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Emlékezés a szovjet elleni harc egyéves évfordulóján.
Junius 22-én lesz egy esztendeje! 

annak, hogy Hitler parancsára a 
Nyugaton diadalmaskodó német s e - ! 
regek az Európát legázolni akaró, 
ugrásra kész vörös rém ellen harcba 
indultak. Azóta ennek a harcnak 
az útját a világtörténelem legnagyobb 
csatái és legnagyobb győzelmei jel
zik. Büszkeség töltheti el minden 
magyar szivét, hogy ebből a gi
gászi küzdelemből a „Hadak útján" 
mi is kivesszük a részünket.

Ezt a háborút, amely a mi há
borúnk is, nem kerülhettük el. A 
vörös rém, amelynek polyp-karja 
egyszer már majdnem megfojtott j 
bennünket, ismét kinyújtotta felénk 
istentelen kezét. Közvetlen köze
lünkben Kassán, a Felvidék egyik 
legszebb kincsében bolseviki bomba 
robbant, amely drága magyar éle
teket oltott ki és magyar értéke
ket döntött romba.

Ebből a harcból tehát, amelyet 
nagy szövetségeseink egy eszten
deje vívnak. Magyarország sem ma
radhatott és nem maradhat el. Arra 
az oldalra állt, amelyet sorsa, be
csülete és életérdeke a számára ki
jelölt.

Hős honvédeink hazánk és a 
Nyugat kultúrájának védelmében a 
hagyományos magyar vitézséggel 
vették fel a harcot és fényes hadi-

ietteikkel már is kivívták az egész 
világ elismerését és csodálatát.

Mélységes fá jdalom mai fordul a 
szivünk a diadalmas csaták elesett 
hősi halottal és azok hozzátartozói 
felé, akikről sem a köznek, sem 
pedig az egyeseknek megfeledkezni 
soha egy pillanatig sem szabad.

A mai idők mindnyájunktól fo
kozottabb munkateljesítményt, igazi 
önzetlenséget és mélyen átérzett 
felelősséget követelnek. Lássa be 
végre mindenki, hogy az elkerül
hetetlen hatósági intézkedések és a 
kisebb lemondások, esetleges nél
külözések is mind eltörpülnek a ha
záért és a nemzet fennmaradásáért 
hozott legnagyobb áldozat mellett, 
amelyre nekünk is minden pillanat
ban készen kell lennünk.

A külső és belső front ilyen helyt
állása esetén, hazafiságunkban fel
vértezve minden megpróbáltatás és 
szenvedésre, hinnünk kell, hogy a 
magyar állomásokról hulló köny- 
nycink és virágaink között kigör
dülő katonavonatok áldozata meg
hozza azt a sokat emlegetett szebb 
és boldogabb jövőt, amelynek biz
tosan el kell jönnie, mert nemzeti 
imádságunk szerint is „megbün- 
hődte már e nép a múltat s jö
vendőt".

ősszel tartják meg Rimaszombatban 
a „Darányi Kálmán'‘-Diákház 

ünnepélyt.
A rádió és a sajtó utján isme

retes a nagyközönség előtt is, hogy 
elszakított országrészeink visszaté
résének emlékezetére Budapesten 
nagyszabású diákházat fognak épí
teni, mely a nagy magyar minisz
terelnök, Darányi Kálmán nevét 
fogja viselni.

A négy és félmillió pengős ha
talmas diákház költségét kéthar
madrészben állami és gazdasági 
forrásokból fedezik azzal a feltétel
lel, hogy a hiányzó egyharmadot a 
magyar társadalom fogja összeadni.

Az országos gyűjtés irányítására 
alakult Országos Bizottság első 
ünnepélyén Bárdossy László volt 
miniszterelnök tartott megrázó erejű 
beszédet a magyar ifjúság hivatá
sáról, melyet annak idején a rádió 
is közvetített. Hatalmas előadását 
azzal a felhívással fejezte be, hogy 
„az ifjúság tiszta kézzel vigye

| előbbre a társadalmi igazságot, le
gyen a nemzeti egység kovásza és 
hozza meg a társadalmi különbsé
gek és ellentétek ma még sokszor 
bántó és fájdalmas diszharmóniá
jából a kiengeszte!ődést.“

Az Országos Nagybizottság a 
gömör-vármegyei akció megindítá
sát egy Rimaszombatban rende
zendő ünnepéllyel kivánja megin
dítani. Ezt az ünnepélyt eleinte ju
nius hó elejére tervezték, azonban 
az előadáson szereplésre felkért 
közéleti férfiak és művészek más 
irányú lekötöttsége miatt a bizott
ság olyan értelemben döntött, hogy 
a rimaszombati ünnepélyt csak ősz
szel fogja megtartani, ahol kiváló 
fővárosi művészek, igy a többi kö
zött a világhírű Böszörményi-Nagy 
Béla zongoraművész közreműködé
sével nagyszabású program kereté
ben egyik kiváló államférfi fogja az

akció történelmi jelentőségét mél
tatni.

A „Darányi Kálnián“-Diákház 
célja Isten dicsőségére, magyarsá
gunk szolgálatára Budapesten Da
rányi Kálmán nevét megörökítő 
mintegy ezer személyt befogadó, 
modern intézményekkel felszerelt 
főiskolás kollégium és diákközpont 
létesítése. Az országos diákmunkát 
irányitó, a budapesti főiskolások 
tanulmányaihoz, egyetemes kimű
veléséhez, ellátásához (menza), ne
mes szórakozásához szükséges köz
ponti helyiségek mellett az egyik 
oldalszárnyon főiskolás fiűinternátus, 
a másikon, az előbbi helyiségtől 
teljesen elszigetelve, főiskolás leány
internátus, összesen legalább 600 
bentlakóval foglal helyet.

A bentlakóknak legalább az egy- 
harmada a legszegényebb, legtöbb 
gyermekes családok megyénként, 
városonként összeválogatott, legte

hetségesebb gyermekeiből, díjtala
nul felvettekbő! tevődik össze, kü
lönös figyelemmel az elkallódó te
hetségek megmentésére. Más diá
kok önköltségi áron nyernek tanu
lási lehetőséget.

A 1.5 millió pengő összegyűjté
sére a belügyminiszter 70.236— 1942 
V. szám alatt adta meg az enge
délyt. A támogatás módja: t é g l a 
j e g y e k  megváltása. A legolcsóbb 
téglajegy 1 pengő, van 10, 100 és 
1000 pengős téglajegy is. Minden 
téglajegy birtokosa anyagi ellen
szolgáltatást is kap adományáért, 
két ízben kedvezményesen veheti 
igénybe a diákház intézményeit 
(vendégszoba, menza, előadások, 
stb.) — A magyar faj élniakarásá- 
nak nagyszerű bizonysága ez a ha
talmas vállalkozás, amely rettene
tes világégés, pusztító háborúk fü
zén keresztül hirdeti és készíti a 

; szebb és jobb magyar jövőt.

Virágesővel és az ajándékok tömegével 
búcsúzott el Rimaszombat a harctérre induló

huszároktól.
Az idegen járom alól való felszabadu 

lásunk óla immár több ízben tárult ki 
Rimaszombat társadalmának szive, hogy 
a legforróbb érzések kapcsán búcsúz
tassa el a harcterekre induló lelkűnkhöz 
nőtt huszárjainkat. Ma is élénk emléke
zetünkben ét még a keleti frontra első 
nek elindult huszárszázad múlt évi 
ünneplése, amelyet nemcsak elért, de 
túl is szárnyalt a junius 17-én útnak 
induló önálló huszáralakuiatnak búcsúz
tatása.

