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Rimaszombat város redkivüli 
közgyűlése.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete szept. 5-én É v a  
László polgármester elnöklete mel
lett rendkívüli közgyűlést tartott. 
A közgyűlés előtt a város gazda
sági és pénzügyi bizottsága tár
gyalta le a napirendre kitűzött 8  
pontot.

A képviselőtestület a magyar 
kir. honvédség számára irodák és 
lakások céljaira a város birtoká
ban lévő ingailanból 2520 négyzet- 
méter területet díjtalanul átengedett.

A leendő állandó helyőrség szá
mára a Kurtabércen 160 kát. hold 
területet engedett át a képviselő- 
testület gyakorlótér céljaira. Mint
hogy ez a terület jelenleg a rima- 
szombati Gazdakör és Közbirto
kosság bérletét képezi, elhatározta 
a közgyűlés, hogy a bérlőket meg
felelően kielégíti.

A Kima szabályozása kapcsán 
szükségessé vált a Peres-réten 
homoktároló hely létesítése. A köz
gyűlés elhatározta, hogy erre a 
célra ugyancsak a rimaszombati 
Közbirtokosság bérletéből 1200 
négyszögölt vesz igénybe és ehe 
lyett a Szabaíka-pusztáva! kapcso
latos Basa-kertet és felsőszigetet 
adja bérbe a Közbirtokosságnak.

A helybeli Levente Egyesület az 
1939. évi II. te. 12. §-a értelmében 
a leventekötelezettség teljesítésére 
gyakorlóterek használatának áten
gedését kérte a várostól. A kép
viselőtestület elhatározta, hogy erre 
a célra a városkerti sporttelepet 
és a cseh-szlovák uralom alatt a

Határozott a képviselőtestület az

S z a b ó  Károly városi mérnök 
bemutatta a város területén a fő- 
közlekedési utak mentén az épít
kezési korlátozások tárgyában ho
zott polgármesteri határozatot, ame
lyet a város albizottságai is elfő

Országzászló körüli gyalogjárónak gadtak Varga Imre képviselötestü- 
aszfaltozása tárgyában. A város sá- |ed fag felszólalása után a közgyü- 
jat költségén végezteti el az aszfaito- |^s elhatározta, hogy Rimaszombat 
zást, amennyiben a Muzeum Egye- város kivánatos és előrelátható 
sülét ezt a területet a városnak át- fejlődése okából megkérik az illeté- 
engedi. A mintegy 4200 P-öt - *
igénylő költségeket kölcsön alakjá
ban veszik fel és öt éven át állit-

kes tényezőket arra, hogy a be
mutatott tervet változtassák meg 

... , , . A, ,, és az építkezést korlátozó határo
lja be a város költségvetésébe. ka( az Akasztóhegy tetejéig, a sza- 
Ennek kapcsán megemlítette a pol-1 t>afkaj kőhidig és az Állami Föld- 
garmester, hogy remény van arra, ■ mives-iskolán túl állapítsák meg
hogy ezt az összeget mint állam- j 
segélyt fogják kiutalni. Horváth László városi utcaseprő 

bérleti szerződésének meghosszab
Valamennyi fenti határozatot d r. bitása tárgyában hozott még hatá- 

v i t é z  P u s k á s  Zsigmond városi rozatot a rendkívüli közgyűlés, 
tanácsnok előadása után a képvi- mely után Éva László polgármes- 
selőtestiilet névszerinti szavazással tér a komoly munkát végzett ülést 
egyhangúlag fogadta el. bezárta.

Az egyetemi munkatábor átrendezte a hősök
temetőjét.

A rimaszombati temető egyik el
különített részében 237 katona 
alussza örök álmát. A sírok nagy 
része a világháború idejében itt el
halt 5. és 80. gyalogezredbeli, va
lamint az akkori Vöröskereszt Kór
házban elhunyt honvéd és közös 
harcosok halóporait őrzi. Ezekhez 
járult később néhány, a vörös ura
lom alatti harcok idején elesett 
magyar, végül pedig több cseh
szlovák hadseregbeli katona sírja.
A legtöbb sirt betonból készült sírkő 

város tulajdonából az u. n. „szokol íe'z’’ s‘fbanton nyirfake-
pálya“ számára már kijelölt terüle- re s z , ^ -  T ° ^ . , s' r mindezideig ís- 
tet engedi át díjtalanul. Elhatározta m*Jet'en ha.ottat őriz, amelyek 
a közgyűlés, hogy a Levente Ott- cseh-szlovák felirattal voltak
hont megnagyobbittatja és a cser-í megjelolve-
készek számára a városkerti régi j 
nyári kaszinó-épületet engedi 
használat céljából.

A képviselőtestület a város tu
lajdonát képező 7000 négyzetmétert

A katonasirok gondozása az el
át múlt évek folyamán — a változa

tos és súlyos idők közepette — 
láthatólag a háttérbe szorult. A sí
rokat ellepte a moha és sürü dudva

kitévő Tormásdülöt évi 7 mm. bu-i verte fel az utak mentét is. Sok 
zabérért 6  évre S t o l c z  Jenőnének szó és panasz esett a hősök teme-
adta bérbe. A Szabatka-pusztán 
lévő magtár épület alattfekvő, eddig 
ki nem használt pincehelyiséget 
P l e n t z n e r  Frigyesné bérelte ki 
ugyancsak hat évre. Mindkét bér
letet előzőleg nyilvános árverésen 
döntötték el.

tőjének gondozatlansága miatt, mig 
végre most 30 ifjú önzetlen és lel
kes munkásságával helyrehozta a 
sírokat és gyönyörűen átrendezte 
az egész temetőrészt.

Az „El őd Ve z é r "  61. számú 
Egyetemi Önkéntes Munkaszolgá

lat tagjai 21 napon át 2595 mun
kaórával, 1824 m2 területen végez
tek elismerésre- és dicséretreméltó 
munkát, amelyet szeptember 6 -án 
fejeztek be. Az egyetemisták szep
tember 7-én, vasárnap délben ad
ták át az átrendezett temetőt a vá
ros katonai parancsnokának és ve
zetőségének.

Az ünnepélyes átadáson megje
lentek vitéz R a j h á t h y  Sándor m. 
kir. honvéd alezredes,dr. Ga b o n á s  
János helyettes-polgármester, dr. 
Ma r i á n y i  Pál kir. törvényszéki 
biró, a helybeli Levente Egyesület 
elnöke, dr. T o r m á s s y  Ferenc 
m. kir. huszárfőhadnagy, Bo r h y  
József m. kir. honvédzászlós és 
nagyszámú érdeklődő közönség.

