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Valami szörnyű végzetszerüség második bécsi döntésnél... Magyar 
sötét és hideg árnya fekszik a ma- ember, felelős politikus, irányitó 
gyár szivekre az ifjan, ereje és államférfiu számára ennél nagyobb 
eredményessége teljében elpihent ajándék alig képzelhető el. És 
Csáky István gróf ravatalánál. Meg- Csáky István gróf elérte ezt a bol- 
rendülten gyászol a nemzeti lélek, dogságot, sőt tovább fejlesztette a 
mert érzi és tudja, hogy legjobb- nagyszerű vonalat, hiszen alig pár 
jai egyikét veszítette el. Mély és hete irta alá a tengelyhez csatla- 
igaz a fájdalom, amely utolsó ut-, kozó és a jugoszláv szerződést, 
jára kiséri a nagy férfiút, aki nagy Fáradhatatlan munka volt egész 
volt céljaiban, munkájában, ered- élete. Emlékezünk még jól reá, 
ményeiben, egész magyarságában, voltak napok és hetek, amikor a

Az uj magyar diplomata-gene
ráció legszebb kiteljesedése volt 
Csáky István gróf. A nagy háború 
után lépett a diplomácia szolgála
tába, akkor, amikor a nemzeti 
nagy királyainkat követő évszázados 
tetszhalál után uj életre született 
az öncélú magyar külpolitika. Sze
gedről indult, az ősi múltból vissza
éledő nacionalizmus küldte diadal
mas útra. A nemzeti erő és a nem
zeti lendület volt a motorja emberi 
és politikai egyéniségének, fajtája 
szeretete űzte előre, hajtotta egyre 
nehezebb és mindinkább eredmé
nyesebb munkára, hogy végül is 
férfikora delén nagy-nagy sikerek 
koszorúival övezve kidőljön a sor
ból.

önkéntelenül fojtogatja a torkot 
a keserű kérdés: miért, hogy leg
jobbjainkat felőrli a nemzet javáért 
való önfeláldozó küzdelem? Miért 
kellett elveszítenünk azt a külügy
miniszterünket, akinek előrelátása, 
tapintata, férfiassága, bölcsessége, 
egész diplomata egyénisége oly

' magyar külügyminiszter megszűnt 
magánember is lenni — még az 
éjszakáit is dolgozószobájában töl
tötte. A posztján állt éjjel és nap
pal, hogy a legjobbat, a iegtöbbet 
vívja ki nemzetének. Csak a köz 
érdekei vezették, a maga szem
pontjai háttérbe szorultak s korai 
halálát talán ez a fokozott munka
tempó, spártai kötelességtudás, hősi 
önfeláldozás is siettette. Hiszen 
tudjuk, hogy most legutóbb is 
belgrádi utján már betegen dolgo
zott. Pihennie kellett volna, kúrál
nia magát és ő ehelyett utazott, 
tárgyalt, fogadásokon jelent meg.

Nagy a mi veszteségünk, amit 
lát és tud a külföld. Megható és 
felemelő az a részvét, amely a

nemzetközi udvariasság szabályait 
messze meghaladva gyászolja Csáky 
István gróf korai szomorú halálát. 
A magyar külügyminiszter azok 
közé a kevesek közé tartozott, 
akik Európa két legnagyobb embe
rének, Hitlernek és Mussolininek 
barátságával dicsekedhettek.

Most nincs többé. Egy nemzet 
gyászolja mélyen, igazán és azzal, 
hogy nyomdokain halad.

Gróf Csáky István külügyminiszter 
váratlan halála Rimaszombatban is óriási 
megdöbbenést keltett. A halál hírére 
a középületekre azonnal felhúzták a 
gyászlobogót. Csütörtökön délelőtt a 
temetés ideje alatt az üzletek is zárva 
voltak és a katolikus templom harang
jai félórán át zúgtak, hirdetvén a nem
zet nagy gyászát.

Fontos tudnivalók a népszámlálással
kapcsolatban.

A MTI jelenti: Dobrovits Sándor, a 
Központi Statisztikai Hivatal elnöke az 
alábbi tájékoztatót teszi közzé:

A népszámlálás célja feltárni, illetőleg 
számbaveni az ország népességének 
elosztását és életkörülményeit min
den vonatkozásban. Az állam helyes 
vezetése megkívánja azt, hogy a nép- 
számlálás hü és igaz képet adjon a 
kor, osztálybeli, nemszeiinti, vallási, 
nemzetiségi, annak foglalkozási, telepü
lési és a vagyoni kategóriák szerinti 
megoszlásáról.

Az egyedül fontos követelmény az, 
hogy a népszámlálási ivén lévő minden 
kérdésre mindenki hiven, a valóságnak 
és lelkiismeretének megfelelően Írja be 
a választ és ebben senki által ne hagyja 
magát befolyásollatni. Csak igy lehet
séges az, hogy az állam vezetése hü 
képet kapjon mindenről. Ez a népszám
lálás célja és semmi egyéb, mert min

M ilyen szám lá ló lap okat k e ll  
k itö lte n i.

-  - j - - den hamis, vagy befolyásolás alapján
sok és oly szép eredményt hozott ? keletkezett adat csak az államvezetést 
Nincs válasz a töprengő, fájó mi- í téveszti meg. 
értre, meg kell nyugodni a Gond
viselés akaratában. Szerettei felé 
száll a nemzet őszinte részvéte s 
az igazi kegyelet abban nyilvánul
hat meg legszebben, hogy példának 
tekintjük Csáky István gróf életét, 
munkáját. Legyen ő mintakép arra, 
hogyan kell szeretni igazán a ha
zát, hogyan kell a haza javán mél
tóan dolgozni. Legyen az ő élete 
nagy tanítás mindannyiunk számára 
az önfeláldozásban, a kötelesség- 
teljesítés fanatikus munkálásában.

Csáky István gróf diplomáciai 
karrierje a tehetség erejével lendült 
a magasba s ez az élet-pálya ke
resztmetszete a trianoni Magyar- 
országnak. Ott volt két évtizeddel 
ezelőtt a trianoni békediktatum alá
írásánál és ott volt az ősszel a

január elseje és 1924. december 31 e 
közötti időben született nőről) honvé
delmi célú népszámlálási lapot is kell 
kitölteni, ezenfelül ugyanilyen célra min
den 18 és 60 éves katonaviselt férfiről 
is és 21 és 48 éves nem katonaviselt 
férfiről még népszámlálási katonai szel 
vényt is ki kell tölteni. Kérdőpontot 
kell kitölteni még minden kereskedőről, 
iparosról és azok üzemeiről.

A népszámlálás a lakosságon kivül 
még a lakóházak, lakások összeírására is 
kiterjed. A népszámlálást a M. Kir. Köz
ponti Statisztikai Hivatal vezeti, köz
vetlen végrehajtói a számlálóbiztosok. 
A számlálóbiztosi teendők ellátására 
elsősorban a tanítók nyernek meg
bízatást.

