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MINDENT HONVÉDEINKÉRT!
I r t a : v i t é z  L u k á c s  B é l a  m . k ir . tá r c a n é lk ü li  m in isz te r .

A nemzetközi zsidóság és az 
angolszász hatalmak által mester
ségesen szított ellenségeskedés uj 
világháborúban robbant ki. Mind
nyájan tudjuk, hogy a páriskörnyéki 
békeparancsok a legyőzött nemze
tektől még az életlehetőséget is el
vették és a mostani világháború 
annak a négy évig tartó küzde
lemnek folytatása, mely 1914-ben 
kezdődött és amelyet a központi 
hatalmak nem a harctereken, hanem 
a mögöttes országrészekben vesz
tettek el. Emlékezzünk 1918-ra. 
Anglia és a zsidóság a központi 
hatalmak ellen a mögöttes ország
részekben nagyarányú bomlasztó 
tevékenységbe kezdett. Hiába hal
mozott a német és osztrák-magyar 
hadsereg győzelmet győzelemre, 
hiába álltak mindenütt ellenséges 
földön katonáink, a belső front fel
bomlott és összeomlott minden. 
Megszületett az őszirózsás forrada
lom, az uralmat átvette az utca, 
elhangzott a sátáni sz ó : „Nem
akarok katonát látni." Az esemé- 
nyék gyorsan követték egymást. A 
harctereken győztes honvéd kezé
ből kicsavarták a zászlót és a 
nemzet elsüllyedt a csőcselék, a zsi
dóság, a hitetlen magyarok mocsa
rában.

Történelmünk tanúbizonysága 
szerint nemzetünk válságos idők
ben mindig fel tudott emelkedni 
saját erejéből. Ez történt a gyászos 
emlékű kommunizmus és az orszá
got szörnyű módon megcsonkító 
trianoni békeparancs után is. A 
nekünk oly drága országrészek, 
millió és millió magyar vérünk el
vesztése után a guzsbakötött nem
zet barátok nélkül, ellenséges szu
ronyerdőktől körülvéve is, elindult 
a felemelkedés utján. Később bará
tokat szereztünk és a baráti Német
birodalom, valamint Olaszország 
segítségével Kormányzó Urunk or- 
száglása alatt a trianoni Magyar- 
ország csaknem kétszeresére gya
rapodott. Visszatért az ezeréves ha
zához a magyarlakta Felvidék, Kár
pátalja, Kelet-Magyarország, Észak- 
Erdély, Bácska és a Muraköz. A 
nyolcmilliós kis ország lakossága 
tizennégy és fél millióra emelkedett 
és igy megnövekedve, hazánk

Európa egyik legjelentősebb közép
hatalmává lépett elő. 
j Mindezeket az eredményeket a 
.bölcs, céltudatos, magyarságában 
-megerősödött, szenvedéseiben meg- 
Jedződött nemzet csaknem véráldo- 
’zat nélkül érte el. Az elért eredmé
nyek megtartására és kitűzött cél
jaink elérésére most áldozatot kell 
[hoznunk. Résztvesziink a mostani 
világháborúban. Még ha nem ért 
[volna bennünket egy évvel ezelőtt 
[orvtámadás Kassán, Csapon és a 
Felső-Tisza völgyében, még akkor 
is részt kellett volna vállalnunk 
abban a keresztes hadjáratban, 
amelyet Európa népei viselnek az 
istentelen bolsevista veszedelem el
len. Nemcsak az uj Európáért, ha
nem gyermekeinkért, családunkért, 
hazánkért, magunkért harcolunk. Az 
élethalál harc már egy év óta fo
lyik és most, amikor a szövetséges 
'csapatok hazánk határaitól többezer

A rimaszombati helyőrség zömét ké
pező harckocsi zászlóaljn. l az elmúlt 
hét végén lázas mozgolódás volt észlel
hető. Már néhány héttel ezelőtt hire járt, 
hogy az alig egy év óta körünkben tar
tózkodó és szántunkra olyan kedvessé 
vált honvédalakulat más városba költö
zik. A hir most valósággá vált, mert a 
páncélosok augusztus 1 én és 2-án tény
leg elhagyták Rimaszombatot. A zászló
alj nagyrésze már szombaton eltávozott. 
Vasárnap reggel fél 9 órakor a katolikus 
templomban a szokott katona-misén a 
zászlóalj egy diszszázada és a még itt 
tartózkodó tisztikara, az élen lovas Czay- 
kovski Emánuel hadiműszaki törzskari 
ezredes, zászlóaljparancsnokkal jelent 
meg. — Ezek a kora reggeli vasárnapi 
szentmisék a honvédségnek ittléte óta 
nemcsak az isteni gondolatnak, de a ha
zafias érzések emelésének nemes céljait 
is betöltötték. Az Isten és a Haza iránti 
szolgálat ujult meg mindenkor a szent
mise-áldozatban, amidőn a vallásos áhitat 
a hazafias érzésekkel emelkedett ma
gasra. Ennek a közös gondolatnak adott 
kifejezést a vasárnapi szentmisén Ádám 
Antal r. kát. segédlelkész szívhez szóló 
beszédében. A kölcsönös szeretet jegyé
ben búcsúztatta el a távozó katonákat, 
akiket arra kért, hogy az istenháza iránt 
itt megnyilvánult szeretetíiket és köte-

