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A magunk erejéből. Gyújtsunk szeretetadományokát 
honvédeink részére.
A honvédelmi miniszter felhívása.

A honvédelmi miniszter felhívás
sal fordult a társadalom minden 
rétegéhez, hogy a szeretetadoniá- 
nyok felajánlásával juttassák kifeje
zésre a harcoló hősök iránt érzett 
szeretetet és hálás megbecsülést. 
A szeretetadományok gyűjtését a 
Magyar Vöröskereszt, a katonai 
parancsnokságok, polgári hatósá
gok, társadalmi egyesületek, sőt 
egyes személyek is elismerésre mél
tó buzgalommal gyűjtik. A szere- 
tetadományoknak egy központi 
helyre való szállítása, felosztása és 
a hadműveleti területre való jutta
tása eddig nem volt egységesen 
szabályozva. Ezen a h'ányon óhaj
tott a honvédelmi miniszter azzal 
a rendeletével segíteni, amely sze
rint

ezentúl a szeretetadományo-
kat központilag kivánja irányí

tani.
Felkéri tehát az egyesületeket, tes
tületeket, egyéneket, akik honvédek 
részére szeretetadományokat gyűj
tenek és felajánlanak, hogy ezeket az 
adományokat a területileg illetékes 
hadtestparancsnokságnál, kerületi 
parancsnokságnál jelentsék be. Gon

doljunk arra, hogy adományaink 
azoknak jutnak, akik életüket koc
káztatva érettünk harcolnak. Csak 
olyan cikkeket adományozzunk, 
amelyek a közlekedés elkerülhetet
len nehézségei mellett kifogástalan 
állapotban érkezhetnek meg ren
deltetési helyükre.

Honvédeink főleg a következő 
adományokat kedvelik

és tudják felhasználni: Cigaretta, 
szivar, dohány, cigaretta- és szivar
szipka, pipa, cigaretta- és szivar
tárca, öngyújtó. Az élelmiszerek 
közül cukorka, csokoládé és sze
szesitalok, továbbá téli óvócikkek 
(érmelegitő, haskötő, flanellkapca, 
meleg ing, meleg alsónadrág, nyak
sál, meleg harisnya), fogkefe, szap
pan, borotvakészlet és penge, zseb
kés, óra, írószer, jegyzetfüzet, var
rókészlet, zsebkendő, törülköző, 
villanylámpaelem, iránytű, gomb, 
levélpapír, rovarpor, óralánc stb. 
Másfajta élelmiszer gyűjtése (pl. sza
lonna, kolbász és húsnemű) nem 
kívánatos, mert azok rendszerint 
megromlanak. Pénzbeli adományok 
a 177.221. számú csekkszámlára 
küldendők.

A magyar ref. társadalom kettős nagy gyásza.
S ir b a s z á llt  P á ló c z i-C z in k e  I s tv á n  püsp ök  és  

báró R a g á ly i  B a la s s a  F eren c  e g y h á z m e g y e i gondn ok .

A magyar életerőt csak akkor 
lehet helyesen megítélni, ha valaki 
végigtekint most az életkedvtől duz
zadó fronton harcoló magyarságon, 
s egyben visszanéz arra az útra, 
amelyet e nép megtett Trianontól 
mostanáig. Micsoda irtózatos mély
ségből, a nemzeti bukásnak milyen 
feneketlen poklából, a szegénység
nek, fegyvertelenségnek és vagón- 
lakásoknak milyen leverő, remény
telen világából érkeztünk ide ? Nem 
volt kenyerünk, munkánk, nem volt 
hadseregünk, s a szétszabdalt ha
zában sokszor már a hitünk mé
csese is alig világolt. Lehetetlen 
tehát igazat nem adni azoknak, akik 
azt hirdetik, hogy az ország a fej
lődésnek oiyan eredményeire hivaí- 
k'zhatik, amelyek szinte páratlanul 
állanak legujabbkori történelmünk
ben, sőt nemzetközi vonalon is 
kiállják az összehasonlítást bármely 
más nagy európai ország fejlődé
sével.

Nem dicsekvés, nem túlzott ön
bizalom ez, hanem históriai tény. 
Hiszen a trianoni romhalmazból 
megnagyobbodott ország, a vissza
maradt és kifosztott mezőgazdaság
ból modern, termelő agrárkultura, 
a Monarchiában visszaszorított ma
gyar industriából önellátó és mil
lióknak kenyeret adó gyáripar ke
letkezett. Utak, vasútvonalak, hidak 
tökéletessé fejlesztették közlekedé
sünket. A liberális khaosból szo
ciális rend, széles néprétegeket ti
zedelő betegségből gyógyuló falu, 
a zsákhordó magyar diplomásból 
önálló egzisztencia, a szegedi nem
zeti hadsereg egykori két századá
ból pedig olyan milliós honvédség 
lett, amely a világ legjobb hadse
rege oldalán dicsőséggel harcol a 
világ legnagyobb ellensége ellen is. 
Mindezen felül huszonkét év alatt 
történt itt sok más. Egyetem épült, 
iskolák ezrei nőttek ki a földből, 
magyar film, magyar sajtó keletke
zett, s világszerte becsületet szer
zett nemzetének az iró és tudós.

Nem lehet lekicsinyelni, rossz
indulatú bírálattal kisebbíteni eze
ket az eredményeket. Hiszen olyan 
országujulás, olyan országépités 
folyt itt, amilyen csak IV. Béla ko
rában történt, amikor egy-két évti
zed alatt, — porból, hamuból, ro
mokból és üszőkből ugyan igy ele
venedett életre a magyar hatalom.

Hogy ez a trianoni istencsapás után 
is megismétlődhetett, világosan mu
tatja: ma is az ősi országot meg
tartó faji energiák élnek a magyar
ságban. Nem hunytak ki, nem ha
nyatlottak le ezer éven át se, hi
szen azt a csodát, ami történt olyan 
nép hajtotta végre, amelynek ke
zéből nemcsak a kardot, de még a 
kalapácsot is kiütötték egy időre. 
Szinte puszta körömmel kellett 
kiásnia magát a trianoni hatalmak 
betonbörtönéből, hét sebből vérezve 
magának kellett feltápászkodnia és 
sok időn át egyedül kellett küzde
nie ellentétes erőkkel, hatalmas vi
lágáramlatokkal. Ha ez a feladat 
sikerült, ha az emésztő reményte
len harc is sikerre vezetett, ez azt 
jelenti, hogy a magyarság bizhat a 
maga erejében.

A magunk szegénységéből, egye- 
dülvalóságából végeztünk olyan tel
jesítményeket, amelyek felveszik a 
versenyt az Európában tapasztal
ható legmagasabb fejlődéssel. Az 
elkövetkező kor, az uj Európa tel
jesítményeik, erőkifejtéseik alapján 
fogja megítélni a nemzeteket. A 
dicsőséggel megvívott harc és az 
eredménnyel végzett verejtékes 
munka adnak majd jogot a megfe
lelő elhelyezkedéshez. S magyar 
embernek épp azért kell teljes bi
zalommal, sugárzó hittel tekinteni 
a jövendő elé. Mert a békétlen tria
noni békében és a mostani dicső
séges harcban véghezvitt teljesít
ményei önmagát, de a külvilágot 
is meg kellett győzzék arról, hogy 
a magyarság előretörő, a fejlődés, 
a felemelkedés legbiztosabb utján 
haladó nemzet, amely joggal köve
teli magának az öt megillető helyet 
az uj Európában.