A számlálólapok kérdéseire a vála
szokat a legnagyobb gonddal és lelki- 
ismeretes pontossággal kell megadni. A 
mostani népszámlálásnál a születési 
időpontnak bejegyzésénél a hónapnak 
és napnak feltüntetése is fontos. A szü
letés helyének bejegyzése is fontos, 
mert abból a belső és külső vándor

nak ki kell töltenie, akkor is, ha egy 
segédje, vagy tanonca sincs, vagy külön 
ipari üzeme sincs, hanem csak lakásán 
van műhelye, vagy mint például a kő
művesnek és szobafestőnek egyáltalában 
nincsen műhelye. Kitöltik a kérdőívet 
az építőipari vállalkozók, a vendéglátó 
ipaiűzők, valamint szolgáltatást nyújtó 
iparűzők, borbélyok, kozmetikusok stb. 
is. Kereskedői kérdőivet kell kitölteni 
minden önálló kereskedőnek és önálló 
kereskedelmi ügynöknek, a piaci árusok 
közül pedig azoknak, akiknek piacon vagy 
vásárcsarnokban rendes, állandó üzlet
helyük van. Külön kérdőivet kell kitöl
teni az ipari üzemet, illetőleg kereske
delmi üzletet fenntartó közkereseti tár
saságok minden tagjának és a betéti 
társaságok minden beltagjának, az ipari 
üzemet, illetőleg kereskedelmi üzletet 
fenntartó jogi személyeknek, ipari üze
meknek és kereskedelmi üzletek bérlői
nek és azoknak, akik ipari üzemek 
vagy kereskedelmi üzletek tulajdonosá
val társasviszonyban állanak, végűi 
minden fióküzemmel, illetőleg fióküzlet-

A MTI jelenti : A m. kir. Statisztikai 
Hivatal közli:

Az 1940. XXX. t.-c. előirja, hogy 1941. 
január 31-ről február hó 1-re virradó 
éjszaka éjféli pillanatának megfelelő 
helyzet szerint február hó 1-e és 15-e 
között végrehajtandó népszámlálást kell 
tartani.

Mindenkiről ki kell tehát tölteni egyéni 
számlálólapot, aki a fent megjelölt pilla
natban hazánk területén életben volt. 
Mindenkiről ott kell a lapot kitölteni, 
ahol a fent megjelölt pillanatban tar
tózkodott.

A népszámlálási egyéni számlálólapon 
kívül minden olyan fiúról és férfiről, 
aki II. és 70-ik életév között van, (akik 
1870. január elseje és 1929. december 
31-e közötti időben születtek), továbbá 
minden 16 és 50 éves nőről (az 1890.

mozgalom nagyságára, irányára nyernek tel rendelkezőnek is külön kérdőivet 
becses adatokat.

Az állandó lakás helyét azért kérde 
zik, hogy meg lehessen állapítani egy- 
egy város, vagy község állandó lakói 
nak számát. Állandó lakóhelynek azt 
kell tekinteni, ahol a megszámlált egyén
nek rendszerinti lakása, otthona van.

A z iparosok  és kereskedők  
összeir&sa.

(MTI) A m. kir Központi Statisztikai 
Hivatal közli:

A népszámlálással egyidejűleg meg
történik az önálló iparosok és ipari üze
mek, valamint az önálló kereskedők és ke
reskedelmi üzletek összeírása1. Az össze
írás céljára az önálló iparosokról és 
ipari üzemekről rózsaszínű, az önálló 
kereskedőkről és kereskedelmi üzletek
ről kékszinü kérdőívet kell kitöl'eni. 
Ezt a kérdőívet minden önálló iparos

kell kitölteni.
Nem töltenek ki iparos, illetőleg ke

reskedői kérdőívet a háztartási mósónők, 
vasalónők, illetve varrónők, vándoripa
rosok, alkalmi piaci árusok, népiparo
sok és alkalmazott ügynökök.

Az önálló iparosokat és kereskedőket 
általában a lakásukon, a jogiszemélyek 
tulajdonában álló üzemeket, üzleteket, 
valamint fióküzemeket, fióküzleteket az 
üzem, vagy az üzlet helyén kell össze
írni. Mindazok az önálló iparosok és 
kereskedők, akiknek üzeme, vagy üzlete 
más számlálóbiztos körzetébe tartozik, 
mint ahol lakásuk van, lehetőleg a laká
sukon eljáró számlálóbiztoshoz juttassák 
el a kérdőíveket. Egyébként a számláló- 
biztos felszólítására megfelelő igazoló
lap kiállításával igazolni tartoznak, hogy 
a rózsaszínű, illetőleg kékszinü kérdő
íveket már átadták a lakásukon, akár
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temetése.

az üzemükben, akár az üzletükben el
járó számlálóbiztosnak.

A népszámlálás számba veszi a lakás 
céljára szolgáló épületeket és lakásokat 
is. Minden különálló és lakás céljára 
szolgáló épületről — Budapesten min
den épületről — házi gyűjtőivel kell 
kiállítani.

Honvédelmi érdekű nyilvántartás cél
ját szolgálja a népszámlálás alkalmával 
kiállítandó népszámlálási nyilvántartólap 
és katonai szelvény. Nyilvántartólapot 
kell kitölteni minden 1870 és 1929 
években született férfiről és minden 
1890. és 1924. év között született nőről. 
Katonai szelvényt csak férfiről kell ki
állítani, mégpedig az 1880 és 1922 év
ben született katonaviselt polgári sze
mélyekről és 1892 és 1919 évben szüle
tett nem katonaviselt férfiakról. Mint
hogy ezek a kérdőlapok az egyéni nyil
vántartások célját szolgálják, a pontos 
kitöltésre különösen ügyelni kell és a 
beirt adatokat okmányokkal kell iga
zolni.

A népszámlálásraés az azzal kapcsolatos

A MTI jelenti: A M. Kir. Központi Sta
tisztikai Hivatal közli:

A számlálási űrlapon a foglalkozási 
kérdésre mindenkinek kell válaszolni 
és a foglalkozást az általános gyűjtő
nevek mellőzésével tüzetesen meg kell 
nevezni. Feltétlenül mellőzendők a sem
mitmondó általános megjelölések, mint 
például: hivatalnok, gyáros, kereskedő, 
napszámos. Helyette pontos megnevezés 
szükséges, mint például: takarékpénz
tári számfejlő, ecetgyáros, önálló fűszer- 
kereskedő, dohánygyári napszámos. A 
nők kereső foglalkozásukat jegyzik be, 
ha pedig csupán a háztartásban fogla
latoskodnak, háztartásbelinek tüntessék 
fel magukat. A munkanélküliek foglal
kozásukat a munkanélküliségre való uta
lással Írják be.

A minden jelenlevőről kiállítandó szám
lálólap a foglalkozás mellett kérdezi 
még a foglalkozási viszonyt, a munka
hely címét és a megszámlált lakásától 
való távolságot. Az önálló iparosok, 
kereskedők és közlekedési vállalkozók 
vállalatának terjedelmét és alkalmazot
tainak számát. Az alkalmazottaknak meg 
kell nevezni munkaadóját és azt az 
üzemet, vagy üzletet, melyben dolgoz
nak és meg kell adni azt az időpontot, 
hogy mióta vannak jelenleg munkaadó
juknál alkalmazásban. A munkanélküliek 
arra is válaszoljanak, hogy mióta van
nak kereset nélkül. Mindazok pedig, 
akiknek keresetetadó foglalkozásuk nincs, 
az eltartójukra vonatkozó adatokat is 
bejegyzik.

Az iskolai végzettség kérdésénél álta
lában csak a legmagasabb végzettséget 
kell megjelölni. Azoknál azonban, akik
nek csak elemi iskolai végzettségük 
van, az irni-olvasni tudásra vonakozó- 
lag is kell felelni.

Az egyetemi, illetőleg főiskolai vég 
zettségüek jegyezzék be oklevelüket is 
és annak a főiskolának a nevét, ame
lyet elvégeztek.

