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A névtelen adófizető
dicsérete.

Nemrégiben terjesztették be a 
képviselöházban a múlt költségvetési 
évről szóló állami zárószámadáso
kat. Ezek a zárószámadások igen 
kedvező képet mutatnak a magyar 
állam pénzügyeiről, hiszen a hábo
rús igénybevétel ellenére sikerült az 
előirányzatnál jobb eredményeket 
elérni, s az állam bevételei fedez
ték a kiadásokat. Ez azonban csak 
pénzügyi része a kérdésnek. Van 
az állami zárószámadásoknak egy 
másik nagy tanulsága, amely mil
liós pénzösszegekben ki nem fejez
hető erőt és értéket jelent. Ez pe
dig az, hogy az adófizetőképesség 
mellett megjavult a fizetőkészség, 
tehát az adómorál is.

Vannak adónemek, amelyek az 
előirányzathoz képest százszázalék
ban befolytak, de egyes adónemek
ből a bevétel erősen túlhaladja még 
a százszázalékot is. Ez nem más, 
mint a névtelen és ismeretlen adó
fizetők tömegének példás köteles- 
ségteljesitése, felelősségérzete és 
áldozatkészsége. A legjobb adótör
vény és a legszigorúbb ellenőrzés 
sem ér semmit, ha az adófizetőt 
nem hatja át az a kötelességtudat, 
hogy a nemzet iránt le kell rónia 
bizonyos áldozatokat. Az adómorált 
büntetésekkel és kényszereszközök
kel ideig-óráig lehet talán védeni, 
de tiszta adómorált erőszakkal meg
teremteni nem !

Az adómorál javulása azt bizo
nyítja, hogy manapság szorosabb 
lelki kapcsolat áll fenn az ország 
vezetői és a vezettettek között, mint 
a régi liberális időkben, amidőn 
valóságos tudományos tökélyig fej
lődött gyakorlata volt az adózás 
alól való kibúvásnak. De az is kö
vetkezik a zárószámadások örven
detes eredményeiből, hogy a kor
mány gazdaságpolitikája és társa
dalompolitikája is helyes. Mert az 
adómorál javulása összefügg az uj 
keresztény exisztenciák tömegeinek 
keletkezésével és azzal, hogy sok 
keresztény ember került olyan nagy- 
jövedelmü, magasabb pozícióba is, 
amelyet eddig a zsidóság tartott 
megszállva. Végeredményben tehát 
a zárószámadás számszerű és nem 
számszerű eredményei egyaránt 
csalhatatlanul jelzik, hogy a magyar 
társadalom mélyreszántó átalakulása 
és megtisztulása folyamatban van.

A Z  O R S Z Á G  K E N Y E R E .
Máskor a kaszacseudülés napja 

volt Péter-Pál. Ilyenkor indult a 
barázdák népe, kelt fel a föld fia, 
hogy verejtékével még egyszer meg
öntözze a vetést, amelyet megáldott 
az Isten és megérlelt a nap lán
goló sugara. A magyar földön min
den időkben szent és áhitatos ün
nep volt az aratás kezdete. Mert az 
első kaszasuhintás hangjára mindig 
megérezte a természettel vivődő em
ber, hogy a munka, küszködés nem 
volt hiábavaló. A mindennapi ke
nyérért elhangzó imádságot meg
hallgatta az Egek Ura. Kenyeret,
— mint a szántóvető ember mondja,
— életet adott az Isten, aki a búza
szemre ráteremtelte Krisztus kép
mását is.

A búza a magyar nép nyelvén 
valóban mindig életet jelentett, s 
százszorosán magát az életet jelenti 
most, amikor összefügg vele a harc, 
a győzelem sorsa is. Többet kell 
termelni belőle, jobban kell vele ta
karékoskodni, hiszen ezzel is ma
gára az életünkre, az ország jöven
dőjére vigyázunk. Ezeknek a té
nyeknek az ismeretében mindenki
nek meg kell érteni, hogy épp az 
aratás előtt lesz kevesebb a kenye
rünk és a kormány kénytelen volt át
menetileg leszállítani a kenyérfej
adagokat. Nem lelkesedik ezért az 
intézkedésért senki. Legkevésbbé 
azok lelkesedtek, akik meghozták. 
Mégis igy cselekedtek, mert ezt pa
rancsolta a szükség, ezt kívánta a 
takarékosság és a gondos gazda 
előrelátása. Legfőként erre kény- 
szeritette a közellátási minisztériu
mot egy döntő körülmény, az tud
niillik, hogy az idén megkéseit az 
aratás. Ha ez nem történik, akkor 
feltétlenül elegendők lettek volna 
azok a készletek, melyekkel oly 
gondosan, pontosan gazdálkodtak, 
hogy egészen a mai napig mindenki 
rendesen megkapta a maga kenye
rét.

Háború van, s olyan időket él 
Európa, amikor nincsenek kimerít
hetetlen tartalékok, mint hajdan. A 
kanadai és délamerikai búzát nem 
engedi ide az ellenség blokádja. A 
magyar búzatermelés helyzete is 
lényegesen megváltozott az ország
nagyobbodás óta. Gondoskodnunk 
kell Erdély kenyeréről, tehát nin
csenek feleslegek. Mindehhez járul, 
hogy a magyar földön háromszor

egymásután is végigzudult az árviz, 
gyengébb volt a termés és a Dél- 
Alföldön ma is kitűnő termőterüle
tek állanak viz alatt.

Az átmenetileg, rövid időre hozott 
kényszerintézkedést tehát meg kell 
érteni és el kell viselni zúgolódás 
nélkül. Meg lehet ezt tenni annyi
val is inkább, mert a kormány tel
jes felelősségérzettel, a szociális 
igazság szellemében osztotta szét a 
meglévő kenyeret. Gondoskodott 
róla, hogy azok, akik a tárnák mé
lyén, a gyárakban, mezőkön a leg
nehezebb munkát végzik, ne szen
vedjenek szükséget az átmeneti idő 
alatt sem.

A magyar embernek úgy kell fo
gadni ezi a kis nélkülözést, időle
ges kényelmetlenséget, mint a ka
tonának. Tudnia kell, hogy áldoza
tot hoz, de a hazájáért, a győzel
mes harcért és azért a nagy test
véri közösségért áldoz, amit úgy 
hívnak: örök Magyarország. Most

kell megmutatnunk, hogy nem va
gyunk elpuhult, anyagias és csak a 
jó falatért élő-haló nép, mert van
nak eszményeink, melyekért nem
csak harcolni tudunk, hanem le
mondani is. Mint a bolsevista hor
dák ellen harcoló honvéd, mi is 
magunk előtt látjuk a szabad ma
gyar élet, független ország, keresz
tény nemzet fénylő ideálját, s hogy 
ez megmajadjon, lemondunk érette 
egy darab kenyerünkről is, mert 
nem akarunk olyan állati életet élni, 
nem akarunk a falatért úgy koldulni, 
mint a bolsevista „Eldorádó" éhes 
páriái.

Mi tudjuk, hogy ezt a próbaté
telt suttogás, kishitűség és panasz 
nélkül fogják kiállani a belső fron
ton harcoló magyarok. Mert ez az 
arcvonal is tisztában van vele, hogy 
— ha kevés is, — de megcsendül 
a kasza s az égi utánpótlás, Isten 
napsugara, a barna barázda és a 
magyar földmivelő munkája rövi
desen újra elhozza a nagyobb, a 
puha, meleg életet adó magyar ke
nyeret.

Nép- és családvédelmi munka a vármegyében.
A Gömör és Kishont Vármegyei Közjóléti Szövetkezet rendes

évi közgyűlése.

