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vonalon kell harcolnunk. Az egyi
ken honvédeink fegyverek gyilkos 
ropogása, zuhanóbombázók és 
harcikocsik haláltosztó dörgése köz- 

. . .  . . . . . . .  ~ ben küzdenek a hazáért, a magyar
Háborúban vagyunk. Jumus hó fennakadás nélkül ellátható. Gon- í jövőért és nvomulnak előre életük 

A‘" 1----- vállvetett doskodni fogok arról, hogy az kockáztatásával A27-ike óta honvédeink
erővel küzdenek a német és olasz j ellátatlanok minden rétege a fal 
hadsereg oldalán az emberiség vakban és városokban egyaránt: a

névtelen ma
gyar honvédek áldozatos hősi tel- 

. . . . . . . .  . , jesitményéhez képest igen szerény
legnagyobb veszedelme, a bol ,e- j  gyárak és kézmuvesiparok munká- követelményeket igényel a másik 
vizmus ellen. A háború több mun- sai, a terhes és szoptatós anyák, ame|y biztosítani kivárna a
kát, nagyobb kitartást és sok le- valamint a gyermekek hozzájut- hátországban verejtékező ellátatla- 
niondást kiván : negaliv gazdálkodhassanak mindahhoz, amire feltét- j tömegeit Ezek a követeimé-
dás, közvetve, vagy közvetlenül | lenül szükségük van. Gondoskodni 
csökkenti a gazdasági erőt és ezért kivánok a gyárak, a nagyipari vál- ^ „ 'y '~az' °itThonmaTadt”” jöbbniódu 
elmondhatjuk, hogy mindannyian Halatok nyersanyagszükségletéről is, polgárok tanuljanak meg lemondani 
a küzdőtéren vagyunk. A háború, hogy zavartalanul folyhasson a mértékben békebeli igényeik- 
elsősorban gazdasági kérdés. Hogy termelés. Meg kell azonban je- rgi Hiszem hogy ezzel megszűnik 
ezt megnyerhessük, politikai és gyeznem, hogy a hadianyagokat a z ' ellátás ’ körüli aránytalanság, 
gazdasági rendre van szükség, képező cikkek, különösen a bőr, mert 2 fö|ös mennyiség eljut az el- 
Ezenkivül szervezésre is szükség gumi, valamint az élelmiszerekkel látatlanok minden egyes tagjához

nyék főleg abban csúcsosodnak ki,

van, világosan kitűzött tervek sze-;való gazdálkodás terén, feltétlen
rint való szervezésre. takarékosságra van szükség. Az

Tudom, hogy a feladat, amelyre 
vállalkoztam, nehéz. ígérem, hogy

Mindenekelőtt meg kell állapita- árdrágításokat, az áruzsorát és az mmcien munkaerőmet és minden
nunk, mi áll rendelkezésre nyers
anyagból és élelmiszerekből. A 
meglévő készleteket be kell ősz- j 
tanunk és ez a beosztás csak a 
takarékosság figyelembevételével 
történhetik, de igazságosan fog 
történni. Vasakarattal, következe
tesen kell dolgoznunk. A munka 
csak akkor lehet eredményes, ha 
abban az egész nemzet, a nemzet 
minden polgára résztvesz. Nemcsak 
a mának kell dolgoznunk : a jelen 
munkája mellett gondolnunk kell a 
jövőre is. Emelnük kell a terme
lést, biztosítani az árakat a belső 
piacokon és növelni a gazdatársa
dalom vásárlóerejét. Gazdasági 
erőnket minden irányban fejleszte
nünk kell, hogy a kialakuló uj 
európai gazdasági rendben a ten
gelyhatalmak oldalán a háború 
szempontjából is fontos feladatokat 
teljesíteni tudjuk. A keleten elért 
nagy katonai eredmények bizto
sítják a magyar mezőgazdaság és 
ipar termelésének zavartalan fejlő
dését és éppen ezért zökkenőmen
tes közellátásra van szükség, hogy 
a nemzet életét belső kérdések ne 
zavarhassák.

Ismerem és látom a nehézsége
ket, látom azokat a törekvéseket is 
amelyek csüggedést és belső zavart 
akarnak felidézni, de bizom abban, 
hogy a magyar élniakarás, a ma
gyar hazaszeretet és a magyar ki
tartás legyőzi a nehézségeket és 
a megkezdett utón továbbra is 
előrehaladunk.

Vegye tudomásul minden ma
gyar, hogy az országban van annyi 
élelmiszerünk és közellátási anyag- 
készletünk, hogy azokból a nemzet 
minden tagja igazságos mértékben,

áruhalmozást ellenőrzőm és kegyet
len szigorral fogom megtorolni.

tudásomat a nehézségek elhárítá
sára fogom felhasználni. Leküzd-

Ne felejtsük el, hogy két arc- hetetlen nehézséget nem ismerek.

Mindent meg fogok tenni, ami em
berileg lehetséges. Közvetlen kap
csolatot akarok fenntartani a ter
melőkkel és a fogyasztókkal és ha 
szükségesnek látom, személyesen 
győződöm meg a valódi helyzet
ről és a kormány rendeletének 
végrehajtásáról. Nehéz helyzetben 
nem elég, hogy aktákkal és parag
rafusokkal dolgozzunk, hanem el 
kell mennünk azok közé, akiket a 
háborús viszonyok a legsúlyosab
ban érintenek. Ezért mentem el a 
tojáskereskedésekbe és ezért me
gyek el a jövőben máshová is. 
Erezze a magyar közönség, hogy 
ismerjük és figyeljük a bajokat és 
igyekszünk segíteni a nehézségeken. 
Ehhez azonban nem elég a kor
mány munkája, bármily körültekin
téssel dolgozik is, ha a nemzet 
minden egyes tagja nem támogatja 
a nehéz munkát teljes erővel, tel
jes akarattal. Reményt, hitet, támo
gatást kérek, ebben az esetben az 
eredmény nem maradhat el.

• •
Ünnepélyes hangulatban folyt le a vármegye

őszi rendes közgyűlése.
Dr. ’Sóldos Béla kormánybiztos-főispán megnyitó beszédében honvédeink keresztesháborujáról, 

gróf Széchenyi István nagy szelleméről és a Főméltóságu Asszony téli inségakciójáról
emlékezett meg.

Gömör és Kishont vármegye törvény-1 honvédeink — a nemrég visszaszerzett 
hatósági bizottsága szeptember hó 30-án, határainkon túl — több más nemzet 
délben tartotta meg évnegyedes rendes | fiaival együtt a német haderő oldalán
közgyűlését Rimaszombatban a Várme 
gyeház nagytermében. A Magyar Hiszek
egy elmondása után dr. ’Sóldos Béla 
kormánybiztos-főispán mondott magasan
szárnyaló elnöki megnyitó beszédet.

Dr. 'Sóldos B é la  főispán  
elnök i m egnyitója .

Mélyen Tisztelt Közgyűlés !

A közelmúlt idők legkimagaslóbb ese
ménye Kormányzó Urunknak a keleti 
harctér főhadiszállásán a német biro
dalmi vezér és kancellárral történt talál
kozója volt.

