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Országos árellenőrzés 
az árd rág ítás  letörésére.

A közelmúltban ismét felütötte a 
fejét a közellátással kapcsolatos 
spekuláció és a közvélemény nyu
galmát lelkiismeretlen egyének kü
lönféle teljesen alaptalan álhírek 
terjesztésével igyekeztek megza
varni. A közönség egy része a do
hányjegy és pontrendszer beveze
téséről szóló kósza-hirnek is hi
telt adott és egyesek tömeges vásár
lásokkal igyekeztek bizonyos kész
leteket beszerezni. Ezzel kapcso
latban illetékes helyről idején je
lent meg a határozott cáfolat és 
most legutóbb Győrffy - Bengyel 
Sándor közellátási miniszter tájé
kozhatta nagyobb -nyilatkozatában 
a közvéleményt.

A közellátási minisztérium, amint 
azt Győrffy-Bengyel Sándor is 
hangsúlyozta, fokozott mértékben 
gondoskodik a hatósági árak be
tartásáról és az árdrágítások kö
nyörtelen megakadályozásáról.

Az ország egész területét behá
lózó árellenőrzési rendszert építe
nek ki s ennek keretében dolgozik 
az árufelügyeleti és árellenőrző 
szervezet. Az erélyes intézkedések 
során néhány napon belül gondos
kodás történik a hatósági áraknak 
minden helységben és minden köz
szükségleti cikket árusító helyiség
ben való kifüggesztéséről. Az or
szágot 800 árfelügyeleti körzetre 
osztják s a megállapított árakat e 
800 körzet községeibe juttatják el. 
A körzethez tartozó községek nyom
ban megkapják a leérkezett maxi
mális árakat és haladéktalanul gon
doskodnak arról, hogy ezek az 
árak a közszükségleti cikkeket áru
sító üzletekben kifüggesztessenek. 
Az elöljáróságok feladata annak 
biztosítása, hogy a község vala
mennyi élelmiszerárusitó üzletében 
ezeket a hatósági árakat szembe
tűnően elhelyezett olvasható ár
jegyzőtáblák hirdessék. Az eladó 
tehát a jövőben nem védekezhetik 
azzal, hogy nem ismerte a maximált 
árakat, a vevőközönség pedig az 
árjegyzőtáblák alapján megvédheti 
jogos érdekeit, vagyis maga akadá
lyozhatja meg, hogy árdrágító 
visszaélés áldozatául essék.

A jelenleg működő ellenőrző szer
vek mellett a közellátási rendészet 
továbbra is erélyesen foglalkozik 
majd az árurejtegetők elfogatásával 
s az esetleges árdrágítókat törvény 
elé juttatja. Az árellenőrzésnek 
egyébként a közönségen kivül se

gítségére lesz az államrendőrség és 
a csendőrség is. A tettenért árdrá
gítók fölött minden egyes esetben 
a gyorsított tanácsok, illetve az 
egyesbirák Ítélkeznek.

Az árellenőrzés országosan meg
szervezett uj rendje, amely minden 
községben kifüggeszti a hatósági 
árakat, a legalkalmasabb megoldás 
az árdrágítás könyörtelen letörésére.

A közellátási minisztérium fenti 
intézkedéseinek végrehajtásával kap 
csolatban Rimaszombatban kedden 
a vármegyenázán értekezlet volt, 
amelyen resztvettek mindazok, akik 
a vármegyében a közellátás irányí
tásával foglalkoznak. Az értekezle
ten megjelent dr. ’Sóldos Béla fő
ispán-közellátási kormánybiztos, dr. 
Horváth Árpád alispán, dr. Halász

Október 18-án, szombaton este 
tartotta meg a városháza tanács
termében az „Országos Egészség- 
védelmi Szövetség rimaszombati 
fiókja" alakuló gyűlését. A nagy 
számban megjelenteket dr. G a b o 
n á s  János polgármester-helyettes 
üdvözölte szives szavakkal, majd az 
alakuló gyűlés elnökéül dr. Z e h e r y 
István e. ü. főtanácsost, jegyzőjéül 
pedig J u r a s k ó  Pál bankfőpénz- 
tárost kérte fel. Utána átadta a szót 
dr. R é v é s z  Menyhért m. kir. vá
rosi és járási tisztiorvosnak, aki a 
következőkben ismertette a fiók
szövetség megalakításának előzmé
nyeit, annak szükségességét és cél
kitűzéseit :

„Az Egészségvédelmi Szövetség 
csak formája szerint uj, mert lé
nyegében már 24 évvel ezelőtt 
megkezdte működését, amikor leg
felsőbb védnökség s az állam hat
hatós anyagi támogatása mellett 
1917-ben, a világháború közepén, 
megalakult a „Stefánia Országos 
Anya- és Csecsemövédő Szövetség". 
Ez, mint neve is mutatja, felada
tául az anyák és csecsemők, kis
gyermekek egészségvédelmét tűzte 
ki, éppen a nemzettörzsét pusztító 
vérzivatart, a világháborút nyo-

István vm. II. főjegyző, a vm. köz
ellátási hivatal vezetője, dr. Mé
száros Gyula titkár, a Kereske
delmi Hivatal rimaszombati kiren
deltségének vezetője, a megyei vá
rosok polgármesterei, a járások fő- 
szolgabirái, a rendőri hatóságok és 
csendőrség vezetői és több községi 
körjegyző. Az értekezleten megál
lapították a helyi legmagasabb ára
kat a megyei árfelügyeleti helysé
gekre nézve. Gömör és Kishont 
vármegyében 12 árfelügyeleti hely
ség lesz és pedig a két megyei 
város: Rimaszombat és Rozsnyó, 
azonkívül Feled, Várgede, Rima- 
szécs, Osgyán, C síz, Tornaija, Put- 
nok, Bánréve, Pelsőc és Jolsva 
székhellyel. Az értekezlet által meg
állapított helyi legmagasabb és 
különleges helyi árakat jegyzékbe 
íoglahák és azokat egységes idő
ben a városokban és községekben 
kifüggesztik.