kilométer távolságban győzedelme
sen üldözik az ellenséget, nekünk, 
akik a belső front nélkülözéseit 
szinte észrevétlenül tudjuk elviselni, 
azokra a kötelességekre kell gon
dolnunk, melyeket azokkal szem
ben kell teljesítenünk, akik életük 
kockáztatásával, fegyverrel kezük
ben védik templomainkat, családi 
tűzhelyeinket, hazánkat, az uj euró
pai rendet.

Apáink és fiaink küzdelmét se
gítjük elő, hazánk jövőjét alapoz
zuk meg, amikor fokozottabb erő
kifejtéssel támogatjuk a messze föl
dön harcoló drága honvédeinket. 
Tudjuk, hogy a kormány és a leg
felsőbb hadvezetőség mindent elkö
vet a magyar honvéd jólétéért és 
hiányt semmiben sem szenved a 
második világháborúban résztvevő 
magyar katona, mégis kötelessé
geinket fokozott mértékben kell tel
jesítenünk harcoló honvédeink iránt.

lességiiket az uj otthonukba is vigyék 
magukkal.

Az istentisztelet után a diszszázad a 
Horthy Miklós-térre vonult és itt a 
„Hősök Emléknnivé“-nek talapzata előtt 
sorakozott fel. Bár Éva László polgár- 
mester szombaton délután dobszó utján 
hívta fel a lakosságot a város kilobogó
zására és a bucsuzáson minél nagyobb 
számban való részvételre, az ez alka
lomra kiválasztott szokatlan időben csak 
kevesen adhattak kifejezést azoknak a 
mélységesen szomorú érzéseknek, ame
lyek Rimaszombatot a harckocsi zászló 
alj eltávozásakor őszintén és igaz szív
ből eltöltötték. Pontban fél 10 órakor a 
zászlóaljparancsnok Éva László polgár- 
mester és vitéz dr. Biikky Jenő m. kir. 
rendőrkapitány kíséretében a diszszázad 
elé lépett és fogadta a századparancs
nok jelentését. Ezután Éva László pol
gármester állott a diszszázad elé és az 
alábbi meleghangú beszéddel mondott 
búcsút Rimaszombat város Közönsége 
nevében a távozó katonáknak :

„Méltóságos Ezredes U r! Szeretett 
vitéz Katonák I

Alig 10 hónappal azelőtt Rimaszom
bat város katona-szerető, katonaságért 
rajongó gerinces polgársága örömmá
morban úszva, megtisztelő zászlódisz-

Szálljon minden gondolatunk, féltő 
és szerető gondoskodásunk a harc
téren küzdő magyar katona felé. 
Tisztában kell lennük azzal, hogy a 
bolsevizmus végleges legyőzésével 
nem ért véget Oroszországban a 
háborús állapot. Honvédeink fel
adata, áldozatos munkája, küzdelme 
tehát az embert és állatot egyaránt 
megbénító orosz télbe fog nyúlni. 
Jóelőre fel kell készülnünk arra, 
hogy véreink munkáját, küzdelmét 
a végtelen orosz síkságon elvisel
hetőbbé tegyük.

Mutassuk meg harcoló testvé
reinknek, hogy a belső front szo
rosan felsorakozott mögöttük, tel
jesítjük kötelességünket, mert a 
gyűjtés is kötelesség. Ma mindnyá
jan — férfiak, nők egyaránt — ka
tonák vagyunk. Azokat, akik nem 
nélkülözik a családi otthon melegét, 
hassa át a kötelességteljesités, az 
áldozatvállalás gondolata. A belső 
front küldje a szeretet melegét azok
nak, akik a legnagyobb értéket, az 
életet kockáztatják értünk és kiáltsa 
minden magyar fülébe: „Mindent 
honvédeinkért és a győzelemért."

