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Kállay Mikiósné szózata a magyar nőkhöz. zott meg a társadalmi egyesületek 
részére.

Dr. Kállay Mikiósné, a m. kir. 
miniszterelnök hitvese az elmúlt 
hét végén rádiószózatot intézett az 
országhoz a női önkéntes munka 
megszervezéséről. A miniszterelnök 
felesége rádióbeszédében többek 
között a következőket mondta :

„Háborúban álló nemzet vagyunk. 
Hivó szavam a háborús nemzet 
asszonyaihoz és leányaihoz szól. 
Munkát kérek, áldozatos munkát 
nemzetünkért. A törvényhozás még 
1939-ben megalkotta a honvédelmi 
törvényt, amely felhatalmazza a 
kormányt arra, hogy mindenkit be 
lehet hívni 14 és 70 életéveik kö
zött honvédelmi munkára, értve a 
testi és szellemi képességeknek 
megfelelő munkát. De ez a törvény 
módot ad arra is, hogy a nélkü
lözhetetlen munkások önkéntes je
lentkezés alapján szerveztessenek 
meg.

Én úgy érzem, hogy mi magya
rok az utóbbi megoldást válasszuk, 
valamennyi önként jelentkezést le
hetővé teszünk. A törvény nem 
kíván a nőktől harcot, nem aka
runk amazonokat nevelni, de a 
munkában részt kell vállalnia min
denkinek, hogy az arcvonal mögött 
a zavartalanságot biztosíthassuk.

A női honvédelmi munkaszolgá
lat feladata nem más, mint a fér
fiak munkahelyének betöltése min
den vonalon. Ennek keresztülvite
léhez kell mielőbb megszerveznünk 
egységes irányítás alatt a női ön
kéntes honvédelmi munkát, hogy 
a háborús szükségleteket idejében 
biztosíthassuk.

Az első háború tapasztalatai 
szerint sokféle ipari munkát képe
sek a nők végezni. Sőt vannak 
munkaterek, ahol jobbak, mint a 
férfiak. Felesleges bizonyítani, hogy 
mennyire fontos érdeke az egész 
országnak az egész háború kime
netele szempontjából, hogy min
denki ott, s úgy álljon munkába, ahol 
leginkább hasznára válik nemzeté
nek. Azért alakultak a női önkéntes 
munkaszervezetek.

Minden hadtestparancsnokság 
székhelyén kerületi munkabizottsá
gok alakultak. Városokban, köz
ségekben helyi munkabizottságokat 
létesítettünk. Ezek a jelentkezésnél, 
felvételnél és szükséges behívások
nál a munkát a katonai hatóságok
kal együttesen végzik. A jelentke
zés már megindult, százezerre te
hető az önként jelentkező nők szá
ma. Vannak vidékek, ahol külö-,

nősen nagy megértéssel, felelősség- 
tudattal kérnek részt a munkában 
az összes leányok. Szeretném, ha 
példájukat az egész ország követné. 
Az ország legelső asszonya, vitéz 
nagybányai Horthy Mikiósné Ofő- 
méltósága, aki maga állt a női 
honvédelmi feladatok élére, a fel
adatok végrehajtásával engem bi-

Magyarok asszonyok és magyar 
lányok! Most mutassátok meg a 
világnak, hogy mire képesek a 
magyar nők. Nagy és komoly tel
jesítmények várnak ránk, de öröm
mel vállalkozunk rá, mert tudjuk, 
hogy nagy szükség van ránk. — 
Mindenki jelentkezzék. Felesküd
tünk a szent ügyre és megálljuk 
a helyünket rendületlenül.“

---------------- ♦♦----------------

„A  szít kiterm elése és a lélek munkálása ma 
az egyházak foteendője."

Dr. runyai ’Sóldos Béla főispán beiktatása egyházmegyei 
gondnoki tisztségébe.

Október hó 8-án Rimaszécsen tartotta 
a Gömöri Református Egyházmegye 
tisztújító közgyűlését, amely a többi 
szokásos közgyűlés közül azzal a je
lentőséggel emelkedett ki, hogy most 
iktatták be az uj 12 éves ciklusra vá
lasztott tisztikart.

Gyülekezeti ének után Baraxa Lajos 
legidősebb leikészi tanácsbiró imádko
zott. Az egyházmegyei közgyűlést Boross 
Zoltán legidősebb világi tanácsbiró nyi
totta meg, bejelentve, hogy

a kebelbeli gyülekezetek egyhangú 
bizalma újra Lenkey Lajos rimaszé- 
csi lelkipásztort választotta meg az 

egyházmegye esperesévé.
A szokásos formák között az újravá
lasztott esperest hivatalába beiktatta, 
s a kebelbeli egyház - községek nevé
ben szeretettel és jó reménységgel üd
vözölte. A tisztikar köszöntését Konkoly 
Th. István fejezte ki. Gyülekezeti ének 
után a megválasztott esperes tartotta 
meg székfoglalóját. Megköszönte az 
osztatlan bizalmat. s röviden rámutatott 
a jelenlegi világhelyzetben adódó egy
házi feladatokra. Hangoztatta a feleke
zeti béke fontosságáf s

megbélyegezte azokat, akik a fele
kezeti békességet megzavarják, s 
ezzel a nemzeti közösséget is gyen

gítik.
Felhívta a lelkipásztorokat és tanítókat, 
hogy a mai komoly időkben minden 
erejük latba vetésével álljanak munka
helyükön. Így az Istenben hivő magyar lé
lek ki fogja állni a mai megpróbálta- 
tásos idők viharait is.

Az esperesi székfoglaló után a be
iktatott Lenkey Lajos esperes felkérte 
Konkoly Th. István egyházmegyei fő
jegyzőt, hogy az egyházmegyei gondnok 
választásával kapcsolatos jegyzőkönyvet 
ismertesse. Eszerint .

a leadott 87 szavazat kivétel nélkül 
dr. runyai ’Sóldos Béla főispánra 

esett.
Az esperes — az egyházmegyei pe

csét és törvényköny átadása után, amely 
a beiktatás ünnepi tényét képezte, — 
meghatott szavakkal köszöntötte az uj 
egyházmegyei gondnokot, akinek csa
ládját évszázados meleg és áldozatok
ban is gazdag kapcsolat fűzi a gömöri

egyházmegyéhez. Hálásan köszönte meg, 
hogy óriási elfoglaltsága dacára meg
hallgatta a hivó szót s vállalta a fele
lősségteljes vezetést, amely elé a leg
nagyobb bizalommal és reménységgel 
néz mindenki.