Megbeszéléseik tárgyát a politikai 
és katonai helyzet képezte, azokat a 
két nép hagyományos fegyverbarátságá
nak szelleme hatotta át és most a bol- 
sevizmus ellen folytatott együttes küz
delem újból megerősítette. A tárgyalá
sok befejezése után a Führer ünnepélyes 
formában nyújtotta át Kormányzó Urunk
nak, mint a magyar királyi honvédség 
legfőbb parancsnokának a vaskereszt 
lovagkeresztjét. A Führer ezen magas 
kitüntetés adományozásával azon csa
patainknak vitézségét részesítette tisz
teletadásban, melyek a német katonák
kal együtt viselnek hadat az európai 
kultúra bolsevista ellenségével. Vitéz

harcolnak az uj keresztesháboruban, 
mert tudják: miért küzdenek, ezen hi
tükben megerősíti őket az eléjük táruló 
barbarizmus, szenvedés és nyomorúság, 
melyet a szovjet uralma jelent népe 
számára.

Ezen szomorú helyzetben — enyhe 
kifejezést használva — megbotránkoz
tató, hogy az angol birodalomhoz tar
tozó Essex grófság egyik püspöke és 
14 lelkésze a londoni szovjet nagykövet
nél kifejezésre juttatta rokonszenvét és 
csodálatát a vörös hadsereg dicső tettei 
iránt és megígérték a szovjet-uniónak, 
mely szerintük az emberiség kultúrájá
ért harcol, hogy szóval és tettel segít
ségére lesznek. Ezek a magukról és 
hivatásukról megfeledkezett emberek 
lehetnek kellő értékükre emelt újabb 
szövetségesei a szovjetnek, de semmi 
esetre sem Istennek szolgái.

Mi magyarok hivatást teljesítünk 
most is amikor szemben állunk a 
mai Európa legnagyobb keleti 
veszedelmével, miként ört-állottunk 
a történelem során számtalanszor, 
ha a keresztény világrend és a 
nyugati kultúra veszedelemben 
forgott.

Szálljon el gondolatunk dicső honvé
dőinkhez, kiket az egész magyar nemzet 
szeretete, megbecsülése, hálája és ál

dása kisér és kérjük a Mindenhatót se
gítse, óvja, támogassa hadrakelt sere
geinket feladatuk teljesítésében, vezé
relje őket és hozza haza őket mielőbb 
szeretteik körébe.

Azoknak sírja felett pedig, akik drága 
életüket áldozatul adták, lelkileg imád
kozzunk és ültessük be azokat a hálás 
kegyelet örökzöld virágaival.

Tisztelt Közgyűlés I

Folyó évi szeptember 21-én a „leg
nagyobb magyar" g ró f Széchényi István 
emlékének áldozott az ország, születésé
nek 150-ik évfordulója alkalmából. Az 
ünnepségen vármegyénk képviseletében 
résztvettem.

Az emlékezés tüzét ünnepélyes kere
tek között Kormányzó Urunk gyújtotta 
meg és adta át az ifjúságnak, hogy vi
gyék keresztül e hazában egészen Nagy- 
cenkig, nem csupán azért, hogy lobog
jon de, hogy fényével bevilágítson a 
a múltba és a jövőbe egyaránt. Mert 
Széchenyi Istvánt korának meg nem 
értésével szemben igazolta az idő, a 
történelemnek aránylag rövig távlata és 
a mai kor számtalan vonatkozása.

Látnok volt, dacára, hogy egyedül 
állott egy nemzettel szemben, de bátran 
rámutatott a hibákra és ugyanakkor 
azok gyógyszereire is. A legmagaszto- 
sabb gondolatok születtek agyában. 
Rengeteg terve már életében testet öltött 
nagy alkotásaiban, de ugyanakkor tudta,
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hogy eszméi diadalát ő már nem, de az 
utókor fogja megérni. „Sejtem, hogy 
minden sikerülni fog, amit kezdek, de 
nem mindjárt és látszólag nem általam" 
— mondja írásaiban.

Tudta jól, mert felismerte, hogy a 
magyar népben mily erények és értékek 
szunnyadoznak, ezeket igyekezett fel
színre hozni, de úgy hogy azzal a nem
zet egyetemének segítsen. Tudta, hogy

magunkban van a feltámadási erő, 
ezzel az erővel adott hatalmas 
lökést pangó gazdasági életünknek 
és nem erre az önerőnkre hivat
koztunk mi is trianoni elesettsé- 
günkben s nem ennek köszön
hetjük-e mai életünket.

Lelkének nagyságával, szellemi tudá
sával, kristálytiszta önzetlenségével és 
áldozatkészségével azon fáradozott, hogy 
a magyar fajt minél magasabbra emelje.

Gróf Széchenyi István volt a legelső 
fajvédő a szó legnemesebb értelmében, 
aki ezen meggyőződését a nemzet éle
tére örökre kiható nemzetnevelő alkotá
sokkal bizonyította be.

Ó volt a legelső magyar politikus, aki 
a szociális reformokat sürgette, árvéde- 
lem, öntözés, állattenyésztés, földmivelés 
és földbirtokrendezés, utak építése és 
mindmegannyi, melyek a magyarfaj 
érdekeit szolgálják ma is, az ő eszméi 
voltak, megvalósításuk és fejlesztésük a 
mai kor nemzedékének jutottak feladatul.

Összefogott erővel vállaljuk tehát 
szívesen azoknak korszerű teljesítését, 
mert bebizonyosodott, hogy az az ut 
melynek első kapavágását nehéz és ál
datlan viszonyok között Ö tette meg, 
helyes irányban volt kitűzve ; építsük 
azt tovább szilárd alapozással, hogy 
annak gazdasági j e l e n t ő s é g e  az 
egyesek életszínvonalának emelése, vég
eredményében pedig a nemzet erejének 
fokozása szempontjából mindenkor üd
vös és hasznos legyen.

Gróf Széchenyi István élete, munkája, 
alkotásai fokozzák minden magyar ember 
kötelességének teljesítését fajával szem
ben, a mostani emlékezés fáklyájának 
tüze pedig lobogjon örökké és világítsa 
meg a magyar nemzet boldogulásának 
útját minden időben.

Tisztelt közgyűlés !
A legelső magyar Asszony szerető 

gondoskodása ez évben is megnyilatko
zott azon rádió szózatában, melyet egy
részt az arcvonalban küzdő honvédeink, 
másrészt az itthoni árvák és szegények 
megsegítése érdekében intézett a nem
zethez. Minden szavából kicsengett a 
jóság és szeretet, kell hogy megérezze 
és megértse azt mindenki és hozza meg 
áldozatát a nemes célt szolgáló segítő 
akció támogatásával.

Biztosra veszem, hogy a Főméltóságu 
Asszony azon szavai : „a történelem
csak áldozatkész nemzetnek ád elégté
telt" eljutottak mindazok hajlékaiba, 
akiknek a bekövetkező télen is lesz fü
tött szobájuk és terített asztaluk s az 
életnek eme ajándékából adni fognak 
azoknak is, akik annak élvezetétől 
elestek.

Meg vagyok győződve arról, hogy
vármegyém asszony- és leánytár
sadalma ki fogja venni részét derék 
honvédeinknek érmelegitővel való 
ellátásának munkájából, azonban a 
szeretetcsomagok küldésének biz
tosítása, valamint a frontmögötti 
családtagok, elesettek megsegítése 
miatt az egész társadalom pénz
beli adományaira van szükség,

erre hívom fel e helyről is vármegyém 
közönségének figyelmét már most, hogy 
a segítség idejében eljuthasson a rászo
rultakhoz, az idegen földön téli fagyban 
is helytállni tudó magyar véreinkhez.

