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A  hadbavonnlt 
hozzátar tozó ja .

Idestova négy hónapja küzd a 
magyar honvédség Európa és az 
emberiség legnagyobb ellensége 
ellen olyan hősiességgel, kitartással, 
eredménnyel, ami az egész világ 
megbecsülését és elragadtatását 
megint kivívta a magyar névnek. 
Nincs szó, amely ki tudná fejezni 
azt a hálát, szeretetet, amelyet a 
végtelen messzeségben harcoló hon- 
védeink iránt érzünk, de úgy gon
doljuk, ezeknek a hősöknek nem 
is szavakra van szükségük. A ma
gyar általában nem bőbeszédű fajta 
és tartózkodóan bánik az elragad
tatott kifejezésekkel. A szavakat ná
lunk nagyon is mérlegre teszik, — 
annál jobban értékelik és megbe
csülik a tetteket. Ha tehát valami
képpen kifejezést próbálunk adni 
annak az érzésnek, amely honvéd
ségünk iránt a lelkünket eltölti, 
nem beszélnünk kell, hanem csele
kedni.

Ilyen cselekedetet végzett a köz
ellátási miniszter, amikor körren
deletben elrendelte, hogy a hadba- 
vonultak hozzátartozóit kivételes 
elbánásban kell részesíteni és a 
közellátás terén soron kivül kell 
kezelni.

Nincs Magyarországon egyetlen
egy ember, aki ne fogadná legtel
jesebb megértéssel ezt a rendelke
zést. A szeretetet, amely a honvéd
ség iránt a lelkekben dobog, már 
régen kiterjesztettük a harcban álló [ 
honvédek hozzátartozóira és termé- j 
szétesnek találja mindenki, hogy 
nekik nem szabad és nem lehet j 
sorban áilniok, hivatalokban elő-j 
szobázniok. Lépten-nyomon érez
niük kell a megkülönböztetett jósá
got, amellyel az állam és társada-i 
lom feléjük fordul.

Nehéz tél előtt állunk és a ma
gyar sors a közeljövőben előrelát-} 
hatólag nem lesz könnyű. Áldoza
tokra, megértésre és lemondásra 
lesz szükség, amelyet csak úgy le
het emelt fővel, nyugodt lélekkel 
vállalni, ha érezzük, hogy sorsunk
ban egyformán osztozik mindenki 
és az állami vezetés iránt mélyen 
átérzett bizalom van a lelkűnkben. 
Ezt a bizalmat meg kell érdemelni. 
Megérdemlik pedig az olyan intéz
kedések, amelyek nemcsak a pil
lanatnyi szükségleteket tartják szem 
előtt, hanem a jövő szempontjait is, 
s amelyeken megérzik, hogy szo
ciális lélékből és a legkisebb ma
gyarral való teljes együttérzésből 
fakadnak.

Közélelmezési ügyek és az „egyke“ elleni védekezés kérdése a vármegye
Közigazgatási Bizottsága előtt.

Gömör és Kishont vármegye j 
Közigazgatási Bizottsága október 
14-én, kedden délben tartotta meg 
e havi rendes ülését ár. runyai 
'Sóldos Béla kormánybiztos-főispán 
elnöklete mellett.

A kormánybiztos-főispán elnöki 
megnyitója során beszámolt a köz
ellátás érdekében tett intézkedései
ről. Bejelentette, hogy lépéseket tett 
talpbör-kontigens felemelése, vala
mint a vármegye mezőgazdasági 
foglalkozású népességének használt 
katonabakanccsal és egységes fa- 
talpu csizmával való ellátása érde
kében.

A bizottság nagy megnyugvással 
fogadta dr. ’Sóldos Béla főispán 
bejelentéseit, majd meghallgatta az 
egyes előadók beszámolóit.

Halász Sándor m. kir. gazda
sági felügyelő, a vm. gazdasági 
felügyelőség vezetője részletes je- j 
lentésben számolt be az elmúlt hó
nap mezőgazdasági eseményeiről:

„Az évszakhoz képest rendkívül szá
razság volt. Általában enyhe idő volt, 
de az egynéhány éjszakai talajmenti fagy 
a mezőgazdasági növényzet vegetációját 
végleg megszüntette.

Á cséplést befejezték. Már csak a ló
here, lucernamag fejtése van hátra. A 
kései burgonyát is kiszedték: jó köze
pes termést adott. A tengeri törése fo
lyamatban van. A széltörés, üszög, ten
gerimoly, de főkép a fagyok jelentős 
mértékben csökkentették a kései vetés 
következtében egyébként sem tulnagy 
termésreménységeket. A cukorrépát ki
szedték, szállítása folyamatban van. A 
termés mennyisége gyenge közepes, de 
tekintettel arra, hogy termelését hosszú 
szünet után most vezetik- be vidékün
kön ismét: kielégítőnek és a jövőre nézve 
biztatónak mondható. Az őszi vetési 
munkák a nagy szárazság következtében 
majdnem teljesen szüneteltek. Ahol mé
gis a könnyebb talajokon és kétszeres 
munkával elvetettek valamennyit, ott az 
egyenetlen kelés és rossz talajmunka teszi 
bizonytalanná a vetés sikerét. Az októ
ber 11-én beállott esőzés teszi lehetővé 
a munkák zömének megindulását.

Az állatállomány erőbeli állapota jó. 
Az állatárak szeptember végétől lassan 
lemorzsolódnak, s ma már csak a jó 
tenyészállatnak és a minőségi árunak 
tartott az ára. Az állatárak stabilizáló
dása egészséges gazdasági jelenség és 
csak látszólagosan jelent jövedelemcsök
kenést a gazdaközönség rovására, mert 
valójában a bizalomnak s a gazdasági 
biztonságnak érzékeny mérője és muta
tója az, mely remélhetőleg hamarosan 
éreztetni fogja mérséklő hatását a me
zőgazdasági termelésre és állattenyész
tésre oly fontos ipari cikkek árainál is. 
A hizlalás válságát a tengeri termelés 
elégedetlensége fokozta."

Végül a gazdasági felügyelő a 
vármegyében termelt zsir éá hizott- 
sertés kivitelének, valamint a zsir 
felhalmozásának minden eszközzel 
való megakadályozása céljából az
zal a javaslattal fordult a várme
gye közellátási kormánybiztosához 
és alispánjához, hogy

az ellátatlanok zsiradék-vásár
lási tanúsítvánnyal való ellátá
sára és a hízósertések nyilván
tartására a sürgős intézkedé
seket megtegyék.

Dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifő
orvos jelentése szerint a vármegye 
közegészségügyi állapota szeptem
ber hónapban lényegesen nem vál
tozott. A gyermekbénulási esetek 
megszűntek. Az elmúlt hónapban 
147 gyermek született és 106 ha
lálozás történt, a természetes sza
porodás 44 (az előbbi hónaphoz 
viszonyítva 33-al, a tavalyi évhez 
arányitva pedig 17-el kevesebb).

A tisztifőorvos jelentésének nép
mozgalmi adataihoz Varga Imre 
ref. lelkész, bizottsági tag szólott 
hozzá. Rendkívül meglepőek és le- 
sujtóak ezek az adatok, mondotta, 
majd megrázó szavakkal ecsetelte 
azt a pusztító hatást, amelyet az 
„egyke" Gömör és Kishont vár
megye Vs-ad részében előidéz. A 
gyermektelenség tekintetében vár
megyénk az utolsók sorában van

és az már lassan megközelíti a bara
nyai állapotokat is. Varga Imre 
ezután azt indítványozta, hogy a 
vármegye alispánja a törvényható
sági bizottság utján tegyen javas
latot a kormányhoz, hogy

a tervezett örökösödési tör
vény módosítását mihamarább 
valósítsa meg, azonkívül a köz- 
szolgálatban állók fizetését a 
sokgyermekes családi alapon 
rendezze.

A bizottság az indítványt egy
hangúlag elfogadta.

A vármegye kisgyülése októ
ber 15-én, szerdán délben tartotta 
havi rendes ülését dr. ’Sóldos Béla 
kormánybiztos - főispán elnöklete 
mellett. A kisgyülés jóváhagyta 
Rimaszombat megyei város képvi
selőtestületének ama határozatait, 
amelyekkel a helybeli Zeneiskolá
nak segélyként 1000 P-őt, a zeller
jei bekötőút építéséhez hozzájáru
lásként 1000 P-őt állít be a jövő 
évi költségvetésbe. Ugyancsak jó
váhagyták a városi erdészek és al
tisztek egyenruha-általányára vo
natkozó városi határozatot is. A 
kisgyülés Marton István özörényi 
körjegyzőt október 31 -ével nyug
díjba helyezte, majd dr. Dóczi 
András vm. aljegyző előadásában 
folyó ügyeket tárgyalt le.

Rimaszombat és Vidéke Jótékony Nfiegylet 
első Őszi választmányi ülése.

Az elmúlt hét péntekjén tartotta 
a Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylet első őszi választmányi 
ülését özv. Samarjay Jánosné el
nöklésével a Rimaszombati Taka
rékpénztár tanácstermében.

A szívélyes elnöki megnyitó után 
özv. Samarjay Jánosné elismerő, 
meleg szavakkal emlékezett meg 
honvédeink hősi harcairól, majd az 
itthonmaradoltak kötelességéről be
szélt. Ezzel kapcsolatban ismertette 
a Nőegylet érmelegitőkészitési ak
cióját, amelynek támogatására a 
megjelent választmányi tagokat egy
idejűleg fel is kérte.

Á választmány lelkes hangulat
ban elhatározta, hogy

a legteljesebb mértékben ki 
óhajtja venni a részét ebből a

hazafias munkából is, s a hely
színen kiosztott pamut elkészí
tését minden hölgy áldozatos 
szívvel elvállalta.

Ezután egyesületi belső ügyeket 
tárgyalt a választmány, amelynek 
során Szakáll Lenke lemondásával 
megüresedett választmányi jegyzői 
tisztségre egyhangúlag Szabó Ele- 
mérnét választották meg, mig az 
eddigi jegyzőnek az elnök indítvá
nyára jegyzőkönyvi dicséretet sza
vazott meg a választmány.

Uj választmányi tagok lettek : 
Benedek Józsefné, dr. Bartáky Já
nosné, dr. Biró Józsefné, Halasy 
Gyuláné és Makray Lászlóné.

A Vármegyei Közjóléti Szövetke
zet és a Nőegylet között fennálló 
szerződés meghosszabbításához a
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leméhez híven — természetesen nem 
külsőségekben, hanem bensőségekben 
nyilvánul meg. Október végén a szél
rózsa minden irányából Budapestre gyü
lekező protestáns nagyközönség lelki 
igényeit legmesszebbmenően kielégítheti 
a különböző ünnepi istentiszteleteken, 
konfereneiákon, hangversenyeken, iro
dalmi ünnepségeken és előadásokon. A 
magyar rádió is fokozottabb mértékben 
kapcsolódik az ünnepély rendjébe több 
istentisztelet, előadás és irodalmi est 
közvetítésével. Az előadók és szereplők

soraiban ott találjuk a protestáns élet 
nagyjait: államférfiakat, püspököket, lel
készeket, Írókat, művészeket.

A III. Országos Protestáns Na
pokra ezúttal is 50 °/,-os vasúti 
kedvezménnyel utazhatnak a fővá
rosba a vidékiek.

Kedvezmény a MFTR-en, a HÉV-en és 
az elszállásolásoknál. Az 50 °/o'os va‘ 
suti kedvezményre jogosító igazolványok 
az „lbusz" fiókirodáiban és a lelkészi 
hivatalokban is kaphatók.

C?.; . —
J o b b  is, o l c s ó b b  is e g y b e n ?  Nehéz 
elképzelni.  És mégis  — az elektromos 
technika terén bizony ma már így van.  
A nemesgáztöl tésü Tungsram Krypton 
l ám pá k  sokkal  o l c s ó b b a n  sokkal  
j o b b  fényt a d n a k  Olyan g a z d a s á g o s  
az á ramfogyasz tá suk ,  hogy  sa já t  áru-  

i kát m e g t a k a r í t j á k  é g é s  k ö z b e n .

választmány elvben hozzájárult. El
határozta egyben, hogy a jövő hét 
csütörtökjén testületileg látogat el 
a Nőegylet rimatamásfalvai telepére, 
ahol most a Vármegyei Közjóléti 
Szövetkezet komoly szociális mun
kája folyik.

Az elnöklő özv. Samarjay Já-I 
nosné ezután meleg szavakkal meg
köszönte a tagok szives megjele
nését s azt a lelkes készséget, 
amellyel a Nőegylet tagjai minden 
nemes akciót támogatni mindenkor; 
készen állnak — az ülést bezárta.;

Nemesszivü asszonyaink munká-j 
ját pedig, akik tegnap az urnák, 
ma pedig a kötőtűk mellett dolgoz
nak a szebb magyar Holnapért,

bizonyára a jó Isten is meg fogja 
áldani.