A Gömör és Kishont Vármegyei Közjó
léti Szövetkezet 1942. évi junius 26-án 
tartotta rendes évi közgyűlését. A köz
gyűlésen dr. Horváth Árpád alispán, a 
szövetkezet elnöke elnökölt. Rövid, de 
mély szociális érzésekkel telt megnyitó 
beszédében kihangsúlyozta, hogy az Or
szágos Nép- és Családvédelmi Alap 
életrehivása fontos fordulópontot jelen
tett közigazgatásunkban.

„Rá kell mutatnom arra, — mondta 
beszéde során az alispán-elnök, — hogy 
a legjobb szándék sem elegendő meg
felelő anyagi alátámasztás nélkül. A m. 
kir. kormány azonban megtalálta a mód
ját annak, hogy az Országos Nép- és 
Családvédelmi Alapot megfelelő összegű 
tökével lássa el. Hallatlanul nagy erő
feszítéseket tett nemzetünk anyagi téren 
az utóbbi években." Itt rámutatott dr. 
Horváth Árpád alispán a győri milliár
dos program végrehajtására, a vissza
csatolt országrészeken a megszállás alatt 
végzett mulasztások, sőt szándékos rom
bolások helyreállítására, a hadseregünk
nek szinte semmiből való felállítására és 
felszerelésére, az újabb milliárdos mező- 
gazdasági programmra, de még ezeken 
a nagy erőfeszítéseken túl is tudott a 
nemzet egy olyan alapot felállítani, 
amely alkalmas arra, hogy a támoga
tásra szoruló sokgyermekes családoknak 
kedvezőbb gazdasági körülmények közé 
való felemelését elősegítse. Rámutatott

továbbá arra, hogy ilyen nagy erőfeszí
tésekre csak nagy népek nagy állam
férfiak vezetése alatt képesek, s hálával 
kell minden magyarnak gondolni azért 
a nemzet vezérére, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Kormányzó Ur Öfőmél- 
tóságára és a m. kir. kormány tagjaira. 
Ezután az alispán a szövetkezet 1942. 
évi rendes közgyűlését megnyitotta.

A tárgysorozat első pontját, a szövet
kezet elmúlt üzletévéről szóló jelentést 
a szövetkezet ügyvezető igazgatója, Hor
váth Elemér ismertette.

Az igazgatósági jelentésből megálla
pítható, hogy

az elmúlt évben a szövetkezet 345 
családnak 1557 gyermeklétszámmal, 
tehát 1902 léleknek, a vármegye 
összlakosságának közel 2%-ának 
nyújtott segítséget. Ezek közül 294 
család 1338 családiaggal 433 drb. 
sertést kapott.

A juttatás ellenértékét a juttatottak 3 év 
alatt törlesztik kamatmentesen, teher
bírásuk figyelembevételével havi, vagy 
negyedévi részletekben. Ezen juttatások
nál a szövetkezet figyelemmel volt a 
vármegye sertésállományának prima te
nyészállatokkal való feljavítására.

40 családi házat épített fel a szövet
kezet sokgyermekes családoknak való 
juttatása céljából. Krasznahorkaváralján 
10, Várgedén 10, Kelemérben 8, Sajó-

Minden szombaton este tánc a Polgárikörben.
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szárnyán 10, Alsópokorágyon 1, Szuha- 
fön 1 családi házat. A házakat az igaz
gatóság a sokgyermekes-juttatottak kö
zött már ki is osztotta, akik a 600 négy
szögöles kertjeiket a kerti munkák meg
indulásakor már meg is művelhették. A 
juttatás ellenértékét a jutlatottak kamat
mentesen 30 év alatt fizethetik vissza, 
figyelembe véve a gyermekáldást is, 
ugyanis a 4 és minden további gyer
mek után 10°/o-ot irt le gyermekenként 
a szövetkezet a vételárból, illetve a jut
tatott fennálló hátrálékából.

Annak ellenére, hogy a vetőmag akció 
nem lett felvéve a szövetkezet munka
tervébe, kivételes esetben mégis folyó
sított 180 pengős vetömagbeszerzési se
gélyt egy évi visszafizetési kötelezett
ség mellett. 4600 kgr kedvezményes áru 
kendervetömagot osztott ki a szövetke
zet, a vármegye kendertermelésének fo
kozását is szem előtt tartva, az arra ér
demes családok között. A juttatás ellen
értékét a jutlatottak természetben, vagy 
pedig pénzben fizethetik vissza.

Tizenöt sokgyermekes családot 69 
családtaggal részesített a szövetkezet 
háztatarozási kölcsönben 5, 10, 15 vagy 
20 évi törlesztésre, elsőhelyi bekebele
zés mellett, erre a célra összesen 18.376 
P 12 fillt. fordított. Két család kapott 
butorbeszerzési kölcsönt házasulandó 
gye.mekeik részére. Három iparos 15 
családtaggal részesült kisipari kölcsön
ben 5 éves törlesztés mellett, anyag- és 
szerszámbeszerzés céljából. 30 család 
129 családtaggal 31 drb. prima fejős
tehenet kapott, havi és negyedévi rész
letfizetésre. Ezen akciónál a szövetkezet 
szintén figyelemmel volt a vármegye 
tehénállományának fajtehenekkel való 
feljavítására.

A szövetkezet Rimatamdsfalván bérelt 
ingatlanon 20 szövőszékből álló házi
ipari szövőüzemet létesített, mely külö
nösen azt a célt szolgálja, hogy a szőni 
és fonni megtanulni kívánó lakosság 
megfelelő szakember vezetése mellett 
kellő oktatásban részesülhessen. A szö
vőüzemben termelt vászonárukat a kü
lönösen nehéz anyagi viszonyok közötti 
élő városi lakosságnak bocsátja rendel
kezésre, olyan alacsony haszonkulcs j 
számítása mellett, hogy a szövőüzem j  
saját magát fenntarthassa és megfelelő! 
körültekintés mellett az bővíthető is | 
legyen.

Tornaija székhellyel bérelt ingatlanon 
háziipari tevékenységet fejt ki a szövet
kezet, ahol kukoricaháncs áruk és cse-1 
répáruk készülnek, erdei gyümö'csökből 
pedig különféle gyümölcsízek. A kuko
ricaháncs áruk háziiparszerü előállítá
sára tanfolyamokat létesített és segítsé
gére siet az azzal foglalkozni kívánó la
kosságnak nyersanyaggal való ellátás 
beszerzésénél és készárui megfelelő ér
tékesítésénél. A megye területén működő, 
cserepes iparral foglalkozó lakosságot 
ellátja megfelelő, különféle minőségű 
mázakkal és festékekkel.

Egy oktató cserepesmühelyt létesített, 
ahová a tanulni és haladni kívánó cse
repeseket munkadijmegtéritéssel behív, 
ahol azok megfelelő szakember veze
tése mellett fejleszthetik népművészeti 
és technikai tudásukat.

Munkaalkalmak teremtése céljából 
gyűjti a háziipari osztály a különféle 
erdei gyümölcsöket, melyeket azután az 
oktató cserepes műhelyben előállított 
cserépedényekben, mint felvidéki gyü
mölcsízt hoz forgalomba. Kisebb mér
tékben foglalkozik a háziipari osztály 
gyógynövény gyűjtéssel is, ezen tevé
kenysége azonban most áll szervezés 
alatt. A szövetkezet üzletrészeinek száma 
2110, melyből 1979 befizetett. Alapitó 
tagok száma 1, rendes tagok száma 728, 
melyből 348 juttatott.

Ai ügyvezető igazgató beszámoló be
széde végén örömmel jelentette, hogy a 
szövetkezet közérdekű működése mind
jobban szélesedik és nem fog elmaradni 
áldásos hatása a megye lakosságának 
különösen azon rétegénél, mely minden 
tekintetben jobb sorsra érdemes, sok- 
gyermekes magyar családokat foglal 
magában.