A nagyhatású beszédet többször sza
kította meg a közgyűlés lelkes tetszése, 
mig a hősi halottakra való emlékezést 
a megjelentek felállva néma csendben 
hallgatták végig.

Bejelentette az elnök, hogy a várme
gye alispánja a törvényhatósági bizott
ságba a nyugdíjazott dr. Langhoffer 
László rozsnyói főszolgabíró helyett a 
m. kir. belügyminiszter által kinevezett 
uj rozsnyói főszolgabírót: dr. Csurgói 
litvánt hívta be, majd a közgyűlés áttért 
a 34 pontból álló napirendre. Igaz Lajos 
vm. főjegyző dr. Horváth Árpád alispán 
időszaki jelentését terjesztette be, amelyet 
a közgyűlés a jegyzői utánpótlásra vo
natkozó indítvánnyal együtt egyhangú
lag elfogadott. Dr. ’Sóldos Béla főispán

I #
indítványozta, hogy a jegyzői utánpótlás 
érdekében- a vármegye törvényhatósága 
által a m. kir. kormányhoz beadandó 
felirat támogatására a többi vármegyé
ket is kérje meg hasonló szellemű meg
mozdulásra. A közgyűlés az indítványt 
lelkesen elfogadta.

A  k özgyű lés határozatai.
Dr. Bartáky János vm. tb. főszolgabíró 

a vármegyei állattenyésztési szabályren
delet megalkotásáról tett jelentést. Az 
uj szabályrendelet az 1940. XIII. t. c. vég
rehajtásának következménye és azt cé
lozza, hogy

a törvényhatósági alap tulajdonába 
veszi az összes köztenyésztésben 
lévő apaállatokat, az átvett állatok 
értékének teljes elismerése mel
lett.

Ezzel szemben a törvényhatóság kötelezi 
magát, hogy az összes arra iletékes 
községeket és köziileteket megfelelő 
tenyészállat juttatásban részesíti. Fodor 
Jenő felsőházi tag örömmel üdvözli az 
uj szabályrendeletet, amely a gyakorlat
ban más megyékben már jól bevált. A 
tapasztalatok mutatják, hogy az uj rend
szer hasznos szolgálatot tesz és ha nem 
is csökkenti a gazdatársadalom terheit, 
nagy előnye az, hogy az apaállatok be
szerzését szakavatott emberek fogják 
végezni. Púpezsik András az erőtakar
mány beszerzésének biztosítása kérdé
sében szólalt fel. Dr. Horváth Árpád 
alispán megköszönte Fodor Jenő bizott
sági tag értékes hozzászólását. Hangsú
lyozta, hogy

Gömör és Kishont vármegye állatál
lománya mindig magas nívón állott, 
amit az uj szabályrendelettel csak 
fokozni óhajtanak.

Az erőtakarmányra vonatkozóan meg
nyugtató választ adott. Ezután a köz
gyűlés a törvényhatósági állattenyésztési 
bizottságba A. Demeter István, Csőnk 
József Antal, Almdssy László és Néhrer 
Gyula th. bizottsági tagokat választotta 
be. Az 1942-ik évre a sorozóbizottságok 
elnökeivé a feledi járásban dr. Csák 
Gézát, a tornaijai járásban 'Sóldos Árpá
dot, a rozsnyói járásban dr. Hizsnyay- 
Heinzelmann Bélát és a putnoki járásban 
Ragályi Ferencet és Maurer Oszkárt I 
jelölték ki. A honvédelmi bizottság tag
jai dr. Csák Géza és Valaszkay Rezső 
lettek.

Igaz Lajos vm. főjegyző ezután be
terjesztette a vármegyei kisgyülés által 
letárgyalt ügyeket. Ezek során

megállapították az 1942. évi bekötő- 
utépitési programot, valamint a ki
építetlen bekötőutak építési sor
rendjét.

Az utóbbi kérdéshez Bdndy György ev. 
lelkész és dr. Csák Géza szóltak hozzá. 
Dr. Horváth Árpád alispán válaszában 
utalt arra, hogy a felszabadulás után 50 
község volt bekötőút nélkül. Három év 
alatt már 13 községet kapcsoltak be az 
országúti forgalomba. A hátralévő utak 
összesen 95 km.-t tesznek ki és

építkezésük 2.800000 pengőt igé
nyelne.

A további útépítéseknél az a vezérelv, 
hogy főleg a nagyobb népességű és fő
leg mezőgazdasággal foglalkozó közsé- 
geket kössék be. A közgyűlés felhatal
mazást adott az alispánnak, hogy az 
általános viszonyok javultával hitelműve
let utján igyekezzék a bekötőutak építé
sét meggyorsítani.

A közgyűlés elfogadta a vármegyei 
háztartási-, állattenyésztési, th. közuti- 
és ebadó alapjainak jövő évi költség- 
vetését. Dr, Horváth Árpád alispán ki
jelentette, hogy

a költségvetéseket a legnagyobb 
takarékosság jegyében oldották meg

és csupán a változott körülmények okoz
ták, hogy a vármegyei pótadó kulcsa 
a kis- és nagyközségekben kb. 4%ékkal 
32.68 százalékra emelkedett, mig a meg
gyei városokban a pótadó kulcsa 19.74% 
lesz. A vármegye közgyűlése egyhangú 
lelkesedéssel fogadta el a kisgyülés ama 
indítványát, hogy

a szegényebbsorsu diákok tehetség 
kutatására 5000 pengőt irányoz elő 
és a mindenkori költségvetésben 
két 500 pengős ösztöndíjat állít be 
szegénysorsu főiskolai hallgatók 
segélyezésére.

A közgyűlés ezután több, a vármegye 
belügyeit és személyi kérelmeket illető 
pontokat tárgyalt le dr. Dobozy László 
és dr. Szabolcs András vm. aljegyzők 
előadásában. Majd dr. Halász István vm. 
II. főjegyző beterjesztette a számonkérő 
szék jelentését, amelynek kifogástalan 
eredményéért az elnöklő főispán a tiszt
viselői karnak teljes elismerését és kö
szönetét nyilvánította.

A közgyűlés hálás köszönettel fogadta 
és testvéri szeretettel viszonozta Maros- 
Torda és Csik vármegyék üdvözlő le
veleit a vármegyék újjáalakulása alkal
mából. A Budai Hollós Mátyás Társ. meg

kereső levelét Mátyás király lovasszob
rának a budai várpalota előtti parkban 
felállítása érdekében a m. kir. kormány
hoz intézett feliratát, valamint a Magyar 
Családvédelmi Szövetség kérelmét a faj-, 
család- és népszaporodás védelméről 
törvényes intézkedések tételére vonat
kozó javaslatát pártolóan támogatja.

Dr. ’Sóldos Béla főispán a közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga 

j Imre és Rábely Miklós bizottsági tago- 
| kát jelölte ki, majd a komoly munkát 

végzett közgyűlés a főispán zárószavai
val és éltetésével véget ért.