Az egyházmegye nevében Konkoly 
Th. István főjegyző fejezte ki megható 
módon az uj egyházmegyei gondnok 
iránt megnyilatkozott szeretetet és bi
zalmat. Szólt a fiúról, aki dúló harcok 
lüzéből élete kockáztatásával menti ki 
a megsebesült bajtársait, s ebben a 
képben látja az uj egyházmegyei gond
nok itthoni feladatát :

támogatni az elesetteket, segítséget,
biztatást vinni azokhoz, akik az élet 

küzdelmeiben elestek.
Templomok és iskolák, lelkipásztorok 
és tanítók jó reménységgel néznek uj 
vezetőjükre — fejezte ki az egyházmegye 
hitét a főjegyző.

Dr. runyai ’Sóldos Béla beiktatott 
gondnok mondotta el azután székfog
lalóját. Első szava az Ég felé szállt, 
ahonnan élete eddigi küzdelmeihez és 
munkájához mindig megkapta a segít
séget. Megköszönte az osztatlan bizal
mat, s rendkívül megkapó módon mu
tatott rá az egyházmegye legfontosabb 
időszerű feladataira :

„Nagytiszteletü Egyházmegyei Köz
gyűlés ! Mai közgyűlésünket egy nagy 
világégés közepette tartjuk, sajnos nem 
a béke fehér galambja repül olajággal 
felettünk, hanem a háború fekete holló
jának suhogó szárnya borítja sötétségbe 
jelenünk egét. Megmozdult az egész vi
lág és mi, miként ezer év alatt annyi
szor, most is kiállottunk, mert igy kí
vánta a nemzeti becsület és a kereszt 
védelme.

Nem területre vágyunk, eszméért har
colunk, de el kellett mennünk azért is, 
hogy népünket és magyar lelkiségünket 
megóvjuk attól a szennyes áradattól, 
melynek 1919. évi izelitöje nyomán any- 
nyi könny fakadt, nyomorúság, szenve
dés és pusztulás lett osztályrészünk.

Háborúban állunk, sohasem gondolt 
méretekkel és módszerekkel, melyek nagy 
áldozatokkal járnak úgy emberben, mint 
anyagban.

A legelső magyar ember fia is elment.

Az egész nemzet féltő aggódása kisérte 
utján, mert hiszen ő volt a nemzet re
ménysége, büszkesége, jövőjének záloga.

Hazaszeretet és ebből fakadó köteles- 
ségteljesités vitte őt ily messze az orosz 
rengetegbe, hogy kivegye részét abból a 
küzdelemből, amelynek minden pillanata 
felett ezer veszély lebeg.

Vitéz nagybányai Horthy István, Ma
gyarország Kormányzóhelyettese a ke
leti fronton mint repüiőfőhadnagy vett 
részt, számtalan bevetésével dicsőséget 
szerzett a magyar névnek, a sors kifür
készhetetlen keze azonban úgy irta elő 
életét, hogy azt a becsület mezején kell 
befejeznie. Ifjú életét tette le áldozatul 
a haza oltárára, itthagyta fiatal feleségét 
és pici fiacskáját 1942. aug. hó 20 án.

Mélyen megrendülve a tragikus gyász
eset felett állott a nemzet koporsójánál. 
Imádkozott éreíte, megköszönte, hogy 
egy csodálatosan ragyogó, követendő 
példát mutatott, de ugyanakkor milliók 
ajkáról szállott fel néma imádság az 
égbe, hogy az annyiszor próbáratett szü- 
szü'őknek, édesapának és édesanyának 
nyújtson vigaszt, enyhülést szívfájdal
mára s adjon erőt, egészséget Kormányzó 
Urunk Öfőméltóságának országlása 
további viteléhez és eddigi gazdag ered
ményei gyarapításához.

A nagy nemzeti csapás felett érzett 
őszinte fájdalmunknak néma felállással 
adjunk kifejezést".

Azután kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg az elhunyt báró Balassa- 
Ragályi Ferenc egyházmegyei gondnok 
ügybuzgó és fáradhatatlan munkájáról. 
Majd közvetlen hivatali elődjének: dr. 
Zehery István egyházmegyei gondnoknak 
munkásságát méltatta, aki gondnoki 
tisztségét a cseh uralom alatt minden 
nehézség, törvénytelenség és zaklatás 
dacára türelemmel és elismerésre méltó 
fáradozással töltötte be. Ezután igy 
folytatta :

„Háború van. Nemzeti létünk alapjait 
keíl leraknunk, hogy az uj Európában 
majdan megkövetelhetjük helyünket azok
nak az áldozatoknak árán, melyet ennek 
érdekében nyújtottunk Tudvalévő, hogy 
minden háború többé kevésbé megvál
toztatja az emberi lelkeket és erkölcsö
ket. Egyik fontos teendő tehát ennek 
megakadályozása az itthoniaknál és fel
készülés arra az időre, amikor hadrakelt 
fiainkat a jóságos Isten hazasegiti....

Általánosságban legrövidebben ezzel
a pár szóval fejezhetnénk ki egy
házi életünk teendőjét: a s z ív  kiter

melése és a lélek munkálása.
Minden ember születése pillanatában 

magával hozza szivében a szeretet csi
ráját, ezt kell féltő gonddal ápolni, hogy 
idők múltán megfelelő testi és szellemi 
nevelés által ki tudja magából termelni, 
érvényesíteni és gyakorolni azokat a ne
mes tulajdonságokat, amelyeknek min
denkor a szeretet a mozgatórugója, mint 
istenfélelem, hazaszeretet, áldozatkészség, 
kötelességteljesités, fegyelmezettség, jó
tékonyság, önzetlenség, felebaráti meg
segítés és még számtalan módon meg
nyilatkozható hivő és becsületes ember
hez méltó jellemvonás.

De a lelket sem szabad magárahagyni. 
Tapasztalhattuk már, hogy lelketlen ku- 
fárok üzérkednek azokkal. Vásári cikket 
csinálnak abból, szóval, Írásokkal mér
gezik, mételyezik egyenként, tömegesen
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különböző eszközökkel, különösen ma, 
amikor két világnézet áll egymással 
szemben és vivja élet-halálharcát. A 
gyönge lélek hajlékony nádszál, nem tud 
ellenállni a kísértésnek, megadja magát 
és ezzel atomja lesz az emberi tár
sadalom lelkére károsan ható erőnek. 
Ellenszere: a lélek nemesítése állandó 
munkával, a hit erejével, Krisztus taní
tásával.

A helyes alapokból indított, megfele
lően felvilágositott megmagyarázó mun
kával, valláserkölcsi elvek szerint ápolt 
hivő léleknek ajtaján hiába zörget a km 
fár, mert erős zárja legfeljebb azért pat- j 
tan fel, hogy a betolakodónak a távo
zás irányát megmutassa.