Szerdán már a kora délután valósá
gos bucsujárás eredt meg a zászlódisz- 
be öltözött utcákon át a vásártérre, ahol 
az elindulásra készülő csapatok gyüle
keztek. A búcsúztatáson megjelentek a 
hatóságok képviselői, az élen dr. runyai 
’Sóldos Béla főispánnal és dr. Horváth 
Árpád alispánnal, a keresztény egyházak 
papjai, különböző intézmények vezetői 
és a város közönségének apraja-nagyja. 
Természetesen képviseltette magát a 
helyőrség minden alakulata, a m. kir. 
csendőrség és rendőrség is.

Pontosan 4 órakor Czupy Jenő m. kir. 
alezredes a kivonult csapatok élén fel
virágzott lován lovag Czaykowski Emá- 
nuel vezérkari ezredes elé ugratott, aki
nek bejelentette, hogy az alakulat me
netkészen áll. Erre a helyőrség parancs
noka az atcvonal elé állott és harsány 
hangon elmondott rövid, szép beszéd
ben búcsúztatta el a harcba indulókat. 
„Büszkék lehetnek arra, — mondotta — 
hogy résztvehetnek abban .a harcban, 
amely e szent földért s annak jobb sor
sáért távol a határainktól folyik." Ki
fejezte az ezredes a győzelembe vetett 
hitét és arra kérte a huszárokat, hogy 
szerezzenek hirt és dicsőséget nevük
nek és városunknak. A szeretet és a 
féltő gondosság érzéseivel bocsátotta 
végül útnak a katonákat a dicsőségtel
jes viszontlátás reményében.

A nagy tetszéssel fogadott ünnepi 
szavak után dr. Gabonás János helyet
tes-polgármester szívből fakadt s haza
fias gondolatokkal telt beszédben Rima
szombat közönségének bucsuérzéseit 
tolmácsolta. Méltatta az ősi magyar ka
tonaerényeket, amelyek a nemzet fenn
állása óta sajátosságává váltak. A magyar 
kard ereje és fénye most a világpusztitő 
boisevizmus ellen küzd napról-napra 
nagyobb dicsőséggel. Vázolta a bolse- 
vizmus veszélyeit, s ama erős hitének 
adott kifejezést, hogy nincs már messze 
ennek, az egész müveit Európát fenye
gető veszedelemnek végső megsemmi
sülése. Ebben főrésze lesz a dicső ma
gyar honvédségnek, amikor is a magyar 
kard újra és kitörüihetetlenül bevési a 
nevét a hadtörténelembe. Majd elérzé- 
kenyült hangon vett búcsút a város ne
vében a harcba indulóktól azzal az Ígé
rettel, hogy az Istenért, a hazáért és a 
kereszténységért vivandó nehéz harcaik
hoz az itthonmaradottak az ima szár
nyán kérik az Egek Urának segítségét. 
A boldog viszontlátás reményének ki
fejezésével végezte dr. Gabonás János 
nagy hatást keltő beszédét.

Czupy Jenő alezredes, századparancs
nok mondott forró köszönetét a búcsú
szavakért, azzal a katonás ígérettel, 
hogy „mindenkor megcselekedik azt, 
amit megkövetel a haza". Áldozatkész
ségükért csak azt kérik az itthonmara- 
dottaktól, hogy vigyázzanak a hátsó front 
épségére, nehogy megismétlődhessenek 
az 1918. gyászos eseményei. Szeretettel 
és hálával gondolnak majd mindig 
vissza a hucsu szép perceire és a ka
pott ajándékokra.

A vitéz parancsnok beszédét nagy 
taps fogadta. Ezután a kürtös az „imá
hoz" jeleit fújta, majd megindult a kö
zönség áradata, hogy virággal és szere- 
tet-ajándékokkal halmozza el a messze
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ősszel megkezdik a Losonci-utca 
átburkolását.

Az Andrássy-ut, a Deák Ferenc-utca, 
Horthy Miklós-tér és a Kossuth Lajos- 
utca kövezetének rendbehozatala és por
talanítása után végre sor kerül a Lo- 
sonczi-utca lakóinak régi kívánságára is, 
amennyiben a m. kir. államépitészeti 
hivatal

még ez év őszén megkezdi a Lo
sonci-utca állami ut-részletének 
kis kockakövekkel való átburko
lását.

A 2. számú Budapest—kassai ország
út 157000—158000 kilométer szakaszá
nak átburkolása ügyében a helyszíni 
szemle Rimaszombatban az elmúlt héten 
folyt le. Ez alkalommal a hivatalos ki
küldöttek az érdekelt telektulajdonosok
kal a városháza nagytermében értekez
letet tartottak. A megbeszélést Lehoczky 
Kálmán min. főmérnök, a kereskede
lemügyi minisztérium kiküldötte nyi
totta meg, majd Pózna János m. kir. 
államépitészeti f5mérnök ismertette az 
utépités részletes terveit. Eszerint a 
993 folyóméter hosszú útszakaszon az 
ev. templomtól a konzervgyárig az ut 
9 m. szélességében, a konzervgyártól pe
dig a jelenlegi egyetemi munkatáborig 
7'5 m.-en lesz kiskockakő burkolat. Az

átkövezési munkálatok kapcsán szüksé
gessé válik majd az úttest kiegyenesitése 
miatt

a gyalogjáróknak helyenként 10—
40 cm-re való felemelése is.

Egyidejűleg átépítésre kerül a Sodoma- 
patak hídja is.

A főmérnök tájékoztatója után Zord 
Lőrinc műszaki tanácsos, a losonci kul
túrmérnöki hivatal vezetője — mint a 
föld mi velésügyi minisztérium kiküldötte 
— szólott a tervhez, amelyeket főleg a 
Rimaszabályozás szempontjából birált 
meg.

Majd a vármegye nevében Igaz Lajos 
vm. főjegyző, a város részéről pedig 
Éva László polgármester köszöntötték 
a régen megvalósításra váró útépítést. 
Sichert Károly ny. gyárigazgató az érde
keltek nevében örömének adott kifeje
zést, hogy ennek a fontos útrésznek ki
kövezése és ezáltal e városrész porta
lanítására sor kerül. Miután a tervezet 
ellen általában kifogások nem merültek 
fel, a helyszíni szemle után a bizottság 
és az érdekeltek a jegyzőkönyvet 
aláírásukkal hitelesítették. Az átburko- 
lással kapcsolatos járdaépítés a város 
feladatát fogja képezni.

N a g ysze rű  eredm énnyel zá ru lt a gazdasági háztartási tanfolyam .

útra indulókat. Családtagok, ismerősök 
és ismeretlenek kezéből csakhamar min
den egyes katona és annak hűséges 
lova virágoktól lett diszes. Az ajándé
kozásban előljártak az áll :mi kórház 
önkéntes ápolónői, akik egy délelőtt 
dr. Halász Istvánná és Martincsók Editke 
buzgólkodása révén hat kosárt kitévő 
ajándékot gyűjtöttek össze. De aki csak 
tehette, kisebb-nagyobb ajándékkal fe
jezte ki honvédeink iránti nagy szere- 
tetét. A megható jelenetek után a levente
zenekar eljátszotta a Himnuszt, majd a 
felvirágzott alakulat diszinerietben vonult 
el a helyőrség parancsnoka előtt. Végül 
a leventezenekar és a cigányzenészek 
pattogó indulói mellett a huszárok az 
állomáshoz vonultak, ahonnét az éjszaka 
folyamán indultak tovább valahová Orosz
országba, hogy a haza által megkívánt 
kötelességüknek ott tegyenek eleget. A 
„hadak utjá“-ra magukkal vitték a mi 
szeretettel és féltő aggodalommal telt 
„Isten hozzád" jókívánságainkat és azt 
a biztos érzésünket, hogy az Egek Ura 
őket győztesen és dicsőségesen vezéreli 
vissza !

A harctérre induló losonci
honvédek búcsúztatása.

