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V a d á szfe g yve re k .
Elsőrendű
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K e r ts ik n é l

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 56. 

L a p z á r t a  csü tör tökön  este.  Kéz i ra toka t  vi ssza nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős :

R Á B E L Y  k á r o l y .
E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám ára  20 fillér.

K ülföldre: Egy évre 12 pengő.

Halottak napja.
Rettenetes elválások sírok mélyé-1 

bői kiáltó niementója, a temetők | 
sirvilágának emléknapja — a Ha
lottak napja, amelynek sötét ború
ját csak a viszonttalálkozás erős 
hite enyhiti, az a hit, mely bizo
nyos abban, hogy élet van a ha
lálban is. A test meghalhat, a tö- 
redékeny hajlék összeomolhat, s a 
hozzácsatoló láncok szétszakadhat
nak, de a lélek örökké él és a 
mennyben van örök hazája.

A fekete gyász sötét kárpitja, 
mely a halál csarnokaiba nyit utat, 
e nap előestéjén mécsvilágok mil- 
liárdjainak imbolygó pisla fényétől 
világosodik meg, bizonyságául an
nak, hogy ha szeretteinket a halál 
is vette birodalmába, a Mindenható 
hatalma alól a halál se vehette ki 
őket.

Hitünk tanítja, hogy a halál kö
zelebb juttat bennünket Istenünkhöz, 
a vigasztalás Istenéhez, ki szent 
reménységgel biztat, hogy mennybe i 
szállt lelkünk oly kimondhatatlan 
gyönyöröket találhat, aminőket a j 
föld nem ismer és nem nyújthat. 
Az élőknek pedig balzsamot ad 
sajgó és vérző szivük sebére és 
erőt a csapások elviselésére, hogy! 
emlékezzünk arra, miszerint egy 
Isten gyermekei vagyunk, kiket 
Isten egyszülött Fia a haláltól meg
váltott — a feltámadásra...

Mint az ártatlanul elitéit rab bör
töne falára, úgy irta ez a nemzet j 
saját vérével a világtörténelembe,! 
hogy az erőszak sohasem igazság,! 
a letiprás még nem győzelem, aj 
szenvedés, a tűrés még nem le
mondás. Ellenkezőleg ! Az erőszak 
dacot szül, a szenvedés hősöket 
nevel. A vértanú hősöknek árvaj 
fiai s vértanú hazánknak minden; 
gyermeke, bennünket a történelem 
sodró ereje kényszerit arra, hogy 
hősök legyünk, hogy ne fájjon ez 
a föld se holtnak, se élőnek. Mert 
most még fáj, nagyon fáj ; s míg 
a föld fáj, addig hőseink nem pi
henhetnek, addig mi nem felejthe
tünk ! Szavuk zizeg a magyar föld 
kalásztengerének hullámzásában, 
zug az elrabolt fenyvesek suttogá
sában, viharzik az Adria háborgá
sában !... Nem felejthetünk ! Addig 
csak imádkozhatunk. Ahhoz, aki 
erőt adott lelkűkbe, hogy meghal
janak azért a földért, mely most 
sötéten borul rájok, de épen az ő 
áldozatuk árán fog diadalmasan 
feltámadni, mint ahogy az Istenem
ber keresztje is halála árán lett 
hitünk diadalmas jelvénye. Ott áll

a szent jel a temető közepén, sj lottak napján értem meg igazán,— 
rajta ég és föld hősi halottja : az j  értse meg mindenki, — vigaszos 
Istenember! Mélységes hallgatásá- szavát: „Boldog, aki sokat vesztett, 
bán mennyi csodás kinyilatkoztatás, j de nem veszti el hitét abban, hogy 
A néma hallgatás e csendes honá- egyszer meg fog találni mindent." 
bán, a hősi temetők mélyén, a ha- Éva László.

Kíméletlen harc az árdrágítók ellen.
Október 27-én, hétfőn az egész 

országban, s igy Rimaszombatban 
is minden élelmiszert árusitó üzlet
ben, a piactereken és a hirdetőtáb
lákon kifüggesztették a közszük
ségleti cikkek legmagasabb árait 
és a helyi külön árakat is. Ettől 
az időponttól kezdve a legerélye
sebb árellenorzés lépett életbe Gö- 
mör és Kishont vármegye egész 
területen.

Aki a kifüggesztett hivatalos 
áraknál többet kér vagy töb
bet ad, azonnal fel kell jelen
teni.

Az árdrágitási ügyekben 3 na
pon belül Ítéletet hoznak. Iparenge
dély elvonás, rendőri felügyelet alá 
helyezés és internálás vár a gazda

sági szempontból káros működést 
kifejtő egyénekre. Ezért a közön
ségnek már saját érdekében is te
vékeny részt kell vennie a lelkiis
meretlen árdrágítók letörésében. 
Erre hivta fel az ország lakosságát 
Gy ö r f f y - Be n g y e l  Sándor köz- 
élelmezési miniszter is legutóbbi rá
dióbeszédében is. „Akik kapzsisá
gukkal kiuzsorázzák a lakosságot, 
nem kiméivé a legszegényebb em
bert sem, azok — mondotta —-

nem érdemelnek kíméletet és
elnézést!“

Eladó és vásárló tehát legszigo
rúbban tartsa szem előtt a kisza
bott árakat, s mindenki teljesítse 
kötelességét és támogassa a ható
ság munkáját!

Ü t kerületben o sztjá k  ki a jövőbeli R im aszom batban a zs irt .
A  város k ép v ise lő testü le tén ek  ü lése.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete október 28-án, ked
den délután rendes ülést tartott 
É v a  László polgármester elnöklete 
mellett. A 47 pontból álló tárgy- 
sorozat első részében a vármegyei 
kisgyüiés által jóváhagyott határo
zatok bemutatása szerepelt, amiket a 
közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vett. Bejelentette a polgármester a 
városi adóhivatalhoz történt leg
utóbbi kinevezéseket, majd T ö r ö s  
Pál számvevőségi főtanácsos ter
jesztette elő Rimaszombat nagyköz
ség 1937., 1938. évi 1939. I. félévi 
és Rimaszombat megyei város 1939. 
II. félévi és 1940. évi zárszámadá
sait. A képviselőtestület 

a zárszámadásokat általános
ságban és részleteiben egyhan
gúlag elfogadta és az illetéke
seknek a felmentvényt megadta. 

Éva László polgármester elismeré
sét és köszönetét fejezte ki Tőrös 
Pál számvevőségi főtanácsosnak 
szakszerű munkájáért és a kimerítő 
ismertetésért, amelyre a jövő szá
munkban részletesebben is vissza
térünk.

