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Tuberkulózis elleni propaganda hét.Emlékezzél!
Komor, fekete felhők súlyos árny

ként sötétlenek a tévelygő emberi
ség egén... A néma sötétség ijesztő 
mélységéből égő lángok törnek 
elő és vérpirosra festik a testvér
harcban eltorzult emberarcot. Va
lamikor boldogságról álmodozott, 
az édenkertjének minden szépsé
gét szerette volna visszavarázsolni, 
hogy paradicsommá változzék ez 
a föld. Büszke öntudattal tekintett 
önmagába és túlértékelve szellemi 
és testi képességeit dacos kevély
séggel tekintett az Ígéretes jövő 
felé. Az élet célját e föidi sikon 
kereste és kutatta és megszédülve 
a látszólagos sikerek nagyságától 
nem vette észre az örökkévalóság! 
horizontján derengő fényt, az élet 
valódi értékét és természetfölötti 
rendjét. A csalfa remény szerte
foszlott s most — mint a történe
lem folyamán máskor is — csaló
dottan, összezúzott, véres tagokkal 
bámul a sötét bizonytalanságba.

A küzdelmek, vereségek, botlá
sok és összeroppanások közepette 
hatalmas, megrázó erővel hangzik 
és harsog felénk az Ur üzenete az 
Egyház által: Emlékezzél ember, 
por vagy és porrá leszel! Ham
vazószerdán az Egyház a földi 
múlandóság jelét szórja homlo
kunkra, hogy figyelmeztessen az 
élet rövidségére és komoly, erkölcsi 
jelentőségére. Az emberi élet ki- 
teljesedése és befejezettsége e földi 
élettel nem záródik le. Életünk rö
vid és korlátolt, de a krisztusi hit
ben a halhatatlanság távlatai ra
gyognak felénk, melyek örök za
vartalan boldogság reményével biz
tatnak. „Nincs itt maradandó vá
rosunk" (Szt. Pál), tehát komoly 
munkával, kitartó lelkesedéssel kell 
munkálnunk a jövőt, az örök bol
dogság Ígéretét. Előttünk áll a leg
tökéletesebb emberideál, az örök 
mintakép: Krisztus, kinek fönséges 
élete beragyogja a történelem út
ját. Magasztos egyénisége leghű
ségesebben tükrözi vissza az em
beri élet örök elveit és törvényeit: 
a tökéletes Isten- és emberszere- 
tetet.

A hosszú és bőséges farsangi 
mulatozások után,— melyek igazán 
nem illettek a jelenlegi világka
tasztrófa apokaliptikus komolyságá
hoz, — felénk tárul a szenvedő 
Krisztus véres keresztje. Tragikus 
némasága, hulló vércseppjei nyo
mán meleg édességgel sugárzik 
életének áldozatos szeretete, az a

A Tuberkolózis Elleni Országos 
Szövetség megbízásából Rimaszom
batban február hó 16 án, vasár
nap d. e. 11 órakor a „Három 
Rózsa" nagytermében összegyűlt 
nagyszámú közönség előtt dr. 
E s z e n y i  Gyula m. kir. tisztifőor
vos nyitotta meg a propaganda 
hét munkáját. Előadásában az or
vostudomány teljesítő képességéről 
beszélt. Rámutatott az emberiséget 
pusztító járványokra és ezzel kap 
csolatosan felhívta a nagyközönség 
figyelmét a népünket állandóan 
pusztító népbetegségre, a gümő- 
kórra.

A tisztifőorvos megnyitó beszéde 
után dr. R é v é s z  Menyhért m. 
kir. tisztiorvos tartalmas előadás
ban ismertette a tuberkulózis ve
szedelmét, amely évente 17.000 
magyar életet olt ki csonka ha
zánk lakosai közül. Felhívta a hall
gatóság figyelmét a tuberkulózis 
terjedésére s arra a veszedelemre, 
melyet a beteg ember jelent csa
ládjára, környezetére köpködésével, 
köhögésével, amikor vigyázatlanul ( 
szétszórja a gümőkór betegséget: 
okozó csiráit. A nyílt tuberkuló
zisban szenvedő beteg millió, sőt 
milliárd számra üríti köpetével és 
köhögésével a gümőkór bacillusait, 
megfertőzi környezetét és családját. 
Különösen veszélyt jelent az ilyen | 
nyílt gümőkórban szenvedő beteg 
a gyermekekre, vagy a különben 
is legyengült, satnya, gyengén fej
lett fiatalokra. Kioktatta a hallgató
ságot arra, hogy egészséges élet
móddal, friss levegő, napfény, jó
zan, beosztott életmóddal hogyan 
őrizhetjük meg egészségünket és 
hogyan tarthatjuk magunkat távol 
a fertőzés veszedelmétől.

Részletesen ismertette az egyes 
államok: Angolország, Olaszország 
példáját, mely államok nagy pénz
források megnyitásával elérték azt, 
hogy a tuberkulózis-ha Iái o z á s  
arányszáma országukban kedvezően

bensőséges, nemes életáram, mely 
ő t  embertestvéreiért a kereszt ol
tárán felemésztette.

Ez a véres Krisztus-arc és fáj
dalmas tekintete fakasszon lelkűnk
ben komoly bünbánatot és töltsön 
el mindnyájunkat a jobbulás, a 
tisztulás szellemével. A Krisztus 
keresztjéből kiáradó isteni erő gyó
gyítsa meg a beteg emberiség 
szomorú lelkét és tegye fogékonnyá

csökkent és évről-évre javulást mu
tat.

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tiszti- 
főorvos záró szavaiban összefog
lalta a védekezés módját: óvakod
junk a beteg embertől, igyekez
zünk őt betegségének gyógyítására 
rábírni, igyekezzünk őt család
jától, illetve környezetétől elkülöní
teni, hogy a fertőzés lehetőségét 
minél szükebb határok közé szo
ríthassuk.

Megemlékezett arról, hogy Gö- 
mör és Kishont vármegyében 9 
egészségvédelmi szolgálat műkö
dik és pedig: Rimaszombatban, 
Feleden, Osgyánban, Putnokon, 
Tornaiján, Jolsván, Pelsőcön, Rozs

nyón és Krasznahorkaváraiján. To
vábbá 3 Tüdőbeteggondozó Intézet 
fejt ki áldásos tevékenységet: Ri
maszombatban, Rozsnyón és Tor
naiján.

A Tüdőbeteggondozók fenntar
tásához az állam évi 12.000'— 
pengővel járul hozzá. Ugyancsak 
a tuberkulózis elleni védekezést 
szolgálja az u. n. gyermeknyaral
tatási akció, mely az 1940. évben 
26 gyermeknek biztosította 1 hó
napig Szegeden való nyaralását.

A zöldkeresztes egészségvédelmi

Az ország minden részéből újból pusz
tító árvizeket jelent a sajtó és a rádió. 
A Rima áradása eddigelé nagyobb ve
szedelmet nem okozott. A jégzajlás azon
ban az elmúlt hét végén és e hét 
elején nehéz feladatokat hárított a hely
beli tűzoltóságra. A Szlovákiából a Rima 
medrében nagy erővel megindult jég
tömeg főleg a rimatamásfalvai hidnál 
tornyosodott számtalanszor össze, úgy
hogy a tűzoltóság csak megfeszített és 
életveszélyes munkával tudta a jégtáb
lákat eltávolítani. Így is a viz ereje és 
a jégtáblák tömege kimosta és megla-

az isteni örök igazságokra... Lob
banjon lángra mindnyájunk szivé
ben a szeretet égi tüze, hogy ki
perzselve belőle minden önzést és 
kevélységet, — testvéri szent kö
zösségben egybeforrva buzgó szív
vel és lélekkel dolgozhassunk a 
béke és az igazság országának 
felépítésén Isten . dicsőségére és 
édes magyar hazánk boldogságára!

