A Polgárikör alapszabálya 5. és 
8 ik §-ainak módosítása.

2. Tagsági dijak felemelése.
Felkérjük igen tisztelt tagjainkat, hogy

— tekintettel a tárgysorozat fontossá
gára — teljes számban jelenjenek meg. 
Ha az összehívott közgyűlésen a tagok 
nem jelennének meg határozatképes 
számban, akkor a rendkívüli közgyűlést 
szeptember 14-én 16 órakor tartjuk
meg, tekintet nélkül a megjelentek szá
mára.

Rimaszombat, 1941. augusztus 28 án.
Szabó Károly Rábely Miklós

főtitkár. elnök.

A nagybecsű közönség szives 
tudomására hozom, hogy Rákóczi- 
utca 36. szám alatt szén, koksz és

aprított tű zifa  k e r e s k e d é s t
nyitottam. Előjegyzéseket, illetve 
megrendeléseket l a k á s o m o n :  
Kossuth-u. 37. sz. alatt, valamint 
raktáromon elfogadok.

Szives támogatást kér: 
Vietorisz Gyula 

szén és koksz kereskedése.

Kiadd két üzlethelyiség,
az egyik azonnal, a másik 1941. október 
1 - töl a Horthy Miklós-tér 3 sz. alatt. 
(Érdeklődni lehet özv. Antos Kamillnénál 
Ho r t h y  Mi k l ós - t é r  3. szám, emelet).

B érelnék 10— 12 hold
elsőrendű szántóföldet.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

E l a d ó  eg y  jókarban  lévő

nagy vaskályh a.
Cim a kiadóhivatalban.

144/1941. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Hebrony Kornél putnoki ügyvéd 

által képviselt Mayer Ferenc szerencsi 
lakos javára 2000 P. tőke és több kö
vetelés és járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a feledi 
kir. járásbiróság 1941. évi P. 179/41 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1941. évi julius hó 19-én lefoglalt 4300 
pengőre becsült ingóságokra a feledi 
kir. jbiróság Pk. 3616/41. sz. végzésével 
az árverést elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XL1. t.-c. 20. §-a alapján a 
következő megnevezett: dr. Hebrony 
Kornél ügyv. által képv. Mayer Ferenc 
javára 2000 P. s jár., továbbá a fogla
lási jkönyvből ki nem tűnő más foglal
ta ik  javára is az árverés megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha 
kielégítési joguk ma is fennáll és ha el
lenük halasztó hatályú igénykereseí fo
lyamatban nincs. Végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében: Feleden leendő meg
tartására határidőül 1941. évi szeptem
ber hó 19. napjának délelőtti 10 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, 3 drb. fajtehén, 4 drb. angol 
koca sertés, 1 drb. kendertörő, 1 drb. 
Telefunken rádió, 5 drb. borjú s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de 
legalább a becsár 2/s'fészéért, készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni még akkor 
is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, hacsak ellenkező kívánsá
got Írásban nem nyilvánít.

Feled, 1941 évi augusztus hó 13-án.
Kitűzési dij: 6 P. 26 f.

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

201/1941. vght. szám.

Á rve ié s i hirdetm ény.
Dr. Székács István losonci ügyvéd 

áltál képviselt Kelati Lajos losonci lakos 
javára 989 P. 36 f. tőke és több követelés 
és jár. erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben részletfizetés történt, annak 
beszámításával a losonci kir. járásbíró
ság 1941. évi 161 sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőtől 1941. évi április 
hó 26 án lefoglalt 6323 P. — fillérre 
becsült ingóságokra a rimaszombati kir. 
jbiróság Pk. 5326/941. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, továbbá a fogla
lási jkönyvből ki nem tűnő más foglal- 
tatók javára is az árverés megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha 
kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében: Rimaszombat, Három 
Rózsa-szálló, leendő megtartására határ
időül 1941. évi szeptember hó 2 napjá
nak délelőtti 9'30 órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok és szállo
dai berendezést s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek — de legalább a 
becsár V«-részéért — készpénzfizetés 
mellett el fogom adni, még akkor is, ha 
a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne 
meg, ha csak ellenkező kívánságot Írás
ban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1941. augusztus 12.

Kitűzési dij: 6 P. 26 fül.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

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