A  III. O rszá g o s P rotestáns Napok 
e lőkászitőm onkálatai,

Az Országos Bethlen Gábor Szövet
ség budapesti székházában már csak
nem teljesen elkészült a III. Országos 
Protestáns Napok napirendje. A Szö
vetség az idén a Protestáns Napokat 
szerényebb keretek között óhajtotta 
megrendezni, azonban úgy a protestáns 
nagyközönség, mint a különböző egy
házi és világi szervezetek olyan óriási 
érdeklődést és lelkesedést tanúsítottak, 
hogy a Protestáns Napok az idén is 
impozáns méreteket öltenek. Ez az 
impozánsság — a protestantizmus szel-1

i

Széchenyi István  
emlékezete.*) **

ii.

Széchenyi nagy müvét: a nyugati Ma
gyarországot gazdasági alapon akarja 
megvalósítani. Kelet időtelenségébe be
ledobni a Nyugat lázasan lüktető .üte
mét, gépek kattogása, gőzsipok füttyze
néje közt épiti Magyarországot, amely 
nem volt, hanem lesz. A gazdasági ki
fejtés, önellátás és anyagi jólét utján 
reméli megvalósítani a magyarság újjá
születését. Széchenyi gazdaságpolitikai
lag a nemzetgazdász Liszt Frigyes ta
nítványa, akinek alapelve, hogy az anyagi 
szabadság az alapja a politikai, társa
dalmi szabadságnak. Ezen eszméit mun
káiban : a Hitel, Világ és Stádiumban 
fekteti le. A magyarság tragikus vissza
maradottságáért egyedül a nemzet fe
lelős és bűnös. „Magyarországon sem a 
földnek, sem a munkának nincsen meg 
a kellő értéke, ezt meggátolja a robot, 
a tized, az ősiség és a fiskalitás. Ezek 
következtében a magyar birtokosnak 
nem volt hitelképes tulajdona és ez a 
közszegénységnek egyik oka. Egy hitel
képes mezőgazdasági élet magával hozza 
az ipar és kereskedelem fellendülését. 
Ha megszűnik a mezőgazdasági anar

*) Irta és a Polgárikör emlékestjén el
mondta Sm id Lehel gimn. tanár.

chia és a mezőgazdasági fogyasztóból 
termelő válik, megindul a magyar ke- j 
reskedelmi élet egészséges vérkeringése 
s a magyar ipar nem fog a pénztelen
ség zátonyain megfenekleni."

Széchenyi nagyvonalú munkaprogram
jában hozzá mer nyúlni forradalmárként 
olyan évszázadok szentesítette fogalmak- j 
hoz, melyek mint szent és sérthetetlenek ' 
idegződtek bele az évszázados magyar 
útvesztőkbe. Széchenyi követeli a ma
gyar alkotmány és törvényhozás reform-1 
ját. Hiszi és vallja, hogy a magyarnak j 
nagyszerű alkotmánya van, amelyhez j 
csak az angol hasonlítható, csupán a } 
lélek hiányzik, mely a külső szerkeze-j 
tét hazafias szellemmel és korszerű esz
mékkel és eszményekkel töltse meg. 
Hirdeti a nemesi adómentesség antiszo- | 
ciális és antidemokratikus voltát. Az 
igazságszolgáltatás megjavítása, kereske
delmi és váltótörvényszékek felállítása 
mellett tör lándzsát és uj evangélium- i 
ként hirdeti, hogy az alkotmány sáncai 
közé a népet is fel kell venni, mert a 
várat csak egyesült erő tarthatja fenn. 
Széchenyit hazafiassága a demokrácia, a 
népiség zászlóvivőjévé teszi. Széchenyi 
népszemléleti meglátásaiban a paraszti 
ős Széchenyi Márton sürü paraszti vére 
lobog fel; Széchenyi demokratizmusá
nak és szociális meglátásainak a szülője 
mélyén átérzett katolicizmusa és izzó 
fajszeretete. Azért akar adni a magyar 
népnek jogokat, hogy a félmilliónyi nemesi 
nemzetet hatalmassá tegye és az el
nyomott jobbágyot, a népet, akinek sá-

Két és fé le ze r pengét gyűjtöttek a vö rö ske resztes napokon.
Október 4-én és 5-én az orszá

gos gyűjtés keretében a rimaszom
bati közönség is lerótta adóját a 
Vöröskereszt urnáinál. Már 4-én 
reggel megélénkült az utca képe, 
itt is-ott is láthatókká lettek a pi- 
rosernyös gyiijtösátrak, fürge cser
készfiuk és leányok lepték el a te
reket, mindenütt kérve, mindenkit 
megállítva a Vöröskereszt perse
lyeivel. Az egyesület elnökségének 
tagjai is egymással versenyezve 
vették ki részüket a gyűjtés nemes 
munkájából. A közönség is megér
tette az idők szavát, gyors egymás
utánban hullottak a perselyekbe a 
kisebb-nagyobb adományok, a tár
sadalom minden rétege egyforma 
szeretettel karolta fel a nemes ügyet.

így történt, csak igy történhetett 
meg, hogy a két napos gyűjtés 
eredménye a legvérmesebb remé
nyeket is felülmúlta. Rimaszombat 
város közönsége ismét bebizonyí
totta, hogy megőrizte érző, adakozó 
magyar szivét.

Az egyesület elnöksége nevében 
a gyűjtés eredményéről a követ
kező adatokban számolhatunk be :

Utcai urnagyüjtés . . 1165'— P
Iskolák gyűjtése . . 484'33 P
Állami hivatalok gyűjtése 347'57 P 
A kereskedelmi és ipar

testületek gyűjtése 343'10 P 
Pénzintézetek adománya 300'— P

Összesen : 2640'— P

Amikor a Magyar Vöröskereszt 
Egyesület helyi fiókegylete nevében 
a város közönségének hálás köszö
netét mondunk áldozatos nagy lel- 
küségéért, nem mulaszthatjuk el, 
hogy külön ki ne emeljük a rima- 
szombati hölgyek ügybuzgó támo
gatását, valamint a cserkész és le
vente egyesület tagjainak és a cser
készzenekarnak a sikert biztositó 
közreműködését. Jó munka volt, 
magyar munka volt — köszönjük.

Dr. Kriesch Lajos

A Polgárikor nagyszabású téli kémprogramja.
A rimaszombati Polgárikör kulturbi- 

zottsága most tartotta évnyitó ütését. 
Smid Lehel gim. tanár, a bizottság el
nöke beszámolt az elmúlt év kulturese- 
ményeiröl. Hangsúlyozta, hogy a kitű
zött programot az általános viszonyok 
folytán teljes egészében megvalósítani 
nem lehetett. A megtartott előadások 
azonban magas nívón mozogtak és ha 
nem is a megérdemelt, de megfelelő ér
deklődést váltottak ki.

