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A szerkesztésért és kiadásért feleiös :

R A B E L Y  k á r o l y .
E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre S pengő. Félévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám ára 20 fillér.

Külföldre : Egy évre 12 pengő.

T akarékoskodjunk, gyüjtsünk!
Apáink, testvéreink és fiaink j 

haláltmegvetö bátorsággal küzde
nek Európa keleti részében az uj 
Magyarországért s az újjászervezett 
Európáért. Védik a kultúrát, ame
lyért ezer éven át véreztek elődeink 
és amelynek kialakításában kivet
tük a részünket.

Az itthonmaradottaknak is meg 
kell vívni a csatát, épp úgy, mint 
a harctéren levőknek. Az élet ezer 
kis vonatkozásában kell beleillesz
kednünk abba a nekifeszülésbe, 
amely megteremti az uj Magyaror
szágot, azt, amelyre épül a máso
dik ezerév boldogabb jövője.

A nagy harc egyik legfontosabb 
tényezője a takarékosság, vagy 
jobban mondva az okosság min
den téren. Minden fölöslegest le 
kell nyesegetni a háztartás szám
talan vonatkozásában. Nem sza
bad pazarolni azt, ami cs?1' úgy 
jut mindenkinek, ha az egyik ma
gyar a másikra is gondol! El kell 
sajátítanunk a helyes beosztás mű
vészetét, hogy mindenkinek jusson 
és a jövőben is el legyünk látva. 
Ne feledjük e l : a modern háború 
éppen arra irányul, hogy térdre- 
kényszeritsék azokat, akik nem 
tudnak észszerűen gazdálkodni s 
helyesen beosztani. Az állam élete 
ezer és ezer apró sejtből áll, amely
nek helyes életfunkciójától, takaré
kos működésétől függ a gazdasági 
élet szívóssága és a nemzet ellen
álló ereje. Erre épül fel a hadako
zó front is.

A hulladékok arra várnak, hogy 
összegyűjtve és feldolgozva ismét 
a gazdasági vérkeringésbe kerül
jenek s mint uj áruk tegyék köny- 
nyebbé az életet. Hogy ruhával és 
fegyverrel lássák el harcoló kato
náinkat.

A vashulladékok például az egész 
gazdasági élet vasszükségletének 
egy lényeges részét látják el. A 
múlt évben például hatezer vágón 
kovácsolt érchulladékot, egyezer- 
kettőszáz öntött vashulladékot és 
hatszáz vágón fémhulladékot gyűj
töttek össze. Ez olyan óriási tel
jesítmény, hogy büszke lehet rá a 
magyar társadalom. Minden vágón 
vashulladékkal csökkentjük a vas
érc behozatalának szükségletét, te
hát növeljük az államgazdaság 
nyereményét és modern harcifegy
vert adunk testvéreink kezébe, akik 
igy védekezni tudnak a gyilkos 
ellenséges fegyverekkel szemben.

A hadiiparunk óriási feladatok 
elé állítja az országot. Ebből részt

vállalunk, ha a különben haszna
vehetetlen vashulladékot mentői 
előbb ennek az iparnak a rendel
kezésére bocsájtjuk. Minden kiló 
vassal növeljük a pengő vásárló
erejét, mert evvel nem engedjük 
ki pénzünket az országból és taka
rékoskodunk az idegen valutával, 
ami a pengő vásárlóerejét erősiti. így

Gömör és Kishont vármegye törvény- 
hatósági bizottsága szeptember 30-án, 
kedden délben tartja évnegyedes rendes 
közgyűlését, melynek egyik legfontosabb 
tárgya dr. Horváth Árpád alispán időszaki 
jelentése. A nyomtatásban megjelent és 
a törvényhatósági tagoknak megküldött 
jelentésből a nyilvánosság számára az 
alábbiakat emeljük ki:

„A legutolsó évnegyedes beszámolóm
ban jeleztem már, hogy a Legfelsőbb 
Hadúr parancsára megindultak honvé- 
deink „Dél“-felé is, az ezeréves, régi 
történelmi határokra. Most arról számol
hatok be, hogy honvédségünk maradék 
nélkül a régi harci erényeinek csillog
tatásával oldotta meg ezt a feladatot is: 
Szabadka, Zombor, Újvidék visszatér
hetett az ősi magyar földhöz. Hazánk ez 
újabb területi gyarapodásával mind gaz
dasági, mind katonai téren még számot
tevőbb tényezője lelt a kontinensnek. 
Európa népei pedig láthatják, hogy 
nemcsak a kialakuló uj gazdasági rend
ben számithatnak a magyar nemzetre, 
de a katonai kötelességteljesités során, 
mint mindig, most is hiven és becsület
tel állja meg a helyét e sokat szenve
dett nép. Beszédes bizonysága ennek az, 
hogy az európai kultúra- és erkölcs
védelmében ott harcol ismét a magyar 
honvéd a régi lebediai őshaza földjén és 
dicső tetteit dicséri a fegyvenárs és ke
servesen érzi az ellenség.

Lehet, hegy még sokat kell nél
külöznünk, sokat kell szenvednünk. 
Lehet, hogy még hosszabb ideig szű
kös lesz a kenyér, de a hatalmas 
seregek dübörgő vonulása, az ágyuk 
dörgése, repülők vijjor.gása és gép
puskák kattogása közben már vajú
dik az uj világ: a boldog magyar 
jövő.

Születőben van az uj rend is, amely 
igazságosan szelt magyar kenyeret fog 
jelenteni mindenkinek, aki igazán és 
őszintén akar dolgozni az uj szociális 
magyar államért. De addig a nemzetnek 
e mostani nagy erőfeszítésében ki kell 
tartanunk. Ne a hibákat, ne a múltat 
nézzük mindig, hanem tekintetünket 
egyenesen, előre a kialakulóban levő uj 
magyar jövő felé szegezzük. Meg kell 
tanulnunk fegyelmezetten engedelmes
kedni tudni, s be kell látnunk, hogy a 
törvényes intézkedésekben és rendelke
zésekben a nép tulajdonképen önmagá
nak engedelmeskedik és hogy azok az

önmagunknak is szolgálatot teszünk.
Hazafias kötelesség tehát a hul

ladékot gyűjteni, mert ezzel fokoz
zuk a nemzet ellenálló erejét, távol
tartjuk a háborús anyaghiány fe
nyegető rémét és megkönnyitjük 
mindnyájunk jólétének emelkedését. 
A különféle anyaggyiijtő szerveze
tek ma már csaknem az egész 
országot behálózzák, kétségtelen 
azonban, hogy sok még a tenni
való. De ez ne vegye el kedvét

egész nemzet parancsai, amelyek az 
egésznek és egyeseknek egyaránt javát 
szolgálják. "

Meg kell tanulnunk egymásért s a 
közösségért áldozatot hozni tudni. Nem 
szabad, hogy többet közöttünk vámsze
dője legyen a magyar vérnek és nyomo
rúságnak, mert mi magyarok ezentúl az 
egyéni érdekek és vágyak háttérbe szo
rításával s az önzések megtagadásával 
csak egymásért, a nagy magyar sors
közösségért akarunk dolgozni, élni és 
ha kell: életet is áldozni.