Jóváhagyta a közgyűlés a rima- 
szombati „Iparos- és kereskedő

tanonciskola" jövő évi költségve
tését, majd felhatalmazást adott 
arra, hogy a közélelmezés biztosí
tására a városi vízvezeték és csa
tornázási megújítási alap, valamint 
a visszaváltási alap tartalék tőké
jéből mintegy 54.000 pengőt a vá
ros polgármestere kölcsönképen 
felhasználhat a közélelmezés bizto
sítására. Ebből az összegből első
sorban zsirt, lisztet, burgonyát sze
reznek be és tartalékolnak. Éva 
László polgármester az egyhangú
lag elfogadott határozat kapcsán 
megemlékezett arról, hogy a múlt 
hetekben a zsirkiosztás miatt a vá
rosban bizonyos nyugtalanság és 
zavar uralkodott. Ezeket a zavaró 
körülményeket a jövőben teljesen 
kikapcsolják, amennyiben

a zsireliátás minden tekintet
ben biztosítva van. November 
elsejétől a város öt kerületé
ben öt megbízott hentes fogja 
a zsirt kiosztani, úgyhogy min
denki kivétel és álldogáiás nél
kül megkapja a maga fejadag
ját, amely kb. 50 dgr. lesz 

havonta.
A zsirkiosztás két hetenkint törté
nik és a kerületi hentesek megkap

ják a körzetükbe tartozó utcaré
szek lélekszámát is, mig a lakos
ságot hirdetmény és dobszó utján 
értesítik arról, hogy a zsirt kinél 
kell beszereznie. Szigorú utasítás 
történik abban az irányban is, hogy 
a hentesek ne kössék a zsirosztást 
husvásárláshoz. A képviselőtestület 
a polgármesteri jelentést dr. Kovács 
Lászlónak a zsirosztásra vonatkozó 
felszólalása után nagy megelégedés
sel vette tudomásul, mint a város 
lakosságának érdekeit minden te
kintetben kielégítő intézkedést. Be
jelentette a polgármester, hogy már 
a jövő hónap elején

szigorú házkutatásokat fogana
tosítanak az áruhalmozás meg

akadályozására.
Elhatározta a képviselőtestület, 

hogy a városi viz- és csatornamü
veket önálló vagyonkezelési üzemmé 
alakítja át, majd közmegelégedésre 
rendezte a katonaság számára szük
séges területátengedési kérdéseket. 
A közgyűlés a Magyar Revíziós 
Ligának 50, a Széman Intézetnek 
500 P-ős segélyt szavazott meg, 
majd több személyi és belső ügy
ben hozott határozatot. A város 
kötelékébe felvették Gócza András, 
Éliás István, Tóth Ferenc, Klimó 
Mária, özv. Helló Jánosné és Helló 
Irma rimaszombati lakosokat.

A városi közgyűlést megelőzően 
október 27-én, hétfőn a város gaz
dasági bizottságai tartottak ülést. 
Ugyancsak e napon választmányi 
ülést tartott a MÉP rimaszombati 
körzete is dr. Löcherer Géza párt
vezető elnöklésével, amelyen a köz
gyűlés tárgysorozatát beszélték meg.

November 10: 
Rimaszombat emléknapja.

November 10-ével érkezik el Ri
maszombat felszabadulásának har
madik évfordulója. A város lakos
sága a visszatérés áldott ajándé
káért ezúttal is bensőséges hálával 
fog megemlékezni. A jelenlegi idők 
azonban nem alkalmasak a zajo
sabb ünneplésekre és igy az em
léknapon ünnepi zászlódiszben, 
munkaszünettel és kisebb belső ün
neplésekkel adunk hálát azért, hogy 
a magyarok Istene bennünket újra 
visszavezérelt az édes magyar ha
zához.

A Polgárikor november 9-én, va
sárnap hálaünnepet tart, amelyen 
Sándor Jenő gimn. tanár mond em
lékbeszédet és Makray Lajos VII. 
gimn. tanuló szavalja el vitéz So-
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niogyváry Gyula „Kassa énekel1' 
c. versét.

A Katolikus Kör november 10-én 
rendez ünnepséget, de megemlé
keznek a felszabadulás örömteljes 
napjáról az iskolák, a leventék és 
a cserkészek is.

V arga Im re ünneplése.
Lélekemelő szép ünnepélyt rendeztek 

a rimaszombati református egyház elöl
járósága és gyülekezetének szervei abból 
az alkalomból, hogy a köztiszteletnek és 
szeretetnek örvendő lelkipásztoruk, Varga 
Imre 10 év óta működik a gyülekezet
ben. Az üdvözlés október hó 26-án, va
sárnap zajlott le. A zsúfolásig megtelt 
templomban Szabó Ágnes iskolás leány 
virágcsokorral és szívhez szóló verssel 
köszöntötte az ünnepeltet.

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos, 
mint a rimaszombati református egyház 
főgondnoka meleg, szivhezszóló szavak
kal üdvözölte Varga Imrét, kiemelve be
szédében azt, hogy a gyülekezet igazi 
ragaszkodó, meleg szeretettel veszi kö
rül lelkipásztorát és arra kérte, hogy a 
jövőben is tartsa meg a gyülekezet iránti 
együttérző és megértő szeretetét.

Dr. Zehery István egészségügyi főta
nácsos, református egyházmegyei főgond
nok beszédjében méltatta az ünneped
nek 10 éves, fáradságot nem ismerő 
munkáját és annak áldásos eredményét.

Fényes Sándor nyug. bankigazgató az 
evangélikus testvérgyülekezet nevében 
mondott szívélyes felköszöntőt, megem
lékezve arról, hogy milyen nagyfontos- 
ságu és eredményes munkái végzett az 
ünnepelt lelkipásztor úgy a református 
egyháznak, mint az egyesült protestáns 
gimnáziumnak anyagi megerősítése körül. |

Özv. Samarjay Jánosné a református! 
asszonykör nevében, mint annak elnöke} 
szivhezszóló szavakkal hálálta meg azt} 
a lelkipásztori tevékenységet, hogy Varga} 
Imre a cseh megszállás alatti nehéz 
időkben a hitnek vigasza által köny- 
nyebbé tette hívei sorsát.

Azután Kiss Mária, majd Báthory An
dor nyug. főgimnáziumi tanár lelkes be
szédben köszöntötték az ünnepeltet és 
végül Perecz Sámuel nyug. városi taná
csos a baktii és inezőtelkesi leányegy
ház nevében, mint annak fögondnoka 
közvetlen szeretetteljes szavakkal mon
dott köszönetét Varga Imre lelkes és 
fáradtságot nem ismerő munkájáért.

Varga Imre jubiláris lelkész meghatott 
szavakkal köszönte meg az üdvözlése
ket, visszatekintve az őt és a gyülekezetei 
ért 10 év alatti megpróbáltatásokra és 
szenvedésekre. Beszédében hangsúlyozta, 
úgy érzi, hogy az üdvözlő szavakból 
olyan szeretet árad felé, amely szeretet 
nem rövid átmeneti időre, hanem egy 
életre szóló frigy közte és a gyülekezet 
tagjai között.

A könnyekig megható ünneplés után 
a hívek még külön-külön is üdvözölték 
és ragaszkodó szeretetükkel halmozták 
el a szeretett lelkipásztort, akinek to
vábbi áldásos munkásságához mi is a 
legőszintébb szívvel küldjük szerencse- 
kivánatainkat.

Felava tták  a z e ls i  göm örm egyei 
a ran yka lá szo s gazdákat.

