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Az uj életforma. orvoslására. Bejelentette, hogy ha 
letelt volna az adófelszólamlás ha
tárideje, újabb határidőt tűznek ki,

Bárdossy László miniszterelnök „anyaország" kifejezést. Nem élt j10^  nijód leP7en a méltányos, he- 
vasárnap az Erdélyi Párt Kolozs- ezzel a szóval, mert mint messze- 
várt tartott országos intézőbizott- j hangzóan hirdette, ez a terület ép
sági ülésén nagy beszédben ismer-j pen olyan anyaország, mint az or- 
tette azt a szellemet és álláspontot, szág területének többi része. Vi- 
amellyel a kormányzat Erdély felél szont hangsúlyozta azt is, hogy tisz- 
tekint. Az egész ország figyelmére j tában van az elszakitottság évei- 
méltó az a miniszterelnöki megái-j nek megpróbáltatásaival és a kor- 
lapitás, amelyet uj életformánkról} mányzat mindent elkövet, hogy Er- 
mondott. „Az elszakitottság 22 éve dély segítségére siessen. Utalt az 
alatt — mondotta Bárdossy László' adózásra és a pénzügyminiszter 
miniszterelnök — nem vegetatív j hozzájárulásával közvetítette a kor
népi életet, hanem nemzeti életet} mánynak azt az üzenetét, hogyha 
élt Erdély magyarsága, még pedig; komoly panaszok vannak adózás 
az állami berendezkedések nélkül, I terén, a kormány készen áll azok 
sőt azok ellenére. Senki más job-j 
bán nem tudja, mint én, hogy Er
dély magyarsága uj életformát ala
kított ki ez alatt az idő alatt. Olyan 
életformát, amelynek értékeit bele 
akarjuk most építeni a magyar ^ „Gömör" múlt heti számában erősit céljainkban és felemel érzé- 
életbe." A magyarabb együttérzésre,} megsziv|elendö cikk jelent meg a seinkben.

Az idei farsangon hagyjuk a bá-

lyes adókiszabásra. Foglalkozott a 
továbbiakban a közlekedés kérdé
sével, érintette az útépítés ügyét és 
minden vonatkozásban reális meg
nyugtatást adott. Az Erdélyi Párt 
intéző bizottsága nagy figyelemmel, 
lelkesedéssel, állandó helyesléssel 
fogadta a miniszterelnök megnyi
latkozását, amely ezúttal is hirdeti 
azt a meleg szeretetet, körültekintő 
gondoskodást, amellyel a kormány 
a felszabadult területek igazi érdé 
keiért dolgozik.

Hozzászólás a „Farsang küszöbén" című cikkhez.
a szociálisabb szellemre utalt itt a szjnibo|jkus bálokról, 
miniszterelnök és valóban az ezt!
hirdető erdélyi példát követnünk A cikkíró nagy felkészültséggel 
kell mindannyiunknak az egyete-j és felelősségérzettel mutatott rá a 
mes magyarság jólfelfogott érdeké-} mai idők komolyságára, amelyek 
ben. főbb fegyelmet, több lemondást és

A továbbiakban a miniszterei- több kötelességet rónak minden 
nők hangoztatta, azért van Kolozs- magyarra. A több fegyelem, a több 
várott, hogy meghallgassa a pana-1 lemondás és a több kötelesség pe- 
szokat és hogy megtalálja azoknak dig azt kívánja, hogy a farsangot 
orvoslási módját. Hangsúlyozta azt is beleillesszük az uj magyar életbe, 
az álláspontját, hogy nem lehet er- j Ezen a farsangon tehát mindvégig 
délyi problémákról beszélni, mert a hamvazószerda komolyságának 
ezek a problémák az egész ma- kell eltölteni szivünket, lelkünket.
gyarság problémái, éppen úgy,, a hamvazószerda számonkérő 
amint például a dunántúli olajku-• komolyságában kell emlékeznünk a 
tatás kérdése, vagy a kárpátaljai ^ a gs Holnap gondjaira és meg- 
vizduzzasztó medence megépítése pr5báltatásaira, amelyekre fel kell 
erdélyi probléma is. A magyarság készülnünk, hogy ne jöjjenek vá- 
elválaszthatatlan és egységes. An- ratianup Emiatt kell hangfogó a 
nak megbontása soha senkinek sem kedvünkre. Ezért kell keresnünk a 
sikerűit. Szólt ezután arról, hogy farsangolásban is uj utat, amely 
ő, a bukaresti volt magyar követ 
tudja a legjobban, hogy az erdélyi 
magyar nép miképpen tartotta meg 
a nemzeti élet színvonalán azokat 
az eszméket, amelyeket ezer éven 
át szolgált. Amikor megszűnt a ma
gyar állami szervek működése, 
nyomban helyükbe léptek a magyar 
egyházak, amelyek az elmúlt 22 év 
alatt önzetlen áldozatkészséggel és 
nagy eredményekkel dolgoztak.

Nagyon érdekes volt a minisz
terelnök fejtegetésének az a része, 
amelyben kifejezetten elkerülte az

lókat a maguk pompás, de drága 
külsőségeivel és ünnepeljünk szim- 
bólikusan.

Vagy a Vöröskereszt, vagy a nő
egyletek közösen rendezzenek egy 
belépődíjas szimbolikus bált, amelyre 
a meghívók befizetési lap csatolása 
mellett mindenki számára küldes
senek el, aki csak néhány fillért is 
tud áldozni a magyarság egyetemes 
céljaira. Az igy befolyt összeg le
hetne a Vöröskereszté, s kis mér
tékben a helybeli szegények támo
gatását is szolgálhatná.

Mert, amig a sötét felhők el nem 
oszlanak fejünk felett, ilyen „bál" 
illik a magyarhoz, igy válik érté
kessé az a testvéri összefogás, ami 
a szebb és boldogabb jövő érde
kében viharban, napsugárban nem 
maradhat el többé soha.

Február 1-én életbelép a házasság 
előtti kötelező orvosi vizsgálat.

1942. február 1-től kezdődően az
1941. évi XV. te. értelmében a 
jövőben házasság kihirdetését csak 
akkor szabad elrendelni, illetőleg a 
kihirdetés alól csak akkor szabad 
felmentést adni, ha mindenik há
zasuló fél 30 napnál nem régibb 
keletű tisztiorvosi bizonyítvánnyal

igazolja, hogy nem szenved fertőző 
gümőkórban vagy nemibajban. A 
tisztiorvosi bizonyítvány kiállítására 
a városokban a m. kir. járási és 
városi tisztiorvos jogosult. A vidé
kiekre való tekintettel a vizsgálatra 
kijelölt napot lehetőleg úgy kell 
megállapítani, hogy az egybeessék

a hetivásár napjával.
Ha a tisztiorvos a vizsgálat 
alapján arról győződik meg, 
hogy a házasulók sem fertőző 
gümőkórban, sem pedig nemi
betegségben nem szenvednek, 
akkor erről bizonyítványt ad 
ki. Ha viszont a fertőző beteg
séget megállapítja, akkor a bi
zonyítvány k i a d á s á t  megta

gadja.
A betegnek talált házasulandó, 

ha gyógy ültként újabb vizsgálatra 
jelenikezik, a tisztiorvos az erről 
szóló bizonyítványt kiállítja. A tisz
tiorvost az orvosi bizonyítványokért 
a megelőző vizsgálattal együtt

a városokban és községekben 
4 P dij illeti meg.