A szakképzettség, képzettség, tanultság, 
mesterség alatt bármilyen különleges 
szakismeretet igénylő munkakör (szak
ma) ellátására vonatkozó polgári képe
sítést értünk. A szakképzettséget akkor 
is be kell jegyezni, ha a jelenlegi fog 
lalkozással nincs összefüggésben. Több 
féle szakképzettség esetén valamennyit 
fel kell sorolni és ezek közül azt a szak- 
képzettséget, amelyet a megszámlált 
legjobban ért, különösen alá kell huzni. 
A szakképzettségét mindenkinek lehető
leg okmánnyal keli igazolni.

Külön kérdőpont tudakolja népszám 
lálás alkalmával a ház- és földtulajdont. 
Az erre vonatkozó adatok bejegyzésénél 
a tényleges állapot az irányadó. Ha 
azonban a családtagoknak közösen ke
zelt birtokaik vannak, úgy ezek közül 
a házastárs, valamint a fel- és lemenő 
rokonok földbirtokait a családfő szám
láló lapján kell kimutatni. A számláló 
lap egyébként a ház- és földtulajdon 
mellett kérdezi még, hogy a földtulajdon 
hány tagból áll, mi a főmüvelés ága, 
mekkora a szántóterület és hogy a 
megszámlált földtulajdona hol fekszik. 
Külön kell feltüntetni a haszonbérbe 
vett földet, illetményt, vagy szegődményes

összeírásra szükséges adatokat mindenki 
a legjobb tudása szerint a valósághoz 
híven köteles szolgáltatni. Aki tudva 
hamis vagy valótlan adatokat vall be, 
vagy a beszolgáltatandó adatok, vagy 
az adatszolgáltatás érdekében kívánt fel
világosítást ismételt felszólítás ellenére, 
a kitűzőit határidőre igazolatlanul be nem 
szolgáltatja, illetőleg meg nem adja, 
vagy az adatok beszolgáltatását meg
akadályozza, amennyiben a cselekmény 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, az 1940. évi XXX. t.-c. 7. § nak 
és az 1929. évi XIX. t.-c. 17. § nak 
rendelkezései értelmében kihágást követ 
el és a büntető igazságszolgáltatás egyes 
rendelkezéseinek szabályozásáról szóló 
1928. évi X. t.-c. rendelkezései értelmé
ben büntetendő.

A bevallott adatok titkosságának vég
rehajtása messzemenően megtörtént. 
Mindazok, akik az általuk kitöltött ok
mányokat nem tudják személyesen át
adni, juttassák el lezárt borítékban a 
számlálóbiztoshoz.

földet, egyéb földhaszonélvezetet és a 
földtulajdon jogcímét is.

A vallás kérdésnél a számlálási űr
lapon mindenki azt a vallást tartozik 
megjelölni, amelyben jelenleg anyaköny
vezve van.

Kárpátalján, illetve a visszacsatolt 
erdélyi és keletmagyarországi terület 
egyes községeiben, ahol az áttérések 
nagy számára való tekintettel az anya
könyvek megfelelő kiigazítása még nem 
történt meg, mindazok akik vallásukat 
szabályszerűen megváltoztatták, uj vallá
sukat jegyezhetik be, annak ellenére, 
hogy áttérésüket az anyakönyvben még 
nem vezették át. Ugyancsak Kárpátalján, 
valamint a visszacsatolt keleti és er
délyi területen a megfelelő vallás be
jegyzésével arra is válaszolni kell, hogy 
a megszámlált vallásfelekezetet változ
tatott-e és mi volt előző vallása.

A népszámlálás alkalmával a vallásra 
vonatkozó kérdés mellett külön kérdő- 
pont tudakolja azt, hogy az illető a törvény 
rendelkezéseinek értelmében zsidónak 
tekintendő-e. Mindenki, aki az 1939. 
évi IV. te. első paragrafusa szerint zsi
dó, a kérdésnél magát zsidónak köteles 
nevezni.

Anyanyelvként minden befolyástól 
menten a valósághoz híven mindenki 
azt a nyelvet jelölje meg, melyet saját 
nyelvének vall és legjobban és lég 
szívesebben beszél. Az anyanyelv ter
mészetesen nem azonos szükségképen 
az anya nyelvével. Népszámlálásunk az 
anyanyelv mellett külön kérdezi meg a 
nemzetiséget is. A kérdőpontnál minden 
befolyástól menten és az anyanyelvre 
való tekintet nélkül kell megjelölni azt 
a nemzetiségei, melyhez tartozónak a 
megszámlált érzi és vallja magát. A ha
zai nem magyar anyanyelvű alattvalók 
részére egyébként más hazai anyanyel
vű nyomtatványok is rendelkezésre ál
lanak.

Családi állapotát mindenki ugyan
csak az anyanyelvi bejegyzésnek meg
felelően köteles a népszámlálás alkal
mával bevallani.

A Polgárikör vitaestjei. A Polgári 
kör — múlt év december 21-iki szá
munkban ismertetett — kulturális mun- 
kaprogrammja négy előadással bővül. 
A Széchenyi Magyar Kultur Egylet, 
SzMKE országos központja a magyar 
sorskérdések négy országos hirü isme 
rőjét bocsájtotta a Polgárikör rendel 
kezésére, akik vitaesték keretein belül 
fognak az alább megemlített kérdések
ről értekezni. Február 8 án, szombaton: 
Ibrányi József teol. tanár Budapest: „A 
totális állameszme'. Február 15 én, 
szombaton Csopody Csaba múzeumi 
könyvtárőr Budapest: „Magyar nemzet- 
eszme*. Március 1-én, szombaton : dr. 
Birkds Géza min. elnökségi titkár: 
„Dunántúl és a német kérdés". Március 
22 én, szombaton : dr. Vajlok S ndor 
min. elnökségi előadó: „Magyar és 
szlovák kultúra". Beléptidij nincs. A 
rendkívül érdekesnek Ígérkező vitaes
tekre felhívjuk lapunk olvasóinak szi
ves figyelmét.

Az egész Gömör vármegyében nagy 
részvétet kelteit Martonházai Marton Já
nos kormányfőtanícsos, Gömör és Kis
hont vármegye tb. tiszti főügyészének 
halálhíre. Az elhunyt hült tetemét a Bu
dapesten vasárnap történt megáldása 
után január 27 én, hétfőn délelőtt szálli 
tották Rimaszombatba és itt az evangé
likus templomban ravatalozták fel. Az 
Ur asztala előtt felállított katafalkra 
helyezett koporsót a koszorúk tömege 
árasztotta el. A család tagjainak és a 
barátoknak megemlékezésén kívül ott 
láttuk Gömör és Kishont vármegye, a 
Rimamurány-Salgótarján Vasmű R. T., 
a budapesti „Gömör és Kishont Vár
megyei Egyesület" stb. hatalmas koszo
rúit. A ravatal mellett két diszbe öltö
zött megyei hajdú, mig a templom be
járatánál két sisakos rendőr állott. A 
délután fél 3 ra kitűzött temetésre meg
érkezett vitéz Lukács Béla nyug. állam
titkár, a MagyarÉlet Pártja országos elnö
kének kiséretébenagyászhaborult özvegy. 
Résztvettek a végtisztességtételen vitéz 
Lukács Endre, Borsod vármegye alis
pánja, dr. Lukács Géza miniszteri osz
tálytanácsos és dr. Löcherer Géza kir. 
közjegyző is, akik nagybátyukat gyá
szolják az elhunytban, valamint a ki
terjedt előkelő család csaknem teljes 
számban. Megjelent dr. Horváth Árpád 
alispán vezetése mellett a vármegye 
tisztikara és a város több vezető egyé
nisége is.

