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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

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

L a p z á r ta  csü tör tökön  este .  K éz ira toka t  v issza nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

R Á B E L Y  k á r o l y .
E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 3 pengő. Félévre 4  pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám ára  20 fillér.
Külföldre: Egy évre 12 pengő.

K  A  L L A  Y :

„Ez a nyár tisztázza Európa helyzetét".
A Berliner Lokalanzeiger „Ma- érzem magam a magyar néppel, 

gyarország háborús részvétele11 j Ezért nyugodtan megállapíthatom, 
címmel budapesti különtudósitójá- hogy egyetlen magyar sem gon- 
nak Kállay Miklós miniszterelnök- ; dolkozhat másként, aki hazáját szé
kéi folytatott beszélgetését közli. A ! réti. Egyek vagyunk abban a cél-
tudósitó bevezetőül a következőket 
írja :

„Egy esztendő telt el azóta, hogy 
a szovjetnek Kassa, a békés ma
gyar vidéki város ellen intézett 
bombatámadása világháborús régi 
fegyvertársunkat is arra indította, 
hogy tevékenyen résztvegyen a bol- 
sevizmus megsemmisítésében indí
tott harcban. A magyar honvéd, 
mint hü bajtársa a német katoná
nak, az Európa halálos ellensége 
ellen szövetkezettek sorában, a múlt 
nyáron azokkal együtt harcolta vé
gig és élte végig a keleti nagy 
győzelmi hadjáratot. Galíciában és 
Ukrajnában, az umani csatában és 
Nikolajev elfoglalásakor a magyar 
gyorshadtest bebizonyította, hogy 
kiválóan megállja a helyét és uj 
dicsőséget hímzett a régi zászlókra.

Magyarország hadbalépésének 
évfordulójával egybeesik az idei 
nyáron a fokozottabb háborús rész
vétele Magyarországnak. Ribbent- 
rop birodalmi külügyminiszternek 
és Keitel vezértábornagynak buda
pesti utazásai előkészítették ezt a 
fokozott együttműködést. Megerősi-

ban, hogy a német és olasz szö
vetségeseinkéi leverjük a bolseviz- 
must és ezt a harcot kötelességünk
nek tekintjük hazánk és Európa 
védelme érdekében".

A lap tudósítója a nyilatkozathoz 
a következőket fűzi hozzá :

„A mostani és a jövő közös har
cai európai jelentőségének erős 
hangsúlyozása, a korlátlan bizako
dás, amely a harcok megítélésében 
kifejezésre jut, ezek a szempontok 
a fő jellemzői a vezető magyar 
államférfiu figyelemreméltó kijelen
téseinek, amelyek a kölcsönös bi
zalomteljes megértés előmozdításá
nak és megszilárdításának szelle
mében bizonyára visszhangra ta
lálnak majd nálunk".

A lap az első oldalon közli a 
nyilatkozatot a miniszterelnök fény
képével.

Átm enetileg kism értékben csökkentették a kenyéiadagot.
A hivatalos lap vasárnapi számá

ban megjelent a minisztérium ren
deleté a kenyér és sütőipari termé
kek előállításáról, továbbá az ará
nyos elosztásról szóló rendelkezé
sek átmeneti módosításáról. A ren
delet a hatósági jegy ellenében ki
szolgáltatható kenyérfejadagot

junius 29-től augusztus hó 2-ig 
bezárólag az egész ország te
rületén naponként és szemé
lyenként 15 dekagrammban 
állapítja meg.

Ez a rendelkezés nem érinti a ne
héz testimunkások és a testimunká
sok kenyér pótfejadagjára vonat

tette azt Horthy Miklós kormány- ^ozó szabályokat. A kenyér pótfej
adagok tehát nem változnak meg. 

J  Ott, ahol a kenyér fejadagot liszt

ben szolgáltatják ki, a kenyérliszt 
fejadag junius 29-e és augusztus 
2-a között havonként és személyen
ként 3 kilogramm. Kimondja a ren
delet, hogy a vendéglátóipari üze
mekben a kenyérváltójegyre 37» 
dekagramm súlyú kenyeret szabad 
kiszolgáltatni. Az átmeneti idő alatt 
forgalomba hozott kész vizeszsem
lye, császárzsemlye és vizeskifli 
súlya 3 dekagrammnál kevesebb és 
37í dekagrammnál több nem lehet. 
Az átmeneti idő alatt a zsemlye 
fogyasztási árát 6 fillérben állapí
tották meg. A községi elöljáróság 
a kenyérváltójegyek elszámolásánál 
a sütőiparosnak 100 darab kenyér
váltójegy ellenében három kilo
gramm finomlisztet utal ki az emlí
tett időre.

zónák, legutóbb pedig Kállay Mik 
lós miniszterelnöknek és külügymi
niszternek a Führer főhadiszállásán] --------------- ♦♦----------------
tett látogatása. Ezekről a látogatá-
fpkrói és azok kihatásairól beszélt; Szeretetteljes együttérzéssel ünnepelte
Kallay Miklós miniszterelnök eb- T l •’ , r’ »' . 1 ,
ben a nyilatkozatában. A minisz- I l l e g  cl „ 1 1  O l l  V e c l - l l t i p  - ü t  I v lI l l t lS Z O I l l ( K it
terelnék a következőket mondotta:

— A tengely uj nagy győzelmei 
megerősítik, hogy mindaz, amit ve
lem a Führer főhadiszállásán kö
zöltek, pontról pontra beteljesedett, 
vagy útban van a beteljesedés felé.
Csaknem matematikai pontossággal

helyőrsége és lakossága.
„Adassék tisztelet a magyar katonai 

erényeknek !“ Ez a törekvés nyert ki
fejezést az egész országban junius hó 
28 án, amikor mindenütt, ahol magyar 
honvéd állomásozik, a Legfelsőbb Hadúr 

bejelentették nekem a szovjet had- kívánságára, immár második éve „Hon 
szintér eseményeit, de az afrikai 
harcok kedvező fejleményeit is. Már 
eddig is meggyőződésem volt, hogy 
a német hadijelentések a valóságot 
juttatják kifejezésre. Most csodálat
tal látom, hogy beteljesedik az, 
amit hetekkel ezelőtt közöltek velem.
Meggyőződésem, hogy ez a nyár 
győzelmes harcok után tisztázza 
Európa helyzetét és már ebben az 
évben megindulhat az uj Európa 
kialakulása. Az egész magyar nép 
ebben a pontban éppen úgy gon
dolkodik, mint én és én egynek

véd nap“-ot rendeztek. Rimaszombat is 
nagy szeretettel és megértéssel vette ki 
részét a helyőrség ünnepnapjából, amely
nek meglehetősen szép időjárás is ked
vezett. A reggeli órákban a cserkész
zenekar ébresztője figyelmeztetett arra, 
hogy a vasárnap különleges örömöket 
rejteget. Délelőtt a honvédség tisztikara 
és legénysége a keresztény felekezetek 
templomaiban hálaadó istentiszteleteken 
vett részt. A katolikus templomban Ádüm 
Antal és a reformátusban Boros Elemér 
segédlelkészek, az evang. templomban 
pedig vitéz Bardth Károly lelkész szólották 
hazafias lendületű beszédeikben a nap 
jelentőségéről. Az istentiszteletek után a 
lobogódiszbe öltözött Horthy Miklós-