Az ilyen eszközökkel kitermelt emberi 
szivek és megmunkált emberi telkekből 
összetevődött társadalom meggyőződé
sem szerint bizonyára jobb, emberibb 
lesz, mert az alkotó egyedek, az egyes 
emberek közelebb jutnak Istenhez, meg- 
elégedettebbek és boldogabbak lesznek.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, 
hogy egyik legfontosabb kötelességem
nek fogom tekinteni a felekezeti béke 
fenntartását, ennek megzavarására irá
nyuló, bárhonnan is kiinduló törekvés 
az én megtorló erőmmel fogja magát 
szemben találni. Ma és mindenkor a 
keresztény felekezeteknek össze kell tar
tani, uszitást, ékverési kísérletet nem 
szabad türniök, mert ennek célja vég
eredményében nem más, mint nemzeti 
erőnk megbolygatása."

Majd a zsidókérdésről emlékezett 
meg. Azzal a fajtával szemben pedig, 
amelyet egyetlen szál sem fűz a magyar 
röghöz és csupán oly szemmel néz rá, 
amilyen hasznot és gondtalan, kényelmes 
megélhetést biztosit számára, a múlta
kon okult magatartást, óvatosságot és 
körültekintést kért a főispán. Azután a

lelkészek, tanítók kötelezettségéről be
szélt :

„Nagyon jól tudom, hogy milyen ne
héz, fáradságos, de végeredményében 
nemes, nemzetnevelő munkát végeznek. 
Két kéz, amely vezet: egyik a fiatalsá
got, másik a felnőtteket. Két csillagjuk 

I van: az istenfélelem és a hazaszeretet. 
Ebből nő ki az emberi élet minden vo
natkozásban, ettől függ a nemzet sajá- 

i tossága. Mindig nagyra értékeltem mun
kájukat, éppen azért jelen minőségem
ben is mindkét testületnek és az abba 
beolvadt egyedeknek minden jogos és 
méltányos törekvésének támogatását a 
jövőben is szívügyemnek, magaménak 
fogom tekinteni."

Végül az alábbi bensőséges fohász- 
szál fejezte be beszédét :

„Uram Isten ! Jóságos Atyánk ! Áldd 
meg és óvjad szeretett Hazánkat! Áldd 
meg és segítsd meg Egyházmegyénket. 
Adj nékünk erőt, hogy munkánkat el
végezhessük, — hozd haza dicsősége
sen véreinket és bocsásd el, kérve- 
kérílnk, bccsásd el mielőbb erre a földre 
olajággal a Te fehér békegalambodat."

Az egyházmegyei gondnok nagyhatású 
székfoglaló beszéde után Konkoly Th. 
István tőjegyző tartotta meg ünnepi 
megemlékezését a hősi halált halt vitéz 
nagybányai Horthy István Kormányzó
helyettesről. Ezután került sor a többi 
tisztségviselők beiktatására, kiknek 
neveit megválasztásuk alkalmával la
punk már előbb közölte.

A Himnusz eléneklésével ért véget 
a tisztújító közgyűlés ünnepélyes része, 
amelynek bensőséges lefolyása azt bi
zonyította, hogy a gömöri ref. egyház
megye biztató jövőt és felemelkedést 
jelentő korszakához érkezett el az uj 
tisztikar beiktatásával.

Igazságügyi kinevezések. A m. kir. 
Igazságügy miniszter Gazdy Béla kassai 
kir. főügyészt — saját kérelmére — 
nyugállományba helyezte. A kiváló fő
ügyész nyugdíjaztatása alkalmából a 
kassai kir. Ítélőtábla október 2-án teljes 
ülést tartott, amely Zachar István tábla
elnök búcsúztatta el meleg szavakkal 
a Miskolcra költöző Gazdy Bélát, aki 
középiskolai tanulmányait a rimaszom
bati Egyesült Prof. Gimnáziumban vé

gezte. Magyarország Kormányzója a m. 
kir. igazságügyminiszter előterjesztésére 
dr. Stépán Sándor, a III. fizetési csoport 
jellegével felruházott pécsi kir. ügyész
ségi elnököt kassai királyi főügyésszé 
nevezte ki.

A Kormányzó Ur dr. Rdróssy Gyula 
komáromi kir. törvényszéki birót, volt 
rimaszombati ügyvédet, a kapuvári kir. 
járásbíróság elnökévé kinevezte.

A rimaszombati vöröskeresztes napok.
Október 3-án és 4-én uj szint 

kaptak városunk utcái. Az egész 
ország területére e két napot jelöl
ték ki, mikor az otthonmaradottak 
kifejezik együttérzésüket, támoga
tási készségüket a hadbavonult ma
gyar testvérek iránt. A Vöröskereszt 
ügybuzgó hölgyei már a kora reg
geli órákban elfoglalták kijelölt he
lyeiket az urnák mellett és fürge 
cserkészfiuk csörgették perselyei
ket a járókelők előtt. Mint mindig, 
úgy most is kinyílt városunk szive. 
Szegény és gazdag egyaránt mo
solyogva, jó szívvel adta le ado
mányát, hiszen tudta mindenki, hogy 
minden fillérrel sebeket gyógyít, 
fájdalmat enyhít a magyar Vörös- 
kereszt.

Az egyesület helyi elnöksége ez
úton számol be a két napos gyűj
tés e r e d m é n y é r ő l, köszönetét 
mondva a lelkes hölgy-koszorúnak, 
a levente zenekarnak és a buzgó 
cserkész-fiuknak. Mindnyájan jó 
munkát, magyar munkát végeztek.

A gyűjtés összesített ereménye :

1. Két napos utcai gyűjtés eredménye 2148 44 P
2. Pénzintézetek és gyárak adománya 400’— P
3. Hivatalok adománya gyüjtöiven 103153 P

Összesen : 3579 97 P

A mindnyájunkért szenvedő ma
gyar katona nevében mondunk érte 
hálás köszönetét.

Dr. Kriesch Lajos.

A batyuzás ellen.
Lossonczy István közellátásügyi 

miniszter harca a feketepiac ellen 
egyre konkrétebb formát ölt. Az 
ország egész közvéleménye, a ter
melők és fogyasztók egyaránt felfi
gyeltek- erre a mozgalomra, mert 
valamennyien tudják, hogy

a feketepiac kiirtása nemzeti
szempontból is óriási jelentő

ségű.
A kereskedők egyenesen. létérdek
nek tekintik, hogy az illegális üzér
kedés szűnjön meg, még szórvá
nyosan se fordulhasson elő.