Most 1942. sorsdöntő nyarán, ha 
lelkiismeretvizsgálatot tart a ma
gyarság, ha végigtekint az egykori 
döntői Magyarország földjén tűz- és 
vérviharban rohamozó hősein, ha 
látja az itteni barázdák aranyló ka
lászát, a gyárat, amely fegyvert ko
vácsol és a békének dolgozik, ha 
nézi a tudományt, művészetet, amely
nek múzsái nem hallgatnak a fegy
verek zörgése között sem, bizton 
megérzi, hogy nyugodtan várhatja 
a tüzes vihar végét, mert önma
gáért, az európai közösségért be
csülettel megtette kötelességét. A 
maga erejéből!

Mint már röviden jelentettük, julius 
17-én Budapesten leányának, özv. Czi- 
nyéri Barnánénak lakásán 87 éves ko
rában meghalt Púlóczi Czinke István 
nyugalomba vonult felvidéki (tiszán- 
inneni) ref. püspök, az egyetemes ref. 
Konvent és a törvényhozó Zsinat v. el
nöke, a rimaszombati ref. egyház szere
tett volt lelkipásztora. Halála az egész 
magyar társadalmat mély gyásszal töl
tötte el, amely tény hatalmas mértékben 
nyilvánult meg abban a részvétben, 
amely az egyház és a család iránt ki
fejezésre jutott. Ezek között az első he
lyen áll az a távirat, amelyet vitéz nagy 
bányai Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója intézett a református Kon 
vént, elnökségéhez:

„Őszinte sajnálattal értesültem Pálóczi- 
Czinke István volt felvidéki ref. püspök 
Öméltóságának elhuny tárói, aki — mint 
egyházának kimagasló férfia — nehéz 
időkben áldozatos odaadással szolgálta 
a hazájától elszakadt magyarság ügyét

és a súlyos veszteség felett érzett ben
sőséges részvétemnek adok kifejezést. 
Horthy."

Szebb és méltóbb dicsérete Pálóczi- 
Czinke István életműködésének nem is 
lehet, mint a legelső magyar ember leg
felsőbb elismerése. Mi, akik a húsz éves 
rabságot Vele együtt átéltük, tudjuk a 
legjobban, hogy ki volt a most örök 
nyugovóra távozott igaz magyar lelki- 
pásztor. Ma is előttünk áll patriarchális 
alakja, lelkűnkben és szivünkben égnek 
tüzes beszédei, nemcsak azok, amelyeket 
az Isten házában, hanem azok is, amiket 
Isten szabad ege alatt mondott el. Soha
sem felejtjük el a trianoni békediktátum 
napján egy temetés kapcsán a Haza fö
lött költői szavakban elzokogott gyász
beszédét, a magyar párt zászlószentelé
sén pedig — Tompa Mihályként — alle- 
górikus képekbe öltöztetett nagyszerű 
szónoklatát. Mindezek hozzájárultak ah
hoz, hogy a megszálló hatalom 10 esz
tendős itteni püspöki működése után

Minden szombaton este tánc a Polgárikörben.
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megvonta tőle az állampolgárságot, ami
kor Rimaszombat 34 éven át közmeg
becsülésben és általános szeretetben álló 
„aranyszáju" papja tölünk eltávozni 
kényszerült. Lelke azonban mindenkor 
idehuzott és a magyarok hatalmas Istene 
megengedte néki, hogy megélhette annak 
a földnek a felszabadulását, amelyért 
tántoríthatatlan hűséggel és odaadó lel
kes munkássággal küzdött és dolgozott. 
Ha teste más földben is tért örök nyu
govóra, Rimaszombat felejthetetlen em
lékét örökre meg fogja őrizni.

Pálóczi Czinke Istvánt a rimaszom
bati ref. egyház 1895 ben választotta 
meg leikészévé, aki már akkor Erdőbénye 
jóhirü papja volt. Itteni működését és 
eredményeit ismertetnünk és méltatnunk 
felesleges. Ezeket jutalmazta a kisebb
ségi sorsra szorított reformátusság ak
kor. amidőn 1920. decemberében teljes 
egyhangúsággal választotta meg az el
szakított szlovenszkói-tiszáninneni egy
házkerület püspökévé Pálóczi Czinke Ist
vánt, az egyházkerület akkori főjegyző
jét. Püspöki működése alatt bontakozott 
ki igazán törhetetlen magyar lelke és 
tettereje. Mint az itteni egyetemes Kon- 
vent és Zíinat lelkészelnöke szakadatlan 
őrállásban védekezett a cseh szlovák 
kisemmizö politika gáncsvetései ellen. 
Nehéz őrhelyén minden zaklatás ellenére 
10 évig kitartott és 1929-ben lemondva, 
családjához távozott el Miskolcra. Itt is 
hamarosan a társadalom ismert és sze
retett tagja lett, s élete végét gyerme
keinek, unokáinak és dédunokáinak bol
dogsága és szerető gondoskodása ara
nyozta be.

Halálát három leánya : Ilona, Erzsébet 
és Jolán, vői: Bódy Dénes sárospataki 
főiskolai tanár és dr. Tóth Pai sziget- 
szentmiklósi ref. lelkipásztor, unokái, 
köztük dr. Bódy András, a Futura cég 
vezetője és három dédunokája gyászolja.

Pálóczi-Csinke István temetése Buda
pesten vasárnap délután folyt le a far
kasréti-temetőben. A temetés ideje alatt 
Rimaszombatban is megszólaltak a ref. 
templom harangjai. A végtisztességtéte- 
len megjelentek a felvidéki egyházak 
képviselői. R maszombatból Varga Imre 
lelkész, dr. Eszenyi Gyula főgondnok, 
Káposztás László gondnok és idb. Szabó 
Elemér presbiter jöttek el. A kultusz
minisztériumot dr. Simon István m. titkár 
képviselte, a Budapesten élő gömöriek, 
az élen vitéz márkus- és butiz)alvi Ma- 
ridssy László koronaőr-ezredessel és dr. 
Btrnáth Géza min. osztálytőnökkel jöt
tek el. A budapesti ref. teológusok zsol
táréneke után D. Soltész Elemér protes
táns tábori püspök mondott megható 
búcsúbeszédet. Ezután TornallyaiTor-

nallyay Zoltán, a szlovákiai-tiszáninneni 
kerület egykori főgondnoka szívhez szóló 
beszédben búcsúzott a hős vezértől és 
atyai jóbaráttól, s az eltávozott főpapnak 
arra a munkásságára mutatott rá, ame
lyet a megszállás évei alatt végzett ál
dozatos és hazafias szellemben. Majd 
Varga Imre, a rimaszombati ref. lelki- 
pásztorságban a nagy püspök jelenlegi 
utódja, a gömöri egyházmegye és az 
Egyesült Prot. Gimnázium Istenhozzád- 
ját is tolmácsolta. „A rimaszombati 
templom falán megörökített 19 gályarab 
lelke acélozta ennek a mi nagy papunk
nak bibliai keménységét, amikor a babi
loni vizeknél ültünk", mondotta nagy 
hatást keltő, gyönyörű beszédében Varga 
Imre. A gyászszertartás után Pálóczi- 
Czinke István holtestét Sárospatakra 
szállították, ahol szeretett hitvestársa 
mellé helyezték örök nyugovóra. A temp
lomban tartott gyászszertartáson dr. 
Enyedy Andor kormányfőtanácsos, a ti- 
száninneni ref. egyházkerület püspöke 
búcsúztatta el a nagy elődöt.