térre felvonultak a helyőrségi alakulatok 
összes harci fegyvereikkel. A „Hősök 
Emlékmiivé“-nek talapzatára díszes emel
vényt rögtönöztek, amely körül foglaltak 
helyet

a hivatalos ünnepségre
meghívottak, míg a kordonon kívül az 
érdeklődök nagy tömege helyezkedett el. 
Pontosan fél 12 órakor érkezett meg 
lovag Czaykowski Eniánuel törzskari ezre
des, aki fogadta a kivonult csapatok 
parancsnokának jelentését. Majd ár. 
Horváth Árpád alispán, Igaz Lajos vm. 
főjegyző, ár. Gabonás János helyettes
polgármester és Papp Ferenc főhadnagy, 
segédtiszt társaságában helyet foglalt a 
diszemelvényen. Á cserkészzenekar el
játszotta a Magyar Hiszekegyet, majd a 
helyőrség parancsnoka mondotta el ün
nepi beszédét. Hazafias érzéssel, magasz
tos gondolatokkal telt s kifejező szó
noki készséggel közvetített beszéde nagy

hatást váltott ki. Hangsúlyozta, hogy a 
mai ünnepnapon, amelyen a magyar 
honvédség és az egész nemzet egybe
forrt, itt — Rimaszombatban — nem 
idegen hadsereget ünnepelnek. A magyar 
honvédség nemcsak védőpajzsa a nem
zetnek, hanem test a testből és vér a 
vérünkből. A honvéd a magyar nép szü
lötte, mindannyiunk édestestvére. Meg
emlékezett ezután az 1000 éves küzdel
mekről, amelyek során történelmi kül
detést teljesítettünk, s ezekben minden
kor maradéktalanul betöltötte szerepét 
a magyar katona. Hogy azonban a meg- 
ifjodott magyar honvédség a mai keresz
tes háborúban is méltóan megállhassa 
helyét, szüksége van a hátsó arcvonal 
segítségére és megértésére. Az ezredes 
a továbbiak során dicsérettel emléke
zett meg

arról a bensőséges és testvéri vi
szonyról, amely Rimaszombatban a 
helyőrség és a polgárság között az 
első pillanattól kezdve fennáll.

Majd a katonákhoz szólt a parancsnok. 
Elsősorban azokhoz az önként jelent
kezett újoncokhoz, akik most fogják le
tenni a honvédesküt. „Mindig dicsőség 
volt magyar katonának lenni" — mon
dotta. — „A magyar katona és a magyar 
honvéd becsületén csorba sohasem esett. 
A régi dicsőségből azonban nemcsak 
élni kell, de azt gyarapítani kötelesség".

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Papp Ferenc főhadnagy felolvasta a hon
védeskü szövegét, amelyet az újonc- 
szakasz fennhangon és emelt fővel mon
dott el. A cserkészzenekar eljátszotta a 
Himnuszt, majd a helyőrség parancs
noka a diszmenetre adta ki a parancsot. 
A páncélosok nagyszerű fegyelmezett
séggel, erőt és hatalmat jelképezve dü
börögtek el a zászlóaljparancsnok és a 
vármegye alispánja előtt a cserkész- 
zenekar pattogó indulóinak hangjai mel
lett. A lenyűgöző ünnepség záróaktusá
nak méltó aláfestést adott a Hunyadi 
János győzelmére emlékeztető déli ha
rangszó.

A  sp o rtü n n ep é ly .
A „Honvéd-nap" második része dél- 

ulán folyt le a Széchenyi-kerti levente
sporttelepen, ahol délután 4 órai kez
dettel nagyszabású és változatos prog
rammal kedveskedtek derék katonáink 
a pályát régenlátott nagy tömegben, zsú
folásig megtöltő közönségnek. A nemzeti 
színekkel díszített tribünön megjelentek 
a katonai és polgári hatóságok vezetői, 
valamint a város és a környék társa
dalma nagy számban. A mintegy 30 
számból álló műsor nemcsak nagyszerű 
szórakozást, de pompás felüdülést is 
nyújtott. Öröm volt látni, hogy a nehéz 
hivatásának élő h o n v é d s é g  tagjai 
nemcsak a szorosabb értelemben vett 
katonai téren, hanem a sport, a zene, 
az ének, költészet és humor gyakorlá
sában is az első helyen állanak. Amilyen 
mintaszerűek voltak a huszárok magyar 
ruhában bemutatott pompás lovasgya
korlatai, a páncélosok kerékpáros- és 
motorkerékpáros ügyességi számai, olyan 
elmések és messzire hangzó derültséget 
keltőek voltak a tréfás mutatványok és 
előadások is. Ezen a délutánon a ma
gyar honvéd minden oldaláról bemutat
kozott és valamennyi szereplőt egyen
ként és összesen egyforma dicséret illet-
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hét meg. A három órás műsor nagy
szerű fegyelmezettséggel folyt le és annak 
élvezete fel jthetetlen élmény maradt 
mindenki számára, aki ezen a kedves 
délutánon együttérzett és együtt töltött 
el egy-két órát a nagy feladatok előtt 
álló katonáinkkal. De a szórakozás köz
ben sem feledkeztünk meg a harctéren 
küzdő és a hősi halált halt magyar vi
tézekről, mert a műsor közepette egy 
perces felállással és néma csönddel az 
emlékezés szárnyán elszállt hálás gon
dolatunk messze Oroszországba és a 
virágos sírokra is.

A minden tekintetben jól sikerült 
sportünnepélyen kitűnt a „Ferenczy Ist
ván” cserkészcsapat zenekara is, amely 
Hammerschmidt József karnagy vezetése

mellett az egész napon át szeretettel 
működött közre a „Honvéd-nap“-on. 
Nagy tetszést aratott a helyőrség zené
szeiből alakított cigányzenekar is, de a 
sikerből méltóan kivette a részét az a 
16 válogatott huszárparipa is, amelyek
nél szebbet még alig láttunk. A bemutatók
kal nyert bebizonyítást, hogy a magyar 
nemcsak harcra, de lóra termett nemzet is. 
Az Ilyen nemzetet pedig, amelynek a 
mieinkhez hasonló fiai vannak, a pokol 
kapui sem dönthetik meg és ezért kell 
törhetetlenül biznunk abban, hogy a ma
gyar honvédség mostani harca meg
hozza a legszebb és leghőbb kívánsá
gunk beteljesülését : Szent István régi 
nagy magyar birodalmát!

♦♦

144 és félezer pengő megtakarítást mutat ki 
a város 1941. évi zárszámadása.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestületének múlt heti ülésén 
Törös Pál számvevőségi főtanácsos, 
a városi számvevőség főnöke be
terjesztette az elmúlt évi zárszám
adási adatokat. A rendkívüli szak
értelemmel kidolgozott jelentésből 
azon örvendetes tény világlik ki 
elsősorban, hogy a város

az 1941. évben 144.433 P 90
fillér kezelési felesleget ért el.

Ez a jelentékeny megtakarítás a 
leggondosabb és legtakarékosabb 
gazdálkodás, valamint a bevételek 
lehetőség szerinti kimunkálásának 
eredménye.

