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„Szükséges tinéktek újonnan születnetek..."
(János 37.)

viliódzik, a délibábos magyar lélek, 
lelkében csak egy álom él, az ezer- 
szinü hullámos búzatenger.

„ Újonnan kell születnetek /“
Nemzeti és szociális szellemben. 

Minden cselekvéseteket, egész éle
teteket, szellemiségeteket ennek kell 
áthatnia. A nemzeti eszmének a 
szociális igazságosság jegyében kell 
általhatnia a magyar közéletet. Nem 
kell más mintát utánozni, nem sza
bad más példák után menni, a 
magyarnak van kialakult magyar 
világnézete, világképe, azt kell a 
magyar életben uralkodó csillag
zattá tenni.

„Újonnan kell születnetek!“
Hangzik ma pünkösdkor ti felé

tek a magyar élet nagy parancsa,

Termelni kell!
Minden b'rtokos köteles megfe

lelő gazdálkodással beleilleszkedni 
az ország termelési rendjébe. A 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 
törvény kimondja ezt. Az a küz
delem, melyet mindannyian foly
tatunk, parancsolólag Írja elő. Ha
tósági intézkedésnek van helye 
olyan esetben, ha attól kell tartani, 
hogy az ingatlan parlagon marad, 
vagy a birtokos a termelés rendjét 
a törvényes rendelkezések meg
szegésével veszélyezteti. A föld- 
mivelésügyi miniszter most két 
rendeletet adott ki. Az egyik ren
delet szerint szükség esetén a vár-

---------------- ♦♦----------------

Szász Lajos miniszter
a közellátási visszaélések szigorúbb megtorlását 

jelentette be.

szól tihozzátok a lélek üzenete és 
én ma szemeiteket a szabatkai 
erdő-felé irányítom, ahol ezekben 
a napokban magyar cserkészek tá
boroznak, magyar cserkészek ké
szülnek a magyar Jövendőre a ma
gyar élet hivó áldozatos szolgála
tára nevelni „emberibb embert, ma
gyar abb magyart.“

30 éven keresztül a magyar élet 
legáldozatosabb munkásai ők vol
tak, belőlük kerültek ki az ujarcu 
magyarok, a leghívebb kisebbségi 
magyarok.

Magyar testvérek! „Szükséges 
néktek újonnan születnetek!" a 
pünkösdi lélek zendülése hallatszik 
túl időn és téreken. Újonnan kell 
születnetek a pünkösdi lélekből át- 
hatoltan a cserkészeszmény, a cser
kész tízparancsolat jegyében.

Magyarom, Jó munkát. Légy 
résen! S...I.

megyei gazdasági felügyelőség bir
tokkezelőt rendel ki a szükséges 
mezőgazdasági munkálatok elvég
zésére. A másik rendelet olyan 
esetekre vonatkozik, amikor rövid 
ideig tartó beavatkozással nem le
het a termelési rendet biztosítani. 
Ekkor a vármegyei gazdasági fel
ügyelőség javaslata alapján bíró
sági eljárással az elhanyagolt me
zőgazdasági ingatlanokat haszon
bérbe adják. Ez a haszonbérbe
adás legfeljebb hat évre szólhat. 
Mindenkinek legfőbb kötelessége, 
hogy dolgozzék ott, ahová a sors 
rendelte. A tisztviselő az Íróasztal 
mellett, a munkás az esztergapad
nál, a gazda a földjén.

Szemközt az ifjúsággal.
Első esetben történt, hogy az 

állam legfőbb vezetői: a felelős ma
gyar minisztérium elnöke és tag
jai, valamint az egyik magyar had
sereg parancsnoka leültek egy asz
talhoz néhány magyar egyetemis
tával szemben, akiknek egyetlen 
előnyük, vagy kiváltságuk csak az, 
hogy választott vezetői, elnökei, 
vezérei, törzsfői, szeniorjai a többi
nek és három napon keresztül el
beszélgettek egymással az ország 
problémáiról, a magyar élet leg
fontosabb sorskérdéseiről, a jövő 
útjáról, a magyar ifjúság elitjének: 
az értelmiségi ifjúságnak felfogásá
ról, útjairól és céljairól.

A nemzetvédelmi propaganda
miniszter meghívására Lilafüreden 
három napon keresztül folyt le ez 
a tanácskozás.

A magyar állam vezetői bíztak 
a magyar ifjúságban akkor, amikor 
ezt a találkozást létrehozták. A ma
gyar ifjúság, melyet eddig oly sok
szor neveztek könnyelműnek, meg
gondolatlannak, közepes képzett
ségűnek, a háromnapos találkozó 
alatt fényesen igazolta, hogy rá is 
szolgált a bizalomra. Kiderült, hogy 
a mai magyar ifjúság elveti a régi 
pártpolitikus világnak még a jelzőit 
és frázisait is. Nem akar hajlani 
semmiféle pártárnyalathoz még csak 
hajszálnyira sem. A magyar ijfuság 
egyszerűen és teljes valóságában 
— magyar.

A mai magyar ifjúság intranzi- 
gensen és hajlíthatatlanul magyar, 
s ez a magyarság mérhetetlen nagy 
felelősségérzettel és komolysággal 
tölti el őket. Szakadatlan munka 
és szakadatlan tanulás nyomán ki
fejlődött alapos tudás, a magyarság 
nagy kérdéseiben való ösztönösen 
nyugodt, de amellett tárgyi tudá
sokra épült biztonság jellemzi őket. 
Az egyes felszólalók felszólalásaik
ban nyugodt méltóság, kemény 
őszinteség és az őszinteséggel pá
rosult, magas politikai színvonalú 
tapintat nyilvánult meg.

A lilafüredi találkozón kialakult 
szellem harmóniát hozott a nem
zet vezetői és ifjúsága között. Ez 
a harmónia erőt biztosit az ifjúság
nak, hogy munkájukat a nemzet 
vezetői támogatják, de biztosíték 
ez a harmónia a nemzet vezetőinek 
is abban, hogy a magyar jövendő: 
a fiatalság komoly és hivatott az

Nikodénius, a zsidók főembere, 
Jézusnak egyik titkos tanítványa 
éjnek évadján felkeresi a Mestert, 
vele beszélgetést folytat az üdvös
ség kérdéseiről és a Mester Niko- 
démus megrázóan komoly és mély 
kérdéseire ezt a klasszikus tömör
ségű, mindent magába foglaló vá
laszt adja: „Szükséges tinéktek újon
nan születnetek!“

Ez a szózat minden pünkösdkor 
végigzendül a világon. Minden 
pünkösdnek ez a lényege, minden 
pünkösdi igehirdetésnek ez a tar
talma.