V
Nemcsak a református egyházat, de 

az egész magyar politikai életet, első
sorban pedig Gömör és Borsod megyék 
közéletét nagy veszteség érte kiscsoltói, 
balassag yarmuthi és kékkői báró Ragályi 
Balassa Ferenc felsőházi tagnak julius 
17-én, 78 éves korában Ragályon bekö
vetkezett hirtelen halálával. Az elhunyt 
az egjik legtekintélyesebb gömöri törté
nelmi családból származott és tevékeny 
részt vett a politikai és egyházi életben. 
Közéleti pályafutását a régi Gömör-Kis
hont vármegyében kezdte, majd a meg
szállás idején az egyesitett Borsod és 
Gömör vármegye törvényhatósági bizott
ságának tagja lett. Érdemeiért később a 
törvényhatóság örökös tagjává válasz
totta, majd pedig mint a két megye kép
viselőjét a magyar országgyűlés felső
házába küldötte. Rendkívüli jogi tudását 
és külföldi utazásain szerzett gazdasági 
ismereteit minden adandó alkalommal 
érvényesítette. Lelkes szóvivője volt egy
házának, mint az országos Ref. Zsinat 
tagja, a volt gömör-tornai ref. egyház
megye gondnoka és a gömörmegyei ref. 
egyházmegye tb. gondnoka. Halála leá
nyát: kiscsoltói Ragályi Ferencnét, uno
káit és kiterjedt előkelő rokonságot dön
tött mély gyászba. Temetése julius 19-én, 
vasárnap délután folyt le nagy részvét 
mellett. Gömör és Kishont vmegyét, amely
nek az elhunyt haláláig törvényhatósági 
bizottsági tagja volt, dr. runyai ’Sóldos 
Béla kormánybiztos-főispán és Igaz 
Lajos vm. főjegyző képviselték, mig 
Borsod megye részéről dr. Mikuleczky 
Gyula alispán jelent meg.

U j szákházat épittet R im aszom batban a z O T I .
Rimaszombat megyei város kép

viselőtestülete julius 21-én, kedden 
délután rendkivüií közgyűlést tar
tott, amelyen a 20 pontból álló 
tárgysorozat felett határozott.

Éva László polgármester üdvözölte 
a nagyszámban megjelent képvi
selőtestületi tagokat, majd bemutatta j 
a képviselőtestület által hozott .3 
határozatnak a vármegye th. kis- 
gyülése részéről történ (jóvá hagyását, 
amit a közgyűlés tudomásul vett. 
Ugyancsak jóváhagyólag vették tu
domásul a városi kukorica-földek
nek 6 esztendőre szóló, kedvező 
feltételek mellett történt bérbeadá-i 
sát.

A városi köztemető kezelésére 
és a köztemető-szabályrendelet elő
készítésére bizottságot küldtek ki, 
amelynek tagjai: hivatalból a város 
polgármestere, számvevőségi fő
nöke, a városi mérnök, a járási 
tisztiorvos és a városi orvos, meg
választás révén pedig dr. Kovács 
László, Márkus László, Mátrai-Ma- 
kovits Jenő és Holéczy Miklós. El
határozta a közgyűlés, hogy

a temető-hidon túl a Feled— 
tiszolci vasútvonalig, a temetői 
patakig, a temetői útig és a

zsidó-temetőhöz vezető útig 
terjedő temetőrész beteltségét 
kimondja és ebben a részben a 
temetés beszüntetését elrendeli.

A képviselőtestület határozatának 
jogerőre emelkedésétől számított 30 
év múlva ez a rész újra visszanyeri 
temető jellegét, ezen idő alatt azon
ban a régi sírok áthelyezendők.

A közgyűlés nagy tetszéssel fo
gadta a polgármester ama beje
lentését, hogy

az Országos Társadalombizto
sító Intézet (OTI) Rimaszom
batban uj székházat épittet fel.

Erre a célra a képviselőtestület 
egyhangú lelkesedéssel ingyenesen 
megszavazta a törvényszék háta 
mögött fekvő 380 D-öl városi te
rületet, azzal a kéréssel, hogy a 
jelenlegi OTI hivatalokat lakásokká 
alakítsák át és az építkezést helyi 
iparosokkal végeztessék el.

A közgyűlés ezután több kére
lemnek helyt adott, végül a község 
kötelékébe Scholtz Pált és Bredár 
Istvánt felvette. A közgyűlés egyes 
tárgyait Éva László polgármester, 
vitéz dr. Puskás Zsigmond vsi. ta
nácsnok és Szabó Károly vsi. mér
nök adták elő.

A képviselőtestületi tagokat lát
hatóan jóleső érzéssel töltötte el a 
városháza első emeletének stílusos 
átalakítása. A folyosók és az ajtók 
átfestése és modernizálása által a 
városháza elérte a közhivatalnak 
méltán kijáró tekintélyes külsőt.

Olcsóbb lesz a kenyér.
Nem változott a búza ára.

Kállay Miklós miniszterelnök fon
tos bejelentéseket tett a kormány
párt értekezletén a fogyasztás el
látására nézve. Nagy érdeklődést 
keltett az a nyilatkozata, hogy az 
uj aratásból eredő kenyér négy fil
lérrel olcsóbb lesz, s ezt a segítést 
az állam nagy pénzügyi áldozatá
val hozzák meg. A búza árát nem 
emelték, mert olyan lavinát indítot
tak volna meg, hogy maguk a gaz
dák kérnék a régi rend visszaállí
tását. Viszont megígérte a minisz
terelnök, hogy felül fogják vizsgálni 
az ipari és kereskedelmi árakat.

Bejelentette továbbá, hogy a közeli 
napokban életbelép az élősertés 
árának 2‘ 10 pengőre, a tej terme
lői árának pedig literenként 40 fil
lérre való felemelése.

A minisztertanács határozata alap
ján a közellátásügyi miniszter ren
deletet adott ki a gabonanemüek, 
a zsir, tejtermékek és a kenyér uj 
árairól. A búza és a rozs ára vál
tozatlan maradt és pedig 100 kg- 
onként 30, illetve 28 P. A takar
mányárpa 24'50, a kopasz-árpa 50 
és a sörárpa 29—31 P. A zab 27 
P. A terményárak azonnal életbe 
léptek.

A tej fogyasztási ára a piacon 
36, tejcsarnokban 38 fiil. literenként. 
Tejfel 1 '60 P. A vaj fogyasztási ára 
az egész országban 7'80 P kg-on- 
ként. Félkövér túró 1'25 P. Sertés
zsír kg-onként 3'80, zsirszalonna 
3'34 és háj 3'60 P lesz.

Augusztus elsejével a kenyér ára 
Budapesten 44, a vidéken pedig 42 
fillér lesz kg-onként eladva.

♦♦

Negyvennapos szárazság után áldásos országos es8.
Medárd-napját követően pontosan 40 

nap után az elmúlt szombaton és vasár' 
nap országszerte kiadós, bőséges eső 
áztatta meg a földeket és üdítette fel 
a szárazságtól eltikkadt növényzetet. Az 
esőzések hatásáról az eddig beérkezett 
jelentések alapján hivatalos helyen ki
jelentették, hogy a kétnapos esőzés a 
kiszáradt földekre valóságos áldás volt. 
Az eső

rendkívül sokat segített a kukori
cán, a kései burgonyán, a répán, 
a lucernán és lóherén, valamint a 
réteken és legelőkön.