Ezek az intézkedések a vásárló 
közönség érdekeit közmegnyugvás
ra, a legmesszebbmenöen biztosí
tani fogják.

mon kisérő táplálkozási nehézsé
gek és vitamin hiány miatt, azon
kívül a születendő gyermek felépi- 
tettségét, életrevalóságát, ellenálló- 
képességét az eddigi mértéken felül 
is veszélyeztető ártalmak leküzdé
sét. Hiszen eddig is ijesztő volt, 
különösen az orvosoktól távoleső 
falvak csecsemőhalálozási aránya, 
voltak községek, hol nemcsak min
den 4-ik, de minden 3-ik csecsemő 
meghalt, mielőtt elérte volna élete 
első évének végét, mig a nyugati 
kulturnemzetek körében ez az arány 
akkor sem volt nagyobb annál, 
ahová mi azóta óriási munka, ál
dozat révén csak most érkeztünk 
el. (13* 1 %). A Stefánia Szövetség 
azonban csak az anyákat és a 3 
életéven aluli gyermekeket vette 
szárnyai alá, az ovodások, iskolá
sok milliós tömegei azonban to
vábbra is az eddigi mértékben ki 
voltak téve a fertőzőbetegségek, a 
veleszületett alkati bántalmak, vér
baj, tbc. veszélynek anélkül, hogy 
rendszeres gondozás alá kerülhet
tek volna. Ezen a nagy hiányon 
kívánt pótolni az 1927-ben megin
dított Zöldkereszt Egészségvédelmi 
Szolgálat, aminek működését a 
visszacsatolás óta városunk is is

Rimaszombatban is megalakult az Országos 
Egészségvédelmi Szövetség helyi fiókja.

meri, eredményeit az egész ország 
közvéleménye tisztelettel s megértő 
áldozatkészséggel jutalmazza. Ez a 
két azonos célt szolgáló testület, 
bár egymás munkáját egészítette 
ki, mégis bizonyos antagonizmust 
szült és az a tény, hogy mindegyik 
fejlődni, terjeszkedni kívánt, a 
rendelkezésre álló anyagi eszközö
ket az állam s a közületek kény
telenek voltak kétfelé osztani. Áz 
igy szétágazó erők egyesítése üd
vös módon a múlt év végén tör
tént meg, mikor is az Országos 
Stefánia Szövetség egybeolvadását 
kimondotta a Zöldkereszt Egész
ségvédelemmel és ezentúl, mint Or
szágos Egészségvédelmi Szövetség 
kívánja a nemzet egész egyetemé
nek, korra és nemre való tekintet 
nélküli egészségvédelmét szolgálni, 
a már működő s ezentúl létesítendő, 
az ország minden falujára, tanyá
jára, összlakosságára kiterjesztendő 
egészségvédelmi szolgálat hálóza
tát kiépíteni, ezzel kifejezésre jut
tatni, hogy ez a nemzet — mivel 
csakis önmaga erejére támaszkod
hat Isten kegyelmén kivül — 
meg nem szűnő l é t h a r c á b a n  
legfontosabb feladatának tartja a 
meglevő, születendő életek meg
óvását, kiteljesítését s a mai színvo
nalon felül emelését. A Fiókszö
vetség feladata — az Országos Szö
vetségével parallel — az egészség- 
védelem intézményes biztosítása és 
működésének kiegészítése, valamint 
a családot veszélyeztető szociális 
és erkölcsi ártalmak leküzdése a 
maga működési területén. Az in
tézményes családvédelem utján tö
rekszik egy hazafias, erkölcsös, 
egészséges és szociális gondolko- 
zásu társadalom megteremtésére és 
ezzel a nemzet számbeli és érték
beli erejének növelésére. Működése 
nevelő, egészségügyi és szociális 
irányú. Vezérlő irányelve a megelő
zés (praeventio).

Erkölcsileg és anyagilag támo
gatja a területén működő anya, 
csecsemő- gyermekvédelmet, vala
mint a népbetegségek (tbc., vérbaj, 
trachoma, alkoholizmus) elleni küz
delmet, s az ezeket végző egészség- 
védelmi intézményeket. Családvédö 
irodát szervez és tart fenn.

Tagjai lehetnek: örökös, alapitó, 
rendes, pártoló és működő tagok. 
A rendes tagsági dij egy évre: 2 
P. Pártoló tagok évi 5 P, alapitó 
tagok évi 25 P tagdíj fizetésére 
kötelezik magukat.

Rimaszombatban és vidékén 
ijesztő arányban magas a halálo
zás (18-ezrelék), csak egy- és fél
ezrelék a természetes szaporodás,
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és id. Rábely Miklós. Elnök: Éva László 
polgármester. Társelnök: dr. Révész 
Menyhért. Alelnökök: dr. Gabonás János, 
Radány Lajos, Varga Imre és Baráth 
Károly. Főtitkár: dr. vitéz Puskás Zsig- 
mond, titkárok: dr. Bányai József és 
Szűcs István. Ügyész: dr. Baráth László. 
Pénztárnok: Szöllősy János, ellenőr: 
Pataky Gyula. A számvizsgáló bizottság 
elnöke: Sichert Károly, tagjai: Káposz
tás László és Barabás Lajos, póttagok: 
Sárkány István és Juraskó Pál.

A választmány tagjai hivatalból : Éva 
László polgármester, dr. Révész Meny
hért és dr. Vereczkey Gyula tisztiorvo
sok, dr. Kappa Elek László OTI-főorvos, 
dr. Lelkes Zoltán kórházi főorvos és dr. 
Ragályi Nándor körorvos. A 60 tagú 
választmányba a helybeli Nőegylet har
minc tagot küld ki. Rajtok kívül a vá
lasztmány tagjai lettek : Benedek József, 
dr. Breyer Gyula, id. Derekas János, dr. 
Dohnányi Dezső, vitéz Fábián Vilmos, 
Gémes Béla, Holéczy Miklós, Horváth 
Lajos, dr. Istók Barna, dr. Kriesch Lajos, 
dr. Krecs Gyula, Kun György, dr. Lányi 
Tivadar, Liptay László, dr. Böszörményi- 
Nagy Béla, dr. Molnár Gergely, dr. Mo- 
sánszky Lothár, Miskolczy Lajos, dr. Szél

vári Ferenc dr. Petkó Mihály, dr. Rad- 
ványi Géza, dr. Szepesbélai- Róth Pál, 
ifj. Szabó Elemér, Szakai! Lenke, dr. 
Szeifarth Vilmos, Szőllősy István, dr. 
Stumpf Pál, dr. Valló Tivadar, Vozáry 
Samu és Temják Pál.

Rimaszombaton kívül a fiókhoz Rima- 
tamásfalva, Alsópokorágy, Bakti és Ze- 
herje tartoznak. A rimaszombati fiók köz
vetlenül a megalakulandó vármegyei 
fiókhoz fog tartozni, működését azonban 
az Országos Szövetség erkölcsileg és 
anyagilag is támogatni fogja.