Az évi bevétel összege 669.667 
P 33 fillér volt, itt a tiszta többlet- 
bevétel 141.478 P 72 fillért tett ki. 
A kiadások 525.233 P 43 fillérre 
rúgtak. A kiadásoknál a tiszta meg
takarítás 2.448 P 57 fillér. A be
vételi többletet főleg az adókezelés 
és a vagyonigazitás tételei adták. 
Így például az egyetemesen kezelt 
közadókban a bevételek az 1940. 
évivel szemben pontosan megkétsze
reződtek és végösszegben 183.067 
P 12 fillért tettek ki. A javadalmi 
hivatal bevétele az elmúlt évhez 
viszonyítva 8 és félezer pengő 
emelkedést mutat és 144.634 P 65 
fillér végösszeget tesz ki. A for
galmi adó részesedés is jelentékeny

összeggel emelkedett. A zárszám
adási jelentés szóváteszi

azokat a feladatokat, amelyek 
a város jövedelmét emelni hi
vatottak.

Ezek elsősorban a városi rétterü
letek javítása, az erdőkből folyó jö
vedelmek fokozása, a „Sereg" tu
lajdonjogának rendezése, a város 
vagyonának pontos számbavétele 
és a városi ingatlanok mielőbbi tér
képszerű felmérése.

A képviselőtestületi ülés nagy 
figyelemmel és feszült érdeklődés
sel hallgatta végig a zárszámadási 
jelentést és Törös Pál főtanácsos 
magyarázatait. Sichert Károly kép
viselőtestületi tag indítványára a 
közgyűlés hálás köszönetét fejezte 
ki a mintaszerűen elkészített jelen
tésért és a zárszámadást egyhan
gúlag elfogadta.

Vitéz Lukács Béla tárcanélküli 
m. kir. miniszternek a város dísz
polgárává való megválasztása ügyé
ben beadott és nagy lelkesedéssel 
elfogadott indítványon kivül a köz
gyűlés még 27 folyóügyet tárgyalt 
le, amelynek jórészét dr. Gabonás 
János helyettes-polgármester refe
rálta, néhányát pedig dr. vitéz Pus 
kás Zsigmond vsi. tanácsnok és 
Szabó Károly vsi. mérnök adták elő.

A református egyházközség tisztújító közgyűlése.
Harminc főre egészítették ki a presbitériumot. — Vitéz Lukács Béla 
minisztert és dr. runyai ’Sóldos Béla főispánt a gimnázium igazgató

tanácsába választották meg.

A rimaszombati református egyház- 
község a cseh-szlovák uralom alól való 
felszabadulásunk óta junius 28-án tartotta 
első tisztújító közgyűlését. Junius 27-én, 
szombaton az egyház presbitériuma gyűlt 
össze a közgyűlés előkészítésére. A pres
bitérium ülésén Varga Imre lelkész és 
ár. Eszenyi Gyula főgondnok elnököltek. 
Az ülésen megejtették a jelöléseket, 
majd az elnöklő lelkipásztor bejelentette, 
hogy Perecz Samu ny. városi tanácsos 
előrehaladt kora miatt az Egy. Prot. 
Gimnázium igazgatótanácsában viselt 
tagságáról lemondott. Méltatta Perecz 
Samu hervadhatatlan érdemeit, aki közé
leti működésében mindenkor a haza és 
az anyaszentegyház érdekeit szolgálta. 
Dr. Eszenyi Gyula főgondnok

a gimnázium igazgatótanácsában 
megüresedett helyre ár. r u n y a i  
’S ó l á o s  Béla főispánnak meg
választását ajánlotta,

amit az ülés nagy lelkesedéssel el is 
fogadott. Varga Imre lelkész javaslatára 
viszont

v i t é z  k ö v e c s e s i  L u k á c s  Béla 
tárcanélküli m. királyi minisztert,

a Rimaszombati Volt Diákok Szövetsé
gének diszelnökét is a gimnázium igaz

gatótanácsába választották. Mindkettő
jükben az iskola igazi barátot és párt
fogót nyert. A presbitérium az egyházi 
élet terén szerzett kiváló érdemeik elis
meréséül Pósa Lajos és Csiszár Imre 
ny. lelkészeket tiszteletbeli presbiterekké 
választotta meg.

Nagy örömmel jelentette be az elnöklő 
lelkipásztor, hogy

néhai Bernái István, Rimaszombat 
város volt képviselője végrendele- 
tileg 4.000 P-ős alapítványt tett 
az egyháznál szülei emlékezetére, 
melynek mindenkori kamatai jó
tékonysági célt szolgálnak.

A presbitérium kegyeletes megemléke
zéssel fogadta a nemes alapítványt és 
a megboldogult Bernát István hozzátar
tozóinak hálás köszönetét nyilvánította.

Az egyházközség közgyűlése vasárnap 
délelőtt az istentisztelet után nagy ér
deklődés mellett folyt le. Varga Imre 
lelkész, elnök megnyitó beszédében 
megemlékezett arról, hogy a 20 eszten
dős elnyomatás után ez az első tisztújító 
közgyűlés. Isten iránti hálával gondol 
vissza a felszabadulás boldog pillana
tára, amely a sokat szenvedett refor
mátus egyházat a zaklatásokból és el
nyomatásból felszabadította. A rima

szombati ref. egyház — mondotta — 
fokozottan ki volt téve az idegen el
nyomatásnak, mert lelkészei és elöljárói 
következetes s gerinces magyar maga
tartása miatt a cseh-szlovák hatalom 
minden téren az egyház megnyomoritá- 
sára és meggyengítésére törekedett. A 
20 év alatt megfogyatkozott gyülekezet 
azonban a felszabadulás első éveiben 
tetemesen meggyarapodott. Az egyház 
életét fáradhatatlan energiával vezető 
és a gyülekezetét lelke mélyéből szerető 
lelkipásztor örömmel állapította meg, 
hogy

az egyházközség uj tagjai között 
igen sokan vannak olyanok, akik 
az egyház iránti érdeklődésüknek 
számtalan tanujelét adták és igy 
méltán rászolgálnak arra, hogy 
intézményesen kapcsolódhassanak 
be a gyülekezet kormányzásába.

Ezért a 30 főre kiegészített presbitérium
ba az uj hittestvérek közül is többek 
megválasztását ajánlotta a presbitérium. 
A nagy tetszéssel fogadott elnöki beje
lentések után a 'közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel fogadta el a presbitérium 
javaslatát a betöltendő tisztségekre.

Főgondnok továbbra is dr. Eszenyi 
Gyula vm. tisztifőorvos maradt, 
gondnokká pedig újból Káposztás 
László banki ügyvezető-igazgatót 
választották.

A presbiterek közül,— akiknek mandátu
ma lejárt, — valamennyit 12 évre újból

megválasztották: Báthory Andort, Baksay 
Józsefet, Benyó Ferencet, Komáromy 
Gézát és Nagy Lajost. Újonnan válasz
tott tagok lettek : dr. runyai ’Sóldos 
Béla, id. Szabó Elemér, dr. jékei Balogh 
Ádám, dr. Révész Menyhért, Kun György, 
Kovács Gyula, dr. Komjáthy Lajos és 
Cseh Miklós.

Presbitériumi póltagok lettek : Makray 
László, Tóth László (téglagyáros), Szabó 
Károly mérnök, Kertsik László, dr. Tú
rós Dezső, ifj. Szabó Elemér, K. Nagy 
István és Vajda Szabó Pál. Egyházi 
ügyésszé dr. Ragályi Antal vm. tiszti fő
ügyészt, presbitériumi jegyzővé pedig 
Kovács József polgári iskolai tanárt 
választották. A presbitérium régebben 
megválasztott tagjai : vitéz Bottlik Sán
dor, Csordás János, Derekas János, Dobó 
Dezső, vitéz Fábián ViImos,Halassy Gyula, 
Konyha Béla, Kovács József, Kovács János, 
dr. Kovács László, Major Sándor, Mares 
János, Siku Mihály, Tariska Lajos, Tar
jányi Ferenc és dr. Zehery István tiszt
ségükben maradtak. Az uj presbiterek 
az esküt julius 5-én az istentisztelet ke
retében teszik le.

