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A belső arcvonal kötelességei.
Irta: dr. Gabonás János polgármester-helyettes.

Nemcsak a hazáját fegyverrel védő 
vitéz honvédségre, de az itthonmaradot- 
lakra is hatalmas kötelességteljesitést 
hárít a most dúló mérhetetlen nagyságú 
háború.

Különösen fontos feladatok hárul
nak reánk a mai komoly történelmi idők
ben, amikor az európai civilizáció s a 
kereszténység megsemmisítésére törekvő 
vörös rém és szövetségesei ellen vivják 
derék honvédeink a szövetséges hatal
makkal együtt haláltmegvetö véres küz
delmeiket. Ezt a háborút, amelynek be
fejezésén a létünk, vagy nemlétünk for
dul meg, csak úgy nyerhetjük meg, ha
— amig hős fiaink, derék honvédeink 
ezer és ezer kilométerre az édes hazai 
földtől, távol a szeretet melegségét su 
gárzó családi otthontól, drága vérük 
hullatásával, életüknek a haza oltárán 
való feláldozásával védik az ősi magyar 
földet, s védenek mindnyájunkat, tehát 
a legnagyobb áldozatok meghozásával 
teljesitik kötelességüket, — úgy nekünk, 
az itthonmaradottaknak is minden ren
delkezésünkre álló eszközzel kell telje
sítenünk feladatainkat, kötelességeinket. 
Vagyis

az úgynevezett külső és belső arc
vonalnak egyensúlyban kell lennie.
Ha fiaink a külső fronton, az orosz 

hósivatagokban küzdenek mindhalálig, s 
győzelemről-győzelemre viszik a magyar 
színeket, s gyarapítják a magyar katona 
ősi erényeit, akkor a belső fronton is
— semmiféle nehézségtől és áldozattól 
vissza nem riadva — dolgoznunk s küz- 
denünk kell a rend és fegyelem szigorú 
fenntartásáért s a nagy magyar és euró
pai célok megvalósulásáért. A két front
nak feltétlenül egyensúlyban kell len
nie, mert akár az egyik, akár a másik 
arcvonalon billen meg a mérleg, az csak 
veszedelmes nemzeti katasztrófát hozhat 
reánk, az csak nemzeti vágyaink, törek
véseink megsemmisítését jelentheti szá
munkra. Ettől pedig mentsen meg az 
Isten.

Nem akarunk még egy trianoni gyá
szos korszakot átszenvedni,

mert azzal is tisztában kell lennünk, 
hogy ha kihull katonáink kezéből a 
fegyver, s az ő testüket taposva, s raj
tuk keresztülgázolva még egyszer ellen
ség teszi a lábát az ősi magyar földre, 
ez a trianoninál is rettenetesebb sors
csapást jelentene számunkra, s a tria
noninál is súlyosabb keresztet rakna 
vállainkra. Sokat, nagyon sokat tanul
hattunk a történelmi múltból, s keserű 
tapasztalatokat szerezhettünk az első 
világháború utáni szomorú események
ből. Kállay Miklós miniszterelnök egyik 
beszédében azt mondotta, hogy „1918 
bán, mikor veretlenül hazatért a had
sereg, itthon egy megvert lelkű országot 
és társadalmat talált." Valóban ez volt 
akkor a helyzet. Az ország határain be
lül felborult a rend, meglazult a fegye
lem, s a magyar portákon a legnagyobb 
zűrzavar uralkodott. Hogy ezek, a hála 
Istennek elmúlt, de még mindig élénk 
emlékezetünkben lévő szomorú esemé

nyek be ne következzenek újból, a te
kintetben az itthonmaradottaknak kell 
elsősorban örtállniok.

Hogy a mai világháborús viszonyok 
között teljes mértékben megfelelhessünk 
a reánk háruló feladatoknak, s megfe
lelhessünk a nemzet belénk helyezett 
bizalmának, ahhoz elsősorban az szük
séges, hogy a reánkháruló nemzeti munka 
teljesítését tartsuk komoly kötelessé
günknek s a nemzet részéről megnyil
vánuló kitüntetésnek. Ne feledkezzünk 
meg arról sohasem, hogy bármily élet
hivatást töltünk is be, s a mindennapi 
kenyerünket keressük bár tollal, gyalu- 
val, kalapáccsal, vagy kapával, munkán
kat mindenkor pontosan, lelkiismerete
sen s a nagy magyar közösségnek, a 
hazának magasabb érdekeit szem előtt 
tartva végezzük. Ezt a munkát pedig 
végezzük, a mai rendkívüli időkre való 
tekintettel, erőnknek minden megfeszí
tésével és minden rendelkezésünkre álló 
eszközzel. Mert jegyezzük meg jól, hogy 
minél többet és minél jobban dolgozunk, 
annál erősebben vethetjük meg lábain-

Miskolc thj. város szerdai köz
gyűlésen homrogdi Lichtenstein 
László főispán megemlékezett a m. 
kir. titkos tanácsossá kinevezett dr. 
’Sóldos Béla főispánról.

„Mint tudni méltóztatnak — mon
dotta — a Kormányzó Ur öfőiuéi- 
tósága dr. runyai ’Sóldos Bélának, 
Gömör és Kishont vármegye fő
ispánjának a haza szolgálatában 
szerzett érdemei elismeréséül a tn. 
kir. titkos tanácsosi méltóságot ado
mányozni méltóztatott.

A Főméltóságu Asszony legfőbb 
védnöksége alatt a honvédcsaládok 
megsegítésére a gyűjtés ország
szerte megindult.

Városunkban a gyűjtési akció 
február 2 -6 - ig  terjedő időben 

fog lefolyni.
Mint már múlt heti számunkban 
jelentettük, Éva László polgármes
ter értekezletre hivta össze a hely
beli jótékony nőegyleteket, a Vő-

kat gazdasági téren, s annál jobban 
megszilárdíthatjuk a külső front függ 
vényét képező belső frontot, s annál 
biztosabb lehet számunkra a végső győ
zelem.

Becsületes magyar munka nélkül
zavarok állhatnak elő a belső fronton,

aminek kihatása aztán érezhető lesz a 
külső fronton is. Ha nem tudunk meg
felelően termelni, s nem tudjuk a belső 
szükségletek ellátására szükséges ja
vakkal magunkat ellátni, akkor mit vár
hatnak tőlünk a harctéren küzdő fiaink, 
akkor mit várhat tőlünk a külső front! 
Ma minden erőnket dicső honvédeink 
szolgálatába kell állítanunk, ma minden 
áldozatot meg kell hoznunk értük. Ezt 
az álláspontot, ezt az elgondolást kell 
magáévá tenni minden igaz magyarnak, 
s azután a mindennapi életben, dolgoz
zunk bár az irodában, az iskolában, 
vagy az ősi magyar földön, erre kell 
rátanitanunk és reánevelnünk más ma
gyar testvéreinket is, akiket ez a nem
zetközösségi gondolat eddig még nem 
hatott át.

