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Háborús karácsony . . .
Nehéz a mostani világháború | 

vértengerébe beleállitanunk a ka-1 
rácsony gyermekmosolygásu s méz-1 
édes ünnepét, — amily nehéz hó- 
fergeteges s szélvészdulta vidéken 
tulipános és szegfüvirágos kertek
ről álmodoznunk! Nehéz a kará-i 
csonyi jászolt ágyucsövekre fek
tetni, s a betlehemi barlangot szalma j 
helyett bombákkal és gránátokkal! 
aljazni. ügy érzem, hogy sohasem i 
állt a karácsonyi béke oly éles 
ellentétben a "kegyetlen valósággal: 
és sohasem éreztük azt úgy, mint 
az idén, hogy a világbéke még 
csak szó — nagy szó bár — de 
még nem tett, nem valóság.

Igen, még nagyon messze tartunk 
a karácsonyi evangélium megvaló
sításától, de ugyanakkor messze a 
világbékétöl is, mely után milliók 
és milliók vágyakoznak. Háborús 
karácsonyt ülünk ! Ágyudörgés és 
bomba robbanások közepette halljuk 
a nagy kérdést: Mikor fogjuk a 
karácsonyt megérteni, mikor szállja 
meg szivünket a világot megváltó 
s a békét adó szeretetnek szent 
érzete és varázsa ?

Mikor? Hát azt gondolom, hogy 
akkor, mikor a szeretet, mely úgy 
tud helyettesiteni, hogy helyettünk 
meg is tud halni, köznapi, minden
napi történés és megtapasztalás 
lesz. Mikor majd százan s ezren 
és milliók lesznek, akik meghalni 
tudnak, s meg is haltak értünk sj 
helyettünk. Mikor patakzó vérük 
a nagy Szeretet vérontásának je- j 
lentőségét hozza öntudatunkra, s 
kifakad lelkűnkből a szenvedélyes 
érzés, hogy lehetetlenség az, hogy 
egymást öljük, pusztítsuk és zsa
roljuk, hogy egymást kínozzuk és 
gyötörjük, mikor egy örök Szeretet 
toboroz körülöttünk, s hiv és biz
tosit, hogy boldogok s testvérek 
lehetünk, s a földön is boldogul 
élhetünk, s mindezért meg is halt, 
s a legszentebb áldozat néma fel
ségével kiáltja világgá: szeretet, 
békesség, testvériség! Ezeket hoz
tam ! Ezek intézzék sorsotokat, s 
építsék fel világotokat!

Ó szent karácsony, nagy hata
lom, édes álom! Hatalom, mert 
belemarkolsz szivünkbe és édes 
álom, mert még mindig inkább 
kép és program vagy, mint élet 
és valóság!

A piros, véres, helyettesítő sze
retet most veti vörös fényét a harc
terekről a karácsonyi jászolra, s 
magyarázza, s ajánlja az ősi isteni 
szeretetet. Mintha csak alágyujtana 
önző, rideg szeretetlenségiinknek s 
egymást zsaroló és szipolyozó ter
mészetünknek. Fogjon tüzet tőle a

rossz, szenvedő világ, hogy elégjen 
s elhamvadjon és fogjon tüzet tőle 
a lelkünk is, hogy a karácsonyi 
programot, a világbékét egy jobb 
s igazságosabb társadalmi s gaz
dasági rend létesítése által meg
teremthessük. Ez legyen a mi fel
adatunk most a közeljövőben, s 
igy remélhetjük, hogy idővel iga
zán békességük lesz a jóakaratu 
embereknek . ..

T . S.

Az előbbi éveket felülmúló eredménnyel 
folyt le a karácsonyi segélyakció.

Karácsony előtt állunk. Halk és 
puha lépteivel már elindult felénk a 
Jézuska. Első ulja természetesen 
legféltettebb kincseihez : a gyerme
kekhez vezetett. Advent utolsó va
sárnapján kezdődtek meg városunk
ban a szeretet-ünnepségek. Háború 
van, Jézuska tarsolya mégsem volt 
üres és szegényes, ső t— úgy érez
zük — hogy a város társadalma 
ez idén kétszeresen megértette az 
idők komoly szavát és nagyobb 
arányú adakozásával segítette eiö 
a karácsonyi segélyezés nemes cél
jait.

A városi kisdedovóban vasár
nap délután folyt le a karácsonyfa
ünnepség. Margit néni kedves kis 
növendékei meghatott lélekkel, dal
iul és versekkel örvendeztek a csil
logó karácsonyfa alatt. Itt 38 sze- 
génysorsu gyermeket ruházott fel 
a jótékonysági akció.

Ugyancsak vasárnap délután 5 
órakor a Polgárikor nagytermé
ben szépszámú közönség elölt 122 
városi és 15 tanyai hadbavonutt 
honvéd gyermekeit ajándékozták 
meg értékes és hasznos ajándé
kokkal. A Magyar Hiszekegy el- 
imádkozása után farkasfalvi-Farkas 
Attiláné megható imát mondott a 
hadbavonultak egészségéért, majd 
dr. Halász István, a Kör aleinöke 
mondott szívhez szóló beszédet. 
Megemlékezett a Don mentén har
coló honvédek áldozatvállalásáról 
és hálás köszönetét fejezte ki azok
nak a hölgyeknek, akik ezt a szép 
estét önfeláldozó fáradtságukkal 
előkészítették. A csillogó karácsony
fa alatt — mondotta — arra kér
jük az Egek Urát, hogy minden 
magyar katonát egészségesen ve
zéreljen haza. A nagy hatást kel

tett beszéd után osztották ki az 
; jándékokat a gyermekek közt, kik
nek szüiei hálás köszönetét mon
dottak a krisztusi örömet előké
szítő hölgyeknek, akiknek élén a 
Kör elnöksége megbízásából Szabó 
Juliska városi tisztviselőnő munkál
kodott fáradhatatlan ügyszeretettel.

Kedden délután 3 órakor az Ipa-1 
roskör nagytermében került sor a

hivatalos felruházási ünnep
ségre.