Ez a dij a bizonyítvány megta
gadása esetén is jár, az illetéket 
azonban csak egy alkalommal kell 
leróni, akkor is, ha a bizonyítvány 
kiállítását több tisztiorvosi vizsgá
lat előzte meg. Az egészségvédelmi 
szolgálatoknál végzett előzetes vér- 
és váladékvizsgálatok azonban díj
talanok.

A jövő héttől kezdődően Rima
szombat megyei város és a feledi 
járás m. kir. tisztiorvosa, dr. Révész  
Menyhért fenti irányú tevékenysé
gét Rimaszombatban, a vármegye- 
háza földszintjén lévő hivatalos 
helyiségében

szerdán délelőtt 9 órakor kezdi 
meg. Házasulandók részére bi
zonyítványokat a jövőben csakis 
szerdán d. e. 9—12 óra között 

ad ki,
egyéb irányú lekötöttsége s a hét 
többi napján végzendő külszolgá
latai miatt. Mivel a bizonyítvány 
kiadását alapos vizsgálat előzi meg, 
különösen vér- és Röntgenvizsgála
tok stb., amiknek eredménye alap
ján a bizonyítvány kiadására csak 
8 —10 nap múlva kerülhet sor,

a házasulandók érdeke, hogy 
jó előre megvizsgáltassák ma
gukat arra nézve, hogy nem 
szenvednek-e a házasságköté
süket gátló, vagy elhalasztó 
fertőző betegségek valamelyi

kében.
Ily irányú vizsgálatokat a rima- 

szombati Egészségházban (Tamás
falvi - u‘ca) működő Zöldkeresztes

C I R K U S Z  A  S Z Í N H Á Z B A N !
A v i l á g  l e g h í r e s e b b  m a g y a r  a r t i s t á i n a k  revűfelvonulása Rimaszombatban a „ HÁROM R Ó Z S  A“ szálló színháztermében.

J a n u á r  24 - és 25 -én . — V a sá rn a p  három  előad ás: d u. 4 , 6  és e s te  8  órakor. “m  
J e g y e k  e l ő v é t e l b e n  e g é s z  n a p  k a p h a t ó k .  T e l e f o n .
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Mezőgazdasági gépszükségletét 1 
fedezze idejekorán: 1

Bacher-Melichárnál I
B u d a p est, V . V ilm o s  csá szá r  u t  52. I

Egészségvédelmi Szolgálat minden gondozó Intézet pedig szombati nap 
szerdán d. u. 3 órától és minden kivételével minden délután 3 órától 
szombaton déli 11 órától, a Tüdő- j végez.

Megkezdődtek az iskolánkivíili népművelési 
előadások a „H onleánjcsoport" számára.

Az iskolánkivíili népművelési bizottság 
városunkban ismét megkezdte téli elő
adásait. Január 19-én, hétfőn délután 6 
órakor az állami polgári iskola épületé
nek egyik tantermében a „Honleány- 
cs p irt“ tagjai számára rendeztek elő 
adtst. Rimaszombat városát dr. Gabo 
nds János helyettes polgármester képvi
selte, s a közönség soraiban ott láttuk 
vitéz Rajhdthy Sándor alezr, des, vitézi 
szekkap,lányt is.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Szűcs István ref. hitoktató lelkész 
mondott magasanszárnyaló imádságot, 
amelyben a meginduló munkára Klen 
áldását kérte. Majd vitéz Rjjhdihy Sán 
dóriié, a „Honleánycsoport" helyi fel
ügyelője szólott lelkes szavakkal a 
megjelentekhez. Horthy Miklós Kor 
mányzó ismeretes szavaival kezdte: 
„Foglalkozzatok szeretettel az ifjúsággal, 
neveljetek méltó uo dókat, mert ha ki 
hull kezetekből a zászló, ezek lesznek 
hivatva, tv gy átvegyék és dadaira ju 
tassák." „Főméltóságu Urunk ezzel a 
szózatával — mondotta vitéz Rajháthy- 
né — nen csak a szülők, de a nevelők 
munkáját is m'gkrtszerezte". Majd az 
ifjúságot az 1-ten Haza és önmaga 
iránti szent kö'elességeire figyelmeztette. 
M jd így fejezte be : „Jegyezzétek meg. 
hogy a magyar nő élete szakadatlan 
kötelességesbői áll, s erről megfeledkezni 
egy percig sem szabad Ezek a köte
lességek a Haza és a C'alád iránti 
kötelességek, amelyekre mindig büszkén 
és emelt fővel gondoljatok, s ezekért

soha semmiféle áldozat ne legyen elég 
nagy".

Ezután dr. Gabonás János helyettes- 
po'gármester méltatta a népművelési 
előadások jelentőségét és felszólította az 
ifjúságot, hogy tudásukat és műveltsé
güket gyarapítva, legyenek méltók a 
magyar névhez.

Az ünnepi jellegű megnyitó beszédek 
után tartotta meg özv. dr. Wallentinyi 
Dezsőné, a Tompa kultusz egyik apos
tola meleg asszonyi szívvel és hivatott 
tollal megirt előadását „A nők Tompa 
életében és költészetében" címen. A 
költői szépségű előadás meggyőző erő
vel mutatla be azokat a maradandó ha
tásokat, amelyeket városunk nagy szil 
lőttjének életsorsára és költészetére Bö
szörményi Katalin, az első nagy ideál 
iránti fájdalmas szerelme; Papp Zsuzsika, 
a „halovány hölgy" és végül runyai 
'Sóldos Emila, a hűséges és önfeláldozó 
hitves gyakorolt. Szikhez szóló szép 
előadásának végén arra kérte a megje
lenteket, hogy „mi, gömöriek ápoljuk 
szeretettel ts kegyelettel Tompa Mihály 
emlékét, s ha tehetjük, szórjuk be sir- ! 
ját virágokkal. Hogy sohase legyen 
virágtalan a „virágok poétájának" sírja".

özv. Wallentinyi D'zsöné nagy tét 
szést aratott e őadását dr. Gabonás 
János polgármester helyettes' köszönte 
meg meleg szavakkal, majd a tanulságos 
kedves másfélóra, amelyet Szukáit Lenke 
állami elemi leányiskolái hely. igazgatónő 
rendezett meg, véget ért.

Nép- és családvédelmi munka.
• A  h á za so d á si k ö lcsön .

Az újév a magyar szociálpolitikai in
tézkedések körét jelentős újítással gaz
dagította A m. kir. belügyminiszternek 
a házasodási kölcsönről szóló 1100/1941. 
B. M. számú rendelete ismét hatalmas 
lep st jelent annak a kormányzati prog
ramnak megvalósításában, melynek vég 
célja az alsó nepréteg gazdasági, szel
lemi, erkölcsi felemelése utján a társa
dalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölése 
és a népesség szaporodásának élőn oz- 
ditása. A házasodási kölcsön elhárilja 
az akadályt azoknak a házasulóknak az 
utjából, akikben az egészséges házasélel 
fizikai és erkölcsi előfeltételei megvan
nak, csupán a szükséges anyagiak hiá
nyoznak s ezzel lehetővé teszi uj, élet
képes s a nemzet szempontjából ériékes 
családi tűzhelyek alapítását.