Dr. Bányai József.

szolgálatok keretében az 1940. év 
folyamán tejre 44.894'— pengő lett 
forditva, ugyancsak az 1940. év 
folyamán 210 q. cukor lett szét
osztva a terhes és szoptató anyák, 
a csecsemők és arra rászoruló 
gyermekek részére.

A nyári napközi otthonok az 
1940. év nyarán 779 gyermek ét
keztetését segítették elő 30 napon át.

A folyó évben 12.150'— pengő 
államsegéllyel és 5.000'— pengő 
törvényhatósági hozzájárulással 750 
gyermek téli hónapokban történő 
ellátása van biztosítva.

A tokaji iskola-szanatóriumban 
9 gyengén fejlett gyermek áll gon
dozás alatt.

A tisztitőorvos által felsorolt ada
tok mindennél beszédesebben bi
zonyítják, hogy a magyar köz
egészségügyi kormányzat arra hi
vatott vezetői milyen széles körű 
tevékenységet fejtenek ki a pusz
tító gümőkór ellen.

A rimaszombatihoz hasonló pro
paganda előadások az összes ha
tósági orvosok közreműködésével 
az egész vármegyében folyamat
ban vannak. Városunkban a hely
beli moziban is több előadás han- 
zott el vetített képekkel kisérve s 
a vármegye összes iskoláiban is 
folynak — amint értesülünk — fel
világosító előadások.

zitotta a hid alapját, úgyhogy a kocsi 
forgalmat Rimatamásfalvába egy-két 
napig szüneteltetni kellett.

A rimatamásfalvai hid helyreállítási 
munkálatainál szerdán reggel megjelent 
dr. ’Sóldos Béla főispán is, hogy sze
mélyesen is meggyőződjék a Rimával 
kapcsolatban tett intézkedések végre
hajtásáról.

Legveszélyesebb volt a helyzet a 
keddre virradó éjszaka, amikor a jég
táblák a szabatkai kőhidnál óriási 
mennyiségben gyűltek össze. Az igy 
megduzzasztott Rima hétfőn este elön
tötte a strandfürdőt és a városkerti 
munkatábor helyét. A tűzoltóság a ka
tonaság segítségével éjnek idején fel
robbantotta a jégtorlaszokat, úgyhogy 
a viz szabad lefolyását reggelre már 
biztosítani tudták. Jelentősebb kárt oko
zott a jég a strandfürdőn, amelynek ta
valy épitett gátját elsodorta. A legtelje
sebb dicsérettel kell megemlékezni a 
tűzoltóság hasznos munkájáról.

Meg kell említenünk, hogy a veszé
lyeztetett helyeken éjjel-nappal, több 
órán át is ott tartózkodtak Éva László 
polgármester, Köszeghy József műszaki 
tanácsos, az államépitészeti hivatal fő-

A  jégzajlás megrongálta 
a tamásfalvai Rima-hidat és városi 

strandfürdőt.
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nöke, Sohler Béla városi tűzoltóparancs
nok, Szabó Károly városi mérnök, akik 
minden lehetőt megtettek, hogy a lakos
ságunkat az árvíz veszélyétől mentesít
sék. Miután a jégzajlás már befejeződött 
és a hóolvadás is szűnő félben van — 
remélhető, hogy a Rima nagyobb arányú 
áradása ez idén is elmarad.

Dr. ’Sóldos Béla főispán és dr. Hor

váth Árpád alispán Gömör és Kishont 
vármegyében személyesen járták be a 
Sajó, Turóc, Kálosa és Gortva árvíz
veszélynek kitett helyeit. A vármegye 
legfőbb vezetői a szükséges intézkedé
seket a helyszínen mindenütt megtették. 
Eddig — hála az isteni Gondviselés
nek — a vármegye területén nagyobb 
veszély nincs.

Régi fényben ragyogé és művészi értékű volt 
a Nőegylet műsoros estélye.

Régi ragyogó bálok sok drága emléke 
elevenedett fel a Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nőegyesület február 15-iki es
télyén. A nagy időket látott „Három 
Rózsa" nagyterme nem csupán külsősé
geiben, de belső vonatkozásaiban is 
igazi magyar és valóban gömöri mulat
ságnak volt szombaton este a színhelye. 
A háromnegyed évszázados magasztos 
célú női egyesületünk műsoros estje 
egybegyüjtötte nemcsak Rimaszombat, 
hanem egész Gömör-megye társadalmát. 
Szemet kápráztató volt a szebbnél-szebb 
női magyaros és estélyi ruhák galériája, 
a kitüntetésekkel feldiszitett honvédtisz
tek pompás diszegyenruhája és a feke
tébe öltözött férfiak hatalmas sora. A 
megyei és a városi élet kiválóságainak 
élén megjelent dr. 'Sóldos Béla Jőispdn 
és felesége is. De a nemes asszonyi szi
vek meghívásának eleget tett mindenki, 
aki érzője annak az áldozatos munká
nak, amit a Rimaszombati Nőegylet a 
jótékonyság terén immáron évtizedeken 
keresztül betölt. A nőegyleti mulatság 
hatalmas erkölcsi sikere méltó elis
merést szerzett a lelkes rendezőgár
dának. Nagy érdemük, hogy a Nőegy- 
iet ezidei estje minden eddigi rendezé
sét magasan felülmúlta. A rendezőség 
költséget nem kiméivé olyan művészi 
gárdát vonultatott fel, amely még fővá
rosi viszonylatban is elsőrendű előadó 
együttesnek számit.

Nagy és ismert nevek : Bordy Bella, 
di. Lakatosné Beczássy Kató, Buzásné- 
Pápay Klára és Tömör Antal képvisel
ték a főváros művésztársadalmát. A 
helybeli egyetlen szereplő: Holéczyné- 
Jaczkó Ilona neve viszont jólismert a 
felvidéki irodalom szerelmesei előtt. 
Holéczyné, mint a Nőegylet igazgatónője, 
nyitotta meg a virágdíszbe öltözött szín
padról a műsort a tőle már megszokott 
gyönyörű, szimbolikus nyelvezelü beve
zetőjével. Jól esett hallani kellemes 
orgánumát és gyönyörködni költői szár
nyalása de természetességet és közvet
lenséget soha sem nélkülöző stílusában. 
Költői formába öltöztette a Nőegylet 
eddigi 75 éves munkásságát és özv. 
Samarjay Jánosné elévülhetetlen érdemű 
működését, majd a közönség nagy tet
szése között átadta a szót a mú
zsáknak.

Beczássy Kató volt az első vendég
szereplő. Hatalmas, keményen csengő 
alt hangja betöltött minden zugot. Egy 
Meyerbeer és egy Noseda dalt énekelt, 
a szünet után pedig egy XVI. századbeli 
magyar éneket adott elő, mindhármat 
gyönyörűen. Hogy énekét nem jutal
mazta a közönség olyan viharos taps
sal, amilyenben a többi művészt részesí
tette, ennek oka abban keresendő, hogy 
egy altének a hangkategória komoly
ságánál fogva nem tudott a táncolni 
vágyó farsangi hangulatú közönség lei- 
kületéhez férkőzni. Pedig egy Bach 
vagy Handel passióban az alt szólam 
az első és a legszebb.