Dr. Gabonás János polgármester-he
lyettes megköszönte dr. Révész Meny
hért tisztiorvosnak a fiók előkészítése 
alkalmából végzett fáradságos munkáját, 
majd felhívta a megjelenteket, hogy a 
város közönsége körében hassanak oda, 
hogy mennél többen lépjenek be a most 
megalakult fiókszövetségbe, amely a csa
ládvédelmi alapon igyekszik a nemzet 
jövőjének megalapozása érdekében a 
maga nevelő, egészségügyi és szociális 
irányú munkáját végezni. Majd megkö
szönte a megjelentek érdeklődését és az 
alakuló ülést bezárta.

Felemelték a hadirokkantak járadékát.
Takarékoskodni kell a villannyal, szent igaz — 
de azért nem kell éppen a sötétben ülni. 
Az igazi m ego ldás :  K r y p t o n  f é n y  . . .
A Tuugsram Krypton lámpa á ram ot t a k a r í t  meg 

t  — mégis r a g y o g ó a n  világit.

az országos átlag felett jár a tbc. 
és a csecsemőhalálozás. Minden 
okunk meg van arra, hogy itt az 
egészségvédelmet a lehető legin
tenzivebbé tegyük, ha nem akarjuk 
engedni, hogy városunk a halódó 
városok számát szaporítsa, s csak 
kövek hirdessék, hogy itt hajdan 
szebb és virágzóbb élet folyt. A 
fiókszövetség megalakulása s akti
vitása minden nemzetét, faját sze
rető polgár szívügye kell, hogy 
legyen s maradjon, ezért mindenkit

szeretettel hívunk s várunk szövet
ségünk tagjai sorába !“

A nagy tetszéssel fogadott program
adás után dr. Révész Menyhért felol
vasta a fiókszövetség alapszabályait, 
amelyet az alakuló gyűlés egyhangúlag 
elfogadott és igy az elnöklő dr. Zehery 
István a fiókszövetség megalakulását ki
mondotta.

Ezután megválasztották a fiókszövet
ség tisztikarát és választmányát. Fővédő 
özv. Samarjay Jánosné, a Rimaszombat 
és Vidéke Jótékony Nőegylet elnöke lett. 
Védők: dr. Zehery István, Márkus László

A m. kir. minisztérium a világ
háborús II. járadékosztályu hadi
rokkantak járadékát 50 százalékkal, 
a III. járadékosztályu hadirokkan
tak járadékát 25 százalékkal és az 
55. életévüket be nem töltött le
génységi hadiözvegyek járadékát 
1007o-kal (öt pengőről tiz pengőre) 
felemelte. Tekintettel arra, hogy a 
hadigondozottak megélhetési viszo
nyai — az életkörülmények drá
gulása következtében — már hosz- 
szabb idő óta megnehezültek, a 
járadékok 1941. julius 1-étől visz- 
szamenőleg emeltettek fel. Ugyan
ettől az időponttól kezdődően a 
járadékmegváltásban részesült ha
diözvegyek közül azokat, akik tá
mogatásra feltétlenül rászorulnak, 
a honvédelmi miniszter segélyben 
részesítheti.

A járadékok emelésével kapcso
latban felhívja a honvédelmi mi

niszter az érdekelt hadigondozottak 
figyelmét arra, hogy a rendelettel 
megállapított magasabb összegű já
radékok folyósítása iránt hivatalból 
intézkedett. A folyó évi julius 1-ig 
visszamenőleg járó különbözetet az 
érintett hadigondozottak folyó évi 
december 1-éig kézhez kapják és 
ily ügyekben semmiféle kérelmet 
sem kell intézni a hatóságokhoz. 
A járadékmegváltásban részesült 
hadiözvegyek segélyezésére csak a 
folyamatban lévő összeírások befe
jezése és feldolgozása után kerül
het sor. A segélyek elsőizben kö
rülbelül ez év december havában 
kerülnek kiosztásra. A segélyeket 
az érintett özvegyek ugyancsak 
1941. julius 1-étől visszamenőleg 
kapják és ilyen ügyekben sem kell 
külön kérelmekkel fordulni a ható
ságokhoz.

Széchenyi István  
emlékezete.*) **

ni.
Széchenyi hatása a magyar politiká

ban csakhamar megmutatkozik és az if
júság benső forradalma csakhamar erő
sebb hullámokat ver és Széchenyi biz
tos vizeiről kicsábittatják magukat az 
európai liberalizmus láthatárnélküli vi
zeire; amannak reális, magyar szükség
letekre szabott rendszerétől a forradalmi 
szabadságeszme hitvallásához és igy te
relődik át Széchenyi gazdaságpolitikai 
forradalma a nemzetközi szabadság
eszme közös hitvallásává. A szabadság
eszme előharcosa Kossuth. Széchenyi a 
magyar vátesz, Kossuth a magyar titán, 
a magyar álmok két legszínesebb álmo- 
dója, a magyar géniusz két legkápráza
tosabb kiteljesülése. Politikai célkitűzé
seikben megegyeztek egymással, szabad 
és boldog hazát akart népének mind a 
kettő, csak mig Széchenyi gazdag ha
zában szabad nemzetet akart látni, ad
dig Kossuth szabad hazában boldog, 
gazdag népet, vagyis mig Kossuth né
pét szabaddá, addig Széchenyi népét 
gazdaggá akarta tenni. Széchenyi a nép 
eszére, Kossuth a nép szivére apellál. 
Kossuth programjában a világszabadság 
is kér emberi jogokat, mig Széchenyi 
előtt csak egy eszmény lebeg és egész 
valóját csak egy magasabb komplexum 
hatja át — a nemzet.

Széchenyi a politikai deduktivizmus 
hive, a reformokat felülről akarja meg
valósítani és reformtervezetében az arisz
tokráciának szán szerepet, addig Kossuth

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

minden jogot a nép kezébe ad. Szé
chenyi és Kossuth között érdekes a 
viszony. Kossuth Széchenyi nemzetmentő 
tevékenységét magasra értékeli és meg
hajtja előtte a hála, köszönet lobogóját, 
s Pest vármegye közgyűlésén a „legna
gyobb magyarénak nevezi... Széchenyi 
viszonylagosan nagyobb forradalmár, 
mint Kossuth, Széchenyinek nagyobb 
utat kellett megtenni az ő gazdaságpo
litikai forradalmiságához, mint Kossuth
nak az ő közjogi forradalmához. Szé
chenyi nagy ur, katolikus, akinek véré
ben benne van a szubordináció, udvari 
kamarás; Kossuth nincstelen kisnemes, 
rebellis, protestáns ősök lázongó iva
déka, az osztrák börtönök glorifikált 
alakja. — Széchenyi és Kossuth közt 
nyílt szakadásra a védvámok kérdésé
ben került a sor.