Az egyházi énekkar bús zsolozsmái 
után Baráth Károly ev. lelkész mondott 
emelkedett hangú és megható gyász
beszédet. Méltatta az elhunyt nagy 
emberi erényeit, forró hazaszeretetét és 
mélyen vallásos leik ületét. Magasan 
szárnyaló imában ajánlotta az elhunyt 
lelkét a Mindenható kegyelmébe. A 
gyászkar énekei után a holttestet a te 
metöbe szállították, ahol Martonházai 
Marton Jánost a családi sirkertben ko
rán elhunyt, rajongásig szeretett kis
lányának, néhai Marton Elzának sir- 
hantja mellé helyezték örök nyugalomra. 
Koporsójára a még megszállás alatt 
álló szülőföld rögeit és fenyőgallyait 
helyezték kegyeletes megemlékezésként. 
Az elhantolás előtt a nyitott simái 
Lovas-Kovács András ev. segédlelkész 
mondott bensőséges áhítattal telt imát. 

»
Martonházai Marton János 1853. május 

13-án született a gömörmegyei Marton 
házán. 1878-ban ügyvédi diplomát szer
zett és Rimaszombatban telepedett le. 
1863-ban a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű R. T. ügyésze, majd 1898-ban 
főügyésze lett. 1900. szeptemberében 
Rimaszombatból Budapestre került, de 
ezután is szívvel lélekkel megmaradt 
gömörinek. A világháború befejeztéig, 
illetve a nagy Gömör és Kishont vár
megye elvesztéséig állandóan tevékeny 
tagja piaradt a gömöri politikai életnek 
és mint vm. tb. tiszti főügyész minden 
kor a gömöriek melegszívű pártfogója 
volt. A Rimamurány R. T. nak nagy
tekintélyű jogásza volt — s különösen 
mint bányajogász — szerzett magának 
hervadhatatlan érdemeket a vállalat éle
tében.

A társadalmi egyesületek munkássá
gában is tevékeny részt vett. A Gömöri 
Muzeum és Közművelődési Egyesület 
alelnöke volt, társelnöke a Rozsnyói 
Öregdiákok Szövetségének és tagja az 
Országos Bányászati és Kohászati Egye
sületnek, valamint a Kárpát Egyesü
letnek.

A megyei élet terén szerzett érdemei 
elismeréséül a Kormányzó Ur Ofőméltó- 
sága m. kir. kormányfőtanácsossá ne
vezte ki. Tevékeny részt vett az evangé
likus egyház életében is. Egészen fiatal 
korában különböző egyházközségek fel
ügyelője, 1882-ben a tiszai ág. h. ev. 
egyházkerület világi jegyzője és kerületi 
főügyésze lett. Tagja volt a rimaszom
bati egyesült prot. főgimnázium igaz
gató tanácsának is. 1901-ben a pesti 
evangélikus egyház presbitere lett.

1889 ben, 36 éves korában nősült és 
elvette minaji Bornemisza Lászlónak, 
Gömör és Kishont vármegye akkori 
alispánjának (később főispánjának) és 
iglói Szontagh Irénnek leányát: Annát. 
Házasságukból 3 gyermek született.

Szeretett két gyermekének : Elza lányá
nak és László fiának elhalálozása fájó 
árnyékot vetett a köztisztele'ben és köz
szeretetben magas kort elért férfiú éle
tére. Keserűségét szerető hitvese meleg 
gondoskodása próbálta vele feledtetni. 
Késő öregségének napjait nagyon meg
keserítette az a fájó gondolat, hogy az 
1938. évi bécsi döntés folytán szülő
faluja, Martonháza nem került vissza az 
Anyaországhoz.

Igm ándi keserüviz 
a  term észetes

gyorshashaitö
elég 3 ujjnyi

A gömöri magyarság 
újabb kettős gyásza.
Martonházai Marton János vm. 

tb. tiszti főügyész elhalálozása után 
újabb nagy veszteség érte Gömör 
társadalmát két igazi magyar em
ber halálával.

Budapesten január 29-én várat
lanul elhunyt Hanvai-Hartvay László 
nyug. huszárezredes, cs. és k. ka
marás, keleméri földbirtokos. Hanvay 
László, mint Gömör és Kishont 
vármegye törvényhatósági bizott
ságának és egyéb bizottságainak tag
ja, tevékeny részt vett a vármegye 
közigazgatási és politikai életében. 
Megnyerő egyéniségével és kato
nás, egyenes fellépésével megye- 
szerte általános köztiszteletnek és 
megbecsülésnek örvendett. Halála, 
amely életének 60. évében követ
kezett be, szeretett feleségét, gyer
mekeit: Istvánt, Ilonát férj. dr. Ra
gályi Antalnét, Lászlót és kiterjedt 
előkelő rokonságot döntött gyászba. 
Hült tetemét a Budapesten történt 
megáldatás után február 1-én he
lyezték Keleméren a családi sír
boltban örök nyugovóra.

Varga Oros János serkei kis birto
kos, a kisebbségi magyar ügy 
tántoríthatatlan bátorságu harcosa 
hosszas szenvedés után 82 éves 
korában január 29-én meghalt. A 
cseh-szlovák megszállás alatt V. 
Oros János tevékeny részt vett a 
magyar ellenzék küzdelmeiben, ala
pitó és vezető tagja volt az összes ki
sebbségi magyar pártoknak és vá
lasztmányi tagja a MÉP-nak. A 
prágai parlament szenátusának pót
tagja, a felszabadult Gömör és 
Kishont vármegyének törvényható
sági bizottsági tagja volt. 1939-ben 
Horthy Miklós Magyarország kor
mányzója a kisebbségi küzdelmek és 
az önkormányzat terén szerzett érde
meiért a Magyar Arany Erdemke- 
reszttel tüntette ki. Halálával a 
gömöri kisgazda-társadalom hatal
mas oszlopát vesztette el. Temetése 
pénteken folyt le Serkén hatalmas 
részvét mellett. Temetésén a vár
megye alispánja, dr. Horváth Árpád 
is megjelent.

Május 2 tói május 12 ig lesz idén 
a Budapesti Nemzetközi Vásár. Ez
évben a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara a Magyar Gyáriparosuk Or
szágos Szövetsége közreműködésével és 
a Székesfőváros támogatásával május 
2-től 12-ig rendezi a Budapesti Nemzet
közi Vásárt. A nehéz nemzetközi hely
zet ellenére a vásár sikere a töneges 
bel- és külföldi jelentkezések folytán 
már is biztosítottnak tekinthető.

Hogyan kell felelni a számlálóivek 
egyes kérdőpontjaira.
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Jól sikerült a Zeneiskola ez évi első zenedélutánja.
Január 26-án, vasárnap délután 

tartotta az államilag engedélyezett 
zeneiskola saját helyiségében ez 
idei első zenedélutánját. Mindenkor 
őszinte örömünkre szolgál, ha részt- 
vehetünk azokon az előadásokon, 
amelyeket a Lackner László veze
tése alatt működő helybeli zeneis
kola rendez.