A rimaszombati magyar kir. téli gaz
dasági iskola nagytermében nagyszámú 
érdeklődő közönség jelenlétében az el- [ 
múlt vasárnap avatták fel az első 38 
Gömör és Kishont vármegyéből kikerült; 
aranykalászos gazdát. Az avatóünnepsé- j 
gén a magyar kir. földmivelésiigyi mi
nisztériumot Éva László, Rimaszombat1 
megyei város polgármestere képviselte.

A magyar Hiszekegy után Benedek 
József iskolaigazgató üdvözölte a meg
jelenteket, köszöntötte a miniszteri kikül
döttet és méltatta az ünnepség jelentő
ségét. Majd Éva László polgármester 
engedélyt adott az ifjúsági gazdakör 
diszgyülésére, amelyen a tanfolyam vég
zett hallgatói előadásaikkal és szavala
taikkal számoltak be a tanfolyamon 
szerzett tapasztalataikról és tudásukról. 
Majd nagy érdeklődés közepette hirdet
ték ki a tanulók termelési versenykiál- 
litásáról szóló bírálat eredményét.

A nagy tetszéssel fogadott előadások

után a felavatandó gazdákhoz Éva László 
miniszteri biztos mélyenszántó beszédet 
intézett.

Az országnak — mondotta — a ma
gyar földmivesosztály az a becses ré
tege, amely ezeréves fennállásának alapja 
és biztositéka volt. Örök igazság, hogy 
azé az ország, akié a föld. A föld pedig 
ősforrása az életnek és az élethez kap
csolt minden anyagi és eszmei jónak. 
Ki szeretheti jobban a földet, az életet 
adó hazai rögöt, mint az, aki műveli és 
acélos karjaival áldásos kinccsé vará
zsolja a méhében rejlő erőket. A földet 
szeretni pedig annyi, mint a hazát sze

retni. Erre az áldozatos hazaszeretetre 
hívta fel Éva László polgármester a fel
avatandó aranykalászos gazdákat és arra 
kérte őket, hogy az aranykalász-jelvényt 
viseljék öntudattal és felelősséggel, mert 
az nem disz, de megkülönböztető kitün
tető jelzés, amely nacy felelősséggel is jár.

A nagy tapssal fogadott beszéd után 
a miniszteri biztos kiosztotta a diszok- 
'eveleket és átadta az aranykalász-jel
vényeket a meghatott gazdáknak. A Him
nusz fejezte be a bensőséges ünnnepsé- 
get, amely után megnyitották a terme
lési versenykiállitást, amelyet a közön
ség nagy érdeklődéssel nézett végig.

A  rimaszombati Polgárikor 
évadnyitó kulturestje.

Október 25-én, szombaton este folyt 
le a Polgárikör ezidei első kulturestje 
nagyszámban megjelent közönség jelen
létében. A Kör kulturális bizottsága ér
dekes és változatos műsort állított össze 
az évadnyitásra, amelynek középpontjá
ban dr. vitéz Imrédy Béláné előadása 
állott. Id. Rdbely Miklós, a Polgárikör 
elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd 
meleg szavakkal köszöntötte a kör ma
gas vendégét. Biztosította a megjelen
teket arról, hogy az a Polgárikör, amely 
immáron 95-ik évét tapossa és amely 20 
éven keresztül fenntartója s megőrzője 
volt a magyar lelkiségnek, hivatott arra, 
hogy közvetítője legyen azoknak a nagy 
problémáknak, amelyek a mai időben 
mindenkit egyformán érdekelnek. Rábely 
Miklós szives szavakkal köszöntötte 
még a közönség soraiban megjelent dr. 
vitéz Imrédy Béla ny. magyar kir. mi
niszterelnököt is.

Az elnöki megnyitó után dr. vitéz 
Imrédy Béláné rendkívül közvetlen for
mában, az érző és meglátó asszony sze
mével, teljesen tárgyilagos beállítással 
és meggyőző erővel számolt be azokról 
a benyomásairól, amelyeket több ma
gyarországi női vezetővel együtt eltöltött 
berlini és németországi látogatása alkal
mával szerzett. A hallgatóság elé tárta 
azt a rendkívüli fontosságú missziós 
munkát, amelyet a női szervezetek a III. 
Birodalomban végeznek. Németország 
ma a hatalmas erőfeszítések és a vég
telen türelem országa, amelyet egysége
sen hat át az a közszellem, amelynek a 
hit, bizalom és erős akarat a fenntartó 
erői.

Ma ott mindenki dolgozik és ebből a 
megfeszített munkából egyformán és 
méltóan veszik ki a részüket a nők. 
Vitéz Imrédy Béláné ezután érdekfeszí
tően és tanulságosan vázolta a női szer
vezeteknek a háborús keretekbe beillesz
kedő segítő és szociális munkásságát.

Megcáfolta azt a tévhitet, hogy valaki 
is éhezne a német birodalomban és rá

mutatott arra, hogy éppen a nők érdeme 
az, hogy a mindenre kiterjedő irányított 
fogyasztás révén, ha nem is békebeli 
módon, de jól élnek az emberek. Színes 
képet festett a háborús Berlinről, a sö
tétség átalakító erejéről és azokról a 
nagyszerű intézkedésekről, amelyek a 
háború veszélyei közepette elsősorban 
a német anyákat védik és segítik. O 
maga is átélt egy 4 óra hosszat tartó 
éjjeli repülőtámadást és bámulattal em
lékezett meg arról a rendről és fegye
lemről, amelyet az „éjjeli menedék- 
hely“-en tapasztalt.

Nagy tetszéssel fogadott előadásának 
végén az egységes közszellem példáját 
állította a magyar nők elé.

Az értékes és hasznos tanulmány 
után Sebő János jánosi ref. tanító mély 
átérzéssel szavalta el Mécs László „El
maradt majális" cimü, prófétai erejű 
gyönyörű költeményét.

Ezután az örvendetesen megerősödött 
Rimaszombati Dalárda, amely az estét 
a Magyar Hiszekegy eléneklésével már 
előzőleg bevezette, id. Halász József kar
nagy vezetése mellett összhangzatos len
dülettel és kiváló dinamikai készséggel 
adott elő édes-bus magyar nótákat.

Szereplésüket nagy tapssal jutalmaz
ták. Az énekeket a „600 éves zenekar" 
váltotta fel. Mint mindig, a Mihahk 
Dezső vezetése alatt játszó kedves ze
nekar ezúttal is hatalmas sikert aratott 
és ráadásra kényszerült. Az általuk elő
idézett igazi magyaros hangulatot a 
csúcspontra emelte, amikor a dalárda a 
zenekar kísérete mellett énekelt el két 
szép magyar nótát.

Az est befejezéseként Smid Lehel 
gim. tanár, a Polgárikör kulturális bi
zottságának elnöke mondott hálás kö
szönetét dr. vitéz Imrédy Bélánénak, 
megköszönve egyben a többi szereplők 
szives közreműködését is. Végül a Ri
maszombati Dalárda elénekelte a Him
nuszt.