A zugpiac legfőbb táplálója a ba

tyuzás. Vannak olyan javaslatok, 
amelyek az egész vonalon véget 
akarnak vetni az ellenőrzés nélküli 
árufelhozatalnak és biztosítani akar
ják, hogy

kizárólag a kereskedők kezén
menjen keresztül a fogyasztók

nak szánt árucikk.
A batyuzás megszüntetése a legha
tályosabban biztosítaná a közszük
ségleti cikkek, főleg az élelmiszer 
igazságos és egyenlő szétosztását. 
Nagy érdeklődéssel várja tehát a 
kereskedőtársadalom azokat az in
tézkedéseket, amelyek a batyuzás 
megszüntetésével és igy közvetve 
a feketepiac lecsapolásával foglal
koznak.

A „Gömör" Szerkesztősége és Kiadóhivatala őszinte fájda
lommal jelenti, hogy a lap alapítása óta szeretett, kedves belső 
munkatársa, a magyar ügy bátor és a megpróbáltatások idején 
tántoríthatatlan harcosa:

Telek A. Sándor
író és költő, Rimaszombat volt h. városbirája, a városi kép

viselőtestület tagja stb.
munkás életének 62-ik évében, hosszas betegeskedés után, 1942. 
október 9 én délben csöndesen elhunyt. Temetése a róm. kát. .egy
ház szertartása szerint 1942. október 11-én délután 3 órakor lesz 
a helybeli állami kórházból.

Az engesztelő szentmise-áldozatot f. évi október hó 13-án reggel 
negyed 8 órakor fogják a helybeli plébániai-templomban bemutatni

A nemzeti ügyért küzdő költő emléke írásaiban és 
lelkűnkben örökké é l !

Október 6-ának emlékezete.
Rimaszombat lakossága a nagy nem

zeti hősöknek a mai időkben fokozot
tabban kijáró kegyelettel ünnepelte meg 
az „aradi 13“ el nem múló emlékezetét. 
A középületeken gyászlobogók lengtek, 
a hivatalokban és a pénzintézeteknél 
szünnapot tartottak, délben pedig az 
összes üzletek zárva maradtak.

A délelőtt folyamán folytak le az is
tentiszteletek és az iskolai ünnepélyek. 
A róm. kát. templomban Raddny Lajos 
esperes-plébános Tóth Sándor és Bodor 
Ernő segédlelkészek segédletével mon
dott ünnepi gyászmisét. A ref. templom
ban Varga Imre, az evangélikusban pe
dig vitéz Bardth Károly lelkészek tar
tottak mélységes gondolatokkal telt em
lékbeszédet. Áz istentiszteleteken meg
jelentek a hatóságok képviselői, az is
kolák ifjúsága és a leventék teljes szám
ban.

Az Egyesült Prot. Gimnázium nemzeti 
színekkel feldiszitett tornatermében tar
totta meg a „Tompa Mihály-Önképző- 
kör" szokásos emlékünnepét, melynek 
műsora magasan kiemelkedő volt és na

gyobb nyilvánosságot is megérdemelt 
volna. A mindkét nembeli ifjúságon kí
vül megjelent a tanári kar vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos-igazgatóval 
az élen és az igazgatótanács képvisele
tében vitéz Bardth Károly elnök. A ma
gyar Himnusz eléneklése után Kisfaludy 
Lajos Vili. o. tan., önképzőköri-ifjusági 
elnök emelkedett hangú beszéddel nyi
totta meg az emlékünnepélyt. Utalt 
azokra a hősi áldozatokra, amelyek Arad
tól a Doberdón át vitéz Horthy István 
haláláig a legújabb időkben ezt a nem
zetet az örök életre fették hivatottá. Az 
ünnepi beszédet Hegedűs András Vili.
o. tanuló tartotta. Izzó t.zzel és fiatalos 
hévtől átitatott szociális érzéssel telitett 
beszédében megragadó szónoki készség
gel méltatta az aradi tragédia maradandó 
eszményét. A mai időkre hivatkozva ál
lította példaképül az ifjúságnak a 49-es 
vértanuk önkéntes és szeretetböl fakadó 
áldozatát. Mindkét ifjúsági szónok be
szédét lelkes tapsok jutalmazták. Gyulai 
Kató II. o. és Kiss Ernő VI. o. tanulók 
mélyen átérzett s ügyesen elmondott
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szavalataikkal növelték az ünnepi han
gulatot. Tomay Alajos V. o. tanuló ha
tározott tehetséget bizonyító, szép gon
dolatokkal átszőtt saját alkalmi versét 
adta elő, nagy hatást elérve. — Almdssy 
Éva Vili. o. tanuló, a Zeneiskola kitűnő 
növendéke az elmúlt század egyik leg
kiválóbb zeneszerzőjének, Mosonyi Mi
hálynak : „Gyászhangok” cirnü müvét 
tolmácsolta zongorán. Feladatát elmélye
déssel és finom technikai készséggel ol
dotta meg. Végül a gimnázium énekkara 
Lackner László tanár vezetése mellett 
Szögi Endre : „Az aradi Golgotavirágok" 
cirnü dalát énekelte el a megszokott 
harmonikus teljesítménnyel. A Szózat 
eléneklésével végződött a szép ünnep
ség, amelynek megrendezése Sándor Jenő 
őnképzököri tanár-elnök dicséretét ké
pezte.

A gimnáziumi ünnepséggel egyidőben , 
a Levente Egyesület a Levente-otthonban | 
tartott rövid ünnepséget. Dr. Mariányil 
Pál kir. törvényszéki biró, egyesületi el
nök magasanszárnyaló beszédben áldo
zott az aradi vértanuk emlékének, össze
hasonlítván az oroszok 48-as szerepét 
a mai helyzettel. Nagy hatást keltő be
szédét a leventék lelkes tapssal fogadták.

Megható gyászünnep keretében hódolt

a helybeli állami polgári iskola 425 ta
nulója az „aradi 13“ emlékének. A nap 
jelentőségét Ercseyné Nagy Ilona tanárnő 
méltatta. Majd dr. Szeijarth Vilmos igaz
gató szólott az ifjúsághoz. „A nemzet 
élethalálharca közepette tegyünk foga
dalmat — mondotta,— hogy a hősöket, 
— úgy a harcok, mint a munka hőseit, — 
nemcsak megbecsüljük, de ha kell, kö
vetjük is.“ Túrós Edit és Kovács József 
tanulók alkalmi verseket szavaltak mély 
átérzéssel. A felemelő gyászünnep a 
Szózat eléneklésével ért véget. Az ének
kart Rokosz József tanár vezette.

A Széman-Intézet növendékei is meg
ünnepelték október 6-át. Az ünnepi be
szédet Frey M. Consolata igazgató-fő- 
nöknő tartotta, mig M. Neita irg. nővér, 
kereskedelmi iskolai tanárnő, valamint 
Turóczy Piroska kér. iskolai tanuló fel
olvasásaikban méltatták a nap jelentő
ségét. Rubint Anna, Dolinszky Edith és 
Suhajik Margit növendékek szavalataik
kal emelték az ünnepi hangulatot.