A statisztika azt bizonyítja, hogy ép
pen a kisjövedelmű, szerényebb anyagi 
eszközökkel rendelkező társadalmi osz
tályából kerülnek ki azok, akik kellő 
időben, tehát abban az életkorban köt
nek házasságot, amely nemcsak egészsé
ges uj generáció életrehivására, de ezek 
felnevelésére is alkalmas. Eddig a közös 
életút kezdetén álló fiatal házasulók 
azonban legtöbbször és természetszerűen 
legfeljebb azt a minimális keresetet tud
ták maguknak biztosítani, mely elsőrendű 
életszükségleteiket szerényen fedezte 
ugyan, arra azonban már nem volt ele

gendő, hogy a házasélethez nélkülözhe
tetlen beruházásokat is fedezze. Nagyon 
sokan válaszúira kerültek Így. A gyen
gébbek, vagy alacsonyabb értelmi és 
etköicsi színvonalon állók tultették ma
gukat az isteni és emberi törvényeken: 
együttélésükön és annak gyümölcsein 
Így nem is lehetett áldás. Az etösebbek, 
magabtzók, értelmesek viszont kénytele
nek voltak házasságukat már terhes 
adósaggal, keresetük teljesítőképességét 
meghaladó részletfizetések vállalásával 
kezdeni, amely azután a gyermekáldások 
nem jelentéktelen anyagi terhét is szá
mítva, súlyos anyagi nehézségekben 
jelentkezett és sokszor megkeserítette, 
sőt (elborította a családi életet, de leg
alább is arra vezetett, hogy a szülők a 
gyermekáldás korlátozásával igyekeztek 
at yagi helyzetükön javítani.

A házasodási kölcsönnel, — amelyet 
ez év január hó l étől lehet kérelmezni 
— ez a helyzet megszűnt, s megszűntek 
azok a veszélyek is, amelyeket az anya 
gtak hiánya erkölcsi és népszaporodási 
téren magában rejlett. Ez a kölcsön 
nemcsak azért nem jelent terhet a há 
zasfelekre, mert kamatmentes, de azért 
sem, mert m g a havi 1 százalékos tör
lesztést sem kell fizetniök azoknak, akik 
a házasság tulajdonképpeni célját felis
merve, s a nemzet érdekeit megértve, 
kellő számú utóddal ajándékozzák meg

a hazát. A gyermekáldások ugyanis 
egyben a kölcsön tekintélyes részének 
— négy gyermek születése esetén az 
egész összegnek — elengedését je
lentik.

Ezzel az Országos Nép- és Család- 
védelmi Alap hatósugara — melyből a 
házasodási kölcsönöket is folyósítják 
lényegesen hővtiit. Az Alap alig másfél 
éves fennállása óta a sokgyermekes csa
ládok ezreinek nyújtott existenciát jelentő 
támogatást, most emellett uj feladatává 
vált az, hogy életképes, egészséges és 
terebélyes uj magyar családok alapítá
sát segítse elő, tegye lehetővé. Éppen 
ez utóbbi cél indokolja a kölcsönben 
részesilhetök körének bizonyosfoku meg
szorítását, mert a hangsúly nem a há
zasságkötések szántának emelésén, ha
nem a népszaporodás előmozdításán 
nyugszik. Ebből a szempontból természet
szerűen elsősorban a fiatal és egészséges 
egyedek egybekelését kell lehetővé tenni, 
ezért mondja ki a rendelet feltételként 
mindkét házasuló félnél a 32 éves felső 
korhatárt, ezért állítja további előfelté
telként az egészséget és a fedhetetlen 
erkölcsi előéletet. Kevesebb szigorral 
szabja meg a rendelet a kölcsönben 
részesíthető házasulók vagyoni és jöve
delmi határát, amikor lehetővé teszi, 
hogy 5000 P értékű vagyonnal és 300 
pengős együttes havi jövedelemmel biró 
házasulók még részesülhetnek a háza
sodási kölcsön kedvezményében, nyil
vánvalóan azzal a célzattal, hogy egy 
kis lakóház, szerényebb állás vagy kö
zös kereset ne állja útját az egyébként 
reászorult házasulók ilyen megsegítésé
nek. Az Országos Nép- és Családvé
delmi Alapról szóló 1940. évi XXIII. t. 
c.-ben lefektetett célt hivatott a rendelet 
szolgálni továbbá azzal, hogy a mező- 
gazdasági népességből és sokgyermekes 
családokból származó házasulóknak 
előnyt biztosit a kölcsön elnyerésében.

Az uj intézkedés tehát céljának — 
az egészséges népszaporodásnak — szol
gálatán felül leütve van nemcsak szo
ciális, de fajvédeimi és erkölcsi tarta
lommal.

A vármegyék alispánjai és városok 
polgát mesterei a hozzájuk beérkező 
kérelmek elbírálása alapján rövidesen 
megkezdik a kölcsönök folyósítását. 
Ettől az időtől kezdve megszűnik az a 
gyakori akadály, mely eddig olyan sok
szor útját állta a két egymásnak terem
tett emberpár egybekelésének, de egy
ben megszűnik annak lehetősége is, 
hogy életerős emberek anyagiak, vagy 
megfelelő támogatás hiányával indokol
ják terméketlen életüket és kötelesség
mulasztásukat a nemzettel szemben.

Az állam ismét segitőkezet nyújtott 
népünk egy jelentős rétegének, annak a 
néprétegnek, amelynek szent és magasz
tos hivatása a magyar jövő, az uj erős 
magyar nemzedék biztosítása. Soha 
talán nagyobb szükség nem volt sok
sok kis magyarra, soha nem függött 
talán nemzetünk léte és boldogulása 
jobban attól, hogy tiz, húsz vagy ölven 
év múlva hányán leszünk, mint éppen 
a mi időnkben. Hisszük, hogy a magyar 
anyák valamennyien és elsősorban azok, 
akiket a Nép- és Családvédelmi Alap 
juttat családi tűzhelyhez, magasztosan 
szép hivatásukat olyan kötelességtudás
sal teljesitik, amilyen kötelességtudás a 
magyar asszonyoknak századokon át 
mindig sajátja volt.