Arra kérem a vármegye Közönségét 
ezúttal is, hogy

ne üljön fel a lelkiismeretlen, nem 
magyar fajú bujtogatóknak. Legyen 
bizalommal a hatóságok iránt.

Ne feledje azt, hogy amikor honvédeink 
esőben-sárban, a félelmetes acélszörnyek 
rettenetes tusájában, akadályt nem is
merve harcolnak és ontanak vért azért, 
hogy mi itthon nyugodtan hajthassuk 
ál ómra a fejünket, akkor nekünk első
sorban legalább velük szemben köteles
ségünk az, hogy az apróbb kényelmet
lenségeket, de ha kell, a nélkülözést is 
zokszó nélkül viseljük."

Az alispánt jelentés a mély gondola
tokkal telt bevezetés után a közigazga
tás menetéről számol be. Megemlíti en- ' 
nek során, hogy a segédjegyzői állá-| 
sokra kiirt pályázatok okleveles jegyző 
pályázók hiányában meddők maradtak. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
jegyzői pálya kezd mindinkább elnép
telenedni és igy a jegyzői utánpótlás 
nincsen kellőképen biztosítva. Ezért 
azzal az indítvánnyal fordul a Törvény- 
hatósági Bizottsághoz, hogy az Írjon fel 
a m. kir. belügyminiszterhez oly értelmű 
intézkedés végett, hogy

a megüresedett segédjegyzői állásra 
érettségivel rendelkező egyéneket 
is meg lehessen választani, illetve 
kinevezni, annak kikötése mellett, 
hogy ezek záros határidőn belül 
kötelesek legyenek jegyzői okleve
let szerezni.

Az elmúlt időszakban az alispán egy 
községi bírót felfüggesztett, fegyelmi el
járás alá vont 2 községi jegyzőt, 1 — 1 
községi bírót és irodasegédtisztet. Rend 
büntetést a vármegye felügyelőhatósá- 
gainak 16 esetben kellett alkalmazni.

A vármegye háztartási alapjába szep
tember 15-ig 128,53685 P. pótadó folyt

senkinek a gyűjtögetéstől és taka
rékosságtól. Minden anyagra és 
minden háztartásra sor kerül. Csak 
az a fontos, hogy mindenki kellő 
komolysággal átérezze ennek az 
országos jelentőségű feladatnak a 
súlyát és a maga háza táján igye
kezzék megszervezni, rendszeresí
teni a gyűjtést. Szinte semmiből 
lesznek igy a milliók, amelyek 
fegyvert és szerszámot, győzelmet 
és békét, s jobb jövőt jelentenek.

be. A törvényhatósági közúti alapnál a 
közmunkából 102,31202 és az útadóból 
130.83888 P. folyt be. A megyei városok 
és községek 1941. évi költségvetéseit a 
m. kir. belügyminisztérium mind jóvá
hagyta és a községeket összesen 402,600 
pengő segélyben részesítette.

A vármegye rendészeti és közbizton
sági viszonyai rendezettek és kielégítők 
voltak. A légoltalmi intézkedéseknek a 
vármegye lakossága pontosan tett eleget.

A „suttogó propaganda" és az ár- 
drágitási cselekmények ellen szi
gorú intézkedések tétettek.

Nagyobb fejezetet szán az alispáni 
jelentés a közellátás kérdéseinek. A vár
megye ellátatlan lakossága az elmúlt 
évnegyedben mintegy 70.000 fő, mely
nek lisztszükségletéröl gondoskodni nem 
kis feladat elé állította a vármegye köz- 
igazgatását. Dr. ’Sóldos Béla közellátási 
kormánybiztos hathatós és eredményes 
támogatásával sikerült ezt a feladatot 
kielégítően megoldani. így augusztus 
hónap közepétől a vármegye lisztellátása 
már teljesen zavartalanul folyik. Dicsé
rettel emlékszik meg a jelentés a vár
megye kisgazda közönségéről, amely a 
felajánlások során terményfeleslegét túl
nyomóan önként ajánlotta fel az ország 
közellátása céljaira. A vármegye zsír- 
szükségletét behozatal utján igyekeztek 
kielégíteni. A zsirellátást nagyban meg
nehezítette a takarmányhiány, amelynek 
megszüntetésére a kellő intézkedések 
megtörténtek. A cukorellátás teljesen 
zavartalanul folyt, ugyancsak kielégítő 
a petróleum igénylések teljesítése is. Ez
zel szemben a lábbeli és a talpbörellá- 
tás terén az elmúlt időszakban nagy 
nehézségek mutatkoztak, miután a vár
megye részére megállapított lábbelikeret 
és kiutalt talpbörmennyiség a szükség
letet csak kis részben biztosították.

Az alispán a közellátási kormány- 
biztossal együtt kérelemmel fordult 
a közellátási miniszterhez nagyobb 
talpbőrellátmány kieszközlése végett.

A vármegye fa - és szénellátása érdeké
ben a kellő intézkedések megtörténtek, 
úgyhogy e tekintetben a lakosság teljes 
nyugalommal nézhet az eljövendő tél elé.

A törvényhatósági közúti igazgatást 
illetően jelenti az alispán, hogy az 1941. 
évre előirányzott fenntartási és beruhá
zási munkálatoknak végrehajtását igen 
erősen befolyásolták a jelenlegi viszo-

Nagyarányú és hasznos tevékenységről számol be 
a vármegye alispánjának időszaki jelentése.



2 G ö m ö r 1941. szeptember hó 28.

NAGYSZERŰ TÁVOLSÁGI SZUPERVEVŐ
nyok szülte nehézségek. Ezért az előre 
kitűzött programot a célszerűség szem
pontjából gyakran meg kellett változ
tatni. Ennek ellenére több bekötő-ut 
átépítése megtörtént, a sürgősebb ut- és 
hidjavitásokat elvégezték.

Kimerítően számol be az alispáni je
lentés a nép- és családvédelmi tevékeny 
seprői. Örömmel jelenti be dr. Horváth 
Árpád, hogy a szociális munkaterv nagy
része már megvalósulást nyert.

A vármegye hat községében : Alsó- 
pokorágyon, Keleméren, Kraszna- 
horkavnralján, Sajószárnyán, Szuha- 
fön és Várgedén 40 családi ház a 
sokgyermekes családoknak még a 
tél beállta előtt rendelkezésükre fog 
állani.