Az ügyvezető-igazgató beszámolója 
után, miután ez ellen észrevétel nem 
merült fel, az igazgatóságnak a szövet
kezet 1941. évi első üzletévére vonat
kozó jelentését az elnök elfogadottnak 
jelentette ki.

Ezután került sor a felügyelőbizottság 
jelentésére, amelyet — miután észre
vétel nem merült fel — a közgyűlés el
fogadott.

A továbbiak során az 1941. évi üz
leti év zárszámadásainak előterjesztése 
és ezzel kapcsolatban az igazgatóság és 
felügyelőbizottság részére a felmentvény 
megadása következett. Horváth Elemér 
ügyvezető-igazgató ismertette a zárszám
adások és eredményszámla adatait, mely
nek megtörtén'e után a közgyűlés az 
igazgatóság és felügyelőbizottság tagjai 
részére a felmentvényt megadta.

Két uj igazgatósági tagot választott a 
közgyűlés Éva László rimaszombati és 
dr. Michailovits Árpád rozsnyói polgár- 
mesterek személyében.

Több tárgy nem lévén, dr. Horváth 
Árpád elnök megköszönte a tagok meg
jelenését és a közgyűlést bezárta.

A közgyűlésen részt vett az Országos 
Szociális Felügyelőség képviseletében dr.

Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegyesülete julius 9-én, csütörtö
kön délután tartotta évi rendes köz
gyűlését a Rimaszombati Takarék- 
pénztár tanácstermében.

A Magyar Hiszekegy elimádko- 
zása után a távollévő özv. Saniar- 
jay Jánosné elnök helyett özv. dr. 
Marikovszky Istvánná alelnöknő 
nyitotta meg a közgyűlést, szívé
lyes szavakkal köszöntvén a meg
jelenteket. Utalt a nehéz időben isjól- 
végzett kötelességteljesitésre, ami
kor az anyagi hiányokat sokszor 
tettekkel kellett pótolni. Hálás kö
szönetét fejezte ki azoknak, akik 
eredményesen dolgoztak a közért 
és a jótékonyság szolgálatában. 
Majd nagy tetszés közepette további 
lelkes munkára hívta fel az egye
sület tagjait.

Ezután dr. Tóth Mátyás egyesü
leti főtitkár tartotta meg az elmúlt 
esztendői működésről szóló titkári 
jelentését. Az ékes szavakba öntött, 
hazafias hévtől áthatott s az egye
sület működéséről tiszta képet adó 
tartalmas jelentésből világosan ki
tűnt, hogy

városunk eme nemes célú 
egyesülete az elmúlt háborús 
esztendőben — a nehéz vi
szonyok között is —- fokozott 
szociális tevékenységet fej
tett ki.

Szépen fejlődő és rohamosan csi
nosodó városunknak talán egyetlen 
szépséghibája, hogy sem téli, sem 
pedig nyári fürdője nincsen. Évek 
hosszú sora óta ezen a téren már 
többször történtek próbálkozások, 
azonban teljes értékű eredményre 
egyik sem vezetett. Ezúttal köz
óhajra újra fel kell vetnünk a strand
fürdő ügyét, amely a váratlanul be
következett erőteljes kánikula foly
tán tényleg „égető“ fontosságú kér
déssé vált. Tudatában vagyunk 
mindazon nehézségeknek, amelyek 
az illetékes tényezőket ennek a köz- 
egészségileg és testnevelési szem
pontból is fontos intézménynek 
megalkotásában és fenntartásában 
akadályozzák. Azonban a télen 
örömmel láttuk, hogy megfelelő 
gyors intézkedéssel sikerült köz- 
megelégedésre megoldani a jégpálya 
régen vajúdó kérdését. Bizonyára 
hasonló módon lehetne létrehozni 
még a nagy melegek ideje alatt a 
nyári fürdőt is. Hatóságaink telje
sen indokolt alapon tiltották el a 
Rima alsó folyásánál a fürdést, igy

Steller Mária országos szociális felügyelő 
aki — mint igazgatósági tag is — 
kiváló szociális érzékkel ügyel fel a 
szövetkezet működésére.

A Közjóléti Szövetkezet felOgyelöbi- 
zottságának dr. runyai ’Sóldos Béla főis
pán elnöklete mellett a közgyűlés előtti 
héten tartott ülésén Fukker Bertalan 
számvevőségi tanácsos, a vm. számvevő
ség főnöke bejelentette, hogy a szövet
kezet könyvitelét többizben átvizsgálta 
és azt rendben találta. A bizottság ez
után felülvizsgálta a szövetkezet múlt 
évi mérlegét és zárszámadásait, amelye
ket jóváhagyólag a közgyűlés elé ter
jesztett.

A lelkes tetszéssel fogadott ér
tékes jelentést lapunkban legköze
lebb részletesen ismertetni fogjuk. 
Érte az elnök a közgyűlés hálás 
köszönetét fejezte ki, amit a köz
gyűlés a jegyzőkönyvben megöröki- 
teni rendelt el.

Majd Juraskó Pál pénztárnok 
terjesztette be az elmúlt évi zár
számadásokat. Eszerint a bevételek 
4124 P 05 fillért, a kiadások 3326 
P 70 fillért tettek ki, s igy a kész
pénz-maradvány 797 P 35 fillér. 
Az elnök bejelentette, hogy a pénz
tárvizsgálat megtörtént, melynek 
alapján a közgyűlés a pénztárnok
nak ügybuzgó működéséért köszö
netét fejezte ki és néki a felment- 
vényt megadta.

Érdemleges indítványok nem lé
vén, özv. dr. Marikovszky Istvánné 
javaslatára a közgyűlés táviratilag 
üdvözölte a hosszabb betegségéből 
felgyógyult és jelenleg üdülésen lévő 
özv. Samarjay Jánosnét, az egye
sület érdemekben dús, tiszteletre
méltó elnökét.

Az alelnöknő a közgyűlés jegyző
könyvének elkészítésével a legutóbb 
megválasztott Balogh Elemérné 
jegyzőt bízta meg, hitelesítőknek 
pedig özv. Tóth Bélánét és Benedek 
Józsefnét kérte fel, majd a közgyű
lést berekesztette.

az enyhülést és lehűlést kereső kö
zönség természetszerűleg ellepi a 
Rima felső részét, itt azonban sem 
az öltözködésre, sem pedig a spor
tolási lehetőségre nincsen megfelelő 
alkalom. Az elmúlt esztendőben 
szűk keretek között is megfelelt a 
hevenyészve elkészített strandfürdő, 
hisszük tehát, hogy minden jóra 
kapható ügyes cserkészeink, vagy 
az egyetemi munkatábor lelkes if
júsága közreműködésével ebben az 
esztendőben is rövid idő alatt helyre 
lehet hozni a nyári fürdőt. Erre a 
célra a közületek bizonyára nem 
zárkóznának el a megfelelő anyagi 
segítségtől, s a város társadalma 
is örömmel hozna áldozatot egy 
megfelelő strandfürdő létesítésére. 
Jelen sorainkkal eleget téve az ál
talánosan megnyilvánult közhangu
latnak, a strandfürdő ügyét biza
lommal tesszük le városunk minden 
szépért és hasznosért lelkesedő ve
zetősége kezébe abban a remény
ben, hogy legközelebb már ered
ményekről is beszámolhatunk.

---------------- ♦♦----------------

Fokozott m értékű szo ciá lis  tevékenységről szá m o lt be 
a Jé té k o n y  N őegylet közgyűlése.

---------------- ♦♦----------------

A  nyár égető kérdése: a strandfürdő.

Ta n ü g y i, pénzügyi és bírósági 
kinevezések.