Az 1942. évi költségvetés.
Az 1942. évi költségvetés — 

mondotta hatalmas parlamenti ex
pozéjában Rentényi-Schneller Lajos 
pénzügyminiszter — hivatva van 
hazánk továbbfejlődését, megerősö
dését szolgálni. Valóban, az építő 
nemzeti munka költségvetését tette 
a Ház elé a pénzügyminiszter, aki 
valamennyi tételnél kidomborította 
a Bárdossy-kormány alkotó politi
kájának irányelveit. A megnagyob
bodott ország 3 milliárdos költség- 
vetésének szerkesztésénél a pénz
ügyminiszter a legóvatosabb taka
rékosságot tartotta szem előtt, ak
ként azonban, hogy a komoly nem
zeti szükségleteket minden irány
ban ki lehessen elégíteni. A takaré
kosságnak csak a honvédelmi és 
a gazdasági szempontok szabtak 
határt.

Uj állami költségvetésünk tehát 
elsősorban a honvédelmi célokat 
szolgálja, s azon tu! a hasznos be
ruházások egész sorával fokozza a 
termelést. A magyar mezőgazdaság 
és a magyar ipar komoly segítsé

get kapott ezúttal is, úgy hogy a 
céltudatos fejlődés utján erőteljes 
léptekkel haladhatunk előre. A 
pénzügyminiszter expozéjában utalt 
arra, hogy a kormány gondoskodni 
fog a jelenlegi európai viszonyok
nak megfelelő uj magyar árszint 
kialakításáról. A munkabérek és a 
fizetések, a mezőgazdasági és ipari 
termények és termékek közötti 
egyensúly megtartása az egyik leg
főbb cél, s az ekként kialakult ár
színvonalat a kormányzat teljes 
erejével fogja tartani.

Nagyvonalú és hatalmas összegű 
beruházások egyfelől, a kellő taka
rékosság másfelől jellemzi ezt az 
uj költségvetést, amelynek ismer
tetéséből kitűnik, hogy miután az 
inflációnak úgy a tárgyi, mint a 
pszihologiai feltételei hiányoznak 
— infláció nem lesz. Aki erre 
spekulál, hangoztatta a pénzügy- 
miniszter, keservesen csalódik.

A gazdasági élet, az egész köz
vélemény megnyugvással fogadta 
a pénzügyminiszter fejtegetéseit s

örömmel vette tudomásul, hogy az 
1942. évi költségvetésben az 
egészséges pénzügyi politika elvei 
érvényesülnek. A költségvetési több
let fedezéséről a klasszikus pénz
ügyi elvek szerint gondoskodnak 
részben adóbevételek, részben köl
csön utján, hiteleket pedig csak 
gazdaságilag gyümölcsöző célok
ra juttatnak.

Krisztus K irály  
ünnepe.

„Háború van most a nagyvilágban, Isten 
sirja reszket a szent honban"... Vö
rösmarty gyönyörű verssorai nyertek 
most kettős jelentőséget abban a foko
zottabb ünneplésben, amellyel a kato
likus Egyház október 26-án Krisztusnak, 
a Föld és Béke Királyának alázatos lé
lekkel és tiszta szívvel hódolt. Rima
szombat katolikus társadalma is lelke
sedéssel és mélységes hódolattal ünne
pelte meg vasárnap Krisztus Király szent 
ünnepét. A délelőtti szentmiséken a szó
nokok az 0  dicsőségét hirdették és este 
fél 7 órakor az ájtatosság után, amelyen 
Raddny Lajos esperes-plébános mondott 
magasan szárnyaló szentbeszédet, impo
záns gyertyás-körmenet indult, könyör
gésül a Béke Királyának az elveszett 
béke visszatéréséért és hálaadásul a 
Boldogságos Szűz Máriának, Magyaror
szág Nagyasszonyának Fiához azért, 
hogy hazánkat eddig a háború vérziva
tarától megkímélte. A körmenetben részt- 
vettek a hatóságok képviselői dr. Hor
váth Árpád alispánnal az élen, a hely
őrség teljes tisztikara Révhegyi Ferenc 
ezredes vezetésével, a katolikus egyesü
letek zászlaikkal, az összes iskolák ka
tolikus növendékei fénylő gyertyákkal, 
a menet élén a leventékkel és a cserkész
zenekarral. A baldachinum alatt a leg
felségesebb Oltári Szentséggel Radány 
Lajos esperes-plébános haladt, akit az 
irgalmas tanító- és ápolónővérek követ
tek, a baldachinum oldalán hat honvéd
huszár kivont, fénylő karddal. Amerre a 
könyörgő és hálaadó körmenet — a 
kedvezővé vált időjárás alatt — elha
ladt, a Horthy Miklós-tér ablakai is 
gyertyafényt sugároztak ki. A lenyűgöző 
látványu körmenet láttán érezte mindenki, 
hogy Krisztus Király ezen a napon bi
zonyára meghallgatta magyar népének 
minden könyörgését és elhozza a világ 
számára is a hőn óhajtott békét, amikor 
az Isten sirja is megnyugodhat a szent 
honban.

Krisztus Király tiszteletére és hódola
tára a nagy fejedelem legkisebb kato
nái, a „Szivgárda" vasárnap délután 3 
órakor a Katolikus Kör nagytermében 
diszgyülést tartott. A termet zsúfolásig 
megtöltötte az érdeklődő közönség, 
amelynek soraiban megjelentek a kato
likus női egyletek vezetői is.

A szivgárdisták kedves csapata a szín
padon felsorakozva elénekelte a gárda
himnuszt, majd Raddny Lajos esperes
plébános mondott szívhez szóló meg
nyitó beszédet. Az emberi lélekben vi
ruló örök tavasznak példázta Krisztus 
Király szeretetét, melynek ápolását és 
fenntartását a gyermeki szivekben oly 
példaszerűen végzik a Széman Intézet 
hitbuzgó és lelkes készségű tanitónő- 
vérei. Az ő érdemeiket képezte a nagy 
tetszés mellett lefolyt válogatott műsor 
is, amelyet a kis szivgárdista fiuk és 
leányok, a polgárista és kereskedelmi 
tanfolyam növendékei adtak elő nagy 
ügyességgel és elismerésreméltó igyek- 
véssel. Helyszűke miatt, sajnos, nem tud
juk valamennyiük nevét ideírni, azon
ban mindannyiukaí: a szavalókat, az éne
keseket és a színdarabok szereplőit egy
forma dicséret illeti meg. Külön kell 
azonban megemlékeznünk M. Laurentia 
hitoktató-nővérről, aki a betanítás és 
rendezés fárasztó és nehéz munkáját 
végezte.

Krisztus Király ünnepének méltó ke
retek között történt megünneplése Ra
ddny Lajos esperes-plébános — aki 
egyesztendős itteni lelkipásztorkodása 
alatt a hitéletet máris magas fokra 
emelte — céltudatosan hitbuzgó mun
kásságának fényes eredménye volt.
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K A T O N A I  R O V A T .  
*“ Beköszöntő. ^

Október 1-vel nagy megtiszteltetés 
érte Rimaszombatot, a határvárost azzal, 
hogy a Kormányzó Ur Öfőméltósága ál
tal felállítani elrendelt m. kir. 1. honvéd 
harckocsi ezred parancsnokságának és 
egyik zászlóaljának helyőrségévé válha 
tott.