Most pünkösdkor ennek a fel
hívásnak tartalma sokkal mélyebb, 
hangja erőteljesebb, jobban mar
kol bensőnkbe, vesénkbe lát, s 
megdöbbenésre, önmagunkba vonu
lásra késztet.

Most pünkösd-ünnepén Rima
szombat magyarsága ezzel az igé
vel köszöntelek:

„Szükséges tinéktek újonnan 
születnetek /“

A magyarságnak ma egy lelki 
és szellemi átalakuláson kell ke
resztülmennie, meg kell találnia 
önmagát, meg kell találnia a mo
dern tartalommal telitett örök ma
gyar lényeget. Le kell vetkőznie 
azt az idegen szellemű lelkiséget, 
amely a magyar életben csak üz
letet, prédát, hasznot lát, amely a 
magyarban „Csáky-szalmá“-ját lát
ja. Meg kell szabadulnunk a libe
ráliskor szabadverseny csökevényé- 
től, mely átgázol magyaron, eltipor 
minden értéket, ha egyéni érvénye
sülésről van szó, mely lehengereli 
a közösségi érdekeket.

A magyar lélekben ki kell ala
kulnia a lélek közösségének, egy
séges lelkiségnek, amely a magyar
ságban örök értéket, a magyarság
ban magasabbrendü lényeget, a 
magyar élet szolgálatában szent 
elhivatást, az érette való áldozat
ban gyönyört és kiteljesülést érez ; 
amely nem ismer urat, parasztot, 
számára nem állanak fenn társa
dalmi korlátok, füle csak egy hang
ra rezonál, a magyar gyermek égi 
szavára, szeme előtt csak egy fény

ország továbbépítésére és meg
tartására. Az erős ifjúság pedig a 
nemzet legszebb pünkösdi Ígérete.

Szász Lajos közellátásügyi mi
niszter vasárnap a MÉP kecske
méti választmányi ülésén részletes 
tájékoztatást adott a közellátás idő
szerű kérdéseiről, elsősorban

az uj beszolgáltatás! tervről, 
amelynek végrehajtásával kap
csolatban a közeljövőben kü
lönböző rendeletek látnak nap

világot.
Ezek a rendeletek a gyakorlati élet 
szempontjából bizonyos módosítá
sokat jelentenek majd az eddigi

terven. Részletesen szólt a minisz
ter a beszolgáltatás révén rendel
kezésre álló javak áruforgalmának 
megszervezéséről és szabályozásá
ról, majd a mezőgazdasági termé
kekkel valló ellátásról, az ár és 
bérkérdés rendezésének szükséges
ségéről és

a zugkereskedelem ellen terve
zet újabb intézkedésekről, ame
lyek a közellátási visszaélések
nek az eddiginél sokkal sulyo-

Pünkösdkor cserkésznap a szabatkai erdőben.
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sabb büntetését is lehetővé 
teszi.

Hangoztatta, hogy a mai idők fel
tétlenül megkövetelik a korlátozá
sokat és fegyelemre, rendre, ön
megtartóztatásra, lemondásra és ál
dozatkészségre van szükség, mert 
csak igy lehet eredményesen szol
gálni a közösség érdekeit.

I  A Légoltalmi Liga |
házadat és vagyonodat védi!

Mindenki érdeke, hogy
t a g j a  l e g y e n  

a

L ig a  h e ly i c s o p o rt já n a k !

Rimaszombat és vidéke 
madárvilága.

Megírtuk nemrégen, hogy vitéz Lok
csánszky András volt szolgabiró „Gömör 
és Kishont vármegye madárvilága" ci- 
men nagyszabású tudományos müvet 
készített el, amely a szakkörökben is a 
legkedvezőbb kritikákat váltotta ki. így 
legutóbb a magyar kir. Madártani Inté
zet igazgatója meleg hangú levélben fe
jezte ki elismerését a hatalmas munka 
komoly értéke felett. Vitéz Lokcsánszky 
András most fejezte be . Rimaszombat 
és vidéke madárvilága“ cimen újabb ta
nulmányát, amely 657 oldalon foglalja 
magában városunk és környékének gaz
dag s eddig ismeretlen vonatkozású 
madárvilágát.

Vitéz Lokcsánszky, aki a világhábo
rúban a vármegyének elsőnek szerzett 
hírnevet a hősi tetteivel kiérdemelt 
aranyérme révén, s akit a csehszlovák 
megszállás idején is meg nem alkuvó 
magyarsága miatt az idegen hatalom be
börtönözött, — és attól az amnesztiát 
el nem fogadta — most ismét jó szol
gálatot tett szülőföldjének értékes és 
hasznos munkájával, amelyet néhai Fábry 
Jánosnak, a boldogemlékezetü nagy tu
dású tanárja emlékeinek szentelt.

C s e rk é s zn a p  a s z a b a tk a i e rd ő b e n .
Pünkösdkor, 1943. junius 13-án és 

14 én a szabatkai erdőben „Nemzet
szolgálat" jelszóval jubiláris disztáboro- 
zást tartanak, mely alkalomból, 30, illetve
10—10 éves cserkészmultjuk és jelenük 
szebbnél-szebb virágait szórják Rima
szombat város kedves közönsége elé és 
magyar cserkész-lélekkel várják ked< es 
vendégeiket.

Tábori rend: V a s á r n a p  délelőtt 6 
órakor zenés ébresztő, 9 órakor isten
tiszteletek a templomokban, 11 órakor 
hősi hallottaink-emlékmüvének megko
szorúzása, 12 órakor térzene a Tompa
téren.

Délután : 14 órakor a csapatok zenés 
kivonulása a táborba, 15 órakor a tábor 
ünnepélyes megnyitása, 17 órakor egyéni 
és őrsi versenyek, 19 órakor disztábor- 
tüz, 22 órakor zenés takarodó.

Hétfőn délelőtt 9 órakor tábori isten
tiszteletek az erdei táborba, 10 órakor 
ünnepélyes fogadalomtétel, 11 órakor 
Forgó színpad.

Délután : 14 órakor Repülőmodell ver
seny, 15 órakor vitorlázó bemutató mo- 
tor-vontatásos nagy géppel, 16 órakor 
korszerű hadijáték, 18 órakor ünnepé
lyes zászlólevonás, 19 órakor félre bá
nat, félre bú_I!

