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Az Idő rohanó szekerén a har
madik esztendeje érkezett el annak 
a csodálatosan boldog és felejthe
tetlen emlékezetű napnak, amikor 
Rimaszombat városa lerázhatta ma
gáról a trianoni rabbilincseket, s 
az örömtől csordulásig megtelt szív
vel és hálával telten a lelkében 
visszatérhetett az édes anyai föld
höz.

Húsz éven át sínylődtünk az el
nyomók jármában, húsz esztendőn 
át bolyongtunk iránytvesztve a szá
munkra idegen erkölcsök és szo
kások uttalan utain — megtépázva, 
meg nem értve, megalázva, elha
gyottan. De a viszontagságok alatt 
is megőriztük az édes anyaföld drá
ga örökségét: az Istenben bizó hi
tet, az igazság győzelmébe vetett 
bizodalmát, a magyar Haza utáni 
olthatatlan vágyat és sóvárgást. 
S amidőn erőink már fogytán vol-j 
tak, lábainkat véresre törte a tövis, 
testünk és lelkünk kiéhezett és el- 
epedett az igazság utáni szomjúság
ban, akkor történt meg a csoda, 
amely életre szólította a haldokló
kat :

1938. november 10-ének dél
utánján magyar honvédség büszke 
seregei lepték el a pillanatok alatt 
piros-fehér-zöld lobogódiszbe öltö
zött utcáinkat és jöttükre mámoros 
önfeledtséggel mondtunk búcsút 
annak a tengernyi bánatnak és 
szomorúságnak, amely lelkünket két 
hosszú és nehéz évtizeden át el- 
töltötte. S most, midőn még csak rö
vid három esztendő múlt el a fel- 
szabadulás örömteljes eseményei 
mögött, szinte úgy érezzük, hogy 
rossz álom volt csak kisebbségi 
életünk küzdelmes húsz esztendeje. 
Három esztendő alatt múlttá váltak 
a nyomasztó emlékek, a keserű po
hárral együtt elmúlt tőlünk a sok 
szenvedés és a tengernyi sérelem. 
Ma újra magyarok vagyunk, a sze
rető Édesanya egyik legkedvesebb 
gyermekei, akiket három évvei eze
lőtt soha el nem múló szeretettel 
ölelt a keblére. S hogy mennyi ál
dás fakadt ennek a szeretetnek a 
nyomán, bizonyság az, ha a felsza
badult Rimaszombatban körülné
zünk. Kis városunk nemcsak bel
sőleg, de külsőségeiben is felsza
badult : megszépült és megcsinoso- 
dott. A büszke homloku vármegye- 
házán újból szabadon leng a sárga
piros lobogó, megnagyobbodott í

iskoláinkban ismét a dicső magyar 
hősök diadalmas tetteiről magyaráz 
az édes anyanyelven a tanár, akit 
most nem kötnek egy idegen aka
rat bénító törekvései. A megifjo- 
dott utcákban honvédtisztek és ma
gyar katonák kardja csörren, hu
szárlovak patkóinak és immár 
harckocsik hernyótalpainak zaja 
veri fel a csöndet, amely azonban 
már nem a nyomasztó rabságnak, 
de a boldog pihenésnek a csöndje. 
Három esztendő alatt derék magyar 
leventék, sőt daliás katonák váltak 
ifjainkból, s sokan közülök vitték 
el a felszabadítás boldogító érzését 
erdélyi és bácskai sorstestvéreink
nek. Három év alatt pótoltuk mind
azt, amit a húszéves kényszerű 
rabság alatt elrejteni, vagy elpusz
títani kénytelenek voltunk. De meg
maradt magyar lelkünk és szivünk 
abban a teljességében, amellyel a 
20 esztendő alatt éltünk és vártunk 
a biztosra hitt Feltámadásban.

S ha még akad közöttünk valaki, 
aki azt mondaná, hogy a hazug
ságokra épített Cseh-Szlovákiában 
talán fehérebb volt a kenyerünk, 
annak bátran felelhetjük: hogy — 
a mai világégés következtében — a 
most feketébb és szűkösebb ke

nyerünket is jobb izüen fogyaszt
juk, mert az nem a rabság, hanem 
a szabadság kenyere. Ezt a ke
nyeret, a tiszta magyar búzából 
őrölt áldást eszi most az a magyar 
honvéd is, aki az ösmagyar haza 
területén, Lebédiában küzd azért, 
hogy minél hamarább jöjjön el 
Szent István régi és sérthetetlen bi
rodalma.

1938. november 10-én, a sza
badság hajnalán és az égbe nyúló! 
lelkesedés magasztos óráiban meg
fogadtuk, hogy minden erőnkkel 
résztveszünk a magyarság hon- 
mentő és országépito munkásságá
ban. 1941. november 10-én, a nagy 
világégés közepette, ujitsuk meg 

j eme szent fogadalmunkat, fogjuk 
meg egymás kezét és ne engedjük 
el addig, amig azon az Ország
zászlón, amelyet felszabadulásunk 
első évfordulóján emelt a hála és 
kegyelet, a pózna csúcsáig nem fut 
fed a most még rabságban élő test
véreinket gyászoló nemzetiszinü 
trikolor. Felszabadulásunk boldog 
ünnepén reájuk gondolunk és éret
tük száll imádságunk az Egek 
Urához, a Magyarok Istenéhez, hogy 
adja, hozza őket is vissza a szebb, 
boldogabb Nagymagyarországhoz !

A Göntör és Kishont vármegyei Jegyzüegyesület
újjáalakulása.

Október 28-án délben Rimaszombat
ban a Vármegyeház nagytermében tar
tották meg a Gömör és Kishont vár
megyei Jegyzőegyestiiet újjáalakuló köz
gyűlését Bodnár Zoltán nyug. sajóvelezdi 
vezetőjegyző, a Trianon előtti Vármegyei 
Jegyzőegyestiiet utolsó elnökének veze
tése mellett. A közgyűlésen megjelent 
a vármegye tisztikara ár. ’Sóldos Béla 
kormánybiztos-főispánnal és dr. Horváth 
Árpád alispánnal az élen, ott voltak a 
járási lőszolgabirák teljes számban, to
vábbá az összes vármegyei vezető- és 
segédjegyzők. Az Országos Jegyzőegye
sületet dr. Pogány József főtitkár, vm. 
tb. főszolgabíró, a Jegyzők Országos Ár
vaházának Egyesületét pedig Brogly Jó
zsef vezérigazgató képviselte.