Az uj vezetőség nevében dr. Eszenyi 
Gyula főgondnok mondott köszönetét 
és Ígéretet tett a további lelkes mun
kára. Ezután Varga Imre lelkész megelé
gedését fejezte ki a közgyűlés emelke
dett hangú lefolyása felett és azt a 
153. dicséret 5. versének és a magyar 
Himnusznak eléneklése után berekesz
tette.

Zászlóavatási ünnepség; 
Kiskunhalason.

Amint ismeretes, Rimaszombat megyei 
város közönsége 1939. junius hó 2-án 
tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a 
cseh megszállás alól történt felszabadu
lása alkalmából az ide elsőnek bevonult 
kiskunhalasi kerékpáros zászlóaljnak 
ezüskürtöt zászlóval ajánl fel. Az érté
kes ajándékot a kerékpáros zászlóalj 
még akkor át is vette. A zászló azóta 
megjárta a délvidéki és az orosz harc
tereket is anélkül, hogy felavatására sor 
kerülhetett volna. Hosszas vajúdás után 
junius hó 29-én káprázatos ünnepély 
keretében ezt a zászlót Kiskunhalason 
felavatták.

A zászlóanya tisztségére ár. Eszenyi 
Gyula m. kir. tisztifőorvos nejét kérték 
fel. Ez a választás megnyugtatott minden
kit, mert dr. Eszenyi Gyula volt a 
felszabadulás idején Rimaszombat város- 
birája és egyben tiszti orvosa is. Érthető, 
hogy erre az ünnepélyes zászlóavatásra 
Rimaszombat m. város küldöttségileg 
képviseltette magát Éva László polgár- 
mester vezetése mellett. A küldöttség 
tagjai voltak : ár. Eszenyi Gyuláné zász
lóanya és fia : ifj. Eszenyi Gyula, Sichert 
Károly ny. vezérigazgató, ár. vitéz Ve- 
reczkey Gyula városi orvos és neje, 
valamint Krémusz Ferenc Máv. tiszt
viselő.

A küldöttség junius hó 27-én utazott 
el Rimaszombatból és az ünnepély le
zajlásáig a kerékpároszászlóalj vendége 
volt.

A zászlóalj parancsnoka, Brestovszky 
Erik alezredes töltötte be a házigazda 
szerepét. A magyar vendégszeretet köz
ismert; a magyar ur vendéglátása híres. 
De arra a messzemenő figyelemre és elő
zékenységre, mit Brestovszky alezredes 
és tisztikara — élükön Czobor Károly 
és Holló Miklós századosokkal — tanú
sított, csak magyar katonatiszt képes.

Az elszállásolás után a küldöttségnek 
Kiskunhalas nevezetességeit mutatták 
be. A tiszti kísérethez csatlakozott ár. 
Kathona Mihály, Kiskunhalas polgár- 
mestere, ki láthatólag nemes versenyre 
kelt figyelmével és előzékenységével a 
tisztekkel, akiket a küldöttség már a 
szivébe zárt.

Az első ut a híres kiskunhalasi csip
keházba vezetett. Végig az utón gondos 
fásítás és parkírozás. Az első pillanatra 
látszik, hogy van gazdája a városnak. 
Az agilis, teremtő munka beszél a rend
ből, csinből, tisztaságból és fejlődésből. 
Maga a csipkeház, itt az Alföld sivár 
homokján, álomszerű. Patikaszerü tiszta
ság, csin, Ízlés; múzeumi rend és rend
szer. Lélekzetelállitó csipkemunka remek
művek. Beszélnek a Itires bruxellesi- 
csipkéről. Ki van zárva, hogy ilyen

kézimunka-csodákat termeljenek ! Lehe- 
letszerüek, finomak, szinte valószínűtle
nek. És ezeket a kézimunka-csodákat 
vékony cérnából egyszerű parasztiányok 
ujjai varázsolják elő.

Ebéd a tisztikar étkezdéjében. Mintha 
nem is lennénk vendégek. Fesztelen, 
finom és úri levegő. Délután a „Hon- 
véd-nap“-i sportünnepély a laktanya 
sportpályáján. ízléses, finom dekoráció. 
Tribünök, diszemelvény, ötezerfőnyi né
zőközönség. Élvezetes, pompás teljesít
mények. Este a sóstónál vacsora mellett 
vetitettképes bemutató volt a zászlóalj 
harctéri élményeiről.

A mi ünnepnapunkat a hétfő hozta: 
junius 29. délelőtt 11 óra. A laktanya 
sportpályája ünnepi díszben. Hatalmas 
zászlórudakon a nemzeti szin mellett 
Rimaszombat város kék-fehér színeit len
geti a szél. Ez az előkelő figyelem na
gyon jól esik. A dekoráció is hangulatot 
vált ki. Ez a hangulat nemes, előkelő, 
finom és komoly egyben.

A diszemelvényen a Kormányzó Ur 
képviseletében megjelenő vitéz Fekete- 
halmy- Czeiáner Ferenc altábornagy, jobb
ján dr. Eszenyi Gyuláné zászlóanyával, 
balján pedig a hitvesével. A tribünökön 
mintegy ötezerfőnyi ünneplő közönség. 
Itt van gr. Teleki Mihály ny. miniszter, 
Kiskunhalas országgyűlési képviselője is 
a sok katonai és polgári előkelőség élén.

A tribünök előtt felsorakozva katonás 
rendben a kerékpáros zászlóalj, terepjáró 
gépkocsik, harckocsik. Az ünnepi csen
det kürtszó repeszti. Harsány jelentés. 
A katonazenekar a nemzeti imát fújja. 
Az altábornagy megszemléli a csapatot. 
Most a diszemelvény melletti asztalká
hoz felsorakoznak Éva László, Sichert 
Károly és dr. vitéz Vereczkey Gyula. Az 
asztalon az ezüstkürt és a zászló.

A megafonok bejelentik, hogy Éva 
László, Rimaszombat polgármestere zász- 
lóuvató beszédét mondja. Feszült csend. 
Éva László beszél. Szava belehasit a 
csendbe.Lázas igék,tüzes mondatok, szen
vedélyes indulatok, mélységekbe aláme
rülő gondolatok, fanatizmus, hit és bi
zalom; öntudat és erő, bátorság és ren- 
dithetetlenség. Ezekből gyúrta össze a 
beszédét. Még soha igy nem remekelt. 
Tapsvihar, büszke öntudat az arcokon. 
Elvitte az ünnepély erkölcsi pálmáját. 
Most az emelvény elé az asztalkával 
szemben felsorakozik a tisztek, altisztek 
és legénység küldöttsége. Éva László 
megcsókolja a zászlót és átnyújtja a csa
patnak. Az átadott zászlót megáldják a 
kát. egyház részéről vitéz Füredi Tibor, 
a protestáns egyház részéről Kiss István 
tábori lelkészek. Most leszáll a disz- 
emelvényről dr. Eszenyi Gyuláné zászló
anya nemes szabású, fekete pártás disz-
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magyar ruhájában és felerősíti a meg
áldott zászlóra szallagját. Utána sorra 
következnek külön az egyesületek és tes
tületek szallagjai. Ezzel az ünnepies ak
tus lényegében véget is ért. Az 
ezüstkürtöt a rajta függő zászlóval a 
csapat elé viszik és annak bemutatják. 
Vezényszavak, majd indulók pattogó 
ütemei kisérik a diszmenetben tovasu- 
lianó kerékpárosok menetét és tankok 
dübörgését.