A Katolikus Kör Széchenyi-emlBkestje.
Az országos Széchenyi-ünnepségekbe 

szeptember 27-én, szombaton este szív
vel és lélekkel kapcsolódott bele a kö
zel félszázad óta fennálló rimaszombati 
Katolikus Kör is. A nemzeti színekkel 
és örökzölddel feldíszített színpad ele
jén gróf Széchenyi István mellszobra 
díszelgett s a nagyterem falára is fel
került a „legnagyobb magyar" arcképe. 
A nagyszámban összegyűlt érdeklődő 
közönséget dr. Gabonás János polgár
mester-helyettes, a Kör világi elnöke 
üdvözölte, majd néhány szép gondolat
tal világította meg Széchenyi kimagasló 
egyéniségét.

„Széchenyi István ragyogó egyéni
sége mint örökké lobogó fáklya vilá
gítja be a magyar történelmet", mon
dotta. „Az ő élete s a nemzet életében 
kifejtett sokoldalú és fáradtságot nem 
ismerő munkája arra tanít bennünket, 
uiódokat, hogy igyekezzünk minél 
többet tanulni, s igy a műveltségnek 
minél magasabb fokára felemelkedni ; 
mert minél műveltebb egy nemzet, annál 
biztosabban és szilárdabban tudja meg- 
állani a helyét a többi nemzetek sorá
ban"... „Széchenyi legnagyobb érdeme, 
hogy nagy európai műveltségével és 
széles politikai látókörével oda állott 
nemzete élére s minden tőle telhetőt 
megtett arra nézve, hogy elmaradott
ságából kiemelje, mert szilárd meggyő
ződése volt, hogy különben a magyar
ság lemarad a müveit nyugati népek 
nagy versenyében". Méltatta ezután dr. 
Gabonás János a katolikus egyház hű
séges fiát és a Hazának holtig aggódó 
nagy szerelmesét, akinek élete és mű
ködése bennünket összetartásra és mun
kára tanít. „Csak akkor leszünk igazán 
magyarok, csak akkor leszünk a leg
nagyobb magyar méltó utódai s csak 
akkor válik százszázalékosan valóra gróf 
Széchenyi István mondása: „Magyar- 
ország nem volt, hanem lesz", ha mind
azt megcselekedjük, amit nagy szelleme 
mindnyájunknak példaképül és Útmuta
tásul szolgál s az általa kijelölt magyar 
útról nem fogunk letérni soha" — fe
jezte be nagyhatású beszédét a Katoli
kus Kör köztiszteletben álló elnöke. Az 
élénk tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitó előtt a polgári leányiskola tanulói 
Lackner László zenetanár szakavatott 
vezetése mellett énekelték el Vörösmarty 
Szózatát. Az üde leányhangok a tiszta

gyermeki lélek esdő kívánságait vitték 
a Magyarok Istene elé. Majd Sebő Bö
zsike szavalta el mély átérzéssel és ki
váló előadőképességgel a „Fiammal be
szélek" gyönyörűséges irredenta költe
ményt, a közönség lelkes tapsait érde
melvén ki. '

A hazafias hangulatot emelte ezután 
magasra Gabonás Tibor gimn. VIII. oszt. 
taunló hegedű előadása. Az immáron 
hivatottt művésszé érett fiatal hegedűs 
Bloch II. Magyar fantáziáját ját
szotta el magával ragadó érzéssel, a 
s z í v  húrjaira vetítvén a hegedű száraz 
fájának — pompás vonókezelésétől — 
megéledő lelkét. A magas értékű hege
dűszólót Nagy Icuka kisérte zongorán 
simulékony és hatáskeltő szép játékkal. 
A közönség hálásan köszönte meg a 
valóban ünnepi élményt.

Ezután dr. Horváth Elemér ügyvéd- 
jelölt tartotta meg ünnepi beszédét. 
Alapos felkészültséggel és tárgyilagos, 
világos okfejtéssel megirt tanulmánya 
Széchenyit, mint a „haza apját", a faji 
gondolatnak a magyar humuszba elülte- 
tőjét és a népi politika megteremtőjét 
állította elénk. Röviden jellemezte gróf 
Széchenyi István vallásos ifjúságát, vi
téz katonáskodását, külföldi utazásain 
magára ébredését azoknak a feladatok
nak, amelyeknek későbbi megvalósítása 
alapkövévé váltak az uj magyar erszág- 
épitésének. Széchenyi életművei bizo
nyítják, hogy a nemzet és a faj érdeké
ben végzendő minden munkásságot az 
ész erejével kell végrehajtani. Gazdag 
idézetekkel bizonyította be dr. Horváth 
Elemér végül, hogy gróf Széchenyi István 
munkássága kutforrásai voltak a népi 
és faji gondolat megteremtésének. Áz 
előadói asztalnál „homo novus“-ként 
szereplő dr. Horváth Elemér rövidségé
ben is kifejező és elmélyedő előadásá
val megérdemelt sikert aratott.

A műsor befejezéseként Hettmann Pi
roska, állami polgári jleányiskola III. o. 
tanuló meglepőén kife lett szavaló tehet
séggel és öntudatos 'ellépéssei tolmá
csolta szívhez szólóan Babits Mihály: 
„Áldás a magyarra" cimü hatalmas 
erejű hazafias költeményét. Kedves sze
replését a közönség meleg szeretettel 
fogadta és sok tapssal jutalmazta.

Á bensőséges szép ünnepség a Him
nusz közös eléneklésével ért véget.

A Magyar Élet- és Járadék Biztositú bevezeti a 
német rendszerű népbiztositást.

Közgazdasági körökben már a multi 
év elején ismeretessé vált az a kapcso- I 
lat, melyet a Magyar Élet és Járadék 
Biztositó Intézet a német birodalom leg
hatalmasabb biztositó vállalat, a Volksfiir- 
sorgen Lebensversicherung A. G. Ham- 
burg-gal létesített. Azóta is csendben 
folyt az az erős Ütemű munka, melyet 
a szervezetnek német rendszer szerint 
történő átépítése kívánt meg.

A német rendszerű népbiztositás- 
nak az a lényege, hogy minden 
egyes biztositott a befizetett dijak 
arányában részesül a vállalat 
tiszta nyereségében, azaz haszon- 

részesedést élvez.
Ez a haszonrészesedés az elmúlt 1940-es 
üzletévben a német birodalomban, az 
Ostmarkot is beleértve, a befizetett éves 
dijak 30%-a volt, ami annyit jelent, 
hogy egy havi 1.— pengős díjas nép- 
biztositási tagság után a biztositott 
3.60 P. haszonrészesedést kapott.

Ezen haszonrészesedés évente ka
matosán kamatozik s a biztosi
tott tökével egyszerre kerül ki

fizetésre.
Nagy előnye ezen népbiztositásnak az, 
hogy például balesetnél történő elhalá
lozás következtében várakozási idő nincs 
s a biztositott hozzátartozójának a biz
tosítási töke kétszeresét fizetik ki. A 
biztositó társaság leszállította a biztosí
tási időszakot 1 évről 1 hónapra, mi
által a biztosítási károk kifizetésénél a 
szokásos hátrálékos dijak levonása tel
jesen elesik.