Széchenyi látnoki erővel meglátja, 
hogy Kossuth útja a forradalomhoz ve
zet és látja az elkövetkezendő Golgotát, 
hallja a magyar árvák sirámát, a ma
gyar özvegyek jajveszékelését, az uj 
Magyarország üszkösödő falainak az 
összeomlását. O maga igyekszik magát 
mindinkább a politikai életből kivonni. 
Utolsó nagy erkölcsi diadala a nemesi 
adómentesség megszüntetése és a job- 
bágyváltság, s a helytartóság mellett 
megszervezett közlekedésügyi ügyosztály 
élére lép és megkezdi a legmagyarabb 
folyó : a Tissza szabályozását. A Tisza 
szabályozás terveit Széchenyi felszólítá
sára egy lángleik(i magyar mérnök, Vá
sárhelyi Pál készítette el egyéni ihleté
seinek megfelelően, felismerve a Tisza 
egyéni magyar problémáit és azt a tényt, 
hogy a Tisza, ez a szeszélyes magyar 
víz korlátok közé nem szorítható és igy
különleges elbánást érdemel..... s mig
őt Pegazusa ragadja távol világok köd
képei felé, addig Magyarország halad

alá a lejtőn és amig ő az elmosódó 
embervilág felé emelkedik napsugár
csókolta pillangólelke színes szárnyain, 
addig Magyarország feitartózhatatlanul 
halad a glóriás tragédia felé.

1848. márciusa meghozza váratlanul 
küzdelem nélkül a szabadság győzelmét. 
Az ifjúság megmámorosodik és tobzódó 
lelkesedéssel reméli merész álmainak 
a valóraválását. Oly idők ezek, hogy a 
valósig álomszerűvé válik és iázas agy
velők fantomjai kelnek életre. Az em
beriséget elfogja valami nagy szent őrü
let és a leikesültség tetőfokának szent 
révületében csak az első alkotmányos 
minisztérium közlekedésügyi minisztere 
lát tisztán vériátó képzeteivel. Látja a 
kifejlő katasztrófát, felgyújtott városok 
és faivak panorámáját, csontvitézek in- 
stanciázását a magyarok Istenénél és a 
lángóceán felett önmagát a prometheusi 
önvád kínjával. Látja bús, magyar lát
noki szemével, hogy a szabadság árama 
Nyugaton eleped és elapad, s csak a 
maroknyi magyar küzd a világszabad
ság szent nevében egy egész világ el
len és reá zuhannak az isteni büntetés 
kősziklái. Mohácslátó lelke elborul a 
szörnyű önvád szörnyű súlya alatt és 
1848. augusztusában törni, zúzni kezd, 
úgyhogy háziorvosa, a hírneves Kovács 
Pál a döblingi elmegyógyintézetbe szál
líttatja. Széchenyi egészében katolikus 
jellem. Aszkéta, az önvád aszkétája, aki 
az önkéntesen magára mért aszkézist, a 
döblingi börtönt végtelen türelemmel 
viseli el. Döblingi tartózkodása alatt 
megirt drámai feszültségű vallomásai 
világos képet nyújtanak arról a lelki 
viaskodásról, amelyek a magyar napke
let napnyugatarcu vándorát a kétségbe
esés szirtjei felé sodorják. Szellemének 
utolsó fellángolása és hattyúdala, amely
ben a maga emberi nagyságában ma

gyarhalhatatlansággá magasztusul „Blick 
auf einen Rückblick", amelyben Bach 
Sándor rendszerét pozdorjává töri és 
Bach Sándort a közguny martalékává 
dobja oda. A mü névtelenül jelent meg 
Lipcsében, de az okfejtés, okadatolás, 
a mü egész felépítése és szertelensége 
a nemes grófra vallott.

1860. április 7-én, nagyszombaton, mi
dőn a harangok a feltámadást hirdették, 
az élet diadalát a halálon, napkelet dia
dalát napnyugaton :

Egy fájdalom nyilalott át a hazán... 
egy röpke szó süvített bele a nagyszom
bati harangok örömteli zúgásába... Szé
chenyi hazaszállt az égbe magyar álmai
val... hazaszállt az ősi Magyarországba 
a harmatos fellegekkel... hazaszállt a 
magyar napkelet poétája, a magyarföld 
eszményi romantikusa, a magyar végze
tek véresszavu látnoka... haza... és 
Arany János lantján a húsvéti hit szent 
jegyében zeng a vigasz...

„Mi felkelünk, a fájdalom vigasztal,
Egy nemzet gyásza nemcsak leverő. 
Nép, mely dicsőt magasztal és igy ma

gasztal,
Van élni abban... hit, jog és erő...“

Széchenyi szellemarca mind erőteljeseb
ben árad szét ma a magyar ugaron és 
szelleme jegyében lelki regenerációt kö
vetel ma tőlünk, egy uj magyar arcusá- 
got, építő magyarságot... az eszményi- 
ség, az önfeláldozás magyarságát. Ma
gyar népem, az örök Széchenyi szól 
tehozzád, I alld meg hivó szavát és szólj: 
Szolgálatra jelentkezem...!

— Vége. —
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A rimaszombati egyesült protes
táns gimnázium „Liszt Ferenc-ze- 
neköre“ Lackner László vezetése 
mellett október 26-án, vasárnap d. 
u. 5 órakor a gimnázium I. eme
leti rajztermében nyilvános ének
órát rendez, melyen a gimnázium 
és a kér. tanfolyam növendékeiből 
alakult vegyeskar is énekel. Műso
ron : népdalok, karénekek, káno
nok és énekes játékok szerepelnek. 
Belépődíj nincsen.

A gimnázium énekkara október 
30-án d. e. 10 órakor Budapesten 
a Protestáns Napok alkalmából a 
Közgazdasági Egyetem aulájában 
énekel a protestáns főiskolások 
nagygyűlésén.

Október 31-én, pénteken délután 
15'55 kor dalosaink a budapesti 
Rádióban szerepelnek. Három év 
alatt negyedszer áll a magyar Rá
dió-mikrofonja elé ez az énekkar, 
hogy újabb sikerekkel gazdagítsa 
krónikája lapjait. A Protestáns Na
pok alatt a nagykőrösi tanítóképző 
intézet énekkarát kivéve az egyet
len vidéki ifijusági énekkar a ri-j 
maszombati, mely meghívást ka
pott szereplésre. Reméljük, ehhez 
a kitüntetéshez méltóan fogja ez 
alkalommal is megállni a helyét.