A modern háborúnak sorsát nagymér
tékben a harckocsik harca dönti el. A 
borzalmas súlyú páncélóriások csatájá
tól messze kilométerekre zeng a föld, a 
mindent elsöprő rohamuk nyomán pe
dig győzelemre viszik az uj Európa gon
dolatát.

Mi, rimaszombatiak abban a szeren
csés helyzetben lehetünk, hogy szemünk 
előtt láthatjuk azt a hihetetlenül szor
galmas és célravezető munkát, amely a 
napokban bevonult egyszerű legények
ből rövid idő alatt kiváló magyar kato
nákat, páncélos hősöket fog nevelni. It
teni helyőrségünk parancsnokai és tiszt
jei egytől egyig a legkiválóbbak közül 
valók, akik át vannak hatva attól a nagy 
feladattól, ami páncélosaink céltudatos 
kiképzése által reájuk hárul. Az ezred
parancsnokot, Révhegyi Ferenc ezredest,

akit már mint fiatal főhadnagyot a 
világháborúban a legnagyobb kitüntetés
sel : a tiszti arany vitézségi éremmel 
tüntettek ki, — a harctéren érte a ma
gas megbízatás, hogy itt szervezze meg 
az ezredet. Ott kellett hagynia páncélos 
zászlóalját, ott kellett hagynia dicsősége j 
színhelyét, hogy nagy és sokoldalú tu
dását most más beosztásban állíthassa 
a haza szolgálatába. A zászlóalj tisztjei
nek és legénységének egy része, mint 
kerékpáros alakulat valahol a Donec 
medencében küzd, hogy majdan fela
datát elvégezve büszkén vonulhasson 
be az őket szeretettel váró Rimaszom
bat városába. Egy fiatal, de már Signum 
Laudisszal kitüntetett hadnagy parancs
noksága alatt egy harckocsi század, 
egyelőre még harckocsik nélkül, a kö
zelmúltban vonult be a zászlóaljhoz. A 
bevonult század harckocsijai a csatatéren 
küzdenek tovább a magyar dicsőségért. 
A most visszatért katonák már végig
harcolták a maguk harcait, szemtanúi 
voltak a pusztítás, a rombolás, a barba
rizmus legnagyobb fokának, megismer
ték a kommunista csőcselék világát. Ők 
már tudják, hogy mitől mentették meg 
hazánkat.

★

Ha Így futtában végignézünk a váro
sunkban állomásozó alakulatokon, akkor 
magától adódik az a gondolat, hogy mó
dot kell nyújtanunk arra, hogy a hős 
magyar katona és a hazáját otthonában 
szolgáló polgár megismerje és megsze
resse egymást. A civil ember a katoná
ban az őérte és családjáért magát min
dig feláldozni kész hőst kell, hogy lássa, 
a katona pedig polgári bajtársában a 
segítő barátot érezze, aki, amíg ö a harc
téren küzd, idehaza az itthonmaradó 
hozzátartozók, feleségek, gyermekek, 
szülök támogatását végzi és dolgozik, 
ezáltal téve eleget hazafiui kötelességé
nek.

Azt hisszük, hogy nem fogunk hiába 
való munkát végezni akkor, ha ezennel 
egy állandó „Katonai rovat“-ot nyitunk 
lapunkban, ahol a harcteret megjárt ka
tonáink élményeit, továbbá általános ér
deklődést kiváltó katonai tárgyú cikke
ket fogunk közölni, hogy egyrészt a ka
tonai kérdésekről helyesen tájékoztassuk 
olvasóinkat, másrészt, hogy ezáltal meg
legyen az összekötőkapocs a hazáért 
küzdő katona és az otthon dolgozó 
polgár között. Mindnyájan meglehetünk 
győződve arról, hogy katonáinknak és a 
város lakosságának egyformán érdeke, 
hogy egymást megértve, egymást segítve 
éljék a most még nehéz, de nemsokára 
boldog és örömteljes közös magyar életet.

♦ *  *

É r t e s í t é s .
Ezúttal hívjuk fel a polgári lakosság 

figyelmét arra, hogy november 10-én, 
hétfőn délelőtt lesz a Horthy Mik lós-té- 
ren a harckocsiezred Rimaszombatban 
elhelyezett alakulatai újonc legénységé
nek az ünnepélyes eskütétele, melyre az 
ezredparancsnokság ezúttal is ineghivja 
Rimaszombat megyei város közönségét. 
Részletes programot a következő szá
munkban közlünk.

Nyilvános énekárán 
a gimnáziumban.

Lassanként immáron 30esztendeje lesz, 
hogy kinőttem a kedves Alma Mater 
öreg padjai közül, mégis mindig meg
hatott elfogódottság vesz erőt rajtam, 
ha az egyesült prot. gimnázium falai 
közé lépek. Ez a különös érzés fogott 
el akkor is, amidőn rózsaszínű műsort 
kaptam, amelyben október 26-án, vasár
nap délutánra a gimnázium „Liszt Fe- 
renc-zeneköre“ nyilvános énekórára hi
vott meg. Eszembejutott ugyan, hogy 
bizony nem készültem el erre az órára, 
igy hát kissé félve léptem át a rajzte
rem küszöbét, ahol már akkor szép
számban helyezkedett el a válogatott, 
kicsiny és nagy, mindkét nembeli kö
zönség. Az ajtóban kezembe nyomtak 
egy kótalapot, melynek hieroglifjei bi
zony szintén megriasztottak. Alig teleped
tem le egy öregdiák bajtársam mellé, 
megszólalt 5 órakor a gimnázium ret
tegett csengője, bevonult Lackner László 
énektanár ur vezetése mellett a hires 
„Éneklő lfjuság“ és megkezdődött a nyil
vános énekóra...

Az igazán hangulatos és butfelejtő 
másfélóra Lackner Lászlót ezúttal, mint 
kitűnő pedagógust mutatta be. Amellett, 
hogy kiváló énekkarával gyönyörködtetett, 
a rövid idő alatt is eltudta érni, hogy a 
megjelentek szivvel és lélekkel, sőt meg
lepő összhanggal énekelték el együtt 
Kodály Zoltán gyönyörűséges mátravi- 
déki népdalait és a régi kánonokat. Két 
perc sem tellett bele és már nem volt 
hieroglif a kótalap, Lackner László ma
gyarázatai és a villanyos skála alapján 
vígan zengett a közös ének, amelynek 
meghonositása az egész országban di
cséretre- és követésreméltó újítást je
lent. Nagy tetszést aratott az énekes 
játék is és az énekkar művészi teljesít
ménnyel Bach andalító esti dalával zárta 
le a felejthetetlen élményü előadást,! 
amelynek többszöri megismétlésére sze
retettel kérjük a rimaszombati zenekul
túra igazi apostolát: Lackner László 
zenetanárt. S hisszük, hogy kedves da
losainkkal Budapesten e héten is öreg
bíteni fogja a már országos hirü ifjú
sági énekkarunk hírnevét. (—)

A háborús idők tízparancsolata!
1. Küzdj az ár drágít ók ellen!
2. Ha árdrágítóval találkozol, 

hívj rendőrt, mert ez a kötelessé
g e d !