Számos sokgyermekes család házát 
megjavittatják, amelynek költségeire az 
alispán a Közjóléti Szövetkezet utján 
43.000 pengőt utalt ki. A sokgyermekes 
családok között 31 tehenet máris kiosz
tottak, 10-nek szétosztása folyamatban 
van. Ugyancsak kiosztásra kerül 3341 
koca-malac és az év folyamán még 80. 
Tervbevette az alispán a vármegye ba
romfi állományának emelését is, mely 
célból a rimatamásfalvai központi tele
pen szövetkezeti keltető központot és 
baromfi telepet létesittet. A háziuttatás- 
ban részesített családoknak 600 négy
szögöles telken gyümölcsfákat ültetnek. 
Emelik a kendertermelést, megkezdték 
a kukoricaháncs és a gyógynövények 
gyűjtését is. A talajjavítás céljaira a vár
megyének 10.000 pengő áll rendelke
zésre. A Közjóléti Szövetkezet 15.0C0 P. 
értékű mezőgazdasági gépet osztott szét, 
a vármegyei kisiparosok támogatására 
pedig 20 000 P. kamatmentes kölcsön 
áll rendelkezésre, inig 15.000 P. érték
ben az arra rászorult házasulandó fa
lusi fiatalok részére bútort készíttettek.

A vármegye közegészségi viszonyai az 
elmúlt időszakban nagyobbrészt kedve
zően alakultak. Az egészségügyi szervek 
hivatásukat zavartalanul végezhették el. 
A nyár folyamán 43 napközi otthon mű
ködött, ahol 2250 gyermek részesült 
ellátásban. Járványszerüen a kanyaró, 
vörheny és hastífusz lépett fel nagyobb 
mértékben. A gyermekbénulásos esetek 
a vármegye egyik járásában fordultak 
elő, azonban sikerült azokat elszigetelni. 
Az elmúlt 5 hónap alatt a születések 
száma 820, a halálozásoké pedig 623 
volt, úgyhogy a vármegye természetes 
szaporodása áprilistól-—augusztus vé
géig 197 lelket tett ki. A jövő feladatát 
képezi az egészségvédelmi szolgálatok
nak az egész vármegye tetületére ki
terjedő kiépítése.

A mezőgazdaság és állategészségügyi 
állapotok leírása után (amelyekről a 
Gömör havonként hoz részletes jelenté
seket) a népoktatásra tér át az alispáni 
jelentés. A tankötelezettség múlt tanévi 
végrehajtása általában kielégítőnek mond
ható. Az uj iskolai évben a népszámlá
lás alapján az iskolakötelesekről a 
törzskönyvvezetők részére már pontos 
adatok állnak rendelkezésre. A várme
gyében számos iskolaépület szorul meg
javításra s erre a célra már nagyobb 
(mintegy 300.000 P.) összegű államse
gélyt utalt ki a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter.

Az iskolánkivüli népművelés a kitűzött 
program szerint folyik. Sajnos, a szépen 
fejlődő népművelési tevékenység költ
ségeire igen kevés pénzösszeg áll az 
alispán rendelkezésére.

Nagy sikere volt a magyar nyelv- 
tanfolyamoknak, ami azt bizonyítja, 
hogy a szlovák lakosság önként 
igyekszik elsajátítani az állam nyel
vét.

A honvédelem és leventeintézmény terén 
történtekről kedvező jelentést ad az 
alispán. A hadbavonultak családi segé
lyének felemelése nagy megnyugvást 
keltett. A leventeintézmény átállítása a 
katonai előképzés céljaira az 1939. II. 
t. c. szerint megtörtént és a levente 
foglalkoztatás határozott haladást muta
tott elő. Kívánatos azonban a testneve
lési hozzájárulások arányos felemelése, 
hogy ez a fontos intézmény nemes hi
vatását kellőképen betölthesse.

A vármegyei levéltár ujjárendezéséről j 
szóló adatokkal végződik a 16 oldalra 
kiterjedő s a vármegye életműködésének 
minden részletét alaposan kimerítő alis
páni jelentés. A vármegye közönsége 
megnyugvással láthatja

azt a nagyarányú és hasznos tevé
kenységet, amit Gömör és Kishont! 
vármegye első tisztviselője a veze
tése alatt álló tisztviselői karral 
együtt a lakosság jóléte és meg
élhetése érdekében kifejt.

Érdekes megemlíteni, hogy dr. Horváth 
Árpád időszaki jelentéseinek formáját 
az utóbbi időben több magyar vármegye 
alispánja is átvette, mint amely a leg
tömörebben és áttekinthetően fejezi ki 
a vármegyei szervezetek működését.

A  beiratkozások eredm énye 
a rim aszom bati iskolákban.
Á helybeli iskolákban most ké

szültek el a beiratkozási statiszti
kák. Az elemi iskolai VIII. osztá
lyos rendszer életbelépésével kap
csolatban feltűnő jelenségként kell 
megemlíteni, hogy

a középiskolák I. osztályaiban 
ezidén csaknem megkétszere
ződött a jelentkezők száma, 

ami azt bizonyítja, hogy a falusi 
lakosság is a magasabb műveltség
re kívánja gyermekeit emelni.

A rimaszombati egyesült 
prot. gimnáziumba 

320 növendék iratkozott be 54 
leánytanulóval. Az első osztályban 
tavaly 36 tanuló volt, mig az idén 
61 kérte felvételét. A múlt évben 
a levizsgázott tanulók száma 314 
volt.

A polgári fiú- és leányis
kolába

405 tanulót vettek fel, amely szám
ból 178 fiú- és 227 a leánynö
vendék. Emelkedés tavalyhoz ké
pest 4.

A Széman Intézettel kapcsolatos 
államilag engedélyezett

kereskedelmi szaktanfolyam 
I. osztályába 25, a másodikba 23 
leány iratkozott be, igy a növeke
dés ezidén 5 tanuló. Az ez évben 
itt megnyílt

polgári iskolai előkészítő tan
folyam

I. osztályába 31 növendéket vet
tek fel.

Az állami elemi fiúiskolába 
250 a beíratottak száma. Ebből az 
V—VIII. osztályra 40 tanuló esik. 
A szülők régi kívánságát teljesí
tette az igazgatóság, amikor

külön osztályt létesített az 
I—III. osztályos cigánygyer
mekek számára.

A 37 tanuló oktatását Babitsné 
Miskolczy Márta tanítónő vállalta.

Az állami elemi leányiskola 
220 növendékkel nyílt meg, amely
ből az V—VIII. osztályra 45 ta
nuló esik.

A mindkét nembeli
tanoncifjak szaktanfolyamára 

130 a beíratottak száma. Összesen 
1404 tanköteles az 1941/42. évre 
beiratkozottak száma, amely 40-nel 
kevesebb a tavaly vizsgázoftak 
számánál. A küiömbséget az elemi 
iskoláknál beállott csökkenés adja.