Bodnár Zoltán elnök meleg szavakkal 
üdvözölte a megjelenteket, elsősorban 
dr. ’Sóldos Béla főispánt mint a magyar 
közigazgatás kiemelkedő vezéregyénisé
gét, s a jegyzői kar munkáját megértő 
és támogató igaz barátját. Köszöntötte 
dr. Horváth Árpád alispánt, aki iudása 
és szorgalma révén jutott el az alispán! 
méltóságig. Hódolattal emlékezett meg 
a Főméltóságu Kormányzó Ur ország- 
gyarapitó munkásságáról és szeretettel

hősiesen harcoló honvéd fiainkról. Isteni 
különös kegyelmének tekinti, hogy az 
újjáalakuló közgyűlést ő, mint a régi 
vármegyei egyesület utolsó elnöke nyit
hatta meg.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitóra elsőnek dr. ’Sóldos Béla kor- | 
mánybiztos-főispán válaszolt. Hangsú
lyozta, hogy a vármegyének régi mun
kása, aki közelről ismeri a községi | 
közigazgatás szövevényes talaját. — I 
Ezért is adózik teljes elismeréssel a 
községi jegyzők munkásságának és őket 
további jóindulatáról biztosítja. A főis- j 
pán beszédét nagy taps fogadta. Utána 
dr. Horváth Árpád alispán emelkedett 
szólásra. Meleg szeretettel emlékezett 
vissza édesapjára, aki ugyancsak köz
igazgatási ember volt. Majd rámutatott 
a jegyzői kar mai feladataira. A kor
mányzat nagyon sok intézkedése a fa
lusi nép öntudatositását célozza, ame
lyeket a jegyzői karnak kell megoldani 
és amelyek helyes megoldásától függ 
ma az ország sorsa. Felhívta a jegyző
ket az emberekkel való célirányos fog
lalkozásra, hogy mint a falu irányitói, 
vezetői, a rendeletek végrehajtói az em- 
berek öntudatositásával elérhessék a

többtermelést, az intenzivebb állatte
nyésztést és mindazt a sok államintéz
kedést, melyek kizárólag a faluért láttak 
napvilágot. Ma adott helyzet van és a 
hatóság minden egyes felmerülő prob
lémán nem tudhat segíteni, mert azt a 
rendkívüli idők nem engedik. Viszont 
a mai rendkívüli idők szülte helyzeteket 
türelemmel, megértéssel és felvilágositó 
munkával helyesen kell megoldani és 
pedig a lehető leggyorsabban, mert a 
rendkívüli idők késedelmet nem tűrnek 
és nem ismernek. Ez lebegjen a jegy
zői kar előtt, s ha mindenki átérzi az 
idők szavát, a szebb jövőt elfogjuk érni.

Az alispán beszédét a jelenlevők élénk 
helyesléssel fogadták, majd dr. Pogány 
József központi főtitkár szólalt fel. Fel
szólalásában kiemelte, hogy a tömörü
lésre szükség van és különösen fontos 
ma a vármegyei fötisztviselőkkel eszme
cserét folytatni, melyet csakis a Várme
gyei Jegyzőegyesület kötelékében lehet 
megtenni. Az Országos Egyesület is 
igyekszik úgy a falu, mint a jegyzők 
érdekében munkálkodni, melyet megér
téssel és jóindulattal kell fogadni.

Ezután Brogly József vezérigazgató 
felszólalása következett, melyben a jegy
zők karitatív intézményeire: a Jegyzők 
Országos Árvaházára és a Kereskedelmi 
R. T.-ra hivta fel a jelenlevő jegyzők 
figyelmét.

Az elnök ezután felhívta Szűcs László 
várgidei körjegyzőt az alapszabály is
mertetésére. Szűcs László különösen az 
egyesület céljának és a cél elérésére 
szolgáló eszközök ismertetése után az 
alapszabály tervezetet röviden ismertette 
és elfogadásra ajánlotta. A közgyűlés az 
ismertetett alapszabályt elfogadva a meg
választandó tisztikar személyére jelölő 
bizottságot alakított, melynek tagjai Mol
nár Lajos tornaijai, Veress József csizi 
és Szűcs László várgedei körjegyzők 
voltak.

A jelölőbizottság javaslata alapján a 
közgyűlés egyhangú felkiáltással

elnökké dr. Molnár Béla jolsvai fő
jegyzőt, alelnökké Harsányi Aurél 
feledi, főjegyzővé Szűcs László vár
gedei, jegyzővé Madarassy György 
keieméri, pénztárossá dr. Belinszky 
László putnoki, ellenőrré pedig 
Antal János giczei körjegyzőket 
választotta meg.

A számvizsgáló bizottság tagjai lettek: 
Veress József csizi, Molnár Sándor os- 
gyáni, Csik Sámuel szilicei körjegyzők. 
A választmány tagjai lettek : Szabó Jó
zsef dernöi, Gajdár József pelsőci, Die- 
nes Károly gömörsidi, Mojzes Károly 
jánosi, Madarassy Barna ragályi, Lip- 
csey Zoltán zádorfalai, Molnár Lajos 
tornaijai és Szabó András szkárosi jegy
zők.

A közgyűlés ezenkívül szeretete és 
tisztelete jeléül

Bodnár Zoltán nyug. körjegyzőt 
tiszteletbeli elnökké választotta.

Sor került végül a november 8-ára 
kitűzött országos közgyűlésre való ki
küldöttek kijelölésére. 8 tagot küldött 
ki az egyesület, akik az országos köz
gyűlésen mint hivatalos szervek képvi
selik a Gömör és Kishont vármegyei 
Jegyzőegyesületet. A közgyűlés a Him
nusszal ért véget.
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Üzennek a göm öri bércek...
Midőn három évvel ezelőtt a Tompa-. 

emlék javára megjelent füzetemnek a 
fenti címet adtam, akkor még nem is 
sejtettem, hogy rövidesen utána milyen } 
nagy történelmi napokat élünk meg, 
amelyek alatt aztán oly sokszor hangzott 
felém szóval és Írásban is az a meg
jegyzés : „Most már csakugyan üzennek 
a gömöri bércek," mert hogy visszakap- j 
tűk a Sajó- és a Rimavölgy egy részét. [

Azóta már nem annyira fájók a meg
hatottság könnyei, ha egy-egy gömöri 
vonatkozású, régi, szomorú dal felsír a 
hegedűn, hiszen néha még örömkönny 
is csillog a szemünkben, ha utána a 
vidámabbak csendülnek fel, mert eszünk
be jut, hogy huszévi szomorú szünet 
után a rozsnyói és pelsőci nagy hegyek 
magyar katonák nótáitól visszhangoznak.