3. Ne fizess többet senkinek a 
hatóságilag megállapított áraknál!

4. Segíts az árcllenörzök mun
kájában, mert azok rajtad segí
tenek !

5. Az árakra ne csak magad 
vigyázz, tartasd be másokkal i s !

6. Ne ülj fe l kósza híreknek, 
mert azok terjesztése a spekulán
soktól ered!

7. Beosztással élj, ne halmozz 
árut, a rejtegetöket pedig jelentsd 
fe l!

8. Zugforgalomban ne vásárolj 
és ne adj el, mert azzal a tisztes
séges kereskedelem készlete csök
ken !

9. A nemzet érdekét tartsd szem 
előtt és ne engedd kijátszani a ! 
hatósági rendelkezéseket!

10. Légy méltó a szovjet ellen 
harcoló hőseinkhez és vállald az 
igazságos áldozatot az itthoni gaz
dasági fronton!

A tiszáninneni ref. egyházkerület 
közgyűlése. A tiszáninneni ref. egyház- 
kerület november 4 én Miskolcon tartja 
meg évi közgyűlését Farkasfalvi-Farkas 
Géza főgondnok elnöklete mellett. A 
nagybeteg Farkas István püspök helyett 
a papi elnöki tisztséget Pósa Páter al
sóborsodi esperes tölti be. Az egyház
kerületi közgyűlést papszentelés követi.

Uj vármegyei tiszteletbeli főszolga 
bíró. Dr. ’Sóldos Béla kormánybiztos
főispán dr. Pogány Józsefet, az Orszá
gos Jegyzőegyesület főtitkárát Gömör és 
Kishont vármegye tb. főszolgabirójává 
nevezte ki.

Kinevezések a városnál. A magyar 
kir. belügyminiszter Rimaszombat me
gyei város adóhivatalához a Szilágyszegre 
kinevezett Szabó Antal helyébe városi 
alszámvevővé if j. Halász Józsefet, vá
rosi adótisztté pedig Halász Dezsőt ki
nevezte.

Tilos a temetők kivilágítása. A kor
mány a mai rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel elrendelte, hogy a temetőkben 
ez évben a sírokat és sírboltokat kivilá
gítani tilos.

Halálozás. Várhegyi Béla nyug. me
leghegyi körjegyző életének 65. évében 
október 30-án elhunyt. Halálát özvegye, 
fia: Várhegyi Zoltán és unokája gyászol
ják a kiterjedt rokonság élén. Temetése 
szombaton d. u. 3 órakor megy végbe 
Rimaszombatban az ev. egyház szertar
tása szerint.

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

Drágasági pótlék. A Felvidéki és 
Kárpátaljai Magántisztviselők és Alkal
mazottak Szövetségének rimaszombati 
szervező bizottsága közli az érdekeltek
kel, hogy f. év szeptember 1-től az agg
kori, rokkantsági, özvegyi és árvajárulé
kot élvezők 15 '/o-os drágasági pótlék
ban részesülnek. A folyósítás megtörté
nik, mihelyt az OTI., MABI., OMBI. az 
erre vonatkozó számfejtést elintézi.

Kassán elitéltek két gömör-megyei 
árdrágító asszonyt. A kassai kir. 
ügyészség fogházába október 24-én be
kísérték Machdalik Jánosné sz. Szarka 
Anna tornaijai és Kocsis Lajosné sz. 
Machdalik Lujza rozsnyói lakosokat, 
akik a kassai piacon a feketeborsot a 
megengedett árnál drágábban árusították. 
Ügyükben 24 óra alatt elkészült a vád
irat és a két asszony felett már októ
ber 27-én Ítélkezett a kassai törvényszék 
uzsorabirája. A törvényszék Machdalik 
Jánosnét és Kocsis Lajosnét 3—3 havi 
fogházra, egyévi hivatalvesztésre és po
litikai jogaiknak felfüggesztésére Ítélte, 
egyben elrendelte a lefoglalt feketebors 
elkobzását. Miután az Ítélet jogerőssé 
vált, mindkét gömöri asszony azonnal 
megkezdte a büntetés kitöltését.

Részvétköszönet.
M in d a z o k n a k ,  k ik  f e l e j t h e te t l e n  f é r j e m  t e 

m e té s é n  m e g je l e n n i  s z ív e s e k  v o l t a k ,  e z ú to n  
m o n d o k  h á l á s  k ö s z ö n e té t .
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Dr. Zádor Jenőné
s z ü l .  P e r j é s s y  I ré n .

Dr. Brommer Andor a rimaszom
bati kir. törvényszék uzsorabirája. Az
uj közellátási rendelet értelmében az 
árdrágítók ellen az eljárást gyorsított 
alapon folytatják le. A rimaszombati 
kir. törvényszéken dr. Brommer Andor 
kir. törvényszéki biró elé kerülnek azok 
az ügyek, amelyekben a hatóságok az 
árdrágítás vagy az ár tulkinálás esetét 
látják fennforogni. Súlyosabb árdrágitási 
vétségek esetén a büntetőtanács Ítél
kezik.

A reformáció emlékezete a gimná
ziumban. A rimaszombati egyesült prot. 
gimnázium október 28-án délben a prot. 
ifjúság álial rendezett bensőséges ünnep
ség keretében emlékezett meg a refor
máció jelentőségéről. A „Te benned 
bíztunk..." XC. zsoltár eléneklése után 
Hegedűs András VII. o. tan. Péter apos
tol közönséges levelének két verse alap
ján méltatta a reformátorok munkáját, 
majd összehasonlítást tett a ma embere 
és a nagy elődök munkássága között. 
Kiss Ernő V. o. tan. Porkoláb Gyula 
„Luther" cimü költeményét adta elő 
hatásosan. Ivanics Endre VII. o. tan. 
emlékbeszédében a reformáció lényegét 
magyarázta és azt teológiai, történeti 
és egyéni érvekkel támasztotta alá. 
Makray László VII. o. tan. Szigethy Fe
renc „Hitvallók" c. versét szavalta el 
mély hatással. Az ünnepély az „Erős 
vár a mi Istenünk" eléneklésével ért 
véget.

Uj próbarendőrők Rimaszombat
ban. A győri rendőriskolából november
4-én 16 most vizsgázott próbaidős ren
dőr vonul be a rimaszombati m. kir. 
rendőrkapitánysághoz. Velők a helybeli 
rendőrség legénységi létszáma újból a 
rendes keretre bővül ki.

Uj váltóűrlapok kerültek forgalom
ba. A pénzügyminiszter a Budapesti 
Közlönyben október 16-án megjelent 
166.567/1941. számú rendeletével uj űr
lapok forgalombabocsájtásáról intézkedett 
Eszerint 1941. október 16 ik napjával 
uj 15, 30, 45 és 75 filléres, P 1.50, P 
225, P 3 —, P 450, P 7 50 és P 15 — 
kincstári váltóürlapokat bocsájtott forga
lomba a miniszter.