Gróf Széchenyi István emlékezete a Polgárikirben.
Országszerte nagyszabású ünnepsé

gekkel ülik meg gróf Széchenyi István 
születésének 150. évfordulóját. Az ün
nepségek sorát vasárnap délben Buda
pesten a Vigadóban rendezett emlékün
nep nyitotta meg. Magyarország főmél- 
tósdgu kormányzója meggyujtotta az 
emlékezés fáklyáját és átadta a tüzet az 
ifjúság küldöttségének, hogy „hordozza 
lelkében, védje a viharban és vigye em- 
bertől-emberig, faluról-falura és város- 
ról-városra“. Majd Bárdossy László 
miniszterelnök mondott nagy beszédet, 
amelyben megkapó életteljességgel és 
megeleveniíő erővel állította a nemzet 
elé a „legnagyobb magyar" tragédiás 
alakját.

Rimaszombat város társadalma is 
nagy fiainkat megillető tisztelettel és 
megbecsüléssel kapcsolódik bele az or
szágos ünnepségekbe. A születési évfor
duló előestjén, szeptember 20-án, szom
baton este a Polgárikör tartotta meg 
Széchenyi-emlékünnepét. Erre hivatott- 
ságot adott az a körülmény, hogy váro
sunk eme legrégibb egyesülete, amint 
azt Rábely Miklós elnök megnyitó be
szédében hangsúlyozta is, a Széchenyi 
reformkorszak idején alakult meg.

Az emlékünnepélyen dr. Horváth Ár
pád alispánnal az élén megjelentek a 
város társadalmának vezető egyéniségei. 
Gróf Széchenyi István nemzeti színek
kel övezett és babérkoszorúval diszitett 
mellszobra állott a színpad előtt. Id. 
Rábely Miklós elnök üdvözölte a meg
jelenteket, akik eljöttek, hogy ünnepel
jék „annak a Széchenyi Istvánnak az 
emlékét, aki ellenállhatatlan erejével 
életre keltett egy elalélt nemzetet, aki 
cselekedeteiben szivünk mélységében él 
és tanításaiból oly sokszor merítjük 
nemzetszeretetünk tiszta érzéseit..."

„S ha olykor pihenő óráinkban vissza
tekintünk a nemzet múltjába, megdöb
benve látjuk, hogy ma is ugyanazok a 
sebek és kérdések merednek ránk, mint 
100 esztendővel ezelőtt. A magyar élet
nek sok minden betegsége szenvedő va
lóság ma is..." Széchenyi István tanítása 
ma is olyan időszerű, mint volt egy év
századdal azelőtt, mondotta nagyhatású 
beszéde során a Polgárikör népszerű 
elnöke és e tanítások alapján társadalmi 
összefogást és nemzeti egységet követelt. 
Szükség van erre éppen most, „amikor 
sorsunk döntő fordulathoz közeledik, 
amikor egy uj világ bontakozik körülöt
tünk, s ezzel az uj világgal együtt egy 
uj magyar feltámadást hiszünk és remé
lünk. Ebben a szent hitben, ebben a 
forró vágyakozásban keressük és kíván
juk Széchenyi István hangját és útmuta
tásait, hogy biztonságos utón léphessünk 
az uj magyar életbe... Ezekben a vál
ságos időkben készen kell lennünk arra 
a feladatra, amelyet csakis a magyar 
egység teljes megfeszítésével tudunk 
megoldani. A lét vagy nem lét kérdése 
soha nem volt nemzetünkre oly végze
tesen éles, mint ma. Ezért szükséges 
Széchenyi eszméinek önzetlen szolgálata. 
Ezért kell felemelnünk a magyar testvéri 
szeretetnek tiszta lobogóját, hogy köréje 
gyűljön minden magyar; hogy ezzel az 
áttörhetetlen erővel tudjunk harcolni, 
győzni és diadalmasan menetelni előre 
a végső célig: Szent István birodalmá
nak ezeréves határáig !“

A mélyenszántó megnyitó beszédet 
nagy tetszés fogadta. Majd Smid Lehel 
gimnáziumi vallástanár mondotta el ala
pos felkészültséggel megalkotott és köl

tői tollal megirt emlékbeszédét. Mélyen 
megrázó erővel és hazafias lelkesedéssel 
rajzolta meg „a magyar napkelet nyugat- 
arcu vándorának" szellemarcát, a ma
gyar romantika romantikusan tragikus 
hősét. Nagyszerű előadása, amelyet a 
hallgatóság nagy tapssal fogadott, meg
érdemli a nagyobb nyilvánosságot, úgy
hogy annak közlését legközelebb la
punkban meg is kezdjük.

A két beszéden kívül az esten közre
működött a gimnáziumi Éneklő Ijuság, 
Lackner László zeneiskolai igazgató és 
Szokolay Imre gimnáziumi VIII. o. tanuló 
is. Gimnáziumunk nagyhírű énekkara a 
nemzeti énekek és Liszt Ferenc Magyar 
ünnepi dalának előadásával érdemelte 
ki a közönség elismerését. Kedvelt da
losaink a szünidő utáni friss erővel és 
Lackner László énektanár mesteri ve
zetése mellett pompás összhanggal sze
repeltek. Lackner László zongorán Bar
tók régi magyar táncdalait játszotta el, 
bámulatra méltó technikával, kifejezően 
színes hanglejtéssel és az est hangula
tába illeszkedő mélységes hatáskeltéssel. 
Hatalmas tapsorkán jutalmazta átszelle
mült és művészi előadását. A nivósan 
összeállított est műsorát Szokolay Imre 
szavalata fejezte be, aki Arany János 
örökké aktuális „Széchenyi emléke
zetéit mondotta el a költő gondolatai
nak szivbeli átérzésével és lelki elmé
lyedéssel. A hatalmas költemény szivhez 
szóló sorainak tolmácsolásával megér
demelt sikert ért el.

Gróf Széchenyi István emlékezetét 
iskoláinkban is felidézték. Az egyesült 
prot. gimnáziumban szombaton délben 
kis ünnepség folyt le, amelyen a Pol
gárikörben szereplő tanárok és diákok 
működtek közre.

Okt, 4. és 5. 
a Vöröskereszt napjai.

A Magyar Vöröskereszt Egylet 
rimaszombati fiókegylete szeptem
ber hó 23-án tartott választmányi 
ülésén elhatározta, hogy mint az 
országban mindenütt városunkban is 

okt. 4- és 5-én tartja meg a 
vöröskeresztes gyűjtést.

A hölgybizottság tagjai nagy lel
kesedéssel jelentkeztek a gyűjtésre, 
melyet az egyesület elnöksége a 
cserkészek és leventék bekapcso
lásával fog megrendezni.