A legközelebbiekben részletesen is 
ismertetni fogjuk azokat a kötelessége
ket, amiket a belső arcvonal katonáinak 
teljesiteuiök kell.

Dr. runyai ’Sóldos Béla főispán 
ur hivatali elődöm volt, ki is Mis
kolc thj. város főispáni tisztét két 
évet meghaladó időn át, 1924—1926. 
években úgy felsőbbsége, mint a 
város közönségének osztatlan bi
zalma és nagyrabecsülése mellett 
látta el. Méltózlassanak hozzájá
rulni azon javaslatomhoz, hogy tör
vényhatósági bizottságunk őnagy- 
méltóságát említett magas kitünte
tése alkalmából melegen üdvözölje.“ 

A közgyűlés lelkesen járult hozzá 
a főispán javaslatához.

röskereszt Egyesület helyi fiókját, 
az egyházak vezetőit, a társadalmi 
egyesületeket, a Baross Szövetsé
get, valamint a Levente Egyesüle
tet és a cserkészparancsnokokat. 
Elhatározta az értekezlet, hogy a 
gyűjtést

a Rimaszombat és Vidéke Jó
tékony Nőegyesület és a Vö
röskereszt tagjai eszközük a 
leventékkel és cserkészekkel 

karöltve,

akik a fent jelzett napokon házról- 
házra járják be a várost, hogy a 
nemes cél érdekében bekopogjanak 
a házak és a szivek ajtaján. A 
gyűjtés a hivatalos gyüjtőiveken 
történik. A gyűjtési akció beható 
megbeszélésére özv. Samarjay Já- 
nosné, a Nőegylet elnöke és dr. 
jékei Balogh Ádámné, Gömör és 
Kishont vármegye önkéntes főápo- 
lónője a Nőegylet és Vöröskereszt 
hölgyeit január 23-án, szombaton 
d. u. 5 órára a Takarékpénztár 
igazgatósági termébe közös érte
kezletre hívták össze.

* **
Odakünn a messze orosz hóme

zőkön a magyar honvéd most állja 
a háború legnehezebb csatáját. Ide
bent! ugyanakkor elindult a „szere
tet csatája." Amilyen hősiességgel 
é s  áldozatkészséggel teljesiti köte
lességét a honvéd a harctéren, 
ugyanazzal kell nékünk idehaza 
gondoskodnunk arról, hogy vitéz 
katonáink arra rászorult hozzátar
tozói semmiben hiányt ne szen
vedjenek.

„Ez a gyűjtés több, mint jóté
konykodás; több, mint az emberi 
együttérzés megmutatása. Most lát
juk majd mennyire szereti népünk 
minden rétege, lakosságunk min
den egyes része családját és azt 
a nagy közösséget, amelynek tag
jai vagyunk és amellyel együtt 
élünk vagy pusztulunk ebben az 
országban

A rendőrség dicsérete.
A m. kir. belügyminiszter az 

alábbi leiratot intézte a m. kir. 
rendőrség vidéki főkapitányához:

„A háborús állapotok folytán a 
rendőri szolgálat súlya nemcsak 
magának a szolgálatnak jelentő
ségében, hanem az egyes szervekre 
háruló rendkivüli teljesítményekben 
is fokozódik. Az a tény, hogy a 
m. kir. rendőrség feladatkörét ily 
rendkivüli viszonyok között is 
hiánytalanul tölti be, megnyugtató
an igazolja, hogy nemzetünk és 
társadalmi berendezkedésünk sors
döntő óráit éli, amikor a nemzet 
minden tagjától a maga helyén 
szükséges önmegtagadást és önfel
áldozásig menő erőkifejtést kíván. 
Ez a tudat biztos záloga annak, 
hogy a rendőrség tagjai önős ér
deküket félretéve, áldozatos lélek
kel továbbra is bármely helyzetben 
eredményesen fognak megküzdeni 
a reájuk háruló feladatokkal.

Amidőn ezt őszinte örömmel és

--------------- -------------------

Miskolc város közgyűlése üdvözölte 
dr. runyai ’Söldos Bála m. kir. titkos tanácsost.

---------------- . . . ---------------

A honvédcsaládok megsegítése.
Rimaszombatban február hó 2—6-ig folyik le 

a házról-házra gyűjtés.
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Nép- és családvédelmi munka a vérmegyében.
A harctéren küzdő honvédeink hozzátartozóinak tüzelöszerrel

való ellátása.
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megnyugvással megállapítom, az 
évforduló alkalmából felkérem Fő
kapitány Urat, hogy a vezetése 
alatt álló főkapitányság és az alá
rendelt rendőrhatósági szervek teljes 
személyzetének kiváló munkájáért 
legteljesebb elismerésemet és kö- 
szönetemet nyilvánítani szívesked
jék.

Budapest, 1942. december 31-én.
Dr. vitéz Keresztes- Fischer 

Ferenc s. k.“

A  vá rm e g ye  kö zegészségügyi 
á llapota.

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. 
tisztifőorvos a vármegye leg
utóbbi közigazgatási bizottsági 
ülésén a vármegye 1942. évi 
december havi közegészség- 
ügyi helyzetéről az alábbi je

lentést terjesztette elő :
„A vármegye közegészségügyi 

állapota 1942. évi novemberi hó
naphoz képest javulást, a múlt év 
ugyanezen hónapjához viszonyítva 
azonban rosszabbodást mutat a 
fertőző megbetegedések számának 
változása miatt. A nem fertőző 
megbetegedések közül légzőszervi 
hurutos megbetegedések fordultak 
elő. A fertőző betegségek közül : 
7 torokgyík, 8 vörhely, 30 kanyaró, 
11 bárányhimlő, 7 szamárköhögés, 
13 hastyphus 1 halálozással, 2 
vérhas, 1 Heine-Medin-féle gyer
mekbénulás megbetegedés 1 halá
lozással, 1 szövődményes influenza 
és 9 nyilt tbc. esete fordult elő. 
A hónap végén nyilvántartott tbc- 
sek száma 158, a trachomások 
száma 19 volt.

A fertőző betegségek leküzdése 
érdekében a veszélyeztetett lakos
ság védőoltása megtörtént. Rima
szombat „Sereg" városrészében 
több, mint 500 egyén részesült has- 
typhus védőoltásban. A hó folya
mán a vármegye területén 1126 
egyén részesült hastyphus elleni 
védőoltásban. Az 1942. évi novem
ber havi népmozgalmi adatok sze
rint a vármegyében 175 gyermek 
született, ezek közül élve 172, halva 
3 gyermek. Az összhalálozások 
száma 130, ezek közül 22 egy éven 
aluli gyermek és 108 felnőtt egyén 
volt. A vármegye természetes sza
porodása +  45 lelket tesz ki, a 
múlt havi +  27 és a múlt év ugyan
ezen hónapjának +  66 szaporu
latához viszonyítva."