Az ünnepségen nagyszámban kép
viseltette magát Rimaszombat tár
sadalma. Megjelentek dr. runyai 
’Sóldos Béla főispán, dr. Horváth 
Árpád alispán, dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester, Valaszkay 
Rezső, az Ipartársulat elnöke, vala
mint a Jótékony Nőegylet vezető
sége és választmánya teljes szám
ban. A színpad előtt hatalmas ka
rácsonyfa állott, mellette és előtte 
ajándékokkal dúsan megrakott asz
talok. Meghatódott lélekkel sora
koztak fel tanítóik vezetése mellett 
az iskolák mindkét nembeli ifjúsága 
és a segélyezésre kijelölt asszonyok 
és féifiak. A Magyar Hiszekegy 
eléneklése után dr. Tóth Mátyás 
nőegyesületi főtitkár üzv. Samarjay 
Jánosné elnöknő nevében szívélyes 
szavakkal köszöntötte a vármegye 
tó- és alispánját, a megjelent ven
dégeket, a szülőket és gyermeke
ket. Majd mély gondolatokkal telt 
lelkes hangú beszédben méltatta az 
ünnepség jelentőségét. Első gon
dolata a harctéren küzdő honvé- 
deinkhez szállott, akik az Istent 
tagadó bolsevizmus ellen védik a 
krisztusi hitet és a magyar hatá
rokat. Az irántuk való kötelezett
ség eredményezte azt, hogy

városunkban ebben az évben 
a szeretetnek, az összetartás
nak szinte áttörhetetlen arcvo
nala támadt, amely ezekben a 
súlyos napokban a legnagyobb 
csodákra is képesnek bizonyult.
Dr. Tóth Mátyás ezután részle

tesen felsorolta a felruházás rész
letes adatait. Eszerint a Nőegylet 
lelkes készségű és fáradhatatlan 
buzgóságu hölgyeinek gyűjtéséből 
és a karácsonyi vásárból 2352 P 
gyűlt össze. Ehhez csatlakozott a 
Nép- és Családvédelmi Alap jut
tatása: 2029 P, valamint az Éneklő 
Ifjúság adománya : 580 P.

Összesen tehát 4961 pengő. 
Ehhez járult még a Rimaszombati 
Konzervgyár adománya: 130 kg 
gulyáskonzerv és 65 kg gyümölcsíz.

Az összes segélyezettek száma 
419.

Ebből 253 gyermek, közülök 53 
hadbavonult gyermeke és 38 óvó
dás. A városi nőegyesületi szegény- 
gondozásban részesültek közül 105, 
a hadbavonultak felnőtt hozzátar
tozói közül 25-en részesültek se
gélyben. A beszédes számok után 
a főtitkár mélységes köszönetét fe
jezte ki mindazoknak, akik ehhez 
a szép eredményhez hozzájárultak. 
Elsősorban

nagy hálával illette a várme
gye és város vezetőségét, az 
Éneklő Ifjúságot, a Konzerv
gyárat, majd a legnagyobb 
elismerés szavaival szólott a 
Nöegyesület apostoli lelkületű 
elnöknöjének, özv. Samarjay 
Jánosné irányítása mellett az 
adományokat összegyűjtő höl
gyek önzetlen és fáradtságos 

munkájáról.
A megajándékozottakat pedig arra 
kérte, hogy örökös hálával gondol
janak azokra, akik ezt a ka
rácsonyi örömet előidézték. A nagy 
tetszéssel fogadott beszéd után az 
elemi fiú- és leányiskola tanulói sza
valatokkal és énekszámokkal emel
ték imádságossá a hangulatot, 
amelynek csúcspontján vitéz Baráth 
Károly ev. lelkész mondott maga
sanszárnyaló beszédet és szívhez 
szóló szép imádságot. Gyönyörű 
szavakkal mondotta el, hogy a 
földről eltávozott békesség a kará
csonyi szeretet szárnyain tér vissza 
minden igaz magyar hajlékba.

Ma múlhatatlan kötelesség a 
segítés munkája, amelynek ne-
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mes példajelét adta a mai ün
nepség.

Imádságában, amelyet a megjelen
tek állva hallgattak végig, arra 
kérte az Ur Jézust, hogy a világ- 
dulás véres tengerét csillapítsa le 
és áldja és védje meg a hős ma
gyar katonákat.

Ezután megkezdődött a szere- 
tetadományok kiosztása, amelynek 
során kiosztásra kerültek :

250 méter flanel!, 77 pár cipő, 
37 drb szvetter, 36 fiú ruha, 1 fiú 
kabát, 22 drb nadrág, 7 drb ing, 
14 pár harisnya, 2 drb leánynad
rág, 130 kgr konzerv, 65 kgr ve
gyesíz, 10 mtm burgonya.

Az ünnepség végén a kipirult 
arcok és a csillogó szemek azt bi
zonyították, hogy az adományozók 
és a megajándékozottak számára 
is nagy öröm volt a keddi dél
után, amikor a szeretet jegyében 
egyesült egymással a város min
den rendű és rangú lakossága.

A  töb b i szere te tü n n ep ség .

Szerdán délután folytak le a ka
rácsonyfa-ünnepségek a kir. tör
vényszék fogházában, az állami 
kórházban és a rendőrségi lakta
nyában. Lapunk korábbi zárta miatt 
ezekről a jövő számunkban hozunk 
tudósítást.

Csöndben tett eleget a krisztusi 
szeretet parancsának a rom. kát. 
plébániai hivatal, a női Oltáregye
sület és a Magyar Iparos Asszony
kor is, amelyek gyermekeket és 
szegényeket ajándékoztak meg.

S végül: örömteljes karácsony 
folyt le a „végeken" is. Éva László

polgármester kezdeményezésére na
gyobb pénzösszeg és természetbeli 
adományok gyűltek össze az itt
honmaradt határvadászok számára. 
Karácsony vigilijáján Éva László 
polgármester felkereste a rimata- 
másfalvai és pokorágyi őrsöket és 
odakünn a határon vendégelte meg 
a honvédségnek idehaza is fontos 
feladatot teljesítő derék katonáit, 
így egyesült a karácsonyi szeretet 
a köszönet, a hála és a megbecsülés 
jegyében az otthon és a legszebb 
nemzeti missziót betöltő magyar 
honvédség.

Levél Lackner Lá szló h o z.
Kedves Tanár U r!

Szólni akarlunk, egy forró éljenbe 
összeforrva köszönetét akartunk mon
dani, hálánkat akartuk tolmácsolni 
Tanár úrnak, hogy a múlt vasárnapi 
gyönyörű meleg estét megszerezte az 
Éneklő Ifjúságnak. Mert, hogy az a 
sok művészi elgondolás valóra vált, 
hogy Kodály ihletéséből művészi él
mény született meg, az csak Tanár 
ur érdeme. Tanár ur fáradozása, Ta
nár úr rajongása tett minket azzá, 
amik vagyunk. Rajongó lelkének forró 
füzétől éreztük, hogy hangot kell 
fognunk. Tanár ur szivéből kiáramló 
szivmelege tesz alkotó energiává min
ket. Tanár ur, bűnbánattal köszönjük 
meg az énekóra szárnyaló szépségeit, 
Tanár ur elvesztett s soha nem pó
tolható energiáit, Tanár úr művészi 
álmait. Köszönjük a magyar zenébe 
vetett hitét, szerétét. Tanár úr, a ri
maszombati Éneklő Ifjúság hittel so
rakozik fel Tanár úr mögé, s arra 
kéri, vigye még sok diadalra a ma
gyar Jövő szent hitével a Tanár úrért 
rajongó és komolyan szerető

rimaszombati Éneklő Ifjúságot.