Mindnyájan tudjuk, hogy mi a 
Vöröskereszt célja ezzel a gyűjtés
sel, melynek minden fillérje a tá
volban harcoló véreink megsegité- 
sére szolgál.___________________

Megvalósulás előtt a rimaszombati 
Hősök-emlékmüve. Amint arról több 
alkalommal megemlékeztünk, kiilömböző 
akadályok miatt szenvedett késést ez- 
ideig a Hősök-emiékmüvének felállítása 
Rimaszombatban. Most az emlékmű meg
valósítása döntő stádiumba jutott. Éva 
László polgármester a hét elején Iglón 
járt, ahol az ott készült kőanyagot át
vette és azt vasútra tétette. Amennyi
ben a kő most már akadály nélkül meg
érkezik városunkba, Rimaszombat fel
szabadításának harmadik évfordulóján 
a Horthy Miklós-téren már ünnepélye
sen felavathatják a világháború rima- 
szombati hőseinek emlékművét.
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Katonai tiszteletadás
a Hösök-temetöjében.

Amióta az egyetemi munkaszol
gálat a rimaszombati Hösök-teme- 
tőjét rendbehozta, a közelmúlt há
borúk elesettjeinek örök nyugvó- 
’ielye: a dicső hősök emléke a há
lás jelen zarándokló helyévé vált. 
Szeptember 24-én délben a legu
tóbb megerősödött itteni helyőrség 
rótta le kegyeletét az immáron pi
henő harcosok sírjainál.

A temetőben ez alkalommal meg
jelentek az összes hatóságok, egy
házak és iskolák vezetői, a társa
dalmi egyesületek kiküldöttjei és 
felvonult a leánypolgári két felső 
osztálya is. A Hösök-temetője előtt 
a 10. honvéd kerékpárosszázad 
diszszakasza helyezkedett el, mig a 
sírok között vezető ut mellett kivont 
karddal huszárok állottak, az em
lékkeresztet pedig a portyázók őr
sége vette körül. Fél 12 órakor ér
kezett meg vitéz R a j h á t h y  Sán
dor alezredes, aki fogadta a kivo
nult diszszakasz parancsnokának 
jelentését, majd elvonult a szakasz 
éle előtt. E r d ő s  László őrnagy 
tette le ezután az „Imához" szóló 
kürtjei hangjai mellett a kerékpáros
század babérkoszorúját az emlék
kereszt talpazatára. A kegyeletes 
aktus után a diszszakasz diszme- 
netben, tisztelegve vonult el a hő
sök sirja előtt.

k i  ózdi tűzharcosok 
Rimaszombatban.

Az ózdi tűzharcos főcsoport a 
rimaszombati csoport megalakulása 
óta szeptember 21-én már harmad
szor kereste fel a helybeli bajtár
sakat. A dr. F a b i n y i  József ko- 
hóigazgató-helyettes, elnök vezetése 
alatt vasárnap délután 60 ózdi 
tűzharcos érkezett Rimaszombatba, 
akiket a Nemzeti Filmszínház előtt 
a helyi csoport vezetősége fogadott. 
S p e k n e r  Szilárd vezetőtiszttel az 
élen a vendég tűzharcosok katonai 
menetben vonultak ki a temetőbe, 
ahol először megkoszorúzták lo
sonci S z a k á l l  Kálmán ny. vezér
kari ezredes sírját. Itt dr. Fabinyi 
József adózott meleg szavakkal az 
ózdi tűzharcos főcsoport tisztelet
beli elnöke nemes emléke előtt. Az 
ózdiak ezután a Hősök-temetőjébe 
vonultak, ahol nagyszámú érdeklő
dő közönség előtt vitéz G az  só 
László mérnök, társelnök helyezett 
el koszorút az emlékkereszt tal
pazatára.

A kedves vendégeket a rima
szombati csoport a Katolikus Kör
ben vacsorával egybekötött táboro
záson ünnepelte. Dr. J a n i s c h  
Geiza miniszteri tanácsos, pénzügy
igazgató, vármegyei szervezőtiszt 
a legelső magyar embert: vitéz 
nagybányai H o r t h y  Miklóst él
tette. Majd dr. I s t ók  Barna kir. tör
vényszéki biró, a helyi csoport el
nöke és dr. G a b o n á s  János h. 
polgármester, vezetőtiszt köszöntöt
ték az ország egyik legnagyobb 
és kiválóan fegyelmezett tűzharcos 
csoportját, az ózdi vendégeket. A 
szives szavakra dr. Fabinyi József 
válaszolt,, aki meleg szeretettel hív
ta meg Ózdra a helybeli tűzhar
cosokat. Majd az ózdiak altiszti 
vezetője köszönte meg a vendég
látást. A fehér asztalnál eltöltött 
két órás kedélyes beszélgetés után 
az ózdiak este 8 órakor két társas
gépkocsin távoztak el városunkból.

Magyarország N agyasszonya,
vitéz nagybányai Horthy Miklósné 
lélekbemarkoló beszéddel fordult 
az ország társadalmához, hogy 
pénzbeli és természetbeli adomá
nyaival siessen segítségére a had- 
bavonult magyar honvédeknek és a 
frontmögötti élet arcvonalán nél
külözőknek. A rádió az ország 
minden részébe szélsugározta a 
Föméltóságu Asszony szívből jövő 
és szívhez szóló szavait, amelyek 
bizonyára megértésre találtak min
den igaz magyar ember lelkében. 
Adakozzék tehát mindenki annyit, 
amennyit adhat!

Miniszter álruhában.
Mátyás király példáját követte 

most a közellátási miniszter és 
államtitkára, amikor álruhában és 
ismeretlenül látogatták végig a bu
dapesti élelmiszerpiacokat és láto
gatásukról hivatalos jelentést ad
tak ki. így közli a közellátási mi
nisztérium-.

„Sajnos, hogy a mai viszonyok 
között sok kereskedő vevőjét nem 
szolgálja ki mindig a köteles ud
variassággal. Egyre-másra hallat
szanak panaszok, hogy a keres
kedők visszaélnek a vásárlók rá
szorultságával és oly módon szol
gálják ki őket, mintha ezzel külön
leges kegyet gyakorolnának. Ezt 
a megmagyarázhatatlanul tapintat
lan és goromba viselkedést a köz
ellátási közegek ellenőrzéseik alkal
mával szintén tapasztalták. Amikor 
a közellátási hatóságok mindent 
megtesznek, hogy a kereskedők 
esetleges áruhiányát e n y h í t s é k ,  
ugyanakkor joggal megkövetelhetik 
azt is, hogy egyes kereskedők ne 
éljenek vissza a vásárlóközönség 
türelmével és tapintatlan viselkedé
sükkel ne hívják ki a fogyasztói 
társadalom jogos felháborodását. 
A közellátási miniszter nyomatéko
san felhívja a kereskedők figyel
mét a közönséggel történő udvarias 
és figyelmes magatartásra. Minden 
hazafiason gondolkodó magyar ke
reskedő elsőrendű kötelessége, hogy 
előzékeny kiszolgálással enyhítse a 
korlátozások okozta nehézségeket".