A korai burgonyán és a későn vetett 
szálas takarmányokon az eső már nem 
segített. Egyes helyeken a köles és a 
muhar sem tudta kivárni az esőt. Ezek 
kiégtek ott, ahol idejében nem vágták 
le. De sokkal lényegtelenebb és kisebb 
a szárazság által egynéhány hasznos 
növényben okozott károsodás ahhoz a 
nagy haszonhoz mérten, amit a kiadós 
eső a kukuricában, burgonyában és ré
pában jelent. A néphit szerint a júniusi 
szárazság a bőség jele, adja az Isten, 
hogy ez valóra is váljék.

T itk á ri jelentés a R im aszom bat és Vidéke Jó té k o n y N őegylet 
egyéves m űködéséről.

Összeállította és felolvasta az egyesület 1942. évi julius hó 9-én tartott 
közgyűlésén: Dr. Tóth Mátyás egyesületi főtitkár.

Legutóbbi közgyűlésünk óta egy hosz- 
szu és keserves télre következő remény
nyel teljes nyáron terjesztem ismét elő 
titkári jelentésemet egyesületi életünk
nek újabb állomásánál.

Reménnyel teljesnek állítom ezt a 
nyarat, mert úgy érzem, az elmúlt téllel 
együtt a világháború legnagyobb válsá
gán már túljutottunk. Az a hadsereg és 
az a nép, amely ezt a példátlanul ke
gyetlen telet átvészelte, s abban ilyen 
hő.-desen állta meg helyét, emberi erővel 
már le nem győzhető.

Egy éve elmúlt, hogy ismét harcban 
áll nemzetünk. A már hosszabb ideje 
dúló háború viharát mi sem kerülhet
tük el. A vörös rém, amelynek polyp- 
karja egyszer már majdnem megfojtott 
bennünket, ismét kinyújtotta istentelen 
kezét hazánk és az egész Európa felé. 
Közvetlen közelünkben Kassán, a Felvi
dék egyik legszebb kincsében bolseviki 
bomba robbant, amely drága magyar 
életeket oltott ki és magyar értékeket 
döntött romba.

Ebből a harcból tehát, amelyet nagy 
szövetségeseink már régebben vívtak a 
keleti barbárság ellen, Magyarország 
sem maradhatott el. Arra az oldalra állt, 
amelyet sorsa, becsülete és életérdeke 
a számára kijelölt. Vitéz honvédeink a 
Nyugat kultúrájának védelmében a ha
gyományos magyar hősiességgel vették 
fel a harcot és fényes haditetteikkel ki
vívták az egész világ elismerését és cso
dálatát, s éppen ezekben a napokban uj 
lendülettel törnek elő a nagy szövetsé
ges oldalán az elmaradhatatlan győzelem 
felé.

Mindnyájunk aggódó szeretete kiséri 
hőseinket uj útjaikon, szivünk együtt 
dobban a szivükkel, imáinkba zárjuk és 
azzal a fogadalommal várjuk őket vissza, 
hogy a hazatérők itthon is megtalálják 
majd a szeretetnek, összetartásnak és 
áldozatkészségnek ugyanazt az áttörhe-

tetien arcvonalát, amelyet a végtelen 
orosz mezőkön most ők alkotnak.

Ezért kell nekünk most idehaza első
sorban küzdenünk, mert az ő harcuk, 
az ö győzelmük mit sem ér, ha az itt
honi arcvonal elbukik. Le kell tehát 
győznünk magunkban minden kicsinyes
séget, minden önző igényt és be kell 
látnunk, hogy az elkerülhetetlen ható
sági intézkedések és a kisebb nélkülö
zések mind eltörpülnek a hazáért és a 
nemzet fennmaradásáért hozott legna
gyobb áldozat mellett. t

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylet az elmúlt év felelősségteljes és 
áldozatos munkájával a történelmi idők
höz méltónak bizonyult.

Az 1941. évi október hó 10-én tartott 
választmányi ülésében az egyesület Ma
gyarország Főméltóságu Asszonyának 
hős katonáink érmelegitővel való ellátá
sát célzó akciójára szinte egy emberként 
jelentkezett. Már a gyűlésen megkezdő
dött a pamutkiosztás és megindult az 
érmelegitök kötése, minden elkészült ér- 
melegitő mindmegannyi szeretetteljes 
aggódás és ragaszkodó együttérzés volt 
a szibériai tél borzalmaiban is hősiesen 
helytálló honvédeink iránt.

Az 1941. évi november hó 8-i választ
mányi ülésen szeretett elnöknönk a leg
nagyobb elismerés és a legőszintébb 
hála hangján emlékezett meg az érme- 
legitőket készítő tagjaink áldozatos mun
kájáról, akiknek magyar szive és aka
rata 490 pár érmelegitőt juttatott a ne
mes célra.

Ugyanez a választmányi ülés elha
tározta a szegény gyermekek karácsonyi 
felruházását és a költségek fedezésére 
teadélután rendezését.

Döntött a rimaszombati egészségügyi 
fiókszövetségbe alapitó tagként való be
lépés ügyében és saját tagjai sorából 
annak választmányába harminc tagját 
delegálta. Ezzel az elhatározásával a fa-
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A gömöri református egyházmegye 
közgyűlése.

junkat pusztító népbetegségekkel hősies 
harcot indított egészségügyi hatóságok 
egyik legfőbb segítője és támasza lett 
városunkban.

Egyesületünk a november hó 8-i vá
lasztmányi ülésén elhatározott teadélu
tánját 1941. december hó 14-én rendezte 
meg. Ez az ünnepség, bár a komoly 
időkhöz illő legszerényebb keretek kö
zött rendeződött, nemesveretü műsorát 
és bensőséges meleg hangulatát tekintve, 
mégis a jótékonycélu mulatságok egyik 
legjobban sikerült összejövetele volt.

Különös jelentőséget ad ennek az év- 
ről-évre megismétlődő nőegyleti teának 
az az örvendetes kisérő jelensége, hogy 
Rimaszombat társadalma soha és sehol 
nem fogja úgy meg egymás kezét, mint 
éppen ebből az alkalomból. Soha és 
sehol sem érzi át úgy ez a város, hogy 
mindnyájan magyarok és éppen azért 
testvérek is vagyunk, mint édes gyer
mekei ennek a sokat szenvedett árva 
magyar Hazának.

Erről az összefogásról az alábbi szá
mok a legékesebben beszélnek. Az 1942. 
április hó 22 én megtartott pénztári el
lenőrző vizsgálatból kitűnik, hogy a tea 
délutánt megelőzőleg végzett gyűjtés 
882 pengő 50 fillért, mig maga a teaest 
719 pengő 05 fillért hozott. A teadélu 
tán összeredménye igy 1601 pengő 55 
fillér volt. De a sok-sok egyéb adomány, 
a pénzben fel nem értékelhető önzetlen 
fáradozás, munka és segítség a nőegy
leti teákat mindenkor a legfelemelőbb 
áldozatkészség napjává avatják.

De szükséges is ez a nagyobb áldo
zatkészség, ez a magyarabb magyar ösz- 
szefogás, mert szent karácsony ünnepén 
ez jelent örömet, meleg ruhát, több mo
solyt és karácsony esti megajándékozást 
sok jobb sorsra érdemes, szegényebb 
testvérünknek. Most is 520 személy ré
szesült ruha- cipő- és éleimiszersegély- 
ben. Még pedig 26 óvódás, 5 hadbavo- 
nult gyermeke, 78 fiú és 97 leány elemi, 
23 polgári iskolai, 13 gimnáziumi tanuló, 
18 levente és 260 városi felnőtt.