Á temetőrész elé katonásrendben 
vonultak fel ásóval a vállukon az 
egyetemi munkaszolgálat tagjai és 
a helybeli helyőrség diszszakasza. 
Vitéz R a j h á t h y  Sándor alezredes 
fogadta G e 11 é r t János és Lá n y i  
Ottó munkatábor parancsnokok és 
diszszakasz parancsnokának jelen
tését, majd rövid, de szívből jövő 
beszédben köszönte meg az egye
temi ifjaknak áldozatos fizikai mun
kájukat, amellyel a hősök iránti 
köteles tiszteletnek oly példátadóan

tettek eleget. Az állomásparancs
nokság nevében azzal az Ígérettel 
vette át a sírokat, hogy azokat 
hasonló szeretettel fogják tovább 
gondozni, mint amellyel őket most 
helyreállították. Dr. G a b o n á s  Já
nos, a világháborút járt helyettes
polgármester a kegyeletes megem
lékezés hangján szólott az egye
temistákhoz, akik a munka megbe
csülésén át adták meg a hősöknek 
az utódok részéről kijáró köteles 
tiszteletet és szeretetet. A szépen 
helyreállított sírokért Rimaszombat 
város képviseletében fejezte ki há
lás köszönetét, egyben a város 
közönsége nevében mondott forró 
Istenhozzádot a munkájukat becsü
lettel elvégző egyetemistáknak, kér
vén őket, hogy az itt szerzett szép 
emlékeket őrizzék meg szeretettel. 
A két hatásos beszéd után Lányi  
Ottó táborparancsnok megkoszo
rúzta a sirkert közepére állított 
4x2 méteres, betonba ágyazott*ha- 
talmas tölgyfakeresztet, amelyet Ki
r á l y  Zoltán készített el székely 
motívumokkal díszítve. A megje
lentek ezután megtekintették az el
végzett munkát. Az egyetemisták 
egyforma szeretettel formálták újra 
a sirhantokat, újították meg a fa
kereszteket, magyarra ültették át a 
feliratokat. Az utakat gondosan fel- 
töltötték, a sövényeket körül nyír
ták; összhatásos, szivet és lelket 
gyönyörködtető eredményt érvén el.

A déli harangszó szavánál adták 
meg a kivonult alakulatok a tisz
teletet a hősök sírjainak. Majd Fé
n y e s  Sándor nyug. vezérigazgató 
kérésére az egyetemisták és a ka
tonai diszszakasz dr. T ö r k ö l y  
József sírjához vonultak, ahol fő
vetéssel adóztak elmúlt kisebbségi 
életünk küzdelmei vezére soha el 
nem múló emlékének. Végezetül 
pedig diszlépésben vonultak el vi
téz R a j h á t h y  Sándor alezredes, 
dr. G a b o n á s János h.-polgármes
ter és a megjelent tisztek előtt.

Az Egyetemi Önkéntes Munka- 
szolgálat tagjai csütörtökön a Pol
gárikörben tartott táncestélyen bú
csúztak el a rimaszombati közön
ségtől és szombaton este távoztak 
el városunkból, hogy nagy szor
galmukat és lelkes akaratukat most 
már szellemi téren is érvényesít
hessék. Rimaszombat város lakos
ságának általánosan megnyilvánuló 
hálája és jókívánságai kisérik őket 
életük jövendő utján.

Minden vasárnap 8 órai kezdettel tánccal egybekötött családi est
az Iparoskor tagjainak.
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K O Z L A Y  K Á L M Á N :

RJmaszombat, 
a Felvidék Tabánja*.

ii.
Virágok ! — Ezen a ponton kísérlem 

meg rátérni Rimaszombat olyan irányul 
jellemzésére, melyről azt Ígértem, hogy 
elsősorban a piktorokat, amatőröket és 
a hangulatos utcácskákon andalogni sze- 
retöket fogja érdekelni.

Igazán nehéz lenne megállapítani, 
mikor szebb Rimaszombat: tavasszal-e, [ 
vagy ősz elején? Ahol csak egy tenyérnyi j 
hely van rá, — elegáns villa udvarán, j 
vagy roskadozó viskók előtt, — mindé- j 
nütt virág és virág! És fácskák, disz-1 
cserjék, futónövények. A hepe-hupás, 
cipö-orvgyilkos, de annál „romantiku- j 
sabb" gyalogjárók fölé az egyszerű léc-1 
kerítéseken vagy a leleményesen rakott, 
likacsos téglakerítéseken át kihajló or-1 
gonabokrok, a mögöttük meglapuló há- 
zacskókat lombjukkal csaknem elnyelő 
70—80 éves körtefák, a 2—3 méter ma
gasra nevelt, fehér, rózsaszín és piros, 
nemesített galagonyafácskák hosszú sora, 
a nehéz fürtű fehér, kék és lila-akác, a 
Sodoma-árok oldalára kapaszkodó japán 
birs tűzpiros virágai, a harsak és vad
olajfák heteken át illatfelhőkbe borítják 
az utcákat, inig a kertek, a felvidéki 
éghajlathoz viszonyítva valóságos bota
nikai csodákat rejtenek. Nézd meg pl. 
Krecs doktor bácsi drága növény-rit
kaságait, Somló bácsi egykori Édenének ■ 
tulipánjait és Delawar-szőlőit, özv. Sa- 
marjay Jánosnénak, a város Nagyasszo
nyának parkjában az örökké virágzó, j 
olykor 20—30 dekás citromokat is termő 
20 éves citromfáit. Mindhárman egymás 
közvetlen közelében laknak s talán vi-j 
rágszeretetük az egyik titka annak, hogy í 
nyolcvanadik évüket olyan csodálatos 
testi-lelki frisseségben tudták megérni. 
Marikovszky bátyánknak Gül Baba kert- ; 
jére emlékeztető rózsabástyái, sajnos, ki
fagytak a tavalyi télen, de a Kmetty-

•Elhangzott a Kassai Rádióban 1941. 
augusztus 28-án.

utcai Diczky-udvarban még magam is 
ettem a múlt nyáron az ott egyszerű 
favedrekben évente 200 édes gyümöl
csöt is termő fügékből.

Sok szépség eltűnt már a város ké
péből a festőiség rovására, — igy a 
magasabban fekvő üzletek előtt jobbról- 
balró! felfutó lépcsőcskék, a posta mel
letti és Hunyadi-utcai csurgós kutacs- 
kák, hogy helyet adjanak a kitűnő víz
vezetéknek. Ez nem lehetett másként, 
— de nem tudjuk megérteni, miért en
gedte meg a városi mérnöki hivatal, 
az egyébként szép, kiegyensúlyozott ké
pet mutató Rózsa-, Tompa- és Szijjártó- 
utcákban is az olyan szörnyen oda nem 
illő házak építését, melyek szépészetileg 
romboló hatása többé jóvá nem tehető. 
Nem egyedül álló eset ez, fájdalom,szé
les-e hazában !