Felemelő volt és szép. A rendezés re
mekelt. Méltósággal teljes, komoly és 
nemes volt. Szinte áhitatos, mint egy 
istentisztelet. Az is volt. Áldozatbemuta
tás az örök magyar katonaeszmény előtt.

v. V.

A vármegyeházán gyászlobogót lenget 
a júliusi szél. Komor, fekete színnel je
lenti az újjáéledt ősi megye nagy gyá
szát, egy törekvő fiatal életnek derék
ban kettétörését...

Hetek óta várható volt, mégis a meg
döbbenés és a fájdalom erejével hatott 
az a szomorú hir, hogy feihévizi Bihary 
Barna, Gömör és Kishont vármegye 
irodaigazgatója junius 30-án délben hosz- 
szas és kínos szenvedés után a helybeli 
állami kórházban meghalt. 39 éves ko
rában bekövetkezett elhunyta mérhetet
len gyászba borította szeretett édesany
ját, özv. Jelhévizi Bihary Gyulánét és 
korai özvegységgel sújtotta feleségét, 
kisnyiresi Papp Juditot, akivel csupán 
egy félesztendőt élhetett igen boldog 
házasságban, hogy utána a szerető hit
vestárs közel hét hónapon át ádáz har
cot folytasson a halálos kór ellen a 
legjobb férj betegágya mellett. Velük 
együtt gyászol s mélységes bánatukban 
osztozik a jó testvérhug : karslenjelsi és 
hegyaljai Pacor Árpádné sz. Bihary Er
zsébet és családja, munkatársai és ba
rátai. Bihary Barna a felszabadulás után 
került a vármegye irodaigazgatói tiszt
jébe. A fiatal „várnagy" elődeihez mél
tóan nagy szorgalommal és komolyság
gal látta el felelősségteljes hivatalát. 
Mindig szolgálatkész, közvetlen egyéni
ségével csakhamar megnyerte felettesei, 
kollégái és a reábizottak szeretetét és 
tiszteletét. Már mint fiatal diák nagy 
közkedveltségnek örvendett a város tár
sadalmában, s senki se sejtette, hogy 
a daliás ifjú és kitűnő sportember a leg
súlyosabb betegséget hordozza testében. 
Származásához hiven törhetetlen magyar 
ember volt, amiért a cseh-szlovák meg
szállás alatt szenvednie is kellett. Ha
lála éppen ezért is oszthatatlanul nagy 
részvétet váltott ki az egész vármegyé
ben, amely hatalmas mértékben nyilvá
nult meg a julius 2-án délután a ka
tolikus egyház szertartása szerint lefolyt 
temetésen, amelyen a gyászoló családon 
kívül dr. Horváth Árpád alispánnal az 
élen megjelent a vármegye egész tiszti- 
viselökara és személyzete.

Az egyházi szertartást Raddny Lajos 
esperes-plébános végezte kettős papi se
gédlettel. A temetőben a nyitott simái 
Major Sándor vm. irodafőtiszt a szeretett 
kartárstól, Vavrovics István pü. tisztvi
selő pedig a Segédhivatali Tisztviselők 
OSz-nek ügybuzgó helyi elnökétől bú
csúzott el kegyeletes szavakkal.

Bihary Barna haláláról a vármegye 
tisztviselői kara külön gyászjelentést 
adott ki. A hivatalosan Budapesten tar
tózkodó dr. runyai ’Sóldos Béla főispán 
meleghangú részvéttáviratot intézett a 
gyászoló családhoz. Az elhunyt lelki üd
véért az engesztelő szentmise-áldozatot 
szombaton reggel matatták be az Egek 
Urának a róm. kát. plébánia- templomban.

Újra felülvizsgálják az autókat. A
hivatalos lap múlt csütörtöki száma 
belügyminiszteri rendeletet közöl a gép
járómüvek honvédelmi és közlekedés- 
rendészeti szempontból való újabb felül
vizsgálata tárgyában. A rendelet értel
mében a közúti forgalomban résztvevő 
valamennyi személy- és tehergépjármű, 
motorkerékpár, automobil, továbbá von
tató gépjármüvek, betegszállító gépkocsi
kat üzemben tartó tulajdonosuk julius 
1. és 31-e között a gépjármütelephely 
szerint illetékes telephatóságoknál bemu
tatni és megvizsgáltatni kötelesek.

ttUtyen
az egészséges vidám gyermekek különösen, fia 
tiszta tefielletük üdeségét érezzük. A száj és a 
fogak ápolása éppen olyan fontos, mint a bőré, 
Szoktassuk tehát a gyermekeket már kora ifjú
ságuktól kezdve rendszeres fogápolásihoz — 
mégpedig O DO L fog péppel.

MAGYARORSZÁGI ODOLMÜVEK R.'T. BUDAPEST

Aratás előtt.
Újra elmúlt Szent Péter és Pál 

ünnepe, találkozója két nagy ara
tásnak : a szelleminek és az anya
ginak. Egy kemény, munkás év 
eredményét most tette ifjúságunk 
a szülök kezébe. És megdobbant 
az édesapa és a jó  anya szive, 
mert a jövő építéséhez most kell 
kimondani a döntöszót: megfelel-e 
a fiam, alkalmas-e a leányom az 
élet küzdelmeire? S  ha nem is volt 
olyan a bizonyítvány, mint ahogy 
vártuk; ne csüggedjünk, hanem 
merítsünk erőt fiatalságunk bizako
dásából és tettrevaló készségéből.

De merítsünk erőt a másik nagy 
aratás: az uj kenyér ígérete, az 
érett búzatáblák: a sárguló arany
tenger előtt. Nehéz napjainkban ez 
a látvány, az uj élet ígérete adjon 
erőt az elfáradtaknak: Isten áldása 

\ ott lebeg a magyar mezők felett, 
biztató szava ott suttog a kalászok 

' zizegésében: „Mit féltek, kicsiny- 
hitüek?“ E z a meginduló másik 
aratás a mi legfőbb reménységünk. 
A magyar ifjúság és a magyar 
búza. Amíg ezeket a mi imádsá
gunk és Isten áldása őrzi, addig 
nincs okunk a félelemre.

Most, hogy az éles kasza meg
lendül a kemény magyar öklökben, 
fohászkodjék a s z í v ,  hogy a min
den élet adója, a nemzetek és né
pek Ura és Istene áldja meg a 
magyar földet, adjon kenyeret a 
messze határunktól értünk harcoló 
honvédnek, a dolgozó magyar nép
nek, kicsinynek és nagynak, min
denkinek ezen a drága magyar 
földön. Imádkozzunk szivvel-lélek- 
kel:

„Mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk m a!“

Lossonczy István az uj közellátási 
miniszter. Györjfy-Bengyel Sándor köz
ellátási miniszter váratlan halála után a 
közellátásügyi minisztérium vezetését dr. 
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminisz
ter vette át. A Kormányzó Ur Öíőmél- 
tósága most losonci Lossonczy István ál
lamtitkárt nevezte ki közellátásügyi tár
canélküli miniszterré. Az uj miniszter az 
esküt junius 30-án tette le. Személyében 
a közellátási kérdések egyik legalapo
sabb ismerője került a mai időkben 
igennagy fontosságú helyre.