A bizottság, amelynek ütésén részt- 
vett id. Rdbely Miklós, a Polgárikör el
nöke is,

az eljövendő téli évadra nagy
szabású és változatos progra

mot állított össze, amely min
den tekintetben kielégítheti Ri
maszombat város társadalmának 

kulturigényeit.
Ezért reméli a Polgárikör kulturbizott- 
sága, hogy az egyes előadásokat a vá
ros közönsége fokozottabb érdeklődéssel 
támogatja majd.

Október 25-én, szombaton este dr. vi
téz Imrédy Béláné, a női mozgalmak egyik 
vezető egyénisége tart előadást német- 
országi tapasztalatairól.

November hónapban dr. Baráth László 
ügyvéd előadására kerül sor, aki a „Fel
vidéki szellem és az anyaországiak" 
címen értekezik.

máni őserejüségében a magyar nemzet 
őskeletarcu torzót nyer, mely az uj ez
redév biztositó zálogát hordozza magá
ban, az Istenfiak lélekközösségébe be
avassa. „A Múlt elesett hatalmunkból, 
de a Jövőnek még birtokosai vagyunk, 
ne bajlódjunk ezért hiábavaló semmi
ségekkel, átkos reminiscenciákkal, de 
bírjuk inkább elszánt hazafisággal és 
hiv egyesüléssel drága anyaföldünket 
szebb virradásra. Sokan azt gondolják, 
hogy Magyarország volt... én szeretem 
hinni és merem remélni : lesz..."

A fiatal Magyarország szemeit Szé
chenyi müvei nyitják fel a magyar prob
lémák számára. Munkája nyomán meg
indul a közállapotok bírálata, amely a 
nemesi nemzet szomorú harakirije. Szé
chenyi amit hirdet, azt tetteivel is alá
támasztja. A nagy alkotók halálmegér
zésével valami öntudatlan lázas hévvel 
alkot, hat, gyarapit.

Széchenyi számára a nemzet lelki 
egysége és népi egysége magasztos gon
dolat volt, amelyet az arisztokratikus 
hatalom fölényes piadesztálján formált 
ki. Széchenyi életmunkájában a megé
pülő nagy Magyarországban és magyar 
Európában a vezetőszerepet az arisz
tokráciának akarja juttatni, eszményképe 
a szeHemileg, lelkileg és erkölcsileg 
arisztokrata felfogású angol lord, ezt cé
lozza a Nemzeti Kaszinó alapítása is, 
amelyet az angol klubok mintájára szer
vezett meg.

Életművei, amint már az elején ki

hangsúlyoztam, magukon viselik az ana- 
chronizmus bélyegét. A Magyar Tudo
mányos Akadémia megszervezésével meg
előzte Európa kulturnemzeteit. A nép, a 
jobbágy a sötét tudatlanság útvesztőiben 
tévelygett. A Magyar Tudományos Aka
démiával megalkotta a magyar tudomá
nyosság legfőbb szervét, a magyar kul
túra csarnokairól szó sem esik. Megé
pítteti a magyar hidépitőmiivészet vi
lágcsodálta remekét, mely azonban élénk 
forgalom lebonyolításához teljesen al
kalmatlan. Tágittatja a Kazánszorost, a 
Vaskaput Kelet, az ősi magyar vágy ka
pujává avatja, holott a magyar viziutak- 
ról, Tisza és Duna szabályozásáról még 
szó sem esik. Alapitója a budapesti Hen
germalom Részvénytársaságnak s a ma
gyar Kanaán legnagyobb része még par
lagon hever, a birtokokon teljesen öt
letszerű gazdálkodás folyik, egy bizo
nyos törvények és szabályok meghatá
rozta tervgazdaságnak még nyoma sincs; 
meghonosítja Alagon a lóversenyeket az 
epsomi derby módjára, a magyar lóte
nyésztés, az ősi ázsiai ősfoglalkozás 
még gyermekcipőkben jár. Széchenyi 
gazdasági elképzelései teljesen angol 
mintára vannak méretezve és innen mü
veinek korszerűtlensége. Széchenyi köz- 
gazdasági és kulturális programjának 
a kifejtésénél a kulturált és civilizált 
angol viszonyokat tartja szem előtt és 
ezen formák tükörképét akarja magyar 
viszonylatban megvalósítani.

(Folytatjuk.)
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December 5-én ünnepli a világ Mo
zart születésének 150-ik évjordulóját. Eb
ből az alkalomból december 4 én, csü
törtökön este a Polgárikör Lackner 
László zeneiskolai igazgató rendezésében 
Mozart-emlékestet rendez.

1942. január havában Holéczy Miklós 
gimn. tanár a népművészetről tart majd 
szemléltető módon előadást.

Februárban Smid István rozsnyói ev. 
esperes lesz szívesen látott vendége a 
Polgárikörnek, aki a „20 év tanulságai
ról beszél majd.

Március hónapban Szepsy József gimn. 
tanár társadalompolitikai előadására ke
rül sor „Nacionalizmus, szocializmus és 
kapitalizmus" cimen.

Áprilisban Mátrai-Makovits Jenő fes

tőművész Rudnay Gyula életművét mél
tatja ugyancsak szemléltető módon.

Május havában K. Nagy István gimn. 
tanár irodalmi előjdást tart.

Az előadások vitaest jellegűek lesznek 
és azokat szavalatok, ének- és zene
számok tarkitják majd.

A kulturbizottság tervbevette egy-egy 
Rimaszombat— Losonc csereest megren
dezését is, amikor a két város váloga
tott legjobb kulturmunkásait mutatná be 
egymásnak.

A kulturrendezéseken kivfil a Polgári
kor természetszerűleg bekapcsolódik a 
magyar nemzet és a város hazafias ün
nepségeibe, megrendezi megszokott Mi
kulás- és farsangi-estjét és közkedvelt 
családi összejöveteleit is.

Megyénkbe későn érkeznek a reggeli napilapok.
A MÁV igazgatóságától s ü r g ő s  intézkedést  
kér és vár a megye újságolvasó közönsége.