Kegyeletes érzés fogja el szivünket 
arra a gondolatra is, hogy a „Virágre
gék" halhatatlan költőjének, Tompának 
a sírját Hanván már nem rabföldön 
gondozzák. Most már békén pihenhet, 
mert halőporainak visszaadta „végzete" 
az „egy" Hazát!... Ezenkívül pedig 
azóta nemcsak Hanván és a Margitszi
geten, hanem még a Városligetben is 
egy egy művészi emléket állított a nem
zet kegyelete, mely mind hiven hirdeti 
Tompa elévülhetetlen érdemeit.

Krasznahorka várán is méltán büsz
kén lenghet a zászlónk, mert az embe
rek egyöntetű véleménye szerint a tá
rogató bús, szívhez szóló hangjai, a rá
dió közvetítésen át, oly meghatóvá tették 
a visszacsatolás ünnepségét, melyet 
mindenki könnyezve hallgatott végig és 
örökre bevésődött a ielkekbe annak 
emléke.

Igaz örömmel tölt el bennünket az a 
tudat is, hogy Európa legnagyobb bar
langjának, az aggtelekinek, teljes vissza
csatolása, mily óriási idegenforgalmat 
jelent számunkra.

Bizonyára fel fognak még ujulni a 
régi hires megyebálok is, amelyek Bátyi
ban a „Három Rózsa" nagytermében 
zajlottak le, de amelyek szépségverseny
nek is bátran beillettek volna, mert 
annyi sok hires-szépségU leány és asz- 
szony vett azokon részt, hogy még a tá
voli megyékből is cdasereglettek a tán
cosok.

Az Anna-bálokat pedig hajdan a le- 
várti fürdőben tartották, hová minden 
csütörtökön összegyűltek a környékbeli 
úri családok, miként ők mondották:

„Bufelejtésül cigány mellett kicsit dalli- 
kózni és táncra perdülni". Köztudomású 
volt messze földön az, hogy olyan szé
pen úri módon mulatni, táncolni sehol 
nem tudtak, mint „Oömörországban" 
azok a régi, elegáns gavallérok.

A levárti fürdőtársaságnak abban az 
időben boldogult Szentiványi Árpád, a 
kövi kerület képviselője volt a lelke, ki 
a jó tréfára mindég kész vidám modorá
val, jóvágásu, szép magyaros megjelené
sével valóságos példaképe volt az igazi 
vérbeli gömöri urnák. A kerületét leg
többször lóháton járta be és délcegen 
táncoltatta végig iovát a falukon a vá
lasztók, különösen pedig a nők nagy 
gyönyörűségére.

Méltó példaképe volt a régi szép gö
möri uraknak minden tekintetben a pár 
év előtt elhunyt, daliás, úri megjelenésű 
kövecsesi Lukács Géza ny. főispán is. 
Megalkuvást nem ismerő, izzó hazasze
retetével milyen nagy örömet jelentett 
volna számára, ha megérhette volna 
Rimaszombat felszabadulását. Utolsó 
percéig buzgón gyüjögette a régi, megyei 
vonatkozású adatokat, régi nótákat, me
lyekből nekem is küldött 68-at lekótázva 
egy kedves emlék és még kedvesebb 
levél kíséretében, viszonzásul a régi nó- 
tás cikkeimért.

Ilyen figyelmes gavallérok voltak a 
régi gömöri urak !

Dacára minden kedves, régivonatko- 
zásu visszaemlékezésnek, mégis el-el
szorul a szivünk és fájó, nehéz lesz a 
sóhajunk, ha arra gondolunk, hogy 
Murányvár ormán még nem leng ma
gyar lobogó, mely alatt pedig képzele
tünkben, az őszi napsugárban, még az 
a bizonyos vadrózsabokor is tavaszi 
pompába borult volna, melyről Petőfi 
oly gyönyörűen megirta : „Talán a szép 
asszony szive porából nőtt."

A legfenségesebb diadalivet, a sztra- 
cenai sziklakaput és a dobsinai jégbar
lang bejáratát is képzeletünk már virág
füzérrel, zászlóval díszítette fel, mely 
diadalmasan hirdette volna az egész 
világnak, hogy annyi szépségben gazdag 
természeti kincse egyik megyének sin
csen, mint Gömör vármegyének, amely 
tájakat Neogrády Anlal kiváló festőmű 
vész örökített meg oly gyönyörű képek
ben, hogy ezekkel a remekművekkel be
véste nevét a megye történetébe.

A nem rég elhunyt hírneves író, Lő- 
rinczy György pedig énékes, tudomá

nyos munkáival, gömöri vonatkozású 
regényeivel, cikkeivel irta be nevét a 
gömöriek szivébe és a megye történeté- 
netébe. Rajongó hazaszeretetével mindig 
a régi, teljes nagy Gömör vármegyéről 
ábrándozott ő is. Sajnos, ezek az ál
maink még nem váltak valóra, remé
nyeink foszlányai néha habár csak pil
lanatokra is, mégis mintegy sötét árny
ként borulnak lelkünkre és az ilyen 
röpke pillanatokban úgy érezzük, hogy ha

igaz volna az a régi gömöri vonatko
zású dal:

„A simonyi kettős malom,
Bánatot őrölnek azon" —

úgy ez a malom — zarándokhely lenne 
számunkra !

Ezeket üzenik a gömöri bércek !... 
Budapest, 1941. november 2.

P. Kálniczky Vilma.

A  reformáció emlékünnepe.
Október 31-ét bensőséges sze

retettel és méltóképen ünnepelte 
meg Rimaszombat protestáns tár
sadalma. A reformáció emlékünne
pének délelőttjén megteltek a temp
lomok.

Az evang. templomban Ba-
r á t h  Károly lelkész ünnepi beszé
dében a szivek szárnyaló örömé
nek és mélységes hálájának adott 
kifejezést azért, hogy a reformáció 
Isten igéjét anyanyelvűnkön szó
laltatta meg és hirdetteti most is 
Isten üdvösségére vezérlő szent 
akaratát. Istentisztelet után a hívek 
az Úr szent vacsorájával éltek.