Szociális szempontból különösen 
nagy előnye a népbiztositásnak 
az, hogy áldott állapotban levő 
nőket is felvesznek tagnak s a 
szülésből eredő elhalálozás kö
vetkeztében várakozási idő nélkül 
a teljes biztositott tőkét kifizetik.

A tőkésítési és visszavásárlási határidőt 
leszállította a társaság az eddigi 3 évről 
1 évre.
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Németországban és az Ostmark- 
ban egyébként a társaságnak 8 

millió tagja van.
A tagok évente 180 millió márka tag
sági dijat fizetnek be. Az intézet bizto
sítási állománya meghaladja a 2.5 milli
árd márkát. Ezen adatok azt bizonyít
ják, hogy a német birodalomban minden

családapa, csaknem kivétel nélkül tagja 
a népbiztositásl intézménynek.

Az intézet Tornaiján körzeti felügyelő
séget szervez, melynek vezetésével 
Szabó Jánost bizza meg. Rimaszombat
ban is állít fel helyi képviseletet és a 
tagok felvételével Orosz János fodrász
mestert hatalmazta fel. (X).

A vármegye ösztöndíjai a szegényebbsorsu 
diákok iskoláztatására.

Gömör és Kishont vármegyei 
törvényhatósági kisgyülése szep
tember 20-én, hétfőn délben tartot
ta meg havi rendes ülését a hiva
talos távolléte folytán akadályozott 
dr. ’S ó l d o s  Béla főispánt helyet
tesítő dr. H o r v á t h  Árpád alispán 
elnöklete mellett. Az ülés a más
napi rendes közgyűlés tárgysoro
zatára kitűzött ügyeket tárgyalta le. 
A költségvetés során V a r g a  Imre 
ref. lelkész, bizottsági tag indít
ványára kimondotta a kisgyülés, 
hogy a vallás és közoktatásügyi 
miniszternek ama akciójához, amely- 
lyel a tehetséges, szegény falusi j 
gyermekek gimnáziumi kiképzését 
áilami támogatással elősegítik, Gö-j 
mör és Kishont vármegye részéről

5000 P-vel járul, amelyet fele- 
felerészben a rimaszombati és 
rozsnyói gimnáziumok kap
nak szegénysorsu — főleg a 
falusi munkás és kisiparos — 
gyermekek tehetségkutatása 

céljára.

Ezen jelentős összegen kivül a 
a vármegye költségvetésébe állan
dó tételt állítanak be

két 500 pengős ösztöndíjról 
szegénysorsu főiskolai hallga

tók segélyezésére.

Reméljük, hogy a vármegye e 
nemes cselekedete közületeink és 
társadalmi intézményeink sorában 
követendő példaként szolgál majd 
a magyar jövendőnek a tudás szé
lesebb körű kiépítése utján szebbé 
és boldogabbá való tételére.

ANGORAGYAPJUT
110 pengős kgr.-árig

bármely kis vagy nagy mennyiségben
k é sz p é n z é rt

v á s á r o l  vagy angorafonalra 
á tc se ré l

g r ó f  K á r o l y i  Jó zsefn é
gépiüzemii fonodája

„A N G O R A T E X " és k"
Budapest, IX., Vaskapu-u. 33.

A  rimaszombati evangélikus egyház
nagy napjai.

A rimaszombati evangélikus egyház 
kebelében az év folyamán megalakult az 
Országos Luther Szövetség helyi fiókja. 
A Luther Szövetség az evangélikus egy
ház egyházpolitikai szerve és az evan
gélikus érdekek közéleti védelmét és 
érvényesítését tűzi ki céljául. A Luther 
Szövetség az evangélikus egyház életé
ben körülbelül olyan szerepet tölt be, 
mint a Actio Catholica a róm. kát. és a 
Kálvin Szövetség a református egyház 
életében. A Luther Szövetség az evan- 
gélikusságot evangélikus életszemléletre, 
evangélikus életfelfogásra akarja taní
tani és ezt célozták a rimaszombati ev. 
egyháznak az Országos Luther Szövetség
gel együtt megrendezett evangélikus 
napjai szeptember 27—28-án.

A gyülekezeti napok vezérfonala: „több 
egyházszeretet" volt s ezen központi gon
dolatba kapcsolódtak bele a különféle 
előadások, amelyek kitörülhetetlen nyo
mot hagytak a hallgatók lelkében. Bon- 
nyai Sándor KIÉ titkár, a leányegyesü
letek összejövetelén a leányok tekinte
tét reáirányitotta a magasabbrendü 
életre, amely tulnéz a Mán, a divaton, a 
szépségeken s a vágyakat megfékezi s 
örömét a szolgálatban találja. Terei 
Endre rozsnyói lelkész az ifjúság szivé
be irta lelke hevével... kelj fel és vilá
gosodjál meg..., mert a nagy ébredések 
korszaka elérkezett.

Az ünnepségek fénypontja a szombat 
esti vallásos estély volt. A gyülekezet 
elnöksége a vallásos est programját 
ritka hozzáértéssel válogatta össze. Az 
„Erős vár a mi Istenünk" fenséges szár
nyaló melódiája mintegy reányomta az 
egész templomi ünnepségre a bélyeget. 
Siroki Ica lágyan muzsikáló hangján 
öntudatos előadói készséggel elmondott 
szavalata után dr. Zsedényi Béla mis
kolci jogakadémiai tanár lépett az elő
adói emelvényre és mélyenszántó gon
dolatokban gazdag előadást tartott „Több 
egyházszeretetet" címen. Nagy idők nagy 
egyéniségeket várnak. A keresztyénség 
sorsdöntő órákat él át. A keresztyén- 
ségnek a mai idők tűzkeresztségében 
újjá kell születnie és mindenkinek ki
vétel nélkül be keli állania abba a gár
dába, amely harcot indít a bűn és a 
közöny, az istentelenség ellen és amely 
örömöt lát a szeretetben való megerő

sítésben. Oskó Józsefné éneke mintha 
ebből az előadásból fakadt volna, mert 
a „Szeretlek Isten" olyan megrázóan 
szép és lélekbemarkoló volt, mint az 
előadás. Zsedényi több egyházszeretetet, 
Turóczy Zoltán püspök pedig az egy
házhoz való több hűséget és hitet kí
vánt gyönyörű igehirdetésében. Beszé
déből a hit megrázó ereje kopogtatott 
a lelkek ajtaján, zengett, muzsikáit a| 
lelke s az emberek az ihletés szent ön- 
feledtségében az Istenlátás misztériumáig 
emelkedtek, amelyet megszentelt az 
énekkar dinamikus készségei előadott 
„Isten dicsősége", amelynek az est és 
hét alkonyán a gyülekezet aranyszavu 
papja: Bardth Károly mondott köszöne
tét és hálát adott azon kegyelmi aján
dékokért, amelyek a gyülekezet szivébe 
hullottak.