Délvidéki emlékérmet alapított a 
Kormányzó Ur. Vitéz nagybányai Horthy  
Miklós, Magyarország föméltóságu kor
mányzója emlékérem adományozását 
rendelte el azok számára, akik a Délvidék 
visszaszerzése alkalmából a felszabadító 
hadjáratban mint katonák résztvettek, 
vagy munkásságukkal a katonai közigaz
gatás során közreműködtek.

A Gömörmegyei Muzeum Egyesület 
választmánya szeptember20-án tartotta 
rendes Ülését dr. Z eh ery  István e. ü. 
főtanácsos elnöklete mellett. A választ
mány elhatározta, hogy a Tompa-téri 
földterületét Rimaszombat megyei város
nak adományozza.

Tanítói áthelyezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Gulyás  József 
doborgazi állami népiskolai tanitót a 
rimaszombati állami fíu-népiskolához, 
Smül Éva vámosházai ref. népiskolához 
beosztott állami tanítónőt pedig a pel- 
sőci állami népiskolához áthelyezte.

Halálozás. E rd é ly iJánosné sz. Gyurkó 
Otília, néhai Erdélyi János rimaszom
bati tekintélyes borbélymester özvegye 
szeptember 27-én, 87 éves korában 
meghalt. Elhunyta kiterjedt rokonságot 
döntött gyászba, köztük leányát, Lestyán 
István m. kir. postafőigazgató feleségét, 
valamint a Vályi és Zemlényi családo
kat.

A Katolikus Kör Széchenyi-emlék 
ünnepére szeptember 27-én, szombaton 
este 8 órára szeretettel hiv meg min
denkit.

Egyházi áthelyezések. A rozsnyói 
megyés-püspök D u rzó  János salgótarjáni 
hitoktató segédlelkészt Putnokra, Kovách  
Endre putnoki hitoktató segédlelkészt 
pedig Sajgótarjánba kölcsönösen át
helyezte.

Köszönetnyilvánítás.
Istenben boldogult Édesapánk elhunyta 

és végtisztességtétele alkalmából jó bará
taink részéről velünk szemben bármily 
alakban tanúsított meleg részvételért itt 
mondunk hálás köszönetét. A jó Isten áldja

I
meg őket, s tartson távol tőlük a miénkhez 
hasonló nagy szomorúságot sokáig !

Matolcsy Klára 
Matolcsy Magdolna.

Uj postabélyegek. Szeptember 15-én 
a magyar kir. posta uj 3, 8, 12, 24 és 
80 filléres bélyegeket hozott forgalom
ba, amelyek bárhová szóló postaktilde- j 
niények bérmentesítésére felhasználhatók.

Hirtelen halál. Az egyik helybeli 
korcsma udvarán szerdán este össze- | 
esett és meghalt Mikó István 46 éves 
foglalkozásnélkiili egyén. Halálát való
színűleg az alkohol túlzott élvezete 
okozta.

Az Országos Luther Szövetség evan
gélikus napjai Rimaszombatban szom
baton délután kezdődnek meg.Szombaton 

(este kerül sor a nagy érdeklődéssel 
j várt vallásos-estre, amelyen az igét 

Turóczy Zoltán ev. püspök hirdeti. Va
sárnap délelőtt különféle előadások és 
istentiszteletek lesznek, mig délben fél 
12 órakor folyik le a helyi Luther Szö
vetség diszgyülése, amelyen Fényes Sán
dor egyházfelügyelő, Járosi Andor kolozs
vári és Baráth Károly rimaszombati 
lelkészek tartanak előadást. Délután 4 
órakor női konferenciával zárul a két 
napos egyházi ünnepség.

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

A MÁV kedvezményes utazásai a 
katolikus nagygyűlésre. Budapesten 
október 4—7. között tartandó XIX. Or
szágos Katolikus Nagygyűlés alkalmából 
a MÁV 50 százalékos utazási kedvez
ményt engedélyezett a nagygyűlésen 
résztvevők számára. Az utazási kedvez
mény érvényes odautazásra október 2-án 
0 órától október 7-én 12-óráig, vissza
utazásra október 4-én 12 órától október 
9-én 24 óráig. A kedvezményes utazásra 
jogosító igazolványok ára a kötelező 1 
pengős nagygyülési tagsági jegygyei 
együtt 2 pengő.
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Vármegyénk mt. kereskedőinek szives figyel
mébe ajánlom liszt-, cukor-, fűszer-, gyarmat
áru- és é le lm iszer-nagykereskedésem et

Szől lősy  Istvánná
R im a s z o m b a t ,  P én zü gy i-p a lo ta .

Veszek mindenféle mezőgazdasági magvakat, 
mákot és babot legmagasabb árakon. Raktáron 
tartok Futurt, Pekket és növényvédelmi szereket. 
Vörös őrölt és kocka só állandóan raktáron.

A M agyar M ezőgazdák S zövetk ezetének  bizom ányosa.
_______________________________^ ■ ■ ■ ■ ■ H K W n ttlílZ K IH M S ia H H fS W .

Közérdekű értesítés.

A róm. kát. Mária Kongregáció
szeptember 22-én, hétfőn kezdte meg 
1941/42. évi működését Ádánt Antal 
segédlelkész-prézes és Lippa Piroska 
elnöknő vezetése mellett. Az Isten sege
delmét kérő szentmisét a Széman-Inté- 
zet kápolnájában Raddny Lajos esperes
plébános tartotta.

Újból szabad a friss kenyér árusí
tása. A közellátási miniszter hatályon 
kívül helyezte azt a régi rendelkezést, 
amely szerint a kenyeret kiszolgáltatni 
a sütés után csak 24 óra múltán szabad.

Elkészült a Protestáns Napok prog
ramja. Az Országos Bethlen Gábor 
Szövetség vezetősége többnapos kon
ferencián állította össze a Protestáns 
Napok programját. Az idén még nagyobb 
szabású tervet állítottak össze, mint az 
előző években és az ötnapos ünnepsé
geken a legkiválóbb protestáns szóno
kok, művészek és Írók működnek majd 
közre.

A halottszállító autó és tehergép
kocsi összeütközése. Nem mindennapi 
baleset történt kedden délelőtt a Tor
naija felé vezető országúton. Egy buda
pesti halottszállító autó az egyik utka- 
nyarulatnál nekiszaladt egy követ szál
lító tehergépkocsinak, amelyet az árokba 
sodort. A teherkocsin ülők közül a gép
kocsivezető és két munkás súlyos agy
rázkódást szenvedett, akiket a tornaijai 
mentők a rimaszombati kórházba szállí
tottak. A tehergépkocsi súlyosan meg
rongálódott, mig a halottszállító autó 
csak jelentéktelen sérüléseket szenvedett, 
úgyhogy útját tovább folytathatta. A sze
rencsétlenség ügyében a csendőrség a 
vizsgálatot megindította.