Hála az isteni Gondviselésnek, a hi
vatalos segítséggel együtt 1941. kará
csonyának bensőbbé tételére egyesüle
tünk 3235 pengő 41 fillért fordíthatott. 
Ezen felül 25 állandó havi segélyzetről 
is gondoskodunk, évi 1500 pengő ki
adással.

Az 1942. május hó 9-én megtartott 
választmányi ülés a legkomolyabb fele
lősségérzet és kötelességteljesités jegyé
ben folyt le. Egyesületünk 3 hadiárva 
gondozói tisztét és támogatását vállalta, 
mintegy példátadóan azok felé, akiknek 
a mindnyájunk védelmében hősi halált 
halt édesatya árváinak megsegítése kell, 
hogy mindenkor legfőbb kötelességüket 
képezze.

Valóban csodálnunk kell a női lélek 
lelkességét, odaadását és hazafiasságát, 
amiből mindenhová jut, ahová lemondás 
és áldozatkészség szükséges. A gyermek- 
játszótér gondtalan, vidám gyermeksere
gére nemcsak az őrangyal vigyáz, ha
nem szeretettel őrködő figyelmes női 
szemek és kezek is. De ottlátjuk tag
jainkat a legszebb és iegmeghatóbb em
berszeretet szolgálatában is, mint vörös
keresztes ápolókat, akik felkészültek 
minden áldozatra és hajlandók vállalni 
a legnehezebb feladatokat is. A női ön
kéntes honvédelmi munkaszolgálatra je
lentkezők zöme szintén egyesületünk 
tagjai sorából kerül ki.

Ezért titkári jelentésemben is az elis
merés és köszönet szavaival illetem 
buzgó tagjainkat, akik magyar és női 
hivatásuk magaslatán állanak és igazi 
jótékony angyalai a mai nehéz és fele
lősségteljes időknek.

Tömörüljünk továbbra is ragaszkodó 
szeretettel elnöknőnk köré, minden cse
lekedetünkben mutatkozzék meg továbbra 
is, hogy milyen nemzetmentő munkára 
képes a finom, áldozatos, érző és oda
adó női s z í v , amelynek legtöbbje már 
hitvestársáért, testvéréért, vagy a fiáért 
is remeg.

A halál egyesületünket most sem kí
mélte meg a fájdalomtól. Elköltözött so
raink közül a nőegyletnek annyi éven 
át volt buzgó pénztárnoka, mindenben 
segítő támaszunk : Eperjessy József.

Emlékét hálás kegyelettel őrizzük meg.
Egyesületünk tisztikarában Szakáll 

Lenke helyére, aki jegyzői tisztét min
dig a legnagyobb ügyszeretettej látta el, 
az október hó 10-én megtartott választ
mányi ülés bizalmából a legszebb re
ményekre jogosító előjelek mellett Ba
logh Elemérné került.

Ugyanez a választmányi ülés az idő
közben eltávozott választmányi tagok : 
Blattny Árpádné, Gabnay Antalné, La
katos Lajosné, Benkovits Gyuláné, dr. 
Csontos Józsefné helyébe dr. Bartáky 
Jánosnét, Benedek Józsefnél, dr. Biró 
Józsefnél, Halassy Gyulánét és Makray 
Lászlónét választotta meg.

És amidőn még bejelentem, hogy egye
sületünk taglétszámában említésre méltó 
változás az elmúlt esztendőben sem volt, 
azzal a hő óhajtással fejezem be jelen
tésemet, hogy édes hazánkat és minden 
magyar testvérünket óvjon meg a jó Is
ten kegyelme nagyobb szenvedésektől 
és a diadalmas csaták végső győzelme 
után hős fiainkat egészségesen mielőbb 
vezérelje vissza szeretteik közé.

Adja a magyarok istene, hogy legkö
zelebbi titkári jelentésemben egy újból 
megnagyobbodott haza boldog győzelmi 
ünnepéről is beszámolhassak.

H Í R E K
— Eljegyzés. Póznán Ancsut elje

gyezte Zdurnyi László Rimaszombat, 
1942. julius hó 11. (M. k. é. h.)

— Esküvő. Kardos Lili és Altmann 
Ferenc (Budapest) julius hó 26 án d. u. 
1 órakor tartják esküvőjüket a laká
sukon.

Kinevezés. A ni. kir. közoktatásügyi 
miniszter dr. Kessler Hubertet, az aggte
leki csepkőbarlang igazgatóját az Or
szágos Természetvédelmi Tanács tagjává 
nevezte ki.

A honvédelmi és tűzharcostörvény 
módosítása. A magyar országgyűlés 
mindkét háza most fogadta el a honvé
delemről szóló 1939:11. te. valamint az 
1914—18. évi világháború tűzharcosai 
érdemeinek elismeréséről szóló 1938: IV. 
te. módosításáról és kiegészítéséről szóló 
törvényjavaslatot. A képviselőházban a 
javaslat előadója vitéz Lukács Endre 
országgyűlési képviselő volt, akinek 
szakavatott beszéde általános tetszést 
és elismerést váltott ki. A most nyom
tatásban is megjelent előadói beszéd 
bevezető részében történelmi visszapil
lantást vetett a magyarság évezredes, ka
tonai erényekben gazdag múltjára. Ez a 
dicső múlt kötelezett bennünket a je- 
jelenlegi keresztes háborúban való rész
vételre. Az előadó ezután ismertette a 
két idézett törvény módosításait, amelyek 
elsősorban a zsidóságot zárják ki — a 
hadiérdemeket szerzett kevés kivétellel 
— a honvédségből és leventeképzésből. 
A törvényjavaslat megnyugtalóan ren
dezi az elmúlt és jelenlegi világhábo
rúk tűzharcosainak, hadiárváinak stb. 
jogait. Beszédének befejezőjében vitéz 
Lukács Endre a magyar honvédség mos
tani diadalmas harcairól emlékezett meg 
meleg szavakkal, mondván: „Hála és 
köszönet illeti a magyar honvédet, aki 
az ősi magyar katonai erények utján 
most is méltónak bizonyul a nagy elő
dökhöz".

Az egyetemi munkaszolgálat tagjai 
a múlt hét csütörtökjén újabb jól sike
rült tábortüzet rendeztek. — A munka
táborban julius 18-án vdéz Szinai-Szinay 
Béla ny. altábornagy, az egyetemi ön
kéntes munkaszolgálatok országos fel
ügyelője hivatalos látogatást végzett.

A „Hősök Emlékművé" nek kövei 
Szlovákiából már részben megérkeztek. 
Az emlékmű felavatására igy még eb 
ben az esztendőben — később megha
tározandó időben — sor kerül.

Halálozások. A tragikus körülmények 
között elhunyt Szedlák György 47 éves 
pénzügyőri fövigyázót julius 18 án dél
után temették el nagy részvét mellett 
az állami kórház halottas házából a kát. 
egyház szertartása szerint. A végtisztes- 
ségtételen megjelentek a pénzügyigazga
tóság, a pénzügyőri kerület és a vámhi
vatal kiküldöttei, az elhunyt kartársai 
teljes számban, valamint a m. kir. állam
rendőrség kiküldöttei. A temetőben 
Lender Miklós főszemlész mondott 
megható búcsúbeszédet.