A vasárnap reggelt Bonnyai Sándor 
diákpariamentje vezette be. A diákság 
kérdéseire, amelyekben megnyilatkozott 
az ifjúság Istenkeresése és hithüsége, 
az előadó a Szentirás píedesztáljára 
emelkedett és az ifjúságot oda vezette a 
legnagyobb Mester elé, aki megtanította 
az emberiséget a legmagasabb erények
re, eszményekre és ifjúsági istentiszte
leti beszédében is Krisztus bélyegét, 
az Örökkévalóságra való elhivatottság 
bélyegét nyomta reá az ifjú szivekre. 
A délelőtti istentiszteleten Turóczy Zol
tán püspök hirdette az igét. A keresz
tyén élet, úgymond: öröm,békesség, bol
dogság. A keresztyén élet jelszava: 
„örüljetek !“ A keresztyén élet a hit 
által megszentelt öröm s ezért öröm 
volt hallgatni a kiváló szónokot is. A 
mélyenszántó beszéd után a vegyeskar 
Halász József karnagy vezetése mel
lett elénekelte Beethoven : „A hit" c. 
karát. Az összhangzatos ének megszen
teltté tette a .hangulatot, amelybe azután 
megrázó erővel robbant bele dr. Jdrossy 
Andor kolozsvári lelkész, egyet, magán
tanár előadása az istentiszteletet követő 
helyi Luther Szövetség közgyűlésén. A 
mai fiatal evangélikus lelkésznemzedék 
e kiváló tagja hatalmas skálájú előadá
sában a keresztyén ember s a presbi
ter kötelességének mozaikjait adta, amely 
példaadás, Krisztus életének a követése, 
fényhordás és fénysugárzás, alázat és 
imádság legyen. A nagyszerű előadás

Or

hangja vége felé mindinkább elhalkult 
és imádsággá magasztosult. A közgyű
lést Fényes Sándor egyházfelügyelő me
leg hangú bevezető beszéde nyitotta 
meg és azt Bardth Károly lelkész záró
szavai végezték.

A nöegylet délután tartott diszülésén 
Friedrich Lajos kecskeméti vallástanár 
beszélt arról, hogy csalárd a szépség 
és hiúság a bölcsesség, de a női lélek 
örök szépségei, kincsei a hit, szeretet, 
hűség megmaradnak örökké. A női lé
lek szivárványhid Isten és az emberek 
között. Sok-sok virágot, lélek virágot do
bált szét pazarló kézzel... áldja meg 
érte az Isten és áldja meg mindazokat, 
akik lelkűk szépségét nékünk adták és 
itt hagytak egy-egy darab örökkévaló
ságot a szivekben. S. L.

Október hatodikán.
Ahol csak magyar él szerte 

a világon, egy bús őszi napon 
mindnek a szivében kiujul egy 
mély seb: az aradi Golgotán 
bilor kénnyel kivégzett vértanuk 
emlékezetére.

Gyönyörű tavaszra szomorú 
ősz fordult yernyolcszáznegy- 
venkilcncben. Branyiszkó, Bics
ke, Isaszeg, Vác, Nagysalló 
után Világos, majd Arad kö
vetkezett, ahol a tizenhárom 
hőssel együtt sirbatették a 
a magyar szabadságot is. So
káig borongott sötét árnyék e 
hazán. Az aradi vértanú hő
sökkel a nemzet szabadsága 
veszett el, de miként ők, az is 
feltámadott.

Azóta is sok vihar ért ben
nünket. Megfogyott a magyar, 
de nem tört meg soha.

A jövő boldogságát mindig 
a hősök vére szerezte meg 
nekünk. Az ö nagyságukban 
és dicsőségükben volt és van 
feltámadásunk hite és bizalma.

És ma, amikor az ukrajnai 
mezőkön uj hősök születnek 
és nemzetünk egy fél világ' 
ellen ismét a magyar szabad
ságért vérzik, tekintsünk fe l 
hálás kegyelettel az áradi Gol
gotára, annak vértanú hőseire, 
akik példát mutattak késő 
utódoknak, hogyan kell a ha
záért élni s ha kell, meghal
ni is.

Dr. ’Sűldos Béla főispán 
hivatalos szemleutja.
A m. kir. vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter megbízásából szept. 
20-án dr. P o p o v i t s István minisz
teri mérnök Gömörbe érkezett, 
hogy a helyszínen tekintse meg 
azokat a népiskolákat, amelyek ja
vításra vagy felépítésre szorulnak. 
Dr. ’S ó l d o s  Béla kormánybiztos- 
főispán társaságában — aki nagy 
elfoglaltsága ellenére is időt szakított 
magának a fontos ügyre — a mi
niszteri kiküldött és dr. B i r ó  Jó
zsef m. kir. tanfelügyelőségi fogal
mazó először

a helybeli elemi iskolákat szem
lélték meg,

majd egész napos autóut keretében 
meglátogatták

Uzapanyit, Alsóbalog, Alsó- 
és Felsővály, Gömörmihályfal- 
va, Harkács, Sánkfalva, Hárs
kút, Dernő, Aggtelek, Ragály 
és Szuhafő iskoláit 

és mindenütt beható vizsgálat alá 
vették a tennivalókat. A miniszteri

kiküldött Ígéretet tett, hogy sürgő
sen intézkedni fog a szükséges épít
kezések megkezdése iránt és annak 
a reményének adott kifejezést, hogy 
az iskola-épitési költségeket min
denütt sikerül majd államsegény- 
ként kiutaltatni. Ebben az irány
ban főispánunk is megteszi a szük
séges lépéseket.

Külföldi kitüntetés. Magyarország 
Kormányzója megengedte, hogy Márkus- 
és batizfalvi Máriássy Zoltán meghatal
mazott miniszter, római követ a német 
Sas-rend érdemkereszjét a csillaggal 
elfogadja és viselje.

Rendőrtiszti áthelyezés. A m. kir. bel
ügyminiszter dr. Lakatos Ferenc rendőr- 
kapitányt a rimaszombati kapitányság
tól az erdélyi részekkel visszacsatolt 
Besztercére helyezte át. Dr. Lakatos 
Ferenc rövid egyéves itteni működése 
alatt rokonszenves egyéniségével magá
nak városunkban számos barátot szer
zett, rendörbirói tevékenységét pedig 
nagy szakszerűséggel, szigorral, de em
beri jósággal teljesítette. Helyére a m. 
kir. belügyminiszter dr. Soós Béla rendőr- 
segédfogalmazót helyezte át Bajáról.

(O s z tá ly - í j p  sorsjegyet
rendeljen az ismert szerencsés f

( S u c h t á r  B a n k h á z n á l
Budapest, Üllőt-ut 6. (a Kálvin-témél) 

NAGY szám-választék!
NAGY nyerési esély!

Előzékeny lebonyolítás!
Azonnali nyereménykifizetés I 

Rendelés : levelezőlapon v. telefonon 132*293. )
— Búcsú. Rimaszombatból való távo

zásom alkalmából betegségem miatt nem 
búcsúzhattam el kedves barátaimtól és 
jó ismerőseimtől, igy ezúton mondok 
Istenhozzádot, kérve tartsanak meg szi
ves emlékezetükben.

Özv. Cseh Istvdnné 
szül. Madarász Margit.

A róm. kát. női Oltáregylet az el
múlt pénteken este tartotta meg évnyitó 
ülését Tariska Lajosné elnöklete mel
lett. Dr. Bányai József gimn. hittanár, 
igazgató vázolta azokat a feladatokat, 
amelyek az egylet tagjaira a hitélet ki- 
mélyitése és a jótékonyság gyakorlása 
terén fennállanak. Az Oltáregylet tagjai 
elhatározták, hogy szívvel és lélekkel 
kapcsolódnak bele a Főméltóságu Asz- 
szony által újólag megindított téli se
gélyakcióba.
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Vármegyénk mt. kereskedőinek szives figyel
mébe ajánlom liszt-, cukor-, fűszer-, gyarmat
áru- és é le lm iszer-nagykereskedésem et

Sző l lősy  Is tvánné
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 ezetén ek  bizom ányosa.