V öröskeresztes v izsg a  Feleden.
A Magyar Vöröskereszt feledi fiókja 

december első felében rendezte meg 
nagy lelkesedéssel első házi betegápo
lási tanfolyamát. A vármegye vöröske
resztes életének fejlődését bizonyltja, 
hogy erre a tanfolyamra már nem kel- 
left Miskolcról oktató testvért kérni, 
hanem a budapesti oktató tanfolyamot 
végzett, közszeretetben álló Zólyomi 
Pálné vármegyei vöröskeresztes előadó
nő vezette azt nagy lelkiismeretességgel 
és pontossággal.

A tanfolyam záróvizsgája december 
10-én zajlott le a feledi elemi iskolá
ban. A Magyar Vöröskereszt Ápolónői 
Szakosztálya képviseletében ár. jékei 
Balogh Ádámné, Gömör és Kishont 
vármegye önkéntes vöröskeresztes fő- 
ápolónője vezette a vizsgát. A tanfolyam 
orvosi részét a feledi fiók fáradhatatlan 
elnöke, ár. Simon Dezső körorvos ok
tatta és a vizsgán kérdezte nagy hozzá
értéssel. Ezután a Zólyomi Pálné oktató 
testvér munkáját dicsérő nagy gyakor
lati ügyességről tettek bizonyságot a 
hallgatók az ápolónői részből való 
vizsgájuk kapcsán. A sikeres vizsgát 
tett lelkes feledi hölgyek névsora a kö
vetkező : Bartha Ferencné, Bikkes Er
zsébet, dr. Boross Zoltánná, dr. Desewffy 
Árpádné, Harsányi Aurélné, Hrivnyák 
Józsefné, Imre Juliska, Kovács Sándorné, 
Kováts Istvánná, özv. Mogéc Gyuláné, 
Molnár Lajosné, Osgyány Dezsőné, 
Pokorny Rudolfné, Pólus Lenke, dr. Si
mon Dezsőné, Sóti Rózsi, Szirtes Mária, 
Virók Ilona.

A szép sikerre] zárult feledi tanfolyam 
méltán sorakozhat dr. jékei Balogh 
Ádámné főápolónő által megyeszerte 
szervezett többi vöröskeresztes tanfo
lyamok mellé.

S za k á ll Lenke ünneplése.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter — saját kérelmére — nyug
díjazta özv. Perényi Albertnét, a helybeli 
állami elemi leánynépiskola igazgatóját. 
A miniszter az iskola igazgatójává Sza
kait Lenke helyettes-igazgatót nevezte 
ki. A kinevezés a tanügyi körökben ál
talános örömet keltett, aminek kifejezője 
volt az a bensőséges ünnepség, amely 
a leányiskolában december 12-én dél
után folyt le. Ezen a tanulóifjúságon kí
vül megjelentek a kir. tanfelügyelő, a 
két elemi iskola gondnoksága és tan
testülete, a polgári iskola és a gazda
sági iskola igazgatói. Vitéz Baráth Ká
roly ev. lelkész, a gondnokság elnöke 
meleg szavakkal búcsúztatta el a távozó 
igazgatónőt, aki 1936 tói öt esztendőn 
át — az átmeneti nehéz időkben is — 
közmegelégedésre vezette az iskolát. 
Majd szeretettel köszöntötte az iskola uj 
igazgatóját, aki már másfél éve helyet
tesítette a betegszabadságon lévő özv. 
Perényi Albertnét, s benne az iskola 
szakavatott vezetőt, a tantestület meg
értő kollégát, a tanítványok pedig meleg 
szivü tanítót nyertek. — Majd az iskola 
növendékei formás beszédekben köszön
tötték a távozó és uj igazgatónőt, s né
kik ügyes szavalatokkal s kis jelenetek 
kel kedveskedtek. Végül Horváth Lajos, 
a fiúiskola igazgatója kollegiális szere
tettel üdvözölte Szakai! Lenkét, meg
köszönvén néki, hogy „hajléktalanságuk" 
idején szállást adott a fiúiskolának, s 
közös munkájukra az Isten áldását kérte. 
Szakáll Lenke igazgatónő, akit a cseh
szlovák hatalom annak idején eitávolitott 
a katedrától, s akit most méltán válasz
tott ki a felsőség bizalma a felelősség- 
teljes tisztségre, mélyen meghatódva kö
szönte meg a nem várt kedves ünne- 
peltetést.

Nagyarányú szociális tevékenységről 
számoltak be a vármegye vezetői a törvényhatósági 

bizottság közgyűlésén.
Gömör és Kishont vármegye törvény- 

hatósági bizottságának elmúlt heti köz
gyűlésén, mint már jelentettük, dr. ’Sól- 
dos Béla főispán több szociális jellegű 
bejelentést tett. Ezek között szerepel a 
mezőgazdasági konvenciós cselédek szá
mára a m. kir. közellátásügyi miniszter 
által kiutalt bőrtalpú bakancsok elosz
tásának kérdése is.

A vármegye területéről és pedig : a 
feledi járásból 350 munkaadó által 898 
pár; a putnoki járásból 51 munkaadó 
által 221 pár; a rozsnyói járásból 44 
munkaadó által 195 pár; a tornaijai já
rásból 92 munkaadó által 629 pár; Ri
maszombat megyei városból 8 munka
adó által 62 pár és Rozsnyó megyei vá
rosból 6 munkaadó által 22 pár, össze
sen tehát 551 munkaadó által 2027 pár 
bakancsra történt igénylés. A m. kir. 
közellátásügyi miniszter a bejelentett 
igényléseket teljes mérvben elfogadta 
és a 2027 pár bakancsot kiutalta. A pót
igénylések elbírálása most van folya
matban.