Délután 5 órakor templomi ün
nepély volt, amely közénekkel kez
dődött. Emlékbeszédet tartott S á n 
dor  Jenő gimn. tanár, aki reámu
tatott a reformáció történelmi szük
ségességére. Előadásában lebilin- 
cselöen és áhítatot keltőén mutatta 
ki a reformációnak a régi és az 
újabb kori magyar irodalomra gya
korolt megihlető hatását, s reá mu
tatott azokra a szellemi erőkre, 
melyek a magyarság jövőjében 
sorsot formálóan érvényesülni fog
nak. Előadásának méltó keretet 
adtak K a r h u t  Piroska leánykori 
és B ú t o r a  László Lutherköri ta
gok lendületes szavalatai és H a- 
l á s z  József karnagy diadalmas 
szárnyalásu orgonaszólója. Az ün
nepélyt Baráth Károly lelkész imád
sága vezette és zárta be, és az a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

Ezeknek az ünnepségeknek so
rozatába illeszkedett be az evan
gélikus templomban nov. 1-én este 
6 órakor megtartott kegyeletünnep, 
amikor a temetőből a felvirágzott 
sírok mellől a templomba sereg
lettek a szeretteikről és nemzetünk 
halottjairól emlékezők, s vigaszta
lódtak az Ige örökéletet hirdető 
drága Ígéretében.

A református templomban a
délelőtti istentiszteleten B o r o s  Ele
mér segédlelkész hirdette az igét 
és mélyenjáró beszédben emléke
zett meg a nap jelentőségéről. Itt 
az emlékünnepély d. u. 6 órakor 
kezdődött meg a hivek gyülekezeti 
énekével. Elsőnek S z ű c s  István 
vallástanár lépett az Urasztala elé 
és magasan szárnyaló imádsággal 
indította meg az ünnepi áhítatot, 
amelyet fokozott az újabb zsoitá- 
ros ének. Majd V a r g a  Imre lelki- 
pásztor mondotta el emlékbeszédét, 
amely költői szépségével és meg
rázó igazságaival mélyen a lel- 
kekbe vésődött. A nagyszerű szó
nok az „egység" gondolatát fejte
gette, amelyet úgy magában az 
egyházban, mint az egész nemzeti 
közvéleményben Jézus Krisztusban 
kell megvalósítani. Méltatta a re
formációnak ebben az irányban 
való jelentőségét, majd megrajzolta 
az igazi keresztyénség arculatát, 
amely egyformán építi fel a hit ol
tárait a kunyhótól a palotáig.

Varga Imre nagy hatást keltő 
beszédét méltán egészítette ki 
Sze p sy József gimn. tanár érté
kes előadása, aki „Mit köszönhe
tünk a reformációnak ?“ címen 
adott fényes tükörképet a reformá
ció szellemi és lelki hatásairól az 
egyetemes magyar életben. Méltatta 
a biblia hatalmas szerepét a hité
let kifejlődésében és rámutatott a 
reformáció hatalmas alkotásaira, 
de azokra az ellentétekre is, ame
lyek a vallási megújulás és a re
neszánsz, valamint az újkori felvi
lágosodás között fennállnak. Az est 
hangulatába illeszkedett bele Koskó 
Sárika szép és átérzett szavalata, 
a Ref. Férfi és Vegyeskar egy-egy 
összhangzatosan előadott, áhitatos 
erejű énekszáma, amelyeket Szűcs  
György kántor vezényelt mesteri 
kézzel. Az ünnepélyt itt is a ma
gyar Himnusz eléneklése zárta be.

Befejeződött a IV. törvénybatúsági tüzoltűtanfolyam.
Október 30-án, csütörtökön feje- j 

ződött be a Rimatamásfalván meg-! 
tartott IV. törvényhatósági tűzoltó- j 
altisztképző tanfolyam, amelyen 
Gömör és Kishont vármegye min
den részéből 26-an vettek részt. A 
10 napig tartó tanfolyam előadói 
voltak : dr. B a r t á k y János tb. fő
szolgabíró, vm. tüzrendészeti fel
ügyelő, S o h l e r  Béla, Rimaszom
bat megyei város tűzoltóparancs
noka, egyben a tanfolyam vezetője, 
dr. ifj. ’Só l d o s  Béla szolgabiró, 
járási tüzrendészeti felügyelő, B od- 
n á r  István m. kir. honvédfőhad
nagy, dr. vitéz V e r e c z k e y  Gyula, 
Rimaszombat megyei város tiszti 
orvosa és Smí d  Lehel gimn. ta
nár, valamint öt kiképző tűzoltó 
altiszt.

Csütörtökön délben elméleti és 
gyakorlati vizsga keretében adtak 
számot a jórészt ifjabb korosztály

ból álló hallgatók a tanfolyamon 
szerzett tudásukról. A vizsga veze
tője dr. H o r v á t h  Árpád alispán, 
a Vármegyei Tüzoltószövetség el
nöke volt és azon megjelentek: az 
állomásparancsnokság megbízásá
ból S z i g e t v á r y  József m. kir. 
őrnagy, dr. G a b o n á s  János, Ri
maszombat megyei város helyettes
polgármestere és dr. D ó c z i  And
rás vm. aljegyző. A vizsga után 
dr. Horváth Árpád alispán legtel
jesebb megelégedését fejezte ki a 
hallottak és látottak felett, köszö
netét mondván a tanfolyam előadói
nak fáradtságos munkájukért és a 
vizsgázották szorgalmáért. Majd 
hasznos gyakorlati tanácsokkal látta 
el a falujukba visszatérő tűzoltókat, 
lelkűkbe vésve, hogy odahaza min
den körülmények között öntudatos 
és igazi magyar emberek legyenek. 
Ma a tűzoltóra nemcsak saját kö-



1941. november hó 9. Gömör 3

77. jótékonycélu m. kir.

állami sorsjáték.
Főnyeremény:

4 0 .0 0 0  aranypengó.
24.000 nyeremény

348.000 pengő értékben.
Nyeremények:

20.000 ar. P.
10000 ar. P.

2-szer 5 000 ar. P.
4-szer 2 500 ar. P.
6-szór 2.000 ar. P.

29 szer 1000 ar. P.
és még számos nagyobb és kisebb 
nyeremény, melyeket mind kész

pénzben fizetnek ki.
H ú zás decem ber á-én.

Sorsjegy á rak :
Egész : ar. P. 3'— Fél: ar. P. 1'50.
Kapható minden osztálysorsjegy fö- 

árusitónál, valamint az összes 
dohánytözsdékben.

telességük teljesítése vár, de nem
zeti hivatás is. Szükséges, hogy a 
tűzoltó összekötőkapocs legyen a 
hivatalos tényezők és a nép között, 
s hirdessék ők is, hogy a szebb 
és jobb magyar jövő érdekében 
ma mindenkinek megértéssel és 
türelemmel kell elviselnie a jelen
legi kényszerítő állapotokat és távol 
kell tartani magát mindazoktól, akik 
csak indokolatlan zavart és elége
detlenséget akarnak okozni. Az al
ispán mélyértelmü szavai nagy ha
tást keltettek a tűzoltókban, akiknek 
nevében K o v á c s  Ágoston dobfe- 
néki tűzoltó válaszolt keresetlen és 
őszinte szavakkal.