A vármegye mezőgazdasági hely 
zete. Halász Sándor m. kir. gazdasági 
felügyelő, a vármegyei gazdasági felü
gyelőség vezetője a vármegye legutóbbi 
közigazgatási bizottsági ülésén az 1942. 
december hónap mezőgazdasági helyzet- 
jelentését a következőkben terjesztette 
elő: Az őszi vetések nem sok, de ele
gendő hótakaró alatt elég jól kikelve 
és megerősödve normális téli időjárást 
jól kibírhatnak. Az őszi szántásokat, ha 
nem is 100 °/»‘ban, de vidékünk szo
kásaihoz képest igen nagy mértékben 
elvégezték. A takarmányozás kedvezőt
len helyzete a legnagyobb erőfeszítése
ket követeli meg a gazdáktól. Az erő- 
takarmány hiánya miatt súlyosbodó 
kitelelési gondokon csak a korai ki
tavaszodás segithet.

A mezőgazdasági alkalmazottak 
figyelmébe. A mezőgazdasági, erdé
szeti és az ezekkel kapcsolatos magán
üzemek alkalmazottai részére kiutalandó 
drágasági pótlék elintézése folyamatban 
van. A földmivelésügyi minisztériumtól 
nyert értesítése alapján közli ezt tag
jaival a Magántisztviselők Szövetsége, 
Rimaszombat.

Már megemlékeztünk a várme
gye alispánja által indított azon 
mozgalomról, amely a vármegye 
területéről harctéren küzdő honvé
deink otthonának melegebbé téte
lére irányult.

A vármegye alispánjának meleg
szívű felszólítása széles rétegekben 
visszhangra talált és mind többen 
jelentkeztek adományaikkal a vá
rosok polgármestereinél és a baj
társi szolgálatok vezetőinél. E hét 
végéig az alábbi nagyobb felaján
lások érkeztek b e :

Putnoky Móric m. kir. titkos ta
nácsos, az országgyűlés képviselő
házának háznagya, a gesztetei had- 
bavonultak hozzátartozói részére 
15 ürméter, a keleméri hadbavo- 
nultak hozzátartozói részére 4 ür
méter dorong, illetve hasábfát aján
lott fel. A Rimamurányi és Salgó
tarjáni Vasmű R. T. Rozsnyó me
gyei város hadbavonultjainak hoz
zátartozói részére az elmúlt évek
hez hasonlóan 300 q szenet, az m. 
kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyá
rak igazgatósága 200 q szenet, a 
Borsodi Szénbányák R. T. igazga
tósága 100 P-t készpénzben, Roller 
Gyula fatermelő, Pelsőc 10 ürmé
ter fát, Bohus Pál várgedei lakos 
30 P-t készpénzben adományozott.

Külön meg kell emlékeznünk a 
lévárti elemi iskola növendékeiről,

A Magyar Vöröskereszt országos 
főápolónöje: báró Apor Gizella
országos főnökasszony értesítette 
dr. jékei Balogh Ádámnét, Gömör 
és Kishont vármegye önkéntes 
vöröskeresztes főápolónőjét, amely 
szerint a vármegye területéről há
rom önkéntes vöröskeresztes ápo
lónő és műtősnő harctéri beosztását 
kéri. A választás Rimaszombatból 
Pazar Marianne és Halász Anna

A Polgárikor régi hagyományaihoz 
hiven ez évben is megkezdette szoká
sos kulturelőadásait. A mai idők szel
lemének megfelelő tervezetet állított 
össze ezekre a Kör ügybuzgó kulturbi- 
zoltsága, amit illetékes helyen is kellően 
méltányollak és ahhoz megfelelő segít
séget is nyújtottak. A kitűzött program 
megvalósítását a budapesti Nemzelpo- 
litikai Társaság vállalta. Az első elő
adás január 16 án, szombaton folyt le. 
Sajnos,

a Kör nemes céljait városunk tár
sadalma nem a legteljesebb mér

tékben jutalmazta,
amennyiben az igen érdekes és felette 
tanulságos előadásnak alig 80 főnyi hall
gatója volt. Reméljük azonban, hogy a 
további előadásokon megnyilvánul az a 
„kulturéhség“, amelyről Rimaszombat 
mindig híres és elismert volt.

A kevésszámú, de megértő közönséget 
Smid Lehel gimn. tanár, a Kör kultur- 
bizottságának elnöke üdvözölte szívélyes 
szavakkal. „A sokrétű, örök magyar 
életet" akarják a tervbeveti előadások 
bemutatni. — mondotta Smid Lehel, 
hangsúlyozván, hogy itt, a magyar vé
geken jobban és mélyebben kell ismerni 
sajátos életproblémáinkat. Üdvözölte a

akik erre a célra rendezett előadá
suk és gyűjtésűk eredményét, 115 
pengőt küldték be a vármegye al
ispánjához. Különös köszönet illeti 
meg ezeket a kis magyarokat és 
lelkes tanítónőjüket, hogy szerény 
filléreikből ilyen komoly összeget 
tudtak összegyűjteni.

A putnoki járás főszolgabirája 
a vármegye alispánjának elmúlt évi 
akciója alapján még a vármegye alis
pánjának a vármegye lakosságához 
e tárgyban intézett felhívásának ki
adása előtt a községi bajtársi szol
gálatok és levente egyesületek be
kapcsolásával a járás területén 
példaszerűen szervezte meg a had- 
bavonultak hozzátartozóinak tüzelő
szerrel való ellátását. Ezideig já
rása területén 4 vagon szenet, 254 
szekér fát és 24 ürméter gallyfát 
osztott szét az arra rászorulók kö
zött. Ezt a nagy mennyiségű tüzelő
szert a járás területén lakó erdő- 
birtokosok, fakereskedők és szén
bányák adták össze és azt a baj
társi szolgálat tagjai a falusi gaz
dáknak fogatain, a levente ifjak és 
leányok segítségével szállították el 
közvetlenül a harctéren küzdők 
hozzátartozóinak lakására.

Reméljük, hogy ezek a szép pél
dák követésre találnak és követ
kező számunkban újabb adomá
nyok beérkeztéről számolhatunk be.

önkéntes vöröskeresztes műtős
nőkre esett, akik minden tekintet
ben kiváló képzettséggel és ráter
mettséggel bírnak. Velük együtt 
egy rozsnyói ápolónő is harctéri 
beosztást nyert. Mindhárman január 
27-én indulnak Budapestre, s on
nan tovább harctéri szolgálatuk 
színhelyére. Szívből mondunk Isten- 
hozzádot nékik és erőt, kitartást 
kívánunk áldozatos munkájukhoz.