Február 14-ig  érvénye? i M k  a 
gyermekek valláséra nezve Fölött 

régebbi megállapodások.
A magyar kir. minisztérium mostaná- 

bau egészítette ki azokat a rendeleteket, 
amelyeket a vallásügyi jogszabályoknak 
a visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai 
területeken a gyermekek vallására nézve 
már régebben hozott. Az uj rendelet 
szerint

a házastársaknak a visszacsatolt 
felvidéki területen az 1921. juüus 
hó 26 lói az 1938. november 2 ig 
terjedő időben a gyermekek vallá
sára vonatkozóan kikötöd, s akár 
közokiratban, akár pedig mind a

két fél által aláirt magánokiratban 
foglalt megegyezés érvényes,

ha 1. valamennyi gyermek vallásául a 
a magyar jogszabályok szerint bevett, 
vagy elismert vallást jelölték ki, 2. ha 
az eredeti okiratot legkésőbb ez év feb
ruár I4-éig, vagy a rendelet hatályba
lépése után legközelebb született ! yer- 
mek születésétől számított 30 nap alatt 
bármelyik házastárs lakóhelye szerinti 
illetékes állami nnyakönyvvezetőnek be
mutatják. Az anyakönyvvezető ezt a be
jelentést jegyzőkönyvbe foglalja és a 
megegyezést az anyakönyvbe is beve
zeti, vagy pedig hivatalosan átteszi ah
hoz az anyakönyvi hivatalhoz, ahol a 
házasság anyakönyvezve van.

A 8.100/1941. M. E. sz. rendelet fenti 
rendelkezése

nem érinti az 1938. november 2. 
előtt született ama gyermekek val
lását, akikét a szülők a fennálló 
csehszlovák jogszabályok szerint 
megállapították,

vagy akiknek vallását a rendelet ha
tálybalépése előtt olyan megegyezés alap
ján jegyezték be, mely nem felel meg 
az 1. alatt foglalt rendelkezéseknek. Nem 
alkalmazható a rendelet, ha a gyermek 
vallásául olyan vallást jelöltek meg, amely 
a magyar jogszabályok szerint nem be
vett vagy elismert vallás. Nem érinti a 
rendelet a 18. életévet már betöltött 
gyermekek vallását, valamint azokét, 
akiknek vallása már a 5.900/1939. M. E., 
illetőleg az 1440/1940. M. E. sz. rende
letek alapján megállapitatott.

K o ilá ti Bernat István halála.
Nagy gyász érte a magyar közgazda

sági életet és Rimaszombat városát. Kor- 
Idti Berndt István m. kir. titkos tanácsos, 
a „Hangya" örökös diszelnöke, a Gaz
dák Biztositó Szövetkezetének és a Ma
gyar Mezőgazdák Szövetkezetének a 1 e 1 - 
nöke, a Magyar Kálvin Szövetség elnöke, 
volt országgyűlési képviselő és felsőházi 
tag 88 éves korában, január 19-én Bu
dapesten elhunyt.

Koriáti Bernát István régi rimaszom
bati családból származott. Tanulmányait 
a rimaszombati gimnáziumban, Pozsony
ban és Budapesten végezte és a bécsi 
egyetemen szerzett képesítést. Fiatalabb 
éveiben nagyobb külföldi tanulmányuta- 
kat iett, majd a kereskedelemügyi-, va
lamint a vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium szolgálatába lépett. Hivatalos 
elfoglaltsága mellett már ekkor állan
dóan foglalkozott közgazdasági tanul
mányokkal és a szövetkezeti eszme lel
kes apostolává vált. Kezdeményezésére 
alakult meg a Magyar Gazda Szövetség 
és a „S övetkezet" cimü folyóirat 1890- 
ben. 1906 bán szülővárosa alkotmány- 
párti programmal képviselővé válasz
totta és 1910 ig volt Rimaszombat or
szággyűlési képviselője. Már ekkor or
szágos hírnévnek örvendett. A Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagjává 
választotta és Ferenc József király a 
„Ferenc József-rend" csillagos középke
resztjével tüntette ki. A háború után lett 
a Magyar Gazdaszövetség elnöke, majd 
a műegyetem közgazdaságtudományi ka
rán tanárt kinevezést nyert. 1924—1938- 
tg viselte a Magyar Nemzeti Bank alel
nöki tisztségét, 1926—1932 ig felsőházi 
tag volt, 1937 ben pedig Horthy Miklós 
Kormányzó a m. kir. titkos tanácsosi 
címmel tüntette ki.

Bernát István a magyar agrármozgalom 
első és egyik legkiválóbb művelője volt. 
A szövetkezeti újságírásnak és irodalom
nak magvetője és egyik legnagyobb kép 
viselője volt Magyarországon. Mindenkor 
az agrártársadalom alapos megszerve
zésének szükségességét hangoztatta és 
a szövetkezeti mozgalomban felismerte 
annak a nagy tömegekre fontos és gya
korlati értékét.

Halála Rimaszombatban nagy részvé
tet váltott ki. A halál hírére a Rima- 
szombati Járási Hitelszövetkezet épüle
tének ormára kitűzték a gyászlobogót. 
Elhunyta kiterjedt és előkelő rokonságot 
döntött mély gyászba, köztük dr. Berndt 
Géza miniszteri osztályfőnököt és özv. 
dr. Baksay Dezsőné sz. Bernát Idát, akik

A  rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium m ű s o r o s  e s t é l y e
1942. január 31-én a „Három Rózsáéban.
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szerető nagybátyjukat vesztették el az 
elhunytban.

Horthy Miklós Kormányzó a gyászoló 
özvegyhez meleghangú részvéttáviratot 
intézett. — Korláti Bernát István teme
tése csütörtökön délután f)lyt le Bu
dapesten a farkasréti-temetőben óriási 
részvét mellett. A gyászszertartást dr. 
Ravasz László ref. püspök végezte.

r
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „ DARMOL"  
szónak esT alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
' rf'dsti csomagban kerje

KATONAI ROVAT. 
L  Ism ere tterje sztő  előadás. -

A rimaszombati honvéd állomáspa
rancsnokság f. hó 15 én d. u. 5 órai | 
kezdettel ismeretterjesztő előadást ren- ] 
dezdt a vármegyeház dísztermében.

Az előadást Révhegyi Ferenc ezredesi 
tartotta Olaszország gyarmatszerző tö 
rekvéseiről és erre vonatkozó külpoliti
kájáról.

A vármegyeház díszterme zsúfolásig 
megtelt közönséggel, polgári és katonai 
előkelőségekkel.

Megjelent a helyőrség tisztikara teljes 
létszámban, a polgári előkelőségek kö
zül többek között dr. runyai ’Sóldos Béla 
főispán, dr. Horváth Árpád alispán, dr. \ 
Tariska Lajos törvényszéki elnök, Éva\ 
László polgármester, Radány Lajos r. k. 
esperes, dr. Balogh Ádám kórházigaz-] 
gató, dr. ifj. runyai ’Sóldos Béla főszolga
bíró, dr. vitéz Szakait István földbirto
kos és még számosán mások.

A magasröptű és a legutóbbi évek ku-1 
lisszák mögött folyó diplomáciai hábo-1 
ruira élesen rávilágító élvezetes előadást 
a közönség lelkes tapssal köszönte meg 
az előadónak.

Reméljük, hogy az állomásparancsnok
ság által kezdeményezett értékes isme
retterjesztő előadásciklus a jövőben is 
még sok élvezetet fog szerezni a hozzá
értő közönségnek és számos adattal 
fogja gazdagítani tudásunkat.

Az értékes előadás ismertetésére leg
közelebb visszatérünk.

Gabonás Tibor újabb 
sikere.