Losonc város közönsége vasárnap 
ünnepélyes keretek között búcsúzott el 
a keleti harctérre induló honvédcsapa
toktól, melyek soraiban számos rima- 
szombati és gömörmegyei hadbavonult 
is helyet foglal. Dr. ifj. Kottái Ernő 
polgármester megrázó erejű hazafias 
beszéddel vett búcsút a katonáktól, majd 
az egyik honvédalakulatnak a város 
közönsége ajándékaként diszes csapat- 
zászlót nyújtott át. Az elvonuló honvéd
alakulatok parancsnoka vette át a zász
lót, s megígérte, hogy azt hiven és be
csülettel fogják megőrizni. A harctérre 
induló katonák ünnepélyes eskütétele 
után diszmenet volt.

Győrffy-Bengyel Sándor
k ö z e llá tá s i  m in isz te r  
v á r a t l a n  h a lá la .

A magyar közéletet újból mérhe
tetlen veszteség és gyász érte. Ju
nius 7-én, vasárnap a kora reggeli 
órákban villámgyorsan terjedt el a 
rádió utján a megdöbbentő hir, hogy

Győrffy-Bengyel Sándor szol
gálaton kívüli vezérezredes, m. 
kir. titkos tanácsos, közellátás- 
ügyi miniszter agyvérzés kö
vetkeztében, 57 éves korában 

hirtelen elhunyt.
A miniszter már 10 év óta sú

lyos szívbajban szenvedett és an
nak idején orvosai óvták attól, hogy 
felelősségteljes tisztséget vállaljon, 
de mint jó katona, átvette rendel
tetésszerű nehéz posztját és meg
feszített erővel az utolsó pillanatig 
önfeláldozóan végezte nagy felelős
séggel járó munkáját.

A munka és kötelességteljesi- 
tés halottja lett Győrffy-Ben

gyel Sándor miniszter,
s ezért gyászolja őt őszinte szívből 
és mélységes részvéttel az egész 
magyar közvélemény, méltó elis
meréssel adózván egyben V. éves 
működése alatt végzett maradandó 
és értékes munkásságáért.

A nemzet nagy halottját szerdán 
délután temették el Budapesten ka
tonai diszpompával a részvétnek 
hatalmas megnyilvánulása mellett. 
A temetésen a Kormányzó Urat 
Kállay Miklós miniszterelnök kép
viselte, a koporsónál a kormány 
nevében Reményi-Schneller Lajos 
pénzügyminiszter búcsúzott el a ra
gyogó katonai pályát befutott és 
magas politikai állást elért kedves 
munkatárstól. Az elhunyt minisz
tert gróf Teleki Pál és gróf Csáky 
István sírjai mellé helyezték örök 
nyugovóra.

A mai időkben rendkívül hasznos és 
gyakorlati célú kiképzés folyt le a ri
maszombati Téli Gazdasági Iskolában. 
Az iskola igazgatóságának rendezésében 
május 4-cn kezdődött és junius 14-én 
fejeződött be a m. kir. gazdasági ház
tartási tanfolyam, amely vasárnap dél
ben tartotta meg záróvizsgáját az inté
zet egyik tantermében. A hat hetes tan
folyamon 2 helybeli és 36 vidéki leány
növendék vett részt, akik Gömör vár
megye 25 községéből kerültek ki. A 
tanfolyam előadói Szilárd Mária és Bedő 
Katalin budapesti gazdasági tanárnők, 
valamint dr. Révész Menyhért járási és 
városi tiszti orvos voltak. Sajnálatos, 
hogy a nagyszerű eredménnyel végző
dött tanfolyam iránt Rimaszombat váro
sának hölgyközönsége részéről csekély 
fokú érdeklődés nyilvánult meg, akik 
pedig a vizsgát végighallgatták, meg
győződhettek arról, hogy a vándortan
folyam előadói milyen lelkiismeretes és 
eredményes munkát végeztek. Azok vi
szont, akik a tanfolyamot elvégezték, 
örök életre szóló tudással és az élet 
minden körülményei között felhasznál
ható tapasztalatokkal gazdagodtak. Mint 
értesültünk, a tanfolyamot adandó alka
lommal kizárólag Rimaszombat számára 
ismét megrendezik.

A vizsgán a m. kir. földmivelésügyi 
minisztériumot, mint vizsgabiztos, Kákosy 
Jenő m. kir. gazdasági tanár képviselte. 
Rimaszombat megyei város képviseleté
ben dr. Gabonás János polgármester
helyettes jelent meg. Az érdeklődők so
rában ott láttuk özv. Samarjay Jánosnét, 
a Jótékony Nőegylet elnöknőjét, Varga

Imre ref. lelkészt és Benedek József 
igazgatóval az élen a Téli Gazdasági 
Iskola tanárait, valamint a hallgatók 
szüleit. A Magyar Hiszekegy elimádko- 
zása után Szilárd Mária tanárnő üdvö
zölte a megjelenteket, majd Kákosy 
Jenő vizsgaelnök a földmivelésügyi mi
nisztérium megbízásából megnyitotta a 
vizsgát és meleg szavakkal köszöntötte a 
résztvevőket, mint a „jövő reménységeit" 
és arra kérte őket, hogy vigyék maguk
kal az otthonukba, s családjaikban hasz
nálják fel azt a lelki irányítást, amit 
ezúttal szereztek. Majd a 38 növendék 
bámulatraméltóan pontos és ügyes vá
laszokat adott azokra a nehéz kérdé
sekre, amelyeket az előadók a háztar
tástanból, állattenyésztésből, kertészet
ből, tejgazdaságtanból, valamint egész
ségtanból részükre feladtak. Feleleteik
kel teljes mértékben kivívták a vizsgái 
elnök és a közönség elismerését. A fő
leg gazdacsaládokból kikerült tanfolyam
hallgatók a 6 hét alatt teljes értékű gya
korlati oktatást kaptak a takarékos fő
zésből és az ezen idő alatt elkészített 
kézimunkáikból Ízléses és gazdag ki
állítást rendeztek. A hat hét erőteljes 
munkája ellenére pompás magyaros 
háziipari cikkek és fehérneműk készül
tek el a szorgalmas növendékek kezei
nek munkájából.

A jól sikerűit vizsga után Kákosy 
Jenő vizsgabiztos elismerő szavak kísé
retében nyújtotta át a bizonyítványokat 
a kipirult arcú leányoknak, akikből bi
zonyára derűs magyar háziasszonyok és 
anyák válnak majd.

Páles Gyula, Tariska Magda, Ujpál Kál
mán, vitéz Zalaváry Zoltán. Egyszerűen 
érett 13 tanuló. Egy-egy tárgyból javító 
érettségi vizsgára utasítottak 5 tanulót. 
A javító vizsgák az egész miskolci tan
kerület részére szeptemberben Rima
szombatban folynak le.

Széman-Intézet vizsgái. A Széman- 
Intézet ismét útnak bocsátott egy kis 
végzett csapatot, immár a másodikat az 
iskola fennállása óta. Reménykedve, bizó 
lélekkel indultak az életnek, mindegyik 
szemében ott ragyogott a munkakedv, 
dolgozni akarás, kezükben pedig a két 
év szorgalmas munkájának jutalma: a 
szép bizonyítvány. Az Írásbeli vizsgála
tok junius 8—9—10 én voltak, a szóbeli 
záróvizsgálatot junius hó 15 én tartolták 
meg. A kát. tanügyi főhatóság részéről 
elnöklő dr. Panka Tibor áll. gimnáziumi 
igazgató, szakelőadó és a tanker. kir. 
főigazgatóság szakbiztosa: Stimm Irén 
keresk. középisk. tanár, tanulmányi fel
ügyelő megelégedésüket fejezték ki a 
tapasztaltak felett. A végzett növendékek 
közül jeles eredményt értek el: Bartáky 
Éva, Bodor Sarolta, Csorba Edit, Derecs- 
key Mária, Grosz Livia, Surgotta Mária, 
Surgotta Ilona, Veres Ilus és Virók 
Erzsébet. Az iskolai évet junius 16-án 
ünnepélyes Te Deum zárta be, melyen 
a tanárok és növendékek együttesen 
adtak hálát a jó Istennek az egész évi 
kegyelmekért.