Buzásné-Pápay Klára, Hunyady-Buzás 
Endre országgyűlési képviselő neje lé
pett ezután a dobogóra. Természetes, 
közvetlen előadásával, kellemes megje
lenésével igen jó benyomást keltett. Az 
előadott költeményeket ügyesen és ha- 
tástkeltően válogatta össze. A szünet 
előtt Arany János, Babits Mihály, Er
délyi József, Szabó Lőrinc és a tragikus 
sorsú József Attila egy-egy remek költe
ményét adta elő. Szünet után szép nép
viseletben lépett újra a közönség elé. 
A magyar népköltészetből vett „gyöngy
szemek" előadásával nagyszerű hangu
latba ringatott és kedves műélvezetben 
részesített. Mindkét fellépésekor külön- 
külön minőségben mutatkozott be. Az 
első számok — a komoly remekművek, 
különösen Arany drámai fenségű balla

dája sok-sok hallgatóban kedves emlé
keket hivott életre. A húsz éven át ren
dezett számos kulturest dicsőségének 
és fenköltségének emlékét. Előadó ská
lájának mélységét jelezték a népi ere
detű versek, amiket a közönség tneg is 
ismételtetett.

Az estélynek egyik pompás, ragyogó 
eseménye Tömör Antal zenetanár he- 
gedüjátéka volt. Műsorát a farsang han
gulatához illően állította össze. Vecsey: 
Valse triste, Paganini Sáíánkacagása, 
majd később Fritz Kreisler három bécsi 
dala, a régi „geműtlich" Wiennek ked
ves melódiái csendültek meg hegedűjén. 
A nagy tapsra Brahms valcerjével aján
dékozta meg a hálás közönséget. Tömör 
Antal játékának jellemző vonása az a 
meleg bársonyos tónus, amit sem tanulni, 
sem pedig egyéb metódusokkal elsajá
títani nem lehet. Technikája olyan tö
kéletes, előadási formája olyan termé
szetes, hogy a közönség játékában nem 
a mű nehéz technikai követelményeit 
csodálta, hanem magát a művészetet 
élvezte és a szerzők mondanivalóit kap 
ta az előadó értelmes tolmácsolásé 
bán. Igen találó volt özv. Samarjay Já- 
nosnénak, a Nőegylet tiszteletreméltó 
elnökének a megjegyzése: „Olyan ter
mészetesen játszott ez a Tömör, az voit 
az érzésem, hogy mindezt én is könnyen 
el tudtam volna játszani". Ennél találóbb 
kritikát még a gyakorlott kritikus sem 
mondhatott volna.

(Tomorral kapcsolatban meg kell je
gyeznünk, hogy nemsokára ismét hal
lani fogjuk a Polgárikör március 12. 
kamarazene estjén, amelyet a zeneiskola, 
amelynek Tömör kisegítő tanára, ren
dez meg.)

Az est fénypontja és a legnagyobb 
érdeklődéssel várt műsorszáma Bordy 
Bellának, a magyar kir. Operaház első 
táncosnőjének vendégszereplése voit. A 
kitűnő művésznőnek ma már európai 
hire van és közönségünk is ismerheti 
már nagyszerű filmszerepléseiről. Éppen 
ezért nem lehet célunk, hogy a farsangi 
hangulatba tökéletesen beleülő finom 
Schumann „Karneváljáéról és a cigány
zene mellett ragyogó magyar ruhában 
előadott csárdásegyvelegt-ről kritikai 
megjegyzéseket Írjunk, de hangsúlyoz
nunk kell, hogy olyan csodás élvezet
ben, mint amelyet Bordy Bella tánca 
itt Rimaszombatban nyújtott, Wiesentha! 
Grete emlékezetes szereplése óta nem 
volt részünk. Örökké emlékünkben ma
rad finom ivelésü alakja, csodálatos 
mozdulatai, szédületes forgásai, amelyek
kel a kis színpadon is lélekkel és ha
talmasan kiáradó erővel töltötte meg 
úgy a klasszikus, mint a magyaros 
táncszámot. Viharos tapsok köszönték 
meg a nagy művésznő felejthetetlen 
élniényü szereplését.

Valamennyi zene-, ének- és táncszámot 
Lackner László, a zeneiskola igazgatója 
kisérte zongorán, anélkül, hogy a mű
vészekkel egyetlen közös próbát tar 
tott volna. Ennek ellenére kísérete 
minden számhoz kitünően alkalmazkodó 
és a megszokott művészi készségű volt. 
Az ő szereplése is sokban hozzájárult 
az est magas nívójához.

Éjfél felé közeledett már az óra mu
tató, amikor megkezdődött a táncvigalom, 
amely nagyszerű hangulatban a reggeli 
órákig tartott.

I g m á n d i  k e s e r ü v i z  
a t e r m é s z e t e s

g y o r s h a s h a j t ó
e l é g  3  u j j n y i

Dr. Horváth ír p á d  alispán előadása nyitja meg 
a katolikus hitvádelmi eldadás-sorozatot.

A rimaszombati katolikus Férfiak 01 
táregyesülete február 14 én délután tar
totta meg rendes havi ülését Raddny La
jos esperes-plébános elnöklete mellett. 
Ima után az elnök Ketnpis Tamás lelki 
olvasmányaiból- adott elő a szerétéiből 
származó cselekedetekről. Sövényhdzy 
Mihály felolvasta a múlt ülés jegyző-1 
könyvét, majd dr. Gabonás János alel- 
nök az „Apostoloskodásról" cimü, a 
Katolikus Akció által kitűzött tanulmányt 
olvasta fel. XI. Pius pápa — mondotta 
a mély irás — azért hozta létre az ak
ciót, hogy a világiak az egyház sorsát 
a maguk sorsának is érezzék. A kato
likusférfiaktól az Egyház az apostolosko- 
dást a nagy elődökhöz híven kicsiben 
kívánja meg és annak tereit a család
ban és a katolikus egyletekben jelöli 
ki. A nagy tetszéssel fogadott felolvasás 
után Radány Lajos esperes-plébános a 
jó és rossz sajtóról tartott minden sza
vában megszívlelendő előadást. Világos 
és meggyőző érvekkel mutatott rá arra, 
hogy a „mai papiros korszakban" mi
lyen fontos az, hogy lelkületűnknek 
megfelelő jó könyveket olvassunk és 
minden napi szellemi táplálékunkat a 
tiszta erkölcsű sajtóból merítsük. Utalt 
a történelmi és a mai idők szomorú 
példáira, amikor bebizonyosodott, hogy 
a rossz sajtó egész generációkat és nem
zeteket képes elpusztítani. Az emelke
dett hangú előadás után Radány Lajos 
elnök beszámolt a nagybőjti kulturelő- 
adások előkészítéséről, amelyek a Férfi 
Oltáregyesület rendezésében folynak le.

A? első előadást február 28-án,
pénteken este 8 órakor a Katóii

kus Körben dr. H o r v á t h  Árpád 
alispán t a r t j a  „A társadalom 
gyógyítója" (Az Egyház és a szo
ciális kérdés) címen kisebb műsor 
keretében.

Az Oltáregyesület legközelebbi taggyű
lése a Széman-intézetben a nagybőjti 
és húsvéti időszak után május 2-án lesz.

* **
A női Oltáregyesület f. hó 19-én ba

rátságos teával egybekötött összejövetelt 
tartott a Kát. Kör nagytermében dr. Za- 
kács Istvánná elnöknő búcsúztatására. 
A nagy számban megjelent tagok és 
vendégek nevében Radány Lajos espe
res-plébános és dr. Bányai József hit
tanár méltatták a távozó elnöknő érde
meit, azt a buzgó és lelkes munkát, 
melyet az Egyesület életében kifejtett. 
A tagok és a város közönsége nevében 
Tariska Lajosné t. elnöknő búcsúztatta 
dr. Zakácsnét szívből fakadó meleg sza
vak kíséretében.