Az elméleti és gyakorlati vizsga 
után fényképezés következett, majd 
a tanfolyam résztvevői ebéden lát
ták vendégül a megjelenteket. Ez
úttal ugyanis a tűzoltók Rimata- 
másfalván saját konyhájukon étkez
tek, ami meglehetős idő- és költ
ségkímélést jelentett úgy a tanfo
lyam résztvevői, mint rendezői szá
mára.

F E L H Í V Á S .
A most folyó nagy háborúval 

kapcsolatos események bizonyítják, 
hogy a Vöröskereszt Egylet mun
kája milyen nagy nemzetvédelmi 
fontosságú. A helyi vöröskeresztes 
fiók vezetősége sajnálattal állapítja 
meg, hogy Rimaszombatban még 
mindig nem áll elegendő számú 
önkéntes ápolónő rendelkezésre, 
holott pl. Miskolc városában és 
környékén már jóval meghaladták 
a szükséges létszámot. Ennek oka 
az, hogy a 6 hetes önkéntes vö
röskeresztes ápolónői tanfolyamot 
Rimaszombatban csak 10-en végez
ték el, pedig legalább 40 vöröske
resztes önkéntes ápolónőre van 
szükség.

Tisztelettel felkérjük ezért Rima
szombatnak az idők hivó szavát 
mindég megértő áldozatkész hölgy
közönségét, hogy a november má
sodik felében kezdődő 2 hetes vö
röskeresztes házibetegápolási és a 
közvetlenül ezt követő 6 hetes ön
kéntes vöröskeresztes ápolónői tan
folyamra minél nagyobb számmal 
jelentkezzenek a helybeli állami 
kórház felvételi irodájában.

Rimaszombat
emléknapj ának

megünnepléséről városunk társa
dalmi körei gondoskodtak. Az ün
nepségek nyitányaként november 
8-án, szombaton este a Katolikus 
Körben lesz hálaadóünnepség a kö
vetkező műsorral:
1. A Magyar Hiszekegy elimádko- 

zása után megnyitó beszédet tart 
dr. Gabonás János elnök.

2. Sebő Erzsiké szavalja Kiss Meny
hért „A megtiltott dal“ című 
költeményét.

3. Ünnepi beszédet mond Tóth 
Sándor r. kát. hitoktató.

4. Magyar tánc.
5. Sinkó Ferenc: „Éjféli kórus". 

Előadja a kongreganisták és a 
kereskedelmi szaktanfolyam kö
zös szavaló kórusa.

6. Himnusz. Énekli a közönség.

Mintha ott ülne a kényelmes zsöly- 
iyében, úgy csendül fel a tenorista 
magas-cisz felé törő hangja a lakás
meghitt csendjében. A  2 4 3 - a s  
O R I O N  kisszuper állandó sza
badjegy a világ legszebb operáiba 
Ez a készülék igen érzékeny, tehát 
sok állomást vesz, rendkivül szelek 
liv és igy tökéletesen szétválasztja 
az állomásokat, hangja term észe
tesen m agascsengésú. Mégis kis 
áramfogyasztása, kisméretű, olcsó 
rádió, finom bakelit szekrényben

om om nA PiLUJLJU
A  H Á R M A S  F E J J E L ,

KA PH ATÖ Ml N,OEN RADI Ó K.E R E S K E DÓ N $  L

November 9-én, vasárnap este 
a Polgárikor tartja meg ünnepsé
gét, amelyen Sándor Jenő ginin. 
tanár mondja az emlékbeszédet.

November 10-én délelőtt katonai 
ünnepség folyik le a Horthy Miklós- 
téren, délután 5 órakor lesz a Pol
gárikörben az állami leányiskola 
ünnepélye, mig este 8 órakor az 
Iparoskörben az Iparos Asszony
kor rendez műsoros estét a felsza-1 
badulás emlékezetére.

*
Rimaszombat felszabadulásának 

november lü-iki évfordulóján a ke
resztény templomokban délelőtt 9 
órakor lesz a hálaadó istentiszte
let, amelyre az egyházak vezetői 
ezúton hívják meg a hatóságok, 
hivatalok és testületek képviselőit.

H Í R E K

Halottak napján
ebben az esztendőben a virágok 
vették át azt a szerepet is, amit 
ezen a kegyeletes ünnepen a mé
csesek betöltenek. Valóságos vi
rágerdő jutott minden sirra és 
általuk fénylett át a lélek világos
sága az élőktől azok iránt, akik 
minden fájdalmon túl az égi vi
lágban immár örök álmukat alusz- 
szák. A megemlékezés látható 
jelei díszítették fel a Hősök-te- 
metőjének sirhalmait is. Kegye
letes cselekedetet végzett a cser
készek fuvószenekara, amikor 
megjelent négy elhunyt bajtársuk 
és a világháború hősi halottjai
nak sírjánál, a zene magasztos 
akkordjaival adván meg az ifjú
ság hálával telt megemlékezését 
az Eszme és a Haza szent ha
lottjainak.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
november U-én, kedden, a vármegye 
kisgytilése pedig 12-én, szerdán délben 
tartja e havi rendes ülését Rimaszom
batban.

A tiszáninneni ref. egyházkerület
Miskolcon tartotta meg november 4-én 
évi rendes közgyűlését, melynek egyik 
kimagasló eseménye farkasfalvi Farkas 
Géza országgyűlési képviselő, egyház- 
kertileti fögondnok elnöki beszéde volt. 
A közgyűlésen Rimaszombatból megje
lentek : dr. runya i’Sóldos Béla kormány- 
biztos-föispán, egyházkerületi tanácsbiró, 
vitéz Fábián Vilmos tanügyi főtanácsos, 
gimn. igazgató, Varga Imre lelkész, egy
házmegyei tanácsbiró, Makray László 
vm. számvizsgáló és Szűcs István val
lástanár.

Kitüntetések a Nemzetvédelmi Ke
reszttel. Magyarország Kormányzója 
október 25-én kelt legfelsőbb elhatáro
zásával újabb 4000 polgári személyt tün
tetett ki a Nemzetvédelmi Kereszttel. 
Rimaszombati vonatkozásban a kitünte
tettek névsorában az alábbiak szerepei
nak : Frenyó Lajos volt rimaszombati, 
jelet^eg budapesti állami gimn. tanár; 
valamint Káldy Balázs főmérnök, Soós 
József ny. kir. telekkönyvvezető, Tom- 
csányi Béla m. kir. postai forg. gyakor
nok és Zagyi Gyula kántortanitó, akik 
valamennyien Rimaszombatban születtek.