Leánytanulók felvétele a gimnázium
ba. Az Egy. Prot. Gimn. igazgatósága 
közli, hogy a g i mn á z i u m I. és többi 
osztályaiba bejáró magántanulóként be
iratkozni szándékozó leányok kérvényei
ket — úgy mint az előző években — a 
miskolci ref. püspöki hivatalhoz címezve, 
s a szükséges okmányokkal felszerelve 
a gimnázium igazgatóságához adják be.

Zászlószentelési 
ünnepség Kiskunhalason.

Mint ismeretes, Rimaszombat vá
ros közönsége a cseh-szlovák ura
lom alól felszabadító csapatok kö
zül Rimaszombatba elsőnek érke
zett

„ Ba l o g h  Ádám“ kerékpáros 
zászlóaljnak ezüstkürtre illő 
csapatzászlót adományozott.

Ennek a zászlónak felszentelésére 
junius 29-én, Péter-Pál-napján ke
rül sor Kiskunhalason, a zászlóalj 
jelenlegi székhelyén ü n n e p é l y e s  
„Honvéd-nap“ keretében. Az ün
nepségen Rimaszombatból megje
lennek dr. E sz  e n y i Gyuláné, mint 
zászlóanya és É v a  László polgár- 
mester, aki a felszentelés alkalmá
val az ünnepi beszédet mondja.

K i m u t a t á s
a Gömör és Kishont vin. Vitézi Szék 
által 1942. évi február havában meg
hirdetett „Vitézi Néma Bál“-ra történt 
befizetésekről:

5 P: Paul Viktor, Éva László, Kálmán Károly, 
Konyha Géza, Simonify Pál, Kalocsay Gyula, 
Virág László, vitéz Rajháthy Sándor, vitéz Ke
resztes László, vitéz Árvay Ferenc, vitéz Náday 
József, vitéz Deák János Rimaszombat. Hevessy 
László Rozsnyó, Csiszár László Kelemér, Czé- 
kus László Lice, Varga és Langhoffer Rozsnyó, 
Papp Elek Korláti, Kogler Géza, dr. Pünkösti 
Mihály, dr. Király Kálmán, Tornaijai Hitelszövet
kezet, Halyák József, dr. Vincze Jenő Tornaija, 
dr. Kovács József Rozsnyó, Dapsy Béla Szkáros, 
1 számú Vitézi Törzsszék, 2. számú Vitézi 
Törzsszék, 3. számú Vitézi Törzsszék, 5. számú 
Vitézi Törzsszék Budapest, Nógrád vármegye 
Vitézi Széke Balassagyarmat, Északpest várm. 
Vitézi Széke Budapest, Ung vármegye Vitézi 
Széke Ungvár, vitéz Veres János Kerekgede, vi
téz Csiszár Barna Otrokócs, vitéz Korondy János 
Jolsva, vitéz Simon Gábor Tornaija, vitéz Mada- 
rassy Ferenc Pelsöc, vitéz Király István Tornaija, 
vitéz Czakó Antal Fülek, vitéz Harmad László 
Tornaija, dr. vitéz Sárkány Sándor Miskolc, vi
téz Borzy Béla Tornaija, vitéz Ambruzs Sámuel 
Pelsöc, vitéz Perjési József Sajókirályi, vitéz 
Molnár Dániel Rimapálfala, vitéz id. Berze 
István Korláti, vitéz Horváth Kálmán Tornaija, 
vitéz Baranyai Kálmán Csíz, vitéz ifj. Berze 
István Korláti, vitéz K. Filep József Sajókeszi, 
4 P: Dr. Andrik László Putnok, Pálkuti László. 
Tariska Lajos, Juraskó Gabriella, vitéz Botttik 
Sándor Rimaszombat.

Folyt at j uk.

Iskolai hírek.
A rimaszombati Egyesült Prot. Gim

náziumba a beiratkozások a jövő 1942. 
és 1943. tanévre junius 22—23. napjain 
lesznek. A gimnázium I. osztályába az 
vehető fel, aki a IV. elemi osztályt si
kerrel elvégezte és szept. 15-ig elmúlt 
10 éves, de a 13 ik életévét még nem 
töltötte be. A beiratkozáskor a követ
kező okmányokat kell felmutatni: 1. ele 
mi iskolai értesitőkönyvecske, 2. himlő
oltási, 12 évnél Idősebbeknél ujraoltási 
bizonyítvány, 3. a jelentkező tanuló szü
letési anyakönyvi kivonata, 4. a tanuló 
szüleinek születési és házassági bizo
nyítványa, 5. az apai és anyai nagyszü
lők születési és házassági bizonyítványai.

Beiratáskor 20 P felvételi dij fizetendő. 
Más gimnáziumból átlépő tanulók a 
tanulmányi értesítőn kívül szintén kö
telesek felmutatni a felsorolt születési, 
illetve házassági okmányokat. Azok, akik 
a júniusi beiratkozást elmulasztják 10 
pengővel több beiratási dijat kötelesek 
fizetni, mely összeg a tehetségmentő 
alaphoz fog csatoltatni. Igazgatóság.

A Zeneiskola évzáró ünnepélye ma,
vasárnap délután 6 órai kezdettel folyik 
le az intézet zenetermében változatos 
műsor keretében.

Évzáró ünnepélyek. Az iskolák tanu
lóinak hálaadása az év szerencsés be
fejezése alkalmából ma, vasárnap dél
előtt a szokásos diák-istentiszteleteken 
történik meg. Utána 11 órakor az Egy. 
Prot. Gimnáziumban és az állami elemi 
leányiskolában tartják meg az évzáró 
ünnepélyt. Délután 3 órakor az állami 
el. fiúiskola évzárója folyik le. Az állami 
polgár! leáity- és fiúiskola évzáró ünne
pélyét junius 25-én, csütörtökön d. e. 10 
órakor tartják meg.

Az érettségi vizsgák eredménye az
Egy. Prot. Gimnáziumban a következő 
volt: Kitüntetéssel vizsgázott: Csók Pál; 
jelesen érett 2 tanuló: Szokolay Imre és 
Tárcsán József. Jól érett 15 tanuló: Ba
lázs Rudolf, Bóna Olga, Burián Dagmár, 
Elek Kálmán, Földi István, Ibos Ferenc, 
Kardos Lili, Katona Géza, Komjáthy 
Csaba, Koskó Lajos, Molnár László,



1942. junius hó 21. GOm S r

V igyáza t  /
A Darmol hashajtót utánoz- 

A  zák. Ügyeljen, mert minden
T. g g Z A k < fi tablettán a „ DARMOL"  

szónak és T alakú bevágás- 
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje
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A  K orm ányzó Ur születésnapja .
Magyarország Föméltóságu Kor

mányzójának 74. születésnapját Ri
maszombat városa a mai időkhöz 
mért komolysággal és a legelső 
magyar ember kívánsága szerint is 
szerényen, de bensőséges és hódo
latteljes családi ünnepségként ülte 
meg. A varos lobogódiszbe öltözött 
és a lakosság a keresztény feleke
zetek templomaiban tartott hivata
los hálaadó istentiszteleteken az 
ima szárnyán kért áldást és bol
dogságot az országgyarapitó Kor
mányzó Ur életére és működésére. 
A róm. kát. templomban Radány 
Lajos esperes-plébános mondott ün
nepi misét és magasanszárnyaló 
imádságot, a református templom
ban Varga Imre, az evangélikus
ban pedig vitéz Barátli Károly lel
készek ünnepi beszédben méltatták 
a nap jelentőségét. A z istentiszte
leteken résztvett a helyőrség tiszti
kara Czaykowski Emánuel ezredes
sel az élen, valamint a hatóságok 
és közületek képviselői dr. runyai i 
'Sóldos Béla főispán, dr. Horváth 
Árpád alispán és Éva László pol
gármester vezetése mellett. A kát. 
templomban reggel külön szentmi
sét tartottak a honvédség tagjai 
számára. A hivatalokban e napon 
csak ügyeletet tartottak és az üzle
tek a déli órákban önként bezártak.