Rimaszombat azonban igy is, ahogy 
van, még mindig felfedezetlen „Ujföld", 
igazi Eldorádó minden festő, fényképező 
számára — valóban a Felvidék Tabánja.

A sok csinos magánház közül most 
csak a városunk kétségkívül legszebb 
régi utcájában álló, emeletes Bródy-há- 
zat említjük fel. Éz a kis palotácska 
finoman cizellált velencei renesszánsz 
ruhácskájában a teljesen forgalom nél
küli utcában, különösen friss hótakaró 
alatt valósággal szenderegni látszik, 
mint valami kövévált Csipkerózsika.

A még elég nagyszámú, régi polgár
házak tipusa a városnak nagyon régi, 
talán még egykori német, Gross-Stef- 
felsdorf korából, nemzedékeken keresz
tül át mentett egyszerű, u. n. „Giebel- 
dach“, vagyis csucstetős rendszerű. A 
földszinten 3 ablak, egy nagyobb s egy 
kisebb szoba számára, fent pedig egy 
lakható padlásszoba egy, ritkábban két 
ablakkal. Aránylag kis térfogat tetszetős, 
lakályos, urbánus kihasználása ez; még 
a gyakran hiányzó stukkódisz nélkül 
sem hatnak egyhangúan. Száz évvel 
ezelőtt, amikor Rimaszombat összeha
sonlíthatatlanul szebb lehetett, mint ma 
(hiszen legbüszkébb középületei állot
tak már), ezek a többnyire csúcsos, néha 
kerekre iveit ormu házsorok a legked
vesebb német kisvárosok jellegét tük
rözhették, mig az utolsó 5 0 -  60 év alatt 
a legtöbb régi hajlék sokszor bosszan
tóan száraz és korántsem jó beosztású

„modern" háznak volt kénytelen helyét 
átengedni.

A házak tetejét sok helyütt ma is vé
gig zsindely fedi, de ezek csucsormának 
háromszögét valaha nagy számban u. n. 
napkerekek töltötték ki. Kb. 3 m. hosszú, 
igen keskeny, egyenlőszáru háromszögek 
ezek, melyeknek hegyes szögét a közép
pontban kis fakorong fogja össze. Áz 
egész a láthatár felett álló napkorongot

ábrázol egyszerű eszközökkel, nagyon 
mutatósán. Koruk mintegy 1—120 év le
het, számuk már csak 6, a legépebb 
köztük a Kossuth utca Horthy-téri bejá
rója mellett a Pál-házon látható. Ugyan
ott s még 1—2 Szentpétery-utcai házon 
az ormozat fasisakja alatt a jó szem 
régi vésett, illetve festett céhjelvényeket 
fedezhet fel.

(Folytatjuk.)

Az iskolák ünnepélyes megnyitása.
Újra kitárultak az iskolák kapui. Az 

utcákon ismét hangos, egyensapkás gyer
meksereg rajzik a hűvösre vált szeptem
beri reggeleken a tudomány tárházai 
felé és zsongnak az iskolák, mint a 
megbolygatott méhkasok. De mielőtt 
munkába kezdtek volna a tanárok, taní
tók és növendékek, kedden délelőtt a 
tanulók szorgos hada hosszú sorokban 
vonult a templomokba s ott több, mint 
2000 fiú és leány ajkán felcsendült az 
ég felé a buzgó áhitat zsoltára: „Jöjj 
el, Szentlélek..."

A római katolikus templomban az 
ünnepélyes Veni Sanctet Raddriy Lajos 
esperes-plébános tartotta, aki szívhez 
szóló beszédet mondott. A református 
templomban Papp József, az evangélikus
ban pedig Smid I. Lehel gimn. vallásta
nárok szólották buzdító szavakkal az 
ifjúsághoz. Az Isten áldását kérő isten
tiszteletek után folytak le középisko
láinkban az ünnepélyes megnyitó ün
nepségek.

A fennállásának 90. esztendejéhez kö
zeledő egyesült prof. gimnáziumban 
szeptember 9-én délelőtt II órakor folyt 
le a tanévnyitó ünnepség. Az intézet 
tornatermében megjelentek az igazgató
választmány tagjai, a szülők és nagy
számú érdeklődő közönség. Fegyelmezett 
rendben vonultak le osztályaikból a ta
nulók, akik elénekelték a „Jövel Szent
lélek Úristen" c. egyházi éneket. Ezután 
Varga Imre ref. lelkész, az igazgató-vá
lasztmány ügyvezető elnöke mondott 
magasan szárnyaló imádságot, amelyben 
Isten áldását kérte a tanulóifjúságra és 
a harcoló magyar honvédségre. Majd 
vitéz Fábián Vilmos tanügyi főtanácsos, 
gimn. igazgató mondott szokottan mes
teri formába öntött beszédet. Ha nehéz 
volt a múlt évi esztendő, mondotta, sok
kal nehezebb lesz az eljövendő. Mély 
hálával és köszönettel üdvözölte azokat 
a nyugdíjas tanárokat, akik megszakítva 
megérdemelt pihenésüket újból a kated
rára lépnek, hogy eleget tegyenek haza
fias kötelességüknek azok helyett, aki
ket ugyanez a kötelesség most másfelé 
szólított el. Arra kérte az Istent, hogy ad
jon mihamarabb fegyvereinknek győzel
met, hogy az eltávozott tanárok erőben 
és egészségben térhessenek vissza. Fi
gyelmeztette ezután az ifjúságokat azok
ra a komoly feladatokra, amelyek ebben 
a vészterhes időben fokozottabb mérték
ben kívánják meg a teljesértékü lelki- 
ismeretes munkát. Majd utalt az igaz
gató arra. hogy ebben a hónapban ér
kezünk el gróf Széchenyi István szüle
tésének 150. évfordulójához. A „legna
gyobb magyar" életének és munkáinak 
jelentőségét méltatva, idézte fel példa
képpé az ifjúságnak Széchenyi soha el 
nem hervadó életművét és a visszatérő 
múlt tanulságai alapján vallotta Széche
nyi mondásával, hogy „Magyarország 
nem volt, hanem lesz." A nagy tetszés
sel fogadott beszéd után Baráth Károly 
ev. lelkész az igazgató-választmány ne
vében köszöntötte a nyugdíjas tanáro
kat, akiknek áldozatkészsége folytán vált 
lehetővé az 1941/42. évi tanév megnyi
tása. A választmány teljes jóakaratáról 
biztosította a tanári kart és az ifjságot. 
A szép ünnepség a Himnusz eléneklé- 
sével fejeződött be.