Halálozás. Dr. Wiesinger Frigyes, a 
budapesti Lorántffy Zsuzsanna diako- 
nisza-kórház igazgató-főorvosa, a Ferenc 
József-rend, s több magyar és külföldi 
kitüntetés tulajdonosa október 25-én 
Budapesten, 65 éves korában meghalt. 
Az elhunyt a rimaszombati egyesült 
prot. főgimnáziumnak volt kiváló növen
déke és itt számos barátja gyászolja.

Rendőrségi áthelyezések. A magyar 
kir. belügyminiszter Erdős Béla rima- 
szombati és Tompos Lajos pécs-bánya- 
telepi m. kir. rendőrfelügyelöket kölcsö
nösen áthelyezte.

M eghívó.
Az IPAROSKÖR a boldog felszabadulás 

3. é v f o r d u l ó j á t
folyó hó 10-én, h é t f ő n  este 8 órai 
kezdettel az Ipartársulati-székház 
nagytermében

műsorral egybekötött ünnepély kere
tében üli meg, melyre a t. tagokat 
és vendégeiket ezúttal is szeretettel 
meghívja.

Közellátási felügyelőséggé alakultak 
át a Kereskedelmi Hivatal vidéki ki- 
rendeltségei. A közellátási felügyelőség 
a közellátási minisztérium rendeletéinek 
végrehajtását ellenőrzi és szigorúan 
ügyel a hatósági árak betartására. — 
A rimaszombati m. kir. közellátási fel
ügyelőség vezetője dr. Mészáros Gyula 
titkár.

A jobboldali közlekedés november 
9-én Budapesten és környékén is — 
ezzel tehát már az egész országban — 
életbelép.

— Meghivó. A rimaszombati állami 
elemi leányiskola növendékei városunk 
felszabadulásának évfordulója alkalmá
ból folyó hó 10-én, hétfőn délután 5 
órai kezdettel a Polgárikörben nyilvános 
hazafias ünnepélyt tartanak a következő 
műsorral: 1. Üdvözlő vers. 2. Hiszekegy. 
3. Ünnepi beszéd. 4. Magyar tánc. 5. A 
hős pékinas (színmű). 6. Himnusz. — 
Belépődíj nincs. Műsor megváltás 1’— 
P. önkéntes adományokat a szegény- 
sorsú növendékek karácsonyi felruhá
zására hálás köszönettel fogadnak.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett férjem, illetve 

édesapám elhalálozása alkalmával mély fáj
dalmunkat részvétükkel igyekeztek enyhíteni, 
s azoknak, kik a temetésen megjelentek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Egyúttal szives elnézését kérjük számos 
barátainknak és ismerősünknek, akiket mély 
gyászunkban a kiadott gyászjelentésünkkel ér
tesíteni elmulasztottuk.

Özv. Várhegyi Zoltánná 
és Várhegyi Zoltán.

A jeles bizonyítvány jutalma. A
miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 
az ipartanonciskolák befejező osztályát 
végző legjelesebb tanulók részére ala
pított kamarai bronz-jutalomérmet ado
mányozta ifj. Szatmáry József rimaszom
bati villanyszerelő tanulónak. Az érem
hez fűzött díszoklevélen a Kamara hang
súlyozza, hogy az e fajta kitüntetést a 
tiszteséges magaviselet, a megbízható
ság, szorgalom és kötelességteljesítő 
munka jutalmaként adja ki. Ifj. Szatmáry 
József városunkban az első, aki ezt a 
szép kitüntetést megkapta. Hisszük, hogy 
beváltja az érem feliratát i s : „A jeles 
tanulókból lesznek a kitűnő mesterek !“

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

Az „Éneklő Ifjúság" budapesti sze
replése a legteljesebb siker jegyében 
folyt le. Rádióelőadásuk az éteren át 
kitünően érvényesült. Helyszűke miatt 
diákjaink budapesti útjáról részletesebb 
jelentést jövő számunkban hozunk.

Külön talpat utaltak ki a vásározó
cipészeknek. Gömör és Kishont vár
megye Közellátási Hivatala a vásározó 
lábbelikészitőknek csizmák készítésére 
a havi kontingensen felül 243 kg talp
mennyiséget utalt ki.
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KATONAI ROVAT.
L  Értesítés. J

A m. kir. honvédség Rimaszombaton 
elhelyezett alakulatok ujonclegétiysége 
f. évi november hó 10-én teszi le az 
ünnepélyes esküt a Horthy Miklós-téren 
rendezendő ünnepség keretében.

Az ünnepség sorrendje a következő: 
a) 9 órakor istentiszteletek, b) 10 

órakor ünnepélyes eskütétel kezdődik. 
Az istentiszteletek befejeztével az alaku
latok a Horthy Miklós-téren vonulnak fel.

1. 10 ó. 30 p.-kor fogadás jobbról. 
Révhegyi Ferenc ezredes fogadja a ki
vonult csapatok parancsnokának a je
lentését. 2. Az eskü jelentőségét méltatja 
egy csapattiszt. 3. Ünnepélyes eskü. 4. 
Parancs kikérés. 5. Diszmenet jobbra.

Csökkentették az autóbuszjáratokat
is. Rimaszombatból Losoncra reggel 6 
óra 50 p.-kor és délután 12 óra 45 p.- 
kor indul. Losoncról ideérkezik : 9 óra
kor és 14 óra 50 p.-kor. Tornaijáról Ri
maszombatba érkezik 6 óra 40 p.-kor. 
Tornaijára Rimaszombatból 15 órakor 
indul. Kétszer hetenként (szerdán és 
szombaton) Bátkára van autóbusz-járat 
és pedig Rimaszombatból 9 óra 0'5 és
11 óra 40 p.-kor, Bátkából 10 óra és
12 óra 35 p.-kor.

Engedély kell az otthon hizlalt ser
tés levágásához. A tél küszöbén most 
jött el a magánháztartásokban hizlalt 
sertések levágásának ideje. Illetékes he
lyen nyomatékosan felhívják a figyelmet 
arra, hogy aki az otthon hizlalt sertését 
levágatni akarja, a városi közellátási 
hivatal engedélyét kérje ki. Ellenkező 
esetben kihágást követ el és büntetés- [ 
ben részesül.