A magyar államvasutak f. hó 6- 
án életbelépett menetrendje — mint 
ezt lapunk legutóbbi számában rö
viden jeleztük is — mostoha elbá
násban részesíti Rimaszombat, de 
az egész Gömör megye újságolvasó 
társadalmát azzal, hogy a budapesti 
reggeli napilapok csak az esti órák
ban, illetve postán csak másnap 
jutnak el hozzá. Oka ennek az, 
hogy a Budapest keleti p. u. — 
Losonc közvetlen vonatként induló 
s Fülekre reggel 11.05 kor érkező 
vonathoz — mellyel a szomszédos 
losonciak már 11'40-kor megkap
ják a reggeli ujságcsomagokat — 
Gömör-felé csak I4'24-kor van leg
közelebb csatlakozás, október 6-tól 
elmaradván a Fülekről addig 10'21 - 
kor induló gyors- és illetve 11'20- 
kor induló személyvonatcsatlakozás.

Hogy a reggeli napilapok ilyen

nagy késéssel történő szállítása és 
kézhez jutása ebben a háborús 
időkben a laptudósitásokat külön
ben is érthető türelmetlenséggel, 
nyugtalanul, izgalmaktól sem men
tesen váró újságolvasó közönségre 
mit jelent s reá nézve egyébként 
is mennyire sérelmes, nem kell bő
vebben indokolnunk.

A MÁV-nak a közönséggel szem
ben mindig figyelmes és érdekeire 
tekintettel lévő igazgatóságához 
fordulunk ezúttal tehát, kérve sür
gős intézkedését aziránt, hogy a 
sérelmes késedelmes szállítás mie
lőbb megszüntettessék s ezzel Gö
mör közönségének etekintetben fel
merült panasza orvosoltassék, nagy
ban hozzájárulván ezzel a ma oly 
fontos és szükséges közmegnyug
vás további fenntartásához.

H Í R E K

A közellátási miniszter 
felhívása.

Az utóbbi időkben úgy a fővá
rosban, mint a vidéken bizonyos 
cikkekben áruhiány tapasztalható. 
Az áruhiányt mással, mint lelketlen 
spekulációval magyarázni nem le
het Ugy a közellátási minisztérium, 
mint az Árellenőrző Hivatal nyoma
tékosan figyelmezteti az érdekelte
ket, hogy az árak emelésére ne 
számítsanak, mert nemhogy ár
emelés nem lesz, hanem egyes áru
cikkeknek más árucikkek áraival 
egyszintre való emelése érdekében 
bizonyos árleszállítások következ
nek be. Az áru rejtegetését a köz
ellátási minisztérium a legszigorúb
ban fogja megtorolni.

— Előadás a Polgárikörben. Október 25-én, 
szom baton este 8 órai kezdettel v i t é z  I m- 
r é d y Béláné ném etországi útjáról igen 
értékes előadást ta rt a Po lgáriko r nagyter
mében, melyre a rendezőség ezúton hívja 
fel a város közönségének figyelm ét.

Kitüntetés. Vasárnap folyt le Szege
den az Országos Nemzetvédelmi Bizott
ság ünnepsége, amelynek keretében 
nyújtották át a Nemzetvédelmi Keresz
tet az eddig kitüntetetteknek. Ezek so
rában foglalt helyet Vdlyi Viktor gyógy
áru-nagykereskedő, a rimaszombati gim
názium volt növendéke is, aki bátor 
ellenforradalmi cselekedeteiért kapta a 
legfelsőbb kitüntetést.

Áthelyezés, a  m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Pásztor Malvin 
rekenyeujfalui állami népiskolai tanító
nőt a kurinc-pusztai állami népiskolához 
áthelyezte.

Urbán Károly lett Bátka község 
református lelkésze. Három évvel eze
lőtt került Rimaszombatba Urbán Károly 
református segédlelkész, akit az itteni 
gyülekezet hamarosan a szivébe zárt. 
Bátka község reformátusai a nemrégiben 
megüresedett lelkészi állásra meghívták 
Urbán Károlyt, akit uj tisztségébe ok
tóber 12-én, vasárnap iktattak be ünne
pélyes keretek között. A rimaszombati 
egyházközség meleg szeretettel búcsú
zott el a közszeretetnek örvendett fiatal 
lelkipásztortól. Október 8-án az egyház 
presbitériuma, 9-én este pedig az elöljá
róság és a Kálvin Kör 100 személyes 
társasvacsorán köszöntötte és szives jó
kívánságokkal engedte útra Urbán Ká
rolyt. A vacsorán Varga Imre mondott 
szívhez szóló búcsúbeszédet, majd dr. 
Zehery István e. ü. főtanácsos, egyház- 
megyei tőgondnok, Báthory Andor ny. 
gimn. tanár és Siposs József előljárósági 
tagok beszéltek. Urbán Károly, aki előző 
vasárnap remekbekészült beszéddel 
mondott búcsút a szivéhez nőtt gyüle
kezetnek, meghatottan köszönte meg az 
őszinte lélekből fakadt üdvözléseket. A 
vasárnapi bátkai beiktatón dr. Zehery 
István főgondnok és Varga Imre rima- 
szombati lelkipásztor látták el a hiva
talos teendőket. A beiktatáson a rima- 
szombati egyházközséget dr. Eszenyi 
Gyula fögondnok vezetése mellett szá
mosán képviselték.

Kinevezés. A magyar kir. belügy
miniszter Éva Lajos rimaszombati lakost 
Rimaszombat megyei városhoz adóhiva
tali gyakornokká kinevezte.

Uj református segédlelkész. A ti-
száninneni ref. egyházkerület püspöke 
Boros Elemér kenderesi segédlelkészt a 
rimaszombati református egyházközség
hez helyezte át. Az uj lelkész rimaszécsi 
születésű, középiskoláit a rimaszombati 
egyesült prof. gimnáziumban, lelkészi 
tanulmányait pedig Debrecenben végezte 
kitűnő eredménnyel. Az a tény, hogy az 
uj rimaszombati segédlelkész Kormányzó 
Urunk szükebb pátriájában működött, 
reményt nyújt arra, hogy Urbán Károly 
helyére benne méltó utód került.

Halálozások. Özv. Ferdinandy Károly- 
né szül. Martincsók Karolina 58 éves 
korában Nagyrőcén meghalt. Az elhunyt
ban Martincsók Samu ÓTI-számtanácsos 
nővérét gyászolja.

Rövid Andrásné szül. Karhut Borbála, 
kovácsmester felesége Riinatamásfalván 
e hó 15-én, 54 éves korában meghalt. 
Elhunytál férje, gyermekei, testvérei és 
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése az 
ev. egyház szertartása szerint október 
17-én nagy részvét mellett ment végbe.

Újból szabad Romániába magyar
nyelvű levelet írni. A magyar kir. pos
taigazgatóság közli, hogy Romániába 
ismét szabad magyarnyelvű levelet irni| 
illetve címezni.