Forgalomba kerülnek
az egységes cipők.

A közellátási miniszter október 
hónapra Oömör és Kishont vár
megye számára

2673 kg talpbőrt utalt ki, mig 
a cipőkontigenst 2184-ben ál
lapította meg.

Mig a cipőkeret kisebbedett, a talp
bőr mennyiség az elmúlt hónaphoz 
képest kb. 800 kg-al emelkedett, 
ebben a mennyiségben

200 kg sertésbőrtalp
is bennfoglaltatik. Ezzel kapcso
latban érdekes megemlíteni, hogy 
Budapesten kísérletek folynak arra, 
hogy olasz mintára

alumíniumból is cipőtalpat ál
lítsanak elő.

Ha a kísérletek beválnak, úgy már 
a jövő hónapban forgalomba hoz
zák az alumínium talpú cipőket.

Október végén kerülnek for
galomba az egységes cipők.

A cipőgyári és cipőkereskedelmi 
érdekeltségek megkapták az árkor- 
mánybiztosság értesítését a forga
lomba kerülő úgynevezett tipusci- 
pők áráról. A férfi munkásbakancs 
ára 38 számig 23 60 pengő, annál 
nagyobb bakancs 29'40 pengő, fe
kete férfi félcipő 35 60, barna fél
cipő 36 pengő, férfi magas fűzős 
fekete cipő 37'50, ugyanilyen fiu- 
cipő 34. számig 27’60, annál na
gyobb 3280 pengő, női magas fű
zős fekete cipő 29'40, barna 30 
pengő, női fekete félcipő 27'90, 
barna 28'30 pengő, magas fekete 
leánycipő 34. számig 25‘20, barna 
30'50, magas gyermekcipő fekete 
26. számig 17 50, barna 18 80, an
nál nagyobb fekete 19'40, barna 
19 80 pengő. A tipus cipők mind 
bőrtalppal készülnek és csak utal
ványra kaphatók.

Rimaszombat város közgyűlése.
Rimaszombat megyei város képviselő
testülete október 28-án, kedden délután 
3 órakor rendes közgyűlést tart. Októ
ber 27-én, hétfőn délután 3 órakor a 
város pénzügyi-, gazdasági- és erdészeti 
bizottságai tartanak ülést. A mintegy 
50 pontot tartalmazó tárgysorozat során 
a városnak négyévre visszamenő zár
számadásai is letárgyalásra kerülnek.

Hivatal-látogatás. Tasntidy Antal 
főkapitány-helyettes, a miskolci m. kir. 
rendőrkapitányság vezetője, körzeti 
szemlélő az elmúlt héten 3 napos hiva
talos látogatást végzett a rimaszombati 
m. kir. rendőrkapitányságon. A főkapi
tány helyettes a tapasztalatok alapján 
a legteljesebb megelégedését fejezte ki 
a kapitányság vezetőjének, dr. vitéz 
Biikky Jenő m. kir. rendőrkapitánynak.

Dr. Molnár József a miskolci ügy
védi kamara uj elnöke. A miskolci 
Ügyvédi Kamara elnökévé dr. csizi 
Molnár József ügyvédet, Miskolc thj. 
város tiszti főügyészét választotta meg. 
Dr. Molnár József Rimaszombat szülöttje, 
ügyvédi működését városunkban kezdte, 
ide most is szoros családi kötelékek 
fűzik, igy magas tisztségre emelkedése 
nálunk is őszinte örömöt keltett.

Kitüntetés. Magyarország Kormány
zója Kovács Bertalan simonyi ref. lel
készt a Nemzetvédelmi Kereszttel tün
tette ki a nemzet érdekében kifejtett 
hazafias cselekedeteiért.

Reformációi emlékünnepek. Az evan
gélikus egyház a reformáció évforduló
ját október 31-én délelőtt 10 órakor 

j hálaadó istentisztelettel és Úrvacsora 
1 kiszolgáltatásával üonepli meg, délután 

5 órakor pedig reformációi emlékünne
pet tart, amelyen az emlékbeszédet 
Sándor Jenő gimnáziumi tanár mondja.

I — A rimaszombati református egyház a 
reformációi emlékünnepélyét október 
hó 31-én este 6 órakor tartja meg a 
ref. templomban a következő műsorral : 
1. Gyülekezeti ének. 186. dics. 1 verse: 
„Térj magadhoz drága Sión". 2. Bibliát 
olvas és imádkozik: Szűcs István val
lástanár. 3. Gyülekezeti ének. XXV. 
zsolt. 2 verse: „Utaid Uram mutasd 
meg". 4. Emlékbeszédet mond : Varga 
Imre lelkipásztor. 5. „Szállj alá óh áldott 
Szentlélek". Kálmán Farkastól. Énekli a 
Ref. Férfikar. 6. Mit köszönhetünk a re
formációnak ? cimen előadást tart Szepsy 
József gimn. tanár. 7. Baja Mihály: Re
formáció ünnepén. Szavalja : Koskó Sári. 
8. „Áldott az Ur“. Palmertől. Énekli a 
Ref. Vegyeskar. 9. Himnusz. Az ének
kart Szűcs György kántor vezényli. A 
délelőtt 10 órai istentiszteleten az igét 
Boros Elemér s. lelkész hirdeti. Az egye
sült prot. gimnáziumban iskolai ünnep
ség keretében emlékeznek meg a refor
mációról.

Halálozások. Paál László, volt rima- 
szombati jónevö fűszer- és csemege
kereskedő, a „Hangya" munkácsi üzlet
vezetője e hó 20-án Munkácson s z í v  

szélhüdésben hirtelen meghalt. Váratlan 
elhunyta, amely munkás életének 52. 
évében következett be, özvegyét, Kovács 
Máriát, egyetlen leányát: Hinoráné Paál 
Emmát és kiterjedt rokonságot döntött 
mély gyászba. Hült tetemét Rimaszom
batba szállítottak és itt nagy részvét 
mellett csütörtökön délután helyezték a 
református sirkertben örök nyugovóra.

Kalcsok Mihály balogi földbirtokos, 
volt Hlinka-párti szenátor, a magyaror
szági „Szlovák Keresztény Párt" alelnö- 
ke rövid szenvedés után október 23-án, 
63 éves korában Rimaszombatban meg
halt. Elmúltát özvegye és kiterjedt ro
konság gyászolja. Temetése szombat 
délután 3 órakor folyik le, a rimaszom
bati állami kórház halottas házából.