Halálozások. Szűk  Gyula nyug. ref. 
lelkész, az uzapanyiti-balogtamási ref. 
egyháznak 46 éven át buzgó lelkipász
tora október hó 1-én Rimaszombatban 
meghalt. 84 éves korában bekövetkezett 
elhunyta három fiát, nővérét, unokáit és 
és kiterjedt családot döntött gyászba. 
Hiilttetemét október 3-án Uzapanyitra 
szállították, ahol a református templom
ban tartott istentisztelet után az ottani 
sirkertben helyezték örök nyugalomra.

Széplaky Zoltán 19 éves korában egy 
hirtelen kifejlődött halálos kórban, sok 
szenvedés után szeptember 29-én jobb
létre szenderült.Elmúltát bánatos szülei: 
Széplaky Pál kárpitos-mester és felesége, 
valamint nagyszámú rokonság gyászolja. 
Temetése október 1-én nagy részvét 
mellett ment végbe.

Sánta Mihály nyug. főjegyző Szege
den meghalt. Az elhunytban dr. Dócziné 
Sánta Éva, a Széman Intézet tanárnője 
édesapját, dr. vitéz Vereczkey Gyuláné 
pedig sógorát gyászolja.

Piaidei Ernő, a rimaszombati állami 
kórház kertésze szeptember 27-én, 46 
éves korában meghalt.

Pacsmár Mihály rimatamásfalvai gaz
dálkodó 82 éves korában elhunyt. Az 
elhaltban Udvardy Kálmán rimaszom
bati építkezési vállalkozó apósát gyá
szolja.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik egyetlen drága gyer

mekünk elhunyta alkalmából nagy fájdalmun
kat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Széplaky Pál 
és családja.

Elfogtak egy veszedelmes besur
ranó tolvajt. Értékes fogást csinált a 
hét elején a rimaszombati rendőrség. 
Egy helybeli adóhivatali tisztviselő a 
rendőr utján igazolásra szólitatott fel 
egy ismeretlen embert, aki lakásába 
munkakeresés céljából állított be. Meg- 
motozása alkalmával egy karórát talál
tak nála, amikor is kitűnt, hogy azt egy 
Kossuth Lajos-utcai vendéglőben fényes 
nappal az egyik szobából tulajdonította 
el. Az elfogott hosszas tagadás után 
bevallotta, hogy Szetei Istvánnak hív
ják, 46 éves, a nyitramegyei Kürt köz
ségben bir illetőséggel és legutóbb 
Szolnokon töltött el hosszabb börtön- 
büntetést. A börtönből Feledre utazott, 
ahol azonban elfogyott a pénze és gya
log vándorolt tovább Rimaszombatba. A 
rendőrség megállapította, hogy már több 
rendbeli lopás és csalás büntette miatt 
15 Ízben szenvedett kisebb-nagyobb 
büntetést. Beismerő vallomása után a 
helybeli ügyészség fogházába szállí
tották.

Összeírják a lovakat, öszvéreket és 
fogatos jármüveket. A honvédelmi mi
niszter rendeletet adott ki a lovak, ösz
vérek és a fogatos jármüvek összeírására. 
Idejéül a rendelet október havát álla
pítja meg.

Megindul az ifjúság 
fém- és vascsatája.

Mint már jelentettük: a Fémgyüjtő, 
hogy a magyar ifjúságot jobban bekap
csolja a vas- és fémhulladék gyűjtésbe, 
elhatározta, hogy versenypályázatot hir
det a legtöbbet gyűjtők részére. A ver
senypályázat feltételeit most dolgozták 
ki a Fémgyüjtő központjában és máris 
elküldték Magyarország minden közép
fokú iskolájának, levente- és cserkész
egyesületeinek. A pályázati feltételek 
szerint a Fémgyüjtő a legtöbbet gyűjtő
ket 15 biciklivel jutalmazza. 15 legtöb
bet gyűjtőt pedig azzal jutalmaz, hogy 
a nyári szünetben egy hétig vendégül 
látja : a vidékieket Pesten, a fővárosia
kat pedig a Balaton mellett. Az ifjúság 
versenyével azt is el akarja érni a Fém
gyüjtő, hogy a gyűjtés uj területeken is 
meginduljon. így többek között gyűjtik 
majd a levente lőtereken lévő ólom és 
rézanyagot is, amely sokezer mázsával 
szaporítja majd a készletet. A Fémgyüjtő 
azzal számol, hogy a verseny révén kö
zel egymillió magyar ifjú kapcsolódik 
be a gyűjtési mozgalomba.

— A biztosítási kötelezettség kiter
jesztése. Az 1941. évi augusztus 20-án 
hatályba lépett 5960/1941. M. E. számú 
rendelet a bevett és elismert vallásfele
kezetek által alkalmazott összes munka- 
vállalókra (egyházfi, lelkész! hivatalok
ban alkalmazott pénztáros, Írnok, stb.) 
kiterjeszti a betegségi, baleseti, öregségi, 
stb. biztosítási kötelezettséget, tehát a 
fenti időponttól a szóbanforgó alkalma
zottakat az OTI rimaszombati kerületi 
pénztáránál az arra szolgáló űrlapon 
be kell jelenteni. A bejelentés elmulasz
tása a törvényes jogkövetkezményeket 
vonja maga után.

Mindig, mindenkor és min
denkinek segít a VÖRÖSKE
RESZT. Most a társadalom 
kötelessége, hogy október 4- 
és 5-én adományaival a Vö
röskereszt hazafias és közér

dekű munkáját támogassa.

A Rimaszom bati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzin tézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.
— Van már sorsjegye? Ha nyerni sze
retne, rendeljen m. kir. osztálysorsjegyet 
egy egyszerű levelezőlapon a szerencsé
jéről hírneves SUCHTÁR bankházban 
Budapest, Üllői-ut 6. Figyelmes ügyke
zelés, azonnali nyereménykifizetés !

Kisgazdaszámtartási tanfolyam Kas
sán. A m. kir. Földmivelésügyi Minisz
térium fennhatósága alatt álló Kassai 
Kisgazdaszámtartási Központban (Bubics 
Zsigmond-utca 26.) folyó évi október 
hó 20-tól 25-ig számtartási tanfolyamot 
rendeznek gazdák, tanárok, tanítók, jegy
zők, általában a falu ügyeit szivén vi
selő értelmiség és a számtartás terjesz
tésével foglalkozni kívánók számára. El
látás és szállás mérsékelt áron Kassa 
városában. Jelentkezés október hó 15-ig 
Kassai Kisgazdaszámtartási Központ 
Kassa 1. Postafiók E 41. címen.

A róm. kát. templom javítási munká
latai már megkezdődtek. Elsősorban is 
a torony falának a szószoros értelmében 
vett „szédületes" tecnikáju vakolat-leka
parása folyik. Egyelőre nélkülöznünk 
kell a jó öreg toronyórát is, de amint 
örömmel értesültünk róla, az uj óra már 
esténként világított számlapokkal tér 
majd vissza.