Nemzetpolltikai Társaság első kiküldöt
tét, vitéz dr. Simonfay-Lakatos László 
gimn. tanárt, aki „Mi a magyar?" cí
men rendkivül lebilincselő és nagy tu
dásról tanúskodó szabadelőadást tartott.

Elsősorban megemlékezett arról, hogy 
egy nemzet nevéhez annak említésekor 
mindenkor bizonyos asszociációk fűződ
nek. A külföldön eddig a magyar név
nek nem volt meg az a csengése, amely 
más népek neveit kiséri. Sajnos, nem
csak a külföld,

de saját magunk sem ismerjük belső 
értékeinket: magyar kultúránkat,

nép- és zeneművészetünket.
A mai válságról szólván, azt az érde

kes megállapítást tette az előadó, hogy 
ennek a mostani nagy küzdelemnek a 
magja már kb. 45 évvel ezelőtt vetődött 
el, amikor már Amerika a maga bék
lyóiba akarta szorítani az Óvilág anyag] 
és szellemi életét.

Az uj Európában születendő uj Ma
gyarország uj embereinek jellegze
tes vonásait rajzolta meg ezután dr.

vitéz Simonfay-Lakatos László.
Utalt arra az előadó, hogy 25 éves 

„történelmi szélfuvás" megváltoztatta az 
1000 éves Magyarország arcát. Ma ki 
kell fejlődni
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a szent magyar önzésnek,
amely kizár a nemzet életéből minden 
Idegen befolyást. Óvakodni kell úgy a 
túlzott derűlátástól, mint a szélsőséges 
pesszimizmustól.

A mai Magyarország legfontosabb 
jegyei legyenek:

1. Szent István szellemi és területi 
hagyatékának megőrzése, annak az elv
nek a gyakorlása, amely egyenlő jogo
kat ad minden itt élő magyarnak. 2. A 
magyar faj szellemi és fizikai erőinek 
megbecsülése. A nemzet testéből az ide
gen szellemet és felfogást el kell távo
lítani, s minden felelős helyet öntudatos 
magyarok kezébe kell adni. 3. A magán- 
és közéletben a keresztény életfelfogás 
valósitassék meg. A „profit" tűnjék el 
a köztudatból. 4. A szociális rend fel
állítása : munkája értéke szerint min
denki egyformán részesüljék a közja
vakból.

Ezek a tényezők azok, amelyek a ma
gyarság uj arculatát jellemzik, s ame
lyek alapján a külföld véleménye is meg
felelő asszociációkat fűzhet majd a ma
gyar névhez.

Az előadó végül a magyarság 1000 éves 
történelmi hivatottságáról szólott. A tör
ténelmi ballada „Kőmives Kelemenné"- 
jeként jellemezte a nemzetet, amely a 
saját vére hullásával küzd a nyugati ci
vilizációért, egyben azonban a szebb 
és boldogabb magyar jövőért.

Smid Lehel köszönte meg a „nemzet
védő" szép előadást, amely az örök ma
gyar élet szent parancsait:

a szeretetet és a szociális érzést
véste mélyen a lelkekbe. Majd felhívta 
a figyelmet a következő előadásra, ame
lyet január 30 án este Kardoss Béla, 
neves budapesti szociológus tart, aki „Ma
gyar sorskérdések“-ről beszél.

R im atam ásfalva a honvédekért.
Január 17-én, vasárnap délután 

megható ünnepség folyt le Rima- 
tamásfalván a Petőfi-Olvasóegye- 
sület nagytermében. Ez alkalommal 
kerültek kiosztásra azok a szeretet- 
csomagok, amelyeket a Rimata- 
másfalvai Levente Egyesület ké
szített a hadbavonultak számára. 
Az ünnepségen megjelent a köz
ség egész társadalma. Meghatott 
hangulatban folyt le a kis ünnep
ség, amelyet a Magyar Hiszekegy 
nyitott meg. Szepesi Dezső levente 
segédoktató szép szavalata után 
Debreczeny Károly községi jegyző, 
a Levente Egyesület elnöke, aki a 
gyűjtést és ünnepséget megrendezte, 
mondott beszámolót az egyesület 
karácsonyi munkájáról. Eszerint a 
karácsony előtti gyűjtésből, vala
mint a Petőfi Olvasóegylet, az 
Iparos Olvasóegylet és a Levente 
Egyesület adományaiból

befolyt összesen 364 P 50 fül. 
Ezt az összeget a honvédelmi 
minisztérium utján közvetlenül 
küldötték el a harctéren küzdő 
„névtelen honvédek" számára. 
Ezenkívül a község lakosai
nak áldozatkészségéből 31 drb,
13— 13 P értékű csomag gyűlt 

össze.
Ezeket a csomagokat adta át most 
a Levente Egyesület a községbeli 
honvédcsaládoknak, hogy azt köz
vetlenül küldjék el hozzátartozóik
nak. A hadbavonultakat a Levente 
Egyesület az adakozásról jelképes 
tábori levelezőlapon értesítette. A 
Levente Egyesület ügybuzgó elnöke 
végül köszönetét mondott a nemes 
adakozóknak. A beszámolót a 
honvédek hozzátartozói könnyes 
szemmel hallgatták meg és azt nagy 
megelégedéssel fogadták. Ezután 
Zsemlicska Éva kisovodás szavalt 
ügyesen, majd Szamajdák Emmi 
magyar dalokat adott elő iskolá
zásra méltó énektehetséggel Torna

M agyar sorskérdések 
adják a P o lgárik or ezévi kultur- 

előadásainak sorát.
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G y e r m e k e k
önként kérik a hashajtót ha már 
egyszer Darmolt kaptak. A Darmol 
ize kitűnő és fájdalom nélkül hat 
Darmolt adjon ön 
is gyermekeinek

Juliska ügyes zongorakisérete mel
lett. A Himnusszal végződött a 
bensőséges ünnepség, amely azt 
bizonyította, hogy a tamásfalvai 
leventék a szebb magyar jövő 
érdekében jó munkát végeznek.