Az állami polgári fiú- és leányiskola 
épülete fellobogózva várta szeptember 
9-én az intézetnek immár az 51. évébe 
érkező növendékeit. 11 órakor az iskola 
tornatermébe vonult fel a 400 tanuló. 
Nagyszámú szülő és vendég is megjelent 
a megnyitó ünnepélyen. Dr. Szeifarth 
Vilmos igazgató „a hazáért mindhalálig" 
jelszóval nyitotta meg az 1941/42. tan
évet. Nagyhatású beszédében kifejtette 
az ifjúság előtt, hogy a mai történelmi 
órákban különösen hittel, akaraterővel, 
mindent lebiró elszántsággal telített if- 
jakra és honleányokra van szüksége a 
hazának. Magyarország feltámadt, mert

tanult a múltból. A magyar harcra ter
mett, de józan és dolgos nép is. Tudja 
azt is, hogy ezeréves hazáját az idege
nektől szép szóval visszaszerezni nem 
fogja soha. Kezébe vette tehát a kardot 
és azt forgatja diadalmasan most is, 
mindaddig, amig ezeréves határait ki 
nem harcolta. Az iskolai rendszabályok 
felolvasása után a tanulók : fiuk és lá
nyok diszlépésben vonultak el a nem
zeti zászló előtt. A felemelő ünnepség a 
Himnusz hangjaival ért véget.

A Széman Endre Róm. Kát. Kétéves 
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam és a 
polgári iskolai előkészítő tanfolyama az 
ünnepélyes Veni Sancte után együttesen 
tartotta évnyitó ünnepségét. A Himnusz 
eléneklése után Frey M. Consolata, az 
intézet igazgatója tartotta meg megnyitó- 
beszédjét, melynek lényege a magyar 
zászló iránt érzett szeretet és megbe
csülés volt, amelyet minden magyar em
bernek ki kell fejlesztenie magában. 
Szép szavalat is hangzott el a magyar 
lobogóról és Isten hófehér arcáról, Az 
intézet szabályainak felolvasása után a 
Szózat eléneklésével zárult az ünnepély.

Felemelték az egyes 
postadijakat.

A kereskedelmi és közlekedés- 
ügyi miniszter rendeletet adott ki 
a posta, táviró és távbeszélődijsza- 
bás egyes tételeinek szabályozá
sáról. Eszerint

a levél bérmentesítési dija bel
földi helyi forgalomban

20 gr.-ig 12 fillér, 40 gr.-ig 16 
fillér, 250 gr.-ig. 20 fillér, 500 gr.- 
ig 30 fillér. Külföldre: Németor
szágba, Csehmorva protektorátusba, 
Lengyelországba, Horvátországba 
20 gr.-ig 40 fillér, ezenfelül 20 
gr.-ként 24 fillér, Olaszországba 
és gyarmataiba, a Vatikánba, Szlo
vákiába 20 gr.-ig 40 fillér, ezen
felül 20 gr. ként 30 fillér. Egyéb 
külföldre 20 gr.-ként 50 fillér, ezen
felül 20 gr.-ként 30 fillér.

A levelezőlapok bérmentési 
dija belföldre helyi forgalomban

8  fillér, távolsági forgalomban 12  fil
lér. Külföldre: Németországba, Cseh
morva protektorátusba, Lengyelor
szágba, Horvátországba, Olaszor
szágba és gyarmataiba, Szlovákiába, 
Vatikánvárosba 24 fillér, egyéb 
külföldre 30 fillér.

Ajánlási dij belföldi helyi forga
lomban 30 fillér.

Belföldi forgalomban közönsé
ges táviratok szódija 12  fillér, 
legkisebb dij L2 0  pengő

A távbeszélő belépési dija külön 
vonal állításért, hálózati fővonalért, 
helyi forgalmi összeköttetésért a 
vidéki hálózatban 16 pengő. Iker 
és választó rendszerű állításért a 
vidéki hálózatban 10 pengő. A díj
tételekben beállott változásokat a 
Budapesti Közlöny szombati száma 
közölte.

Az uj postadijszabás szeptember 
15-én lép életbe.
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Kolauch faiskola, Szeged
ajánl : gyümölcsfákat, bogyósokat, dísz
fákat, cserjéket, rózsákat, fenyőket, lomb 
és tűlevelűekből magágyi csemetéket.

A  vá rm e g ye  K ö zig a zg a tá si 
B izo ttsá g á n a k  ülése.

Gömör és Kishont vármegye 
Közigazgatási Bizottsága szeptem
ber 9 én, kedden délben tartotta 
meg e havi rendes ülését a hiva
talos távolléte miatt akadályozott 
d r. ’S ó l d o s  Béla főispánt helyet
tesítő d r. H o r v á t h  Árpád alispán 
elnökletével. Az ülés meghallgatta 
a bizottsági előadók jelentését és 
örömmel vette tudomásul, hogy

a vármegye lisztellátása a ren
des mederbe tért vissza és 
teljes mértékben kielégítő.

H a l á s z  Sándor, a vármegye 
gazdasági felügyelőségének veze
tője jelentése szerint az aratás kü
lönösebb nehézségek nélkül nyert 
befejezést. A korai hideg idő azon
ban késlelteti a cukor- és takar
mányrépa fejlődését és a tengeri 
beérését. Az állattenyésztés kedve
ző eredményeket mutat, az állat
árak tartottak és a piaci árak — 
az elmúlt év hasonló időszakához 
viszonyítva — magasak. A zsir- 
hiányt tejjel és tejtermékekkel pó
tolják.

Dr. E s z e n y i  Gyula vármegyei 
tisztifőorvos jelentése szerint a vár
megye közegészségügyi állapota 
a julius hónaphoz viszonyítva 
augusztusban csak csekély javulást 
mutatott. A vármegye népességé
nek természetes szaporodása 77, 
amely szám az előző hónaphoz 
viszonyítva 58-al több, miután a 
születések száma (173) emelkedett.
A multszázad 1863-ik évében felfedezett, 
milliószor kipróbált nagymultu, termé

szetes hashajtó az

Igm ándí k es erü v iz .
Sajátossága, hogy kis mennyiségben hat, 
azért elég már 3 ujjnyi. Kinek ritkán kell, 
kérje mindenütt az olcsóbb kis üveg 
Igmándit.ezis elég3—4 szeri használatra.

A P olgárikor S z é c h e n y i- 
em lékiinjiepe.

Szeptember 20-án, szombaton 
este 8  órára a Polgárikor kegyele- 
tes ünnepségre várja Rimaszombat 
magyarságát. Szeretettel hívja az 
eszményekért rajongókat, hogy hajt
sák meg a hála zászlaját a magyar 
élet legnagyobb rajongójának sze
mélye előtt és a magyar jövő ön- 
kinzó és önfeláldozó mártírjának 
emlékét fonják körül a szeretet 
örökzöldjével!

A Polgárikor 150 súlyos törté
nelmi év távlatából varázsolja elő 
a magyar történelem örök aktuali
tását, az örökarcu magyart, hogy 
megállva az ő általa hirdette „ma
gyar önismerettel" mea culpázzunk 
és mellet verjünk előtte.