S za b á lyo ztá k  a bevonultak 
lakásfelm ondási ügyét.

Budapesti Közlöny kormányrendeletet 
tett közzé, melynek értelmében a bevo
nult személyek föbérleti lakását, vagy 
főbérleti üzlethelyiségét nem lehet fel
mondani abban az esetben sem, ha arra 
magának a tulajdonosnak vagy leszár
mazottjának, vagy alkalmazottja szolgá
lati lakása céljából volna szüksége. 
Az épület lebontása uj építkezés céljá
ból is csak akkor vonhat maga után 
felmondást, ha a bevonult számára meg
felelő más lakást ajánlanak fel. Azokon 
a helyeken, ahová a lakásügyi minisz
teri biztos hatásköre nem terjed ki, a 
megengedett felmondásokat csak a fő
szolgabíró vagy polgármester hozzájáru
lásával lehet eszközölni, akik hatáskö
rüket a lakásügyi miniszteri biztos szá
mára kijelölt keretek között gyakorolják. 
A házfelügyelők csak abban az esetben 
bocsáthatók el, ha családtagjaik nem 
tudják őket helyettesíteni. Ezek a ki
váltságok a nemhivatásos katonai sze
mélyekre is kiterjednek, akik a hadra- 
kelt seregnél teljesítenek szolgálatot.

A belügyminiszter által rendelettel 
megállapítandó helyeken a köztisztvise
lők számára igénybe lehet venni lakat
lan vagy elhagyott lakást, továbbá 
ugyanannak a személynek saját lakásán 
kivül levő más lakását, azonfelül a nagy 
lakások egyrészét is. Lakásüresedés ese
tén csak abban az esetben lehet a la
kást felhasználni, ha a polgármester 
vagy főszolgabíró nyilatkozatot ad arról, 
hogy a lakást nem kívánja igénybevenni.

Ha nagy lakás esetén annak egy ré
szét veszik igénybe, az átalakítást a tu
lajdonos fedezi.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a nagy ma

gyar mesemondó, Jókai Mór legizesebb 
regényének, a „Sárga rózsádnak film- 
változata kerül bemutatóra. A szépséges 
és romantikus történetet a Hortobágy 
kiváló ismerője: Móricz Zsigmond ül
tette át filmre, pompás ötletekkel gaz
dagítván a magában is vonzó erejű, 
igazi magyar élettel teljes mesét. Nagy
szerű külső felvételek, természetes hu
mor és fülbemászó zene emelik György 
István mesteri rendezését. Főszereplők : 
Szörényi Éva, Kormos Márta, Greguss 
Zoltán, Kamarás Gyula, Pataky Miklós 
és Misoga László. Kisérő műsor a bájos 
színes rajzfilm és a Magyar Híradó a 
legújabb harctéri képekkel.

Szeptember 30-án, kedden a világ 
legjobb komikuspárjának legújabb ka

landjai futnak a vásznon: „A repülő 
ördögök" cimen.'Stan és Pan ezúttal is 
két órás kacagásban tartják a nézőt, 
mint az idegen légió „legszebb katonái". 
Kalandos repülésük a filmtechnika egyik 
legsikerültebb alkotása, amikor is az 
izgalom az ellenállhatatlan nevetéssel 
párosul. Stan Laurelen és Olivér Hardyn 
kivül a legjobb amerikai színészek a 
társszereplők. Az UFA híradóban foly
tatódnak az oroszországi hadjáratról fel
vett riportképek.

Október hó 1-én, szerdán és 2-án, 
csütörtökön a filmirodalom és filmmű
vészet csúcsteljesítménye: „Az ifjú Edi
son" a mozgóképszínház eseményt je
lentő bemutatóját adja. A múlt század 
legnagyobb lángelméjének küzdelmes 
gyermekkorát eleveníti meg Norman 
Taurog, a „Fiúk városáénak zseniális 
alkotója. Egy remek amerikai ifjú bátor
ságáról, törhetetlen akaraterejéről, nél
külözésekkel és megaláztatásokkal telt 
életéről és végül világraszóló nagy dia
daláról szól a Metró világtörténelmi 
jelentőségű filmremeke. A címszerepet 
utolérhetetlen színészi erővel alakítja 
Amerika dédelgetett közkedvence: Mic- 
key Rooney. Társai a sikerben a kis 
Virginia Weidler, Fay Dainter és George 
Bancroff.

A jövő hét végére a nagy magyar tár
sadalmi dráma, a „Ma, tegnap és hol
nap" kerül műsorra.

S P O R T .
L abdarúgás.

A R. Törekvés vasárnapra helyben 
kisorsolt bajnoki mérkőzése elmaradt, 
mert a Gyöngyösi A. K. nem érkezett 
meg. A RTSE kérni fogja a kerülettől 
a két bajnoki pont jóváírását. — Ma a 
Törekvés Salgótarjánban az SBTC 11 
csapata ellen vendégszerepei.

Irodalom.
A falevél csodája címen közöl érde

kes tudományos cikket a Búvár szep
temberi száma. Uj számában nyitotta 
meg a Búvár uj diákrovatát, a Kis Bú
várt. A szép kiállítású folyóirat Cavallier 
József dr. szerkesztésében és a Franklin- 
Társulat kiadásában jelenik meg.

Az állatvilág számos furcsaságáról
közöl rendkívül érdekes cikket a Tolnai 
Világlapja. Az aktuális cikkek egész 
sorát tartalmazza a kitűnő lap. A szóra
koztató és ismeretterjesztő cikkek dús 
során, a legjobb magyar iiók novelláin 
és a szokásos közkedvelt rovatokon ki
vül közel száz érdekes fényképet talál 
az olvasó a népszerű képeslapban. Egyes 
szám ára 20 fillér.

Az őszi színházi események minden 
részletéről írásban és képben pontosan 
beszámol a Délibáb színházi hetilap leg
újabb száma. Magyar Írók remek el
beszélései, gazdag filmrovat, divat, hu
mor, rejtvények, tökéletes képes rádió
műsor és rengeteg szebbnél-szebb kép. 
A legszebb színházi lap, egyben a leg
olcsóbb is, mert 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-Tlindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/í'évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

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

| pengővel is.

A m. kir. földmivelésiigyi miniszter 
1941. évi augusztus hó 26 napján kelt 
35048/1941.1/B—11. számú leiratával Gö- 
mör és Kishont vármegyének a 33531/ 
1941. F. M. szánni rendelettel megálla
pított tüzifasztikségletét véglegesen 82000 
ürköbméterben állapította meg.

Ebben a tüzifamennyiségben a tör
vényhatóság területén lévő hatóságok, 
hivatalok, intézmények, iskolák, kórhá
zak, kereskedelmi és iparvállalatok, va
lamint a polgári lakosság tüzifaszükség- 
lete is bennfoglaltatik.