Cserkész csárda!
Keleti vásárt

A munkások és tisztviselők nyári 
utazási kedvezménye. A fizetéses sza
badságra jogosult munkások és tiszt
viselők ez évben Is szeptember 15 lg 
egyszeri oda- és visszautazásra gyors-, 
sebes- és személyvonatokon 50°/.-os 
kedvezményben részesülnek. Erre csak 
azoknak van joguk, akiknek évi jöve
delme a 3000 pengőt nem haladja meg. 
A kedvezmény kiterjed az együtt utazó 
feleségre és a 14 évnél nem idősebb 
gyermekekre is.

O t n B r

Vjabb feltételekhez kötötték a téli 
tüzelőanyag vásárlását.

A m. kir. iparügyi miniszter 
23.200/1943. Ip. M. számú rende
letével a lakások és más helyiségek 
fűtése céljából történő tüzelőanyag 
beszerzését és annak felhasználását 
bizonyos feltételekhez kötötte. A

nem központi fűtéssel rendelkező 
lakások fűtésére 

a szobák és a lakók számától 
függően az alábbi pontértékben 

kifejezett tüzelőanyag mennyiség 
szerezhető b e :

A lakás szobáinak
száma: 1

1 200
2 200
3 200
4 200
5 v. több 200

A lakás lakóinak száma
2 3 4 5 v. több

200 200 200 200 pont
280 280 280 280 „
280 350 350 350 „
280 350 420 420 „
280 350 420 490 „

Egy pontértéknek az alább felsorolt 
tüzelőanyagokból a következő meny- 
nyiségek felelnek meg:

Tűzifa 17, dorogi szén vagy bri
kett 10, koksz 8, pécsi szén 9, big- 
nit 20, salgótarjáni szén 12, egyéb 
barna szén 15 kg.

Az átszámítás úgy történik, hogy 
a megfelelő pontszámot megszo
rozzuk a kg. mennyiséggel. Ha te
hát valaki például 3 szobából álló 
lakással bir és a családtagok száma 
3, s tűzifát akar beszerezni, akkor 
350x17=5950 kg, azaz kb. 12 ür- 
méter fát vásárolhat. Ez esetben 
azonban szénre nem tarthat igényt

A szobák és személyek száma 
szerint átlagosan 9—21 ürni. 
fa vásárolható. 1 ürméter tű
zifa 3 q. salgótarjáni és 4 q. 
borsodi szénnek felel meg.

A város gazdasági hivatalának 
számítása szerint

Rimaszombat téli tüzelőanyag 
igénye kb. 28.000 ürm. fa.

Ennek */« része a szénhasználat kö
vetkeztében elesik, úgy hogy a fa 
szükséglet 20.000 ürméterre csök
ken. A rendelet igazságos végre
hajtása érdekében jövőben a tűzifa 
vásárlását „vásárlási engedélyihez 
kötik, amelyet a lakószobák és a 
személyek száma alapján a város 
közellátási hivatala adja majd ki.

A város erdészeti hivatala közli 
a lakossággal, hogy a tűzifa áru
sítását, mihelyt a minisztérium a 
faanyagot felszabadítja, köztudo
másra hozza és igy a hivatalnak 
faügyben való felkeresését egyelőre 
mellőzzék.

♦♦

Kedves Olvasóinak, Előfizetői
nek és Hirdetőinek kellemes pün
kösdi ünnepeket kivan a

„Gömör.“

Személyi hir. Márkus- és batizfalvai 
Mdriássy Zoltán meghatalmazott minisz
ter, Magyarország római kvirináli követe 
junius 7-én sógorával, dr. runyai ’Sóldos 
Béla m. kir. titkos tanácsossal együtt 
városunkban járt és itt rokoni látogatá
sokat tett.

Kinevezések. A m. kir. belügyminisz
ter az 1942—XXII. t. c. 3. § a alapján 
Gömör és Kishont vármegye törvény- 
hatóságához dr. Bartha László várme- 
megyei aljegyző, tb. főszolgabíró nyíregy
házai lakost vármegyei főjegyzővé ki
nevezte. (44.771/1943. III. B. M. sz.) — 
A m. kir. belügyminiszter az 1942—XXII. 
t. c. 3. § a alapján Gömör és Kishont 
vármegye törvényhatóságához dr. His- 
nyay-Heinzelmann Imre vármegyei fogal
mazó, tb. szolgabjró rimaszombati lakost 
vármegyei aljegyzővé kinevezte és a 
főispáni titkári teendők ellátásával bízta 
meg. — Dr. Foss Lénárd vármegyei 
fogalmazó, tb. szolgabiró, feledi lakost 
szolgabiróvá kinevezte.

Dr. Pobozsny Róbert pápai prelá- 
tus. XII. Pius pápa dr. Pobozsny Róbert 
püspöki helynök-kanonokot, a rozsnyói 
egyházmegye irodaigazgatóját pápai pre- 
látussá nevezte ki. A kitüntetés az egész 
egyházmegye területén, ahol dr. Pobozsny 
Róbert fáradtságos munkásságát nagyra- 
becsülik, őszinte örömet keltett.

Doktorrá avatás. Petrusz Bélát, a 
rimaszombati kir. tanfelügyelői hivatal 

' tisztviselőjét folyó évi május hó 27 én 
a pécsi Erzsébet Tudomány-egyetemen 
az államtudományok doktorrává avatták.

Bérmálás Rlmaszécsen. Bubnics Mi
hály m. kir. titkos tanácsos, a rozsnyói 
egyházmegye püspöke junius 6-án, va
sárnap osztotta ki a bérmálásszentséget 
Rimaszécsen. A megyéspüspököt dr. 
Horváth Béla feledi főszolgabíró és Má
zik László pápai kamarás, esperes
plébános fogadták. A bérmáláson, amely 
a templom-téren folyt le és az általa 
való megerősítésben 260 ifjú részesült. 
Rimaszombatból megjelentek dr. Horváth 
Árpád alispán, Radány Lajos esperes
plébános, dr. Dóczi András vm. aljegyző 
és Tóth Sándor r. kát. hitoktató-lelkész 
is. A megyéspüspök fényes papi segéd
lettel mondotta a főpapi misét, az ün
nepi szónoklatot pedig Radány Lajos 
esperes-plébános tartotta.

Járási és városi hadigondozótisztek
vették át junius 1 - én a csapat hadigon- 
dozó-tisztek működési körét. Ezek a 
hadigondozó-tisztek azokkal a hatósági 
és társadalmi szervekkel fognak együtt
működni, amelyek a hadigondozottakkal 
és a hadbavonuliak hozzátartozóinak 
gondozásával foglalkoznak. Rimaszombat 
város területére a katonai parancsnok
ság hadigondozó-tisztként Haynik Géza 
tartalékos főhadnagyot hívta be.