Magyar testvérem ! Széchenyi 
szelleme hiv nagy magyar szomo- 
torra, jöjj és hallgasd meg az uj 
magyar élet igéit, te szakadék szé
lén álló nép 24-ik órádban, amint 
azt R á b e l y  Miklós megnyitójá
ban, mint komor magyar próféciát 
zengi feléd. Halld meg S mí d  Le
hel előadásában az örök magyar 
evangéliumot, Széchenyi életevan
géliumát. Liszt Ferenc ünnepi dala

méltó Halleluja a magyarok Iste
néhez a legszentebb magyar aján
dékért: Széchenyi-ért, de könyörög 
is a rimaszombati magyarság ne
vében a diákkar „Isten áldd meg 
a magyart", mert „Itt élned és meg
halnod kell" azon a földön, amely 
magából olyan csodás dallamokat 
teremt ki, mint Bartók: „Régi ma
gyar táncdalai", amelyeket L ackner  
László vetít ki szivéből zongorán.

A Polgárikor hiszi, hogy a ri
maszombati magyarság méltóképen 
és számban áldoz majd legnagyobb 
fia emlékének, hogy meglássék rajta 
Arany János „Széchenyi emléke
zete" c. versének ama örök ér
vényű sorsa, amelyet S z o k o l a y  
Imre teljes leikével elevenít meg ..

Nép, mely nagyot magasztal s igy ma
gasztal

Van élni abban hit, remény és erő...!

H Í R E K

Isten hozta, tanár urak!
Az „Isten vele, tanár ur“ világ

sikert aratott angol film történeté
nek egyik részlete elevenedett meg 
a mostani tanévben a helybeli egye
sült prot. gimnáziumban. Éppen 
úgy, mint a filmben a drámai hős 
a világháború idején a megérde
melt nyugalomból tér vissza a ka
tedrára, a mostani történelmi idők 
is megkövetelték, hogy a rimaszom
bati egyesült prot. gimnázium négy 
nyugdíjban élő tanára: Báthory 
Andor, Bayer Arthur, Horváth Al
bert és Komáromy Géza vállalják 
azokat a feladatokat, amelyeket a 
katonai szolgálatukat teljesítő fia 
tal kartátsaik helyett rótt rájuk a 
magyar kötelesség. Őszinte hála 
és szeretet köszöntötte a négy ki
érdemesült tanárt önzetlen és ha
zafias vállalkozásuk során és hisz- 
szük, hogy az ifjúság is tisztelet
tel és megbecsüléssel fogadja majd 
szivébe és leikébe azoknak a taná
roknak a tanításait, akik csaknem 
négy generáción keresztül vetették 
el a tudás magvait bátyjaik és 
szüleik leikébe is. „Isten hozta, 
tanár urak“ írjuk mi is és kíván
juk, hogy nehéz feladatuknak fe l
frissült erővel és jó  egészségben 
tehessenek eleget addig, amig vi
téz katonáink dicsöségteljes haza
térése lehetővé nem teszi, hogy 
most megszakított nyugalmukba — 
egy megelégedett munka végezté
v e l— újból visszatérhessenek. (—)

Kormányzó Urunk magas német ki
tüntetése. Vitéz nagybányai Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzója a keleti 
fronton lévő főhadiszálláson meglátogatta 
H i t l e r  német vezért és kancellárt. A 
Führer ünnepélyes formában átnyújtotta 
a Kormányzó Urnák, mint a magyar kir. 
honvédség legfőbb parancsnokának a 
német Vaskereszt Lovagkeresztjét.

— Eljegyzés. Tokár Júliát eljegyezte 
Jancsó Lajos MÁV. főtiszt 1941. szép 
tember hó 4-én. (M. k. é. h.)

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Kormányzója a magyar kir. belügymi
niszter előterjesztésére megengedte, hogy 
özv. Varga Józsefné czül. Scheffer Etelka 
rozsnyói lakosnak a társadalom terén 
kifejtett hazafias munkásságával szerzett 
érdemeiért elismerése tudtul adassék. 
A legfelsőbb kitüntetés Rozsnyó város 
általános szeretetben és köztiszteletben 
álló nagyaszonyát érte, aki úgy a múlt
ban, mint a jelenben is minden jóté- 
konycélu és hazafias mozgalomban az 
elsők között áll s közéleti működésével 
hervadhatatlan érdemeket szerzett.

— Esküvő. Szabö-Paic,y Erika, dr. 
Szabó Patay József a Nemzeti Muzeum 
igazgatóőrének leánya és dr. Nemeskéri 
János szeptember 14-én déli I órakor 
tartották esküvőjüket Budapesten, a Ba- 
káts-téri róm. kát. plébánia-templomban. 
Az esküvőn, mint tanuk lovag dancsházi 
Jámbor Dezső hírlapíró és Szombatliy 
Ferenc kereskedelmi tanácsos működ 
tek közre.

A Polgárikor rendkívüli közgyűlése
ma, szept. 14-én délután 4 órakor lesz 
az egyesület nagytermében. Az elnökség 
ezúton is kéri tagjait, hogy azon minél 
többen jelenjenek meg részben azért, 
mert a közgyűlést feltétlenül megtartják, 
tekintet nélkül a megjelentek számára, 
részben pedig azért, mert a tagok egy- 
része alapszabálymódositással és tagdíj
emeléssel kívánja kifejezésre juttatni a 
Polgárikör életének és fejlődésének ut 
ját és irányát.

Öngyilkos lett egy volt rimaszom
bati ügyész. Szeptember 6-án Buda
pesten, Margit-köruti lakásán agyon
lőtte magát dr. Penyigey-Manczur Lajos 
nyug. kir. főügyész 63 éves korában. 
Tettét súlyos betegsége feletti elkese
redésében követte el. Penyigey-Manczur 
Lajos öngyilkossága Rimaszombatban 
is nagy megdöbbenést és mély részvétet 
keltett. Az elhunyt az itteni törvényszé
ken három évtizeddel ezelőtt mint jog
gyakornok, később pedig, mint ügyész 
működött és a helybeli társaság kedvelt 
tagja volt. Özvegye révén Gömör me
gyéhez rokoni kötelékek is fűzték.

Halálozások. Takács Istvánné szül. 
Csorba Borbála, Takács István MÁV 
tanácsos felesége szeptember 5-én, éle
tének 57-ik évében Miskolcon hosszas 
szenvedés után elhunyt. Halálát gyász- 
baborult férje, testvére, apósa és kiter
jedt rokonság gyászolja. Temetése szep
tember 7-én, vasárnap délután ment 
végbe Miskolcon a ref. egyház szertar
tása szerint.