A hivatalos lap múlt szombati és va
sárnapi száma közölte a vallás és közok
tatásügyi, valamint a pénzügyminiszteri 
tárcák kebelében történt kinevezéseket. 
Ezek közül rimaszombati vonatkozásban 
a kővetkezőket emeljük ki :

Magyarország Kormányzója a vallás
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Bihary István tanügyi főtanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott tanügyi ta
nácsost az V. fizetési osztályba tanügyi 
főtanácsossá nevezte ki, mig dr. Szabó 
Patay József múzeumi igazgatóőrnek a 
múzeumi igazgatói cimet és jelleget 
adományozta. Á m. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter dr. Kiss Zoltán rima- 
szombati tanügyi fogalmazógyakornokot 
tanügyi segédfogalmazóvá, Gazda Mari
anna állami elemi iskolai helyettes ta
nítónőt pedig rendes tanítóvá kinevezte. 
A miniszter Visnyai István rahói állami 
elemi iskolai tanítót a rozsnyói állami 
elemi iskolához igazgató-tanítónak ne
vezte ki.

A magyar kir. pénzügyminiszter a ri
maszombati állami adóhivatalnál Zemandl 
Ernő állampénztári tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott főtisztet a VIII. fize
tési osztályba állampénztári tanácsossá, 
Bartos István állampénztári I. osztályú 
tisztet a IX. fizetési osztályba főtisztté; 
a rimaszombati kir. pénzügyigazgatóság
nál pedig dr. Smid László pénzügyi tit
kári címmel felruházott segédtitkárt a 
VIII. fizetési osztályba pénzügyi titkárrá, 
dr. Rdcz János pénzügyi fogalmazási 
gyakornokot pénzügyi fogalmazóvá, Já
rási Mihály számtisztet számellenörré, 
Szemző Ernő számgyakornokot szám
tisztté, Zsufja Irén pénzügyi dijnokot 
pedig kezelővé nevezte ki.

A miniszter dr. Dókus Károly pü. 
segédtitkárnak a pénzügyi titkári cimet 
és jelleget, Kovács Kálmán Félix pénz
ügyőri főbiztosnak pedig a pü. II. o. 
felügyelői cimet és jelleget adományozta. 
Az állami forgalmi adóhivatalnál a mi
niszter Végvári Vilmos, Nagy István, 
Krausz Nándor és Ostválh Sándor adó
hivatali gyakornokokat adóhivatali II. o. 
tisztekké, Princz Ágoston, Almdsy Lajos, 
Molnár István, Szlovák András és Áddm 
István adóhivatali dijnokokat pedig for
galmi adóhivatali gyakornokokká ne
vezte ki.

A rimaszombati m. kir. pénzügyigaz
gató Kozák Vencel, Obert Tivadar, Zol- 
nai Imre és Morva József rimaszombati, 
Gál József és Slezák Ferenc pelsőci, 
valamint Tóth Lajos rozsnyói pénzügy
őri II. o. vigyázókat m. kir. pü. I. oszt. 
vigyázókká kinevezte.

Á m. kir. igazságügyi miniszter a rima- 
szombati kir. törvényszéknél dr. Kovács 
Aladár rimaszombati kir. tszki. jegyzőt 
és dr. Leskó Géza ügyvéd, kassai lakost 
bírósági titkárokká nevezte ki. Dr. Greck 
Lajos Tibor és dr. Dobay Sándor rima- 
szombati kir. törvényszéki aljegyzők bí
rósági jegyzőkké léptek elő.

Magyarország kormányzója Kovalcsik 
József rimaszombati kir. járásbirósági 
irodafőtisztnek az irodaigazgatói cimet 
és jelleget adományozta. Az igazságügyi 
miniszter Faragó Sándor és Draskovics 
Sándor rimaszombati kir. törvényszéki, 
Dobó Anna rimaszombati kir. ügyész
ségi dijnokokat kezelőkké; Mdcs István, 
Kocsis János, Tuba Miklós és Szabó Jó
zsef rimaszombati kir. törvényszéki, va
lamint Horváth István kir. ügyészségi 
kisegítő szolgákat II. o. altisztekké ne
vezte ki.

A m. kir. posta vezérigazgatója Benyó 
Gyula rimaszombati postaforgalmi gya
kornokot II. o. postatisztté nevezte ki.

— Az iskolaév befejeződött és kezdődik 
a gondos szülő nagy gondja, hogy me
lyik tanintézetbe, melyik internátusba 
adja gyermekét, milyen életpályát vá
lasszon fiának, leányának? Most jelent 
meg az „Internátusok-tanintézetek tájé
koztató címtára" az 1942/43. tanévre, 
mely részletesen ismerteti a hazai okta
tóintézeteket és nevelőotthonokat. Ezt a 
minden szülőnek nélkülözhetetlen és 
rendkívül ügyesen, áttekinthetően össze
állított tájékoztatót, mely 10 esztendő 
óta évenként megjelenik, 50 fillér bélyeg 
beküldése ellenében küldi meg az Erdös- 
hirdetőiroda Budapest, VI. Teréz-körut 
35. sz.
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A z  Á lt . Te m e tk e zé s i Egyesület 
a lapszabálym ódositó  közgyűlése.

A Rimaszombati Általános Temetke
zési Egylet, városunk egyik legrégibb 
közhasznú céllal biró egyesülete julius 
5-én, vasárnap délelőtt tartotta 52. évi 
rendes közgyűlését a Katolikus Kör nagy
termében.

A-nagyszámban összegyűlt tagokat a 
Magyar Hiszekegy elimádkozása után 
Diczky Pál elnök üdvözölte szívélyes 
szavakkal. A múlt évi közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása és hitelesítése 
után Kéry István pénztárnok beterjesz
tette az egyesület 1941. évi zárszáma
dását. Eszerint a bevételek 13.276 P 44 
fillért, a kiadások pedig 12.402 P 58 
fillért tettek ki. Az egyesület vagyoni ál
lománya az év végén 34079 P 04 fillér 
volt. Az elmúlt évben 37 elhunyt tag 
után 48C5 P 66 fillért fizettek ki. A köz
gyűlés a pénztárnoknak a felmentvényt 
a szokásos módon megadta.

Majd Zemandl Ernő jegyző bejelen
tette, hogy a m. kir. pénzügyminiszter 
felszólította az egyesületet, hogy alap
szabályait a fennálló magyar törvények 
értelmében módosítsa és alakuljon át 
biztositó szervezetté. Felolvasta az uj 
alapszabályokat, melynek első pontja ér
telmében az egyesület uj neve: Rima- 
szombati Általános Temetkezési Biztosító 
Egyesület lesz. Az uj alapszabályok sze
rint az egyesületbe bárki, életkorra való 
tekintet nélkül beléphet. A tagsági dijat 
továbbra is 5 osztályban állapították meg. 
Az egyesületi jegyző ezután részletes 
felvilágosítást adott az uj rendszerrel 
járó be- és kifizetésekről, amelyek lé
nyegében egyeznek az eddigi szoká
sokkal. A közgyűlés az uj alapszabályo
kat egyhangúlag elfogadta.

Néhány belső ügy letárgyalása után a 
közgyűlés Diczky Pál elnök köszönő 
szavaival véget ért.

M e gje le n t a S zé m a n -ln té z e t 
első évkönyve.

Középiskoláink közül elsőnek jelent 
meg a rimaszombati róm. kát. „Széman 
Endre" - leánynevelőintézet kétéves női 
kereskedelmi szaktanfolyamának év
könyve, amely az iskola fennállásának 
három évfolyamáról számol be. A beve
zetőcikkben dr. Bányai József g. hittanár 
az intézet megalapítójának, néhai boldog 
emlékezetű Széman Endre pápai prelá- 
tus emlékezetének szentel hálatelt szív
ből fakadt kegyeletes szavakat. Az ő 
akaratából és hagyatékából létesült a 
Széman-lntézet a Paulai Szent Vincéről 
nevezett, most éppen 100 éves fennállá
sát ünneplő szatmári irgalmas nővérek 
rendjének itt működő házának vezetése 
mellett.