Tábori istentisztelet a Horthy Mik- 
lós-téren. Az egész országban egyide
jűleg junius 6 án, vasárnap délelőtt 9 
órakor a levente eszmék jegyében, a 
hősökre való emlékezésként és a har
coló katonáknak az ima utján való meg
segítésére Rimaszombatban is tábori 
istentiszteletet tartottak a protestáns 
egyházak. A Hősök-Emlékmüvének talap
zatára helyezett oltárnál a „Jövel Szent
lélek Úristen..." zsoltár eléneklése után 
Amminger Ferenc ev. hitoktató-lelkész 
hirdette az Igét és mondott magasba 
szárnyaló hazafias imádságot. Majd 
Varga Imre ref lelkész mondott mélyen 
szántó, ékes gondolatokkal teljes ünnepi 
beszédet. Krisztusnak a barátaiért és 
ellenségeiért elszenvedett martiromságát 
és Zrínyi Miklósnak, a szigetvári hős-

Tartsuk be
a légoltalm i e lő írásokat!
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nek önfeláldozását állította követendő 
példaként a jövő magyar reménységei 
elé. Az Igazi hős az, mondotta, aki az 
önfeláldozás lelkiségéből táplálkozik és 
szeretettel adja életét a barátjáért. Ezt 
a krisztusi szeretetet kell ápolni a ma
gyar közösség minden vonatkozásában, 
mondotta. Majd buzgó imádság után 
megáldotta a megjelenteket, akiknek 
soraiban ott voltak a leventék, valamint 
az iskolák ref. tanulói is. A „Tebenned 
bízunk..." zsoltár és a magyar nemzeti 
imádság eléneklése után, amelyet Szűcs 
György kántor Intonált ért véget a szép 
időben lefolyt tábori istentisztelet.

Előjegyzési felhívás. Dr. Baranyai 
József, a „Komáromi Lapok" szerkesz
tője, városi könyvtár-igazgató „A vesz
tőhelytől az internálótáborig" cimen 20 
éves visszaemlékezéseit irta meg min
denkit érdeklőén. A 150 oldalas, díszes 
kiállítású könyv ára 3'50 P és a hadi
özvegyek s hadiárvák javát szolgálja. A 
könyvet lapunk szerkesztőségében is elő 
lehet jegyezni, vagy pedig közvetlenül a 
szerzőnél (Komárom, Kultúrpalota) ren
delhető meg.

Hibaigazítás. A „Gömör" multheti 
számában a SzMKE közgyűléséről irt 
cikkünkbe sajtóhiba csúszott be. E mon
dat helyett: félszáz szervezete van Gö- 
mörben a SzMKE nek, sajnos éppen 
Rimaszombat környékén van, ez a helyes 
mondat: „sajnos, éppen Rimaszombat 
környékén nincs fiókszervezet."

A kát. férfiak OltáregyesDIete junius 
havi taggyűlését 18-án, pénteken este 
fél 8 órakor tartja a Széman-Intézet 
kongregációs termében.

A „Kisipari hitelnyújtás egy módja"
cimen hosszabb cikkben foglalkozik a 
a Nép- és Családvédelem most meg
jelent májusi száma dr. vitéz Puskás 
Zsigmond tollából a Horthy Miklós-téri 
szabómühely társascég munkásságával, 
amelynek megalapításához az’állam 5000 
P kölcsönnel járult hozzá. Megállapítja 
a cikk, hogy az öt volt szabósegéd a 
céltudatos munkának és az egyesült 
erővel való összedolgozásnak olyan pél
dáját adta, amely elismerésre méltó és 
példaként állítható oda a Nép- és Csa
ládvédelmi Alap megsegitettjeinek. A 
számszerű üzleti adatokból kitűnik, hogy 
az államnak már két év alatt visszaté
rült 5.190 pengő (törlesztésben, adóban 
és OTI-járulékban), igy tehát a kölcsön 
máris meghozta a maga sokszoros gyü
mölcsét.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

A kenyérváltójegyek a nyáron min
denütt beválthatók. A közellátásügyi 
miniszter elrendelte, hogy junius 1. és 
szeptember 30-a között a kenyérváltó
jegyekre az ország egész területén nem
csak a vendéglátóüzemekben, de a pék 
és élelmiszer-üzletekben ki lehet szol
gáltatni a megfelelő mennyiségű ke
nyeret.

Halálozás. Horváth Géza cigányprí
más, a muzsikus nemzetség egyik köz
kedvelt fiatal tagja junius 4 én, 42 éves 
korában hosszas szenvedés után meg
halt. Temetése hagyományos szokások 
szerint junius 6 án, vasárnap délután 
nagy részvét mellett ment végbe a rima- 
tamásfalvai temetőben, ahová a gyász- 
baborult kis családján, nagyszámú rokon
ságán és az egyesült cigányzenekaron 
kívül számosán kisérték ki örök pihenő
helyére Horváth Gézát azok, akiknek 
szépen zengő szárazfája sok kedves órát 
szerzett.

Felvételek a MÁV-nál. Az állam
vasutak igazgatósága középiskolai érett
ségi vizsgát tett vagy középiskolával 
egyenrangú más tanintézetet végzett 
nőtlen férfiakat vesz fel. A kezdő illet
mények teljes összege havi 175 pengő. 
Felvételüket kérhetik az említett végzett
séggel rendelkezők akkor, ha 18. élet
évüket betöltötték, de 27. életévüket még 
nem érték el. További felvilágosítást 
személyesen vagy Írásban az Állam
vasutak igazgatóságának általános igaz
gatási főosztályától (Budapest, VI., Ánd- 
rássy-ut 75. II. 265. ajtó) lehet kérni és 
ugyanide kell a személyi okmányokkal 
felszerelt kérvényeket beadni.
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T i  s z t  i f s  a
meg olykor szervezetét a bélben
felhalmozódott sok káros salaktól 
akkor Is. ha nincs székrekedése. 
Jó tisztitó 