Paczek Pál rimatamásfalvai korcsmá- 
ros szeptember 7 én 58 éves korában 
elhunyt.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett és hűséges fele

ségem elhalálozása alkalmából mély fájdal
mamat részvétükkel igyekeztek enyhíteni ez
úton mondok hálás köszönetét.

Miskolc, 1941. szeptember hó.

Takács István
MÁV. tanácsos.

— A rimaszombati Róm. Kát. Olva
sókör folyó hó 27-én, szombaton este 8 
órakor rendezi meg a gróf Széchenyi 
István emlékünnepélyt.

i i 1 1  i I » k T U  » i  t j
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__________van ki« üveg i»,_________

Az illetékes hatóságok az ország bur
gonyaellátását a Belföldi Burgonya
kereskedelmi Egyesülésre Budapest ,  
V. Vigadó u. 5. Tel. 189—960 bízták. Az 
Egyesülés a vármegyék székhelyein vi
déki eladó bizományosi szerveket léte
sített. A vármegye egész területét a Bel
földi Burgonyakereskedelmi Egyesülés 
bizományosa látja el. Akinek tehát vag- 
gontételben van szüksége burgonyára, 
forduljon a vármegye székhelyén levő 
Futura bizományoshoz, vagy kirendelt
séghez, mint a Belföldi Burgonyakeres
kedelmi Egyesülés eladó bizományosá
hoz, ahol mindig az Árkormánybiztosság 
által megállapított hivatalos áron juthat 
burgonyához.

Széchenyi emlékbélyegek. A posta 
vezérigazgatósága közli, hogy gróf Szé
chenyi István születésének 150. évforduló
ja alkalmából 10, 16, 20, 32, 40 filléres 
címletű emlékbélyegeket hoz forgalomba. 
Ezeket a bélyegeket december végéig 
árusítják és postaküldeményeken jövő 
év junius végéig lehet felhasználni.

Csipkebogyót
(Vadrózsagyümölcsöt—Hecsedli) 

kimagozva, vagy egészben szárítva, 
továbbá szederlevelet (kuszószeder), 
málnalevelet szárítva minden meny- 

nyiségben magas áron vásárol

Pantodrog Magyar Gyógynövény Rt.
Budapest, IX. Ferenc körút 35.

A XXIX. Országos Katolikus Nagy
gyűlést október 4—7. között rendezik 
meg Budapesten. A nagygyűlésen a ma
gyar katolikus társadalom területi gya
rapodásunkért kíván hálát adni és az 
anyaországhoz visszatért katolikus test
vérek felé a szentistváni állameszméhez 
köteles hűség gondolatát kisugározni.

A „STOSz" rimaszombati helyi cso
portja szeptember 3-án este tartotta 
meg rendes havi értekezletét. Az érte
kezleten Bihary Barnabás vármegyei 
irodaigazgató elnökölt. A tárgysorozat
ban elsősorban a bajai kir. pénzügy
igazgatóságtól a rimaszombati kir. pénz
ügyigazgatósághoz áthelyezett Bedeko- 
vich Tibor irodafőtiszt-irodavezetőt üd
vözölte a vezetőség. Ezt követöleg Vav- 
rovics István főtitkár referált a központi 
vezetőségnél tett tisztelgő látogatásáról, 
ezután a segédhivatal! tisztviselők iskolai 
képzettségének az érettségire való fele
melése tárgyában hoztak határozatot, 
melynek alapján helyeslik és egyhangúan 
járulnak a központi vezetőség azon te
vékenységéhez, hogy az iskolai képzett
séget a szerzett jogok épségben tartása 
mellett érettségire emeljék fel. A tárgy- 
sorozat fontosabb pontja volt még a 
dijnokok és kezelők vasúti arcképes 
igazolványának megszerzése, amely ügy
ben a központi vezetőség közbenjárását 
fogják kérni. A továbbiakban a segéd
hivatali tisztviselőket érintő egyéb fon
tos dolgokat beszélték meg, majd a 
mindvégig barátságos hangulatú értekez
let Bihary Barnabás elnök köszönő sza
vaival zárult.
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Halálos szerencsétlenség a sajólé- 
nártfalvai állomáson. Megdöbbentő 
halálos baleset történt a2 elmúlt héten 
a sajólénártfalvai állomáson. A Bánréve 
felöl befutó budapesti gyorsvonatot na
gyobb tömeg várta, amelyet Hosszuréti 
Dezső vasúti váltóőr, üzemi altiszt vissza
tartani igyekezett. A vonatot megrohanók 
azonban a szerencsétlen embert a gyors
vonat elé lökték, amelynek mozdonya 
Hosszurétit valósággal kettészelte. A ha
lálos szerencsétlenség ügyében a csen
dőrség erélyes vizsgálatot indított.

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

Igénybevehetök a nem lakott helyi
ségek. A magyar kir. belügyminiszter 
rendeletet adott ki a nem lakott helyi
ségeknek az egyes városokban a polgár 
mester által való igénybevételéről. A ren
delet Rimaszombatra is vonatkozik és a 
kihirdetés napján lép életbe.

A százszázalékos hadirokkantak ki
vételes előléptetése. A hivatalos lap 
közölte a honvédelmi miniszter rende
letit, melynek értelmében kivételesen és 
a honvédelem érdekében hozott súlyos 
áldozatok különös méltánylásaképpen 
megengedi, hogy azok a legénységi állo
mányú, rendfokozatnélküli, illetőleg a 
valóságos tizedesi rendfokozatnál ala
csonyabb rendfokozatban álló egyének, 
akik katonai (fegyvergyakorlati) szolgá
latból kifolyólag szenvedett sérülés, se
besülés vagy más egészségrontásból 
eredően százszázalékkal váltak munka- 
és keresetképtelenné, magasabb ellátás 
megállapítása szempontjából valóságos 
tizedesi rendfokozatba előléptethetők és 
ennek eredményéül az altiszti ellátási- 
csoportba sorolhatók legyenek.

Bevonják az egy- és kétpengös 
papírpénzeket. A Magyar Nemzeti Bank 
1941. szeptember 12-től fogva fokozato
san bevonja a forgalomban lévő egy- 
és kétpengös bankjegyeket. Az említett 
bankjegyek 1942. március 10-ig fizetési 
eszközök. Azon túl 1945. március 10 ig 
a Nemzeti Bank és más pénzintézetek 
csak becserélésre fogadják el.