Miért ?
Szombat este volt a Polgárikor 

kulturális évadnyitó előadása. Igen 
szépen felépített, mélyenjáró elő
adást hallottunk. Az előadó rokon
szenves fiatal tanár volt, aki egyé
niségével igen hamar belopta ma
gát a hallgatóság szivébe. Kedves 
szavai és lelkes hangja mégsem 
tudták elfelejtetni és kitörülni azt a 
szégyenérzetet, amely a megjelen
teket elfogta a rimaszombati kö-j 
zönség hallatlan közönye miatt. Vé- [ 
gignéztem a sorokat: mindig egyi 
és ugyanazon arcok. Mindenkoron 
ugyanaz a 40—60 ember. Felötlik 
bennem a kérdés, mi az oka a nagy 
kulturális közönynek ? Talán valami 
lelki fáradság vett erőt a magyar
ságon. Talán a lelkiek iránti ét
vágytalanság az, ami rimaszombati 
magyarjainkban ezt az indokolatlan 
pálfordulást okozza, azon rimaszom
bati magyarságnak fordulását, amely! 
a 20 év alatt minden felvidéki ma
gyar megmozdulásban vezetett, 
amelynek színházlátogatása és ku!-j 
turéhessége közmondásos volt és | 
szabadegyetemi mozgalmával utat 
mutatott a felvidéki városoknak ? 
És ma olyan szomorú, olyan ko-| 
pár a kulturéletünk. Minden oldal
ról hallom a panaszokat. De úgy 
látszik: nem helyi, hanem általános 
magyar tünet ez. Mi az orvosság, nem 
tudjuk, mindent megkíséreltünk és 
mindent megkísérlünk. Feladatunk, 
hivatásunk van. A magyar jövő 
végvári vitézei vagyunk. Az élet 
nemes versenyében csak úgy áll
hatunk meg, ha minőségi tekintet
ben feljebb állunk minden nemzet 
fiainál. Ezért tettem kérdésem ele
jére a Miértet és úgy érzem, hogy 
Rimaszombat magyarsága Azérttel 
válaszol majd. S...I

Kassai sörözőben
állandóan frissen csapolt 
és üveges sör kapható.

Á  katonák hozzátartozóinak 
figyelm é be .

A katonai szolgálatot teljesítők 
családtagjait és hozzátartozóit fi
gyelmezteti a honvédelmi minisz
ter, hogy a szolgáló hozzátartozóik 
érdekében a családfenntartói ked
vezmény, s több katonát adó csalá
dok kedvezménye ügyében a kér
vényt a községekből a járási fő- 
szolgabirákhoz, a városokban pedig 
a polgármesteri hivatalhoz nyújtsák 
be, mert katonai hatóság ezeket a 
kérvényeket nem veszi tárgyalás 
alá. Szabadságolás és nem tény
leges állományba helyezés iránt 
minden esetben a szolgáló egyén 
pótállománytestéhez kell fordulni. 
Besorozottak, de nem behivottak s

még be nem sorozottak katonai 
vonatkozású ügyei az illetékes hon- 
védkiegészitő parancsnokság elé, a 
tényleges szolgálatot nem teljesítők 
ügyei a szürke igazolványi lapon 
jelzett állománytestparancsnokságuk 
elé tartoznak. Csak akkor várhat 
a kérelmező ügyében gyors és pon
tos elintézést, ha minden esetben 
az illetékes polgári vagy katonai 
hatósághoz fordul.

A tá b o ri p o sta i cs o m a g fo rg a lo m  
id e ig le n e s  s zü n e te lte té s e .

A m. kir. honvédvezérkar főnöke 
úgy rendelkezett, hogy a postahi
vatalok a 2-vel kezdődő tábori 
postai számokra átmenetileg ne ve
gyenek fel csomagokat azért, mert 
részint a mozgó hadműveletek, ré
szint a kedvezőtlen időjárás (hó
viharok) miatta tábori postai kül
demények további torlódását csak 
igy lehet elkerülni.

Főispánunk kormányzói kihallga
tása. Magyarország Főméllósds. u Kor
mányzója ár. runyai ’Sóláos Béla m. kir. 
titkos tanácsost, Gömör és Kishont 
vármegye kormánybiztos-főispánját az 
elmúlt hét szombatján 30 perces kihall
gatáson fogadta.

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Föméltóságu Kormányzója a m. 
kir. miniszterelnök előterjesztésére Smid 
István rozsnyói evangélikus lelkész, a 
gömör-kishonti egyházmegye esperesé
nek a hitélet és társadalmi élet szolgá
latában szerzett kiváló érdemei elisme
réséül a magyar királyi kormányfőta
nácsosi cimet adományozta. A legfelsőbb 
helyről jött kitüntetés nemcsak a gö- 
möri evangélikus társadalomban, hanem 
a vármegye szélesebb köreiben is nagy 
örömet keltett, mert Smid István nem
csak elmúlt kisebbségi életünk egyik 
tántoríthatatlan hüségii harcosa volt, de 
felszabadulásunk óta is a magyar kul
túra lelkes apostola. Mint hitvezér is a 
hivatottak közé tartozik, s úgy ebben, 
mint kulturmunkás minőségében is vá
rosunk társadalmának alkalma volt meg
ismerni és megbecsülni.

Az újságírók a honvédcsaládokért.
Az Országos Magyar Sajtókamara igaz
gató-választmánya elhatározta, hogy fő
osztályonként 1000—1000 pengőt, össze
sen 2000 pengőt adományoz a hadba- 
vonultak családtagjai részére.

Dr. Eszenyi Gyula 10 esztendeje 
ref. főgondnok. Amint az „Olajág" 
írja, dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőorvos 
ez év elején érte el a helybeli refor
mátus egyháznál betöltött főgondnok
ságának tizedik évfordulóját. A lap me
leg szavakkal méltatja azokat az érde
meket, amelyeket dr. Eszenyi Gyula 
egy évtized alatt — nehéz időkben — 
az egyházközség anyagi helyzetének 
megjavítása és fenntartása érdekében 
szerzett.

Orvosi hír. Dr. Urbdnyi Béla klini
kai orvos, aki Debrecenben dr. Hüttl 
Tivadar egyet. ny. rendes tanárnál mű
ködik, a mütősebészi vizsgát sikerrel 
letette.

Vármegyei kinevezések. Dr. ’Sóldos 
Béla m. kir. titkos tanácsos, kormány- 
biztos-főispán ifj. dr. Csák Géza vm. 
díjas közigazgatási gyakornok, tornaijai 
lakost tb. szolgabiróvá nevezte ki. — 
Vitéz Borbély-Maczky Emil, Borsod 
vármegye kormánybiztos-főispánja Már
kus Lea vm. kezelőt irodasegédtisztté 
nevezte ki.

Népfőiskolát tart Rozsnyón a SzMKE. 
A négyhetes tanfolyamot gróf Révay 
István felsőházi tag, a Sz M K E ügy
vezető-elnöke nyitotta meg. A 170 órát 
kitevő előadások egyrészének megtar
tására Rimaszombatból Lackner László 
zeneiskolai igazgató, dr. Pazonyi Béla 
és Smid Lehel gimn. tanárok, valamint 
Kovács József polgári iskolai tanár 
kaptak meghívást.

Kinevezéseit 
és cimadományozások.