Id. Habán Pál rimatamásfalvai tekin
télyes gazdálkodó 72 éves korában julius
20-án meghalt. Az elhunyt 20 éven át 
volt a Rimaszombat—tamásfalvai ev. 
egyház presbitere. Temetése julius 22-én 
nagy részvét mellett ment végbe Rima- 
tamásfalván.

Julius hó 21-én Rimaszécsen tartotta 
meg évi rendes közgyűlését a gömöri 
református egyházmegye. Az egyházme
gyei közgyűlés előtt Vályi József radnóti 
lelkipásztor szolgálatával istentiszteleten 
vettek részt a közgyűlés alkotó tagjai és 
az érdeklődő közönség.

Az istentisztelet után Lenkey Lajos es
peres bibliaolvasása és imádsága után 
dr. Zehery István egyházmegyei gondnok 
nyitotta meg a közgyűlést. Megnyitójá
ban kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
az egyházmegyét ért súlyos veszteségről: 
Pálóczi Czinke István püspök, br. Ra
gályi Balassa Ferenc tb. egyházmegyei 
gondnok, Farkas István püspök, Szűk 
Gyula ny. lelkipásztor, Mészáros Károly, 
Boza Lajos és Bodon István tanítók el
hunytéról. Hangsúlyozta, hogy a mai áta
lakuló világban . az egyházak vezetőire 
fokozott felelősség és munka vár, egyben 
szeretetre, összetartásra és fegyelemre 
buzdított.

Az egyházmegyei közgyűlés nagy fi
gyelemmel hallgatta a gondnoki meg
nyitót, s annak elhangzása után igen 
meleg ünneplésben részesítette dr. Zehery 
István gondnokot, ki ez'*n terhes tisztét 
immár tiz esztendeje tölti be. Bejelen
tette az egyházmegyei gondnok, hogy 
előrehaladott korára való tekintettel meg
válik a gondnoki tiszttől. A közgyűlés 
— fájó szívvel bár, — meghajolt a ko
moly érv előtt, s dr. Zehery István tiz 
esztendős gondnoki munkásságát jegy
zőkönyvének lapjain meleg és kitüntető 
szavakkal örökítette meg. Az egész egy
házmegye lelkes egyhangúsággal válasz
totta meg dr. Zehery Istvánt az egyház
megye tiszteletbeli gondnokának, s a jól 
megérdemelt pihenésre Isten bőséges ál
dását kérte.

A gondnoki megnyitó után olvasta fel 
Lenkey Lajos esperes közel másfélórás 
esperesi jelentését. E jelentés első gon
dolata a messze idegenben küzdő vé
reink felé szállt, akik itt hagyva a meleg 
családi fészket harcra keltek, hogy meg
védjék legszentebb örökségünket: hitün
ket, hazánkat, hogy nyugodt jövendőt 
biztosítsanak az elkövetkezendő magyar 
nemzedékek számára. Az itthon mara
dottakra egy kötelesség hárul : teljes 
türelemmel zúgolódás nélkül dolgozni, 
hogy a fronton küzdőknek mindenük 
meglegyen. A hadbavonultak hozzátarto
zóinak gondozására az egyház elöljárói
nak mindenütt legfőbb gondjuk van. A 
jelentés kiterjedt az elmúlt esztendő 
minden jelentősebb eseményére. Szomo
rúan csendült ki belőle, hogy

az egyke továbbra is pusztít népünk
sorai között, s az örökösödési tör
vény sürgős megváltoztatásának a
szükségessége látszik az egyetlen
gyors és eredményes megoldásnak.

Felekezetközi viszonylatban panaszra 
nincsen ok. A felekezetek mindenütt tu
datában vannak kötelességüknek. Ma 
minden pozitív erőt tömöritenünk kell. 
Hazánk és Európa sorsa függ tőle. A 
leikészi és tanítói pályát veszedelmes 
elnéptelenedés fenyegeti, ami elsősorban 
abban leli magyarázatai, hogy javadal
mazásuk nincsen összhangban a kor 
szükségleteivel. Országos törvények ál
tali gyors intézkedésre van szükség. A 
nemzetnevelés munkásait a megélhetés 
terén is jobban kellene megbecsülni.

Az egyházmegyei közgyűlés elrendelte 
a törvényben előirt általános tisztujitást, 
s a következő uj lelkipásztorokat erő

sítette be : i)j. Abtonczy Lászlót Runyára 
Urbdn Károlyt Bátkára, Szaniszló Jánost 
Szutorba, ifj. Lenkey Lajost Nemesmar- 
tonfalvára és Kulcsár Ferencet Alsóba
logra.

A számvevőszék jelentése mellett a 
beretkei árvaházról szóló referádát fo
gadta örömmel a közgyűlés, amely sze
rint az árvaház fejlődése biztosítva van. 
Az egyes egyházak különféle felterjesz
téseit Konkoly Th. István, Lipták István, 
Varga Imre és Rákossy Levente referá
lásában tárgyalták. A közgyűlés az esti 
órákban ért véget. Bírósági ügy nem 
volt.

V Ö R Ö S K E R E S Z T - H E T E T  
rendez a Policky Rieker rt. cipöüzlete,

„RIEKER CIPŐ"
amidőn julius 24-től julius 31-ig össz
bevételeinek 1 %-át a Magyar Vörös- 
keresztnek ajánlja fel. A vevöközönség 
tehát nyolc napon keresztül vásárlásai

val a Vöröskeresztet támogatja.

Kormányrendelet a ponyvairodalom 
megrendszabályozására. A Budapesti 
Közlöny jul. 17. száma közölte a m. kir. 
kormány rendeletét, amely a rotációs (új
ságpapír) és az Íves nyomtatópapirnak 
könyv, naptár vagy füzet elöáliitására 
szigorú rendeletekhez köti. Az intézke
dés elsősorban a rendkívül elszaporodott 
olcsó és könnyű fajsúlyú kalandorregé
nyeket érinti, de nem terjed ki az egy
házi és tudományos művekre. Dr. Antal 
István propaganda miniszter a képvise
lőházban kijelentette, hogy a kormány 
módját fogja találni annak, hogy az ol
vasóközönség az idegen szellemű ponyva 
helyett olcsó áron juthasson a nemes 
magyar irodalmi termékekhez.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett fér

jem, illetve édesapám elhunyta alkalm á
ból mély fájdalm unkat részvétükkel eny
hítem igyekeztek, s azoknak akik a vég- 
tisztességtételén megjelentek, elsősorban 
is feljebbvalóinak és bajtársainak, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Riaszcmbat, 1942. julius hó.
Özv. Szedlák Györgyné és fia

Védekezés a szárazság kártevése 
ellen. A vm. gazdasági felügyelőség 
közli : A több hetes szárazság szüksé
gessé teszi, hogy a gazdák — már a 
háborús közellátás érdekeinek védelmé
ben is — a szokottnál is gondosabb 
növényápolási munkával igyekezzenek 
az időjárás viszontagságaival szemben is 
nagyobb terméseredményt elérni. A szá
razság utóhatása ellen a sekély kapá
lással, u. n. sarabolással kitűnő eredmény 
érhető el, különösen a kukoricánál és 
répánál, a kései burgonyáknál pedig a 
másodszori töltögetéssel.