A szép számban összegyűlt kö
zönség előtt a növendékek újabb 
bizonyságát adták annak a szere
tettel és odaadással végzett mun
kának, melyről a zeneiskolát már 
jól ismerjük. Tizennégy növendék 
mutatta be tudásának javát. Vala
mennyi teljesítménye magán viselte 
az oktatók szakavatott munkáját. 
Az alsóosztályosok közül kivált 
Schlett János, Bloch |utka, Bartáky 
Vera zongorajátéka. Ügyesen zon
goráztak Bokor Zsuzsa, Borhy Éva 
és a kis Freytag Miklós. A maga
sabb évfolyambeli növendékek kö
zül Héthelyi Irén, Bartáky Éva, 
Horváth László, Tariska Magda 
és Csornák Emma rutinos játékát 
jól esett hallani. Külön sort érde
mel Liszkay Erzsébet V. évfolyam-1 
beli növendék, aki ritka tehetség,)

meglepően muzikális és fiatal kora 
ellenére is feltűnő biztonsággal 
játszik.

Az előadás egyetlen hegedüszá- 
ma: Gabonás Tibor szereplése volt. 
Feladatát hiba nélkül, tökéletes 
technikával és mély átérzéssel ol
dotta meg. Hegedüjátéka nagy lé
pésekkel halad előre. Az uj hegedű
tanár : Tömör Antal lelkiismeretes 
munkája máris észrevehető a 
hegedüsszakos növendéken. Gabo
nás Tibort zongorán Sándor Mili 
kisérte alkalmazkodóan, biztos kéz
zel.

A közönség zajos tapsokkal adta 
tetszésének jelét. Igazán minden 
elismerést és fokozottabb tánio-j 
gatást érdemel az a lelkes és szak
avatott munka, amelyet az iskola 
élén a kitűnő Lackner-házaspár 
végez. Az ő érdemük, hogy Rima
szombatban élénkebb zenei élet 
fejlődhetett ki, amelyet azonban 
megfelelő segítséggel kell kifejlesz
teni olyan zenekultúrára, amellyel 
a Rimaszombattal egyenrangú vá
rosok (pld. Losonc is) dicseked
hetnek. (—).

K itünően s ik e r ü lt  a 
gazdasági növendékek 
műsoros táncestje.

Az idei farsangi évad első nagysikerű 
mulatságaként jegyezhettük fel a rima
szombati m. kir. téli gazdasági iskola ifjú
sági önképzö gazdakörének műsoros tánc
estélyét. A sűrű köd és a szitáló eső elle
nére is január 25-én, szombaton este 
hatalmas és diszes közönség töltötte 
meg az iskola karneváli pompába öltö
zött termeit. Az érkező vendégeket a 
folyosókon a darutollas gazdaifjak fe 
gyelmezett sorfala fogadta és az előzé
keny tanán kar üdvözölte. A megjelen
tek sorában ott láttuk Rimaszombat 
város vezető egyéniségeit és a vidékről 
nagyszámban a gazdaifjak hozzátartozóit.

Az előadási terem, amelyben a bált 
bevezető rövid, de maradandó hatást- 
keltő műsor lefolyt, szűknek bizonyult 
az érdeklődők befogadására. Már maga | 
ez a tény bizonyítja a táncest nagy er
kölcsi sikerét. Az „Erdélyi induló" zeng- 
zetes dallamai után, amelyet az ifjúsági 
énekkar adott elő dicséretes összhanggal, 
Tóth Lajos felsőosztályos növendék 
mondott üdvözlő beszédet. Eredeti gon
dolatokkal telt mondanivalóit Ízes ma
gyar nyelven és meglepő szónoki kész
séggel adta elő. A magyar paraszt ké
pét fiúi szeretettel és megbecsülésre 
méltóan rajzolta meg s hogy szavai 
szívhez és lélekhez találtak, bizonyította 
a közönség zajos tetszésnyilvánítása. 
Utána Benke József „Nagyapám" c. köl
teményét Jéney László alsó évf. növen
dék szavalta el mélységes átérzéssel. A 
„Vissza a faluba" c. népies színművet 
Laszon Mária, Nagy Mária, Máté Lajos, 
Palcsó József és Szabó Lajos játszották 
elismerésre méltó rátermettséggel, sok 
derűt és viharos tapsokat aratva. Művé
szi teljesítmény volt az énekkar újabb 
szereplése, ami Babits László énektanár 
szaktudását dicséri. Havas István „Két 
diák beszélget" cimű költeményét Batta 
Béla felsőosztályos és Osvdth József 
alsóévfolyamos tanulók mondották el 
rendkívül hatásos előadásban. Majd 
Illés Béla, Agócs Béla és Ujpál Barna

felsőosztályosok viharos kacagás köze
pette mutattak be egy furfangos „falusi 
foghúzás* t. Hazafias induló fejezte be 
az ügyesen megválogatott programmot, 
amely tanujelét adta annak, hogy kellő 
vezetés és irányítás mellett a falu gyer
mekei mennyire megállják a helyüket a 
nagy nyilvánosság előtt is. Érdeme ez 
annak a kiváló tantestületnek, amely 
Benedek József igazgató vezetése mellett 
magyar szívvel és lélekkel végzi mun
káját.

A nagy tetszéssel fogadott előadás 
után az iskola több termében hajnalig 
tartó táncvigalom fejezte be a minden 
tekintetben sikerült farsangi estet.

D r .  L ö c h e r e r  G éza a M É P  
vá rosi sze rveze té n ek 

p ártveze tü je .
A Magyar Élet Pártjának rimaszom

bati városi szervezete dr. Löcherer Géza 
kir. körjegyző, az újonnan kinevezett 
városi pártvezető elnöklete mellett első 
Ízben január 30-án, este 8 órakor tar
totta meg választmányi ülését a „Há
rom Rózsa„ kistermében.

A választmány tudomásul vette, hogy 
dr. ’Sóldos Béla, Gömör és Kishont 
vármegye főispánja előterjesztésére g ró f 
Teleki Pál miniszterelnök, pártvezér dr. 
Löcherer Gézát nevezte ki városi párt- 
vezetővé, majd a városi szervezet fel 
frissítését célzó jelentős határozatokat 
hozott.

Tea est az Iparoskörben. Az Iparos 
Asszonykör január 26-án este az Iparos
kör nagytermében nagyszerűen sikerült 
tea-estet rendezett. A már hagyományo
san kitűnő vendéglátásáról ismert asz- 
szonysereg élén, a fáradhatatlan Vondra 
Jánosné elnöknővel, rimaszombati gyár
tású Ízletes virslivel kedveskedett a tea 
mellé az est résztvevőinek, kiknek so
raiban ott láttuk városunk társadalmá
nak több ismert egyéniségét. A tea-est 
hangulatának fokozásához cigányzenekar 
járult, melynek muzsikája mellett az ifjú
ság táncraperdült és éjfélig farsangi jó
kedvvel mulatott.

H Í R E K
Társadalmi naptár.

Február 2. Az Önkéntes Tüzollóegye- 
sület farsangi estje az Iparoskörben.

Február 2. Az ev. leánykör szeretet- 
vendégsége a Polgárikörben.

Február 8. A tűzharcosok műsoros 
mulatsága.

Február 9. Református szeretetven- 
dégség.

Február 9. A Mária Kongregáció mű
soros táncestje a Kát. Körben.

Február 15. A Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nőegylet táncmulatsága.

Február 22. A „Katóka őrmesterné" 
felújítása a Polgárikörben.

Február 22. A pénzügyigazgatósági és 
adóhivatali tisztviselők táncmu
latsága a „Három Rózsáéban.