„Búcsúzunk tőled, mondotta, aki fi
nom tapintatta! vezetted egyesületünket 
és szerető szived melegével ápoltad kö 
zöttiink a testvéri összetartozás érzését. 
Megköszönjük neked ezt a finomságot, 
ezt a tapintatot, ezt a testvéri szerete- 
tet és őszinte szívből kívánjuk, hogy uj 
környezetedben is találd meg azt, amire 
vágyódol: a nyugodt megelégedett éle
tet forrón szeretett családod és min
denki örömére".

Dr. Z a k á c s  I s t v á n n á  meghatva 
mondott köszönetét a szeretet és ragasz
kodás ezen őszinte megnyilatkozásáért 
és Isten áldását kérte az Egyesület to
vábbi működésére.

Az 0. K. H. közgazdasági
Rimaszombatban eddig keveset lát

tunk abból a Magyarországon is örven
detesen tért hóditó hatalmas szervező 
munkából, amelyik a szövetkezeti moz
galom és különösképpen a hitelszövet
kezetek utján az erkölcsi és anyagi 
romlás szélén álló országokat is képes 
megmenteni, sőt virágzóvá tenni és ame
lyiknek a kialakulóban lévő uj európai 
gazdasági rendben igen nagy szerepe 
lesz.

A cseh megszállás alatt két hitelszö
vetkezet alakulását említhetjük meg Ri
maszombatban. Az egyik volt a Földmi- 
ves Kölcsönös Pénztár, mely különösen 
a vidéki gazdák körében volt elterjedve 
és hatalmas fejlődésnek indult, azonban 
a visszacsatoláskor innen elköltözött, 
mert teljesen szlovák szellemben volt 
szervezve. A másikat 1922-ben alapí
tották az akkori kisebbségi magyarság 
vezetői Gazdák és Iparosok Országos 
Hitelszövetkezete címen. Az alapítók 
szándéka az volt, hogy az anyaország
tól elszakított magyar gazdasági erőket 
ebben a szövetkezetben egyesítsék. Ez 
központja lett volna a kis falusi szövet
kezeteknek, hogy a magyar faivak hi
telszövetkezetei ne legyenek kénytelenek 
a pozsonyi, vagy prágai központba be
lépni. Az ilyen programm természetesen 
nem nyerte el a minden eszközzel köz
pontosító csehszlovák hatóságok tetszé
sét. Az alapszabályokból az intézet cél
ját jelentő programmot és a szövetkezet 
címéből is az „Országos" jelzőt törülni 
kellett. Az ilymódon lefokozott szövet
kezet azonban nem lépett be egyik 
csehszlovák központba sem ésigyaz ille
ték kedvezményeket nem élvezhette és 
nem kapott a központtól sem hitelt sem 
egyéb támogatást. Teljes tétlenségre, 
sőt csendes felszámolásra volt kárhoz
tatva. De még ilyen körülmények mel 
lett is híven megőrizte a szövetkezet a reá 
bízott pénzeket és egy fillérnyi veszte 
ség sem érte sem a betéteseket, sem 
pedig az üzletrészeket jegyző tagokat, 
sőt állandóan 4—öVo osztalékot is fize
tett.

A viszacsatolás után a rimaszombati 
pénzpiac legnagyobb problémáját a Tátra 
Bank itteni fiókjának nacionalizálása ké
pezte, mert ez a tagadhatatlanul nagy 
szakértelemmel megszervezett fiók vi
dékünk legjelentékenyebb pénzintézetét 
képezte. Nagyon sokféle terv merült fel

tevékenysége Gömőrben.
és mikor egyik sem bizonyult eiég erős
nek, elég komolynak vagy egyébként 
megfelelőnek, akkor előtérbe lépett a 
már-már halódó kis hitelszövetkezet, 
mely azonban a visszacsatolás után azon
nal átszervezve belépett az Országos 
Központi Hitelszövetkezet tagjai sorába 
és Rimaszombat és Vidéke Hitelszövetke
zet néven megujhódva lépett városunk 
közönsége elé. Az idegen hatalom kor
látozásainak megszűnése után átszer
vezve teitrekész elhatározással pótolni 

| kívánta a kényszerű tétlenség hosszú 
éveinek mulasztásait és ki akarta ma
gának harcolni azt a helyet, mely őt 
méltán megilleti.

A tárgyalások a Szövetkezet és Tátra 
Bank között, bár rimaszombati kezde
ményezésre indultak meg, az Országos 
Központi Hitelszövetkezet erkölcsi és 
anyagi támogatása mellett folytak le és 
végül is teljes eredménnyel végződtek. 
Az üzlet átadása a múlt év közepén 
kezdődött és minthogy az egyes tételek 
átvételét előzetes részletes bírálat előzi 
meg, ez a munka még ma is folyamat
ban van. A mérleg adatokból egyelőre 
annyi szivárgott ki, bár, mint mondtuk, 
az anyag átadás még nincs befejezve, 
az átvevő szövetkezet betétállománya a 
700000 '— pengőt, a kihelyezések ösz- 
szege pedig az 1 millió pengőt már ed
dig is meghaladja. Az innen elköliözött 
Földmives Kölcsönös Pénztár anyagá
nak átvétele pedig még csak most van 
előkészületen s ez a Szövetkezet további 
jelentékeny megerősödését fogja jelen
teni. Mindezekből látjuk, hogy csendben, 
minden hangoskodó reklám nélkül, ko
moly építő munka folyik itt és vidékünk 
legjelentékenyebb pénzintézete van ki
alakulóban.

És ezt a valóban csodával határos 
tranzakciót, hogy egy, méreteiben cse
kély kis hitelszövetkezet át tudta venni 
vidékünk legnagyobb pénzintézetének 
üzletét, csupán az Országos Központi 
Hitelszövetkezet tudta megvalósítani. Az 
0. K. H. néven közismert hatalmas in
tézmény valósággal fogalommá vált az 
országban, sőt az ország határain túl is. 
Ez a három betű a legkomolyabb szer
vező munkát, az üzleti szolidságot, meg
bízhatóságot és a betétesek számára a 
teljes biztonságot jelenti. Az intézet 42 
éves működése alatt immár mintegy 
1400 Hitelszövetkezetet tömöritett ma-
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gába és munkáját oly megbizhatóan 
végzi, hogy 42 év alatt nem fordult elő 
olyan eset, hogy a kötelékébe tartozó 
bármely tagszövetkezet betétesei egy 
fillért is veszítettek volna betéteikből. 
Ellenőrzi, irányítja a vidéki hitelszövet
kezetek üzletmenetét és nem csak er
kölcsi, de a legmesszebbmenő anyagi 
támogatásban is részesíti őket. Van 
gondja rá, hogy a tagszövelkezetek koc 
kázatos, vagy veszélyt jelentő üzletekbe 
ne bocsátkozzanak, de amellett minden 
jogos hiteligényt ki tudjanak elégíteni. 
Főleg a vidéki kisgazdákra van nagy 
gondja és különféle segitő akciókkal 
siet támogatásukra.

Az 0. K. H.-tiak magában már 1939- 
ben a saját üzleti tőkéje több mint 24 
millió pengőt tett ki, 45 millió P. be
tétet kezelt és mintegy 250 milliónyi

hitelt folyósított. A tagszövetkezeti háló
zattal egybevont adatok pedig 65 millió 
P. üzletrész tőkét és mintegy 122 millió 
P. betétet mutatnak. Ezek a számok az 
1940. év folyamán természetesen még 
jelentékenyen emelkedtek, de a végle
ges adatok még nem ismeretesek.