■"•íS hashajtó a

Műsoros est. A helybeli evangélikus 
egyház belmissziói szervei folyó évi 
junius hó 20 án, Szentháromság vasár
napján este fél 7 órakor műsoros estet 
rendeznek a Polgárikör nagytermében, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel 
meghív és vár a rendezőség. A műsor a 
a következő: 1. L. G. da Viadana: „Ör
vendező zsoltár", énekli az evangélikus 
vegyeskar Amminger Ferenc hitoktató- 
kántor vezetésével. 2. Turmezei Erzsé
bet: „Kerekes gyerekek nyaralnak" 1 
felvonásos színmű, előadják a vasárnapi 
iskolások. 3. P. Tschaikowsky: „Chanson 
triste" és L. van Beethoven: „Menüett", 
hegedűn játsza Istók András p. ü. titkár, 
zongorán kiséri: Amminger Ferenc. 4. 
Amminger Ferenc Reményik Sándor 
verseket szaval. 5. Egyed Aladár: „Le
gyen akaratod", énekli: Oskó Józsefné, 
zongorán kiséri : Amminger Ferenc. 6 
Turmezei Erzsébet: „Isten legkisebb
szolgái", 1 felvonásos színmű, előadják 
a vasárnapi iskolások. Konferál: Szo- 
kolay Kató.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legmagasabb kamat
tal gyümölcsözted, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5“ o-os osztalékot fizet.

Levelezés a Szovjetoroszországban 
levő magyar hadifoglyokkal. Szovjet
orosz hadifogságban lévő egyes magyar 
hadifoglyok hozzátartozóihoz Törökor
szágon át levelezőlapon értesítést küld
tek. Egyes lapokon csomagok, élelmi
szerek küldését kérik a magyar hadi
foglyok. Mivel az Oroszországban hadi-1 
fogságban lévő magyar hadifoglyok ré
szére csomagok küldésére és a velük j 
való levelezés kérdésére megállapodás I 
nincs, az illetékes magyar szervek, első-j 
sorban a magyar Vöröskereszt és ma-1 
gyár posta a szükséges lépéseket már 
megtették és a kérdés szabályozásáról 
a napisajtó utján a nagyközönséget ér
tesíteni fogják. A Szovjetoroszországban 
lévő hadifoglyokkal való levelezésre a 
magyar Vöröskereszt külön e célra szol
gáló levelezőlapot fog kiadni és csak 
ezeket a lapokat továbbítják. Egyelőre 
csak azok Írjanak, akik már kaptak le
velet Szovjetoroszországban lévő foglyok
tól, mert az egyéb utón, például rádión 
közölt közlemények bizonytalanok.

A kirakati árak feltüntetése. Az
áruk számlázása és vételárának tárgyá
ban kiadott uj rendelet május 21 én 
hatályba lépett. A rendelet értelmében 
minden kereskedő köteles a kirakatban 
elhelyezett áruk eladási árát szembe
tűnő módon feltüntetni, valamint az 
üzlethelyiségében az árukat eladási ár- 
megjelöléssel ellátni. A rendelet végre
hajtását már a közeli napokban szigo
rúan ellenőrizni fogják.

Az iparos- és kereskedőtanonciskola 
évzárója. Városunk életében komoly 
hivatást betöltő iparos- és kereskedő
tanonciskola folyó hó 9-én délután 3 
órakor tartotta meg évzáró ünnepélyét. 
A bensőséges ünnepélyt Horváth Lajos 
igazgató nyitotta meg, akinek keresetlen 
szavai a tanoncifjuság iránt érzett sze- 
retetről tanúskodtak. Majd Dobó Dezső 
kereskedőtanonc szavalta el ügyes elő
adókészséggel Babits Mihály : Áldás a 
magyarra c. költeményét. Ezután Valasz- 
kay Rezső felügyelőbizottsági elnök nyúj
totta át a miskolci Kerületi Kereske
delmi és Iparkamara bronz jutalomérmét 
Pergyik József 111. tanulónak, mint ezen 
iskolai év legkiválóbb iparostanoncának. 
Többen részesültek könyvjutalomban. 
Az elbocsájtóbizonyitványok kiosztása 
és a Himnusz eléneklése után a kis 
házi ünnepély véget ért.____________

Mikor szabad táncolni? A belügy
miniszter újra szabályozta a szállodák
ban és a kirándulóhelyeken tartható 
táncokat. A junius 2-án hatálybalépett 
rendelet kimondja, hogy szállodában 
szombaton, vasárnap és ünnepnap dél
után 5 órától este fél 11-ig, más napo
kon pedig délután 6 órától 8 óráig, ki
rándulóhely étkezőhelyiségének kijelölt 
különtermében pedig szombaton, vasár
nap és ünnepnap délután 5 órától fél
11-lg szabad táncolni. Ezeken a tánco
kon csak 18 éven felüliek vehetnek részt. 
Egyesületek és klubok tagjaik és ezek 
legközelebbi családtagjai részére rendőr
hatósági engedély nélkül rendezhetnek 
táncot, de dijat semmiféle cimen nem 
szedhetnek. Ha azonban a tánc tartá
sáért bárminő cimen dijat szednek, vagy 
ha azon a tagokon és a legközelebbi 
családtagokon kívül mások is résztvesz- 
nek, a tánc csak rendőrhatósági enge
déllyel tartható. Az engedély négy hó
napra adható ki, de időközben is bár
mikor visszavonható, ha azt közrendé
szeti, közbiztonsági vagy közerkölcsi 
szempontok indokolják. A négy hóna
ponként kiadott engedélyért minden 
hónapban újra kell folyamodni.

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.

H itv esg y ilk o ssá g ér t 10 év i fegyház.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestoll. 12 —, szürke pelyhes ka- 
csatoll, nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll 
2 —, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll
3-20, jobb 4-—, finomabb, szürke fosztott 5-—, 
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12-—, pelyhesebb 
14*— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- 
olIvállalata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

A rimaszombati kir. törvényszék bün
tető-tanácsa ár. Böszörményi-Nagy Béla 
tanácselnök vezetésével junius 7-én, hét
főn egész napon át tartó ülésében tár
gyalta ifj. Kovács Rudolf 34 éves de
reskei gazdálkodó bünperét, aki ez év 
január 30 án 19 éves feleségét, született 
Fülöp Jolánt megfojtotta és holttestét 
kútba gyömöszölte. Á vád és a tanúval
lomások szerint a jómódú gazda fiatal 
hitvesét, akivel alig két hónapot élt 
együtt, féltékenységével gyötörte, a vég
zetes nap reggelén favágás ürügye alatt 
a falu határába csalta, itt

egy ortókapával fejbeütölte, az asz- 
szonyt nyakán lévő nyaksállal meg
fojtotta, majd az élettelen testet egy 
alig fél méteres vízzel telt kútba 

vetette.
Ifj. Kovács Rudolf a gyilkosság után 
nyugodtan hazament, szörnyű tettére 
azonban hamarosan rájöttek.