Az évkönyv első 16 oldala a most be
fejeződött tanévről, a további 9 oldal 
pedig az 1940/41. és 1939/40. tanévektől 
számol be részletes tájékoztató és bő
séges statisztikai adatok alapján. A nem
csak Rimaszombatban, de a messze kör
nyéken is hiánytpótló női kereskedelmi 
tanfolyam főcélja, mint az évkönyv Írja: 
.valláserkölcsös s hazafias magyar lá
nyok nevelése". Ennek a nemes felada
tának a Frey M. Consolata igazgató-fő- 
nöknő vezetése alatt álló intézet mara
déktalanul eleget is tesz és két esztendő 
során immár 38 kitünően kiképzett 
leánynövendéket adott át a gyakorlati 
életnek. Az évkönyvben közölt statiszti
kai adatok során kitűnt, hogy mig az 
első teljes esztendőben 5-en szereztek 
tiszta jeles bizonyitványt, az elmúlt év
ben 8 volt a tiszta jelesek száma. Ér
deme ez a kitűnően szakképzett tanári 
karnak: Frey M. Consolata és Pcsellár 
M. Neita irgalmasrendi, valamint dr. Dóczi 
Andrásné Sánta Éva polgári iskolai ta
nárnőknek, dr. Bányai József gimn. hit
tanár, dr. vitéz Vereczkey Gyula városi 
tiszti orvos és Bányay János banktiszt
viselő előadóknak.

A 25 oldalon is gazdaságosan meg
szerkesztett évkönyv hisszük, felhívja az 
illetékesek figyelmét arra, hogy az in
tézet, amely nehéz viszonyok között tölti 
be fontos hivatását, megérdemli a foko
zottabb erkölcsi és anyagi támogatást. 
A mai viszonyai között a rendelkezésre 
álló épület és 8478 pengő értéket kitevő 
iskolai felszerelés következtében csak

szükreszabott tanulói létszámmal (leg
feljebb 50) végezheti értékes nemzetne
velő feladatát.

Az évkönyv az igazgató-főnöknő szer
kesztésében és a Rábely-nyomda közis
merten Ízléses és gondos kiállításában 
hagyta el a sajtót.

Szent István-hetében alakul meg az 
A ra n y - és E z ü s tk a lá s z o s  Gazdák 

Országos Szövetsége.
Az Országos Mezőgazdasági Kamara 

a földmivelésügyi minisztérium megbí
zása alapján az Arany- és Ezüstkalá
szos Gazdák Országos Szövetsége meg
alakításának megbeszélésére egy szü- 
kebbkörü előkészítő bizottságot hivott 
össze, melynek határozata alapján a 
Szövetség alakuló közgyűlését ünnepé
lyes keretek között Szent István-hetében 
rendezik meg. Az ország arany- és ezüst- 
kalászos gazdáit összefogó politikamen
tes Szövetségre nagy feladat vár a mező- 
gazdaság átállítása, fejlesztése és terv
szerű irányítása terén, ezért a megala
kulás elé az ország arany- és ezüst- 
kalászos gazdái nagy várakozással te
kintenek.

A losonczi Szakall-család 
gyásza.

Nagy gyász érte vármegyénk egyik 
legősibb c s a l á d j á t  és vele együtt a 
megye egész társadalmát. Losonczi Sza
kait Andor nyug. rimaszombati pénzügyi 
főtanácsos, a régi Gömör-Kishont vár
megye közigazgatási bizottságának köz- 
gazdasági előadója életének 83. évében, 
julius 3-án Miskolcon meghalt. Földi 
maradványait Rimaszombatba szállítot
ták és julius hó 6-án délután itt he
lyezték örök nyugovóra szeretett fiának 
sirhantja mellé.

Losonczi Szakáll Andor köztisztelet 
ben és általános megbecsülésben álló 
tagja volt városunk társadalmának. Min
denkihez szives és előzékeny modora 
folytán csak kevesen vetekedtek a ked
ves „Andris bácsi“-val a népszerűségben. 
Családjának, egyházának és nemzetének 
rajongója és megalkuvást nem ismerő 
hűséges fia volt. Törhetetlen magyarsága 
és szókimondása miatt a megszálló ha
talom hamarosan háttérbe állította, de 
ő erős hitiéi bízott a magyar feltáma
dásban, amelynek számára nézve is öröm
teljes bekövetkezte után költözött el 
szeretett családjához Miskolcra. Itt utolsó 
éveit leányainak, unokáinak és déduno
káinak boldogsága sugározta be. Csön
des elhunyta bánatos özvegyét: született 
farkasfalvi Farkas Etelkát, akivel 55 esz
tendőt élt igen boldog házasságban; gyer
mekeit : dr. csizi Molnár Józsefné szü
letett losonczi Szakáll Etelkát, dr. lo
sonczi Szakáll Kornél tornaijai ügyvédet 
és losonczi Szakáll Olgát döntötte mély 
gyászba a kiterjedt és előkelő rokonság 
élén, amely a végtisztességtételen teljes 
számban jelent meg. A gyászolók sorá
ban ott láttuk dr. runyai ’Sóldos Béla fő
ispánt, vitéz márkus- és batizfalvi Ma- 
riássy László m. kir. koronaőrezredest, 
farkasfalvi Farkas Géza országgyűlési 
képviselő, egyházkerületi főgondnokot, 
dr. csizi Molnár József ügyvédet, a mis
kolci Ügyvédi Kamara elnökét, dr. csizi 
Molnár József miskolci kórházi főorvost, 
valamint a losonczi Szakáll-, farkasfalvi 
Farkas-, Ragályi-, Szabó- és Allender-csa- 
ládok tagjait. Görnör és Kishont vár
megyét dr. Horváth Árpád alispán és Igaz 
Lajos főjegyző képviselték. A számtalan 
koszorúval elborított ravatal felett Varga 
Imre ref. lelkész mondott szívhez szóló 
szép beszédet és imádságot.

A VI. törvényhatósági tűzoltó al 
tisztképző tanfolyam 22 résztvevővel 
julius 6-án nyílt meg Rimatamásfalván. 
Az első órán megjelentek dr. Horváth 
Árpád alispán, a vármegyei Tűzoltó Szö
vetség elnöke, Éva László polgármester, 
Makray László vm. számvevőségi taná
csos, dr. Bartdky János tb. főszolgabíró, 
dr. v. Vereczkey Gyula városi tiszti orvos 
és dr. Dóczi András vm. aljegyző. Az 
alispán, akit a tanfolyam parancsnoka: 
Sohler Béla vm. tűzrendészet! felügyelő 
köszöntött, lelkes hangú buzditó beszéd
ben nyitotta meg a 10 napig tartó tan
folyamot.

— Házasság. Szilassy Erzsébet (Ri
maszombat) és Nagy Jenő (Budapest) 
julius hó 4-én tartották esküvőjüket a 
budapesti Szilágyi Dezső-téri református 
templomban.

Dr. Hóman Bálint lemondott — dr. 
Szinyei Merse Jenő az uj kultuszmi
niszter. Magyarország Föméltóságu 
Kormányzója az elmúlt héten saját ké
relmére dr. Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi minisztert állásától fel
mentette és helyére dr. Szinyei Merse 
Jenő m. kir. titkos tanácsost, a képvi
selőház alelnökét nevezte ki miniszterré. 
Dr. Hóman Bálint tiz esztendőt meg
haladó érdemekben gazdag működés 
után vált meg a miniszteri tárcától, 
hogy a közügy miatt félbeszakított tu
dományos munkásságát folytathassa. 
Utódja politikai működését ugyancsak 
a kultuszminisztériumban kezdte meg, 
mint néhai gróf Klebelsberg Kunó mi
niszter titkára. A képviselőházban több 
Ízben volt a kultuszminisztériumi tárca 
előadója, s később mint a Ház alelnöke 
általános megbecsülést szerzett szemé
lyének, amelyet most az államfő a ma
gyar élet egyik legfontosabb őrhelyére 
állított.