Magyarország Föméltóságu Kormány
zója dr. Madarassy Elemér pestvidéki 
kir. törvényszéki tanácselnököt, várme
gyénk szülöttét és birtokosát — nyuga
lomba vonulása alkalmából —■ sok évi 
hű és buzgó szolgálatának elismeréséül 
a III. fizetési csoport' jellegével ruházta 
fel. — A Kormányzó Ur dr. Szent lvány 
József gimn. tanár, múzeumi segédőrnek 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére a muzeumöri cimet és 
jelleget adományozta.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a 
m. kir. vízügyi szolgálat mérnöki szakán 
Mispál Istvánt (Győr) főmérnökké ne
vezte ki.

A m. kir. pénzügyminiszter előterjesz
tésére történt kinevezések során a Kor
mányzó Ur Cseh János balassagyarmati 
p. ü. számvizsgálónak a p. ii. tanácsosi 
cimet és jelleget adományozta.

A pénzügyminiszter a rimaszombati 
forgalmi adóhivatalnál Horváth Ferenc 
gyakornokot II. o. tisztté, Jávorszky Tibor, 
Gémesi Tibor és Mogyoródi Árpád dij- 
nokokat pedig gyakornokokká nevezte 
ki. A rimaszombati pénzügyigazgatóság- 
nál Babó István p. ü. dijnok kezelővé 
lépett elő. — A rimaszombati m. kir. 
pénzügyigazgató a rimaszombati pénz
ügyőrségnél Hollós József fővigyázót 
pénzügyőri szemlésszé, Szűcs Ferenc II. 
o. vigyázót pedig I. o. vigyázóvá nevezte 
ki.

A MÁV vezérigazgatósága Baranyay 
Antal ellenőrt (Diósgyőr), volt rimaszom
bati vasúti raktárnokot főellenőrré lép
tette elő.

Adminisztrátori megbízatás. Erm
József krasznahorka-váraljai esperes
plébános — betegsége miatt — nyuga
lomba vonult. A rozsnyói megyéspüs
pök a plébánia adminisztrálásával Já
vorszky József hitoktató-lelkész, földin- 
ket bizta meg.

A Rimaszombati 1 akarók pénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Halálozás. Vidó István állami tanító 
hosszas betegség után január 19-én, 
28 éves korában Rimaszombatban meg
halt. Elhunytét fiatal özvegye, árván 
maradt kislánya, szülei és kiterjedt ro
konság gyászolja. Temetése január 21-én 
ment végbe nagy részvét mellett.

A KIOE csizfürdői tanfolyama. A
Keresztény Ifjak Országos Egyesülete 
Csiz-fürdőn három hetes tanfolyamot 
tart az iparos- és munkás ifjúság lelki
életének fejlesztésére. A három turnus
ban egy-egy hétig tartó tanfolyamon a 
rozsnyói egyházmegye minden részéből 
jöttek össze a katolikus ifjak. Rima
szombatból a múlt héten négy kivá
lasztott iparos ifjú vett részt a kiváló 
budapesti előadók által megrendezett 
tanfolyamon.

Hirtelen halál. Az elmúlt hét szom
batján délután 3 óra felé a Bodnár-féle 
műszaki üzletben hirtelen összeesett és 
szörnyethalt A 11 ni a n n Ferenc, a cég 
egyik alkalmazottja. Az azonnal előhí
vott orvos szivszélhüdést állapított meg. 
A hirtelen halál annál is inkább meg
lepetést keltett, mert a 37 éves fiatal
ember városunk legjobb sportemberei 
közé tartozott és soha betegségről nem 
panaszkodott. Tragikus halálát szülei, 
fiatal felesége és nővére gyászolják.

A rimaszombati sportélet egysége
sítéséért. Lucsánszky Géza, az Orszá
gos Sportközpont miskolci kerületének 
felügyelője az elmúlt héten városunk
ban beható megbeszéléseket folytatott 
a helyi sportélet vezetőivel. A hallottak 
és látottak alapján a kerületi szemlélő 
annak a meggyőződésének adott kife
jezést, hogy sportéletünk fellendülése 
érdekében feltétlen szükség van az erők 
összevonására. Ezt a sportegységet úgy 
érhetjük el, ha a város társadalma min
dennemű sporttágat (labdarúgás, tenisz, 
úszás, atlétika, téli sportok stb.) együt
tesen és közös klub keretében fog 
gyakorolni. Tanácsa megszívlelendő és 
hamarosan megvalósítandó lenne.

A S P I  R í  N
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Közellátási értekezlet. E hó 19 én,
szerdán délben Rimaszombatban dr.Hor
váth Árpád alispán elnöklete mellett 
közellátási értekezlet folyt le, amelyen 
a járások főszolgabirái, a megyei váro
sok polgármesterei és a közellátási 
felügyelőség vezetője jelent meg. Dr. Ha
lász István vm. II. főjegyző, közellátási 
előadó bejelentései alapján az értekez
let behatóan megvitatta az összes közel
látási teendőket, kimerítően foglalkoz
ván a legújabb tejrendelettel.

A lévárti leány leventék eredmé
nyes munkája. Meghatóan kedves kül
döttségjárás folyt le az elmúlt hét vé
gén a vármegyeházán. Király Erzsébet 
lévárt-fürdői állami tanítónő vezetése 
mellett négy egyensapkás leány (Galló 
Erzsébet, Duczmann Juliska, Tóth Ilona 
és Korén Valéria) tisztelgett a várme
gye fő- és alispánjánál, hogy megkö
szönjék azt a jóakaratot, amellyel a 
vármegye kiváló vezetői karácsonykor 
a honvédek javára rendezett előadásu
kat felkarolták. Lévárt község lelkes 
tanítónője alig pár hónapja szervezte 
meg a leánylevente csapatot és máris 
szép eredményekkel dicsekedhetik. A 
karácsonyi előadás kerek 115 p-t hozott 
a nemes cél javára.

A tanítás valamennyi iskolában ja
nuár 25 én, hétfőn újra megkezdődik. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
félévi bizonyítványok kiosztásának ha
táridejét február 27-ben állapította meg.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett férjem, 

illetve gyermekünk elhalálozása alkalmából 
mély fájdalmunkat részvétükkel úgy írásban, 
mint szóval igyekeztek enyhíteni, s kik a 
végtisztességtételén megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. január hó.

Altmann-család.

Katonai üdülő lett a pelsőci Blum- 
intézet. Annak idején megemlékeztünk 
arról, hogy az országszerte ismert pel- 
sőcl Blum-intézetet tüdőbeteg szanató
rium céljaira megvásárolták. A várme
gye egyik legszebb helyén fekvő inté
zetet most nagy költséggel sebesült 
katonák üdülőhelyévé alakították át. 
Az uj katonai üdülőhely működését már 
meg is kezdte.