Kifüggesztik a keresztet a rende
lőikben a keresztény orvosok. A Ma
gyar Katolikus Orvosok „Szent Lukács“- 
Egyesülete és a Magyar Evangéliumi 
Orvos Szövetség együttes felhívással 
fordult a keresztény gondolkozásu és 
érzésvilágu magyar orvosokhoz, hogy 
az egyetemes kereszténység jelvényét, 
a keresztet rendelőikben, illetve a fenn
hatóságuk alá tartozó közegészségügyi 
intézmények helyiségeiben függesszék ki
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„Hadigondozási vasárnap". A kát. 
püspöki kar tagjai most megjelent kör
leveleikben bejelentik, hogy az Actio 
Catholica Országos Elnöksége rendezé
seben október 25 én, vasárnap, Krisztus 
Király-ünnepén úgynevezett „hadigon
dozási vasárnap" lesz. A föpásztorok 
erre a nagyfontosságu megmozdulásra 
már most különös nyomatékkai felhívják 
a lelkipásztorokat és a hivek figyelmét, 
hogy annak sikere érdekében minden 
lehetőt tegyenek meg.

A Rim aszom bati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

A MÁVAG autóbuszjárat menetrend
jében a Tornaija—Rimaszombat—Losonc 
vonalon a délutáni csatlakozás ideje 
megváltozott. Az indulás Rimaszombat
ból Losoncra 13 óra 23 perc, az érke
zés Losoncról 15 óra 52 perc. A dél
előtti csatlakozások ideje változatlan 
maradt. A vidéki utazóközönség kérésére 
a MÁVAG elrendelte, hogy Losoncon és 
Rimaszombatban Tornaijára és viszont je
gyeket nem adnak ki, miután a jelen
legi korlátozott forgalom miatt az autó
busz használatára a községekből jövő 
utasok vannak jobban rászorulva, mint 
a vasúti összeköttetéssel biró városok 
utazó-közönsége.

„M agyar Nép- és Családvédelem "
címen az Országos Szociális Felügyelő
ség kiadásában Ízlésesen kiállított és 
pompás képekkel illusztrált ismertető 
füzet jelent meg. A benne foglaltakra 
vonatkozólag bővebb felvilágosításokkal 
Rimaszombat megyei város polgármes
teri hivatalának közjóléti előadója szol
gál. A kiváló nyomdai technikával ké
szült, 32 oldalas füzet a „Pallas“-nyomda, 
Budapest mélynyomása. A füzet fedő
lapját az ONCsA által jutalmazott szim
bolikus festmény másolata díszíti.

Módosították a vadászati tilalmi 
időket. A föídmivelésügyi miniszter a 
vadászati tilalmi időket julius 17-én ki
adott rendeletével módosította. A régi 
rendelet szerint tilos volt a vadászat 
szarvastehénre és szarvasborjura február 
1-től szeptember 1-ig, az uj rendelet a 
tilalmi időt két héttel meghosszabbítja 
és a vadászatot csak február 16 tói en- 
engedi meg. Mezei nyuira január hó 
16 tói november 1-ig szól a tilalom. 
Most a tilalmi időt két héttel megrö
vidítik és már október 16-án szabad a 
vadászat. Fácántyukot január 1 -töl no
vember 1-ig nem volt szabad lőni. Ezt 
az időt a rendelet egy teljes hónappal 
meghosszabbítja és fácántyukot decem
ber 1-ig nem szabad lőni. Kimondja a 
rendelet, hogy tilos vadászni szarvas
bikára december 1 - töl szeptember 16 ig, 
szarvastehénre és szarvasborjura február 
1-től október hó 16-ig.

Rendelet a zsidó magánalkalmazot
takról. A hivatalos lap pénteki száma 
közli a kormány rendeletéi, amely sze
rint a magánalkalmazás körében értel
miségi alkalmazottként zsidót egymagá
ban nem, hanem csak abban az esetben 
lehet foglalkoztatni, ha a munkaadó leg
alább még egy keresztényt foglalkoz
tat értelmiségi munkakörben. Azoknak 
a munkaadóknak, akik ennek a szabály
nak a múltban nem feleltek meg, a ren
delet büntetlenséget biztosit, feltéve, 
hogy a munkaadó a régi helyzetet 30 
nap alatt megszünteti.

Csak jórendG tanulók iratkozhatnak 
be a polgári iskolába. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter körrendeletét 
intézett a tanfelügyelőségekhez, amelyek
ben felhívja figyelmüket arra, hogy a 
népiskolai tanulók tanulmányaikat pol
gári iskolában csak abban az esetben 
folytat atják, ha az elemi utolsó két 
esztendejében Írás, ének- és testnevelés 
kivételével valamennyi tantárgyból leg
alább jó eredménnyel végeztek és a 
megszabott felvételi vizsgát sikerrel le
tették. Egy másik rendelet intézkedése 
értelmében szeptembertől kezdve minden 
népiskola felső tagozatán uj tantárgy
ként tanitani kezdik a honvédelmi is
meretek cimü tárgyat.

Beküldött könyvek. 
Ami a legjobban érdekli ma a szülőket.

Nagy és nehéz gondot okoz a szülők
nek gyermekük iskolai nevelése kérdése.

Ettől a gondtól mentesiti a közelmúlt 
napokban megjelent „Házi iskolák, ne
velőintézetek és internátusok ismerte
tője" cimü szakkönyv. Az iskola-ismer
tetőből tájékoztatást kapunk az egész 
országra kiterjedő legkülönbözőbb neve
lőintézetekről, tanintézetekről, internátu- 
sokról és szakiskolákról. A tehetséges 
gyermekek kiválasztása és nevelése c. 
értekezés, valamint szakcikkek teszik 
még értékessé a szépkiállitásu és a maga 
nemében páratlan könyvet, melynek ösz- 
szeállitása és szerkesztése dr. Ozorai 
Frigyes ny. középiskolai főigazgató mun
kája. A szülőknek és iskoláknak egya
ránt hasznos tájékoztató minden jobb 
könyvkereskedőnél, valamint a szerzőnél 
(Budapest, III. Árpád Fejedelem-utja 55/a.) 
kapható.

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

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

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

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

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.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára lh-eá évre 1'30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

I lle té k e s  fe lh ív á s  
a  tá b o r i p o sta  ü gyéb en .

Tábori postai ügyben a követke
zőkre hívják fel illetékes katonai 
helyről a közönség figyelmét:

A) A harctéren lévő katonáink 
tábori postai levelezőlap-ellátását a 
parancsnokságok a tábori postahi
vatalok utján biztosítják. Minden 
honvéd-egyén hetenként négy da
rab zöldszinü tábori postai levele
zőlapot kap díjmentesen. Ezenkívül 
darabonként 1 fillérért mind a tá
bori postahivataloknál, mind a mar- 
kotányos osztagoknál korlátlan 
mennyiségben vásárolhatnak a ka
tonák zöldszinü tábori levelezőla
pokat. Ezért a honvédség itthon 
nem áruitat zöldszinü tábori leve
lezőlapot. A zöldszinü tábori postai 
levelezőlapokon kivül a postahiva
talokban, valamint a községházakon 
kifüggesztett tábori postai „Hirdet
mény" szerint a tábori postahivata
loknál a katonák akadálytalanul fel
adhatnak még a magánforgalom
ban használatos levelezőlapokat és 
közönséges leveleket is.