A vádlott úgy a vizsgálat, mint a fő- 
tárgyaláson felesége halálát véletlen sze
rencsétlenségként igyekezett beállítani 
és a gyilkosságot tagadta. Az orvosi 
szakvélemények azonban bebizonyították,

hogy az asszony már holtan került a 
kútba, valamint igazolták azt is, hogy a 
vádlott nagyfokú idegessége ellenére is 
beszámítható. Dr. Meskó Árpád kir. 
ügyész meggyőző erejű vádbeszéde és 
dr. Dohnányi Dezső ügyvéd hatásos jogi 
érvekkel alátámasztott védő-beszéde után 
a törvényszék

ifj. Kovács Rudolfot a BTK 279. 
szakaszába ütköző és a 280. §. sze
rint minősülő házastárson elköve
tett szándékos emberölés büntette 
miatt 10 évi fegyházra és 10 évi 
hivatalvesztésre, s a perköltségek 

megtérítésére Ítélte.
A bíróság a vád elbírálásánál tekintetbe 
vette a 92. §-t és az előre megfontolt
ság szándékát mellőzte. Emiatt a kir. 
ügyész fellebbezést jelentett be, de meg
fellebbezte az Ítéletet a vádlott és vé
dője is. A nagy érdeklődést keltett gyil
kossági btlnper bírái dr. Brommer An
dor és dr. Istók Barna kir. törvényszéki 
bírók voltak, jegyzője pedig dr. Licskó 
Lóránt, mig a meggyilkolt asszony csa
ládját dr. Baráth László ügyvéd képvi
selte.

S P O R T .
Labdarúgás.

Miskolci MOVE SE-R. Törekvés 
SE 2:0 (1:0). A „Felvidéki Kerület" 
bajnoki címéért múlt vasárnap, f. hó 
6 án játszotta le a 2 csapat a Miskolcra 
kisorsolt visszavágó mérkőzést. A 2 csa
pat felállítása a következő volt:

Miskolci MOVE SE : Koznia 1.-Kozma 
II., Glatz-Mészáros, Korom, Pataky Kli- 
maj, Szabó, Pecz, Morgent és Csótai.

A R. Törekvés SE: Juhász Csapó, 
Molnár I.-Mucsik, Kardos, Balaton-Vályl, 
Antóny, Barczi, Szapáry II. és Dombó
vári.

A bajnoki mérkőzés szép számú és 
előkelő közönség előtt folyt le a „Szir
mai-úti sportpályán." A közönség között 
helyet foglalt 50 rimaszombati „drukker" 
is, akik — bár az eredményben csalat
kozva — tanúja lehettek csapatuk szép 
játékának.

A miskolci pálya nagyon jó karban 
van, az idő is kedvező volt, igy mind
két csapatnak volt alkalma megcsillog
tatni tudását. A mérkőzés egyenlő ellen
felek küzdelmét mutatta, sőt inkább —

még a közönség megítélése szerint is 
— a rimaszombati csapat volt az, ame
lyik szemre szebb játékot mutatott. Saj 
nos az eredmény nem ezt mutatja. A 
mérkőzés egész ideje alatt hullámzójáték 
folyt. Játékosaink néha, még Rimaszom
batban sem látott összjátékkal gyönyör
ködtették a közönséget, mely azokat 
néha hálás tapsokkal viszonozta. Azt re
méltük, hogy végre idegenben sikerül 
véget vetni a sorozatos balsikernek, de 
a balszerencse itt sem hagyott cserben 
és ehhez járult még egy nagy bírói té
vedés is — mely biztos gólt jelentett 
volna számunkra — és ezt a fontos 
mérkőzést ismét elvesztettük. Ezzel a 
vesztes mérkőzéssel csapatunk egyelőre 
a harmadik helyre került a kerületi baj
noki elmért vívott küzdelemben. A fő
célunk azonban, miht azt illetékesek ki
jelentették, talán mégis teljesülni fog, 
mert városunk csapatát most már tény
leg besorsolják a már régen várt és 
minket joggal megillető Nemzeti Baj
nokságba, melynek a III. osztályában 
fogunk játszani.

Ma vasárnap: pünkösd elsőnapján a 
Losonci AFC NB. II-ős csapátával ját
szik a R. Törekvés SE idehaza barát
ságos mérkőzést d. u. 5 órai kezdettel.

Beküldött könyvek.
Szepesi N. Vilmos: „Az ősi Szepesség."

„Az ősi Szepesség" c. könyv elsősor
ban arra a ké désre ad feleletet, mi 
volt Magyarország számára a Szepesség? 
Mit jelentett a magyar nemzeti kultúra 
és közélet szempontjából: A magyarság 
századokon át élt testvéri szeretetben a 
szepességi németséggel, századokon át 
a kölcsönös megértés volt ennek az 
összetartásnak éltető lelke. A Szepes
ség volt Magyarország „északi fénye", 
amely besugározta a haza szellemi és 
anyagi életét. A Szepesség odaadta a 
magyar hazának az ő hü szivét, szabad 
és soha nem csüggedő, viharálló lelkét.

Erről a földről, ennek a „Cipszer- 
országnak" történelmi, gazdasági, poli
tikai, művészeti múltjáról, egész életéről 
nyújt keresztmetszetet „Áz ősi Szepes
ség" cimfl könyv, amelynek szerzője a 
cseh megszállás alatt buzgó tényezője 
volt a Szepesség szívó s  küzdelmeinek 
azért a célért, hogy kultúráját, önálló 
vélekedéseit, birtokállományát és a ma
gyarsághoz való ragaszkodását megvédje 
a cseh uralom erőszaka ellen. A könyv 
szerzője a Szepesség legalaposabb is
merője. Szeretettől átfűtött Írása köze
lebb fogja hozni a Szepességet a ma
gyar közönséghez. A rendkívül érdekes 
munkát, amelyet 61 kitűnő illusztráció 
díszít, a Singer és Wolfner-cég adta ki. 
Ára fűzve 860, kötve 1160 P.

Bizalmat érdemel,
amiben nem ctoiódunk. A C M o r o d e n t  

mtn&ége m in d ig  ugyanoi.