Helyesbítés. Lapunk múlt-heti számá
ban az október 6-iki ünnepségekről szóló, 
az egyesült prof. gimnáziumot érintő 
tudósításba elírás történt. Az ünnepséget 
nem a gyámintézet, hanem a „Tompa 
Mihály Önképzőkör“ rendezte és a meg
nyitó beszédet Páles Gyula, mint az 
Önképzőkör ifjúsági elnöke mondotta.

Gazdasági cselédek kitüntetése. A
m. kir. földmivelésügyi miniszter az
1942. évben legalább 25 esztendeje egy 
helyben szolgáló gazdasági cselédek és 
gazdasági munkások részére pénzbeli 
jutalmat és elismerő oklevelet fog ado
mányozni. Akik erre a jutalomra és 
elismerő oklevélre igényt tartanak, azok 
legkésőbb november 1-ig jelentkezzenek 
az illetékes járási főszolgabírónál, illetve 
a megyei városok polgármesterénél.

— Köszönetnyilvánítás. A 274. szá
mú „Ferenczy István“-cserkészcsapat 
zenekara részére a hangszerek javítása 
céljából a következő adományok folytak 
be : Kálosi György 22'—, Rimaszombat 
Járási Hitelszövetkezet 10'—, Rimaszom
bati zenekör 10'— Szabó Andor 10'—, 
Ujpál László 10'—, Hlozek János 5 —, 
Vladár József 5'— Krémusz Ferenc 2'—, 
Teleszniczky Ferenc 1'— P, melyekért 
a nemes adakozóknak hálás köszönetét 
mond a zenekar vezetősége.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal tellesit.

A  „szovjet paradicsom44 a valóságban.
Z. Gyula állami népiskolai tanító, aki 

„Valahol Oroszországban" harcol a ma
gyar honvédseregben, rimaszombati ro
konaihoz érdekes levelet irt, amely több 
vonatkozásban' éles fénnyel világítja meg 
a „világmegváltó" szovjet-rendszer igazi 
arcát.

„Ukrajnában vagyunk. Milyenek itt a 
községek, amelyek nagyobbrészt vala
mely folyó vagy patakpartján, esetleg 
völgyben épültek? A községek rendszer
telen összevisszaságban épített házak, 
amelyek leginkább földből vannak verve. 
Vályogból épített ház már ritkaság- 
számba megy. A házak szabadon állanak. 
Kerítésük vagy gyümölcsös kertjük 
nincs. Gyümölcsöst általában idevezető 
utunkon alig láttunk, szőlőt is csak a 
Dnyepernél.

Visszaemlékezve a csehek által any- 
nyira feldicsért „orosz munkás-paradi
c s o m r a lássuk csak, hogy is néz az ki 
a valóságban. Egy jól betanult szak
munkás egy hónapban legfeljebb 300— 
400 rubelt kereshetett. Ebből különböző 
címeken kb. 70 rubelt vontak le. Köte-1

lező volt a munkás számára a szovjet 
szakszervezetbe, az u. n. „sojus“-ba való 
belépés. Ebbe tagsági díjként 500 rubel 
keresetig 1,500 rubelen felül pedig 2—3 
rubelt vontak le. Ha egy munkás meg
betegedett és remény volt a felgyógyu
lásához, és legalább 8 évig dolgozott 
egy-ugyanazon a helyen, betegsége alatt 
megkapta az egész fizetését. Ha baja 
gyógyíthatatlan volt, vagy nem dolgo
zott 8 évig egyfolytában, úgy csak kis 
végkielégítést vagy fizetése töredékét 
kapta. A nők teljesen egyenrangúak 
voltak a férfiakkal és igy nagyon gyak
ran alkalmazták a női munkavezetőket, 
mérnököket és igazgatókat. A háborús 
idők elején a munkaidőt 8 óráról 12 
órára emelték fel. A szovjet megszüle
tésekor csak 5 napot dolgoztak egy hé
ten, később azonban itt is rátértek a 6 
napos munkarendszerre. Október 1. és 
május 1. nemzeti ünnep volt, de ha sok 
volt a munka, úgy nem kellett munka- 
szünetet tartani.

A továbbiakban lássuk az annyira fel
magasztalt „kokhoz - rendszer"-\. Egy
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földmivelö-család évente köteles volt a 
kolchozba a következőket beszolgáltatni: 
200 db. tojást, 170 liter tejet, 36 kg húst, 
továbbá egy 6 kg-os malacot, valameny- 
nyit a forgalmi árnál kisebb megváltás
sal. Ezenkívül kulturális célokra 20 ru
belt kellett fizetni. Ha a földmivesnek 
nem volt mit beszolgáltatnia, úgy azt 
nem készpénzben kellett megfizetni, ha
nem drága pénzen megvásárolni és be
szolgáltatni. A munkás a kolchozban kö
teles volt minden hónapban bizonyos 
számú napot ledolgozni. Ha nem tette, 
fizetnie kellett érte.

Hallom, hogy odahaza panaszkodnak 
a cipő-ellátásra. Nézzük meg, hogy itt 
milyen volt a helyzet? Ahol most tar
tózkodunk, ebben a községben 180 csa
lád élt, átlag 8 családtaggal. Ezek ré
szére 3—4 havonként kihoztak 30—35 
pár cipőt. Tehát mintegy 1500 főnek 
évente 120 párt. Egy női vászon, gumí
rozott cipő ára 32 rubel volt. Cukrot 
itt átlag 1—2-szer kaptak a nagy ün
nepek alkalmával. Leginkább május 1-én, 
akkor is legfeljebb 200 gr-ot.

Igen érdekesek voltak az iskolaviszo
nyok. A gyermek iskolaköteles korba 8 
éves korában lépett. Minden iskola 10 osz
tályból állóit. Ebből 7 „kiáss" volt kö
telező. Tandíjat, amely nem volt sok, nem 
az iskolának, de a községnek kellett fi
zetni. Aki a három felső klasst is el 
akarta végezni, annak magasabb volt a 
tandija. A 10 kiáss elvégzése megfelelt 
a mi középiskolánk 8 osztályának, amely 
után már az egyetemre lehetett beirat
kozni. Itt az egyes szakok 2—4>/2 évig 
tartottak. Ezeket az egyetemeket azon
ban nem szabad a mi egyetemeinkkel 
összehasonlítani, miután azon sokkal 
kevesebb tudást szereztek, ezek inkább 
szakiskolák voltak.

A községekben az iskolák elhanya
goltak voltak, a tanítóság helyzete sivár 
és nyomorúságos. Hasonlóan gyöngén 
voltak kiképezve a katonatisztek, akik 
teljesen oda voltak kötve a katonaság
hoz.