Dr. Gerinczy Pál jászóvári prépost 
jubileuma és kitüntetése. Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzója dr. Ge
rinczy Pál jászóvári prépost-prelátusnak 
abból az alkalomból, hogy öt esztendő 
óta a gödöllői perjelség élén, mint kor
mányzó perjel kiváló és eredményes mű
ködést fejt ki, a „Magyar Érdemrend Kö
zépkeresztjét a csillaggal" adományozta.

Katonai kitüntetés. Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, Magyarország Kormány
zója Vajda Szabó Pál tartalékos főhad
nagynak, az Egyesült Prot. Gimnázium 
tanárának az ellenség előtt tanúsított vi
téz magatartásáért legfelső elismerését 
fejezte ki. Vajda Szabó Pál, akit az orosz 
harctéren szerzett érdemeiért soron kívül 
léptettek elő főhadnagynak, a legfelsőbb 
helyről jött elismerés látható jelét, a 
„koronás bronzérdemérmet a vitézségi 
érem szallagján a kardokkal" Debre
cenben vette át felettes katonai hatósága 
kezéből.

Ev. egyházmegyei közgyűlés. A gö-
mör-kishonti ev. egyházmegye julius 7-én 
és 8-án rendes évi közgyűlését Rozsnyón 
tartja meg.

Áthelyezés. A vármegye alispánja 
Berzétei Istvánt, a rozsnyói főszolgabírói 
hivatal irodakezelőjét és Szitankó Pál 
vármegyei árvaszéki kezelőtisztet, Ri
maszombat, kölcsönösen áthelyezte.

Kassa város gyásznapja. Junius 26-án 
múlt egy éve, hogy Kassát Ándrle Ond- 
rej volt kassai cseh rendőr, szovjet re- 
ptilőhadnagy orvtámadása érte és a vö
rös bombák 29 magyar kassai polgár 
hősi halálát okozták. Az egyéves évfor
dulón Kassán gyásznapot tartottak és 
a támadást ért posta-palotán emléktáb
lát helyeztek el. Az emlékbeszédet vitéz 
kövecsesi Lukács Béla m. kir. titkos ta
nácsos, tárcanélküli m. kir. miniszter 
mondta, kijelentvén, hogy „az egy eszten
dővel ezelőtt vállalt harcot törhetetlen 
hittel és elszántsággal tovább folytatjuk, 
amig Magyarország el nem jut nagy tör
ténelmi céljaihoz".

Meghívó a Rimaszombat és Vidéke Jó
tékony Nőegyesülete julius 9-én, csütör
tökön délután 5 órakor tartandó rendes 
évi közgyűlésére. Tárgy : Elnöki meg
nyitó. Múlt évi jegyzőkönyv felolvasása. 
Titkári jelentés. Pénztárnok jelentése. 
Indítványok.

Bodon Lajos a Sz M K E alelnöke.
A Széchenyi Magyar Kultur Egyesület 
Bodon Lajos nemesradnóti igazgató- 
tanítót, a gömöri végek érdemes kultur- 
munkását közgyűlési határozattal az 
alelnökök sorába választotta.

Doktorráavatás. Bányai János m. kir 
postatisztet (Kassa), dr. Bányai József 
gimn. hittanár öccsét a pécsi tudomány- 
egyetemen az államtudományok dokto
rává avatták.

Tehetségkutató vizsga a gimnázium
ban. Az Egyesült Prot. Gimnáziumban 
az elmúlt héten 10 gömörmegyei falusi 
iskolából kikerült tanuló esett át az első 
tehetségkutató vizsgán. Valamennyi meg
felelt a követelményeknek, azonban gyön
gébb testalkata miatt 1 tanuló felvételét 
a jövő évre halasztották. így a gimná
zium I. osztályába 9 tehetséges, szegény- 
sorsú ifjú került, akiknek iskoláztatásá
ról az állam és az iskola gondoskodik.

A hadikölcsönkötvények utólagos 
bejegyzése és bejelentése. A hadiköl- 
csöntörvényjavaslat azokat a kötvény- 
tulajdonosokat, akik nem helyezték le
tétbe, illetőleg nem jelentették be köt
vényeiket, kizárja az átértékelés kedvez
ményéből. A kormány még egy utolsó 
lehetőséget kívánt biztosítani a letétbe
helyezésre, illetőleg bejelentésre azoknak, 
akik önhibájukon kívül mulasztották el 
a bejelentést. Az erre vonatkozó kérel
met a késedelem okát igazoló iratokkal 
együtt a Pénzintézeti Központ hadiköl- 
csön osztályánál (Budapest V., Nádor-u. 
25—27. Tőzsdepalota) legkésőbb augusz
tus 3I-ig kell előterjeszteni. Aki már be
nyújtott ilyen kérvényt, az uj kérvényt 
ne nyújtson be.

A cséplési ellenőröket Gömör és Kis
hont vármegye területére dr. runyai 
’Sóldos Béla főispán, közellátási kor
mánybiztos már kinevezte. A 279 ellenőr 
közül 2 Rimaszombat, 3 Rozsnyó me
gyei városokban, 117 a feledi, 65 a tor
naijai, 57 a rozsnyói és 35 a putnoki 
járásban fog működni.

Közgyűlés. A Rimaszombati Általános 
Temetkező Egyesület 52-ik évi rendes 
közgyűlését ma, vasárnap d. e. 11 óra
kor tartja a Katolikus Kör nagytermé
ben.

1500 pengős zene- és irodalmi pá
lyázat. A Máramarosvármegyei Kaszinó 
Kuiturosztálya és a „Prielle Kornélia"- 
Emlékbizottság országos zene-, vers-, 
irodalmi- és színpadi pályázatot hirdet. 
A pályázat határideje: julius 15. Az ér
deklődők bővebb felvilágosításért for
duljanak dr. Aczél László főispánt' tit
kárhoz Máramarossziget, Vármegyeháza 
címre.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal te ljesit

Az önkéntes egyetemi munkaszol
gálat tagjai junius 30-án megérkeztek 
városunkba. Ez idén a „Gyula vezér" 
68. sz. törzs mintegy 75 önkéntessel fog
lalta el a városkerti munkatábor pavi
lonjait, hogy elvégezzék a számukra ki
jelölt hasznos munkát.

Kitüntető elismerés. A Rimaszom
bati Takarékpénztár lyukvapusztai gaz
daságában 1941-ben termelt szabolcsi 
dohány úgy minőség, mint mennyiség 
tekintetében, országos viszonylatban is 
a legjobb volt. Az 1942. évi Országos 
Mezőgazdasági Kiállítás bíráló bizottsá
gának javaslata alapján a m. kir. Dohány
jövedéki Központi Igazgatóság elismerő
oklevéllel tüntette ki. Ugyancsak a lyukva
pusztai gazdaság dohánykertészét, Kalló 
Andrást is elismerő oklevéllel tüntette 
ki és pénz jutalomban részesítette.

Sporthír. A Törekvés labdarugócsapata 
ma, vasárnap délután fél 6 órakor a 
Sajószentpéteri Bányász TK-bal játszik 
barátságos mérkőzést a levente-sport
telepen.