A Székesfővárosi m. kir. Pénz
ügyigazgatóság felkéri az igen tisztelt 
közönséget, hogy aki a címére küldött 
állami sorsjegyet megtartja, annak árát 
a postatakarékpénztári befizetési lap fel- 
használásával egyenlítse ki. Aki a sors
jegyet nem kívánja megtartani, szíves
kedjék azt a mellékelt portómentes vá
laszboríték felhasználásával visszakülde
ni oda, ahonnan érkezett. Az államsors
játék jótékonycélt szolgál, s aki a meg
tartani nem kivánt sorsjegyet nem küldi 
vissza, a jótékonycélt károsítja meg. A 
sorsjegyek visszaküldése díjtalan.

„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.

Uzsorabirósági ítéletek.
D r. Brommer Andor kir. törvényszéki 

biró, a rimaszombati kir. törvényszék 
uzsorabirája az elmúlt héten a követ
kező ítéleteket hozta :

Hubai Márton nemesradnóti gazdái 
kodó a rimaszombati piacon a káposz
tát a hatóságilag megállapított ár he
lyett 14 P-ért árusította. Mikor erre 
figyelmeztették, goromba megjegyzéseket 
is tett. A rimaszombati rendőrség fel
jelentése alapján a kir. törvényszék 
Hubayt

3 hónapi fogházra és 200 pengő 
pénzbírságra ítélte el.

Fellebbezés folytán az Ítélet nem jogerős.
Ocsenás Mátyásné sz. Sztropkó Mária 

belényi lakos a tojás párját a rimaszom
bati piacon a megállapított 34 fillér 
helyett 50 fillérért árusította. Jogerősen 

15 napi fogházra és 50 pengő pénz
bírságra Ítélték.

Miután Ocsenásné az őt igazoltató rend
őrnek hamis nevet is mondott, ezért a 
kir. törvényszék külön is felelősségre 
vonja.

Nagy Ferenc és Szabó István gu- 
szonai lakosok hízott sertéseiket ható
sági engedély nélkül levágták és a zsir- 
szalonnát a megengedett árnál jóval 
magasabban árusították. 15—15 napi 
fogházat kaptak.

Dr. Brommer Andor kir. törvényszéki 
biró Orbán Lászlóné sz. Klimó Katalin,

Berecz Andrásné sz. Virág Margit, Lip- 
ták Józsefné sz. Konc Borbála, id. De
meter Lászlóné sz. Körösi Erzsébet, 
Kovács Lászlóné sz. Koleszár Margit, 
Danielisz Pálné sz. Molnár Irma, Drenkó 
Lajosné sz. Molnár Margit és Drenkó 
László István kuntapolcai, Molnár Lajos
né sz. Demeter Teréz, ifj. Szőr lstvánné 
sz. Szabó Zsuzsanna, Kovács Jánosné 
sz. Kasza Paula és Tóth Ferencné sz. 
Kozsár Rózsa pelsőci, Vince Kovács 
Béláné sz. Zajdi Zsuzsanna és Máthé 
Benjáminné sz. Bokros Julianna szilicei, 
Szalai Józsefné sz. Szántai Mária és 
Nagy Józsefné sz. Hlivák Erzsébet krasz- 
nahorkaváraljai lakosokat a tejjel, vajjal 
és burgonyával elkövetett árdrágítás 
elleni visszaélés vétsége miatt

részben 3—10 napig terjedő fog
házzal, részben pedig 30—50 P-ig 
terjedő pénzbírsággal 

sújtotta jogerős Ítéletekkel.

Közérdekű értesítés.
Értesítem a város közönségét, hogy a 

november 17-töl esedékes cukorjegyek 
a következő sorrendben lesznek kiadva:

November 11-én: Sereg, Ujsereg, Ba
sakert, Szabatka p., Mező-utca és Rima
part.

November 12-én : Deák Ferenc-u.
Horthy M.-tér, Szentpétery-, Szijjártó- 
és Tompa-utcák.

November 13-án : Gubás-, Kishíd-, 
Nagyhid-utcák, Széchenyi-kert, Halász-, 
Sodorna-, Tópart- és Újváros-utcák.

November 14-én : Kmetty-, Kossuth 
L.-, Losonczy-, Rózsa-, Tamásfalvi- és 
Thököly-utcák.

November 15-én: Arany János-, For- 
gách-, Fiirdö-utcák, Gazdasági iskola, 
Hunyadi-, Malom-, Megyeház-, Menhely-, 
Mikszáth-, Petőfi-, Rákóczi- és Széchy- 
ulcák, dr. Törköly-tér, Uj- és Vásártér
utcák.

November 17-én: Ar.drássy-,Ferenczy-, 
Honvéd-, Kcháry-, Liget-, Szélső-, Szö
vetkezeti-utcák, Tompa-tér, Vasútállo
más és az összes puszták.

Cukorjegyeit mindenki a kijelölt napon 
vegye át, mert az elmaradottak jegyeiket 
csak november 18-tói 3 napon át kap
hatják meg. Polgármester.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap az első igazi 

művészi ízléssel megalkotott magyar 
katonai filmbohózat, a „Csákó és kalap" 
kerül a mozgóképszínház műsorára. 
Pusztaszery Margit szövegkönyve a ha
misítatlan kaszárnyái életet nyújtja a 
maga nagyszerű romantikájával és ter
mészetes humorával. Főszereplői a leg
jobb magyar színészek : a gyönyörű
Simor Erzsi, a nagyszerű humoru Bilicsi 
Tivadar és Latabár Kálmán, velük együtt 
Kiss Manyi, Vaszary Piri, Csortos Gyula 
és Pethes Ferenc nevei elegendő bizto
síték arra, hogy a közönség egy pilla
natra se fogyjon ki a kacagásból. Kísérő- 
műsor az „Uj honalapitás Bácskában" 
magyar kulturfilm és a Magyar Világ- 
híradó.

November 10 én, hétfőn és 11-én, 
kedden Mark Twain örökbecsű regényé
nek filmváltozata, a „Tamás urfi ka 
landjai" cimii amerikai színes filmremek 
fut a vásznon. Rendezője a kiváló Nor 
manó Taurog, főszereplői : Ann Gills, 
Tommy Kelly és Jacky Mórán. Kedden 
az Ufa híradó a legújabb háborús ké
pekkel a kisérőmüsor.

November 12-én, szerdán és 13-án, 
csütörtökön „Össztánc" címen egy ra
gyogó amerikai zenés, táncos vígjátékra 
kerül sor. A pompás kiállítású filmrevü 
a hollywoodi stúdiók és az amerikai 
egyetemek falai mögé vezet, csupa derű, 
egészséges humor és bájos szerelem hu 
zódik át a Sylvian Simon által pompás 
ötletekkel megrendezett filmen. Fősze 
replők : Lana Turner, Ann Rutheford, 
June Preisser és egy nagyszerű jazz- 
zenekar.