A bakancsok ára páronként 34'90 P 
és azokat a Hangya osztja szét. Az 1942. 
évi munkástextil akcióról is jelentést tett a 
főispán. A m. kir. közellátási miniszter 
a vármegye területén a következő utal
ványok kiosztását engedélyezte :

1. 273 drb. utalvány 1 80 méter be- 
kecsszövetie, 2. 342 drb utalvány 290 
méter öltönyszövetre, 3. 311 drb utal
vány férfi kötött-hurkoltmellényre vagy 
kabátra, 4. 336 drb utalvány női kötött- 
hurkoltmellényre vagy kabátra, 5. 124 
drb utalvány gyermek kötött-hurkolt mel
lényre vagy kabátra, 6. 1459 drb utal
vány férfi ingre vagy 2 90 méter ing
anyagra, 7. 1631 drb utalvány férfi hosz- 
szu alsónadrágra vagy 2 50 méter alsó
nadrág anyagra, 8. 140 drb utalvány 250 
méter strux anyagra csizmanadrág el
készítésének céljára, 9. 3868 drb utal
vány 1 méter flanellra, 10.481 drb utal
vány 1 méter vastagszálu vászonra.

Ezen összesen 8955 drb utalványt a 
főispán a vármegye alispánja utján a 
járási főszolgabirák, illetve polgármes
terek közbejöttével az érdekeltek részére 
kiküldette és azokat az érdekeltek már 
be is váltották.

Végül bejelentette dr. Sóldos Béla fő" 
ispán, hogy a karácsonyi ünnepek élőt* 
az arra rászorult szegények között 450 
kg mosószappant osztat ki, elsősorban a 
hadbavonultak hozzátartozói között.

A főispán bejelentéseit a közgyűlés 
nagy tetszéssel fogadta. Fodor Jenő or
szággyűlési képviselő a minőségileg is 
elsőrangú munkásbakancsok és textil
holmik juttatásáért hálás köszönetét fe
jezte ki a vármegye főispánjának.

A z  alispán időszaki jelentése,
A vármegye életének minden részle

tére kiterjedő alispáni jelentés elsősor
ban dr. Szinyey-Merse Jenő vallás- és 
közoktatásügyi és vitéz kövecsest Lukács 
Béla tárcanélküli miniszterek gömör- 
megyei látogatásáról emlékezett meg, 
majd a vármegye törvényhatósági bizott
ság három elhunyt tagját: Gáspár István 
kisbirtokost, Maurer Oszkár nyug. tb. fő
szolgabírót és Süttö Dániel volt községi 
birót parentálta el kegyeletes szavakkal.

Beszámolt ezután az alispán a köz- 
igazgatás terén beállott változásokról, 
újból hangsúlyozván a jegyzői utánpót
lás nehézségeit. Ezzel kapcsolatban in
dítványozza az alispán, hogy a várme
gye törvényhatósági bizottsága feliratban 
kérje a belügy- és pénzügyminisztereket 
arra, hogy

a községi és körjegyzőket mielőbb 
mentesítsék az adóügyi teendőktől, 
hogy a rájuk bízott községek gaz
dasági, szociális és kulturális kér
déseit teljes erejükkel és képessé

gükkel szolgálhassák.
A megyei városok és községek az 

1943. évi háztartási költségvetésüket sza
bályos időben elkészítették és azok jó
váhagyása folyamatban van. A várme
gyei alapok eredményei kielégítőnek 
mondhatók.

A közbiztonság a vármegyében az el
múlt három hónapban kielégítő volt; az 
árdrágítással kapcsolatos bűncselekmé
nyek, valamint a közélelmezési kihágá
sok száma növekedett. A tűzrendészet és 
a légoltalom terén je'entősebb esemé
nyek nem történtek.
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Hosszabb fejezetet szentelt az alispánt 
jelentés a közellátási kéráéseknek. A vár
megye lisztellátása az elmúlt időszakban 
is teljesen zavartalan volt, ami főként 
a bevált lisztelosztási rendszernek és 
az előrelátó tartalékolási intézkedések
nek köszönhető. Nagyobb nehézségek 
voltak azonban a zsirellátás terén. A 
vármegye rendkívüli közgyűlése által el
fogadott szerződések révén bizonyára si
kerülni fog a jövő esztendőben ezeket 
a nehézségeket kiküszöbölni. A húsellátás 
kielégítő. Havonta 219 drb vágómarha 
és 118 drb borjú vásárlására kapott a 
vármegye engedélyt. Nagyobb nehézsé
gek mutatkoznak a takarmánybeszerzés 
körül. Ezt erősen befolyásolja a „fekete 
piac“, melynek lekiizáéséhez a közönség 

sajnos — nem nyújt megjelelő segítő- 
kezet.

A lábbeli szükségletet a kiutalt havi 
kontingensek csak részben biztosították. 
Az elmúlt időszakban havonta átlag 
7023 talpalásra, fejelésre és mérték 
után készítendő lábbelire, valamint 1331 
drb kész lábbelire adtak az egész vár
megyében kiutalást. A tüzifaellátás terén 
a tél kezdetén kisebb hiányok állottak 
be Rimaszombat megyei városban és 
Tornaija nagyközségben. Az alispán ezért 
Rimaszombat részére 1400 ürms, Tor
naija részére pedig 350 ürms tűzifát utalt 
ki. A cukor és petróleumellátás rendben 
folyt.

Ugyancsak hosszasan foglalkozik az 
alispáni jelentés a nép- és családvéáe/mi 
tevékenységgel. Hangsúlyozza, hogy eb
ben az esztendőben legnagyobb részben 
azokat a sokgyermekes családokat ré
szesíti karácsonyi segélyben, akiknek 
hozzátartozója a harctéren teljesít kato
nai szolgálatot. Erre a célra azonban 
mindössze 9000 P áll az alispán rendel
kezésére. Rozsnyó megyei városban már 
elkészültek az ONCSA házak. Rimaszom
batban azonban még mindezideig nem 
lehetett megfelelő házhelyeket biztosi
tant, s igy az építkezést csak a jövő 
évben lehet megkezdeni. Az alispán régi 
ierve a rimaszombati u. n. „Sereg" meg
szüntetése. A cigányok kitelepítésére az 
alispán a rendkívüli hitelt már biztosí
totta és amennyiben

Rimaszombat közönsége a szüksé
ges telek ingyenes átengedésével a
a terv kiviteléhez hozzájárul, akkor
az a jövő évben már meg is való

sulhat.
A földmivelésügyi miniszter a folyó évi 
december 9-ig szabadkézből el nem 
adott 5 kát. holdon aluli zsidóbirtokokat 
a vármegyei Közjóléti Szövetkezet ren
delkezésére bocsátotta. A mintegy 60 
kát. holdat sokgyermekes családok kö
zött osztják szét. Az alispán egyébként 
az Országos Szociális Felügyelőségnél 
további zsidóbirtokok kiigénylését tette 
folyamatba.