Örvendetes hírként közöljük, hogy vá- j 
rosunk nagytehetségü hegedűse, Gabonás j 
Tibor kiváló budapesti zeneszerzők és ! 
zenetanárok bírálásával megrendezett i 
„Orsz. Gyarmathy Ferenc-zenei pályá ' 
zat“ 1941. évi győztese lett, s igy bir
tokába jutott a díszes kiállítású arany- 
oklevélnek.

A fiatal zeneszerző boldogságtól su
gárzó arccal fogadta jókívánságainkat, 
s kérésünkre a következőket mondotta 
e l :

„Októberben kaptam meg az „irma- 
keringő" sikeres kinyomattatása után a 
pályázati felhívást, s örömem határtalan 
volt, amikor megtudtam, hogy közel 2000: 
pályázó előtt végeztem. A díjnyertes da
rab a 36. opus számomat viseli, s az 
„Ördög cimborájáénak, Nccolo Paga- 
nininak emlékére késztilt, s igy kapta az 
„Ördögtánc" nevet. Budapesten február 
elején kerül bemutatásra általam a Zene-| 
művészeti Akadémián".

Megtudtuk Gabonás Tibortól azt is, 
hogy az ünnepélyes oklevélátadás a febr. 
8-án rendezendő „Szerzői est“ en lesz az 
Iparoskörben, amelyen még több szerze- J 
ménye is bemutatásra kerül. Az est] 
közreműködői: Lackner László zeneisk. 
ig., karnagy, aki az Egy. Prot. Gimn. 
„Éneklő Ifjúságáénak vegyeskarát ve
zényli, Bartáky Évi, Tariska Magda, D. 
Tóth Bözske, Kosko Sári, Nagy Ica, Sebő 
János áll. isk. tanító, Majoros László, 
Szamajdák Emmi és Hettmann Piroska. 
Konferál Katona Géza. A beléptidíj (tet
szésszerinti) a gimn. szegénysorsu tanu
lóinak támogatására lesz fordítva.

Találtatott pénztárcában pénz. Iga
zolt tulajdonosa a m. kir. rendőrkapi
tányságon a hivatalos órák alatt átveheti.

A  M Á V  átm enetileg korlátozta 
a sze m é lyszállító  vonatok 
közlekedését.

A Magyar Távirati iroda jelenti : A 
huzamos időn át tartó zord időjárás 
miatt a MÁV igazgatósága kénytelen a 
személyszállító vonatok egy részének 
közlekedését átmenetileg előreláthatólag 
kétheti időtartamra beszüntetni. A to
vábbra is közlekedő vonatokról tájékoz
tatást nyújtanak az állomásokon kifüg
gesztett hirdetmények. Felvilágosítást 
adnak az állomások és a felvilágosító 
irodák, Budapesten a MÁV igazgatósága: 
228 010 számú távbeszélő vonalon.

A MÁV igazgatósága felhívja az utazó- 
közönség figyelmét arra, hogy egyrészt 
a vonatbeszüntetések, másrészt a sze
relvények kényszerű lecsökkentése miatt 
a vonatokon erős túlzsúfoltság várható, 
s ezért felkéri az utazóközönséget, hogy 
amennyiben lehetséges, utazását a zord 
időjárás elmúltáig halassza el.

* **
Rimaszombati vonatkozásban a leg

főbb változás az, hogy egyelőre meg
szűnt a 14'40 órás délutáni személyvonat, 
amelynek Budapestre és Miskolcra volt 
csatlakozása.

Dr. Enyedi Andort, a tiszáninneni 
ref. egyházkerület uj püspökét február 
23 án iktatják be hivatalába Miskolcon 
ünnepélyes keretek között.

Kinevezések. A m. kir. közellátási 
miniszter a rimaszombati m. kir. közel
látási felügyelőségnél dr. Mészáros Gyula 
kereskedelmi hivatali titkárt, a felügye
lőség vezetőjét m. kir. közellátási főfel
ügyelővé nevezte ki. Ugyanott dr. Vadas 
Pál kereskedelmi hivatali tisztviselő m. 
kir. közellátási gyakornokká lépett elő. 
— A m. kir. földmiveléstígyi miniszter 
Gömör és Kishont vármegye gazdasági 
felügyelőségénél Valkovich Gábor segéd
felügyelőt a IX. fizetési osztályba m. kir. 
gazdasági felügyelőnek nevezte ki. — A 
m. kir. belügyminiszter a vármegyéhez 
beosztott számvevőségnél Balogh Ele
mér számtisztet számellenőrré, Molnár 
Sándor és Ádám János gyakornokokat 
pedig számtisztekké léptette elő.

Meghalt E p e r j e s s y  József. Nagy 
veszteség érte Rmaszombat társadalmát 
és pénzügyi életét Eperjessy Józsefnek 
78 éves korában, január 20 án hosszas 
betegség után bekövetkezett halálával. 
Az elhunyt négy évtizeden át állott a 
Rimaszombati Takarékpénztár szolgála
tában, ahol évekig látta el a főpénztá
rosi tisztet, majd mint a vállalat cégve
zetője vonult megérdemelt nyugalomba. 
Eperjessy József tevékeny részt vett vá
rosunk társadalmi életében, a Jótékony 
Nőegyletnek hosszú éveken át buzgó 
pénztárosa, a református egyháznak hű
séges fia és presbitere volt. Megnyetó 
egyénisége révén általános tiszteletnek 
és megbecslésnek örvendett. Halála, 
amely a városban mély részvétet keltett, 
gyászbaborult hitvesét, akivel 45 évet 
élt boldog házasságban és kiterjedt ro
konságát, köztük a Pálóczi-Czinke- és 
Baksay-családokat borította mély gyászba. 
Hült tetemét pénteken a ref. egyház szer
tartása szerint történt megáldása után 
január 23 án délben vasúton Sárospa
takra szállították, ahol szombaton he
lyezték a családi sírboltba örök nyugo
vóra. Emlékét mi, rimaszombatiak sze
retettel és kegyelettel megőrizzük.

Követésreméltó adomány. A Rima
szombati Magyar Iparosasszonykör la
punk utján 20 P-ős adományt juttatott 
el az ötödször ikerpárral megáldott 
zubogyi Szesze-házapárnak. A nemes- 
szivü asszonyok jócselekedete bizonyára 
követésre talál majd Gömör minden 
jóra fogékony társadalmában.

A vitézek „Néma Bál“-ja. A Gömör 
és Kishont-vármegyei Vitézi Szék a 
farsang második felében a mai időkhöz 
mért „Néma Bál“-t rendez, amelyekre a 
meghívók a napokban mennek szét.

Emelték az Állami autóbuszok díj 
szabásait. Január 15-ével a MÁVAUT 
autóbuszjáratain a személy-, podgyász 
és áruszállítási dijakat átlagosan 17°/,- 
kal emelték.

— A Katolikus Körben december 
24 én, szombaton este családias táncest, j 
A tagokat és azok vendégeit szívesen 
látja a vezetőség.