*  *
*

A Kormányzó Úr születésnapján 
adta át ünnepélyes keretek között 
dr. vitéz Bü k k y  Jenő rendőrkapi
tány B a c z o n y i  Béla és Laj kó  
Károly államrendőrségi detektivek- 
nek a délvidéki emlékérmet.

— Eljegyzés. Sztolár Olga és Sárdy 
Tibor m. kir. g. hadnagy jegyesek. Ri
maszombat, 1942. junius hó 20.

— Házasság. Reken Olga polgári
iskolai tanítónő és Csontos Á'pád városi 
adótiszt junius hó 25-én délután 6 óra
kor tartják esküvőjüket a cserencsényi 
(Szlovákia) ág. evangélikus templomban. 
(M. k. é. h.).

— Esküvő. Hlozek Katalin és Harmath 
Ottó D. László szolgabiró, junius 24 én, 
szerdán este 7 órakor tartják esküvőjü
ket a róm. kát. plébániai templomban

— A képkiállitás f. hó 21-én, vasár
nap este megszűnik a „Három Rózsa" 
nagytermében. Addig egész nap meg
tekinthetők a képek vásárlási kötelezett
ség nélkül. Belépődíj nincs.

— Orvosi hir. Dr. Fuchs Izsó ny. 
kórházi főorvos magánrendeléseit laká
sán (Hunyadi-utca 33.) újból megkezdte

Negyedévszázados müvészjubileum.
Az elmúlt hét szombatján a budapesti 
Operaház meleg ünnepségben részesí
tette a gömör-megyei származású P. Ba- 
silides Máriát, a kiváló operaénekesnőt 
huszonötéves művészi működésének év
fordulóján. Az ünnepeltet dr. Hóman 
Bálint kultuszminiszter üdvözlő leiratban 
köszöntötte, majd a jubilánst, két másik 
társával együtt, Márkus László igazgató 
üdvözölte, mig a kartársak aranygyűrű
jét dr. Palló Imre operaénekes adta át.

Kitüntetés. Magyarország Kormány
zója Kondorossy Gyula felsőbalogi fő
jegyzőt a Nemzetvédelmi Kereszttel tün
tette ki.

Értékes ajándék a múzeumnak. Ritka 
és értékes ajándékkal bővült a Gömör- 
megyei Muzeum Tompa Mihály emléké
nek szentelt gyűjteménye. Varga Imre 
ref. lelkész utján Bilkei Papp István m. 
kir. kormányfőtanácsos, ny. főiskolai ta
nár (Budapest) a nagy költő egy ere
deti kéziratát küldte meg a múzeumnak. 
Az immár megsárgult papírra irt költe
mény „Az olvasóhoz" címet viseli, 20 
strófát és 6—6 verssort tartalmaz, ame
lyek „egy csudás könyv" dicsőítését 
zengik meg Tompa Mihály jellegzetes 
gyöngybetüivel. Az értékes leletet kül
dője egy régen elhunyt lelkész hagyaté
kában találta meg és kedves kötelessé
gének tartotta, hogy azt a Gömörmegyei 
Muzeum Tompa szobája számára meg 
küldje. Figyelmességéért méltán illeti há
lás köszönet.

Halálozások. Dr. Fratrits József volt 
nyitrai ügyvéd, a Nyitra—Pozsony közig, 
egyesitett vármegyék törvényhatósági 
bizottságának tagja 53 éves korában 
Budapesten meghalt. Az elhunytban, aki 
a 20 éves megszállás alatt a nyitrai 
magyarság egyik vezére volt, Fratrits 
Vilma cimz. polgári iskolai igazgató 
(Győr), volt rimaszombati polgári isko
lai tanárnő bátyját vesztette el.

Peirusz Béláné sz. Csétnan Julianna 
életének 32. évében sorvasztó kór követ
keztében elszenvedett kinos betegség 
után junius 13 án meghalt. Fiatal élete 
derekán sirbaszállt kedves hitvest és 
szerető anyát bánatos férjé, árván ma
radt kislánya és kiterjedt rokonság 
gyászolja. Temetése junius 15-én ment 
végbe nagy részvét mellett.

Kovács Józsefné sz. Matolay Ida, né
hai Kovács József salgótarjáni ügyvéd 
özvegye 85 éves korában, junius 15-én 
meghalt. Vele a szerető édesanyák min
taképe távozott el az élők sorából, aki
nek özvegységén át is szomorú sorsát 
a világháborút vitézen álküzdött három 
fiúgyermekének elvesztése is súlyosbí
totta. Életének utolsó szakát szerető 
leányai és unokája boldogsága és gon
dos ápolása sugározta be. Halálát Bog- 
ner öyuláné és Juraskó Pálné leányai, 
dr. Bogner Gyula lévai kórházi orvos, 
unokája és kiterjed! rokonság gyászolja. 
Temetése az ev. egyház szertartása sze
rint junius 17 én ment végbe, amikor 
hült tetteméit legkisebb fia, néhai Kovács 
Kálmán pártigazgató nyugvóhelye mellé 
helyezték el örök pihenőre.

Virító Agave Beretkén. Mint ritka
ságot közöljük, hogy Beretkén (u. p. Gö- 
mörpanyit) Tornallyay Margit földbirto
kos ősi kúriájának kertjében virítani 
kezd egy kivételes nagyságú Agave Ame- 
ricana, vagyis népiesen: százéves Aloe. 
Az érdekes növény mintegy 75 éves és 
súlya kb 8—10 métermázsa. A virág 
előreláthatólag egy hónap alatt fejlődik 
ki és egész nyáron át pompázni fog. 
Az Agave növény eredeti hazája Közép- 
és Délamerika. A mexikóiak húsos leve
leit megcsapolják és ebből nyerik nem
zeti italukat: az agavebort. Déleurópá- 
ban is tenyészik, de az ottani példányok 
jóval kisebbek és korábban elvirágoznak. 
Agave életében csak egyszer virít. Vi
rágzása után elpusztul. Ezelőtt 17 évvel 
is virított Beretkén egy Agave. Enn°k 
virága mintegy 9 m magas volt és szá
rított állapotban ma is megvan.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett édesanyánk, 

nagyanyánk, illetve anyásunk: özv. Kovács 
Józsefné sz Matolay Ida elhunyta alkal
mából részvétüket kifejezni és a végtisz
tességen megjelenni szívesek voltak, ez
úton mond hálás köszönetét

a gyászoló család.
Rimaszombat, 1942. junius hó 18.

Az állami elemi iskolák növendé
keinek vasárnapra tervezett majálisa a 
kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Tilos gyufát küldeni tábori postai 
csomagokban. A postavezérigazgatóság 
közli, hogy postai, illetőleg táboripostai 
küldeményekben gyufát küldeni tilos. 
Sokszáz magyar honvéd postai külde
ményét tűzveszélynek teszi ki az, aki 
meggondolatlanul gyufát helyez el a tá
bori postai csomagokban.