Bírósági vezetők kinevezése. Ma
gyarország Kormányzója a magyar kir. 
igazságügyi miniszter előterjesztésére 
Tariska Lajos, a III. fizetési csoport 
jellegével felruházott rimaszombati kir. 
törvényszéki elnököt a királyi itélőbirák 
és királyi ügyészek részére megállapított 
111. fizetési csoportba ténylegesen kine
vezte. A Kormányzó dr. Dessewfjy Árpád 
feledi vezető járásbirónak a járásbiró- 
ságí elnöki címet adományozta.

A vármegye ülései. Görnör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
julius 14-én, kedden; a vármegye th. 
kisgyülése pedig julius 15-én, szerdán 
délben tartja a havi rendes ülését Rima
szombatban.

Halálozás. Mély gyász és fájdalmas 
veszteség érte Plentzner Frigyest, Rima
szombat megyei város erdőmesterét. Sze
retett édesanyja : öiv. Plentzner Rezsőné 
sz. Greiner Irén, néhai Plentzner Rezső 
Coburg-hercegi erdötanácsos özvegye 
életének 78. évében rövid betegség után 
julius 5-én délután a rimaszombati ál
lami kórházban meghalt. Nagy részvét 
mellett temették el kedden délután az 
ev. egyház szertartásai szerint. Gyászba- 
borult fián és menyén kivül leánya: dr. 
Szmodiss Józsefné sz. Plentzner Adél, 
nővére: özv. Pilcz Ottóné, unokái és 
dédunokái gyászolják a legjobb anyát, 
testvért és rokont. Plentzner Frigyes 
nagy gyászában őszinte érzéssel osztozik 
a temetésen testületileg megjelent vá
rosi tisztviselői kar, valamint Rimaszom
bat egész társadalma.

Az uj ref. presbiterek eskütétele. A
rimaszombati ref. egyház újonnan meg
választott presbiterei julius 5-én, vasár
nap délelőtt az istentisztelet keretében 
tettek ünnepélyes fogadalmat. Varga 
Imre lelkész üdvözlő szavaira ■ a meg
választottak nevében dr. Révész Meny
hért városi és járási tiszti orvos vála
szolt. Az istentisztelet után az uj pres
bitérium alakuló ülést tartott. — Múltkori 
híradásunk kiigazításaként közöljük, hogy 
a tisztségükben maradt régi presbiterek 
sorából elírás folytán kimaradt Perecz 
Samu és Szőllösy István neve, amit ez
úttal helyesbitünk.

Kinevezés a vármegyénél. Magyar- 
ország Kormányzója a m. kir. földmive- 
lésügyi miniszter előterjesztésére Fecser 
János rimaszombati vm. gazdasági fel
ügyelőnek a VII. fiztési osztály jelleget 
adományozta.

Dr. Csák Gézát feledi közjegyzővé 
nevezték ki. A magyar kir. igazságügyi 
miniszter dr. Csák Géza ügyvéd, feledi 
lakost Feled székhellyel kir. közjegyzővé 
kinevezte.

Az Egyesült Női Tábor által kez
deményezett női honvédelmi szolgá
latra városunkban közel 500 asszony és 
leány jelentkezett, akik az esküt az el
múlt héten tették le dr. Horváth Ár- 
pádné, az itteni szervezet vezetője ke
zébe.

Mézet,
fehér, piros és fekete

ribizlit
minden m e n n y iség b e n

v á s á r o l
V a l a s z k a y  R e z s ő
r u m-  és  l i k ö r g y á r a
Rimaszombat, Andrássy-ut 5.

Uj evangélikus segédlelkész. A tiszai 
ev. egyházkerület püspöke Aminger Fe
renc balassagyarmati segédlelkészt a 
rimaszombati ev. egyházközséghez he
lyezte át.

Tábortűz. A „Gyula vezér"'egyetemi 
önkéntes munkaszolgálat tagjai julius 
4-én, szombaton este a Széchenyi-kerti 
táborban bemutatkozó tábortüzet ren
deztek. A nagyszerű időjárás igen sok 
nézőt vonzott ki a látványos és szóra
koztató eseményre. A táborparancsnok 
üdvözlő beszéde után nagyszerű hazafias 
és mulattató müsorszámok folytak le, 
amelyek során a nehéz munkára hiva
tott ifjak rendkívüli sokoldalúságról tet
tek bizonyságot. Rimaszombat városa a 
bemutatkozás után éppen úgy szerete- 
tébe fogadta őket, mint ahogy három 
éven keresztül saját fiaiként kezelte az 
eddigi munkaszolgálat résztvevőit is.

Részvétköszönet.
Mindazoknak a részvétét, akik felejthe

tetlen halottunknak a temetésén meg
jelentek, illetve virágot küldtek hálásan 
köszöni a

Bihary-család.

Uj körjegyző. A m. kir. belügymi
niszter Pethö László községi segédjegy
ző, jolsvai lakost gicei körjegyzővé ki
nevezte.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

A Rima folyó szabályozása. A Rima
folyó megkezdett szabályozásának foly
tatására a további költségek fedezésére 
a földmivelésügyi miniszter 100.000 P 
sürgős kiutalását helyezte kilátásba.

Megjelent az uj termésrendelet rész
letes magyarázata. Közérdekű és hasz
nos munkát végeztek dr. Holeczky Endre 
és dr. Kardos Tibor miniszteri titkárok, 
akik a rendeleteket ismertető és gyakor
latilag magyarázó formában dolgozták 
fel. A 84 oldal terjedelmű kis kézikönyv 
1'20 pengős áron rendelhető meg az ár 
előzetes beküldése mellett az „Uj termés
rendelet" kiadóhivatalánál: Budapest V. 
Katona József-utca 23/a.
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Közérdekű értesítés.
Folyékony szappant-tároló fürdőszobák és középületek
részére nagyon bevált, mert a hulladék pipere-szappan is gazdaságosan 
felhasználható. — Forduljon bizalommal a SÍPOSS-féle műszaki üzemhez, 
ahol részletes felvilágosítást nyerhet és a fenti k é s z ü l é k  felszereléssel 
együtt kedvező áron beszerezhető.

Teljes tisztelettel: id . és  iQ. S I P O S S  J Ó Z S E F  műszaki üzeme 
R i m a s z o m b a t ,  R ó z s a - u t c a  20. sz. — T e l e f o n :  60. —

Nyilvános köszönet. A gimnázium 
igazgatósága köszönettel nyugtatja az 
ösztöndíjakra újabban beérkezett követ
kező adományokat: Szőllősy Istvánná 
10 P, Nozdrovlczy Pál 10 P és Tóth 
Ernő 10 P.

Felvétel az egri érseki jogakadé- 
miára. Az egri érseki jogakadémián az 
1942—43. tanév 1. szemeszterére szóló 
beiratkozások 1942. szeptember hó 1-én 
kezdődnek és 12-én végződnek. Az első- 
izben iratkozók csak felvételi engedély 
alapján iratkozhatnak be. A felvételi 
engedélyt kérő folyamodványokat 2 P-ős 
okmánybélyeggel ellátva 1942. augusztus
1—31. között be kell nyújtani a jogaka
démia igazgatóságnál. Szegénysorsu és 
szorgalmas hallgatók 75°/o-os, 50°/o-os 
és 25°/o'°s tandíjkedvezményben része
sülhetnek. Szegénysorsu hallgatók a jog
akadémia menzáján kedvezményes ellá
tásban részesülhetnek.