Dr. ’Sóldos Béla — közellátási 
kormánybiztos. A m. kir. minisztérium 
a közellátási miniszter előterjesztésére 
dr. ’Sóldos Bélát, Gömör és Kishont 
vármegye főispánját a vezetése alatt 
álló törvényhatóság területére közellá
tási kormánybiztossá nevezte ki. Főis
pánunk ilyen minőségben először vesz 
részt Budapesten a belügyminisztérium
ban február 3 án tartandó értekezleten.

Miskolcon megválasztották a tiszán 
inneni ref. egyházkerület uj zsinati 
képviselőit. A tiszáninneni református 
egyházkerület tavalyi, őszi közgyűlése 
szavazást rendelt el a megüresedett zsi
nati rendes lelkészi és tanítói tisztség 
betöltésére. A közgyűlés határozata után 
megkezdődött a szavazás s a beérkezett 
szavazatokat c-ütörtökön bontották fel. 
A szavazatok felbontásánál és össze- 
számlálásánál kitűnt, hogy az egyház- 
kerület szavazóinak bizalma szinte egy 
öntetüleg nyilvánult meg a jelöltek iránt. 
A zsinati lelkészi tisztségre Kövér Árpád 
tornaijai lelkipásztort, zsinati rendes 
tanitó-képviselővé pedig Gérecz Lajos 
beretkei igazgató-tanítót választották 
meg.

— Orvosi hir. Dr. Lusztig Samu bőr
gyógyász-szakorvos rendel: Rimaszom
bat, Tompa-tér 3. sz.

Az evangélikus egyház belmissziói 
szerveinek szeretetvendégségét vasár
nap délután 5 órakor a Polgárikörben 
nívós műsor keretében tartják meg. 
A műsor után teát szolgálnak fel.

Dr. ’Sóldos Béla főispán inségeny 
hitő akciója javára január hó végéig 
1998 P. 68 fillér érkezett be.

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

„Saját érdekében"
már most javitassa traktorját. Csiszol- 
tassa hengerét és tengelyét, pontos 
svájci c s i s z o l ó g é p ü n k k e l .
Traktor javításokat szakszerűen, kedvező 
árban készítünk ! Jutányos ajánlattal 

készséggel szolgálunk.
Szilágyi és Diskant gépgyár Miskolc.

Meghalt Lőrinczy György. A ma
gyar rádióból mély részvéttel értesül
tünk, hogy Lőrinczy György nyug. m. 
kir. tanfelügyelő, kir. tanácsos, a Fe
renc József rend lovagja, a neves iró 81 
éves korában jan. 29-én Budapesten meg
halt. Az elhunyt, aki a szabolcs-megyei 
Nagykállón született, de már kora ifjú
ságától Gömörbe került, az itteni Taka
rékpénztárnál mint főtisztviselő kezdte 
meg pályafutását, majd később a tanügy 
szolgálatába állott. Mint tanfelügyelő 
Komáromban, Rimaszombatban és Nyit- 
rán működött. Már mint fiatalember 
jelentős Írói sikereket ért el, úgyhogy 
a Kisfaludy és Petőfi Társaságok hama
rosan tagjai sorába választották. Több 
mint száz könyve jelent meg, jórészt 
elbeszélések és ifjúsági müvek, amelyek 
hírnevét országszerte megalapozták. A 
„Gömör-Kishont" nak munkatársa és 
hosszú ideig szerkesztője volt. Halálát 
özvegye, nővére, fia: dr. Lőrinczy Szabolcs 
miniszteri osztálytanácsos és kiterjedt 
rokonság gyászolja. Pénteken temették 
el Budapesten a Kerepesi-temetőben.

Rimaszombat város közgyűlése. Ri
maszombat megyei város képviselőtes
tülete január 31-én, pénteken délután 
tartotta ez évi első rendes közgyűlését. 
A lapunk zártával egybeeső közgyűlés
ről jövő számunkban hozunk részletes 
tudósítást.

Minisztériumi berendelés. A m. kir. 
honvédelmi miniszter dr. Vdrady Dénes 
vármegyei aljegyzőt a honvédelmi mi
nisztériumba próbaszolgálatra beren
delte. Dr. Várady Dénes rövid rima- 
szombati tartózkodása alatt a város 
társadalmának kedvelt tagja volt. Távo
zása igy őszinte sajnálkozást keltett. A 
„Gömör" jótollu munkatársát nélkülözi 
majd dr. Várady Dénesben.

— A Mária Kongregáció előadásai 
ma már külön élményt jelentenek. Ezért 
nyilvánul meg nagy érdeklődés a Kongre
gáció farsangi előadásai iránt, amelyek 
február 9-én lesznek a Katolikus Körben. 
Az előadások vasárnap d. u. 4 és este 
8 órakor kezdődnek. Beléptidij nincs 
Este tánc.

T i s z t í t s a
meg szervezetét a belekben 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs is éppen székrekedése 
Jó tisztitó 
hashajtó a

ő s z i  term elésű
la  hasáb és dorong tűzifa,

jutányos áron, azonnali házhozszállítás, az udvarban valójkirakás és átadás
mellett kapható.

N EM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben. Telefon 52.

25 napos társasutazás D U B R O V N I K B A  
1941. II 23. -  III. 19. (MNB. 1376 sz. engedélye).
15 napos társasutazás P L A N I C A R A  
1941. II. 22. -  III. 8. (MNB. 1377 sz. engedélye).

Jelentkezni lehet útlevéllel, személyazonossági igazoló jeggyel, MÁV arcképes 
igazolvánnyal vagy községi fényképes igazolvánnyal, valláskülönbség nélkül.

1941. február hó 11-ig.

T Á R S A S U T A Z Á S O K  A B É C S I  T AVAS Z I  VÁSÁRRA.
1. KÜLÖNVONAT: 1941.111. 8-11.
2. AUTÓBUSSZAL: 1941. III. 14-16.

(MNB. 1373 sz. engedélye.)
J e l e n t k e z é s i  h a t á r i d ő :  1941. II. 10-ig.

IB U SZ . M ÁV. H iv . M enetjegyiroda R im aszom bat
a NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. h ely iségéb en ,
Telefon 52. Rimaszombat, Deák F -u. 17.
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Tűzharcos összejövetel. A Magyar
Tűzharcos Szövetség rimaszombati cso
portja kedden este a Polcárikörben tag
gyűlést tartott a tagok nagyszámú rész
vétele mellett. Dr. Istók Barna elnök be
számolt a csoport február 8 ára, szom
bat estére tervezett műsoros táncestjének 
előkészítő munkásságáról. A mulatság, 
amelyet a regősök közreműködésével a 
„Három Rózsa" nagytermében rendez
nek meg, nemcsak Rimaszombat, de az 
egész Qömör megye reprezentációs bál 
jának Ígérkezik. A meghívókat már 
szétküldtük, akik esetleg tévedésből azt 
meg nem kapták, Jurasko Pál bank- 
főpénztárosnál (Takarékbank) igényel
hetik. A nagy érdeklődésre való tekin
tettel ajánlatos a jegyeket Temjük Pál 
divatáruházában előre megváltani.

Katonai szolgálatból visszatértem, műterme
met újból megnyitottam. KORÁNYI ZOLTÁN 
Koháry u. 12.