Chlorodont
f o g p a s z t a
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Az „Egri Érseki Jogakadémia Év
könyve" 82 oldalon számol be a har
madik évszázadba lépett főiskola 1941—
1942. akadémiai évről. Az „Évkönyv“-et 
dr. Ivanovich Emil apát-kanonok, a jog- 
akadémia igazgatója állította össze. A 
statisztikai adatokból kitűnik, hogy a 
két évfolyamra Gömör és Kishont vár
megyéből 10 hallgató Iratkozott be. A 
nagymultu főiskola kiváló tanári karral 
rendelkezik, s a jogra lépő ifjúságnak 
nagyszerű alapot tud nyújtani.

Minden tekintetben perfekt

s z a k á c s n ő
junius 1-én felvétet ik.

Cim : a k i a d ó h i v a t a l b a n .

Nemzeti filmszínház.
A pünkösdi ünnepekre az elmúlt évad 

legnagyobb magyar sikerét, a velencei 
filmkiállitáson első dijat nyert „Emberek 
a havason" cimü drámát mutatja be a 
filmszínház. Nyirő József megrázó erejű 
története az erdélyi hegyek misztikus 
világában játszódik le, mélységesen em
beri, mélyen vallásos és költői szépségű. 
A főszerepekben Szallay Alice és Görbe 
János egycsapással a hírnév csúcsára 
emelkedtek. Mellettük a kis Ferenczy 
Péterke, Bihary józsef, Makláry Zoltán, 
Egyed Lenke stb. jeleskednek. A nagy
szerű filmet szombaton este és pünkösd 
két napján 8 előadásban játszák le. — 
Junius 15 én, kedden és 16 án szerdán 
kitűnő olasz erkölcsdrámát láthatunk a 
„Bűnös nő* címen. Csak felnőttek te
kinthetik meg ezt a filmet, amelynek 
nek főszerepeit Paola Barbara, Vittorio 
de S ca, Fosco Giachetti és Gino Cervi 
játszák. junius 17-én, csütörtökön és 
18 án, pénteken Orbók Attila újabb mu
latságos históriája „Az utolsó Wereczkey" 
magyar vígjátékot tűzte ki újra műsorra 
a filmszínház. B-nne Szeleczky Zita, Hid- 
véghy Valéria, Dán Etelka, Vaszary Piri, 
Hajmásy Miklós, Csortos Gyula és Bi- 
licsi Tivadar teszik próbára a nézők ne
vető idegeit. A legközelebbi nagy újdon
ság a „Vérbosszú" cimü olasz nagyfilm.

* lp a rtá rs u la ti kö zlem ények.
Ismételten felhívjuk a textilanyagokkal 

dolgozó iparosainkat, hogy a textilhulla
dékokat gondosan gyűjtsék össze, hogy 
abból a legcsekélyebb mennyiség se 
menjen veszendőben és azt kizárólag az 
általunk igazolt textilhulladékgyüjtőnek 
adják át a megállapított áron. A jövő
ben előfordulhat, hogy a cérna a be
szolgáltatott taxtilhulladék arányában 
lesz kiszolgáltatva, ezért a beszolgálta
tott textilhulladékról szóló elismervényt 
gondosan meg kell őrizni.

Országos Iparos Évkönyv és Címtár, 
1943. dr. Dobsa László és dr. Kovaláczy 
Rezső, az 1POK igazgatói szerkesztésé
ben megjelent. A mű felöleli mindazo
kat a tudnivalókat, amelyek az iparo
sok részére szakszerű és könnyen át
tekinthető tájékozást nyújtanak az ipa
rosságot érdeklő gazdasági, adózási, 
társadalombiztosítási, árszámitási, anyag
igénylési és ipari közgazdasági kérdé
sekről. Az Évkönyv tartalmazza egyben 
az Iparügyi Minisztérium, az IPOK, a 
kamarák, az Ipartestületek, a felvidéki 
és kárpátaljai ipartársulatok részletes 
címtárát és az iparosság érdekeit szol
gáló hitelintézetek, szövetkezetek adatait. 
Az Ipartársulat hivatalában minden ipa
rosnak rendelkezésére áll.

A fizetéses szabadságra utazó segédek 
és tanoncok, valamint velük együtt utazó 
feleségük és 14 évnél nem idősebb 
gyermekeik részére és ezzel összefüggő 
legfeljebb 8 napi fizetésnélküli szabad
ság tartamára, folyó évi december 15-ig 
bezárólag, egyszeri oda- és visszauta 
zásra a gyors-, személy- és sebesvona
tokon 50°/0-os vasúti kedvezmény enge
délyeztetett. A kedvezmény igénybevé
tele, illetve az arcképes igazolójegy vé
gett az Ipartársulatnál kell jelentkezni.

Irodalom .
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 Vj-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-TQndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij 7,-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 130 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10 én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg.

A „Búvár" júniusi száma gazdag 
tartalommal jeleni meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon díszített lapot a szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavailier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

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-körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

Jeles érettségivel rendelkező, ri
maszombati műegyetemi hallgató

mél tányos  áron tanít
bármilyen tárgyat, de főleg mate
matikát és fizikát. Bármilyen vizs
gára előkészít. Érdeklődni lehet a 
szerkesztőségben, vagy Szokol ay  
Jdnosnénál Virág-u. 3. szám alatt.

Pályázati hirdetmény.
A kassai m. kir. állami Ápolőnö- és 

Védőnőképző Intézetben folyó évi szep
tember hóban kezdődő 3 éves zöldke
resztes védőnőképzőnő tanfolyam teljes-, 
féltéritéses és ingyenes helyeire folyó év 
julius hó 15-ig lehet pályázni.

A végzett védőnők az 1000/1941. B. 
stb. rendeletek alapján a tanitónókkei 
azonos fizetési osztályba sorolt nyugdíj- 
jogosult állami tisztviselők, akik az Oncsa 
megbízásából végzett munkájukért külön 
díjazásban is részesülnek.

Részletes felvilágosítást ad az Intézet 
vezetősége : Kassa, Semmelweis-u. 3.

M e g h í v ó .
A Gömörmegyei Nép- és Iparbank 

részvénytársaság felszámolás alatt, ri
maszombati bejegyzett cég
II. felszám olói közgyűlésére,
mely 1943. junius 26-dn délután jél 5 
órakor fog megtartatni a Rimaszombati 
Járási Hitelszövetkezet üzlethelyiségében 
Rimaszombatban, Deák Ferenc-utca 28. 
és amelyre a részvényeseket ezennel 
tisztelettel meghívja

Rimaszombat, 1943. junius 10-én.
a felszámoló-bizottság.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az 1942. évi zárszámadások, vagyon

kimutatások, felszámoló-bizottsági és 
felügyelő-bizottsági jelentések előter
jesztése.