E l  i s  rontja — rossz világításnál. N ©  engedjük 
hát olvasni a gyereket? Dehogy nem — de 

gondoskodjunk tökéletes világításról. Tungsram 
Krypton lámpát a csillárba, az asztalra — Így 
legalább áramot is takarítunk meg.
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— Közérdekű • felszólítások. A városi 
adóhivatal felhívja a háztulajdonosokat, 
hogy akár saját használatukban lévő, 
akár pedig bérbeadott épületeik után 
házbérbevallási kötelezettségüknek ez 
év november 30-ig okvetlenül tegyenek 
eleget, mert ellenkező esetben súlyo
san megbírságoltalak. A házbérbeval
lási ivek a városi adóhivatalban (Vá
rosháza, 9. sz. szoba) darabonként 6 
fillérért kaphatók, s azok kitöltése után 
— lehetőleg személyesen — ugyanott a 
fenti határidőig benyújtandók. — A vá
rosi adóhivatal nyomatékosan figyelmez
teti az adóköteleseket, hogy minden
nemű (állami vagy városi) adóhátralé
kaikat november 15-éig okvetlenül ren
dezzék, különben ellenük a végrehajtást 
haladéktalanul megindítják.

A cukorjegyek november 16-án le
járnak. A városi közélelmezési hivatal 
november 10 töl osztja ki az uj jegyeket, 
egyelőre az év végéig szóló érvénnyel.

Köszönet-nyilvánítás. Medzi- 
hradszky Péter ny. tanár a cserkész
zenekarnak több zenedarabot ajándéko
zott, miért is a nemes adakozónak hálás 
köszönetét mond a zenekar vezetősége.

Talált tárgyak. Találtatott egy pénz
tárca éremmel, egy másik pedig pénzzel. 
Igazolt tulajdonosaik a m. kir. rendőr
kapitányságon a hivatalos órák alatt
átvehetik.

*A Palladis október havi újdonságai.
A tengerész-babona szerint a cápa vesze
delmet jelent és az Aina nevű svéd ha
jón, amelyet hosszú utón kisér a tengeri 
szörny, egymás után történnek titokzatos 
bűnesetek. Erről ir izgalmasan érdekes 
könyvében : a „Cápa követi a hajót" 
cimü, most megjelent Pengős Regényben 
Max Mauser. Egészen más világba vezet 
az egyidejűleg forgalomba került Fél- 
pengős kötet : Barsy Ilona „Sárgarigó 
penzió" cimü regénye, amely csupa báj, 
csupa fény : egy kalandos szerelmes 
nyárnak megvesztegetően szép története. 
A másik uj Félpengős Regény : Charles 
Baldwln „Különös társalkodónő“-je egé
szen eredeti utón járó detektivregény, 
amelyben a detektivből lett társalkodónö 
nem csak a különös kastély rejtelmét, 
hanem saját szivének titkát is kibogozza.

A  hadik öl csőn
valorizáció j a.

R e m é n y i  - S c h n e l l e r  Lajos 
pénzügyminiszter költségvetési be
szédében bejelentette a hadikölcsö- 
nök valorizációját. A magyar kor
mány ez elhatározásával régi tar
tozásának tesz eleget, s a valori
zálásban egyrészt figyelembe veszi 
a pénzügyi lehetőségeket, másrészt 
előtérbe helyezi a szociális szem
pontokat.

A javaslat általában öt száza
lékra értékeli a hadikölcsönöket 
olyképen, hogy minden ezer korona 
névértékű hadikölcsönkötvényért 50 
pengő értékű, 3 százalékkal kama
tozó, negyven év alatt fizetendő uj 
kötvényt adnak. Az ezer koronán 
alul jegyzőknél a felértékelés kulcsa 
5 százalék és nem negyven, hanem 
ti-z év alatt fizetik vissza.

A valorizációs törvényjavaslat, 
amely 17 paragrafusból áll meg
állapítja, hogy zsidók csak 5 ezer 
pengő névértékű címlet kiadását 
igényelhetik. Ugyancsak kimondja 
a javaslat, hogy a magyar állam
nak a hadikölcsönkötvényekkel kap
csolatos kötöttségei, a jelen törvény 
alapján támasztható igények kivé
telével, teljesen megszűnnek. Az uj 
államadósági címletek kiszolgálta
tására irányuló követelés végrehaj
tás utján nem foglalható le.

A hadikölcsön-átértékelési javas
lat ezek szerint véglegesen rendezi 
a két évtized óta húzódó és állan
dóan visszatérő hadikölcsönkérdést.

A hivatalos lap okt. 25. száma ren
deletet közöl a hjdikötcsönköivények 
utólagos letétbeiyelyezéséről. Eszerint 
azok részére, akik a korábbi határidők 
alatt nem tudták -kötvényeiket letétbe
helyezni, a pénzügyminiszter a letétbe
helyezést utólag engedélyezheti. Az erre 
irányuló kérvényt, a késedelem okát 
igazoló iratokkal együtt, legkésőbb 1941. 
évi december 31-éig a Pénzintézeti Köz
pont hadikölcsönosztályánál (V., Nádor
utca 25—27.) kell benyújtani.

Nemzeti filmszínház kft.
November 1-én és 2-án, szombaton 

és vasárnap Szilágyi László regényes 
filmjátékát, az eddig legsikerültebb ma
gyar t ö r t é n e l mi  f i l ma l k o t á s t ,  
az „Erzsébet királyné“-t tűzte műsorára 
a mozgóképszínház. Latkóczy Idának 
Erzsébet királyné kedvenc magyar ud
varmester-nőjének romantikus szerelmi 
története elevenedik meg ebben a ha
zafias és drámai levegőjű pompás film
alkotásban, amelyet nagyszerű külső 
felvételek és édes-bus Huszka-zene tesz 
majd felejthetetlen élménnyé. Karády 
Katalin Erzsébet királyné alakjában a 
színjátszó művészet magas csúcspontjára 
emelkedik. Tolnay Klári eleveníti meg 
bájjal és tehetséggel a Ferenczy Ida 
képére alkotott hősnőt és Jávor Pál ját- 
sza a darab legfontosabb, sokszínű 
szerepét. Mellettük Rajnay Gábor, Somlay 
Artúr, Gőzön Gyula, Juhász József, Bi- 
licsy és Makláry a főszereplők. A meg
szokott kisérőmüsor (Magyar Világhiradó 
és a színes rajzfilm) élénkítik a kettős 
ünnep igazi ünnepi jellegű filtnelő- 
adásait.

November 4-én, kedden Puskin remek 
novellájából: „A párbajából készült
francia filmdrámára kerül sor. A nagy
szerű történet, amely egy eldugott kis 
város gamizonjának életét vetíti a vá
szonra, az emberi lélek mélységeibe 
hatolóan megrendítő tragédiát hoz a fel
színre, amig végre is győz a megbékítő 
szerelem. Főszereplők : Mireille Balin, 
Raymond Roulean és Ainte Clairond. 
Kisérőfilm a Velencében aranyéremmel 
jutalmazott „Porcellán" magyar kultur- 
film és az Ufa háborús híradója.