Szigorúan ellenőrzik a rémhirter 
jesztést. A Magyar Távirati Iroda je- j 
lenti: A rémhírterjesztéssel és fecsegés
sel kapcsolatosan kiadott szigorú ható : 
sági rendszabályok ellenére még mindig 
előfordul, hogy egyesek kifejezetten 
nyugtalanító és zavartkeltő szándékkal, 
mások pedig meggondolatlanságból é s : 
könnyelműségből különböző ártalmas 
híreszteléseket terjesztenek. A m. kir. 
rendőrség és csendőrség szervei utasí
tást kaptak arra, hogy ezeket a jelensé- i 
geket az eddiginél -is nagyobb figyelem
mel kisérjék, s a rendelkezések elleni 
vétőket nyomban állítsák elő.

A gimnázium Segítő Alapja ha
gyományos félévvégi műsoros estjét
január 31 én, szombaton este rendezi 
meg a Három Rózsa-szálló összes ter
meiben. A műsoron vig jelenetek, zene 
és énekszámok szerepelnek.

Az 1942. évi zöldkeresztes gyermek 
étkeztetés megindítása. A m. kir. be
lügyminiszter értesítette a vármegye al
ispánját, hogy az 1942. évi zöldkeresztes j 
gyermekétkeztetésnek a vármegye terü
letén való megindításához 11000 pengőt 
utalt ki. Ez az összeg kb. háromszáz-! 
húsz szegénysorsu 3—11 éves kotu gyer
mek étkeztetését biztosítja.

A vármegye közegészségügyi álla 
pota. Dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőor
vos legutóbbi jelentése szerint várme 
gyénk 1941. évi december havi köz
egészségügyi állapota a novemberi hó
nap, valamint a múlt év ugyanezen hó
napjához viszonyítva javult, amennyiben 
úgy a hastífusz, mint az egyéb fertőző 
megbetegedések száma csökkent. A nem 
fertőző megbetegedések köziil leginkább 
a légzőszervi hurutos megbetegedések 
fordullak elő. A fertőző megbetegedések 
közül 10 torokgyík 1 halálesettel, 17 
vörheny, 28 kanyaró, 3 bárányhimlő, 10 
szamárköhögés, 4 hastífusz, 1 vérhas, 
2 szövődményes influenza és 15 nyílt 
tbc. megbetegedés bejelentése történt 
rreg. A hónap végén nyilvántartott tbc- 
sek száma 120, a trachomásoké pedig 29 
A november havi népmozgalmi adatok , 
szerint élve 165 gyermek született, mig 
az összhalálozások száma 103 at tett ki. j 
A vármegye természetes szaporodása -f- [ 
66, az előző hónaphoz viszonyítva 14 e 
több és a múlt év ugyanezen hónapjá- j 
hoz viszonyítva 25-el több.

A Rimaszombati 'takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
Visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Rimaszombat megyei város orszá
gos vásárai az 1942. évben: Március 
27-én, pénteken, május 15 én, pénteken, 
julius 13 ár, hétfőn, augusztus 28 án, 
pénteken és október 20-án, kedden. Hó
napos vásárok: február 11, március 11 
április 8, május 6, junius 3, julius 8, 
augusztus 12, szeptember 9, október 14, 
november 11 és december 9, valamennyi 
szerdai napon.

— „Cirkusz a színházban". A „Há
rom Rózsa" nagytermében pénteken 
este mutatkozott be a legjobb magyar 
artistákból álló vándortársulat elsőrangú 
műsorral. Pompás akrobaták, táncfeno- 
mének, erőművészek zsonglőrök és bo 
hócok érdekfeszitő mutatványai ragad 
tatták tapsra a nézőközönséget. A „Cir
kusz a színházban" előadásait szómba 
tón este, vasárnap délután és este meg
ismétli.

A belügyminisztérium jóváhagyta a ri
maszombati központtal biró Fel
vidéki és Kárpátaljai Magántiszt
viselők és Alkalmazottak Szövet
ségének alapszabályait.

Azzal, hogy a gyülekezési és egyesü
lési tilalmi rendelet ellenére a magyar 
kormány hozzájárult ezen Szövetség mű
ködéséhez, méltányolta és elismerte a 
Szervező Bizottság eddigi közérdekű 
munkálkodását, mellyel előmozdította a 
volt csehszlovákiai nyugdíjbiztosító in
tézetekkel való leszámolást és hatható
san elősegítette a Szövetség tagjainak 
és ezzel közvetve az összes magántiszt
viselők és alkalmazottak érdekeit. Nagy- 
értékű támogalásban részesítették a Szö
vetség vezetőségét a szociális kérdések 
kedvező irányításában, s megoldásában 
vitéz Lukács Béla, a MÉP országos el
nöke és dr. Eresz Károly a Takarék- 
pénztárak és Bankok Egyesületének igaz
gatója. A Szövetség azzal, hogy műkö
dése törvényes alapot nyert, ezután még 
hatásosabban fogja tudni előbbre vinni 
a magántisztviselők társadalmi kérdései
nek ügyét, aminek sikere abban rejlik, 
hogy az összes érdekeltek egy akarattal 
tömörüljenek a Szövetségbe, ahol min
den őket érdeklő kérdésben jóakaratu, 
szakszerű felvilágosítást és útbaigazí
tást nyerhetnek.

Milyen hús kapható a hét egyes 
napjain? A közeiIátásügyi minisztérium 
közli : Félreértések elkerülése végett az 
alábbiakban közöljük, hogy a hét egyes 
napjain a husiparosok és vendéglátó 
üzemek milyen húsokat szolgáltathatnak 
ki a fogyasztóknak. Hétfőn : marhahús, 
kedden : —, szerdán : —, csütörtökön : 
sertés- és marhahús, pénteken: —,
szombaton : sertés-, marha-, borjú- és 
juhhus, vasárnap: sertés-, marha-, borju- 
és juhhus. A korlátozás alá nem eső 
baromfi, vad (szarvas kivételével), házi- 
nyul, lóhus, hal, zsir, szalonna és tepertő, 
hurka, disznósajt, belsőrész (nyelv, tüdő, 
s z í v , vese, máj, velő, mirigy, pacal, vér 
és csont), valamint az ezekből vagy 
ezek felhasználásával készül! élelmisze
rek s ételek árusítása, illetőleg a ven
déglátó üzemekben való kiszolgáltatása 
természetesen a hét minden napján 
szabad.

Sporthír. A Törekvés vezetősége ér
tesíti a közönséget, hogy a vasárnapra 
kiiüzött Salgótarján—Putnok—Törekvés 
Rimaszombat városokközti asztali-tenisz 
mérkőzés helyiség hiánya miatt elmarad, 
helyette a Törekvés csapata Fülekremegy.