A vármegye egészségügyi szolgálatát 
a háborús viszonyok erősen befolyásol
ják. A vármegyében összesen 9 hatósági 
orvos teljesít katonai szolgálatot, két 
körorvos pedig eltávozott. A vármegye 
területén 11 egészségvédelmi szolgálat 
működött 13 orvossal és ugyanannyi 
védőnővel. A tanácsadásokon 5.761 egyén 
jelent meg. A fertőző betegségek közül 
az elmúlt időszakban 38 hastífusz, 25— 
25 vérhas és szamárköhögés, valamint 
23 nyilt tbc os megbetegedés állanak az 
élen. A vármegye évnegyedes termesze- 
les szaporodása 137 lelket tett ki. Öröm*
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mel jelentette az alispán, hogy a tüdő
beteg és nemibeteg - gondozó intézetek 
működésének ügye kedvező elintézést 
nyert.

Az alispán nagy dicsérettel emlékezett 
meg a rimaszombati Téli Gazdasági Is
kola működéséről és az ott legutóbb 
megtartott termelési versenykiállitásról. 
Az állategészségügyről jelentette, hogy a 
ragadós száj- és körömfájás az elmúlt 
időszakban már nem lépett fel és igy 
remény van arra, hogy teljesen meg is 
szűnt. A lovak fertőző kevésvértisége 
azonban továbbterjedt. Az állatvásárok 
forgalma közepes volt, az árak csök
kentek. A vármegyéből 3 hatósági állat 
orvos teljesít katonai szolgálatot.

A nyomtatásban 14 oldalra terjedő 
jelentést az alispán a vármegyei levél
tárról és az iskolánkivüli népművelésről 
szóló beszámolójával végezte. A nép 
művelési előadások már megyeszerte 
megkezdődtek. A vármegyei levéltár kor
szerűsítése érdekében a rendezés már 
megkezdődött és máris.igen érdekes és 
fontos iratok kerültek napvilágra.

A k ö z g y ű lé s  h a tároza ta i.
A vármegye közgyűlése, mint már je

lentettük, az alispáni jelentést egyhan
gúlag elfogadta. A jegyzők tehermente
sítésére vonatkozó feliratot Fodor Jenő 
indítványára olyképen módosították, hogy

a kormányzat ne csak a 10.000 la
kosságnál nagyobb körzetekben, de 
minden körjegyzőségben és nagyobb 
községben állítson a vezető jegyző 

mellé egy adóügyi jegyzőt.
A törvényhatósági bizottság névsze

rinti titkos szavazással a Közigazgatási 
Bizottság megüresedett helyeire egyhan
gúlag megválasztotta dr. Mariányi Pál 
rimaszombati kir. törvényszéki bírót,

Budapesti nagyvállalat keresztény, 
önálló iparjogositványos, ügynöki 

igazolókönyvvel rendelkező,

kereskedelmi
ügynököt

keres, aki Gömör és Kishont vár
megye területén fűszerkereskedőkkel, 
szatócsokkal több évi összeköttetést 
tart fenn és a kisebb helységeket is 

rendszeresen látogatja.
KÖNNYŰ AKVIZÍCIÓ, HETENKÉNTI 

KIFIZETÉSSEL.
Ajánlatokat „Szorgalmas 20“ jeligére 
kérjük a BALOGH HIRDETÖIRO 
DÁBA, BUDAPEST V., Szent István- 

körut 9.

Ragályi Ferenc ragályi földbirtokost és 
dr. Szirányi Dezső rozsnyói kir. kör
jegyzőt.

A közgyűlés ezután elfogadta a kis- 
gyülés által előzőleg letárgyalt 10 pont
ból álló tárgysorozatot. Dr. Halász Ist
ván vm. II. főjegyző a számonkérö szék 
jelentését terjesztette be. Ennek kapcsán 
dr. ’Sóldos Béla főispán a legteljesebb 
elismerését fejezte ki a vármegye tiszt
viselőkarának szorgalmas és eredményes 
munkásságáért. A törvényhatósági le
velezések során öt vármegye indítványát 
a törvényhatósági közgyűlés hasonló 
szellemű felirattal támogatta.

A történelmi jelentőségű közgyűlés 
befejeztével az elnöklő főispán a bizott
ság tagjainak kellemes ünnepeket és 
boldog újévet kivánt, amit a közgyűlés 
lelkes éljenzéssel viszonzott.

Készüljünk az Ipartársulat 
által rendezendő műsoros
H O N V É D - E S T R E .

Ünnepi rádiószózatok. XII. Pius 
pápa a Szentestén a vatikáni rádió ut
ján szózatot intéz a világ népeihez. 
Csütörtökön délután 5 órakor Magyar- 
ország Föméltóságu Kormányzója a bu
dapesti rádió hullámhosszán beszédet 
mond a harcoló honvédek számára. 
Karácsony vigíliáján délután 6 óra 30 
perckor dr. Serédi Jusztinián biboros 
hercegprímás beszél a rádióban.

H ÍR E K
A z ü n n ep várás

áhihatos csöndjében kerülnek már 
e sorok az olvasó asztalára. Né
hány óra csupán és mennyből az 
angyal hirdeti, hogy megszületett 
a legnagyobb Jóság és az igazi 
Szeretet. Újból felénk mosolyog a 
kis Jézus, s bár az idén kevesebb 
disz lesz a karácsonyfákon, Ó nem 
változott meg. Most is, mint ezer- 
éven át, ugyanazzal a végtelen 
irgalommal és könyöriilettel hajol 
felénk s az egész magyar nemzet 
felé, hogy védje és oltalmazza a 
népeket pusztító nagy csaták idején.

Várjuk a kis Jézuskát hivő és 
magyar lélekkel és köszönjük Néki, 
hogy máris nagy ajándékot adott 
nekünk és elhozta közénk szabad
ságra — ha csak egy pár napra 
is — katonafiainkat, hogy igy 
együtt és békességben ünnepel
hessük az Ő földrejöttét, amely 
dicsőséget hozott a magasságos 
mennyben az Istennek és békessé
get a földön a jóakaratu embereknek.

Kedves Olvasóinak, Előfize
tőinek és Hirdetőinek örömteljes 
és kellemes ünnepeket kíván a 

„GÖMÖR".

— Eljegyzés. Bartos Mártuskát elje
gyezte Szenes Tibor m. kir. zászlós.