Tilos azonban a harctérről olyan

____É R T E S Í T É S ____
Mosdáshoz és kézmosáshoz jólbevált a folyékony szappan,
ami könnyen beszerezhető, sőt házilag is előállítható mindenféle 
hulladék pipere- és mosószappanból és mosóporból, s annak 

praktikus használhatóságához kellő u. n.

f o l y é k o n y  szappan-tartó
kedvező áron szerezhető be üzemünkben. Készséggel állva ren

delkezésére a nagyérdemű közönségnek, vagyunk
kiváló tisztelettel : ifj . és  id . S íposa  J ó z s e f  műszaki üzeme 

Rimaszombat, Rózsa-utca 20 sz. — Telefon: 60.

2 0 0 0 1_ l-ö l prím a rét a poltári híd
nál el adó.

Cim a kiadóban. Értekezni lehet 
helyben a tulajdonossal jul. 30 ig.

Lakóház nagy telekkel
Koháry- és Thököly-utca sarkán 

eg é sz b e n  v a g y  p arce llá k b a n

feliratú levelezőlapot vagy fényké
pet küldeni, amelyből a csapat vagy 
a tábori postahivatal hollétére lehet 
következtetni.

B) A hozzátartozók a harctéren 
küzdő katonáinknak rózsaszínű tá
bori postai levelezőlapokon kivül a 
magánforgalomban használatos le
velezőlapokat és közönséges leve
leket is küldhetnek, természetesen 
bélyeg nélkül. A rózsaszínű tábori 
postai levelezőlapokat a postahiva
talok és dohánytőzsdék 1 fillérért 
árusítják.

Nemzeti filmszínház kft.
Amilyen kivételesen művészi élményt 

nyújtott az elmúlt vasárnap a „Néma 
kolostor" bemutatója, éppen olyan ha
tásosnak ígérkezik most szombaton és 
vasárnap az utóbbi idők leghatalmasabb 
méretű, megrázó erejű történelmi film
drámája, a „Nem vagyok áruló !“ A leg
jobb német színészek izgalmas történet
ben hozzák elénk az ir szabadságharc 
egyik véres küzdelmét.Főszereplők Anna 
Damman, René Deltgen és Paul Wegener. 
— Julius 27-én, hétfőn és 28-án, kedden 
„Fő a boldogság" címen rendkívül mu
latságos és pompásan szórakoztató né
met vígjátékra kerül sor. Rendezte Theo 
Lingen, főszereplői az ellenállhatatlan 
humoru Heinz Riihmann, Ida Wiist és 
Herta Feiber. — Julius 29 én, szerdán 
és 30-án, csütörtökön izgalmas és amel
lett derűs hangulatú vadnyugati filmet 
mutat be a filmszínház. „Cisco, a szá
guldó lovas" a prérik legendás hősének 
újabb vakmerő kalandjait vetiti a vá
szonra. Főszereplők Lynn Bari, Warner 
Baxter (Cisco) és Cesar Romero. — 
Augusztusi —2 napjairaGary Cooper leg
újabb mesterfilmje, az „Ember a látha
táron" kerül műsorra. A legközelebbi 
magyar újdonság az „5-ös számú őrház" 
lesz.

* lp a rtá rs u la ti kö zlem é nye k.
Az 1POK megvásárolta Borszék-für

dőn a „Korona" villát s ezáltal lehetővé 
tette, hogy az iparosság részére gyógy- 
magaslati fekvésű üdülöház is rendel
kezésre álljon. A beútalási kérelmek 
ipartársulatunk ujtán terjesztendök elő. 
Felvilágosítással mindenkor szívesen 
szolgál a titkárság. A szeptemberi be
utalásokra augusztus hó 10-ig nyújtan
dók be a kérelmek.

A volt csehszlovák állammal szemben 
fennálló magánkövetelések kiegyenlítése 
tárgyában nemzetközi tárgyalások van
nak folyamatban. Az érdekelt kisiparo
sok követelésüket részletes kimutatás 
formájában az igazoló okmányokkal 
együtt terjesszék fel a m. kir. pénzügy- 
miniszterhez.

A szőrmeszakmában szakmunkásoknak 
heti 80—120— P fizetéssel munkaalkal
mat tud az Ipartársulat szerezni. Az ér
deklődők forduljanak az Ipartársulat 
titkári hivatalához.

Az Ipartársulat figyelmezteti a mes
tervizsgálatot tenni óhajtó iparossegéde
ket, hogy a szeptemberi mestervizsgá
latra e hó végéig kell beadni a kérvé
nyeket a miskolci Kerületi Kereskedelmi 
és Iparkamarához.

eladó. Felvilágosítást nyújt : dr. 
Fényes Elemér Rimaszombat, For- 
gách-utca 12. 2—2

2095 sz.
t. k. 1942.

Hirdetmény.
Cseniz-puszta, Bizófala-puszta, Gort- 

vakisfalud, Rimaszécs ésVárgede köz
ségnek telekkönyvi betétei az 1886:XXIX., 
az 1889:XXXVI1I. és az 1891 :XVI. t.-cikk 
értelmében elkészíttetvén és a nyilvá
nosságnak átadatván, ez azzal a felszó
lítással tétetik közzé :

1. hogy mindazok, kik az 1886:XXIX. 
t.-cikk 15. és 17. §-ai alapján — ide
értve e § oknak az 1889:XXXVI!I. t.-cikk 
5. és 6. §-aiban és az 1891 :XVI. t. cikk
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit 
is — valamint az 1889:XXXVIII. t.-cikk 
7. §-a és az 1891:XVI. t.-cikk 15. §. b) 
pontja alapján — ideértve ezeknek az 
1912:VII. t.-cikk 35. §-ában foglalt ki
egészítését is — eszközölt bejegyzések 
érvénytelenségét kimutathatják, e végből 
törlési keresetüket, azok pedig, akik va
lamely tehertétel átvitelének az 1886: 
XXIX. t.-cikk 22. § a, illetve az 1889: 
XXXVIII. t.-cikk 15. §-a alapján való 
mellőzését megtámadni kívánják, e vég
ből keresetüket hat hónap alatt, vagyis 
az 1943. évi január hó 31. napjáig be
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt
sák be, mert az ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő eltelte után indí
tott törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886:XXIX. 
t.-cikk 16. és 18. §-ainak eseteiben — 
ideértve az utóbbi §-nak az 1889:XXXVIII. 
t.-cikk 5. és 6. § aiban foglalt kiegé
szítéseit is — a tényleges birtokos tu
lajdonjogának bejegyzése ellenében el
lenmondással élni kívánnak, Írásbeli el
lentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 
1943. évi január hó 31. napjáig bezáró
lag a telekkönyvi hatósághoz benyújtsák, 
mert ezen meg nem hosszabbítható zá
ros határidő letelte után ellentmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog ;

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. 
pontban körülirt eseteken kivül a beté
tek tartalma által előbb nyert nyilván
könyvi jogaikat bármily irányban sértve 
vélik — ideérte azokat is, akik a tulaj
donjog arányának az 1889:XXXVIII. t.-cikk
16. §-a alapján történt bejegyzését sé
relmesnek találják, — e tekintetben fel
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1943. évi január hó 31. napjáig 
bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő el
telte után a betétek tartalmát csak a 
törvény rendes utján és csak az időköz
ben nyilvánkönyvi jogokat szerzett har
madik személyek jogainak sérelme nél
kül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, 
akik a betétek szerkesztésére kiküldött 
bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, 
hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az ere
detieket a telekkönyvi hatóságnál átve
hetik.

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság, 1942. jul. hó 7.

Dr. Dessewffy s. k.
1—3 kir. jbir. elnök.
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