Mai gazdasági életünk sokféle bizony
talansága mellett is azért világosan fel 
lehet ismerni azt az irányt, amelyik felé 
haladunk. A tárgyilagos megfigyelőnek 
már most látnia kell, hogy a kialakuló
ban lévő gazdasági rendben a szövet
kezeti mozgalomnak igen nagy szerepe 
lesz és tudjuk, hogy az 0. K. H.-nak a 
szervező munkából nagy rész fog jutni. 
Ezt megnyugvással veszi tudomásul és 
örömmel üdvözli az O K. H. t nemcsak 
Rimaszombat, de az egész megye kö
zönsége. (x.)

Vitézi esküt tett D e d e  L a j o s  
pénzügyi főtanácsos.

Gömör és Kishont vármegye Vi-| 
tézi Széke február 16-án, vasár
nap délben Rimaszombatban a 
vármegyeháza kistermében újabb 
vitézi eskütételt tartott. A benső
séges ü n n e p s é g e n  megjelentek 
dr. Sóldos Béla, Gömör és Kis
hont vármegye főispánja, dr. Ma- 
darassy Kálmán pénzügyminiszté-1 
riumi osztálytanácsos és a Vitézi 
Szék rimaszombati tagjai, valamint) 
a pénzügyigazgatóság számos tiszt- j 
viselője is.

Vitéz Rajháthy Sándor alezredes, 
vármegyei székkapitány a Magyar 
Hiszekegy elmondása után üdvö-l 
zölte a megjelenteket és a felava-1 
tandó 10 viíézjelöltet, akik Dede 
Lajos pénzügyi főtanácsos, pénz- 
ügyigazgató-helyettes, tartalékos fő
hadnagy vezetése mellett vonultak! 
be a nemzeti színekkel és a vitézi j 
címerekkel diszitett terembe. Vitézi 
Keresztes László vármegyei szék
tartó vette ki az esküt az uj vité
zektől, akiket a székkapitány kéz
fogással vett fel a Vitézi Rend tag 
jai sorába. A vitézi jelvények és 
igazolványok kiosztása után vitéz 
Rajháthy Sándor alezredes hazafias 
tüztől sugárzó beszédet mondott. 
Méltatta azokat a kötelességeket, 
amiket a Rend a vitézektől meg
kíván. A hősi erények jutalmául 
teremtette meg a világháború vi
téz harcosai számára a Legfőbb 
Hadúr a Vitézi Rendet. A Rend 
főcélja elsősorban az, hogy a ma
gyar katona példátadó harci kész
ségét az utódokban is megjutal
mazza. Boldogok lehetnek azok, 
akik vitéz nagybányai Horthy Miklós 
szükebbkörü rendjének tagjaivá 
válhatnak. Adott szavukat békében 
és háborúban egyforma becsülettel 
tartsák meg a vitézek és legfőbb 
óhajuk legyen résztvenni abban a 
nagy és magasztos munkában, 
amely majd Nagymagyarország 
visszaállításához vezet.

A nagy hatású beszéd után vitéz 
Dede Lajos kért szót. A legszen
tebb esküt tettük, — mondotta — 
és a legmagasabb jutalmat nyertük 
el a 4 éves véres háború és a 20 
éves vérnélküli küzdelmekben szer
zett érdemekért. A vitézi címet a 
jövő szent zálogának tekintik, lel
kűkben azzal az olthatatlan láng
gal, amely az ősöket hevitette a 
haza szolgálatában. Hálát adott az 
uj vitézek szószólója az Egek Urá
nak, aki megengedte és vitéz 
Horthy Miklósnak, aki lehetővé 
tette a mai nap örömeit. Mindany- 
nyiuk nevében üdvözölte a megje
lent vendégeket, elsősorban dr. 
’Sóldos Béla főispánt és a tiszte

letére egybegyült kedves munka
társait, majd fogadalmat tett arra, 
hogy minden törekvésük az: részt
venni abban a nemes küzdelem
ben, amely az ősi határok vissza
szerzését tűzte ki céljául.

A nagy tetszéssel fogadott lelkes 
szavak után vitéz Rajháthy Sándor 
alezredes a hagyományos vitézi ál
domásra hivta meg az uj nemzetes 
urakat, azok hozzátartozóit és az 
ünnepség vendégeit, majd az ün
nepélyes aktust befejezettnek nyil
vánította.

A Gömör Kishont vármegyei 
Vitézi Szék tagjai sorába vitéz 
Dede Lajos tart. főhadnagyon kí
vül még a következő legénységi 
és altiszti állományú vitézek kerültek: 

Idb. Bcrze István volt tartalékos 
gyalogos, földmives Korláti, Cset- 
neki (Cervenák) János v. t. szakasz
vezető, csizmadia Jolsva; Hernádi 
(Dusza) Imre v. t. törzsőrmester, 
napszámos Deresk; Ibos István v. 
t. őrvezető, földmives Alsóbalog; 
Iván László v. t. tizedes, földmives 
Tornaija; Kuti-Farkas István v. t. 
közlegény, földmives Szádvárborsa; 
Jolsvai (Andrásik) Lajos v. t. törzs- 
őrmester, kőműves Jolsva; Liikö 
József v. t. tizedes, földmives Hárs
kút és Nagy Mihály v. t. gyalo
gos, földmives Rimaszécs (Cso- 
bánka-puszta.)

Ami<a ’O'a etlssih
a Darmo! dolgozik. Nyugodt 
alvását nem zavarja, mégis 
meghozza reggelre az enyhe 

ff ÍJ és fájdalmatlan kiürülést.
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A  kereskedelm ista  lányok 
vidám  tá n ce stje ,

A második esztendeje működő és má
ris jelentős hírnévnek örvedö rimaszom
bati Női Kereskedelmi Szaktanfolyam 
ifjúsági önképzőköre, a szorgos és lel
kiismeretes tanulás farsangi édesítőié
ként, február 16-án a Katolikus Kör 
zsúfolásig megtelt nagytermében vidám 
műsoros délutánt s azt követően kedé 
lyes táncmulatságot rendezett.

Szemet gyönyörködtető és lelket liditő 
volt a 44 egyforma ruhába öltözött 
leánynövendék megjelenése és minden 
tekintetben jól sikerült a nívósán ki
válogatott és hibátlanul megrendezett 
műsor. Valamennyi szereplő fiatalságá
nak lelkes készségével és legjobb tu
dásával alakította a rábízott szerepet, a 
közönség lelkes tapsait érdemelvén ki. 
Egyforma dicséret és elismerés illeti 
valamennyit az az ügyes konferálásért, 
az összhangzatos énekért, a szép táncért 
és a kacagtató vígjátékokért. Af. Neita 
hitoktató nővér és Sántha Éva tanárnő 
buzgó igyekezettel látták el a rendezői 
teendőket s az ő érdemük, hogy a ked
ves és tehetséges fiatal lányok nagy

szerű szereplésükkel másfél órán át ki
ragadtak bennünket a hétköznapi élet 
gondterhes hangulatából.

A nagy tetszéssel fogadott műsor be
fejeztével hamarosan átalakították a ter
met a táncra. A II. éves növendékek 
fel.-zallagozása után párosával vonultak 
he az újonnan felavatott intézeti induló 
hangjai mellett a bájos lányok. Ekko
rára már megérkezett a táncos ifjak 
„segédcsapata" is és folyt a tánc jó
kedvvel és ifjú hévvel, amig az óra
mutató az éjféli XII-őt el nem érte.

H Í R E K
— Eljegyzés. Tóth Annát, Tóth Mi

hály volt rimaszombati nyug. pénzügy- 
igazgató-helyetles és felesége, Király 
Annus leányát eljegyezte Krasznay An
dor oki. gépészmérnök, Krasznay Irtván 
budapesti székesfővárosi tanár és fele
sége, Simoncsics Ilona fia.