Sza ba d  a fehérkenyér sütése.
A hivatalos lap múlt szombati 

számában rendelet jelent meg, amely 
kimondja hogy a törvényhatóság 
első tisztviselője engedélyt adhat 
arra, hogy fehérkenyeret süssenek 
finom búzalisztből. A fehérkenyér
hez a burgonyát ugyanúgy kötele
sek felhasználni a sütőiparosok, 
mint az egységes buzakenyérhez, a 
községi elöljáróságok pedig 100 
kilogram súlyú kenyérre szóló ke
nyérszelvény ellenében 75 kg finom
lisztet kötelesek kiszolgáltatni a fe
hérkenyér készítéséhez. Ott, ahol a 
kenyérsütéshez a burgonya felhasz
nálása kötelező, 71 kg finomlisztet 
kell kiutalni a pékek számára.

Perecet csak finom liszt
ből szabad készíteni

és száraztésztaféléket s morzsaké- 
szitésre szolgáló tésztát is csak fi
nom lisztből szabad előállítani. A 
rendelet szerint a fehérkenyér fo
gyasztói ára kilogramonként 74 f.

Á G Y T O L L  O L C S Ó N !
T arkatoll70 fillér, jobb 1.60, sz. vegyes fosz
tott 2.—, jobb 2 60, még jobb 3.—, finom szürke 
3.60. Fehéres fosztott libatoll 4.50, jobb fehér 
5.50, még jobb 6 50, kimondott jóminőségü 5 50, 
pehelyest 9.— P-töl szállít 5 kilós papirzsákcso- 
magolásban, bérmentve, utánvéttel. T isztvise
lőknek 3*/0 kedvezmény. Varga Antal ágytoll- 
vállalata, Kiskünfélegyház, Szent János-tér 35.

Rajzkiállitás. Az Egyes. Prot. Gim
názium tágas rajztermében az egész 
héten élénk látogatottság tárgyát ké
pezte az intézet növendékeinek rajz- 
kiállitása. A kiválogatott rajzok élénk 
bizonyságát nyújtottak annak a céltuda
tos és gondos tanítási módszernek, ame
lyet immár három évtizeden át Holéczy 
Miklós tanár fejt ki sok eredményt el
érve. Rendkívül szembetűnő az a foko
zatos fejlődés, amely az egyes osztályok 
tanulóinak rajzai nyújtanak. Meglepő 
formakészség és pontosság jellemzik az 
egyes rajzokat és festményeket, s nem 
egy eredeti és máris nagy tehetség jelei 
bontakoznak ki az egyes rajzolók mun
káiból, ami egyformán képezi a tanár 
és a tanulói dicséretét.

Talált tárgy. A kir. ügyészségnél kb 
2 hónap előtt valaki egy ernyőt hagyott 
el. Tulajdonosa ott kellő igazolás után 
átveheti.

S P O R T .
L E V E N T E - S P O R T .

A Rimaszombati Levente Egyesület ju 
nius 14 éré évadzáró sportünnepélyt hir
detett. Ebben az esztendőben azonban a 
levente-rendezéseket az időjárás részéről 
fátumszerü rosszakarat kisérte, ameny- 
nyiben vasárnap délután — miként a 
közelmúltban már két levente-napon — 
egyfolytában tartó esőzés állott be, ami
nek következtében a 10 pontból álló 
programszámokból csak az atlétikai részt 
és a labdarugőmérkőzést bonyolíthatták 
le. Á leventecsapatok a zenekarral az 
élen zászlaik alatt már szakadó esőben 
vonultak fel a Széchenyi-kerti sportte
lepre, ahol nemzeti színekkel feldiszitett 
tribün és a rossz idő miatt természet
szerűen csak kevés számú közönség fo
gadta őket. A díszpáholyban helyet fog
laltak: dr. Halász István vm. főjegyző a 
vármegye, dr. Gabonás János helyettes
polgármester a város, dr. Soós Béla m. 
kir. rendőrsegédfogaltnazó a rendőrkapi
tányság, Sdghy Dezső m. kir. főhadnagy 
a járási leventeparancsnokság és dr. Ma- 
ridnyi Pál kir. törvényszéki biró a Le
vente Egyesület elnöksége részéről. A 
kivonult csapatokat Molnár Sándor fő
oktató vezette a zászlórúd elé, amelyre 
a Magyar Hiszekegy hangjai mellett von
ták fel félárbócra a nemzeti lobogót.

A felázott talaj miatt a nagy érdeklő
déssel várt tornaszámok elmaradtak, 
azonban az atlétikai versenyeket Sándor 
Jenő gimn. tanár, leventeoktató vezetése 
mellett lebonyolították. Az eredmények,
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amelyeket az irreális pálya befolyásolt, 
a következők voltak :

100 m. síkfutás: 1. imrecze (gimn. le
vente) 12 mp, 2. Kisfaludy (gimn. lev.), 
3. Dombóvári (iskolánkivüli levente.)

400 in. síkfutás: 1. Kosztra (gimn.) 
56' 1 mp, 2. Poprócsy (gimn.), 3. Lipták 
(isk. lev.)

Magasugrás : 1. Kovács László (gimn.) 
157 cm, 2. Jetiinek Harry (gimn.) 151 
cm, 3. Szőke János (isk. lev.) 145 cm.

Gerelyvetés : 1. Kosztra (gimn.) 42 m. 
40 cm, 2. Udvardy (gimn.) 37 m, 3. Elek 
(isk. lev.) 35 ni, Kovács L. versenyen 
kívül 44 m 20 cm-t dobott.

Távolugrás: 1. Kovács (gimn.) 5 m8 
cm, 2. Soós (isk. lev.) 4 m 80 cm, 3. 
Antony (gimn.) 4 in 66. A versenyen kí
vül induló Jelűnek H. holtversenyben 
végzett 1 helyen Kováccsal, ugyancsak 
5 m 8 cm-es eredményével.

4x100 m. váltófutás: 1. Gimnázium 
(Imrecze, Antóny, Kisfaludy, Kovács) 49'3 
mp. 2. Iskolánkivüli leventék (Dombo- 
váry, Juhász, Szőke, Soós) 53 mp.

A gimnázisták atlétikai győzelmét a 
tribünön nagy diáköröm fogadta, ame
lyet azonban a leventék futballcsapata 
a diákok ellen 6:1 (3:0) arányú győze
lemmel viszonzott. Iga?, hogy a vizes 
talajon lefolyt meccs inkább jóizü szó
rakozást, mint tervszerű sportot hozott 
a közönség szavalókórusának aktív rész
vétele folytán.

Mire a labdarugómérkőzést, amely 2x 
30 percig tartott, befejezték, az esőzés 
is elállt, úgyhogy a jobb sorsot megér
demelt leventeünnepély fegyelmezett el
vonulással érhetett véget.

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.

Nemzeti filmszínház kft.
Az idei évad legnagyobb filmslágere, 

a magyar filmgyártás újabb remekműve, 
a „Fráter Lóránd" kerül szombaton, va
sárnap és hétfőn bemutatóra. A „Dankó 
Pista" sikerével vetekedő filmoperett a 
legendás hirü „nótás kapitány" egy ed
dig ismeretlen életepizódját eleveníti fel, 
amely tele van dallal és szerelemmel. 
Rimaszombatban még sokan emlékeznek 
a dalkirály 37 év előtti itteni szereplé
sére, amikor a gimnázium tornacsarno
kában hangzottak fel az örök szépségű 
Fráter dalok a költő ajkán és hegedű
jén. Ezek a gyönyörű dalok uralják a 
derűs, izgalmas és romantikus filmet, 
amelynek főszerepét: Fráter Lóránd alak
ját Páger Antal személyesíti meg a maga 
utólérhetetlen nagy színjátszó tehetsé
gével. Mellette Goll Bea, az uj magyar 
filmcsillag, Tőkés Anna, Szilassy László, 
Ajtay Andor, Mály Gerő és Makláry je
leskednek a Kálmár László által meste
rien megrendezett film nagyobb szere
peiben. Kisérő a Magyar Világhiradó.