A HONSz választmányi ülése. A
Hadirokkantak és Hadiözvegyek Orszá
gos Nemzeti Szövetségének rimaszom
bati csoportja január 25 én, szombaton 
délután a Takarékbank külön termében 
választmányi ülést tartott. Jurasko Pál 
hadirokkant főhadnagy, elnök ez alka
lommal meleg szavakkal köszöntötte a 
választmány tagját, vitéz Kemény Géza 
bankfőtisztviselöt, hadirokkant-főhadna
gyot, akit a csoportból elsőnek vettek 
fel a Vitézi Rend tagjai sorába. A vá
lasztmány tagjai a nagy tetszéssel foga
dott beszéd után szeretettel ünnepelték 
vitéz Kemény Gézát. Az ülés végül a 
folyó ügyeket intézte el és egyhangú 
elismerését fejezte ki a HONSz ügyeit 
fáradhatatlan tevékenységgel vezető Ju
rasko Pál elnöknek.

Halálozások. Rimaszombatban meg
haltak : Jaczkó Adolf mészáros 48, özv. 
Duáás Andorné sz. Gombos Borbála 73 
és özv. Rottmann Edéné 68 éves korá
ban.

Tichy Mihály nyug. ítélőtáblái biró 
január 29 én Rozsnyón 90 éves korá
ban, hosszas szenvedés után meghalt. 
Tichy Mihály 45 évig állt a magyar 
igazságügy szolgálatában s ebből 36 
éven át a rozsnyói járásbíróság vezetője 
volt. Az elhunyt 6 évig Rimaszombatban 
is működött mint bírósági jegyző és 
albiró. Halálát özvegye és fia, Tichy 
Kálmán itó és festőművész gyászolja.

Pénteken tilos a juhhus. A földmi- 
velésügyi miniszter rendeletet adott ki, 
amely szerint a pénteki hústalan napon 
tilos a juh- és libahús forgalombahoza- 
tala, vagy azoknak a vendéglőkben való 
kiszolgálása.

Fővárosi villamossági r. t. KERES
hatóságoknál, villamos és ipartelepeknél, 
továbbá szerelőknél j ó l b e v e z e t e t t

illetve KÉPVI SELŐT,  aki a körzeti 
terület intenzív megszervezésére alkal
mas. Műszakilag képzettek előnyben. 
Ajánlatokat „Újjá pités* jeligére Tenzer 
hirdetőjében Budapest, IV. Szervita-tér 8.

Nemzeti filmszínház kft.
Az elmúlt heti igen gyönge magyar 

film után, (melynek hibája természete
sen kizárólag a filmet gyártó társaságot 
és nem az előadó mozgószinházat ter
heli), üdítő élményként hat majd most 
szombaton és vasárnap Fedák Sári leg
újabb művészi filmje, a „Hazafelé." Ba
rabás Pál szövegkönyvét nagyszerűen 
megrendező Cserépy Arzén tág teret ad 
a legkitűnőbb magyar színészeknek te
hetségük érvényesítésére. A honvágy és 
hazaszeretet himnusza ez a filmremek, 
amelyben a felülmúlhatatlan Fedák 
Sárin kivül Csortos Gyula, Vaszary Piri, 
Bilicsi Tivadar és a gyönyörű hajadonná 
serdült Mészáros Ági kaptak pompás 
szerepeket.

Február 4-én, kedden a francia film
gyártás óriási sikert aratoU társadalmi 
darabja, a „Rajongás" fut a vásznon. 
Ábel Gance mesteri rendezése a béke
beli, jókedvű Párist kelti életre. Fősze
replők Elvira Popescu és Fernand 
Gravey.

Február 5 én, szerdán „A rend ka
tonái" cimen izgalmas amerikai bűnügyi 
történet kerül a műsorra. A lélegzetet 
is visszafojtó rémségek során is virág
zik a szerelem. Főszereplők : Margaret 
Lindsay, Anny Dvorák és Róbert Arm- 
strong.

Február 6 án, csütörtökön a Berlin
ben világsztárra emelkedett Rökk Marika 
első nagy filmje, a „Halló Janine 1" a
mozgószinház műsora. Nagyszerű törté
net, pazar felvételek, fülbemászó zene 
és szebbnél-szebb táncok kisérik Rökk 
Marika nagyszerű játékát. Társszereplő 
Johannes Heesters.

A Kárpát Egyesület felújította csü 
törtök! összejöveteleit. A Kárpát Egye 
sülét rimavölgyi osztálya legutóbbi vá
lasztmányi ülésén elhatározta, hogy föl- 
eleveniti a múltban hagyományos csü
törtök esti összejöveteleit. Az összejöve
teleken elsősorban ápolni kívánják az 
összetartozás nemes érzéseit, megbeszélni 
óhajtják a tennivalókat, a túrák prog- 
rammját és meghallgatják az esetleges 
beszámolókat. Az első ilyen összejövetel 
a múlt hét csütörtökjén folyt le, meleg 
családias hangulatban. A hölgyek úgy 
határoztak, hogy legközelebb kézimun
káikat is magukkal hozzák. A KE helyi 
osztálya ezekre a Polgárikörben meg
tartandó csütörtöki estékre szeretettel 
hívja meg a turistákat, azok hozzátarto
zóit és vendégeit.

O zletáthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

hogy

b o rb é ly - és fo drá szüzle te m e t
a Horthy Miklós-tér 23. szám alól a 
Kossuth Lajos utca 1. szám alá he
lyeztem át. Kérem a tisztelt közönség 
további szives pártfogását.

Mély tisztelettel:
N oga  Sándor
borbély és fodrász.

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

41/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
P. Oros János sz. Kovács Észtemé ser

kei lakos végrehajtatónak G. Vincze János, 
gortvakisfaludi lakos végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 
2285 P. 70 fül. tőkekövetelés és járulé
kai behajlása végett a Gortvakisfalud 
községben fekvő s a gortvakisfaludi 236. 
sz. tjkvben A 1. 2. sorszám és 422/1 
hrszám alatt foglalt és B. 10. szerint G. 
Vincze János nevén álló ingatlanra 2165 
pengő kikiáltási ár mellett elrendelte.

Az árverést 1941. évi március hó 4. 
napjának délután 15 órakor Gortfakis 
falud községházánál fogják megtartani.

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

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

Feled, 1941. évi január hó 22 napján.
Dr. Stumpf Pál s. k.

kir. jb. elnök h.
A kiadmány hiteléül: 

Berecz.

38/1941. vght. szám.
Á rv erés i h irdetm ény.

Dr. Lindner Oskár budapesti ügyvéd 
által képviselt Vacum Oil Company buda
pesti cég javára 149 P. 92 fii), töke és 
több követelés járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával, a 
rimaszombati kir. járásbíróság 1940. évi 
P. 587 sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1940. évi december hó 7-én 
lefoglalt 1050 P. 50 fillérre becsült ingó
ságokra a fenti kir. jbiróság Pk. 6021/ 
1940. sz. végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908. évi t.-c. 20. §-a 
alapján a következő megnevezett: dr. 
Lindner Oskár ügyvéd által képviselt 
Vacum Oil Comp. javára 457 P. 69 fill. 
s jár. javára is, végrehajtást szenvedő 
üzletében, Rimaszombat, Kossuth-u. és 
Losonci-u. sarki üzletében leendő meg

tartására határidőül 1941. évi február hó 
7 napjának délelőtt 9 3 0  órdja tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt fűszer
áruk és berendezés s egyéb ingóságo
kat a legtöbbet Ígérőnek — de legalább 
a becsár ‘/^részéért — készpénzfizetés 
mellett el fogom adni.