Kitüntetések. Magyarország Kormány
zója a m. kir. belügyminiszter előter
jesztésére dr. Groó Béla, a Szent Mar
gitszigeti Gyógyfürdő és Szanatórium 
igazgató főorvosának, a Rimaszombati 
Volt Diákok Szövetsége elnökének a 
közegészségügyi szolgálat terén kifejtett 
értékes munkássága elismeréseként a 
magyar kir. egészségügyi főtanácsosi 
cimet adományozta. — A Kormányzó 
Ur a m. kir. miniszterelnök előterjesz
tésére dr. vitéz Klaniczay Gyula, az 
Országos Gyermekvédő Liga és Gyer
mekszanatórium igazgatójának a magyar 
gyermekvédelem terén több, mint két 
évtizeden át kifejtett buzgó és eredmé
nyes működése elismeréséül a m. kir. 
kormányfőtanácsosi cimet adományozta. 
Dr. Groó Béla rimaszombati, dr. vitéz 
Klaniczay Gyula pedig gömönregyei 
születésű, mindkettőjüket városunkhoz 
szoros kapcsolatok fűzik, magas kitün
tetésük igy itt is őszinte örömet keltett.

Tanügyi hir. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Érdi János 
tanügyi segédfogalmazót Szekszárdról a 
rimaszombati kir. tanfelügyelőséghez 
helyezte át.

Fáy Barna lett Abauj Totna vár
megye alispánja. A m. kir. belügymi
niszter Abauj-Torna vármegye törvény- 
hatóságához fáji Fáy Barna tornai járási 
főszolgabírót alispánná nevezte ki. Fáy 
Barna vármegyénk szülöttje és közigaz
gatási működését, mint vármegyei al
jegyző Gömör és Kishont vármegyében 
kezdte meg. Ünnepélyes beiktatása dec. 
29 én folyik le Kassán.

A tóm. kát. templomban Szil
veszter-estén a hálaadó istentisztelet 
fél 7 órakor kezdődik.

A messze orosz mezőkről kedves 
barátaimnak, jóismerőseimnek és a mozit 
látogató igen tisztelt közönségnek kel
lemes karácsonyi ünnepeket és boldog uj 
évet kivánok: Banyák Gyula, Tábori 
posta 230/01.

Á g y to l l  ol csőn!
Tarka  to ll 70 f illé r , jobb 160, szürke vegyes 
2-40, jobb  3’—, még jo b b  3 40, finom szürke 4 —. 
Fehéres fosz lo tt lib a to ll 5 50, jobb fehéres 6 50, 
még jobb fehér 7-50, k im ondo tt jóm inöségü 
8 50, pehelyest 10 — pengőtől szállít 5 kilós 
papirzsák-csomagolásban bérmentve, utánvéttel. 
T isztv ise lőknek 3°/o kedvezmény. V A R G A  
A N T A L  ág y to llvá lla la ta , K iskunfé legyháza, 
____________ Szent János-tér 35._____________
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Halálozás. Szabó Lajos ny. várme
gyei árvaszéki Irattárnok december 18-án 
71 éves korában Budapesten az 1. számú 
sebészeti klinikán váratlanul meghalt. 
Hült tetemét Rimaszombatba szállították, 
ahol szerdán temették el nagy részvét 
mellett. Az elhunyt a szorgalmas tiszt
viselő mintaképe volt, akit gerinces 
magyarsága miatt a csehszlovák meg
szállás alatt állásától is megfosztottak. 
Elhunyta öreg édesanyját, feleségét és 
barátait döntötte mély gyászba. A Ka
tolikus Kör, amely benne alapitó és 
buzgó tagját vesztette el, testületileg 
jelent meg a végtisztességtételen.

A K im aszom batl T a ka ré kp é n z tá r, várm e
gyénk le g ré g ib b  pénzin téze te  BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfo gad  és azokból 
v issza fize téseke t m ind enko r azonnal te lje s ít.

Koszorumegváltás. Kalocsoy Kornél 
drogéria-tulajdonos Szabó Lajos halála 
alkalmából lapunk utján koszorumeg- 
váltásként 20 P-öt juttatott a hadba- 
vonultak hozzátartozóinak karácsonyi 
felsegélyezéséhez.
C sak  e g y  h asáb  fá t

a sz ü k ö lk ö d ö k n e k !
Az iskolák karácsonyi szünetjét a

vallás- és közoktatásügyi miniszter egy
ségesen rendezte. Eszerint valamennyi 
iskolában a szünet december 20 án 
kezdődött meg és 1943. január 24-ével 
ér véget.

Értesítés. A honvédelmi miniszter 
és az Országos Vitézi Szék vonatkozó 
rendelkezései szerint s z e g é n y s o r s u  
1914—18. évi háború hadirokkantjai a 
Magyar Háborús Emlékérmet díjtalanul 
kaphatják meg. Az érdekelt hadirok
kantak Háborús Emlékérem kérvényeik
hez csatolják a községi elöljáróságok, 
illetve polgármesterek által kiállított 
vagyontalansági igazolványt (kinek 1000 
pengőt meg nem haladó ingatlana van, 
az is vagyontalannak vehető) és az Így 
felszerelt kérvényeiket az elöljáróságok
nál történt igazolás után a Vármegyei 
Vitézi Székhez (Rimaszombat, Várme
gyeháza 1. emelet 1. ajtó) terjesszék elő. 
A Háborús Emlékérem kérvényíirlapok 
személyesen, vagy a községi elöljáró
ság utján díjmentesen igényelhetők a 
Vármegyei Vitézi Széknél.

Adomány. Gémes Béla kereskedő a 
karácsonyi és újévi üdvözletek meg
váltásaként a Magyar Vöröskeresztnek 
— lapunk utján — 10 P t adományozott.

— Céltudatos takarékosság. Re
ményi Schneller Lajos pénzügyminiszter 
rádiószózata felhívta az ország figyelmét 
a takarékosságra s ha a miniszteri szó
zatnak ma nagyobb jelentősége és nyo- 
matéka van mint máskor, ez azért van, 
mert a háború megnyeréséhez a takaré
kosságra és még hozzá a fokozottabb 
takarékosságra elengedhetetlenül szük
ség van az egész vonalon. Ma takaré
koskodni nemzeti kötelesség és a lakos
ság összegyűjtött fillérei milliókat és 
milliárdokat tesznek ki, melyek a takarék- 
betétek utján belekerülnek a nemzet
gazdálkodás vérkeringésébe. A takaré
kosságnak legcélszerűbb és legbiztosabb 
formája a takarékbetétek gyűjtése a hi
telszövetkezeteknél. Ma már átment « 
köztudatba, hogy a hitelszövetkezetek a 
reájuk bízott pénzeket kis összegű és 
mindig betáblázott kölcsönökbe helyezik 
el, melyeknél a pénzintézetet semmiféle 
veszteség nem érheti. Ezért a hitelszö
vetkezetek betéteseit a múltban sem érte 
soha semmiféle csalódás.