Junius 23-án, kedden Josep hine Ba
ker újabb nagy filmje: „A fekete Vénusz" 
kerül műsorra. Párisban és Afrikában 
játszódik le a film érdekfeszitő története, 
amelynek főszerepeit a fekete filmcsil
lagon kívül a legjobb francia színészek, 
mint Vivane Románcé, Albert Prejean 
és Jean Galland játszák. Kisérő műsor 
az UFA háborús híradója.

Junius 24-én, szerdán és 25 én, csü
törtökön közkívánatra a „Gül Baba*
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regényes zenés vígjáték másodbemuta
tójára kerül sor. Martos Ferenc és Huszka 
Jenő bűbájos szépségű darabjában Sze- 
leczky Zita, Szalay Karola, Jávor Pál, 
Makláry Zoltán. Rátkay Márton stb. gyö-

nyörködtetik a nézőt. Kisérő műsor a 
Luce olasz híradó.

A legközelebbi nagy újdonságok : a 
„III. Richard" Boris Karloffal és „A kék 
madár" Shirley Templével.__________

Értesítés.
A m. kir. föídmivelésflgyi miniszter 

ur 1942. évi május hó 19-én kelt 25.000/ 
1942.1/B 2. számú határozatával a 44.000/ 
1941. F. M. számú rendelet 6. §-ának 
(1) bekezdése alapján Gömör és Kis
hont vármegye tüzifaszükségletét 100.000 
ürköbméíerben állapította meg. Ebben 
a tüzifamennyiségben a törvényhatóság

területén lévő hatóságok, hivatalok, in
tézmények, iskolák, kórházak, kereske
delmi és ipari vállalatok, valamint a pol
gári lakosság tüzifaszükséglete is benn- 
foglaltatik.

A törvényhatóság fent megállapított 
tüzifaszükségletének fedezésére az ed
digi készletbejelentések alapján a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter ur az alábbi 
tüzifamennyiségeket jelölte meg :

1 S
-s

z. A fatermelö neve és lakhelye A kitermelés helye engedily 
tűzifa ii

1 Balázs István Magyarhegymeg Magvarheevmeg 123
2 Agőcs Kis István Baracapuszta Baraca 230
3 R. Kát. Püspökség Rozsnyó Velkenye 975
4 Tornallyay Zoltán Tornaija Tornaija 514
5 Balázs István Magyarhegymeg Magvarhegvmeg 170
6 dr. Hajtó Frigyesné Budapest Feled 742
7 Rósenberg Jónás és fiai Tornaija Harkács 59
8 Sztruhár János, András Pál Szkáros Szkáros 50
9 Puskás János Gömörpanyit Gömörpanyit 67
10 Kiár Zoltán és társa Özörény Özörény 165
11 Balázs István Magyarhegymeg Magyarhegymeg 51
12 Balázs István Magyarhegymeg Sajószárnya 240
15 Balázs István Magyarhegymeg Guszona 240
14 Kovács Pál és neje Gömörpanyit Gömörpanyit 67
15 Buch Aladár és társai Tornaija Tornaija 120
16 Volt Úrbéresek Pelsőc Pelsőc 656
17 Kácsor Ferenc Vály Felsővály 240
18 Záborszky Ernő és neje Gömörpanyit Gömörpanyit 124
19 Szilárdy Béla Sajószentkirály Sajószentkirály 250
20 Rósenberg Jónás és fia Tornaija Kisvisnyó 15
21 Rósenberg Jónás és fia Tornaija Zsór 69
22 Czékus László Lice Lice 38
23 Tornallyay Margit Beretke Beretke 480
24 id. Pápezsik Andrásné és Bece Károly, Pelsőc Pelsőc 121
25 Csoportbirtokosság Beretke Mellété 100
26 Gernyii Tolt csihszl. telepesek éri gondn. Rimaszombat Dobóca 565
27 Habodász József és társai Kisgömöri Kisgömöri 187
28 Nagy János Pelsőc Pelsőc 150
29 Csernák József Sajószárnya Sajószárnya 800
3d dr. Hizsnyay-Heinzelmann Béla Lice Lice, Meiléte 707
31 Nagyközség Jolsva Jolsva 10090
32 Erdő és Lég. Közbirt. Süvete Süvete 4
33 Volt Úrbéresek Bátka Bátka 195
34 Szojka József Gömörmihályfalva Gömörmihályfalva 98
35 Odor Antal és társai Gömörfüge Gömörfüge 131
36 Gróf Serényi János Putnok Putnok 401
37 Szabó László Várgede Várgede, Feled 257
38 Márkus Ferenc Ragály Felsővály 93
39 R. Kát. Püspökség Rozsnyó Rozsnyó 3436
40 Kis Kálmán és Gyula Kisgömöri Kisgömöri 76
41 Kis Lajos és neje Gömörpanyit Gömörpanyit 23
42 M. kir. Erdőigazgatóság Miskolc Rimaszombat, Rozs

nyó, Jolsva 14442
43 M. kir. Erdőhivatal Fülek Balogfala 659
44 Rimaszombat megyei város Rszombat, Rtamásf. 4715
45 Kovács Pál és neje Gömörpanyit Gömörpanyit 88
46 Kis László Tornaija Beretke 158
47 br. Bakách Bessenyey urad. Fülek Gömörsid 621
48 dr. Hámos László Tornaija Tornaija 1000

Ezenkívül a m. kir. földmivelésügyi mi- tási engedélyt a rimaszombati m.
niszter ur 22064/1942. számú rendeleté
vel a Felföldy László putnoki fakeres
kedő által a Putnok—bánrévei Takarék- 
pénztártól megvásárolt és Domaháza (Bor
sod megye) község határában kiter
melt 800 ürköbméter tűzifát utalt ki 
szintén helyi eladás céljára.

Ezúttal felhívom a kijelölt tűzifa nagy- 
és kiskereskedőket, valamint azokat az 
intézményeket, kereskedelmi és ipari vál
lalatokat, amelyek a tüzifaszükségletüket 
rendszerint a fatermelőktől közvetlenül 
szerezték be, hogy tüzifaszükségletüket 
a felsorolt erdőgazdaságoknál, illetve ter
melőknél mielőbb kössék le. A beszerzés 
érdekében tőlen, kell igazolványt kérel
mezni arról, hogy a törvényhatóság ré
szére kijelölt fentemlitett készletből tű
zifa beszerzésére jogosullak.

A tüzifakereskedőket felszólítom, hogy 
az általuk beszerzendő tüzifamennyi- 
ségre a vármegye ellátására kijelölt tü- 
zifakészletek termelőjével haladéktala
nul kössenek adás-vételi szerződést.

Felhívom a fatermelők figyelmét arra, 
hogy a 44000/1941. F. M. számú rende
let 9. §-a értelmében a tűzifa eladásra 
megkötött ügyleteket hozzám, valamint 
a rimaszombati m. kir. erdőfelügyelőség
hez az ügylet megkötésétől számított 8 
nap alatt be kell jelenteniök. A bejelen
tésekben fel kell tüntetni a tűzifa meny- 
nyiségét, az eladási árát és a szállítási 
feltételeket is.

A tüzifaszállitáshoz szükséges szálli-

erdőfelügyelőség fogja kiszolgáltatni a 
létrejött ügyletnek hozzá való bejelentése 
után.

Figyelmeztetem a kijelölt nagy- és kis
kereskedőket és külön is Felföldy László 
putnoki tüzifakereskedőt arra, hogy a 
megvásárolt ttizifakészleteiket csak Gö
mör és Kishont vármegye területén belül 
hozhatják forgalomba.

Felhívom a készlettulajdonosokat, hogy 
a helyi eladásra szánt tűzifából elsősor
ban a hivatalokat, iskolákat, közintézmé
nyeket, stb. lássák el.