*A leghíresebb detektív. Palntunak 
hívják és kétségen kívül ma a leghíre
sebb detektív, mert ő a hőse „A csel
szövők" cimü nagyszerű regénynek, 
amellyel Waltari, a skandináv államok 
50.000 svédkoronás detektivregény-pá- 
lyázatán a finn dijat nyerte meg. A nem 
mindennapi élvezetet nyújtó könyv most 
került forgalomba a Pengős Regények 
sorozatában. Egyidejűleg megjelent két 
pompás Félpengős Regény: Bechdolt 
„Találkozás a hóviharban" c. izgalmak
tól lobogó vadnyugati regénye és J. 
Cross könyve : „Kéz a függöny mögött", 
amelyben a halálból visszatért élet kö
rül szövődnek csodálatos rejtelmek. A 
világszerte ismertnevű Seltzer drámai 
erővel felépített nagyszabású uj regényét 
ismerteti meg a magyar olvasóközön
séggel a szeptember közepén megjelenő 
Pengős kötet.

A szénkiskereskedelem üzletköre.
A m. kir. közellátási miniszter 209.400/ 
1941. K. M. sz. rendelete alapján szén
kiskereskedő csak ipari vagy egyéb fo
gyasztó részére és legfeljebb fuvartétel
ben aohat el szenet, brikettet, kokszot 
vagy kokszbrikettet. Ipari vagy egyéb 
fogyasztó részére vagontételben csak az 
a szénkereskedő adhat el szenet, briket
tet, kokszot vagy kokszbrikettet, aki 
mind szénnagykereskedővé, mind pedig 
szénkiskereskedővé ki van jelölve. A je
len rendelet a m. hó 20-án lépett hatályba.

Ki fizet hadfelszerelési adót? A had
felszerelési adóról szóló kormányrende
let kimondja, hogy hadfelszerelési adót 
tartozik fizetni a földadó, házadó, kere
seti adó, társulati és tantiemadó, társu
lati vagyonadó, valamint jövedelem és 
vagyonadó fizetésére kötelezett személy. 
Az adóalapra biztosított állandó adó- 
mentesség kiterjed a hadifelszerelési 
adóra, de az ideiglenes adómentesség 
— a földadóra engedélyezett ideiglenes 
adómentesség kivételével — nem mén 
tesit a hadfelszerelési adó alól. Az adó 
kulcsa a kivetés alapjául szolgáló adók 
összegének tiz százaléka. A hadfelszere
lési adót az alapadók előírásának helyén, 
a községi elöljáróság évenként veti ki.

Tiltott határátlépés. A rimaszombati 
kir. törvényszék Szabó István és Kiss 
Ferenc abasári-i (Hevesmegye) lakoso
kat 5—5 napi fogházra Ítélte, mert a ma
gyar-szlovák h a t á r t  Szabatka - puszta 
mellett engedély nélkül átlépték.

Nemzeti filmszínház kit.
Szombaton és vasárnap a magyar 

vígjátékok sorából az egyik legmulatsá
gosabb filmet mutatja be a filmszínház, 
amelynek főszerepeit a legjobb magyar 
színészek játszák. Aszlányi Károlynak 
egyik legkitűnőbb alkotása: „A hölgy 
egy kissé bogaras", amely egy kedves 
fiatal lány kalandjait tárgyalja két órán 
át tartó kacagás keretében. Ráthonyi 
Ákos ötletes rendezése mellett a bájos 
Tolnay Klári, Rádai Imre, Mály Gerö, 
Gózon Gyula, Pethes, Makláry és Kő- 
váry bonyolítják a sok helyzetkomikum 
mai telt történetet. Kisérőfilmként a 
Magyar Híradón kiviil minden szomba
ton és vasárnap vonzóerejü amerikai 
színes rajzfilmet is vetít a mozgókép
színház.

Szeptember 16-án, kedden az egyik 
legragyogóbb német vígjáték kerül a 
műsorra. Hubert Marischka szellemes 
története, a „Nászút hármasban" nem a 
sablonos limonádé-mese, de élettel - tel
jes, váratlan fordulatokkal teletűzdelt, 
egészséges humortól dagadó cselekmény. 
A kifogyhatatlan humorról a Theo Lin- 
gen, Hörbiger Pál és Johannes Riemann 
hármas gondoskodik, a női főszerepben 
pedig az elragadó Maria Andergast nyújt 
kiválót. Az UFA híradóban az oroszor
szági háború legújabb eseményeit lát
hatjuk.

Szeptember 17-én, szerdán és 18 án, 
csütörtökön nagyszerűen megrendezett 
francia bűnügyi dráma fut a vásznon 
„A fekete asszony" címen, amelyet Jean 
Renoir, a híres francia iró Zola Emil 
regényéből dolgozott át a filmre. A fran
cia kispolgári élet hibáit és bűneit tár
ja elénk élénk színekkel. Főszereplői a 
francia színjátszás büszkeségei : Simoné 
Simon és Jean Gabin.

A jövő hétre a filmszínház Ujházy 
György nagy sikert aratott filmjátékát: 
3 „Hét szilvafá“-t jegyezte elő.

S P O R T .
L abdarúgás.

A R. Törekvés az elmúlt vasárnap 
játszotta le a Kisterenyén esedékes baj
noki mérkőzését, ahol az ottani Bányász 
SC-tól 3:2 (2:2) arányban vereséget szen
vedett. A rimaszombati csapat több tar
talékkal játszva gyönge formában szere
pelt. A mérkőzés utolsó negyedórájáig 
az eredmény 2:2 volt, amikor a helyi 
csapat váratlan lerohanásból a győzelmet 
megszerezte. Az RTSE góljait Barczy és 
Szapáry II. lőtték. Ma vasárnap a Tö
rekvés Salgótarjánban a SSE II. ellen 
játszik.

A Törekvés leventecsapata vasár
nap Várgedén 5:1 arányban győzött az 
ottani leventék ellen.

Irodalom.
Deutschland und Ungarn. Ezen a cí

men a német nemzetiszocialista párt 
sziléziai Gauverlagja igen érdekes, érté
kes, nagyméretű és díszes könyvet adott 
ki. Hitler vezér arcképe után Bárdossy 
miniszterelnök képe és egy, a magyar
német barátságot hirdető nyilatkozata 
következik. Wilke a magyar-német sors
közösséggel foglalkozik. Igen érdekes 
Ribbentrop megnyilatkozása :„Magyaror 
szág és az uj Európa". Ezután Kor
mányzó Urunk arcképe következik, majd 
pedig Teleki és Csáky emlékének hó
dolnak. A következő oldalak a diadal
mas honvédeinké. A könyv ezután ma
gyar és német államférfiak, közgazdászok, 
írók cikkeiben bemutatja egész Magyar- 
országot. Ipar, kereskedelem, mezőgaz
daság, irodalom, pénzügy, zene, sajtó, 
hogy csak egynéhányat ragadjunk ki. A 
cikkek mindegyikét számos művészi ki
vitelű kép disziti. A cikkírók között 
szerepelnek többek között Hóman, Bánffy, 
Varga, Reményi Schneller, Darré, Rust 
miniszterek, Sztójay követ, Szendy pol

gármester, Tasnády-Nagy András, a 
képviselőház elnöke, vitéz Náray tábor 
nők, dr. Ullein-Reviczky meghatalmazott 
miniszter, Szily Kálmán államtitkár és 
Mecsér András. A mfi, ami Breslauban 
jelent meg, méltó kifejezője a magyar 
német barátságnak.