Augusztus 31-ig váltják be a nikkel
pénzt. A pénzügyminiszter az 50, 20 és 
10 filléres nikkelpénz bevonására meg
állapított határidőt 1942. augusztus hó 
31-ig meghosszabbította. A nikkelpénzt 
a Magyar Nemzeti Bank intézetei eddig 
a napig cserélik át acélpénzre. A posta- 
hivatalok a fenti időpontig ugyancsak 
átcserélik a nikkelpénzt.



G ö m ö r 1942. julius hó 5.

A posta nem szállít kerékpárt és 
bútorokat. A kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter rendelete értelmé
ben a posta további rendelkezésig nem 
szállít kerékpárokat és nagyobb terje
delmű bútordarabokat (szekrényeket, asz
talokat, székeket és össze nem csuk
ható nyugszékeket).

A  m agyar gazdasági helytállás
tanuságtétele lesz a Szent István heti 

Budapeti Nemzetközi Vásár.
Szent István-hetében, augusztus 14 én 

nyílik meg az idei Budapesti Nemzet
közi vásár, amelyet „háborús vásár" 
jellegével fognak megrendezni. Az idei 
Budapesti Nemzetközi Vásár meggyő
zően fogja kifejezni a háborúban a pol
gári frontokon való helytállásunkat is, 
amelynek lényege a magyar gazdasági 
élet szívósságának, ellenállóképességé
nek és átütőerejének fokozása. De az 
idei Budapesti Nemzetközi Vásár nagy 
tanuságtétele lesz

a magyarság belső egységének is,
amely a legszembetűnőbben a gazdasági 
élet egymásbakapcsolódó és egymást erő
sítő munkájában jut kifejezésre. A „hábo
rús" Budapesti Nemzetközi Vásár szem
léltetően fogja bemutatni azt a harmoni
kus egymásbakapcsolódó gazdasági mun
kát, amelyet a magyar állami és közü
leti intézmények a magángazdaságokkal 
együtt fejtenek ki a magyar gazdasági 
élet folyamatosságának biztosítása cél
jából.

K özérd ek ű  fe lh ív á s .
A m. kir. rendőrség miskolci kapitány

sága, mint gépjármű hatóság felhívja a 
Rimaszombat és környéki gépjármű- 
tulajdonosok figyelmét arra, hogy 1942. 
évi julius hó 11-én Rimaszombatba ki
szállva az összes forgalomból ki nem 
vont gépjármüveket (személy-, teherautó, 
motorkerékpár és különleges gépjármű) 
felülvizsgálja. A gépjármütulajdonosok 
tartoznak gépjármüveiket 1942. julius hó 
11-én reggel 8 órára a rimaszombati 
kapitányság elé állítani. Idegen gépjármü- 
kerületbe tartozó gépkocsik is megjelen
hetnek.
______ Rimaszombati rendőrkapitányság.

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

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

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

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.

A göm ör-m egyei vité zi várom ányosok nyári táborozása.
A vitézi várományosok első 1 hetes 

nyári táborozása, — melyről lapunkban 
már megemlékeztünk, — jutiius hó 27-én 
lezárult.

A táborozás célja a vitézi szellem; 
ápolása, a rendi összetartozandóság ér- | 
zésének élesztése és az örök magyar 
katonaeszmény ébrentartása volt. A tan
folyam vezetősége a rendelkezésre álló 
időt minden percében igyekezett kihasz
nálni. A szellemi ápolást célozták a sok 
irányú előadások, melyek a délelőtti órák 
nagy részét lefoglalták : a Vitézi Rend , 
keletkezése, célja, rendeltetése, szabá
lyai; történelmi tárgyú, légoltalmi, val
láserkölcsi, mezőgazdasági, közgazda- 
sági, egészségügyi és egészségvédelmi 
előadások. A délutáni órákban szemlél
tető tanulmányi kirándulásokban vettek 
részt a várományosok. Megtekintették a 
város nevezetességeit, a deszka-, kon
zerv- és fürészgyárat, a dohánybeváltót, 
a gazdasági szakiskolát, a tűzoltó lak
tanyát, a városi múzeumot. Elszálláso
lásuk a Horthy Miklós-laktanyában volt, 
ahol a katonai élet, a laktanyarend fe
gyelme és a katonai élelmezés érzékel
tette velük elhivatottságukat. A napi élet 
zászlófelvonással és imával kezdődött, s 
zászló levonással és imával zárult.

A táborozás vezetői vitéz Keresztes 
László vm. vitézi széktartó és ár. vitéz Ve- 
reczkey Gyula városi orvos, a gömörme- 
gyei vitézek Társadalmi Bizottságának 
elnöke voltak.

A táborozást vitéz szinai Szinay Béla 
ny. altábornagy, a 11. Rákóczi Ferenc 4. 
számú törzsszékének vitézi törzskapi
tánya zárta be junius hó 27-én, mely 
alkalommal 13 vitézi várományostól ki
vette az esküt és beiktatta őket a vité 
zek jogaiba.

Az uj várományos vitézek : Bárczi Ist
ván Rimaszécs (Kacagó puszta), Bárdos 
Vilmos Ragály, Bodnár István Aggtelek, 
Boros Zoltán Rimaszécs, Deák László 
Rimaszombat, K. Filep Árpád Sajókeszi, 
ifj. Gajdos Pál Miglészpataka, ifj. Her
nádi Imre Kassa, ifj. Ibos István Alsó
balog, Kovács János Osgyán, Nemesfalvi 
Károly Rozsnyó, Óvári Géza Gömör- 
mihályfala és Samu Gyula Jánosi.

A törzskapitány az elért eredménnyel 
meg volt elégedve és a tanfolyam ve
zetőit további sikeres munkára buzdí
totta.

Híreink szerint a legközelebbi tábo
rozás tartamát 2 hétre fogják tervezni, 
melyre nagyobb számú várományost hív
nak majd be. Ez alkalommal különleges 
kiképzésben is fognak részesülni.

Évenként két Ízben gyalogtáborozás

is lesz, amikor a várományosok megöl 
dandó feladatokat is kapnak, melyek 
részben tereptani, hírszerzői és kétnel- 
háriló természetűek lesznek.

Megállapítható volt, hogy a táboro
zás egy átlag táborozás kereteit mesz- 
sze túlhaladja és természetében sok
kal komolyabb, mintsem azt az első 
pillanatra sejteni is lehetett volna. Csend
ben, de szívósan folyik egy elszánt él
csapat kemény, kitartó és fanatikus ki
képzése.

A  közellátási felügyelőségek 
uj hatásköre.

A közellátási felügyelőségek szer
vezetével kapcsolatosan egyes sza
bályok módosulnak és az erre vo
natkozó rendelettervezet már elké
szült. A tervezet értelmében a köz
ellátási felügyelőségek végzik mind
azokat a tennivalókat, amelyek a 
gabona- és lisztforgalom szabályo
zásáról, a rendőri büntetöbirói el
járás során elkobzott korlátozott 
forgalmú dolgok értékesítéséről és 
értéküknek hovaforditásáról szóló, 
a cukor-, tüzifakereskedelem, az 
adóköteles kőolaj kereskedelmi for
galmának, á textilnagykereskedelem, 
a mosószappan, valamint a bőrtalpú 
lábbeli és talpbőr forgalmának sza
bályozásáról, végül a készíthető 
lábbelifajták megállapításáról szóló 
rendeletnek megfelelően eddig a 
kereskedelmi hivatal, illetve vidéki 
kirendeltségei ügykörébe tartoztak.