Az-dllami elemi iskolákban házi ünnep
ségek folytak le. A leányoknál Golda 
Irén tanítónő, a fiuknál pedig Szabó Ist
ván tanító ismertették az október 6-i 
gyásznap történetét.

---------------------— -------- ------------------

A  c s ö k k e n t e t t  v i l á g í t á s  bevezetése R im aszom batban.
Negyedik hete múlt már, hogy egy 

késő nyári éjszakán ellenséges repülő
gépek hatoltak be hazánk légiterébe, s 
orvtámadásaikkal rombadöntötték az is
tenházát és elpusztítottak néhány ártat
lan életet. A tisztára zavarkeltést célzó 
két repiilőtámadás természetszerűleg 
idézte elő az országban

á légvédelmi készültséget.
Esténként teljes sötétségbe borulnak a 
városok és falvak, s szerte az egész or
szágban mindenki fegyelmezetten tartja 
be azokat a fontos rendszabályokat, 
amelyeket a légoltalmi intézkedések elő
írnak.

Rimaszombat kerek négy héten át bur- 
kolódzott teljes sötétségbe. S annak el
lenére, hogy ezen idő alatt a jó öreg 
hold nem vetette magát alá az elsötéti- 
tési előírásoknak, hála a magyarok Is
tenének és hős katonáink dicsőséges 
harcainak, az ellenséges repülők ezeken 
a csillagfényes éjszakákon messzire el
kerülték házinkat, úgyhogy esténként 
nyugodt lélekkel térhettünk és hisszük, 
hogy ezentúl is igy térhetünk nyugovóra. 

Október 1-én este
meglepetésszerűen felgyultak váro
sunkban az ivlámpák és az utcai 

égők egyrésze is.
Ezen az estén egy buzgón munkálkcdó 
kis csoporttal találkozhattunk, amelynek 
érdeme, hogy röv'd időn belül

Rimaszombat is a csökkentett vilá- 
gitásu városok csoportjába léphetett.

Városunk légoltalmi vezetői hozták létre, 
hogy a sötét őszi és téli éjszakákon ve
szélymentesen lehet a város utcáit ki
világítani. A villanytelep körzeti felügye
lőjének tervezete alapján bádogból ké
szült burák kerültek a villanyégőkre, 
amelyekből igy csak szűrött, enyhén 
kékesszinü és elhatárolt fénynyaláb ve
tődik a kövezetre. Az általuk adott fény 
teljesen elegendő arra, hogy a járómüvek 
és a járókelők veszély nélkül közleked
hessenek. Az egész országban egyedül
álló a körzeti felügyelő találmánya, amely 
a pléhburák alján elhelyezve csökkenti 
és legyöngiti a villanyégők sugárzását.

17 ivlán.pa és mintegy 200 villany- 
égő nyújtja a csökkentett világítást, 
amely légi riadó esetén a légoltalmi 
központból egy gombnyom ássál azon

nal kikapcsolható,
amit a csökkentett világítás első estjén 
ki is próbáltak.

Napokig tartó számítások, tervezgeté- 
sek és munkálatok eredménye a csök
kentett világítás, amely kiegészítője azok
nak az intézkedéseknek, amiket a lakos
ság biztonsága érdekében tettek.

Örömmel láttuk
a jól és szabályszerűen berendezett 

légoltalmi központot,
amely a városháza 350 évnél is öregebb 
pincéjében készült el. Itt alakul ki fo

kozatosan
a központi óvóhely is 

a városházai tisztviselők és a közönség 
részére. Ugyancsak szabályszerű óvóhe
lyeket készítenek a vármegyeháza és a 
megyei muzeum pincéjében is, amelyek 
veszély esetén mindenki számára hoz
záférhetők lesznek.

T rag iku s  d iá k h a lá l.
Mélyen megrendítő haláleset váltotta 

ki a hét elején az egész város nagy 
részvétét. Mérhetetlen gyász és súlyos 
veszteség érte Bulla József vármegyei 
árvaszéki elnököt és családját egyetlen 
fiának, a 16 éves Györgynek váratlan 
elvesztésével, aki egy veszedelmes fer
tőzésnek vált október 4-én áldozatává. 
Az orvosi tudomány mindent megtett 
megmentésére, de a sors kifürkészhe
tetlen hatalma folytán a halál erősebb 
volt minden emberi akaratnál és élete 
tavaszán rabolta el a jókedvű és egész
ségtől duzzadó kedves diák fiút, akinek 
tragikus halálát gyászbaborult szülei és 
Kató húga mellett pajtásai is szívből 
megsiratták. Temetése óriási részvét 
mellett október 6-án délután ment végbe 
az állami kórházból. A végtisztesség- 
tételen testületileg jelent meg a gimná
zium tanári kara vitéz Fábián Vilmos 
igazgatóval az élen, valamennyi tanuló, 
valamint a „Tompa Mihály“-gimnáziumi 
cserkészcsapat Smid Lehel tanár-pa
rancsnok vezetése mellett. A virágokkal 
roskadásrg megrakott ravatal mellett az 
elhunyt osztálytársai és a cserkészek 
foglaltak helyet. — A gyászszertartást 
dr. Bányai József gimn. hittanár tartotta, 
aki mélyen megrázó beszédben búcsú
zott el kedves tanítványától, aki halála 
előtt egy héttel — betegsége közepette 
is —- megerősítést nyert a bérmálás 
szentségével. A gyászmenet élén a „Fe- 
rerczy István“-cserkészcsapat zenekara 
haladt Mátrai-Makovits Jenő cserkész- 
tiszt vezetése mellett. Utána a gimná
zium ifjúsága és cserkészcsapat, mig a 
koporsó után a gyászoló szülők és ro
konság, majd a vármegyei árvaszék 
küldöttsége és a temetésen résztvevők 
nagytömege haladt. A temetőben ár. 
Bányai József hittanár beszentelte a ko
porsót és mondott áhitatos imát. Majd 
Kisfaludy Lajos cserkészsegédtiszt bú
csúzott el megható szavakkal a szere
tett bajtárstól, mig a IV. osztály fáj
dalmas b ú c s ú j á n a k  Bodor Zoltán 
adott hangot a szemekbe könnyeket 
csaló szép beszéddel. Az „Imához" szóló 
kürtjei hangjaira hajtották meg a cser
készek liliomos-zászlóját a nyitott sir 
felett, amelybe elsőnek az osztálytársak 
hófehér koszorúja hullott be. Ezután a 
hozzátartozók és a gyászoló közönség 
zokogása mellett hullottak a rögök az 
élete virágában örök nyugovóra térő, 
s a maga után mélységesen fájdalmas 
sebet hagyó ifjú, Bulla György ércko
porsójára.