Az első távházasság Rozsnyón.
Zvara Klára Etelka rozsnyói leány az 
elmúlt héten házasságot kötött Zentkó 
István rozsnyói honvéddel, aki a harc
téren teljesiti a Haza iránti kötelessé
gét.

Az „Olajág" ez évi első számában 
Varga Imre lelkipásztor részletes beszá
molót ad a református egyházközség 
1942. évről. Hit és bizakodás hangja 
csendül ki az avatott tollal megirt köz
leményből. A lap vezető cikkét Lenkey 
Lajos ref. esperes irta, arról értekezvén, 
hogy miképpen érhető el az emberi bol
dogság. Igen érdekes Vadady Sándor 
harctéri levele a fronton eltöltött kará
csony-estéről. A „Rimaszombati Hirek"- 
ben aktuális tudnivalókat olvashatunk. 
A Varga Imre szerkesztésében megje
lenő „Olajág" előfizetési ára egy évre 
2 pengő.



4 G ö m ö r 1943. január hó 24.

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

Közérdekű értesítés.

replők: Theo Lingen, Hans Moser, Heinz 
RUhmann és Gusti Huber. A legköze
lebbi magyar újdonság: Páger Antal 
legújabb vigjátéka, az „Azurexpress” 
Tolnay Klári és Szeleczky Zita fősze
replésével.

Szombattól kezdve az esti előadások 
'/, 8 órakor kezdődnek.

A m. kir. belügyminiszter 290.944/ 
1942—XIII. számú rendeletével a zöld
keresztes népélelmezési tanfolyamok 
előadónöinek kiképzésére 1943. évi már
cius hó 1-től kezdődően hat hónapos 
élelmezési technikai tanfolyam tartását 
rendelte el dr. Soós Aladár egyetemi rk. 
tanár vezetése alatt álló Dlaetetikai In
tézetben (Budapest, VIII., Üllői-ut 66/c.)

A tanfolyamra jelentkezhetnek február 
hó 28-ig olyan 18. évüket már betöltött, 
de 35 évnél nem idősebb fedhetetlen 
erkölcsű magyar állampolgárnők, akik 
legalább négy középiskolai végzettség
gel bírnak és megfelelő háztartási, gaz
dasági, konyhatechnikai és élelmezési 
ismeretekkel, gyakorlattal, tapasztalatok
kal és előadói készséggel rendelkeznek. 
A jelentkezéseket a fenti címre kell in
tézni. Felvételnél az érettségi, vagy pe
dagógiai előképzettség előnynek számit.

A felvétel iránti kérelem Írásban nyúj
tandó be és mellékelni kell hozzá a leg
magasabb képzettségről szóló iskolai 
bizonyítványt, tisztiorvosi bizonyítványt, 
születési anyakönyvi kivonatot, az eset
leges szakképzettséget, az eddigi mű
ködést és az egyéni megbízhatóságot ta
núsító iratokat.

A tanfolyam dija : a tanfolyamhallga
tók havonta 30 P tandijat fizetnek. Ezen 
kívül 20 P vizsgadijat, igy a tanfolyam 
összköltsége 200 P.

A tanfolyam befejező vizsgája : 1943. 
évi szeptember hó első napjaiban zajlik 
le. A tanfolyam és a vizsga sikeres el
végzése után a tanfoiyamhallgatók bizo
nyítványt nyernek, ami őket nagyobb 
számú élelmezettet hivatásszerűen el
látó élelmezési nagyüzemek megszerve
zésére, valamint a népélelmezési tanfo
lyamok vezetésére képesíti.

A tanfolyam nem budapesti hallgatói 
napi 1 '20 P- ért ebédet, illetve 2'40 P-ért 
egész napi élelmezést kaphatnak, sőt a 
hallgatók a rendelkezésre álló helyek
hez mérten igen mérsékelt áron interná- 
tusszerii elhelyezésre is számíthatnak.

Az érdeklődőknek részletesebb felvi
lágosítást nyújt Gömör és Kishont vár
megye m. kir. tisztifőorvosi hivatala Ri
maszombat, vármegyeháza. Az esetleg 
jelentkezők szíveskedjenek elhatározá
sukról a m. kir. tisztifőorvosi hivatalt is 
értesíteni.

* lp a ité rs u la ti közlem ények.
Az Ipartársulat felhívja tagjainak fi

gyelmét arra, hogy amennyiben adójuk 
rögzítve van s a keresetük a múlt év
ben csökkent, amely körülmény folytán 
az adólapjuk a rögzített adóalapjuknál 
sokkal kisebbnek tekinthető, úgy a rög
zített adót január hó 31-ig kell felmon
dani és ezen időig uj kereseti adóval
lomást kell beadni.

Felhívjuk azokat az iparossegédeket, 
akik március hóban mestervizsgát akar
nak tenni, hogy kérvényeiket a Kerületi 
Iparkamarához e hó végéig Miskolcon 
adják be, mert a későbben benyújtott 
kérvények folytán már csak junius hó
ban vizsgázhatnának.

Csak eg y  hasáb fát
a szü k ö lk öd ők n ek !

Nemzeti filmszínház.

Irodalom .
Felesleges emberek.

— Ormay Imre regénye. —
Egy alpesi menedékházban viharos, 

tavaszi hóolvadás idején két házaspár 
kerül össze. Egy világotjárt, idősebb, 
gazdag külföldi házaspár és egy fiata
labb, szegénységből fölvergődött, dol
gozó magyar emberpár. A magas he
gyek között egyszerűvé válnak a dolgok, 
s egyszerűvé, őszintévé válik az ember 
is, mert porszemnek érzi magát. A la
vina eltorlaszolta az utat, a négy ember 
nem mozdulhat ki a menedékházból. 
Beszélgetnek, s a beszélgetésen keresz
tül életek, emlékek, világnézetek tárul
nak fel. Szó esik egy férfiről, akinek 
fiatalsága azokra a keserves esztendőkre 
esett, amelyek Magyarországon egy egész 
nemzedéktől elrabolták a fiatalságot.

Ormay megrázó képet fest ennek a 
fiatalságától megfosztott szegény, „feles
leges” nemzedéknek küzdelmes életéről, 
amely később sem tudott attól a lehan
goló érzéstől szabadulni, hogy felesle
ges tagja a társadalomnak, akkor sem, 
amikor anyagi és társadalmi helyzete 
jelentékenyen javult.

Ez a szép, komoly tanulsága Ormay 
Imre regényének, amely újabb, jelentős 
állomása a tehetséges fiatal iró fölfelé 
Ívelő pályájának.

De az iró megszólaltat egy másik, vi
gasztalóbb hangot i s : azét a bölccsé 
higgadt emberét, akit nem bánt az élet 
céltalansága, mert „hála Istennek” kezd 
megöregedni és rájött, hogy az élet ak
kor is szép, ha céltalan.

A Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 
adta ki az Ízléses kiállítású könyvet. 
Ara fűzve 450, kötve 6'50 P.

Mig két héttel ezelőtt a „Házasság”- 
ban a dolgozó férfi problémája került 
Páger Antal kitűnő játékában a filmre, 
most szombaton és vasárnap az „Enyém 
vagy” cimü legújabb magyar filmujdon- 
ságban a nagyvárosi dolgozó nő szerelmi 
regénye elevenedik meg a vásznon. Me
rész témája ellenére is a szenvedélyek 
eme filmje sok erkölcsi tanulságot és 
megkapóan szép cselekményt nyújt. A 
női főszerepben Szilágyi Szabó Eszter 
művészetének legjavát nyújtja. Mellette 
Percnyi László, Bilicsy Tivadar, Bihary 
József, Szakács Zoltán, Vágó néni és 
Zsilley Margit jeleskednek. György Ist
ván ötletes rendezése mellett Ákom La
jos fülbemászó zenéje biztosítja a kö
zönségsikert. — január 25 én, hétfőn és 
26-án, kedden nagyszerű német vadnyu
gati film kerül bemutatóra „Kanadai ka
land” cimen. Minden ponyvaságtól men
tes izgalmas kalardosiörténet, amelyet 
az aranyláz és a szerelem füt. Fősze
replők : Hans Söhnker és Annié Markart. 
— Január 27-én, szerdán és 28-án, csü
törtökön újabb farsangi mulatságot nyúj
tanak a leghíresebb német komikusok a 
„Gyáva hős“-bcn. Kacagtató cirkusz
komédia ez, sok bohósággal, bonyodal
makkal és boldog szerelemmel. Fősze-

A „Búvár" ez évi első száma gazdag 
tartalommal jelent meg. Az értékes tu
dományos cikkeken, a „Tudomány Mű
helyéből” és „Kis Búvár” cimü rova
tokon kívül számos kép és rajz díszíti 
a szép kiállítású folyóiratot. A Búvár 
dr. Cavallier József szerkesztésében és 
a Franklin Társulat kiadásában jelenik 
meg.

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

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

Az Én Ljságotn-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 „Világposta” katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10 én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'h-eá évre 1'3Q P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

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 12.

A „Magyar Erő” Nyirő József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet körut 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2 40 P.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Rimaszombat, Szij- 
jártó utca 54. szám alatt TÓTH 
SÁNDOR néven

kádármühetyt nyitottam.
Éveken keresztül dolgoztam nagyobb kádár- 
műhelyekben, legutóbb pedig Budapesten, 
mint munkavezető működtem. A szakmámban 
elért nagy gyakorlatom, valamint anyagi vi
szonyaim biztosítékot nyújtanak arra, hogy 
igen tisztelt megrendelőim minden kívánsá
gának eleget tehessek. — Műhelyemben bo
roshordók szesz-, olaj-, zsirhordók, to
vábbá száraz anyagokhoz szükséges csoma
goló hordók, ezenkívül kádak, dézsák és 
mindenféle kádármunkák jutányos árban ké
szülnek. — Mindennemű javításokat olcsón 
és szakszerűen vállalok. — Magamat a tisz
telt Cim jóindulatába ajánlva és szives meg
rendeléseit kérve, vagyok

teljes tisztelettel :

Tóth Sándor kádárm ester.

p i Q  A Kossuth Lajos utca
D l d i t i U *  10, sz. udvarában lévő

k é t  e g y s zo b á s -N o n y h á s  lakás
e l a d ó .  — Értekezni lehet ugyanott 
b. és d. szám alatt. 1-2

E lvállalok.saját Írógépemen m i n d e n f é l e
gyors- és gép irá si m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépirónő kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok). 

Gép- és gyorsírás tanítást vállalok.

R ég i bélyeget,
európait és tengertulit, bélyeges 
régi levelezést vennék gyűjtemé
nyemhez. Dr. Krassó Budapest, V. 
Nádor-utca 19.

119/1942. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 
által képviselt Hangya központ, buda
pesti bej. cég javára 190 P 76 f tőke 
és több követelés és járulékai erejéig, 
a budapesti központi kir. járásbíróság 
1942." évi 41620 sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1942. évi május hó 
18-án lefoglalt 2440 pengőre becsült in
góságokra a feledi kir. jbiróság Pk. 1843/ 
42. sz. végzésével az árverés elrendel
tetvén, az árverés megtartását elrende
lem végrehajtást szenvedő lakásán, üzle
tében Dobóca—Leánymező-puszta leendő 
megtartására határidőül 1943. évi január 
hó 30. napjának délutáni 13. órája tűze
tik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto
rok, Írógép, rádió, tehén s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, de leg
alább a becsár Vs-részéért, készpénzfi
zetés mellett el fogom adni.

Feled, 1943 évi január hó 5 én.
Bajkai Gyula s. k.

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

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

2209/1942. tk. szám.

Á rv e ré s i h ird e tm é n y -k iv o n a t.
Czéner Jánosné sz. Kovács Mária 

végrehajtatnak Demeter Kálmán uza- 
panyiti lakos végrehajtást szenvedő el
len indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtási árve
rést 1428 P 57 f tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a Uzapanyit köz
ségben fekvő, s a

I. uzapanyiti 564 sz. tjkvben A. I. 1—8 
sorsz. 605/a/21, 606/a/21, 599/a/9, 608/ 
a/22, 587/a/132, 588/44, 587/a/22 hrsz. 
alatt felvett és B:2 alatt Demeter Kál
mán nevén álló szántóföld és rét ingat
lanra 845 pengő kikiáltási árban,

II. uzapanyiti 565 sz. tjkvben A. I. 1—4 
sorsz. 594/5, 595/1/25, 587/b/3/5l, 597/ 
b/3/1 hrsz. alatt felvett és B:2 szerint 
egészben Demeter Kálmán nevén álló 
szántóföld, rét ingatlanra 215 P kikiál
tási árban elrendelte.

Az árverést 1943. évi február hó 9. 
napján délután 13 órakor Uzapanyit köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 ‘/„-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
°/o-ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1943. évi dec. 16.
Dr. Mosánszky Lothér s. k.

kir. tvszki bíró.
A kiadmány hiteléül 

Balogh
sh. tisztv.

R Á B E L Y  K Á R O L Y  | | |
könyvnyomdája és könyvkötészete ^

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám. Alapitatott
Telefon: 56. 1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

/. kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 
|  tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat

ványokat. Raktáron tartok: Posta
könyvet 50, 100, 150 és 200 lappal, 
Vizsgálati-, Lisztforgalmi-, Husfor- 
galmi-, Cséplési- és Mázsálási köny
veket. Levente Egyesületek részére: 

Szakaszlajstrom; Igazolvány és Levelezőlapok.

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