Zsidók nem vásárolhatnak gabonát.
A termésrendelet végrehajtási utasítása 
szerint az uj termést kizárólag a Hom
bár, továbbá annak bizományosai vásá
rolhatják meg. A rendelet kimondja, hogy 
a zsidótörvény hatálya alá eső szemé
lyek nem foglalkozhatnak gabona vásár
lásával.

Idei libát és kacsát szeptember hó 
15 ig nem szabad levágni. A hivatalos 
lap múlt pénteki számában rendeletet 
közöl az idei liba és kacsa fogyasztásá
nak korlátozásáról. A rendelet értelmé
ben jutiius hó 26-tól kezdve szeptember 
hó 15-ig idei keltetésü libát és kacsát 
fogyasztásra levágni nem szabad. Ez a 
tilalom néni vonatkozik a kényszervágás 
esetére. Az ekként levágott libát és ka
csát azonban forgalomba hozni nem 
szabad, ezt a tenyésztő csak saját ház
tartásában használhatja fel.

A posta közérdekű hírei.
— A rimaszombati postahivatal fő

nöksége értesiti a közönséget, hogy a 
hivatal főnöki irodája délelőtt 8—12 és
d. u. 14—16 óráig tart szolgálatot. Fel
világosításaikkal, panaszaikkal, kérel
meikkel és bejelentéseikkel tehát szíves
kedjenek ez idő alatt a potahivatalt fel
keresni, mert más időben a feleknek 
nem tud rendelkezésére állani adminisz- 
trativ ügyekben. A felvételi és kézbesí
tési szolgálat egyébként változatlan.

A m. kir. postavezérigazgatóság hiva
talos kiadásában megjtlenő vidéki táv
beszélő betűrendes névsorral egybefü- 
zött „Utmutató“-ba az azt kiadó m. kir. 
postaszemélyzet jóléti alapítványának 
kiküldöttjei a megrendelések gyűjtését 
megkezdik. Ezzel kapcsolatban felhívjuk 
az előfizetők figyelmét arra, hogy a jó
léti alapítvány a ő kiküldötteit arcképes 
igazolvánnyal látta el. Azoktól, akik a 
m. kir. posta vagy a m. kir. postasze
mélyzet jóléti alapítványa kiküldöttjei
nek adják ki magukat, az igazolvány 
felmutatását minden esetben követeljék 
meg és az igazolványt, különös tekin
tettel annak kiállítójára, gondosan tekint
sék meg. Közelebbi adatokkal a hely
beli postahivatal szolgál.

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

2 P : Dienes Károly Gömörsid, Bognár Pál, 
Utrata József, Lackner László, dr. Hruska Sán
dor, Fiizy Rezső, Sövényházi Mihály, Hloska 
László, vitéz Bottlik Tibor Rimaszombat, Tur- 
csányi László Síivete, Payer János Rozsnyó, 
Dittel István Rozsnyó, Szabó József Dernő, 
Polonyi Béla Tornaija, Hajós Gyula Beje, Bara
nya várm. Vitézi Széke Pécs, vitéz Kőszály Já
nos Beszterce, vitéz Demjén Lajos Alsófalu, 
vitéz Herényi Barna Alsóvály, vitéz Kovács 
István Zsór, vitéz Zagyi István Serke, vitéz Fa
zekas István Zsip, vitéz Nagy Mihály Csobánka- 
puszta, vitéz Ádám József Tornaija, vitéz Simon 
Pál Balogfala, vitéz Antal András Putnok, vitéz 
Czikó Zsigmond Csobánka-puszta, vitéz Hadve- 
zetó Rudolf Deresk, vitéz Herczeg Pál Korláti, 
vitéz Iván László Tornaija, vitéz Boros Bálint 
Rimaszécs, vitéz Ibos István Alsóbalog, vitéz 
Csomós Lajos Balogiványi, vitéz Arkely István 
Beretke, vitéz Bárczy József Rozsnyó, vitéz 
Molnár Vilmos Csobánka-puszta, vitéz Simon 
Sándor Korláti. 150 P: vitéz Samu Gyula Jánosi, 
vitéz Csetneki János Jolsva, vitéz Kardos Lajos

Pelsöc. 1 P: Soldos Béla Sa|ószentkirály, Son
koly Győző Pelsöc, Ondóra Árpád Pelsöc, Do- 
bisz Károly Rimaszombat, dr. Mihalovits Jenő 
Putnok, Kovács Miklós Abafala, Schal László 
Rimaszombat, Csizi Béla Pelsöc, Tavassy Lajos 
Jolsva, Sonkoly Endre Tornaija, Kruppa Lajos 
Lice, Stricky Árpád Rimaszombat, vitéz Tarczali 
János Imola, vitéz Bartók István Nemesradnót, 
vitéz Óvári Dénes Gömörmihályfala, vitéz Nagy 
János Putnok, vitéz Mikó János Felsővály, vitéz 
Angyal András Dobóca, Dobra-p., vitéz Juhász 
Pál Dobóca, Dobra-p.

Vége.

Közérdekű hirdetmény.
A magyar kir. rendőrség rimaszom

bati kapitányságának vezetője felhívja 
Rimaszombat m. város lakosságának fi
gyelmét a 380.000/1941. B. M. sz. rend. 
25.-26. §-aiban foglalt rendelkezések 
pontos betartására.

A hivatkozott rendelet értelmében Ri
maszombat m. városban az egyes há
zakban állandóan vagy ideiglenesen lakó 
minden személyről — tekintet nélkül 
ezek korára és arra, hogy milyen minő
ségben laknak a házban — a ház tu
lajdonosa a lakó összes személyi adatait 
tartalmazó betüsoros nyilvántartókönyvet 
köteles vezetni.

A betüsoros nyilvántartókönyvbe csak 
a be- vagy kijelentőlapok lebélyegzett 
igazolószelvényei, vagy a rendőrség hi
vatalos értesítése alapján szabad adato
kat bevezetni. A bejelentés teljesítésére 
kötelezett személy a betüsoros nyilván
tartókönyvbe való bevezetés céljából a 
be- vagy kijelentőlap igazolószelvényét 
lebélyegzés után azonnal köteles a ház 
tulajdonosának (megbízottjának) bemu
tatni. A betüsoros nyilvántartókönyvbe 
való bevezetést a ház tulajdonosa (meg
bízottja) a bejelentő- vagy kijelentőlap 
igazolószelvényén igazolni és az adatok 
bevezetése után az igazolószelvényt a be
jelentést teljesítő személy részére hala
déktalanul visszaadni köteles.

A betüsoros nyilvántartókönyvbe az 
adatokat tintával kell beírni és a már 
beirt adatokat vakarással, áthúzással 
vagy más módon olvashatatlanná tenni 
tilos. A betüsoros nyilvántartókönyvet 
állandóan a házban kell tartani és azt a 
hatósági közegek felhívására bármikor 
fel kell mutatni. A megtelt betüsoros 
nyilvántartókönyvet a háztulajdonos meg
őrizni köteles.

A fenti rendelkezések megszegője a 
hivatkozott rendelet 38. §-a szerint ki
hágást követ el és 15 napig terjedhető 
elzárással büntetendő. A nyilvántartó
könyv szabályszerű vezetését a rendőr
ség állandóan ellenőriztetni fogja, s a 
mulasztókkal szemben a jövőben a leg
szigorúbban fognak eljárni.

A nyilvántartókönyvek vezetésével kap
csolatos kérdésekre a rendőrkapitányság 
bejelentő hivatalában lehet felvilágosítást 
kérni.

A hivatalos formáknak megfelelő 
„Ny ilvár. tartó-könyv" b e sz e re z h e tő  
RÁBELY KÁROLY könyvnyomdájá
ban Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 
9. szám.