H ÍR E K A H A Z A É R T .
B e t e g  h o n v é d  f o h á s z a .
Megint megvirradt, Uram, nehezen 
És újra látom felkelő napod.

! Lehet, ma talán újra vétkezem,
De szolgádat Te veszni nem hagycd.

J Mivel vétkezem? Talán szememmel,
J Vagy bűnbe esik ajkam és fülem...

Nem tudom. De a lelkem fölemel :
Ne tagadd meg átérésein tőlem !

Mert minden szavam esdő imádság 
A fiainkért: adj nekik erőt,
Hogy oltalmadat lelkűkben lássák 
A vörös pokol kapui előtt.

Mert nem élhetünk a baj közt tétlen. 
(Te teremtetted harcra a fajunk)
De őrködj rajtok esőben, szélben,
Hisz látod, milyen kevesen vagyunk.

Kit anyja vár, kit felesége,
Vagy a bölcsőben ringó rózsaszál...
— Ha eljön a harc győzelmes vége, 
Ugy-e, a honvéd mind haza-talál...?

Persze, hogy haza. Hisz csak ezt kérem. 
Tudom, népemnek, Uram, megadod.
És irgalmadból én is megérem 
A győzedelmes; szent virradatot.

S az ünnep után, hogyha elhívnál, 
Fényes termedben hadd lássa szemem, 
Hogy honvéd áll őrt csillag-trónodnál 
S Uram ! örömmel lejelentkezem...

Telek A. Sándor.

— Házasság. Sztolár Olga és Sdrdy 
Tibor in. kir. g. hadnagy október hó 10-én 
délben 1 órakor tartják esküvőjüket a 
rimaszombati rőm. kaf. plébánia temp
lomban.

A hazafias munka elismerése. A m.
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Bayet Artúr, Bdlhory Andor és Horváth 
Albert, az Egyesült Prot. Gimnázium 
nyug. tanárait „az idegen uralom alatt 
a magyarság érdekében kifejtett érdem
dús szolgálatukért" utólagosan, 1940. 
január 1-j hatállyal a VI. fizetési osz
tály 1. fokozatába sorolta. A kitüntetés 
számba menő, ritkán előforduló előlép
tetés érdemes és hasznos munkát végzett 
tanférfiakat ért és a város társadalmá
ban is őszinte örömet keltett. Értesülé
sünk szerint a gimnázium érdemekben 
gazdag negyedik ny. tanárának hasonló 
kitüntetése is útban van.

Kernóczy József m. kir. honvédfőhad
nagy, páncéltörő ütegparancsnok életé
nek 31. évében valahol Oroszországban 
életét áldozta fel a Haza oltárán. A hősi 
halált halt tiszt a rimaszombati pénz
ügyőrségnek volj tagja fővigyázói rang
ban. 1941-ben a honvédség kötelékébe 
lépett, mint tartalékos zászlós és hama
rosan főhadnagyi rangot ért el vitéz 
magatartása révén. Elhunytál a gömör- 
megyei Dobócán gazdálkodó szülei és 
rokonsága gyászolja.

Á g y t o l l  o lcsón!
Tarka toll 70 fillér, jobb 1 £0. szürke vegyes 
2'40, jobb 3 '—, még jobb 3 40, finom szürke 4 —. 
Fehéres fosztott libatoll 5 50, jobb fehéres6 50, 
még jobb fehér 7 50, kimondott jóminöségü 
8 50, pehelyest 10 — pengőtől szállít 5 kilós 
papirzsák-csomagolásban bérmentve, utánvéttel. 
Tisztviselőknek 3°/o kedvezmény. VARGA 
ANTAL ágytollvállaiata. Kiskunfélegyháza, 

Szent János-tér 35.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
október 13 án, kedden, a vármegye th. 
kisgyfilése pedig 14-én, szerdán délben 
tartja e havi rendes ülését.

(
■

(
O s z t á l y  sorsjegyet

rendeljen az ismert szerencsés

Suchtár Bankház-nál
Budapest, Üllói-ut 6.

NAGY szám-választék !
NAGY nyerési esély!

Előzékeny lebonyoiitáí! Azonnali nyeremétnkifi- 
zetés 1 Rendelés : levelezőlapon.

)
■

)
Egyházi áthelyezések. A rozsnyói 

megyéspiispők Abelovszky István os- 
gyáni segédlelkészt Losoncra, Balögh 
Ernő salgótarjáni segédlelkészt pedig 
Osgyánba helyezte át. — Jávorszky Jó
zsef segédlelkészt Losoncról Kraszna- 
horkaváraljára, Raschka Lajost pedig 
Losoncról Szentsimonba helyezték át.

Gyüjtsd a gesztenyét! Hazafias kö
telességének tesz eleget, aki a vadgesz
tenyét gyűjti. Az Egyesült Protestáns 
Gimnáziiim egy mázsa romlatlan gesz
tenyéért 8’— pengőt fizet a gyűjtőnek. 
Átvétel minden hétköznap délután 5 és 
7 óra között a gimnáziumban.

Gondnoksági ülés. Az áriam! elemi 
iskolák gondnoksága vitéz Baráth Ká
roly ev. le kész elnökletével október 5-én 
tartotta az 1942/43. iskolaévben első 
rendes ülését, amelyen folyó ügyeket 
tárgyalt.
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Óvakodjunk
a kémektől!

Nem az a veszélyes ellenség, 
aki fegyverrel a kezében nyíltan és 
bátran harcol ellenünk, hanem az, 
aki földalatti aknamunkát végez, 
az ismeretlenség leplébe burko
lózik és bizalmunkba férkőzve jó
barátnak adja ki magát, a hátunk 
mögött azonban becsap, tönkre
teszi családunkat, házunkat, ha
zánkat.

„ Ez a k ém  ! “
A kém mindent lát, megfigyel, 

kihallgat, különösen katonai dol
gok iránt érdeklődik, rábeszél, be
ugrat, karmai közé kaparint és vé
gül megfojt.