Hatvan éves a magyar csendőrség.
Február 14-én ünnepelte a m. kir. csend
őrség 60. éves fennállását. Ez alka
lomból a hagyományos „csendőrnap“-on 
az egész országban meleg ünneplésben 
részesítették a közbiztonság kitűnő ka
kastollas katonáit. Több dunántúli város 
elhatározta, hogy a jubileum emlékére 
utcát nevez el Fery Oszkár altábornagy- 
ról, a csendörség rimaszécsi származású 
és a kommiin alatt mártírhalált szenve
dett főparacsnokáról.

♦Kereskedők figyelmébe. A m. kir. 
Kereskedelmi Hivatal Kirendeltsége fel
hívja mindazok figyelmét, akiknek a zár 
alá vett cikkekre bejelentési kötelezett
ségük keletkezett, a Budapesti Közlöny 
1941. évi 15. számában megjelent a m. 
kir. iparügyi minisztériumi 2.000/1941. 
sz. rendeletre. A rendelet értelmében, 
akinek a zár alá vett valamely cikkre 
vonatkozóan bejelentési kötelezettsége 
keletkezett, ez a kötelessége fennmarad, 
— tehát a következő hónapokban is be
jelentést kell tennie mindaddig, amig az 
illető cikkből készlete van, — tekintet 
nélkül arra, hogy a készlet a megjelölt 
mennyiséget eléri-e vagy sem. — Akik
nek pedig a jelen rendelet mellékletei
ben emiitett és zár alá nem vett vala
mely anyagra (cikkre) vonatkozóan ke
letkezett bejelentési kötelezettsége, be
jelentést kell tennie arra a hónapra vo
natkozóan is, amelynek utolsó napján 
készlete első Ízben nem éri el a mel
lékletben meghatározott mennyiséget. 
Bejelentést a bejelentő lapokon 2 pél
dányban (fehér és piros) kel! megtenni. 
A bejelentő lapokat a m. kir. Kereske
delmi Hivatalnak Budapest, V. Széchenyi 
rakpart 6. IX/3 csoport címére válasz
borítékkal ellátva olykép kell beküldeni, 
hogy a hónap utolsó napján meglevő 
készlet a következő hónap 7. napjának 
déli 12 órájáig a bejelentő a hivatalnál 
legyen. — A bejelentő lapok a m. kir. 
Kereskedelmi Hivatal Kirendeltségeinél 
igényelhetők. A bejelentés elmulasztása 
a 990/1939. M. E. sz. rendelet 7. §-a 
alapján büntetést von maga után. — 
Kereskedők és iparosok saját jól felfo
gott érdeke, ha a Kirendeltség hirdető- 
tábláján kifüggesztett hirdetményeket ál
landóan figyelemmel kisérik. — M. kir. 
Kereskedelmi Hivatal Kirendeltsége Ri
maszombat.

Miéri
jobb vízben bevenni az

f f iASPIRIN
t a b l e t t á k a t  2

Mert a vizben finom porrá széte
sett t a b le t tá k  a gyom ron  g y o r 
sabban jutnak át, egyszerre kerül
nek a szervezetbe és Így jobb 
és g y o rs a b b  ha tást fe j te n e k  ki.

♦Farsangzáró a Polgárikörben. F. hó
25-én, kedden este, a korai zárórára való 
tekintettel 7 órai kezdettel, a Polgári
kör farsangzáró családi estet rendez. 
Belépődíj nincs. Vacsorára jelentkezni 
lehet Kertsik László üzletében.

Halálozások. Az elmúlt héten a nagy 
Kaszás jórészt életutjukban megfáradt 
öreg embereket döntött a nyugalmas 
sir ölébe. Padi Ferencné sz.Jósika Paula, 
nyug. r?f. lelkész felesége 74 éves korá
ban hunyt el. Gyászbaborult hitvese, 
gyermekei és unokái siratják. — Márkus 
Józsefné sz. Jánosi Magda 64, Koleszdr 
Jánosné sz. Hlóska Julianna 77, Simon 
Júlia 86 és Horváth Barna gyümölcsárus 
79 éves korában halt meg.

Csendes János nyug. vasutas, a Za- 
wadzky-cég üzletvezetője február 19 én, 
rövid szenvedés után 66 éves korában 
meghalt. A munkát szerető, mélyen val
lásos érzületű és talpig magyar ember 
halála őszinte részvétet váltott ki. Bána
tos özvegye, fia és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesi t

Adóügyi figyelmeztető.
Kik tartoznak vallomást adni február

ban? Vagyon, jövedelmi és kereseli adó 
vallomást a következő esetekben kell 
benyújtani február végéig:

1. A 10.000 pengőn felüli adóalappal 
bíróknak.

2. Akiknek a multévi adóelőírásuk 
fellebbezés (panasz) folytán még nem 
jogerős.

3. Akik a műit évben csonkaév alap
ján adtak be vallomást. (Például akik 
vállalatukat 1939 ben évközben kezdték).

4. Azok az uj adózók, akik 1940 ben 
i kezdték vállalatukat vagy ebben az év- 
| ben jutottak adóköteles vagyonhoz.

5. Azok, akik 1940-ben költöztek ide 
és korábban máshol adóztak. (Áthelye
zett hivatalnokok és egyéb alkalmazot
tak évi 3600 pengőt meghaladó javada
lom esetén !)

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

jutányos áron, azonnali házhoz szállítás, az udvarban való kirakás és átadás
mellett kapható.

NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Főpostával szemben.__________ Telefon 52.
K ölcsönöket

házra, földre, előnyös visszafizetési feltételek és jutányos kamat 
mellett folyósítunk.

B e té te k e t
magas kamatozás mellett gyümölcsöztetünk és bármekkora 
összeget azonnal, minden előzetes felmondás nélkül visszafizetünk.

Á tu ta lá so k a t
gyorsan és olcsón eszközlünk.

O sztály  sor sj eg y ek
nagy választékban kaphatók.

N em zeti H it e l in t é z e t  Rt. fiókja
D eák  F. u. 17. Főpostával szemben. Telefon : 52.
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— A rimatamásfalvai „Petőfi Olva
sóegyesület" február 23-án saját helyi
ségeiben álarcos-bált rendez.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap újból kitűnő 

magyar vígjáték fut a mozgóképszinház 
műsorán. Ernőd Tamás és Török Rezső 
nagysikerű vigjátékának, a „Borcsa Ame
rikában" filmváltozata a legjobb ma
gyar színészeket gyűjtötte egybe. A 
szellemes és látványos darabot, amely
nek külső felvételeit egy nagy óceán- 
járón és valóban Amerikában készítet
ték, Orbók Attila irta filmre és Keleti 
Márton rendezte. Fedák Sári parádés 
szinpadi szerepében Dayka Margit nyújt 
kitűnő alakítást. Mellette Vaszary Piri, 
Ölvedy Zsóka, Kiss Manyi, Mály Gerő, 
Gózon Gyula, Galetta Ferenc, a Pethes- 
testvérek, ifj. Latabár Árpád a fősze
replők.

Február 25-én, kedden nagyszabású 
és izgalmas német kalandorfilm, a „Tűz 
az Óceánon" kerül a műsorra. A törté
net, amely az olaj és a szerelem körül 
forog, Középamerikában játszódik le és 
elejétől végig leköti a néző figyelmét. 
Főszereplők a bájos René Deltgen és a 
kitűnő Hans Sőhnker.

Február 26-án és 27-én, szerdán és 
csütörtökön László Miklós kitűnő vigjá
tékának, az „lllatszertár“-nak amerikai 
filmváltozata a filmszínház vonzóerejü 
műsorszáma, amely uj alakjában a „Sa
roküzlet" cimet kapta. Az érdekes szín
darab magyar vonatkozásai Lubitsch 
Ernő rendezésében a filmben fokozottan 
érvényesülnek. A kereskedők életét mu
tatja be a MGM pompás filmalkotása: 
szerelmeiket, csalódásaikat és az üzle
tért folyó küzdelmüket. Nagyszerű együt
tes : Margaret Sullavan, James Stewart, 
Frank Morgan, Joseph Schildkraut és 
az Amerikába került német komikus: 
Félix Bressart viszik a főszerepeket.