Még célszerűbben helyezhetjük el meg
takarított filléreinket hitelszövetkezeti 
üzietrészjegyzés utján. Ezt nem szabad 
összetéveszteni a részvény jegyzéssel, 
mert a részvény csak úgy tehető pénzzé, 
ha arra egy másik vevőt találunk, míg 
a szövetkezeti üzletrészeknél az alap 
szabályokban biztosítva van, hogy azok 
száma emelhető vagy csökkenthető, sőt 
az utolsó 20.— pengős üzletrész is fel
mondható és készpénzben felvehető. Ezek 
mellett az üzletrészek hozama nagyobb 
mint a betété, a helybeli járási hitel- 
szövetkezet például az elmúlt évre 5°/o-os 
osztalékot fizet az üzletrészek után. Aki 
tehát i'yen módon helyezi el megtakarí
tott pénzét, az nemcsak jól jár, de emel
lett hazafias kötelességet is teljesít, mert 
a hitelszövetkezetek, mint a nép számára 
rendelt pénzintézetek fejlesztése első
rangú érdeke az országnak.

Tflz a tornaijai moziban. Az elmúlt 
vasárnap a tornaijai mozgóképszínház
ban az esti előadáson meggyulladt a 
„Haláltánc" clmü filmtekercs. A gép
kezelő súlyos égési sebeket szenvedett. 
Az anyagi kárt 10.000 pengőre becsülik.

Elkerülték a statáriális eljárást a 
jánosi betörök. December hó 12-ére 
Virradó éjszaka Putnoki Tibor és ifj. 
Juhász István jánosi legények betörtek 
Szoyka Gyula jánosi kereskedő üzleté
be, ahonnét mintegy 85 pengő értékű 
váltópénzt loptak el. A csendőrség a 
két legényt hamarosan elfogta és a 
rimaszombati kir. ügyészség fogházába 
szállította. Bár a betörés az elsötétítés 
idején történt, egyéb feltételeiben azon
ban nem felelt meg a statáriális rendelke
zéseknek, Így azzal a rendes bíróság fog
lalkozott. Dr. Brommer Andor kir. tör
vényszéki biró, mint egyesbiró Putnoki 
Tibort egy évi, ifj. Juhász Istvánt pedig 
I és fél évi börtönre Ítélte. Miután az 
Ítéletben az ügyész megnyugodott, az 
jogerőssé vált.

Körzeti iskolafeliiöjelöi 
tanfolyam.

Móricz István kir. tanfelügyelő 
elnöklete alatt december hó 10., 
11- és 12 én körzeti iskolafelügye
lői tanfolyam volt városunkban, 
melyen a vármegyé összes iskola
felügyelői részt vettek.

A tankerületi kir. főigazgató kép
viseletében megjelent dr. Nagy 
Árpád tanügyi titkár is. Az állami 
fiunépiskola különtermében megtar
tott tanfolyamot Móricz István kir. 
tanfelügyelő előadása vezette be, 
aki időszerű népiskolai kérdésekről 
értekezett. Előadók voltak m ég: 
Gérecz Lajos, Czeglédy István, Brez- 
nay Ferenc, Visnyay István, id. 
Bartal Dezső iskolafelügyelők és 
Petrusz Béla kir. tanfelügyelői hi
vatalhoz berendelt tanitó. Az elő
adások felölelték a pedagógiai, az 
uj tanterv, számviteli utasítás, hon
védelmi ismeretek tanítása, valamint 
az iskolafelügyelői munkakörben 
felmerülő kérdéseket. Minden elő
adást magas színvonalú termékeny 
vita követett, amelyen a kir. tan- 
felügyelő értékes útbaigazításokat 
adott a nehéz és felelősségteljes 
munkát végző iskolafelügyelöi kar
nak. A fiunépiskolában Horváth 
Lajos gyakorlati tanítást mutatott 
be a beszéd- és értelemgyakorlat 
anyagából, majd a tanfolyam hall
gatói látogatásokat tettek a többi 
osztályokban is. A leánynépiskolá
ban Veronács Dezső gyakorlati is
kolalátogatást mutatott be, utána a 
szerzett tapasztalatok megbeszélése 
következett.

A minden tekintetben kitünően 
sikerült tanfolyam az elnöklő kir. 
tanfelügyelő zárószavaival ért véget.

Református „Á rv a -e s t" .
A rimaszombati ref. egyház gyü

lekezeti szervei december 15-én, 
kedden délután a gimnázium torna- 
csarnokában a Beretkei Árvaház 
tanulói javára jótékonycélu előadást 
rendeztek. A nagyszámú közönség 
megható élményben részesült, 
amennyiben az előadáson Gérecz 
Lajos árvaházi igazgató vezetésé
vel résztvett hat kis árva is, akik
nek közbevetett szereplése a nézők 
szemében lélekből fakadt könnye
ket, szivükben pedig őszinte sze- 
retetet fakasztott. Gyülekezeti ének 
és Szűcs István hitoktató magasan
szárnyaló imája után Varga Imre 
ref. lelkész üdvözölte a megjelen

teket, majd Gérecz Lajos igazgató 
mondott el kedves és jellemző 
történeteket az Árvaház belső éle
téről. „Törött üvegcserepekként" 
jellemezte az árvák életét, azonban 
a hat árva öntudatos szereplése 
folytán bebizonyosodott, hogy lel
kűk nem fényes üvegként, hanem 
sugárzó gyémántként csillog. Rend
kívül kedvesen hatott a legkisebb 
árvának, a 6 éves Dodog Gyuszi- 
kának szereplése, akit a közönség 
elragadtatással hallgatott. Mellette 
Sári Aranka ügyes szavalatai tűn
tek ki. Az est hangulatának meg
alapozásához nagyban hozzájárul
tak a gimnázium és a leánypolgári 
tanulóinak vallásos és hazafias 
szavalatai és kis jelenetei. A ben
sőséges est nemcsak anyagilag já
rult hozzá a nemes hivatást betöltő 
Beretkei Árvaház törekvéseihez, de 
a megjelent kis árvák tiszta lel
kének csillogtatása révén bizonyára 
sok újabb barátot szerzett a gö- 
möri reformátusok eme országos 
hirü intézményének.