Ankara: egy újjászületett nemzet 
szive. A háborús hírek olvasása közben 
gyakran találkozunk a tűrök fővárosnak, 
Ankarának nevével. Az amerikai iram
ban újjáépült fővárosról közöl rendkí
vül érdekes képekkel illusztrált cikket 
a Tolnai Világlapja legújabb számában. 
A legjobb magyar Írók novelláin, a szó
rakoztató és ismeretterjesztő cikkek dús 
során és a közkedvelt rovatokon kívül 
közel száz fénykép található a népszerű 
képeslapban. A Tolnai Világlapja egyes 
száma 20 fillér.

Érdekes színházi újdonságok Buda
pesten. Az induló színházi idény min
den érdekes újdonságáról rengeteg kép
ben, írásban számol be a Délibáb szín
házi hetilap legújabb száma. A legszebb 
és legolcsóbb színházi hetilap ára csak 
14 fillér.

A Tükör Széchenyi száma. A Tükör, 
melyet a magyar olvasóközönség a leg
szebb magyar folyóirat néven ismer, 
szeptemberi számát Széchenyi István 
gróf emlékének szentelte. A színes friss 
rovatokon kívül számtalan fénykép és 
rajz gazdagítja az Ízléses kiállítású fo
lyóiratot. A Tükör Révay József dr. szer
kesztésében és a Franklin-Társulat ki
adásában jelenik meg.

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.

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

M E G H Í V Ó .

Rimaszécsi Polgári és Gazdasági 
Hitelintézet, mint szövetkezet (felszá
molás alatt) 1941. október 5-én

k özg y ű lést ta rt
a rimaszécsi Iparoskor nagytermében 15 
órakor. Ha a közgyűlésen a részvényesek 
megfelelő számban nem jelennek meg, 
úgy a következő közgyűlés október hó 
19 én lesz a fenti helyen és időben 
megtartva, amikor is a közgyűlés tekin
tet nélkül a megjelentek számára hatá
rozatképes lesz.

Az alapszabályok 29. §-a értelmében 
ezúton hivatnak meg a részvényesek a 
közgyűlésre.

TÁRGY:
1. Végelszámolás.
2. A felszámoló bizottság felmentése. 

Hitelintézetünknek sem aktív, sem
passzív vagyona nincs.

A felszámolóbizottság. 

Elvállalok saját írógépemen m i n d e n f é l e
g ép írás! m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépirónö kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok).

Eladó méhes
nagyon jó karban, alkalmas fatartó
nak is. Cim: Rimaszombat, Kossuth- 
utca 37. a.

k eresek  azon n ali belépésre.
Cim : a kiadóhivatalban.

Kiadd két üzlethelyiség,
az egyik azonnal, a másik 1941. október 
1-től a Horthy Miklós-tér 3 sz. alatt. 
Irodának is alkalmas. (Érdeklődni lehet 
özv. Antos Kamillnénál Ho r t h y  Mik- 
1 ó s-t é r 3. szám, emelet).

A S zijjá r tó -u tca  56. sz.

udvari ház eladó.
Értekezni lehet

Letső Ida m egbízottnál
Levente-utca 3. sz. 2—3

Erdöbirtok eladás.
A S z e p e s s é g i  Bank R. T. rozsnyói 

fiókja, kényszerfelszámolás alatti cég tu
lajdonát képező s a berzétei 71. és 289. 
számú kataszteri jegyzőkönyvekben fel
tüntetett mintegy 361 kh. kiterjedésű 
erdő birtokát eladja. Az eladás szabad
kézből, készpénz lefizetés ellenében tör
ténik.

Az erdőbirtok részletes leírása a Fel
sőmagyarországi Hitelbank rozsnyói fiók
jánál tudható meg. írásbeli vételi aján
latok a Pénzintézeti Központ Felszá
moló Osztályához Budapest, V. Szabad
ság-tér 5—6 sz. küldendők be.

Szepességi Bank R. T. 
rozsnyói és pelsőci fiókja kfa.

Pénzintézeti Központ.

Hirdetmény.
A Bánréve—rimaszombati th. közút 

C síz és Rimaszombat között levő 7'5— 
9'2 km. szakaszát útépítés miatt az épí
tés tartamára f. év szeptember hó 15 töl 
előreláthatólag október hó 31-ig a for
galom elől elzárom.

Rimaszombati m. kir. 
államépitészeti hivatal.

A rimaszombati kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

1449/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Király Borbála, mint Gartner Lajos 

engedményese végrehajtatónak Király 
Demeter Béla végrehajtást szenvedő el
len indított végrehajtási ügyben a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
130 dollár tőkekövetelés és jár. behaj
tása végett az Uzapanyit községben fekvő 
s az uzapanyitl 945. sz. tjkvben A. I. 
1—7 sorszám 43/a, 98/a, 1073/a, 1100/a, 
1138/a, 1140/a, 1154/a. hrszám alatt fel
vett s egészben Király Demeter Béla 
nevén álló ingatlanra 2510 P. 50 f. ki
kiáltási árban a C. 1. alatt özv. Király 
Demeter Józsefné sz. Nagy Zsuzsanna 
javára bekebelezett özvegyi haszonélve
zeti jog feltétlen fenntartásával a C. 5. 
alatt özv. Király Demeterné sz. Túrós 
Borbála javára bekebelezett özvegyi ha
szonélvezeti jogra tekintettel, a csökken
tett kikiáltási árra figyelemmel a tkvi 
hatóság kimondja, hogy amennyiben az 
ingatlant a C. 5. alatti szolgalmi jog 
fenntartásával 1261 P. 50 f. árban eladni 
nem lehet, az árverés hatálytalanná vá
lik s a nyomban megtartott újabb árve
résen az ingatlan a C. 5. alatti szolgalmi 
jog fenntartása nélkül a 2510 P. 50 f. 
kikiáltási árban kerül árverés alá, amely 
esetben az ingatlan ezen kikiáltási ár 
2/3-ánál alacsonyabb áron el nem ad
ható — elrendelte.

Az árverést 1941. évi október hó 1 
napján délelőtt 10 órakor Uzapanyit 
községházánál fogják megtartani. Bánat
pénz a kikiáltási ár 10“/o-a,  amelyet a 
magasabb Ígéret ugyanannyi ° /o 'á ra  kell 
kiegészíteni.

Rimaszombat, 1941. évi jul. 5. napján.
Dr. Túrós Dezső s. k.

kir. járásbiró.

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