*Téli gyógyfíirdőkurák Budapesten. 
A legtöbb gyógyfürdő hiányossága, hogy 
csak bizonyos idényben, legtöbbször 
nyáron használható, mert az őszi és ta
vaszi szélsőségese a téli hideg időjárás 
miatt a betegek nem szívesen keresik 
fel a fürdőket, mivel meghűlésnek, meg
fázásnak könnyen ki vannak téve. Ma
gyarország évtizedek óta szükségét érzi 
olyan fürdőknek, ahol a gyógyulást ke
resők az év minden szakában nyugodt 
körülmények között pihenhetnek, gyó
gyulhatnak. — A főváros gyógyfürdői a 
legnagyobb áldozatkészséggel az utóbbi 
másfél—két évtized alatt hatalmas be
ruházásokkal lehetővé tették, hogy a ma
gas nivóju fürdők és szállók egybekap
csolásával, kitűnő szakorvosok felügye
lete mellett élhessenek a betegek. A 
főváros gyógyfürdői a nagy anyagi ne
hézségek ellenére ez évben is rendszere
sítették a téli gyógyfürdők használatá
nak megkönnyítésére szolgáló olcsó téli 
áraikat. A gyógyulást keresőket a szebb- 
nél-szebb és jobbnál jobb gyógyfürdők 
sora várja, hogy testileg ts lelkileg talpra
állítsa a reumában, mozgásszervi meg
betegedésben, idegkimerültségben szen
vedőket.
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Vad- és madárvédelem.
Védjük a vadakat. A szokatlanul 

soká tartó és nagymennyiségű havazás 
óriási veszedelmet jelent és a naey hó, 
lile* az erős fagy ismét megtizedeléssel 
fenyegeti a magyar erdők, mezők és 
rétek értékes kincseit: a vadakat. Ezért 
azzal a kérelemmel fordulunk várme
gyénk vadászaihoz, hogy főleg a fogoly
állomány megmentéséért sürgősen ké 
szitessenek etetőket és tisztitassák meg 
az etetőkhöz vezető utakat. Az etetők 
berendezése és úttal való ellátása a 
nyúl, fácán, őz és a szarvas érdekében 
is fontos.

EtessUk az éneklő madarakat. A
napokban esett hatalmas hóréteg telje
sen eltakarta itthonmaradt éneklőmada
raink elöl a földet, sőt még a fák tör
zsét is, pedig a nagy hidegben még 
fokozottabb táplálkozásra van szüksé
gük, hogy elgémberedő kis testük ne 
hulljon erőtlenül a hideg hóba. — A 
madarak a gazda ingyen napszámosai, 
mert az itt telelők még télen is tiszto
gatják a fák ágait és a törzsét, az ott 
megtelepedett rovarálcákat, petéket, her
nyófészkeket pusztítják. Egy cinke egy 
év alatt 350000 rovart pusztit el, mig 
egy fecske másfélmillió rovart fog el 
röptében. Eleségiil olajos magvakat, — 
mint napraf rgó-, kender-, tök-, dinnye-, 
salátamag, továbbá faggyú', h.ijat, sza 
Ionnál, vagdalékot adhatunk. Etetésre 
rendkívül alkalmas a madárkalács, amely 
különböző magvak és olvasztott faggyú 
keverékből áll. A madárkalácsot forrón 
olvasztott állapotban a fenyőfák gallyaira 
rá is önthetjük. Innen az etetőbe nem 
merészk-dő madarakat is táplálékhoz 
juttathatjuk. Kenyérmorzsát nem szabad 
adnunk, mert az bélhurutot és elhullást 
ok oz.

Egv- bként a vármegye alispánja úgy 
a vadak sédelme, mint a madarak ete- 
tese érdekében rendeletet adott ki.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap gyönyörű 

német nyelvű társadalmi dráma pereg 
le a mozgók, pszinház vásznán: „Vera 
N.kolskája" címen. A régi cári 0  osz- 
ország elevenedik meg először a roman
tikusan szép történetben, majd Berlinben 
és egy óceánjárón keresi és találja meg 
a hazáját vesztett ragyogó szépségű 
orosz leány a boldogságát. Főszereplő 
az uj német filmcsillag : Marta Harell, 
a daliás Wiily Fritsch és a pompás 
humoru Theo Lngen. Kisérőműsor a 
Magyar V lághiradó.

Januir 26 án, hétfőn és 27-én, kedden 
„Aki az igazságot keresi" címen kitü 
nőén megrendezett, pompás szatírával 
fűszerezett francia vígjáték kerül a mű
sorra. Eyy gazdag ember szerelmi csa
lódásában süketnek tetteti magát, hogy 
megismerje a körölte élő embereket. A 
párisi „tízezer" torzképét adja ez a film
remek, melynek főszerepét a kitűnő 
Ra mu és a szépséges J< queline Delabac 
játsrák. a legjobb francia szinészek élén. 
Az Ufa háborús híradón kívül egy ki
tűnő magyar kulturfilm adja a kisérö- 
műsort.

Január 28 án, szerdán és 29 én, csü
törtökön a nagy sikert aratott: „Rád 
bízom a feleségem" című magyar víg
játéknak lesz a másodbemutatója. 
Vaszary János irta és rendezte a helyzet
komikumokra épített kacagtató film 
mesét, melynek főszerepeit a legjobb 
magyar szinészek, Így Páger Antal, 
Ajtay Andor, Erdélyi Mici, Vaszary Piri, 
Komár Juliska, Eszterházy Ilona, Bilicsy, 
Pét es es Hajmássy játszák. Kisérőmű- 
sor a Fox híradó.

Január 31 en és február 1-én a lég 
ujibb magyar fiimremekre, az „Életre 
ítéltek !“ cimü drámára kerül a sor 
armlynek főszerepeit Jávor Pál és a 
tragikusan elhuny Z'dor Gyöngyi játszák.

*lpartársutati li.lemény,
A tniskolc Iparkamara értesítése sze

rint a mestervizsgálatot tenni akarók 
kérvényeiket e hó végéig nyújtsák be a 
kamaránál, mert a későbben kérvénye
zők mestervizsgát már csak junius hó
ban tehetnek. A legközelebbi mester
vizsgálat márciusban tartatik. Egyébként 
felvilágosítással szívesen szolgál az Ipar
társulat hivatala.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki 
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67'.

Közérdekű hirdetm ény.
Értesítem a város közönségét, hogy 

a február hótól érvényes zsirbevásárlásra 
jogosító „É elmezési bevásárló jegyed
et január 26, hétfőtől az alábbi sorrend
ben osszuk ki :

Január 26-án : 111, H2, 113, 114, 115 
körzetek (I. kér.)

Január 27-én: 221, 222, 223, 264 kör
zetek (II. kér.)

Január 28 án : 321, 322, 323, 324 kör
zetek, 365 külterület.

Január 29 én : 4ll 412, 423, 424 kör
zetek.

Január 30 án : 435, 446, 457, 531 kör 
zetek.

Január 31-én : 532, 543, 564 körzetek.
Az uj zsirbeváltó .jegyet a régi „Köz 

ellátási-nyilvántartólap" ellenében adjuk 
ki. Aki zsirönellátásban van, az is tartó 
zik fenti időpontban a bevásárló lapot 
bevonás miatt leadni.

A körzetszámok az uj kenyérjegyen 
fel vannak tüntetve. Aki fenti időpontban 
jegyét nem váltja ki, az későbben bár
mely nap délelőtt hivatalos idő alatt 
átveheti.