Kodály-hangverseny Rimaszombat 
bán. A rimaszombati Egyesült Protes
táns Gimnázium „Liszt Ferenc“-zene- és 
énekköre a rimaszombati összes iskolák 
bevonásával december hó 13-án, vasár
nap Kodály Zoltánnak, a magyar zene 
jelenleg élő legnagyobb reprezentánsa 
60-ik születésnapjának megünneplésére 
a mester müveiből hangversenyt rendez. 
A „Liszt Ferenc“-kör vezetősége Lackner 
László elnöklete alatt az érdekelt isko
lák tantestületének bevonásával értekez
letet tartott, amelyen megbeszélték az 
előadás módozatait. A „Liszt Ferenc"- 
kör ezúton hivja fel Rimaszombat város 
és vidéke figyelmét a magyar népzene 
nagy gyűjtőjének és konzervátorának 
születési évfordulójára és tesz hitet a 
magyar népi zenéről kiáramló magyar 
géniusz mellett.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÍ.TF.KET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Katolikus hitélet. Az októberi ajta- 
tosságok a Rózsafüzér Királynőjének 
tiszteletére minden hétköznap délután 
fél 7 órai kezdettel folynak le. Október 
11 - ét az egész rozsnyói egyházmegyé
ben engesztelési vasárnapként ünnepük 
meg. — A rimaszombati férfi Oltár egye
sület október 16-án, pénteken este fél 
8 órakor a Széman-Intézet kongregációs 
termében taggyűlést tart.

Jönnek a színészek. Galetta Ferenc 
szintársulata október 16-án kezdi meg 
szinielőadásait Rimaszombatban. Tus 
nádi-Pállfy Lajos titkár a bérletek meg
szervezését október 11-én kezdi meg.

A bérmálásról irt mull heti cikkünk
ből tévedésből kimaradt a szereplők kö
zül a kát. vegyes-énekkar neve, amely 
Lévay János kántor vezetése mellett éne
kelt összhangzatos teljesítménnyel.

Október 5 én vidám nótaszóval és 
fegyelmezett rendben vonultak be a hon
védség legfiatalabb újoncai. A huszár
század bevqnuló legénységét a helybeli 
levente-zenekar várta az állomáson és 
pattogó indulók hangjai mellett vezette 
a kaszárnyába.

Vitéz Horthy Istvánt ábrázoló bé
lyeget bocsátanak ki. A kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter rendeletére 
a hősi halált halt Kormányzóhelyettes 
Ur Őfőméltósága emlékére ezévi október 
15-én 20 filléres címletű alkalmi posta
bélyeget bocsátanak ki. A bélyeget, 
amely Horthy Istvánt gyászkeretben 
ábrázolja, Gönczi Gebhardt B. művész 
tervezte. A téglalap alakú bélyeg mé
retei : 295, illetőleg 35 5 milliméter. Az 
emlékbélyeg további intézkedésig októ
ber 15 tői bármely postai küldemény 
bérmentesítésére felhasználható.

Találtatott egy dib liz pengős. Iga
zolt tulajdonosa a ni. kir. rendőrkapi
tányságon a hivatalos órák alatt átveheti.

A  beiratkozások eredm énye 
a helybeli iskolákban.

A helybeli iskolákban most készültek 
el az 1942/43. évre szóló beiratkozási 
statisztikákkal. Az eredmény közel jár 
az elmúlt évekhez, feltűnő azonban, 
hogy az

elemi iskolákban megcsökkent az I. 
osztályokba beiratkozók száma.

Úgy az állami elemi leányiskolában, 
mint a fiúiskolában 250—250 a tanulók 
létszáma. Ezekből kb. 30—35 esik az 
V—Vili osztályokra.

Az Egyesült Prot. Gimnáziumban 326 
növendékkel kezdték meg a tanítást. 
Ebből 59 esik az I. osztályra és 56 a 
leánytanulókra.

A Széman Intézettel kapcsolatos női 
kereskedelmi szaktanfolyam két osztá
lyába 56 leánynövendék iratkozott be. 
— A polgári iskolai elökészilöi tanfolya
mat 18 növendék látogatja.

Az állami polgári leány- és fiúiskolába 
összesen 425 rendes és 20 magántanuló 
iratkozott be. Ezekből a számokból a 
fiukra 185, a leányokra pedig 240 ren
des tanuló esik. A leányiskolában az
I. osztályba 80-an jelentkeztek, úgy hogy 
itt párhuzamos osztályt kellett létesíteni.

Az iparos tanonciskolában 118 a be
íratottak száma. Összesen tehát a rima- j 
szombati iskolákba 1475 tanköteles irat
kozott be, amely szám 71-el múlja felül 
a múlt évi eredményt.

Itt említjük meg, hogy az államilag 
engedélyezett Zeneiskolába közel 50 
növendék kérte a felvételét.

Újabb postai korlátozások
A m. kir. posta a következő korláto

zásokat léptette életbe :
1. Nem lehet postán szállítani olyan 

csomagot, amelynek hossza 1.5 métert 
vagy oldal- és nem hosszirányban mért 
területe 1.3 métert meghaladja. A cso
magokat szállitójegyzékkel Budapestre 
nem lehet küldeni, egyéb forgalomban 
a szállifŐjegyzék használható azzal a 
megszorítással azonban, hogy a csoma
gok csak egy címzettnek szólhatnak. 
Általában szünetel a külföldön feladott 
belföldre szóló mindenfajta postai kül
demény expressz kézbesítése, illetőleg 
expresszként való felvétele.

2. Szünetel belföldön a fáviratievél, 
üdvözlő-távirat és távirat - nyomtatvány 
elnevezésű kedvezményes díjú távi rátok 
forgalma. A táviratokon a belföldi for
galomban „éjjel is kézbesíteni" nem 
lehet kikötni. Á távirat kézbesítők utolsó 
rendes kézbesítő körútjukra 19 órakor 
indulnak. A rendeltetési hivatalhoz 19 
óra után érkező táviratokat csak más
nap kézbesítik házhoz. Kivéleit képez
nek az összes sürgős díjtétel melleit 
feladott táviratok. A táviratoknak táv
beszélőn való beolvasása nem esik kor
látozás alá. Éppen ezért ezúton is fel
hívja a posta a távbeszélő előfizetőket, 
hogy táviratuknak távbeszélőn beolva
sását kérjék. Ezenkívül a hivatalok ma
guk is megkísérlik a távbeszélő előfi
zetők részére 19 óra után érkező távi
ratokat távbeszélőn bemondani.

3. A távbeszélő forgalom terén szü
netel a „gyenge forgalmi" időben (19 és 
7 óra közöli) folytatott belföldi távolsági 
beszélgetések re, üzenet közvetítésekre stb. 
megállapított kedvezményes díjszabás. 
Bővebb felvilágosítást az egyes hiva
taloknál lehet kapni.

Eladó egy vaskályha.
Cim: a kiadóhivatalban megtudható.