Március l-én és 2-án az 1940. ma
gyar filmgyártás óriási sikert elért ze
nés vigjátéka, a „Sok hűhó Emmiért", 
kerül sorra. Március 15 ének nagy szen
zációja a „Dankó Pista" lesz.

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 Ujségom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V4 évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

Eladó méhészet.
Balogh és országos méretű kaptá
rokban bő méz készlettel.

Cim: özv. Gergely Kálmánná, Ajnácskő.

í e r eeesV té n ay vaskereskedösegédet,
szlovák és ruszin nyelvismerettel.

Cim a kiadóhivatalban.

Kiadó hentes ü zle t S ,b’Z t
konyha lakással, minden elfogadható árért. 
Ugyanott egy műhelynek való helyiség 
udvarral és színnel kiadó.

Runyay László hentes.

Eladó bútorok,
Teljes ebédlő, kézi mángorló, képek, 
függőlámpák, csillárok és szőlőperme
tező szabadkézből eladók. Horthy Miklós- 

tér 9. I. emelet.

Sőrege_n. 3 szoba két üzlethelyiséggel. 
Cim : Őstreicherné. 2 — 2

Pk. 3294/1940/9.
507/1940 vght. szám.

Á rv erési h ird etm én y.
Dr. Misner István, budapesti (VI. Te

réz körút 41.) ügyvéd által képviselt 
Ringhoffer—Tatra Werke—A. G. Werke 
Bacher, Raudnitz a E. roudnicei (Cseh
ország) bej. cég javára hátr. 175 P 95 f. 
tőke és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámí
tásával, a tornaijai kir. járásbíróság 
1940. évi Pk. 3294. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1940. évi júli
us hó 31-én lefoglalt 1240 P-re be
csült ingóságokra a tornaijai kir. jbiró- 
ság Pk 3294/1940/9. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak dr. Mis
nél István ilgyv. ált. képv. Ringhoffer- 
Tatra-Werke A. G. javára 175 P. 95 f. 
s jár. Végrehajtást szenvedő lakásán, 
Abafalván, 112. házszám alatt leendő 
megtartására határidőül 1941. évi már
cius hó 1. napjának délelőtti 8 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
4 drb. kettős eke és 2 tehén s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — de 
legalább a becsár Vadászéért — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Tornaija, 1941. évi február hó 3.
Aláírás,

kir. bírósági végrehajtó.

86/1941. vght. sz. Pk. 5111/1941. sz.

Á rv erési h irdetm ény.
Dr. Fodor Károly és dr. Dávid Jenő 

ügyvéd által képviselt Kőbányai Serfőző 
és Szent István tápszerművek javára 
17701 P. tőke és járulékai erejéig, 1941 
február hó l-én felülfoglalt 1050 P. 50 
fillérre becsült ingóságokra a rimaszom
bati kir. járásbíróság Pk. 5111/1941. sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén. Az 
árverés dr. Lindner Oszkár ált. képv. 
Vacum Oil Comp. javára, dr. Hajós 
Dezső ált. képv. Koós Elemér javára dr. 
Rozner Tibor ált. képv. Gráff testvérek 
javára, dr. Horváth Béla ált. képv. Hel- 
Iada gyár javára, dr. Radó Zoltán ált. 
képv. Hutter és Lever javára, Hazai 
Likörgyár is a fennálló töke és jár. ere
jéig, hacsak halasztó hatályú igénykere
set folyamatban nincs, a végrehajtást 
szenvedő üzletében, Rimaszombat Kos
suth u. és Losonci n. sarkon leendő 
megtartására határidőül 1941. évi már
cius hó 7 napjának d. e. 9 órára tűze
tik ki, amikor a biróilag lefoglalt ingó
ságok, fűszeráruk stb. a legtöbbet Ígé
rőnek, de legalább a becsár */s~részéért 
elfogom adni.

Rimaszombat, 1941 február 14.
Bendicsek Gyula s. k.

kir. bir. végrehajtó.

F a -á rv e ré s i h ird etm én y.
A Gömör és Kishont vármegyei sajó- 

gömöri volt úrbéresek az 1941. évi már
cius hó 5-én délelőtt 10 órakor a sajó- 
gömöri községházán tartandó szó- és 
Írásbeli árverésen eladják a volt úrbéres 
tulajdont képező erdő 30'9 kát. holdas 
részén az üzemterv alapján rendes évi 
használatként kitermelendő mintegy 45 
m3 tölgy-bányafát s mintegy 300 ürm3 
tölgy és gyertyán, kisebb részben egyéb
tűzifát.

Kikiáltási egység-ár:
tölgy bányafánál ....................17'50P.
tölgy hasáb-tűzifa ..................  2 10 „
tölgy dorong tűzifa .................. L40 „
tölgy rőzsefa (v. dorong).......... —'70 „
gyertyán hasáb tűzifa ..........  3 10 „
gyertyán dorong tűzifa ..........  2'30 „
gyertyán rőzse (v. dorong tűzifa) 1'60 „ 
nyir és egyéb vegyes tűzifa ... —'50 „ 
tőár m3, illetve 100X100X120 as erdei 
ürms-kint.

A részletes árverési és szerződési fel
tételek a hivatalos órák alatt a rima- 
szombati m. kir. erdőfelügyelőségen, vagy 
a sajógömöri volt úrbéres elnöknél te
kinthetők meg.

Rimaszombat, 1941. febr. hó 17.
M. kir. erdőfeliigyelőség 

Rimaszombat.

Balogtamási község elöljáróságától. 
437/1941. kig. sz.

Árverési hirdetmény.
Balogtamási község elöljárósága 1941. 

évi február hó 25-én d. u. 4 órakor Ba- 
logtimási községben a községházán 
megtartandó nyilvános árverésen bér
beadja 1940. évi augusztus hó 1-től 
kezdődőleg 10 évi időtartamra, vagyis 
1950. évi julius hó 31-ig bezárólag a 
község mintegy 608 kát. holdat kitevő 
területén gyakorolható vadászati jogát.

Kikiáltási ár évi 30'— pengő. Bánat
pénz a kikiáltási ár 10 %-a.

Állandó vad: nyúl, fogoly, róka. Ár
verési feltételek megtudhatók a balog
tamási. közs. elöljáróságnál és a bát- 
kai körjegyzői hivatalban.

Balogtamási, 1941. febr. hó 10-én.
Községi elöljáróság.

Fa-árverési hirdetmény.
A Gömör és Kishont vármegyei Pelsőc 

község elöljárósága 1941. március 3-án 
délelőtt 10 órakor a pelsőci községhá
zán szó- és Írásbeli árverésen eladja a 
község tulajdonát képező erdő 1103 
kát. holdas részén kitermelendő mintegy 
100 ms tölgy bányafát, mintegy 100 m3 
gyertyán műdorong, mintegy 100 m3 
hárs műdorong s mintegy 15000 ürm3 
bükk és gyertyán, kisebb részben tölgy, 
hárs és egyéb tűzifát.