Súlyos gyász és mély fájdalom érte 
Rábely Béla füszerkereskedöt és csa
ládját. Rábely Béláné szül. Süket Irma 
életének 28-ik, boldog házasságának 
5-ik évében hosszas betegség után 
október 24-én meghalt. Korai elmúltát 
gyászbaborult férjén kívül két árván 
maradt kisgyermeke, bánatos szülei és 
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése 
a ref. egyház szertartása szerint vasár
nap délután fél 4 órakor folyik le.

Rimaszombatban elhunytak Tauses 
Gusztávné szül. Blumenthal Ilona 40 
éves és özv. Klein Józsefné sz. Farkas 
Karolina 71 éves korában.

Özv. Szabó Istvánná sz. Beji Szabó 
Mária 83 éves korában Ózdon meghalt. 
Az elhunytat kiterjedt rokonság, köztük 
Szabó Andor helybeli asztalosmester 
édesanyját gyászolja.

Elveszett egy antik fülbevaló csüngő. 
Megtaláló illő jutalom ellenében szíves
kedjék beszolgáltatni a főispáni titkár
hoz.

Krisztus Király-ünnepe. Október 
26-án, vasárnap ünnepli a katolikus 
Egyház Krisztus Király-ünnepét. E na
pon este fél 7 órakor a rimaszombati 
plébánia-templomból könyörgő és hála
adó körmenet indul, hogy a Béke Ki
rályát az elveszett b ke visszatéréséért 
ostromolja könyörgésével, egyben forró 
hálaadással azért, hogy eddig a magyar 
nemzetet a háború pusztításaitól meg
mentette. Vasárnap d. u. 3 órakor a 
Katolikus Körben a szivgárdisták Krisz
tus Király tiszteletére a töltik megszo
kott nivós műsorral dlszgyiilést ren
deznek.

Sikeres vizsgák. Dr. Vielorisz Gyula, 
a kassai kir. ügyészséghez beosztott 
törvényszéki aljegyző az ügyvédi és bí
rói vizsgát sikerrel letette.

Korányi Zoltán tartalékos honvéd
hadnagy Miskolcon sikerrel végezte 
el az önkéntes tíizoltótiszti tanfolyamot.

Orvosi előadások. Dr. Kappa Elek 
László, az OTI rimaszombati kerületi 
pénztárának főorvosa az elmúlt szomba
ton este az Iparoskörben érdekfeszitő 
és hasznos előadást tartott az iparosok 
és iparossegédek tájékoztatására. — 
Dr. Kappa főorvos a hét közepén a 
tanonciskolában, október 27-én este 
pedig ugyancsak az Iparoskörben a nők 
számára ismételi meg egészségügyi 
előadását.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzin tézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Törvényszéki hirek. A rimaszombati 
kir. törvényszék dr. Böszörményi Nagy
tanácsa Ferenc Dezső cakói születésű, 
29 éves csizi lakost 10 havi börtönre 
Ítélte el, mert a rimaszécsi országúton 
leütötte és kirabolta Finkey Márton 68 
éves kisgazdát. — Dr. Istók Barna kir. 
törvényszéki bíró, mint egyesbiró 1—1 
hónapi fogházra Ítélte Kocsis József és 
Dancsó János bejei cigányokat, akik 
hamisított passzussal adtak el ez év 
júniusában egy lovat Oldalfalán.

Kegyeletünnep. Az ev. templomban 
november 1-én, szombaton este 6 óra
kor kegyeletünnep lesz, amelyen az el
hunytakról emlékeznek meg.

Befejezett megbízatás. Kun György,
a rimaszombati postahivatal főnöke fél
éves bácskai szervezői megbízatását 
eredményesen befejezte és október 21-én 
itteni hivatalának vezetését újból átvette.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylet választmányi üléséről múlt 
héten közölt tudósításunkat akként 
helyesbitjük, hogy az egyesület uj jegy
zője Balogh Elemérné lett. * 9

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett felesé

gem, illetve édesanyánk elhalálozása alkal
mából mély fájdalmunkat részvétükkel igye
keztek enyhíteni, s azoknak, kik a végtisztes
ségen megjelentek, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Rimatamásfala, 1941. október hó.

Rövid András és gyermekei.

Részvétköszönet.
Mindazoknak a jóbarátainknak és kedves 

ismerőseinknek, akik felejthetetlen jó férjem, 
illetve édesapám váratlan elhunyta és vég- 
tisztességtétele alkalmából bármely alakban 
meleg részvétet tanúsítottak, itt mondunk 
hálás köszönetét. Isten tartson tőlük sokáig 
távol hasonló fájdalmat.

Rimaszombat, 1941. október hó.
özv. Paál Lászlóné és Paál Emma.

Részvétköszönet.
ügy a magam, mint leányom és unokáim 

nevében hálás köszönetemet fejezem ki mind 
ama részvétért, mellyel szeretett leányom 
halála miatt érzett fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

Rimaszombat. 1941. október hó.

özv. Blumenthal Jakabné.

A IV. törvényhatósági tüzoltóaltiszti 
tanfolyam október 21-én kezdődött 
meg 30 résztvevővel Rimatamásfalván. 
A tanfolyam záróvizsgája október végén 
folyik le.

A tanítás kezdetére a téli időszakra 
az első intézkedést a rimaszombati kir. 
tanfelügyeiőség tette meg olyképen, 
hogy mindkét elemi iskolában reggel
9 órakor veszi kezdetét az oktatás. — 
Számos szülő részéről jött kívánság 
szerint célszerűbb lenne, ha valamennyi 
helyi iskolában a tanítás nem 9, de 
fél 9 órakor kezdődnék meg.
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Egy színésznő érdemkeresztje. A
hivatalos lap október 5. száma közölte, 
hogy a Nemzetvédelmi Kereszttel kitün
tették Juhász Erzsébet színésznőt is, aki 
1866-ban született Rimaszombatban — 
ma tehát 75 éves. Kikutattuk, hogy a 
most kittintetett idős hölgy művészi neve 
Jászai Erzsébet volt. A rimaszombati 
evangélikus egyház 1866. évi anyakönyve 
szerint Juhász Erzsébet az év november 
17-én született Juhász János és Tanda 
Sára kézműves-pár szülőktől a 333. sz. 
házban. Keresztszülők Urbán József és 
Szatai Borbála kézműves-pár voltak. A 
kis Erzsébet korán árvaságra jutott, s a 
Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővé
rek zárdájában nevelkedett. Elvégezte a 
kereskedelmi iskolát s aztán Hamburg
ban kapott állást. Ellenállhatatlan vágyat 
érzett a szinipályára, tehát beiratkozott 
a hamburgi sziniiskolába s elvégezte 
azt. Először Stockholmban lépett szín
padra 1885-ben, s mint énekes naivának 
nagy sikerei voltak, de a honvágy haza 
kergette; itthon Bokody Antal híres 
vándorszintársulatához szerződött, mint 
szubrett és népszínmű-énekesnő. Amikor 
aztán életkora miatt már nem volt al
kalmas szerepkörének betöltésére — 
sugónő lett belőle. Olyan kiváló sugónő, 
hogy a legnagyobb vidéki társulatok 
kapkodtak érte s évekig súgott a kolozs
vári, miskolci és szegedi színházban. 
Most ment nyugdíjba és a kormányzói 
kegy bearanyozta késő öregségének 
éveit ; a Nemzetvédelmi Keresztet jut
tatta neki — a szegedi ellenforradalom
ban teljesített értékes szolgálataiért...