Színészeink után. . .
A „Három Rózsa" nagyterme elcsen- 

desett. Nem harsog már a zene, táncos 
lábak robajától nem visszhangzik a do
bogó, a színpad kopár, tar. Legördült a 
függöny. Elmentek színészeink Hatvan
ba, hogy a magyar kultúra magvait ott 
szórják szét, a keserű, gondterhelt ar
cokat megvidámitsák, a bánatredözte 
homlokokat elsimítsák, az ajkakra csen
gő kacajt lopjanak. Elmentek a mi szí
nészeink, egy örökké mosolygó, lelkes 
kis gárda, telve idealizmussal, az új 
keresztyén kultúra iránti rajongással, 
ifjak, lendületesek : magyarok.

Megállapíthatjuk, hogy Galetta Ferenc, 
társulata azon a nívón mozgott, amelyet 
itt a Felvidéken a húszéves megszállás 
alatt a Faragó—Iván társulat képviselt. 
Galetta Ferenc hozzánk jól megszerve
zett társulattal jött, s minden helyre 
alkalmas embert állított. Meg kell álla
pítani, hogy a Galetta — Sarkady—Pálffy 
iskola termékenyitőleg hatott művésze
inkre és egyeseknél határozott lelki és 
művészi fejlődés volt tapasztalható, 
vesztettek modorosságukból s megmu
tatták egyéni arcukat, legbensőbb való
jukat. Minden nap hozott valamilyen 
kellemes meglepetést, amiért művészeink
nek igen hálásak vagyunk.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
kevés uj darabot hoztak, aminek az 
oka részben a mai színi - irodalom 
pangása, de amit hoztak, azt kifogásta
lan betanulásban adták.

Mikor a „Színházlátogató" és általa a 
színházlátogató közönség búcsúzik Ga
letta Ferenctöl, a magyar színészet eme 
fogalommá vált nagyságától, akkor sza
vam először a hála szava, azért a sok 
szépért, szépségvirágért, amelyben ben
nünket 2 hónapon át részesítettek, azért 
a magyar ébresztésért, buzdításért, 
amellyel fáradt, fásult magyar lelkeket 
felráztak, átmelegitettek ; azért a vándor
életért, mellyel építik az örök magyar 
lelket ; de szavam a kérés, buzdítás 
szava : csak előre, csak továb ! Ugarol- 
játok, ojtsatok vadócba rózsát, szépít
sétek meg a magyar föld arculatját 
rajongó, busongó, dalszavu, mosolygó, 
álmodó magyarok. Szeretettel vár Ben
neteket vissza a Színházlátogató.

Nemzeti filmszínház.
Most szombaton és vasárnap a mai 

magyar — orosz háborúban lejátszódó, 
megrázó erejű sorsdrámát láthatjuk 
„Negyediziglen" címen. Patkós György 
újszerű története a bibliai példázat ki- 
teljesedését viszi a vászonra. A külső 
felvételek a megszállott orosz területen 
játszódnak le. Főszereplői a legjobb 
magyar színészek : Eszenyi Olga, Sulyok 
Mária, Egyed Lenke, Hosszú Zoltán, 
Nagy István, Szakács Zoltán és Mály 
Gerő. — December 29 én, kedden és

30-án, szerdán a híres olasz fabábu 
története elevenedik meg a filmen 
amerikai feldolgozásban. Walt Disney 
legújabb szinpompás müve, a „Pinocchio" 
gyermeket és felnőttet egyaránt érdeklő 
mulatságos történet.— December 31 én. 
Szilveszter estéjén a szezon legkacag- 
tatóbb vigjátékát mutatja be a filmszín
ház. Dumas híres története, a modern 
mezbe öltöztetett „Négy testőr" az első 
világsikert aratott dán film. Főszerep 
lője a bájos lngelise Rune. — Újévkor 
viszont az első nagy bolgár filmet lát
hatjuk, amely Rómában készült. Izgal
mas és megható szerelmi dráma a 
„Vetélytársak". Kisérő műsor a „Mu
zsikáló falvak" német film. — Január 
2-án Karády Katalin legújabb nagyszerű 
szereplését élvezhetjük Herczeg Ferenc 
„Sziriusz“-ában. — Szilveszter este az 
előadások kivételesen 6 és 9 órakor 
kezdődnek.

Irodalom.
Az Uj Idők, Tolnai Világlapja, Magyar 

Erő, Hid, Magyar Föld, Délibáb, Magyar 
Lányok, Én Újságom, valamint az ^n- 
nep, Búvár és Világposta karácsonyi 
számai gazdag tartalommal jelentek meg 
és mindenütt kaphatók.

I p a r tá r s u la t i  k özlem én y .
Az Ipartársulat bajtársi szolgálata új

ból felhívja a bevonult iparosok hozzá
tartozóit, hogy amennyiben segélyre, vagy 
az üzemük zavartalan fenntartása cél
jából bármilyen tekintetben segítségre 
volna szükségük, forduljanak az Ipartár
sulat hivatalához.

Fűszerberendezés eladó,
D e u tsc h  E d én é l R im a sz é c s .

VESZEK
használt bútort, edényt, ruhát, cipőt, 
gyermekkocsit, varrógépet, kerékpárt és 
egyéb hasznos árucikket. — Hívásra 

házhoz megyek.

SO LA IC S  P. ócskás
Levente-u. 6. (Dr. Törköly-tér mellett).

A Kossuth Lajos utca 34. szám alatti

üzlethelyiség eladó.
Érdeklődni iehet Nagyhid-utca

3. szám alatt. 2 2

227/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird e tm én y .
Dr. Kemenczky Kálmán kassai ügy

véd által képviselt Kassai Takarékegy
let mint Szövetkezet javára 310 P töke 
és járulékai erejéig, a kassai kir. járás- 
bíróság 1942. évi 4352 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1942. évi ok
tóber hó 1-én lefoglalt 1300 pengőre 
becsült ingóságokra a feledi kir. jbiró- 
ság Pk.: 2167/1942. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, ha ellenük ha
lasztó hatályú igénykereset folyamatban 
nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében : Feled községben kj. irodában 
leendő megtartására határidőül 1943. évi 
január hó 8. napjának délelőtti 11 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok és szépirodalmi könyvek s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de 
legalább a becsár -/3 részéért, készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni még ak
kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen 
nem jelenne meg, ha csak ellenkező 
kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Feled, 1942. évi december hó 1.
Kitűzési dij: 5 P 92 f.

Bajkai Gyula s. k.
rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbiróség 
végrehajtónak az 56S60,-ti. I M. V ili 
sz. rendelettel kirendelt helyettese

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