November 5-én, szerdán és 6-án, csü
törtökön Veit Harlannak uj bravurfilmje 
kerül a műsorra „Eltűnt egy asszony" 
(„Nem beszélhetek") címen. A párisi 
világkiállításon eltűnik egy asszony, 
akinek izgalmas, fordulatos és romanti
kus történetét irta meg Thea von Har- 
bou, a híres német írónő. Az utolsó film
kockáig érdekfeszitő mese főszereplője : 
Kristina Söderbaum, a svéd származású 
kiváló német filmcsillag, a holland Frits 
van Dongen, Charlotte Schuiz és Fried- 
rich Kayssler.

A jövő hét végére a Budapesten ma 
is páratlan sikerrel futó legújabb ma
gyar katonai bohózat: a „Csákó és
kalap" a filmszínház beígért és nagy ér
deklődéssel várt műsorszáma.

S P O R T .
Vasárnap ismét elmaradt a Rima

szombatba kitűzött bajnoki mérkőzés, 
mert a Törekvés ellenfele: a Hatvani 
Vasutas SE nem érkezett meg. A már 
harmadÍ2 ben kirívó esetre felhívjuk az 
ÉLASz vezetőségének figyelmét. — Ma 
a R. Törekvés Salgóbányán játsza le az 
utolsó őszi bajnoki fordulót.

Irodalom.
A Tolnai Világlapjának uj száma.

A legjobb magyar Írók novelláin, az is
meretterjesztő és szórakoztató cikkek 
dús során és a közkedvelt rovatokon 
kívül közel száz aktuális magyar és 
külföldi fénykép található a népszerű 
képeslapban. A Tolnai Világlapja egyes 
száma 20 fillér.

Minden színházi eseményről ponto
san beszámol Írásban és képben a Dé
libáb színházi hetilap legújabb száma. 
A legszebb színházi lap egyben a legol
csóbb is, mert ára csak 14 fillér.

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

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.-évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

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

„Magyar Föld" címen 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.

NYÍ LT TÉR.*)
Az összetévesztés elkerülése végett szives tudomására 

hozom n. b. rendelőimnek, hogy unokaöcsémmel Rábely 
József papirkereskedővel nem vagyok üzleti összekötte
tésben, nem adtam neki meghatalmazást arra, hogy a ré
szemre könyvnyomdái és könyvkötészeti munkákat vál
laljon. (Különben ezt a törvény is tiltja )

RÁBELY KÁROLY 
könyvnyomdája és könyvkötészete 

a „Gömör* kiadóhivatala 
Horthy Miklós-tér 9.

1000—1500 p e n g ő  ó v a d é k k a l
középkorú uriasszony

álláo t  Ifflrno Üzletet, vendéglőt veze- 
dllflul Ituluui tésre százalék mellett is 

vállalnék. Vidéken is. Leveleket 
„Komoly uriasszony" jeligére a 
kiadóba kérem.

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 balogfalai 
községházánál közszemléretételét elren
deljük és az 1881. évi XLI. t. c. 33—35 
§§ ai alapján a helyszíni tárgyalást 
1941. évi november hó 5. napjának d. 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 rs érdemileg fog határozni, ha az 
érdekeltek közül senki sem jelenik meg.

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

3—3 főispán, elnök.

A feledi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

NYI L TTÉR. * ) 2686/1941. tk. szám.
Tudomásulvétel végett közlöm az ér

dekeltekkel és mindenkivel, hogy fele
ségemtől, Tomasik Dezsőné, szül.Hanula 
Máriától válók, ezért semminemű adós
ságáért a jövőben nem vállalok felelős
séget.

Rimaszombat, 1941. okt. 28.
Tomasik Dezső.

•) E rovat alatt közüliekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

M eghívó.
A Csizi J o d - B r o m  F o r r á s - F ü r d ő  R T.

Csizfürdőn, 1941. év november hó 
23 án a r. t. hivatalos helyiségében

r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t

Árverési hirdetmény-kivonat.
Rozsnyói Kegyesalapitványi Pénztár 

végrehajtatónak Urbán László végrehaj
tást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság utóaján
latra az újabb árverést 4.571 P 28 f 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a Gömörsid községben fekvő, s

1. a gömörsidi 140. sz. telekjegyző
könyvben A. 1. 4. sor és 400/a. hrsz. 
alatt foglalt szántóföldből B. 14. szerint 
Urbán László nevén álló 2/26 részére 
897'— P kikiáltási ár mellett;

2. a gömörsidi 188. sz. telekjegyző
könyvben A. I. 1 — 13. 18. sor és 64/b. 
111/b. 112/b. 171/b. 182/b. 221/b. 223/b. 
272/b. 273/b. 308/b. 333/b. 362/b. 397/b. 
hrsz. alatt foglalt szántóföldekből és az 
ehhez tartozó urb. erdő és legelő illető

tart, melyre a t. részvényesek ezennel 
meghivatnak.

Az Igazgatóság.
A r. k. közgyűlés tárgyai :

1. A részvénytársaság alapszabályai
nak módosítása.

2. Egy igazgatósági tag megválasztása.
A r. k. közgyűlésen résztvenni óhajtó 

részvényesek kéretnek, a 30 nap óta 
nevükre irt részvényeiket, azok szelvé
nyeivel együtt, 24 órával a gyűlés előtt 
az igazgatósági irodában leiétbe helyezni.

forgalmas útvonalon, 
bevezető vevőkörrel 
a z o n n a l  át adó.

Érdeklődni lehet Rábely József papir- 
kereskedésében.

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

E l 2  ll lí antik bútorok és egy 
1 u  II U ebédlő, továbbá csillárok

és lámpák. Cim: Horthy Miklós-tér 9.1.8.

Egy jómegjelenésü fiatal

kereskedő segéd
fűszerüzletbe fölvétetik

ségböl B. 2. szerint Urbán Lászlót illető 
‘/a részre 2.147 P kikiáltási ár mellett;

3. a gömörsidi 209. sz. telekjegyzö- 
könyben A. 1. 1. 2. 4. 6. 8. sor és 534/ 
c. 535/c. 403. 413/a. 449. hrsz. alatt fog
lalt közös pince, szántó, rét és erdőből 
B. 7. szerint Urbán László nevén álló 
2/26 részre 921 P kikiáltási ár mel
lett ;

4. a gömörsidi 213. sz. telekjegyző
könyvben A—(—2. sor és 525 hrsz. alatt 
foglalt szőlőből B. 1. szerint Urbán 
László nevén álló >/s részre 63 P ki
kiáltási ár mellett;

5. a gömörsidi 283. sz. telekjegyző
könyvben A. I. 1. sor és 404 hrsz. alatt 
foglalt rétből B. 1/5. szerint Urbán 
László nevén álló 2/26. részre 25 P 
kikiáltási ár mellett, végül

6. a gömörsidi 294. sz. telekjegyző
könyvben A. 1. I. sor és 428. hrsz. alatt 
foglalt szántóból B. 1/3 szerint Urbán 
László nevén álló 2/26 részre 154'— P 
kikiáltási ár mellett elrendelte.

Az árverést 1941. évi december hó 4. 
napján délelőtt 10 órakor Gömörsid köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási árnál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

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

Feled, 1941. október hó 13.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

vezető kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

Cim a kiadóhivatalban! Aláírás.

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