* lp a rtá rs u la t i kö zle m é n y.
Mindazon munkaadók, akik alkalma

zottaiknak heti 20'— P., illetve havi 80'— 
P., vagy ennél magasabb fizetést adnak, 
mégha azt esetleg részben természet
beni járandóság címén is fizetik, köte
lesek alkalmazotti kereseti adót fizetni. 
Ezen adó havonként fizetendő az illeté
kes adóhivatalnál, megfelelő hivatalos 
nyomtatványon eszközlendö bejelentés
sel kapcsolatban. Bővebb felvilágosítást 
ad az ipartársulat. (Ipt. Lapja: 1941. 
37-38. sz.)

A munkabérpótlékok és egyéb költ
ségtöbbletek átháritásáia vonatkozó ár
kormánybiztosi határozat az ipartársulat 
irodájában az érdekeltek rendelkezésére 
áll. 634/1941.

Az építőiparosok cementellátására vo
natkozó hatósági rendelkezés az ipar
társulat irodájában az érdekeltek ren
delkezésére áll. 635/1941.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a legérdeke

sebb magyar társadalmi dráma; a ma
gyar filmgyártás egyik újabb remekmű
ve: a „Ma, tegnap, holnap" kerül mű
sorra. Váradi Szabó Sándor merészhangu 
története a nagy problémáról, hogy mi 
történjék azzal a halálos beteggel, aki
nek napjai már meg vannak számlálva? 
Vájjon visszanyerheti-e utolsó perceire 
az élet szabadságát és a szerelem jogát? 
Erre a kérdésre felel a Bánky Viktor 
által mesterien megrendezett filmalkotás. 
Jávor Pál újra drámai szerepben a ha
lálos betegségben szenvedő főhőst, Szi
lágyi-Szabó Eszter az igézetes szépségű 
asszonyt és Somlay Artúr az öregedő, 
jószivü orvostanárt alakítja nagyszerű 
és életteljes játékkal. Társaik : Vaszary 
Piri, K. Tóth Erzsi, Mály Gerő és Mak-

láry Zoltán. Csupa lobogás ez a film, 
amelyet Dolecskó Béla pompás zenéje 
fűszerez. Kisérőműsor a színes rajzfilm 
és a Magyar Híradó.

Október 7-én, kedden németül beszélő, 
ragyogó filmoperett fut a vásznon : „Er
zsébet hercegnő" címen felejthetetlen 
emlékű nagy királynőnk leánykoráról. 
„Sziszi" hercegnőt Becs I. számú köz
kedvence, az ennivalóan édes Trude 
Stark személyesíti meg. Mellette Hörbi- 
ger Pál, Gerda Maurus, Hansi Knotek 
jeleskedtek. Fülbemászó zene, szin- 
pompás felvételek, derii és báj jellemzik 
ezt az érdekes filmet. Kisérőműsor az 
Ufa háborús híradója.

Október 8 án, szerdán és 9-én, csü
törtökön írenne Dunne legújabb parádés 
szerepével kerül műsorra a „Kár volt ha
zudni" amerikai társadalmi dráma. For
dulatos és szellemes történet a hazug
ságra épített válásról, amelyet az igaz
ságra alapozott boldog szerelem békéje 
vált fel. Írenne Dunne mellett Cary 
Grant, Ralf Bellamy és Alexander 
D’arcy a főszereplők.

Október 11— 12—13-án az elmúlt film
idény legnagyobb sikerű magyar társa
dalmi vigjátékát, az „András“-t mutatja 
be a mozgóképszínház. Erről a filmről 
szerte az országban Írnak és beszélnek; 
izzig-vérig magyar, amellett azonban 
szociális témáját széles körben vitatják, 
azt azonban egyhangúlag elismerik, 
hogy az „András“-sal megszületett az 
igazi magyar filmműfaj. Címszereplője: 
Páger Antal, aki élete legjobb alakítását 
nyújtja.

S P O R T .
L abdarúgás.

Salgótarjáni BTC. II.—Rimaszom
bati Törekvés 4:0 (1:0). Vasárnap új
ból Salgótarjánban játszott bajnoki mér
kőzést az ROTS, ahol az első élvonal
beli játékosokkal megerősített SBTC 
tartalék-csapatától vereséget szenvedett. 
A helyi együttes — kissé a hazai bíró
tól is segítve — természetszerűen felül
múlta a minden részében gyöngén sze
replő rimaszombatiakat.

Ma a Törekvés idehaza a Baglyas- 
aljai SE jóképességii csapatát látja ven
dégül a Széchenyi-kerti sporttelepen. 
Reméljük, hogy ezúttal azon igyekszik, 
hogy lelkes játékkal megszerezze a 
bajnoki pontokat.

Irodalom.

A Tolnai Világlapja legújabb száma 
a háború izgalmas fényképein, a leg
jobb magyar Írók novelláin, a szórakoz
tató és ismeretterjesztő cikkek dús so
rán és a nagy közkedveltségnek örven
dő állandó rovatokon kívül közel száz 
képet közöl. Egyes száma 20 fillér.

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

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési díj ' / . - é v r e  az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tiindérvásár, 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.

Mi újság a pesti színházi világban?
Mindent megtudhat a Délibáb hetilap 
legújabb számából. A legszebb színházi 
hetilap egyben a legolcsóbb is, mert ára 
csak 14 fillér.

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

86/1941. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Fodor Károly és dr. Dávid Jenő 

budapesti ügyvéd által képviselt Kőbá
nyai Serfőzö és Szt. István tápszermü
vek budapesti cég javára 177 pengő 01 
fillér tőke és több követelés járulékai 
erejéig, amennyiben a követelésre idö- 

j közben részletfizetés történt, annak be
számításával, a budapesti központi kir. 
járásbíróság 1940. évi 215.193 sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. 
évi február hó 1-én lefoglalt 1050 P. 
50 fillére becsült ingóságokra a rima
szombati kir. járásbíróság Pk. 5111/1941. 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. t. c. 20. §-a 
alapján a fennt megnevezett, továbbá a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő 
más foglaltatók javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll 
és ha ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs, végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében Rimaszom
bat, Kossuth Lajos-u 32. szám leendő 
megtartására határidőül 1941. évi októ
ber hó 21. napjának délelőtti 9 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
üzletberendezést és árukat s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — 
de legalább a becsár Vrfészéért — 
készpénzfizetés mellett el fogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1941. szeptember 16. 
Kitűzési dij- 4 P. 50 f.

Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

Felhívás.
Rum- és Likőrgyár Részvénytársa

ság rimaszombati bej. cég feloszlását 
határozta el. Felhívja ezért a társasági 
hitelezőket, hogy követeléseiket a jelen 
hirdetmény közzétételétől számított hat 
hónapon belül a társaságnál (Rimaszom
bat, II. Rákóczi Ferenc-u. 44. sz.) jelent
sék be. Igazgatóság.

Z o n g o ra - és énektanítást
vállal végzett zongora és énekta
nárnő, Rózsa u. 6. szám.

E l n  |] A  antik bútorok és egy 
1 d U U ebédlő,továbbá csillárok 

és lámpák. Cim: Horthy Miklós-tér 9. 1.8.

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

Érdeklődni lehet ugyanott. 9

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