Nézzünk bele a szovjet- házasságok 
rejtelmeibe is. 1929. óta csak polgári 
házasságot lehetett kötni. 3 rubelbe ke
rült egy házassági aktus. Az elválások 
nem voltak korlátozva, csak mindig töb
bet és többet kellett érte fizetni. Első- 
izben 50, másodszor 150, harmadszor 
300 rubelbe került a válás. Miután te
hát ilyen költségessé vált a dolog, az 
utóbbi években az egymást megunt ná- 
zaspárok már be sem jelentették a vá
lást, egyszerűen elváltak és másokkal 
összeköltözködtek. Megtörtént, hogy egy 
férfi 10-szer is változtatta házastársát. 
Természetes, hogy az ilyen állapotok 
nagyban befolyásolták a gyermekek ne
velését, akik fiatalkorukat teljesen sza
badon és magukra hagyatva élték le. 
Hányszor történt meg, hogy valamelyik 
iskolafelügyelőnek megtetszett egy 15— 
16 éves iskolás-leány, akit szó nélkül 
kiemelt az iskola padjából és magával 
vitte. Szülei soha többé nem hallottak 
róla. Az ilyen „emberrablás" megszokott 
dolog a szovjet unióban, mert sokszor 
nemcsak a nőket, de a férfiakat is el
cipelték hozzátartozóiktól."

A levél, amely éppen egy repülőtá
madás alatt jródott, meggyőző igazságai 
révén érdemes arra, hogy sorai a na
gyobb nyilvánosság elé is jussanak.

Betörés. Október 12-én, vasárnap 
este 9 és 11 óra között Bodoky Lajos 
pékmester Koháry-utcai lakásába, amig 
a tulajdonos távol volt, vakmerő tettes 
álkulccsal behatolt, a lakásban lévő 
kézipénztárt felfeszi tette és onnét mint- 
egy 70—80 pengőt ellopott. Az azonnal 
megindított rendőri nyomozás során 
sikerült a tettes kilétét megállapítani.

* lp a rtá rs u la t í kö zlem é ny,
Az egészségvédelem és az iparegész

ségügyről tart igen tartaimas és tanul
ságos — az iparosokat és az iparos se
gédeket különösen, de mindenkit is ér
deklő — előadásokat ár. Kappa Elek 
László OTI-főorvos.

Az első előadás férfiak részére folyó 
hó 18 án, szombaton este 8 órai kez
dettel 10 óráig ;

A második előadás nők részére folyó 
hó 25-én, szombaton este 8 órai kez
dettel szintén 10 óráig tart.

Ezen előadásokra az Ipartársulat el
nöksége ezúton Is felhivja Ipartársula

tunk tagjainak,, az iparos segédeknek, 
valamint városunk igen tisztelt nagykö
zönségének is a figyelmét és kéri, hogy 
azon mennél számosabban megjelenni 
szíveskedjenek. Az előadás teljesen díj
talan.

A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Ka
mara rendezésében a jövő hó 3-án kez- 
dödőleg bércséplő-tanfolyam kezdődik 
bércséplő iparosok részére. Az érdeklő
dők forduljanak Ipartársulatunkhoz.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap újabb magyar 

művészi filmalkotással kedveskedik a 
filmszínház. A „Havasi napsütés" Hu- 
nyady Sándor nagysikerű színpadi mun
kájának csodálatosan szép filmváltozata, 
amelyben tiszta romantika, emberi sor
sok és az élet bűvös kalandja egyesül 
a természet szépségeivel. A nagyszerű 
film felvételeit a magyar Mátra ragyogó 
téli kristálypompája fonja körül. Költői 
világnézet és hamvas báj jellemzi ezt az 
édes-szomorkás történetet, melyben a 
dráma komor alaphangja mellett gyak
ran csendül fel az élet napsütéses mu
zsikája is. Főszereplői : Tolnay Klári, 
Turay Ida, Makay Margit, Rajnay Gábor, 
Csortos Gyula, Mály Gerő és Országh 
Tivadar, a kiváló hegedűművész. Rát- 
honyi Ákos szinpompás rendezése és 
Fényes Szabolcs fülbemászó zenéje 
emelték ezt a filmremeket az évad leg
nagyobb sikerei közé. Kiséröműsor a 
Magyar Világhiradó és a színes rajz
film.

Október 20-án, hétfőn és 21-én, ked
den az olasz filmgyártás újabb hatalmas 
alkotását, az „Álcazar" testvérfilmjét 
ismerhetjük meg „A madridi kém" cí
men. Az izgalmakkal telt történet is a 
spanyol polgárháború egyik fejezetét 
viszi remek felvételek során a vászonra. 
Főszereplői a gyönyörű Conchita Mon- 
tez, Fosco Giachetti, Juan de Landa. 
Kiséröműsor az UFA háborús híradója.

Október 22-én, szerdán és 23 án, 
csütörtökön az egyizben már hirdetett, 
de le nem játszott filmujdonság : Jávor 
Pál első német filmje, a „Dunai hajósok" 
fut a vásznon. Izgalmas, érdekes és vál
tozatos drámai hajóút keretében a dunai 
vontatógőzösök színes és furcsa életét 
rajzolja meg igen élénk és friss színek
kel. Bűbájosán kedves, emberien meg
ható és szivdobogtatóan mulatságos a 
remek külső felvételekkel tarka film. 
Jávor Pál egyik legragyogóbb alakítását 

i nyújtja e filmben, társai a pompás hu
morú Sima Oszkár és Halmay Tibor, a 
rokonszenves Hörbiger Attila és a 
szépséges Hilde Krahl.

A jövő hét végén az „Édes ellenfél" 
címen szórakoztató magyar filmoperett 
kerül műsorra Szeleczky Zitával a fő
szerepben.

S P O R T .
Rimaszombati Törekvés —Losonci

AFC II. 5:0 (4:0). Értékes győzelmet 
aratott a rimaszombati csapat a losonci 
„nehéz" talajon a LAFC jóképességü 
tartalékcsapata ellen. A RTSE céltudatos 
és lelkes játékkal, nagy fölénnyel szere
pelt és a gólarány talán nagyobb is lett 
volna, ha a második félidőben a nagy 
szél nem befolyásolja a mérkőzés mene
tét. A gólokon Barczi (2), Páles (2) és 
Molnár (1) osztozkodtak. Ez utóbbi a 
csatársorban is jól bevált. Külön dicsé
retet érdemel a játékvezető losonci 
Kostyál, aki példaszerű pártatlansággal 
és nagy eréllyel vezette a kemény, de 
sportszerű küzdelmet.