* lp a rtá is u la t i közlem ények,
Mindazok a csehszlovák megszállás 

alatt alkalmazásban volt egyének, akika 
volt csehszlovák munkásbiztositó pénz
tárnál be voltak jelentve, illetve annak 
rokkantság és aggkor esetére biztosított
jai voltak, az ezen időből eredő jogaik
nak érvényesítése és biztosítása végett 
azonnal, de legkésőbb folyó év julius hó
31-ig jelentkezzenek az Országos Tár
sadalombiztosító Intézet pénztáránál. Ha 
a csehszlovák Központi Szociális Bizto
sitó Intézet „Igazolvány" könyvük (fe
kete tábláju kiskönyv) meg van, úgy azt 
vigyék magukkal.

Nemzeti filmszínház kft.
A jövő héten különösen változatos 

műsorban lesz része a mozgóképszín
házat látogató közönségnek. Szombaton 
és vasárnap „Ne kérdezd, ki voltam" 
címmel a legújabb magyar filmdráma 
fut a vásznon, amelynek főszerepét 
Karády Katalinra Írták. Rajta kiv .! az 
ifjú magyar szinészgárda legjobbjai sze
repelnek. A merész témájú filmujdonsá- 
got csak felnőttek nézhetik meg. Julius 
6 án, hétfőn egy különleges vadnyugati 
film keríO sorra az „Arizonai vadmacska" 
címen. Főszerepét a bájos gyermekszi- 
nésznő Jane Withers játsza. Julius 7-én, 
kedden kettős műsort futtat le a film
színház. Az első „Az uj seriff" Tóm 
Taylor bravúr filmje. „A nagy kaland" 
viszont az egyetlen végig magyarul be
szélő kalandos csempészeim a Kárpátok 
havas lejtőin játszódik le. Julius 8. és 
9 én, szerdán és csütörtökön látványos 
és mulatságos német filmoperett kerül 
műsorra: „Luna asszony" címen. A film 
meséje egy békebeli Szilveszter-éjszaká
nak csupa félreértésekből és humoros 
helyzetekből összetett kacagtató története. 
Főszereplője és egyben rendezője a hó- 
rihorgas Theo Lingen.

517/1942. szám.

P á ly á z a t i  h ird etm én y .
A „Tornaijai Járási Ipartársulat" az 

1942. VIII. 1 - én megüresedő
j e g y z ő i  á l l á s r a

pályázatot hirdet. — Pályázhatnak mind
azok, akik az 1939. évi IV. t. c. értelmé
ben keresztények, 50. életévüket be nem 
töltötték, legalább a középiskola négy 
osztályát elvégezték és az 1932: VIII. t. 
c. 28. §-a értelmében megfelelő irodai 
gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázat határideje: 1942. julius 15. 
A havi fizetés 150 P. Megválasztás ese
tén az állást 1942. augusztus 1-én el kell 
foglalni. A megválasztott egy évi próba
szolgálat után az 1932: Vili. t. c. 29. § a 
értelmében véglegesittetik.

A pályázathoz a következő okmányok 
csatolandók : Illetőségi-, erkölcsi-, isko
lai bizonyítványok, születési anyakönyvi 
kivonat, szülők házassági levele. Ha nős: 
feleség születési anyakönyvi kivonata és 
felesége szüleinek házassági levele, vé
gezetül a pályázó rövid életrajza.

A pályázatok az ipartársulat címére 
ajánlott levélben küldendők be és a bo
rítékra „Pályázat jegyzői állásra" felirat 
Írandó.

A „Tornaijai Járási Ipartársulat" el
nöksége nevében :
Schneller Miklós Beitler Nándor

alelnök. elnök.

Irodának
vagy műhelynek alkalmas helyiség 
azonnal kiadó T e m  j á k  P á l
kereskedőnél.

Eladó.
1 h á z 3 szoba, konyha, éléskamra

m e l l é k h e ly i s é g e k k e l  és  
n a g y  g a z d a s á g i u d v a r r a l  

S z é c h y -u tc a  26 . szám  a la tt .
1 -3

C r j  / v | a z  állami-ut mellett 
O a U I U  a Szarvashegyen

gyüm ö lcsö ssel, táglaházzal eladó.
Felvilágosítást ad: dr. Mihalik Dezső.

1—3

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

kertes ház 3 + 1  szobás lakással
tizenhatezerért eladó. Tájékoztat:
Hubay-iigynökség Tornaija.

119/1942. vght. szám.

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

által képviselt Hangya központ buda
pesti bej. cég javára 1140 P 18 fillér 
tőke és több követelés és járulékai ere
jéig, a budapesti központi kir. járásbíró
ság 1942. évi 416207. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán, 
végrehajtást szenvedőtől 1942. évi május 
hó 18-án lefoglalt 2440 P fillérre becsült 
ingóságokra a feledi kir. járásbíróság 
Pk. 1843/42. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, az árverés megtartását 
elrendelem végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében : Dobóca község, Leány
mező telepen leendő megtartására határ
időül 1942. évi julius hó 17. napjának 
délelőtti 11'30 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, Író
gép, varrógép, tehén, bricska s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Feled, 1942. évi junius hó 17.
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbíróság 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. Vili 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

410/1941. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .

Dr. Lindner Oszkár budapest ügyvéd 
által képviselt Vácum Oil Company r.-t. 
budapesti cég javára 185 P 91 f. (őke 
és több követelés és járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a budapesti központi kir. járás
bíróság 1940. évi 29003. sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1941. november 
hő 7-én felülfoglalt 4.100 pengőre be
csült ingóságokra a fenti kir. járásbíró
ság Pk. 5956/41. sz. végzésével az árve
rés elrendeltetvén, annak végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében: Rimaszom
bat, Horthy Miklós- tér 21. sz. a. leendő 
megtartására határidőül 1942. évi julius 
hó 7. napjának délelőtti 930 órája tűze
tik ki, amikor a biróilag lefoglalt ecet
tartályok és egyéb ingóságokat a leg
többet ígérőnek, de legalább a becsár 
!/s‘ részéért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adni még akkor is, ha a bejelentő 
fél a helyszínen nem jelenne meg, ha 
csak ellenkező kívánságot Írásban nem 
nyilvánít.

Rimaszombat, 1942. évi junius hő 3.
Bajkai Gyula s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

62/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .

Dr. Schürger Pál budapesti ügyvéd 
által képviselt Magyar Wolfram lámpa
gyár r. t. javára 1709 P 07 fillér és több 
követelés járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a buda
pesti központi kir. járásbíróság 1942. 
évi 415841. számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1942. évi április hó 
8 án lefoglalt 3.000 pengőre becsült 
ingóságokra a rimaszombati kir. jbiróság 
Pk. 5246/942. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 20. § a alapján a következő meg
nevezett: Dr. Schürger Pál ügyvéd által 
képviselt Magyar Wolfram lámpagyár 
javára 39 P 30 fillér s jár. árverés meg
tartását elrendelem, végrehajtást szen
vedő lakásán, üzletében : Rimaszombat, 
Deák Ferenc-u. 19., vagy Andrássy-u. 
garázsban leendő megtartására határidőül 
1942. julius hó 15. napjának délelőtt 10 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt Praga 5 üléses személyautó s 
egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
— de legalább a becsár Vj-fészéért — 
készpénzfizetés mellett el fogom adni.

Rimaszombat, 1942. évi junius hó 15.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.
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