Rimaszombat, 1940. január 14.
Bendicsek

___________________  kir. bírósági végrehajtó.

36/1941. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Felmeri Ernő budapesti ügyvéd 
által képviselt Pál Imre budapesti cég 
javára 102 P. 50 fill. tőke és több kö 
vetélés járulékai erejéig, amennyiben a 
követelésre időközben részletfizetés tör
tént, annak beszámításával, a budapesti 
központi kir. járásbíróság 1940. évi 
214466 sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1940. évi december hó 27-én 
felülfoglalt 1751 pengőre becsült ingó
ságokra a rimaszombati kir. jbiróság 
Pk : 6186/1940. sz. végzésével az árve
rés elrendeltetvén, annak az ifj. Fodor 
Károly ügyv. ált. képv. Beck Márton 
javára 159 P. 52 f. s jár., továbbá a 
foglalási jkönyvből ki nem tűnő más 
foglaltatók javára is az árverés megtar
tását elrendelem, de csak arra az eset
re, ha kielégítési joguk ma is fennáll 
és ha ellenük halasztó hatályú igénykere
set folyamatban nincs, — végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében: Rimaszom
bat, Muzeum alatti villamossági üzletben 
leendő megtartására határidőül 1941. évi 
február hó 7 én délelőtti 8 3 0  órdja tű
zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
csillárok, üvegburák, üzletberendezés 
stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek — el fogom adni.

Rimaszombat, 1941. évi jan. 14-én.
Bendicsek Gyula.
kir. bírósági végrehajtó.

Fa á rve ré si h ird etm én y.
A Gömör és Kishont vármegyei Pelsőc 

község elöljárósága 1941. évi február 
hó 15-én délelőtt 10 órakor a pelsőci 
községházán tartandó szó- és Írásbeli 
árverésen eladja a község tulajdonát 
képező erdő 110.3 k. holdas részén az 
üzemterv alapján rendes évi vágásként, 
továbbá a miskolci m. kir. erdőigazga
tóság 2458/1940 sz. határozatával enge
délyezett egy évi rendkívüli, valamint 
a vármegyei közigazgatási bizottság 
Gazdasági Albizottsága 1766/1940 sz. 
határozatával engedélyezett megtakarí
tott használatként kitermelendő mint
egy 100ms tölgybányafát s mintegy 15,000 
ürm* bükk és gyertyán, kisebb részben 
tölgy és egyéb keményfa tűzifát. 

Kikiáltási ár:
tölgy bányafára a „Nagyhegy“-i

erdőrészben.................. .. 19'—P.
tölgy bányafára a „ Bikk“-i er

dőrészben .........................  25‘—P.
bükk és gyertyán hasábfára a

„Nagyhegy" i erdőrészben... 4'70 „ 
bükk és gyertyán hasábfára a

„Bikk“-i erdőrészben..........  7'80 „
bükk és gyertyán dorongfára a 

„Nagyhegy“-i erdőrészben 3’90 „
bükk és gyertyán dorongfára a

„Bikk“i- erdőrészben..........  6 90 „
bükk és gyertyán rőzsefára a

„Nagyhegy“-i erdőrészben 210 „
bükk és gyertyán rőzsefára a

„Bikk" i erdőrészben..........  4'40 „
tölgy és egyéb kemény hasábfára

a „Nagyhegy“-i erdőrészben 370 „ 
tölgy és egyéb kemény hasábfára 

a „Bikk“-i erdőrészben ... 6'80 „
tölgy és egyéb kemény dorong

fára a „Nagyhegy" i erdőrészbe 3.— „ 
tölgy és egyéb kemény dorong

fára a „Bikk"-i erdőrészben 6’— „
tölgy és egyéb kemény rőzsefára 

a „Nagyhegy" i erdőrészben 1 ‘20 „
tölgy és egyéb kemény rőzsefára 

a „Bikk“-i erdőrészben ... 310 „
tőár ms, illetve 100 X  100 X  120-as 
erdei ürm’-kint.

Kiszállítási határidő: bezárólag 1941. 
évi március hó 31. Amennyiben ez a 
határidő rövidnek bizonyulna, annak 
meghosszabbítása iránt a községi elöl
járóság fog idejében illetékes helyen 
kérelmet benyújtani.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési 

feltételek a hivatalos órák alatt a rima- 
szombati m. kir. erdőfelügyelőségen, 
vagy Pelsőcön!ra községi elöljáróságon 
tekinthetők meg.

Rimaszombat, 1941. I. 28.
M. kir. erdőfelügyelőség 

Rimaszombat.

3393. sz. 
t. k. 1940.

Hirdetmény.
Sajószárnya, Abafala, Gömörpanyit, 

Lekenye, Sajótiba és Szentdemeter puszta 
községeknek telekkönyvi betétei az 1886: 
XXIX., az 1889:XXXVIII. és az 1891: 
XVI. t.-cikk értelmében elkészíttetvén 
és a nyilvánosságnak átadatván, ez azzal 
a felszólítással téteiik közzé:

1. hogy mindazok, akik az 1886:XX1X. 
t.-cikk 15. és 17. § ai alapján — ide
értve e § oknak az 1889:XXXVIII.t. cikk
5. és 6. § aiban és az 1891 :XVI. t.-cikk 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit 
is — valamint az 1889:XXXVI1I. t. cikk 
7. § a és az 1891 :XVI. t.-cikk 15. §. b) 
pontja alapján — ideértve ezeknek az 
1912:VII. t. cikk 35 §-ában foglalt ki
egészítését is — eszközölt bejegyzések 
érvénytelenségét kimutathatják, e végből 
törlési keresetüket, azok pedig, akik 
valamely tehertétel átvitelénél az 1886: 
XXIX. t. cikk 22. § a, illetve az 1889: 
XXXVIII. t.-cikk 15. §-a alapján való 
mellőzését megtámadni kívánják, e vég
ből keresetüket hat hónap alatt, vagyis 
az 1941. évi julius hó 31. napjáig be
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt
sák be, mert az ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő eltelte után indí
tott törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilván- 
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886: 
XXIX. t.-cikk 16. és 18. § ainak esetei
ben — ideértve az utóbbi §-nak az 
1889:XXXVIII. t.-cikk 5. és 6. §-aiban 
foglalt kiegészítéseit is — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése 
ellenében ellentmondással élni kívánnak, 
Írásbeli ellentmondásukat hat hónap 
alatt, vagyis 1941. évi julius hó 31. 
napjáig bezárólag a telekkönyvi ható
sághoz benyújtsák, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő letelte 
után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, akik az I. és 2. 
pontban körülirt eseteken kivül a be
tétek tartalma által előbb nyert nyilván- 
könyvi jogaikat bármely irányban sértve 
vélik — ideértve azokat is, akik a tulaj
donjog arányának az 1889: XXXVIII. 
t.-cikk 16. § a alapján történt bejegy
zését sérelmesnek találják, — e tekintet
ben felszólalásukat tartalmazó kérvé
nyüket a telekkönyvi hatósághoz hat 
hónap alatt, vagyis 1941. évi julius hó 
31. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő eltelte után a betétek tartalmát 
csak a törvény rendes utján és csak az 
időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
zett harmadik személyek jogainak sé
relme nélkül támadhatják meg.

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

Végül megjegyzi a telekkönyvi ható
ság, hogy a fenntnevezett községek kö 
zül Gömörpanyit, Lekenye, Sajótiba 
községek és Szentdemeter puszta beté
tei még a cseh-szlovák hatóságok által 
szerkesztettek meg s azok továbbveze
tés végett a volt cseh szlovák telek
könyvi hatóságnak még 1936—1937. 
évek végén átadattak.

A tornaijai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság 1940. november 29.

Dr. Lengyel Tibor s. k.
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Czókoly s. k.

, [ tkvezetó.
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