Hirdetmény.
Felhívom a Rimaszombat megyei vá

rosban lakó szülők és gyámok figyel
mét arra, hogy a 380000/1941. B M. 
számú rendelet értelmében mindazokat 
a fiúgyermekeket, akik 1942. évben be
töltik a 12. életévüket, valamint azokat 
a leánygyermekeket, akik 1942. évben 
belőlük a 16. életévüket, 1942 január 
hó 31ig tartoznak külön bejelenteni,! 
tekintet nélkül arra, hogy már egyszeri 
be voltak jelentve.

Rimaszombat, 1942. évi január 17.
A kapitányság vezetője : 

Dr. vitéz Bükky s. k. 
m. kir. rendőrkapitány

Két vagy 3 szobás kertes

l a k á s t  keresek bérbe.
Cím a kiadóhivatalban.

111/1941 vght. szám.

Á r v e r é s i h ird e tm én y .
Dr. Glacz Ott már budapesti ügyvéd 

által k(pviselt Hangya központ, buda
pesti ctg javára 148 P 29 f tőke és több 
követelés járulékai erejeig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a buda
pesti lözponti kir. járásbíróság 1941. 
évi 420955. sz. végzésével elrendelt ki
elégítést végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1941. évi december hó 19 
én lefoglalt 1800 P-re becsült ingósá
gokra a felt dl kir. jbiróság Pk. 3946/ 
1941. sz. végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak végrehajtást szenvedő la
kásán, üzletében: Détér község 6. sz. a. 
leendő megtartására határidőül 1942. 
évi január hó 31 napjának délutáni 15 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 2 drb. ökört és 1 üszőt s egyéb 
ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Feled, 1942. évi január hó 7.
Bajkai Gyu'a s. k.

rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feltdi kir. jbirósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. Vlil. 
sz. rendeletlel kirendelt helyettese.

Irodaáthelyezés. E l a d ó  h á z .
A Fonciére Általános Biztositó 
Intézet rimaszombati főügynök
sége irodáját a Deák Ferenc- 
utca 17. szám alá, a Nemzeti 
Hitelintézet házába helyezte át. !

Rózsa-utca 30—32. számú ház 
szabadkézből eladó.
Érdeklődni lehet T ó t h  
E rnőn é tulajdonosnál Rima
szombat, Szíjjá rtó-utca 20.

M E G H Í V Ó
a G ö m ö r m e g y e i  N é p -  és I p a r b a n k  r. t. felszám olás a latt,

rimaszombati bejegyzett cég

I. felszámolói közgyűlésére,
mely 1942. február hó 2-án délelőtt 9 órakor fog megtartatni 
Rimaszombatban a Tátra Bank üzleti helyiségében, Deák Fe- 
renc-utca 28. és amelyre a t. részvényeseket ezennel tisztelettel meg
hívja

Rimaszombat, 1942. január 20-án.
a felszámoló-bizottság. 

A k ö z g y ű lé s  t á r g y a i :
1. Az 1940. és 1941. évi zárszámadások, vagyonkimutatások, felszámoló-bizott

sági és feliigyelőbizottsági jelentések előterjesztése.
2. Alapszabályszerü esetleges indítványok tárgyalása.

(A közgyűlésen csak az a részvényes vehet részt, aki részvényeit le nem 
járt szelvényeivel együtt a közgyűlés megtartása előtt legalább három nappal a 
Tálra Bank rimaszombati, vagy bármelyik más fiókjánál elismervény ellenében 
letette. — Az elismervény igazolásul szolgál.)

A gömörmegyei Nép- és Iporbank r. t. felszámolás alatt, rimaszombati bej. 
cég v a g y o n k i m u t a t á s a :  1940. dtcenber 31 -1 n : Vagyon, Értékpapírok P 
10.12929 Jelzálogkölcsönök P. 366187, Hadtkö'csönadósok P 14.71295, Adósok 
P 14988391, Veszteségek, álhozat a m. évről P 222.10835, f. évi veszteség P 
17 073 84, összesen P 239 18219, Összvagyon P 417 57021. Teher: Részvény- 
tőke P 91.42857, Nyugdíjalap P 8 341'—, Hitelezők P 317 800 64, Össztehrr P 
417 570 21. R maszombat, 1942. január 20 án.

A felszámoló-bizottság.

A Gömörmegyei Nép- és Iporbank r. t. felszámolás alatt, rimaszombati bej. 
cég v a g y o n k i m u t a t á s a :  1941. dtcemher 31-én: Vagyon: Értékpapír P 
1007882. Jelzálogkölcsön P 366042. Had kö'csönlombard adósok P 14.70895, 
Adósok P 15064291, Veszteség P 238.70077, Ö-szesen P 417.79187. Teher: 
Részvénytőke P 9142857, Nyugd'jalap P 8.341, Hitelezők P 318.02230, Össze
sen P 417.79187. Rimaszombat, 1942. január 20 án.

A felszámoló-bizottság.

M E G H Í V Ó
a G ö m b i Áruforgalm i- és Bánt üzlet részvénytársaság felszám olás a la tt,

rimaszombati bejegyzett cég

I. felszámolói közgyűlésére,
mely 1642. február hó 2-án délelőtt fél !0 órakor fog megtar
tatni Rimaszombatban a Tátra Bank üzleti helyiségében, Deák 
Ferenc-utca 28. és amelyre a t. részvényeseket ezennel tisztelettel 
meghívja

Rimaszombat, 1942. január 20-án
a felszámoló-bizottság. 

A k ö z g y ű lé s  tá r g y a i:
1. Az 1940. és 1941. évi zárszámadások, vagyonkimutatások, felszámoló-bizott

sági és felügyelőbizottsági jelentések előterjesztése.
2. Alapszabályszerü esetleges indítványok tárgyalása.

(A közgyűlésen csak az a részvényes vehet részi, aki részvényeit le nem 
járt szelvényeivel együtt a közgyűlés megtartása előtt iegalább három nappal 
a Tátra Bank rimaszombati, vagy bármelyik más fiókjánál elismervény ellené
ben letette. — Az elismervény igazolásul szolgál.)

A Gömöri Áruforgalmi- és BanUizlit r. t. felszámolás alatt, rimaszombati 
bej. cég v a g y o n k i m u t a t á s a :  1940. december 31-en: Vagyon: Értékpapí
rok P 4485—, Adósok P 23 330 88 Veszteség, áthozott P 77 64640, folyóvesz
teség P 1938'—. Öss7veszteség P 79Í84 40. összvagyon P 107 40028. Teher: 
Részvénytőke P 2857143, Hitelezők P 7882885, Összteher P 107.40028. — 
Rimaszombat, 1942. januar 20 án.

A felszámoló bizottság.

A Gömöri Áruforgalmi- és Banküzlet r t. felszámolás alatt, rimaszombati 
bej. cég v a g y o n k i m u t a t á s a : 1941. december 31 én: Vagyon: Értékpapír 
P 4485—, Adósok P 23 330 88, Veszteség: áthozott P 79 58440, f. évi P 450'—, 
Ö-szveszteség P 8003440. Ö'szvagyon P 107 850'28. Teher: Részvénytőke P 
2857P43, Hitelezők P 79.27885, Összteher P 10785028.— Rimaszombat, 1942. 
január 20-ám

A felszámoló bizottság.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