November 3-án tartják idén a 
Halottak-napját. Mivel az idei évben 
november 2-ika vasárnapra esik, Ha
lottak-napját a katolikus egyház novem
ber 3-án, hétfőn fogja megülni. Ennek 
következtében az elhunyt lelkekért vé
gezni szokott és Halottak-napját meg
előző esti ájtatosságot nem a szombati 
napra eső Mindenszentek-ünnepén, ha
nem vasárnap november 2-án este tart
ják meg a templomokban. Ekkor van a 
temetők kivilágítása és a sírok mécsek
kel való ellátása is, másnap pedig az 
összes elhunyt hívek leikéért mutatnak 
be mindenütt gyászmiséket.

A roE snyói eg y h á zm eg y e i
K a to lik u s A kció  m űködése.

A rozsnyói egyházmegye Actio Catho- 
likájának igazgatósága most készítette 
el az 1940—41. munkaév statisztikáját. 
A kimutatott adatok beszédes bizonyí
tékai annak a lelkes munkának, amelyet 
az egyházmegye területén levő egyház- 
községek szervezetei végeznek.

A statisztika néhány adatát az aláb
biakban közöljük :

A rozsnyói egyházmegye területén 
1228 kát. házasságot kötöttek és 3497 
katolikus gyermek született. Az évi 
szentáldozások száma 514.846. A vasár
napi misehallgatók száma egy-egy vasár
nap átlag 68.376 felnőtt hivő. Ez a fel
nőtt katolikusok 60 °/o'át jelenti.

Szociális téren az egyházközségek 
74.328 pengőt fordítottak jótékonycélra. 
2331 szegényt segélyeztek. 4220 beteg- 
látogatást végeztek a Kartitász-tagok 
és 636 egyénnek szereztek munkát.

A megye területére 1799 kát. napilap, 
2593 kát. hetilap és 5644 kát. folyó
irat jár.

115 kát. elemi iskolában 245 tanerő 
tanit. 13.638 kát. levente jár leventeok
tatásra. 59 kát. könyvtár van 13.733 kö
tettel. 47 kát. énekkar, 6 kát. zenekar, 
6 egyházközségi mozi áll a műveltség 
szolgálatában. 33 kát. kulturház, 66 bé
relt terem szolgálja a nép művelését. 
734 ismeretterjesztő előadást, 334 szó
rakoztató estét, 317 kát. népművelési 
tanfolyamot tartottak a kát. kultúra 
munkásai. E munkáért összesen 302 
pengőt utaltak ki számukra a hatósági 
népművelési szervek.

Az egyházmegye területén 76 sziv- 
gárda, 61 legény,- 52 leányegylet, 42 
férfi- és 49 női szervezet dolgozik.

Az egyházmegyei katolikus akciót 
maga a megyés főpásztor, Bubnics Mi
hály püspök irányítja s az elért ered
mények a helyi vezetők buzgósága mel
lett az ö tevékenységét dicsérik.

Kovács Gyula 
pp. kamarás.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap rendkívül mu

latságos magyar vigjátékujdonságra ke
rül a sor az „Édes ellenfél" cimen. Ez 
a pompás film a legkönnyebb műfajt 
képviseli: a burleszk felé hajló bohósá
got, amelynek épkézláb története, kitűnő 
és rutinos rendezése van, egyben azon
ban éles szatíra azok felé. akik a nőket 
vissza akarják terelni az irodai munka
helyekről a főzőkanálhoz, a végén 
azonban az „édes ellenfél" nélkül moz
dulni sem tudnak. Főszereplők : Sze- 
leczky Zita, Kiss Manyi, Vaszary Piri, 
Somlay Artúr, Mály Gerö, Latabár Kál
mán, Pethes Sándor és Makláry Zoltán. 
Kiséröműsor a Magyar Világhiradó és 
a színes rajzfilm.

Október 28-án, kedden nagyszerű 
francia bohózat fut a vásznon : „9 agg
legény" cimen, amelyet a híres francia 
iró-szinész: Sacha Guitry alkotott, s 
amelynek főszerepét is maga játsza. 
Mellette Elvira Popescu és a legjobb 
francia művészek adják a savát s bor
sát a szellemesen pikáns és kacagtató 
történetnek, amely az agglegények ott
honában játszódik le. Kiséröműsor az 
UFA híradó a legújabb harctéri ké
pekkel.

Október 29-én, szerdán és 30-án, csü
törtökön a mozilátogatók kedvencének, 
írenne Dunne-nek legújabb társadalmi 
vigjátéka, a „Közbelép a feleségem" a 
filmszínház vonzóerejü műsorszáma. A 
szerelmi hármast ebben az ötletekkel 
teletűzdelt és mulatságos filmben az el
ragadó Iréné Dunne-nel együtt a ked
ves Cary Grant és Gail Patrick ké
pezik.

November két első napjára a mozgó- 
szinház igazgatósága újabb művészi ma
gyar film bemutatóját tűzte ki. Karády 
Katalin nagy szerepben, az „Erzsébet 
királyné" romantikus alakjában egészen 
uj oldaláról mutatkozik majd be. Part
nerei Tolnay Klári és Jávor Pál lesz- 
nek.

S P O R  T.
L a b d a rú g á s .

FDleki Vasutas KSC—R. Törekvés 
1:0 (0:0). Balszerencsés küzdelemben 
szenvedett saját pályáján meg nem ér
demelt vereséget a R. Törekvés. Orkán- 
szerű szélben nemcsak az ellenfél, de a 
salgótarjáni bíró pártoskodása ellen is 
harcolnia kellett. A győztes gól egy 
igazságtalan 11-esből esett.