A törvényhatóság fent megállapított 
tüzifasziikségletének fedezésére a m. kir. 
föidmivelésügyi miniszter a 33531/1941. 
F. M. rendelettel kijelölt és a 9297/1941. 
számú értesítésemmel közzétett tüzifa- 
készletéken felül még az alábbi tűzifa- 
mennyiséget jelölte ki :

Balázs István Magyarhegymeg (Os- 
gyán) 800, Balázs István Magyarhegymeg 
(Osgyán) 321, M. kir. Erdőhivatal Fülek 
(Balogfalva) 1591, Spitzer Bertalan Gö- 
mörsid (Gömörsid) 230, Dancs József 
és társai Magyarhegymeg (Magyarhegy
meg) 88, Balló András Özörény (Özö- 
rény) 90, Szabó István Kerepec (Sajó- 
szárnya) 200, Molnár János Felsöbalog 
(Felsőbalog) 173, Schwarcz Ferenc 
Osgyán (Osgyán) 100, Fakitermelő ép. 
és tü. a. ért. kft. Kassa (Vasaspuszta) 
910, Jolsva nagyközség (Jolsva) 11.217 
Rózengerg János és fia Tornaija (Tor
naija) 2.578, Orosz Lajos Bertalan Rozs
nyó (Felsöfalu, Pelsőc) 53, gr. Károlyi 
Imre bárkái erdőhivatala (Barka) 351, 
Putnoky Móric Kelemér (Kelemér) 200, 
Czékus László és társa Lice (Lice) 190, 
Grosz Miksa és Elemér Putnok (Détér, 
Putnok) 60, Almássy Bertalan Felső- 
nyárád (Kánó) 430, Szerepanszky Artúr 
Budapest (Várgede) 1902, Fölföldy 
László Putnok (Putnok) 20, Kovács Ár
pád Putnok (Putnok) 105, dr. Székely 
József Putnok (Putnok) 344, Hajtó Fri
gyes Budapest (Feled) 167 ürm3. (A 
zárójelben lévő helységek a kitermelés 
helyét jelzik.)

Felhívom a kijelölt tűzifa nagy- és 
kiskereskedőket, valamint azokat a ha
tóságokat, üzemeket, intézményeket, vál
lalatokat, stb., amelyek tüzifasztikségle- 
tüket még nem szerezték be, hogy a 
tüzifaszükségletüket a felsorolt erdőgaz
daságoknál, illetve termelőknél mielőbb 
kössék le. A beszerzés érdekében tőlem 
kell igazolványt kérelmezni arról, hogy 
a törvényhatóság részére kijelölt fent- 
emlitett készletekből tűzifa beszerzésére 
jogosultak.

Figyelmeztetem a vevőket, hogy a 
megvásárolt tüzifakészleteiket csak a 
vármegye területén belül hozhatják for
galomba. Azok a fatermelők, akik a vár
megye területén fateleppel vagy eladási 
szervvel rendelkeznek, a törvényhatóság 
szükségletére kijelölt fakészleteket saját 
eladási telepükön vagy szervükön ke
resztül maguk is forgalomba hozhatják.

Felhívom végül az érdekelteket, hogy 
a törvényhatóság részére kijelölt tűzifa- 
készlet megvásárlása, illetve áruba bo- 
csájtása érdekében a szükséges intéz
kedéseket mielőbb tegyék meg, mert 
ellenesetben a 44.000/1941. F. M. számú 
rendelet 10. §-ában körvonalazott igény- 
bevételi jogomnál fogok élni, illetve az 
átvételben késedelmes fakereskedöknek 
a tűzifa forgalombahozatalában részt
vevő kereskedők közül való kizárása 
iránt fogok lépéseket tenni.

Rimaszombat, 1941. szeptember 24.
Dr. Horváth Árpád s. k.

alispán.

181/1941. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Lindner Oszkár budapesti ügyvéd 
által képviselt Vácum Oil Compani bu
dapesti bej. cég. javára 231 pengő 12 
fillér töke és több követelés járulékai 
erejéig, amennyiben a követelésre idő
közben részletfizetés történt, annak be
számításával a rimaszombati kir. járás
bíróság 1940. évi 863 sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1941. évi ápri
lis hó 23-án lefoglalt 1100 pengőre be
csült ingóságokra a fenti kir. járásbíró
ság Pk. 5302/41. sz. végzésével Rima
szombat — Szabatka-pusztán — leendő 
megtartására határidőül 1941. évi októ
ber hó 7. napjának délelőtt 930 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorokat, homokfutó kocsit és lovakat, s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
— de legalább a becsár 2/s_részéért — 
készpénzfizetés mellett el fogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fel a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1941. szeptember 9.
Bajkai Gyula s. k. 
kir. bir. végrehajtó.

8.434/1941. számhoz.

Hirdetmény.
(Kivonatos szöveg.)

A rimaszombati m. kir. államépitészeti 
hivatal 8.434/1941. sz. a. a 2. sz. buda- 
pest — balassagyarmat — kassai állami 
közút 185.300 Km. szelvényében (Tor
naija község előtt) a Sajó folyó felett 
levő 274 sz. 35 m. nyílású rácsos vas
tartós hid ujramázolási munkáira nyil
vános versenytárgyalást hirdet.

A teljes szövegű hirdetmény, ajánlati 
minta, szerződésminta a rimaszombati 
m. kir. államépitészeti hivatalnál a hiva
talos órák alatt megtekinthető és ugyan
ott önköltségi áron beszerezhető.

Az ajánlatok 1941. október hó 13-án 
délelőtt 10 óráig a rimaszombati m. kir. 
államépitészeti hivatalnál nyújtandók be.

Bánatpénz 2%.
Rimaszombat, 1941. szept. 21.

Rimaszombati m. kir.
Államépitészeti Hivatal.

Pk. 3554/4/1941.
278/1941. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Szakai! Kornél tornaijai ügyvéd 

által képviselt özv. Lukács Gyuláné, 
mint kk. Lukács Margit és társai képv. 
javára 487 P. — f. tőke és több köve
telés és járulékai erejéig 1080 pengőre 
becsült ingóságokra az árverés megtar
tását elrendelem. Végrehajtást szenvedő 
lakásán, Aggtelek községben, Kossuth 
Lajos-u. 20. sz. alatt leendő megtartá
sára határidőül 1941. évi október hó 
13. napjának délelőtt '/a 10 óráját tűzöm 
ki, amikor a biróilag lefoglat tehenet, 
sertést, 30 q. rétiszénát és két borjut a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett el fogom adni.

Tornaija, 1941. évi szeptember 23.
Dezső József s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

Eladó háztelek.
Rimaszombatban Forgách-u. 22. 
szám alatt építkezésre alkalmas 202 
□  öles telek eladó.

Érdeklődni lehet ugyanott. ^

Rimaszombat 5941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