A jövő hét végére a „Férjet keresek !“ 
kacagtató Turay-vigjáiékot Ígéri a film
színház műsora.

S P O R  T.
A Rimaszombati Törekvés az őszi 

évad utolsó bajnoki mérkőzésén Salgó- 
bányán az ottani SFC-tól 8 :3  (4:1) 
arányú vereséget szenvedett.

Irodalom.
A láthatatlan szemüveg. Az orvos- 

tudomány uj eredményeiről : a láthatat
lan szemüvegről, az emberi vér titkairól 
és a festékek harcáról rendkívül érdekes 
illusztrált cikket közöl a Tolnai Világ
lapja legújabb száma. A legkiválóbb Írók 
novelláin kivül pompás rovatokat, rejt
vényeket és közel száz remek képet kö
zöl a népszerű képeslap. Egyes számá
nak ára 20 fillér.

Érdekes színházi újdonságok Buda
pesten. A legújabb színházi bemutatók
ról Írásban és képben számol be a Dé
libáb színházi hetilap legújabb száma. 
A legnépszerűbb színházi hetilap egy
ben a legolcsóbb is, mert ára csak 
14 fillér.

Mit esznek az emberek ezen a vi
lágon ? Erről Tiszay Andor irt nem 
mindennapi érdekességü riportot gróf 
Bethlen Margit népszerű képes szépiro
dalmi lapjának, az Ünnepnek most meg
jelent uj számában. Az albumalaku Ün
nep 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 
kiild a kiadóhivatal: Budapest, VII. Do- 
hány-u. 12.

A Párisi Divat novemberi száma a 
legfrissebb divatujdonságokat közli. Ka
rácsonyi ajándéknak alkalmas hímzései, 
leszámolható recemintája, hasznos ta
nácsai, ragyogó konyharovata és koz
metika része hasznos útbaigazításokkal 
lát el minden arra rászorulót. A rend 
kívül érdekes folytatásos regényen kivül 
válogatott hazai és külföldi Írók reme
keit találhatjuk meg e pompás és mé
gis olcsó lapban. Megjelenik minden hó
1 - én, ára 60 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 ‘/4-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

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

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

H IR D E T M É N Y .
Tornaiján a „Központi" vendéglőhöz 
tartozó italmérési, kávéházi és szál
lodai helyiségek az 1941. évi november 
hó 27-én d. e. 11 órakor a községi jegy
zői hivatalnál tartandó nyilvános szó- és 
Írásbeli árverésen hat évre bérbeadatnak. 
Részletes feltételek a jegyzői hivatalnál 
kaphatók. Községi Elöljáróság.

A  G öm örsídi K eresztén y  
F o g y a sz tá s i S zövetk ezet

üzletvezetőt keres
a z o n n a l i  b e l é p é s r e .

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

E l n  a) A  antik bútorok és egy 
1 d  II II ebédlő, továbbá csillárok 

és lámpák. Cim: Horthy Miklós-tér 9.1.8.

Meghívó
a S a jó v ö lg y i  Miimalom R. T.

1941. november 17-én délelőtt 10 
órakor Tornaiján, a részvénytársa
ság irodahelységében megtartandó

rendkívüli közgyűlésére.
T Á R G Y :

1. Az alapszabály 29-ik §-ának módosí
tása és kiegészítése a kir. törvény
szék előterjesztése szerint.

Tornaija, 1941. november 5-én.
Az Igazgatóság.

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

1904/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Pőmstein Arnold rimaszombati la

kos végrehajtatnak özv. Telek Ferencné 
szül. Tóth Kovács Borbála osgyáni la
kos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság az újabb árverést 308 P. tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett az 
Osgyán községben fekvő, s az osgyáni 
173. számú tkvi betétben A. I. 1—18. 
sorszám, 648/2, 758/2, 852/1, 1017/2,
1065, 1210/1, 1324/1, 1388/1, 1542/1, 
1654/1, 1762/1, 1853/2, 1919/1, 2088/2, 
2178/1, 2243/2, 2410/2547. hrsz. alatt 
felvett és egészben végrehajtást szen
vedő nevén álló rét, szántók, a Pompás- 
ut, Malomszög, Káposztás, Magyarrét, 
Malomfő, Csevice járás, Hosszú föld, 
Matójárás, Ere*"sor, Ispánrét, Tóthjakab- 
rét, Lapos a.ja, Telek alja, Vigtelki sor, 
Ortás dűlőkben fekvő ingatlanra 1042 
pengő 50 fill. kikiáltási árban — elren
delte.

Az árverést 1941. évi november hó 20. 
napján délután 3 órakor Osgyán község
házánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 0/o" 
ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1941. évi szeptember 29.
Dr. Túrós Dezső s. k.

kir. járásbiró.

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

1886/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Kovács László ispán végrehajtatónak 

Nagy Sándor végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a Vht. 185. §-a értel
mében az újabb árverést 147 P. 85 fill. 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett az Alsóbalog községben fekvő, s az 
alsóbalogi 8. sz. tjkvben A. 1. sorszám, 
23, 24, 25. hrszám alatt felvett ház 82. 
sz. alatt udvar és kert ingatlannak a 
B. 12. sorsz. szerint Nagy Sándor ne
vén álló 2/9 ed rész illetőségére 1200 P. 
kikiáltási árban a C. 14 sorsz. alatt 
572/922. tk. sz. végzéssel özv. Nagy Ist
vánná sz. Tóth Mária javára bekebele
zett özvegyi jog feltétlen fenntartásával 
elrendelte azzal, hogy Székely Imre ér
dekében ezen ingatlan részilletőség a 
kikiáltási ár felénél, Kelle András kérel
mére 1070 P-nél, özv. Kovácsné sz. 
Lackó Szabina kérelmére 1570 P-nél, 
Kovács László ispán kérelmére 3254 
P-nél, Molnárné szül. Górta Amália 
kérelmére 3600 P nél és a kir. kincstár 
kérelmére 4033 P-nél alacsonyabb áron 
el nem adható (5610/931. M. E. sz. rend. 
121. § a.)

Az árverést 1941. évi november hó 21. 
napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Iparos-utca 3. sz. 
8. ajtó) fog ják megtartani.

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

Rimaszombat, 1941. évi szeptember 30.
Dr. Túrós Dezső s. k.

kir. járásbiró.

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