Beküldött könyvek.
A „Tükör" Schöpflin-száma. Schöp- 

flin Aladár, a század elején lezajlott 
irodalmi életünk vezető kritikusa októ
ber 4 én töltötte be hetvenedik életévét. 
Ebből az alkalomból a „Tükör" külön 
Schöpflin-számot jelentet meg, melyben 
méltatja az érdemekben gazdag kritikus 
munkásságát. A szerkesztő bevezetője 
után Rédey Tivadar cikkét olvashatjuk 
„Mindnyájunk tanítója" elmen, majd 
Török Sophie Írja meg Babits és Schöp 
flin kapcsolatát „Egy barátság emléke" 
cimü cikkében. Ezuíán a jubiláns Schöp- 
flin Aladár fia emlékezik meg apjáról. 
A Tükör naplója és a Színházi Tükör 
rovatokon kívül számos fénykép és rajz 
diszili a szép kiállítású folyóiratot. A 
„Tükör" Révay József szerkesztésében 
és a Franklin Társulat kiadásában jele
nik meg.

S P O R T .
Labdarúgás.

A Törekvés a Sajóvölgyl-alosztály 
bajnokságában a 3. forduló után 6 
ponttal, pontveszteség nélkül áll az 1. 
helyen. Utána a Tornaijai SC követke
zik 5 ponttal.

Ma, vasárnap délután 3 órai kezdet
te] a Törekvés a levente-sporttelepen 
a Rozsnyói MOVE-SK bal mérkőzik. Á 
rozsnyói együttes komoly játékerőt kép 
visel és Így a helyi csapatnak minden 
tudását latba kell vetnie, hogy veretlen
ségét továbbra is megőrizze.

BAROSS ROVAT.
A Baross Szövetség rimaszombati 

csoportjának közleményei.

Kérjük tagjainkat, hogy arcképes iga
zolványaikat mielőbb szerezzék be. Az 
arcképes igazolványért titkárságunknál 
kell jelentkezni (az Ipartársulat iroda- 
helyiségében). Szükséges egy igazolvány
arckép és 1’— P a kiállítás dijáért.

* lp a rtá rs u la ti közlem ény,
Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy ta- 

noncot már csak e hó végéig lehet sze- 
gődtetni. Későbbi szegődtelés már csak 
a jövő évi május hó 1-től lehetséges.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton, vasárnap és hétfőn, októ

ber 10—11 —12-én országszerte hatal
mas sikert aratott kettős magyar műsor 
kerül bemutatásra. A „Valahol Orosz
országban" egyfeivonásos filmjáték Ka- 
rády Katalin hasonló cimü dalából szü
letett a népszerű filmcsillag főszereplé
sével. A „Kadét-szerelem" a legbájosabb 
magyar filmoperett, a fiatalság himnusza 
csupa fiatal tehetséggel lejátszva. A 
pompás zenéjti és üde levegőjű történet 
főszerepeiben Hidvéghy Valéria, Zsilley 
Margit, Árpád Margit, Pataky Jenő, vitéz 
Benkö Gyula, Makláry és Rajnay gyö
nyörködtetnek. — Október 13 án, ked
den „Melyiket szeressem" cimen néme
tül beszélő pompás vígjáték fut a vász
non olasz szereplőkkel. Két megszóla
lásig egyforma leány körül bonyolódik 
a rendkívül mulatságos történet. Fősze
replők : Assia Noris, Carlo Ninchi és 
Massimo Girotti. Kisérő kulturfilm : 
„Őserdőtől a tengerig" — Október hó 
14 én, szerdán és 15-én, csütörtökön 
Rudolf Valentino és Bánky Vilma felejt
hetetlen néma filmjének, „A fehér sejk 
nek uj változatára kerül sor. A szin- 
pompás, izgalmas napkeleti történet 
főszereplői a kiváló Ramon Novarro és 
uj partnernöje: a szépséges Lola Lane. 
Kisérőmüsor: „Az acélutak" magyar kul
turfilm. — A jövő hét végén a „Bűnös 
vagyok !“ magyar-filmdrámát láthatjuk 
Mezey Máriával a női főszerepben.

4 középiskolát végzett, 14 évet 
betöltött egészséges fiú

ta n ú id n a k  fe lv é t e t ik
Rábely Károly könyvnyom
dájában.

C sa lá d i lak óh áz, 5  szoba, h a ll  
ö sszk o m fo rtta l, 2  p ince, m o
sók on yh a, k e r t

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Egy jó karban levő

használt lábzsákot
veszek. — Dr. Kiss Kovács Sándorné

Rimaszombat, Ferenczy-u. 6.

S P O R T  É T T E R E M B E N :
Ebéd menü: leves, főzelék, hús 1 P. 

Október hó 1 -tői minden hétfőn csü
törtökön és szombaton

50 filléres vacsorák. Vacsora idő: 
6-tól 8-ig.
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Hirdetmény.
A feledi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság 1942. évi oktőber hó
3-án 2675/42. sz. a. kelt végzésével ki
küldött bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy Zádorháza községre vonatkozólag 
az 1886: XXIX., 1889 : XXXVIII. és az 
1891 : XVI. törvénycikkek értelmében 
szerkesztendő telekkönyvi betétek készí
tésének munkálata folyamatba tétetvén, 
a nevezett községben a helyszíni eljárás 
és pedig az 1891 : XVI t.-c. 9 §-a értel
mében elsősorban az azonosítás 1942. 
évi november hó 1-én és ennek befe
jeztével a további bizottsági eljárás fog 
kezdődni.

Ennélfogva felszóliítainak :
1. mindazok, akik a telekjegyzőkönyv

ben előforduló bejegyzésekre nézve oka- 
datoit előterjesztést kívánnak tenni, 
hogy a bizottság előtt a kitűzött határ
napon megkezdendő eljárás alatt jelen
jenek meg és előterjesztéseiket igazoló 
okirataikat mutassák fel;

2. mindazok, akik valamely ingatlan
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tu
lajdonjog telekkönyvi bekebelezését a 
kitűzött határidőig a telekkkönyvi ható
sághoz intézett szabályszerű beadvány 
utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okiratok alapján 
a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nin
csenek, az átirásra az 1889 : XXIX. t.-c.
15-18. §-ai és az 1889 : XXXV1I1. t.-c. 
5, 6., 7. és 9. §-ai értelmében szüksé
ges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött bizott
ság előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdo
nos az átruházás létrejöttét a bizottság 
előtt szóval elismerje és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert különben jogaikat ez utón nem 
érvényesíthetik és a bélyeg- és illeték
elengedési kedvezménytől is elesnek; és

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonaikozó zálog
jog vagy megszűnt egyéb jog van nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve, hogy tör
lési engedély nyilvántartása végett a 
kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg, 
mert elleneseiben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

Dr. Gaál Imre s. k.
kir. betétszerkesztő bíró.

Elek Sándor s. k. 
betétsz.- telek könyvvezető

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