Azok a fatermelők, akik a vármegye 
területén fateleppel vagy eladási szerv
vel rendelkeznek, a törvényhatóság 
szükségletére kijelölt fakészleteket saját 
eladási telepükön vagy szervükön ke
resztül saját maguk is forgalomba hoz
hatják.

Végül felhívom az érdekelteket, hogy 
a törvényhatóság részére kijelölt tűzifa- 
készlet megvásárlása, illetve áruba bo
csátása érdekében a szükséges intézke
déseket mielőbb tegyék meg, mert ellen 
esetben a 44000/1941. F. M. számú ren
delet 10. § ában körvonalazott igénybe
vételi jogommal fogok élni, illetve az át
vételben késedelmes fakereskedőknek a 
tűzifa forgalomba hozatalában résztvevő 
kereskedők közül való kizárása iránt fo
gok lépéseket tenni.

Rimaszombat, 1942. junius 10.
Dr. Horváth Árpád s. k. 

alispán.

Gömör és Kishont Vármegyei Közjóléti Szövetkezet Rimaszombat.

M e g h í v ó .
A Gömör és Kishont Vármegyei Közjóléti Szövetkezet tagjait az 1942. 

évi junius hó 26-án 12 órakor a vármegyeháza közgyűlési termében megtartandó

e l s ő  r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e
tisztelettel meghívja az

T Á R G Y S O R O Z A T :
IGAZGATÓSÁG.

1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelőbizottság jelentése.
3. A zárszámadás előterjesztése és az igazgatóság részére a felment- 

vény megadása.
4. Két igazgatósági tag választása.
5. Indítványok az alapszabályok 12. §-a alapján.
Az üzletrészek száma: 2110, melyből 1979 befizetett. Alapító tagok 

száma: 1. Rendes tagok száma: 728, melyből 348 juttatott. A közgyűlésen való 
megjelenés és szavazás az alapszabályok 12. §-a alapján gyakorolható.

Mérleg. Vagyon : Pénzkészlet : P 1,794.72, Folyószámlakövetelések : 
Bankkövetelés: P 55,090.— Juttatási folyószámlakövetelések : P 285,66604, 
Áru : P 25,89479, Berendezés: P 2,938 47, Üzemi felszerelés: Szövőüzem P 
55.24314, Háziipar: P 39,950'97, Egyéb adósok: P 406'25, Teher: Üzletrésztőke: 
P 3,958'— Országos Nép- és Családvédelmi Alapból forgótőke: P 475,000'— 
Veszteség: Alkalmazottak javadalmazása, ügyviteli kiadások P 15,95876, Nyere
ség: Kezelési költség térítése: P 720 52, Üzemi nyereségek: P 3,26462.

Rimaszombat, 1942. évi junius hó 18-án.

A tornaijai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

885/1942. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Fenyő Adolf tornaijai ügyvéd ál

tal képviselt Ungár József tornaijai lakos 
mint a tornaijai hitelintézet rt. tornaijai 
bej. cég engedményese végrehajtatnak 
id. B. Szabó Istvánné sz. Katona Márta 
és ifj. Szabó István földművesek méhi 
lakosok végrehajtást szenvedők ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási újabb árverést 
1428 P 57 f tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a Méhi községben fekvő, 
s a méhi 524. sz. tjkvben A. 1. sorsz. 
987, 989/3. hrsz. alatt foglalt ház a bel-

telekben ingatlannak a B. 4. sorsz. sze
rint id. B. Szabó Istvánné sz. Katona 
Márta nevén álló '/, rész illetőségére 
12600 pengő kikiáltási árban, 

az u. o. 507. sz. tjkvben Á. 1. sorsz. 
1962/1006/12. hrsz. alatt foglalt szántó a 
Felső-oldal dűlőben ingatlanra, amely a 
B. 2. sorsz. szerint egészben id. B. Szabó 
Istvánné sz. Katona Márta nevén álló 
1380 P kikiáltási árban, végül 

az u. o. 510. sz. tjkvben A. 1. sorsz. 
1062/1006/15. hrsz. alatt foglalt ut a Felső 
oldal dűlőben ingatlanok a B. 1. h. sorsz. 
szerint ifj. Szabó István nevén álló ‘/io 
rész illetőségre 11 P kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1942. évi julius hó 14. 
napjának d. u. 16 óráján a Méhi község 
házánál fogják megtartani.

Az ingatlanok közül, ha az árverés megtartását a végrehajtatók közül a méhi
524. 507. 510.

sz. tjkben foglalt ingatlanokra vonatkozólag:
ha Ungár József kéri kik. árVi kik. ár 2/s kik. ár */a
ha dr. Fazekas Dezső kéri 8300'— P 2920'— P —
ha Schwartz Regina kéri 9314 28 P 3857'— P —
ha dr. Reinitz Zoltán kéri 9743 85 P 431870 P —
ha dr. Király Kálmán kéri — — 2008'— P
vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet.

A telekkönyvi hatóság felhívja az ár- 
velelni szándékozókat, hogy a m. kir. 
miskolci VII. hadtestparancsnokság hoz
zájárulását előzőleg még az árverés ha
tárnapja előtt szerezzék meg, mert ha 
ez a katonai hatóság utólag az árverés 
napjától számított 15 napon belül nem 
járul hozzá a vételhez, az árverés hatá
lyát veszti és annak költségeit a letétbe 
helyezett bánatpénzből a vevő köteles 
fedezni (10.650/1939. M. E. sz. r. 3. §.).

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a» 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegésziteni.

Tornaija, 1942. évi április hó 29.
Dr. Lengyel Tibor s. k.

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:
Czókoly György s. k.

tkvvezető.

K özérd ek ű  f ig y e lm e z te té s .
Nyomatékosan figyelmeztetem a város 

közönségét arra, hogy Rimának az úgy
nevezett „Malomárok" néven ismeretes 
ága erősen szennyezett és fertőzött egy
részt, mert a partja mellett lévő lakó
területek minden szennyét felveszi, más
részt, mert ide folyik be minden szennye 
a vágóhídnak is. Tekintettel arra, hogy 
fürdőzés közben beállott fertőzés követ
keztében már megbetegedések és sérü
lések is történtek, a város közönségét 
a Rimának ezen szakaszán, de különö
sen az Alsómalomnál rendőrileg fogom 
ellenőriztetni. Az ezen tilalom ellen vé
tőkkel szemben a legszigorúbban fogok 
eljárni._____  _____ Polgármester.

T o r n a i j á n ,  F ő - u t c á n  
350 négyzetöles

kettes ház 3 + 1  szobás lakással
tizenhatezerért eladó. Tájékoztat:
Hubay-ügynökség Tornaija.

C sinosáé bútorozott szoba
fürdőszoba és kerthasználattal 
k i a d ó .  Blattny Árpád, Ferenczy 
utca 32.

Elvállalok sa ját Írógépemen m i n d e n f é l e
g é p ir á s i  m u n k át.

Mint könyvelő, gyors- és gépirónö kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok).

Pk. 3684/10/1940.

Á r v e r é s i h ird e tm én y .
Tornaijai Takarékpénztár rt. tornaijai 

bej. cég javára 214 P 28 fillér töke és 
járulékai erejéig a tornaijai kir. járás
bíróság 1940. évi Pk. 3684—I. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőktől 1940. 
december 7-én lefoglalt 1004 P- re becsült 
ingóságokra az árverés megtartását el
rendelem végrehajtást szenvedők laká
sán és f rdőszobáiban : Lévártfürdőn, 
73. házszám alatt leendő megtartására 
hatá időül 1942. évi julius hó 9. napjá
nak délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, ágyak, ágy
betétek, szekrények, mosdók, éjjeliszek
rények, nyugágyak, heverők, falitükrök 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek készpénzfizetés mellette! fogom adni.

Tornaija, 1942. évi junius hó 8 án.
Dezső József s. k.
kir. bir. végrehajtó.

RirraFzcmbat 1942. Nyciratolt Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