A Törekvés ma Rimaszombatban 
a FQleki Vasutas KSC csapatát látja 
vendégül a Széchenyi-kerti sporttelepen. 
A jövő héten ugyancsak idehaza a 
Hatvani Vasutas SC ellen játszik.

A Törekvés választmánya október 
20 án, hétfőn este 8 órakor a Három 
Rózsa kistermében ülést tart.

B irkózás.
Északmagyarország levente birkózó 

csapatbajnokságáért Salgótarjánban 
folyt le vasárnap nagy verseny. A rima- 
szombati Levente Egyesület 4 ponttal a 
4. helyen végzett. A pehelysúlyban Vö
rös (Wengrin) István második, a váltó- 
súlyban pedig Vicián Ede harmadik 
helyezést ért el. Csapatbajnok lett a 
Miskolci Vasutas LE.

Irodalom.
A „Világposta", a kőszegi Szent-Imre 

Missziós Szemináriutfi kiadásában meg
jelenő képes családi folyóirat októberi 
száma gazdag tartalommal jelent meg. 
Egyes szám ára 30 fillér. Megrendelhető 
a kiadónál: Kőszeg, Missziósház.

Uj magyar találmányok külföldi 
sikerei. A magyar feltalálók legújabb 
alkotásai közül egész sereg aratott si
kert külföldön. A legújabb magyar talál
mányokról közöl rendkívül érdekes cik
ket a Tolnai Világlapja legújabb száma. 
A legjobb magyar Írók novelláin, a köz
kedvelt rovatokon, a szórakoztató és 
ismeretterjesztő cikkek dús során át kö
zel száz képet talál az olvasó a nép
szerű képeslapban. Egyes száma 20 fillér.

Őszi újdonságok a pesti színházak
ban. Teljes erejével zajlik a pesti szín
házi szezon, amelynek minden színházi 
újdonságáról Írásban és képben hűen 
beszámol a Délibáb színházi hetilap 
legújabb száma. A legszebb színházi 
hetilap egyben a legolcsóbb 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 '/j-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tlindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/révre 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, 
felelösszerkesztő 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.

K i s e b b  v a s k e r e s k e d é s t
vidéki városban

készpénzért vennék.
Ajánlatokat vagy címeket „Őrségváltás" 
jeligére Blockner J. hirdetőirodába ké

rek, Budapest, IV., Városház-u 10.

Zongora- és énektanítást
vállal végzett zongora és énekta
nárnő, Rózsa u. 6. szám.

Gömör és Kishont vármegye Közigazga
tási Bizottsága.

1269/1941. kb. szám.

Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Balogfala köz

ségben az u. n. Guda-tetőn lévő birto
kok megközelítése céljából létesítendő 
mezei közös dülőut céljára szükséges 
területrészek kisajátítása ügyében Juhász 
Zoltán oki. mérnök, rimaszombati lakos 
által elkészített kisajátitási tervrajznak 
és összeírásnak 1941. évi október hó 
17-től kezdődően 1941. évi november 
hó 4. napjáig bezárólag a balogfalai 
községházánál közszemléretételét elren
deljük és az 1881. évi XL1. t. c. 33—35 
§§-ai alapján a helyszíni tárgyalást 
1941. évi november hó 5. napjának á. e. 
I I  órájára kitűztük.

Felhívjuk az összes érdekelteket, hogy 
a kisajátítás elleni esetleges észrevéte
leiket és kifogásaikat akár a közszemlé- 
retétel ideje alatt Írásban, akár pedig a 
helyszíni tárgyaláson élőszóval annál is 
inkább adják elő, mivel a bizottság a 
kisajátitási terv megállapítása felett ak
kor is érdemileg fog határozni, ha az 
érdekeltek közül senki sem jelenik meg.

Rimaszombat, 1941. október 14.
Dr. ’Sóldos Béla s. k.

főispán, elnök.

" T I  «  Szijjártó-utca 78. szám
f i A c l i U v .  alatti k ő b ő l  é p ü l t

3 szobás  lakóház
500 D-öl belsőség, 404 D-öl gyü
mölcsös kert szabadkézből eladók. 

É r t e k e z n i  l e he t  ugyanot t .

Hirdetmény.
Tornaiján a „Központi" - vendéglőhöz 

tartozó italmérési, kávéházi és szállodai 
helyiségek az 1941. évi okt. hó 23-án 
d. e. 11 órakor a községi jegyzői hiva
talnál tartandó nyilvános szó- és Írás
beli árverésen hat évre bérbeadatnak. 
Részletes feltételek a jegyzői hivatalnál 
tudhatók meg.

Községi elöljáróság.

A tornaijai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

3354/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Ungár József végrehajtatónak Kiss Jó

zsef (nős Bobori Zsuzsannával) végre
hajtást szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság utó
ajánlatra az újabb árverést 619 P 72 f 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett a Gömörpanyit községben fekvő, s 
a gömörpanyiti 288 sz. tkvi. betétben 
A I. 1—2 sorszám 105/5, 105/6 hrszám 
alatt felvett ház, udvar és kertből álló 
egész Kiss József nevén álló ingatlan 
belsőségre 3300 P kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1941. évi november hó 6. 
napján délután 14 órakor Gömörpanyit 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kiki
áltási árnál alacsonyabb áron nem ad
ható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/o_a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

Tornaija, 1941. szeptember 16.
Dr. Lengyel Tibor s. k.

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül : 

Czókoly György
tkvvezető.

178/1941. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Molnár Sz. Dezső budapesti ügy

véd által képviselt Franck Kávészer Mü
vek budapesti r. t. javára 298 P 80 fill. 
tőke és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a budapesti központi kir. járásbí
róság 1940. évi 16625. sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1941. évi ápri
lis hó 8-án lefoglalt 1050 P 50 fillérre 
becsült ingóságokra a rimaszombati kir. 
jbiróság Pk. 5295/1941. sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t. c. 29. § a alapján a fenti és 
több csatlakozott javára, továbbá a fog
lalási jkönyvből ki nem tűnő más fog- 
laltatók javára is az árverés megtartá
sát elrendelem, de csak arra az esetre, 
ha a kielégítési joguk ma is fennáll és 
ha ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, — végrehajtást szen
vedő lakásán, üzletében: Rimaszombat, 
Kossuth Lajos-utca 32. sz. a. leendő 
megtartására határidőül 1941. évi októ
ber hó 28. napjának délelőtti 10 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
üzletberendezést és árut s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek — de !•»■»- 
alább a becsár ‘/rrészéért — készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni, még ak
kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen 
nem jelenne meg, ha csak ellenkező kí
vánságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1941. évi szept. hó 20.
Kitűzési dij: 4 P 71 f.

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

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