2. Alapszabáiyszerü esetleges indítvá
nyok tárgyalása.

(A közgyűlésen csak az a részvényes 
vehet részt, aki részvényeit le nem járt 
szelvényeivel együtt a közgyűlés meg
tartása előtt legalább három nappal a 
Rimaszombati Járási Hitelszövetkezetnél, 
Rimaszombat elismervény ellenében le
tette. Az elismervény igazolásul szolgál.)

A Gömörmegyei Nép- és Iparbank rész
vénytársaság felszámolás alatt, rimaszom
bati bejegyzett cég

vagyonkimutatása:
1942. december 31-én. Vagyon : Érték
papírok P1007882, Jelzálogkölcsön P 
3.66042, Hadikölcsön lombardadósok P 
14.70305, Adósok P 147.49332, Veszte
ség P 239.52672 összvagyon P 415.462 33. 
— Teher: Részvénytőke P 91.42857, 
Nyugdíjalap P 8.341'— Hitelezők P 
315.692 76, összteher P 415.46233.

Rimaszombat, 1943. junius 10-én
a felszámoló-bizottság.

Felhívás!
A M. Kir. Pénzügyminisztérium f. évi 

május 31-én kelt, 22.297/1943. V. fő. 
számú rendelkezése folytán felhívom a 
„Rimaszombati Csizmadia Temetkező és 
Segélyező Egyesületet“ — felszámolás 
alatt — tagjait, hogy az őket megillető 
vagyonrészek felvétele végett nálam 
(Rimaszombatban, Losonci-utca 50. hsz. 
alatt) folyó évi augusztus hó 1-ig je
lentkezzenek, — elleneseiben igényjo
gosultságukat elveszítik és az őket meg
illető vagyonrészek közjótékonysági célra 
lesznek fordítva.

A minisztériumi rendelkezés szerint 
tehát a jelentkezési végső határidő nem 
1944. évi május hó 15 e, mint ahogyan 
az a „Gömör" f. évi 19., 20. és 21. szá
mában hirdetve volt, hanem a fent meg
jelölt határidő.

Zádory Gábor s. k. 
csizmadia iparos mester 

a felszámoló bizottság elnöke.

26/1943. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 
által képviselt Hangya Központ buda
pesti cég javára 231 P 50 f tőke és 
több követelés és járulékai erejéig, a 
budapesti központi kir. járásbíróság 1942. 
évi 420.235 sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1943. évi február hó 
19-én lefoglalt 1500 pengőre becsült 
ingóságokra a feledi kir. járásbiróság 
Pk. 1610/43. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, az árverés megtartását 
elrendelem végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében: Serke községben 114. 
sz. alatt leendő megtartására határidőül
1943. évi junius hó 17. napjának dél
előtti 12 órája tűzetik ki, amikor a birói- 
lag lefoglalt bútorokat, üsző, kocsi, gép, 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek, de legalább a becsár !/srészéért, 
készpénzfizetés mellett el fogom adni.

Feleden, 1943. május hó 27.

M e g h í v ó .
AGömöri Áruforgalmi és Bankdzlet 

részvénytérsaság felszámolás alatt, ri
maszombati, bejegyzett cég
II. felszám olói k özgyű lésére ,
mely 1943. junius hó 26 án délután jél 
6 órakor fog megtartatni Rimaszombat
ban a Rimaszombati Járási Hitelszövet
kezet üzleti helyiségében, Deák Ferenc- 
u. 28. és amelyre a t. részvényeseket 
ezennel tisztelettel meghívja.

Rimaszombat, 1943. junius 10-én
a felszámoló-bizottság.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az 1942. évi zárszámadások, vagyon

kimutatások, felszámoló-bizottsági és 
felügyelőbizottsági jelentések előter
jesztése.

2. Alapszabáiyszerü esetleges indítvá
nyok tárgyalása.

(A közgyűlésen csak az a részvényes 
vehet részt aki részvényeit le nem járt 
szelvényeivel együtt a közgyűlés meg
tartása előtt legalább három nappal a 
Rimaszombati járási Hitelszövetkezetnél 
elismervény ellenében letette. Az elis
mervény igazolásul szolgál.)

A Gömöri Áruforgalmi és Banküzlet r. t. 
felszámolás alatt, rimaszombati bej. cég

vagyonkimutatása:
1942. december 31 én. Vagyon : Érték
papírok P 4.485'—, Adósok P 19.864 88, 
Veszteség áthozat P 80034'40, folyó évi 
veszteség P 316'41, összveszteség P 
80.35081, összvagyon P 104.70069. — 
Teher: Részvénytőke P 28.571 43, Hite
lezők P 76.129'26, Összteher P 104.700 69. 

Rimaszombat, 1943. junius 10-én
a felszámoló-bizottság.

É R T E S Í T É S .
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy tizenhárom hónapi harc
téri szolgálatomról hazatérve

borbély és fo drá sz m űhelyem
vezetését újból átvettem, s azt sze
mélyes vezetésem alatt tovább foly
tatom a régi helyemen Horthy 
Miklós tér 27. szám alatt.
A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok illő tisztelettel:
B O G N Á R  G Y Ö R G Y

___________ borbély és fodrász.______

88/1943. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Balta Pál feledi ügyvéd által kép
viselt özv. dr. Zádor Jenőné feledi lakos 
javára sőregi lakos ellen 119 P 20 f 
tőke és több követelés és járulékai ere
jéig, amennyiben a követelésre Időköz
ben részletfizetés történt, annak beszá
mításával, a feledi kir. járásbiróság 1941. 
évi P. 150. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1941. évi julius hó 29 én 
lefoglalt 1086 P fillérre becsült ingó
ságokra a feledi kir. jbiróság Pk. 3651/41; 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a 
alapján, tovább a foglalási jkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára is az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma 
is fennál és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végre
hajtást szenvedő lakásán : Sőreg község
ben leendő megtartására határidőül 1943. 
évi junius hó 25. napjának délutáni 14 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 2 drb ló, 1 drb tehén s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de 
legalább a becsár */, részéért, készpénz- 
fizetés mellett elfogom adni még akkor 
is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, ha csak ellenkező kíván
ságot Írásban nem nyilvánít.

Feleden, 1943. évi junius hó 5.
Kit. dij: 277 P.

Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 
A takarékosság nemzetvédelem !
A  pazarlás hazaárulás !

Bajkai Gyula s. k.
rimaszombati kir jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirósági 
végrehajtónak az 56860,41. I M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

Bajkai Gyula s. k.
rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. jbirósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese

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