Irodalom.
Megjelent a „Tükör" uj száma. Az

érdekes cikkeken, a Tükör naplója és a 
Színházi Tükör cimü rovatokon kivül 
számos apróbb rovat, fénykép és rajz 
színesíti a gazdag tartalmú folyóiratot. 
A Tükör Révay József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásában 
jelenik meg.

*A Palladls juiius havi újdonságai.
A népszerű Pengős Regénysorozatnak 
most megjelent érdekfeszitő, ötletes 
könyvei : Egy különös örökség történe
tének bonyodalmas utján visz kaland
ról kalandra a hírneves C. A. Seltzer 
vadnyugati regénye „Az arizonai nábob“, 
Paul Kohlhöfer „Megzavart eljegyzésbe 
pedig egy szanatórium titokzatos világá
ban ad fel izgalmas problémát. A két 
Háromnegyedpengős Regénnyel egyide
jűleg hagyta el a sajtót Valentiné Williams 
„A nagy fogadalom" cimü Másfélpengős 
Regénye, a lelki tüzek forró levegőjű 
könyve, amelyben egy hősi jellem vivja 
száz veszedelem között harcát a becsü
letért.

— A Budapesti Nemzetközi Vásárt 
(Hadivásár) folyó évi augusztus hó
14—24-ike között rendezik meg Mivel 
a vásárigazolványokat a korlátozott meny- 
nyiségre való tekintettel csak elővételben 
lehet beszerezni, felhívjuk a résztvenni 
szándékozókat, hogy az előjegyzésről 
legkésőbb juiius 25-ig gondoskodjanak. 
A vásárigazolvány ára P. -3'50. Előjegy
zéseket elfogad a Nemzeti Hitelintézet 
rt. rimaszombati fiókja (a postával szem
ben). IBUSZ MÁV. HÍV. Menetjegyiroda

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap Jacobl és 

Martos világsikert aratott kedves ope
rettjének, a „Leányvásár“-nak filmválto
zata kerül műsorra. Főszereplői Szeleczky 
Zita, Kiss Manyi, Sárdy János, Latabár 
Kálmán, Bilicsi és Makláry. — Juiius 
13-án, hétfőn és 14-én, kedden „A nagy 
riport" címen hatalmas arányú amerikai 
bünilgyi vígjáték fut a vásznon. A hires, 
de ártatlanul bajba keveredett újságíró 
szerepében Franchot Tone jeleskedik, 
társnője a szépséges Ann Sothern. — 
Juiius 15-én, szerdán és 16-án, csütör
tökön páratlanul izgalmas vadnyugati 
filmnek, a „Nevadai hajtóvadászat“-nak 
főszerepében látjuk viszont Franchot 
Tonet, mint semmi veszélytől meg nem 
riadó titkosrendőrt. A női főszerepet 
Peggy Mórán játsza. — Juiius hó 18-án, 
szombaton este kerül sor a legújabb 
magyar filmremekre, a „Néma kolos
torira.

S P O R T .
Labdarúgás.

A Törekvés az elmúlt vasárap a Sa- 
jószentpéteri Bányász TK csapatát látta 
vendégül és azt 6:2 (3:1) arányban le
győzte. A rimaszombati csapat több tar
talékkal állott ki és teljes fölényben 
volt kissé keménykötésü ellenfelével 
szemben. Éppen ezért feleslegessé vált 
egyes játékosaink erősebb játéka, amit 
Cséman játékvezető erélyesen torolt meg 
és két rimaszombati játékost kiállított. 
Viszont az egyik játékos a biró intése 
után maga hagyta el a pályát, úgyhogy 
a Törekvés a második félidőt 8 ember
rel fejezte be. Érdekes, hogy éppen eb
ben a szakában volt a legjobb és három 
gólt szerzett. A csapatból magasan ki
emelkedett Szapáry I. játéka, igen jók 
voltak Juhász kapus, Barczi, Szapáry II. 
és a második félidőben Murányi és Pá- 
les. A SBTK mindkét gólját 11-esből 
szerezte.

Itt említjük meg, hogy a Törekvés a 
mátraaljai 1. osztályú bajnokságban az 
utolsóelőtti helyen végzett. Bajnok a 
Füleki Vasutas KSC lett, mig az utolsó 
helyre a Gyöngyösi AK került. Sport
életünk kritikájára a jövő számunkban 
visszatérünk.

NYÍLT TÉR.*)
Alulírott kijelentem, hogy Stolcz Jenő 

úrtól mindenféle megbízást megvontam. 
Nevemben pénzt nem vehet fel.

Nedopil Flórián
birtok- és háztulajdonos.

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

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 sá g i u d v a rra l. 

S z é c h y -u tc a  2 6 . szám  a la tt .
2-3

Ig e n  k e v e s e t  h a sz n á lt

L u x o r 'S p a r h é t
e l a d ó .  Cím akiadóhivatalban.

Á r  v e  r é s i  h i r d e t m é n y .

A perjései közbirtokosság tulajdon
jogát képező

k o r c s m a
a hozzá tartozó kerttel és földdel 1943. 
évi január hó 1-től 3 évre árverés utján 
a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni.

Az árverés 1942. évi augusztus hó 16-án 
délután 2 órakor lesz megtartva a köz
ségi biró házánál, kikiáltási ár 300 P.

A feltételek megtudhatók a közbirto
kosság elnökségénél.

Az elnökség.

Jd megjelenésű
sethez juthatnak, országos intézménynél, 
megfelelés esetén állandó kenyérkereset 
fix és magas jutalék mellett. Jelentkezés 
kedden 14-én 9-től 4-ig Rimaszombat, 
Deák Ferenc-utca 17. udvarban jobbra, 
földszint, B o g y ay n á l.

Kis nyugdijat
élvező urak és hölgyek állandó kere
seti lehetőséghez juthatnak. Jelentke
zés kedden, f. hó 17-én délután 2—4 
között. Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
17. udvarban jobbra Bogyainál.

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

2609/1942.
Á r le jté s i h ird etm én y .

Az Országos Társadalombiztosító In
tézet a Tornaiján, Berek-utca 5. szám 
alatti, a tornaijai 439.511. sz. tjkvben 
fekvő 60/a. és 574/59. hrsz. alatt felvett, 
117. négyszögöl területű házingatlanát
1942. évi juiius hó 21. napján 12 órakor 
a rimaszombati kerületi pénztára 1. sz. 
hivatali helyiségében

nyilvános árlejtés utján 
a legtöbbet Ígérőnek eladja. A kikiáltási 
ár 2800 P, amely összegen alul az in
gatlan el nem adható.

Az árlejtésen csak az vehet részt, aki 
a kikiáltási ár 10 %'át, azaz 280 pen
gőt bánatpénz címén legkésőbb 1942. 
évi juiius hó 20. napján délelőtt 12 óráig 
a kerületi pénztár házi pénztárába le
tétbe helyezi és az arról szóló nyugtát 
az árlejtés megkezdése előtt felmutatja.

Az eladással kapcsolatos összes költ
ségek, úgyszintén a szerződéssel és a tu
lajdonjog átírással kapcsolatos összes 
költségek kizárólag a vevőt terhelik. Az 
adásvétel, amelyről a felek szerződést 
állítanak ki, csak az Intézet felettes ha
tóságának jóváhagyásával válik jogha
tályossá és az ingatlant az Intézet csak 
jóváhagyás után bocsájtja vevő birtokába. 
Az ingatlan vevője köteles a vételár és 
a bánatpénz közötti különbözetet — az 
eladás jóváhagyásáról szóló értesítés 
készhezvételétől számitott 48 órán belül 
befizetni. A nem a vevő által befizetett 
bánatpénzeket a kér. pénztár az eladás 
után visszafizeti.

Utóajánlatnak helye nincs.
Az eladásra kerülő ingatlan a hely

színen megtekinthető.

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