Kikiáltási ár :
Tölgy bányafára a „Nagyhegy“-i

erdőrészben ......................... 19 — P.
Tölgy bányafára a „Bükk“-i er

dőrészben ........................... 25'— „
Bükk és gyertyán hasábfára a 

„Nagyhegy“-i erdőrészben ... 420 „ 
Bükk és gyertyán hasábfára a

„Bükk“-i erdőrészben ..........  6'30 „
Bükk és gyertyán dorongfára a 

„Nagyhegy“-i erdőrészben ... 3'50 „ 
Bükk és gyertyán dorongfára a

„Bükk“-i erdőrészben..........  615 „
Bükk és gyertyán rőzsefára a

„Nagyhegy“-i erdörészben ... 1'60 „
Bükk és gyertyán rőzsefára a

„Bükk“-i erdőrészben..........  330 „
Tölgy és egyéb kemény hasáb
fára a „Nagyhegy“-i erdőrészben 3 25 „ 

Tölgy és egyéb kemény hasáb
fára a „Bükki"-i erdőrészben 5'50 „ 

Tölgy és egyéb kemény dorong
fára a „Nagyhegy“-i erdőrészben 3 — „ 

Tölgy és egyéb kemény dorong
fára a „Bükk“-i erdőrészben 5'— „ 

Tölgy és egyéb kemény rőzse
fára a „Nagyhegy“-i erdőrészben —'85 „ 

Tölgy és egyéb kemény rőzse
fára a „Biikk“-i erdőrészben 2'25 „ 

Gyertyán műdorong fára a „Nagy-
hegy“-i erdörészben .......... 16'— „

Gyertyán mfldorong fára a
„Bükk‘ -i erdőrészben .......... 22'— „

Hárs műdorong fára a „Bükk“-i
erdőrészben ............................12'— „

Hárs és egyéb lágy lomb hasáb
fára a „Nagyhegy“-i erdőrészben I '50 „ 

Hárs és egyéb lágy lomb hasáb
fára a „Bükk“-i erdőrészben 4.10 „ 

Hárs és egyéb lágy lomb dorong
fára a „Nagyhegyi“-i erdörészben — 90 „ 

Hárs és egyéb lágy lomb dorong
fára a „Bükk“-i erdőrészben 3'40 „ 

Hárs ésegyéb lágy lomb rőzsefára 
a „Nagyhegy“-i erdőrészben — 60 „ 

Hárs és egyéb lágy lomb rőzse
fára a „Bükk“-i erdőrészben 1 50 „
Tőár m3, illetve 100X100X120-as er

dei ürm3-ként.
Bánatpénz 5000 P., mely az árverés 

időpontjáig előzetesen befizetendő.
Kiszállítási határidő bezárólag 1941. 

március hó 31. Amennyiben ez a határ
idő rövidnek bizonyulna, annak meg
hosszabbítása iránt a községi elöljáró
ság fog idejében illetékes helyen kérel
met benyújtani.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési 

feltételek a hivatalos órák alatt a ri
maszombati m. kir. erdőfelügyelőségen, 
vagy Pelsőcön a községi elöljáróságon 
tekinthetők meg.

Pelsőc, 1941. február 15.
Községi elöljáróság.

A tornaijai kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

2311/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Szepességi Bank rt. fiókja Rozsnyón, 

rozsnyói bej. cég (képv. dr. Knóth László 
ügyvéd Rozsnyón) végrehajtatónak Sürgő 
János és neje sz. Czékus Julianna, Ba
lázs Cseffo Bálint özörényi lakosok vég
rehajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 1137 P. 85 fillér 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett az Özörény községben fekvő s az 
özörényi 233. sz. tjkvben A. 1. sorsz. 
és 305 hr. szám alatt foglalt s ifj. Sürgő 
János és neje Czékus Julianna nevén 
álló ház és kert ingatlan 100 pengő ki
kiáltási árban C. 10. sorsz. alatt özv. 
Duszáné sz. Varga Borbála javára be
jegyzett özvegyi joggal terhelten, az 
ugyanottan 398 sz. tjkvben A. I. 1, 2. 
sorsz. és 305, 306,' hr. szám alatt foglalt 
s ifj Sürgő János és neje Czékus Ju
lianna nevén álló ház és kert ingatlant 
381 pengő 50 fillé r  kikiáltási árban,

az ugyanottani 19. sz. tjkvben A 4 — 
7, 9, 11—17, 19, 21—24. sorsz. és 630, 
759, 836, 909, 1029/a„ 1118, 1261, 1383, 
1475, 1477, 1578, 1650, 1093/b„ 1998/987, 
2041/557, 2042/557, 2043/557. hr. szám 
alatt foglalt ingatlanból B. 40. sorszám 
szerint Balázs Cseffo Bálint nevén álló 
!/3-ad rész szántó és rét illetőségre 2880 
Pengő kikiáltási árban a C. 28 sorsz. 
szerint özv. Balázsné sz. Cseffo Julianna 
javára beleegyezett özvegyi joggal ter
helten, az ugyanottani 88. sz. tjkvben 
A. 4., 5., 6., 8—19. sorsz. és 614., 776.,
853., 951., 972., 1190., 1193., 1244., 1400.,
1508., 1511., 1595., 1667., 397., 1999,926. 
hr. szám alatt foglalt ingatlanból B. 17. 
sorsz. szerint Balázs Cseffó Bálint ne
vén álló 6/u-ed rész rét és szántó ille
tőségre 675 Pengő kikiáltási árban a 
C. 6. sorsz. szerint özv. Balázsné sz. 
Cseffó Julianna javára bejegyzett özve
gyi joggal terhelten az ugyanottani 288. 
sz. tjkvben. A. I. 1. sorsz. és 176. hr. 
szám alatt B. 13 szerint Balázs Cseffó 
Bálint nevén álló Vs-ad rész kert illető
ségre 30 Pengő 50 fillér kikiáltási ár
ban a C. 5. sorsz. szerint özv. Balázs
né sz. Cseffó lulianna javára bejegyzett 
özvegyi joggal terhelten, az ugyanottani 
317. sz. tjkvben A. —j— 2 sorsz. és 1955. 
hr. szám alatt fogtalt ingatlanból B. 6. 
a. sorsz. szerint Balázs Cseffó Bálint 
nevén álló Vs-ad rész szántó illetőségre 
73 Pengő kikiáltás' árban a C. 4. sorsz. 
szerint özvegy Baiázsné sz. Cseffó Ju
lianna javára bejegyzett özvegyi joggal 
terhelt az ugyanottani 346. sz. tjkvben 
A. I. 1. sorsz. és 257., 258., 259. hr. sz. 
alatt foglalt ingatlanból B. 5. sorsz. sze
rint Balázs Cseffó Bálint nevén álló s/,-d 
rész ház illetőségre 225 Pengő kikiáltási 
árban a C. 1. sorsz. szerint özv. Ba
lázsné sz. Cseffó Julianna javára beke
belezett özvegyi joggal terhelten elren
delte.

Az árverést 1941. évi március 17. 
napján délután 15 órakor Özörény köz
ségházánál fogják megtartani.

Áz árverésre kerülő ingatlanok a 
kikiáltási ár kétharmadánál, illetve az 
özörényi 233., 398. és 346. sz. tjkvek- 
ben fekvő ingatlanok és illetőség a ki
kiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
nem adhatók el.

A tkvi. hatóság felhívja az árverezni 
szándékozókat, hogy a m. kir. miskolci 
VII. hadtest parancsnokság hozzájáru
lását előzőleg még az árverés határ
napja előtt szerezzék meg, mert ha ez 
a katonai hatóság utólag az árverés 
napjától számított 15 napon belül nem 
járul hozzá a vételhez, az árverés ha
tályát veszti és annak költségeit a letét
be helyezett bánatpénzből a vevő köte
les fedezni (10.650/1939. M. E. sz. r,
3- §)

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

Tornaiján, 1940. évi október 1.
Dr. Lengyel Tibor s. k.

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Czókoly s. k. 
tkvvezető.

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