Ma vasárnap a Törekvés a Széche- 
nyi-kerti sporttelepen a Hatvani Vasutas 
SE t látja vendégül.

* lp a rlá r$ u la ti kö zlem é ny.
Az egészségvédelem és az ipar- 

egészségügyről ár. Kappa Elek László 
OT1 főorvos által hölgyek részére tar
tandó s f. hó 25-re hirdttett előadás 
nem ezen a napon, hanem f. hó 27-én, 
hétfőn este 8. órai kezdettel lesz meg
tartva az ipartársulati székház nagyter
mében.

A mindenkit érdeklő előadásra újból 
felhívjuk a hölgyközönség figyelmét és 
kérjük, hogy azon mennél számosabban 
megjelenni szíveskedjenek. Az előadás 
díjtalan.

A cérnát használó iparosokat kéri az 
Ipartársulat titkári hivatala, hogy cérna- 
utalványaikat folyó hó 29-ig okvetlenül 
váltsák ki. Az az iparos, aki a cérnát 
nem veszi igénybe, elveszíti igényét a 
november havi cérnajárandóságára is.

Irodalom.
A bolygók életéről és számos érde

kességéről közöl rendkívül lebilincselő 
cikket a Tolnai Világlapja legújabb 
száma. A legjobb magyar Írók novelláin, 
a szórakoztató és ismeretterjesztő cikkek 
dús során és a közkedvelt rovatokon 
kívül közel száz képet talál az olvasó 
a népszerű képeslapban. Egyes száma 
20 fillér.

Minden színházi újdonságról ponto
san beszámol a Délibáb színházi hetilap 
legújabb száma. A legszebb és legnép

szerűbb színházi hetilap egyben a leg
olcsóbb is, mert ára csak 14 fillér.

A kőszénből előállított benzin ké
szítéséről hallatlanul érdekes riport je
lent meg gróf Bethlen Margit népszerű 
képes szépirodalmi lapjának, az Ünnep
nek uj számában. Az albumalaku Ünnep 
ezúttal is gondos tárházát nyújtja a 
nivós és szórakoztató olvasnivalóknak 
és remek képeknek. Az Ünnep előfize
tési ára negyedévre 1 pengő 44 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra készséggel 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VII., 
Dohány-ucca 12.

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelent meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára '/« Évre 1'30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

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-TOndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.'Évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

#
A „Hid" minden száma érdekes és 

taitalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztö Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : 1/*-évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

" E l i  _  J  j . Szijjártó utca 78. szám 
f á J c L U O .  alatti k ő b ő l  é p ü l t

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

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

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 kisajátítási tervrajznak 
és összeírásnak 1941. évi október hó 
17-től kezdődően 1941. évi november 
hó 4. napjáig bezárólag a balogfaiai 
községházánál közszemléretételét elren
deljük és az 1881. évi XLI. t. c. 33—35 
§§ ai alapján a helyszíni tárgyalást 
1941. évi november hó 5. napjának á. e. 
11 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 
kisajátítási 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.

2 — 3  főispán, elnök.

forgalmas útvonalon,Fuszeruzlet be- « ö
Érdeklődni lehet Rábely József papir- 
kereskedésében.

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

2520/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Szlovák Általános Hitelbank tornaijai 
fiókja végrehajtatónak Suiiányi Gábor 
és Nagy Lajosné sz. Ciprusz Ilona végre
hajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
az újabb árverést 571 P. 42 f. tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett a 
Dobóca községben fekvő, s a dobócai 
167. sz. betétben A. 1. 1 —17 sorszám 
alatt foglalt ingatlanokból B. 1. szerint 
Nagy Lajosné sz. Ciprusz Ilona nevén 
álló Vi-ed részre 1075 P. kikiáltási ár
ban ;

a dobócai 167. sz. betétben A. II. 1 — 
9 sorszám alatt foglalt ingatlanokból B. 
1. szerint Nagy Lajosné sz. Ciprusz 
Ilona nevén álló '/,-ed részre 262 P. 
kikiáltási árban ;

a dobócai 246. sz. betétben A-J-l— 3 
sorszám alatt foglalt és B. 1. szerint 
Suhányi Gábor nevén álló ház, udvar, 
kert ingatlanokra 1.000 P. kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést 1941. évi november hó 4. 
napján délután 14 órakor Dobóca köz
ségházánál fogják megtartani.

1. (Az árverés alá eső és a dobócai 
167. sz. betétben foglalt ingatlanokat a 
kikiáltási árnál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet) (1908:XLI. t. c. 26. §.)

Az árverés alá kerülő és a dobócai 
246. sz. betétben foglalt ingatlanokat, 
ha az árverés megtartását a végrehaj- 
tatók közül a Szlovák Általános Hitel
bank tornaijai fiókja kér1 a kikiáltási ár 
kétharmadánál, ha a Szlovák Általános 
Hitelbank rozsnyói fiókja kéri a kikiál
tási árnál, ha a Tátra Bank losonci 
fiókja kéri : 1.675'—, illetve 425 P., ha 
a Tátra Bank tornaijai fiókja kéri, a 
kikiáltási ár kétharmadánál, ha Nagy 
Lajos és neje kéri, 6907 P. vételárnál 
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 "U-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

Feled, 1941. szeptember hó 23.
Dr. Farkas Attila s. k.

ktr. járásbiró.

358/1941. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Farkas Zoltán Lajos budapesti 

ügyvéd által képviselt Magyar Magte
nyésztési r. t. budapesti cég javára 264 
P. töke és több követelés járulékai ere
jéig, amennyiben a követelésre időköz
ben részletfizetés történt, annak beszá
mításával, a budapesti központi kir. já
rásbíróság 1941. évi 419.149. sz. végzé
sével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. 
évi szeptember hó 9 én lefoglalt 3575 
P.-re becsült ingósávokra a rimaszom
bati kir. jbiróság Pk. 5775/41. sz. vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908. évi XLI. t. c. 20. §-a alapján a 
fenti cég javára, továbbá a foglalási 
jkönyvböl ki nem tűnő más foglaltatók 
javára is, az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, ha kielé
gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük 
halasztó hatályú igénykereset folyamat
ban nincs, — végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében : Rimaszombat—Sza- 
batka pusztán leendő megtartására határ
időül 1941. évi október hó 28. napjának 
délutáni 19 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, lovak, szán s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
— de legalább a becsár * /3  részéért — 
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.

Kitűzési dij: 4 P 46 f.
Rimaszombat, 1941. október hó 4.

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

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