ben fogadta a harckocsi ezred bevo
nuló vitéz katonáit. Ma ismét zászló- 
diszt öltött városunk, de az öröm el
tűnt az arcokról, mert a kiszámítha
tatlan katonasors elszakított Bennete
ket körünkből. És hogy most búcsúz
nunk kell, úgy érzem, hogy ez a bu- 
csuzás nem végleges : mert szeretet
tel visszavárunk Benneteket, mérhe
tetlen szeretetünket, ragaszkodásunkat 
és hálánkat adjuk utravalóul és kér
jük a magyarok Istenét, hogy segítsen, 
védjen és oltalmazzon Benneteket a 
mai nehéz, súlyos vérzivatarok idején, 
hogy mi hamarább megérhessük a 
nagy magyar célok legszentebb gon
dolatának végső megvalósulását: a 
Kárpátok övezte keresztény, szent-ist- 
váni nagy magyar hazánk feltámadá
sát ! Háromszoros éljen a vitéz ma
gyar katonákra."

A katonák és a megjelentek látható 
meghatódottsággal fogadták a beszédet, 
amelyre lovag Czaykovski Emánuel 
ezredes a következőket válaszolta:

„Mélyen tisztelt Polgármester U r! 
Rimaszombat Polgársága !

Meleg szívvel köszönöm meg a 
zászlóaljhoz intézett búcsúszavakat. 
Legfelsőbb Hadurunk parancsára a

Legfelsőbb parancsra más városba költözött 

a Rimaszombatban megalakult páncélos zászlóalj.

Minden szombaton este tánc a Polgárikörben.
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zászlóalj elhagyja Rimaszombatot és 
uj helyőrséget kap. Az uj helyőrség 
rendelkezik mindazokkal az adottsá
gokkal, amelyek a jelenlegi háborúban 
életkérdést jelentő harckiképzéshez el
engedhetetlenül szükségesek. Amikor 
ezt az áthelyezést kötelességszerü 
örömmel vesszük tudomásul, fáj, hogy 
itt kell hagynunk Rimaszombatot, azt 
a várost, amelynek lakossága meleg 
szeretettel vette körül a harckocsi 
zászlóaljat és minden katonáját, s 
otthont adott nekünk. De nemcsak 
otthont jelentett a zászlóalj számára 
Rimaszombat, hanem szülővárosunk is 
volt. Hiszen itt alakult meg múlt év 
októberében a harckocsi zászlóalj. 
Ezért búcsúzunk a várostól úgy mint 
otthonunktól és úgy mint szülőváro
sunktól, melyet mindig megtartunk jó 
emlékezetünkben. Kérjük, hogy mun
kálkodjanak továbbra is szeretettel, 
hazafiassággal, egyetértésben a hon
védséggel a szebb jövőért : Nagyma- 
gyarországért !“
A rövid itt-tartózkodása óta is nagy 

tiszteletnek örvendett, rokonszenves egyé
niségű és katonai erényekkel ékes zászló
alj parancsnok beszédét a megjelentek 
nagy tapssal fogadták. Az ezredes be
széde után felhangzott az „Imához" szóló 
kürtjei, amelyet a diszszázad feszes vi- 
gyázzbatt, a közönség pedig áhítattal hall
gatott végig. Majd a diszszázad diszme- 
netben vonult el a zászióaljparancsnok, 
a város polgármestere és a helyőrség 
tisztikara előtt. Utoljára dobbantak meg 
a Horthy Miktós-tér kövezetén a páncé
los-katonák fegyelmezett lépései, de ezek 
visszhangja örök időkre gyökeret vert a 
város szivében, amely a 20 esztendős 
súlyos elnyomatás után ezeknek a lépé
seknek az erejétől nyerte vissza az éle
tet jelentő vérkeringést. Rimaszombat, a 
szülőváros mindig szeretettel várja visz- 
sza kedves katonáit, mert a nóta is azt 
mondja, hogy „aki a Rima vizét issza, 
vágyik annak szive vissza !“

Megnyertük a 
kenyércsatát.

Amikor a háborús helyzet követ
keztében nálunk is szükségessé 
vált a közellátás megszervezése, 
úgy látszott, hogy a kenyérellátás 
kérdése csak másodrangu helyet 
foglal el, mert a magyar föld 
gazdagsága minden időben olyan 
mennyiségben termelte a kenyér
magvakat, hogy a kenyérellátás 
nem okozott gondot. Ezt a ked
vező helyzetet azonban több körül
mény lényegesen megváltoztatta. 
Az örvendetes területi gyarapodá
sok során majdnem kizárólag 
olyan területeket kaptunk vissza, 
amelyek gabonatermelés szempont
jából nem voltak önellátók. Ehhez 
járultak még elemi károk és rossz 
terméseredmények is, azonkívül 
honvédségünk részére is fokozot
tabb készleteket kellett minden kö
rülmények között biztosítani. A 
közellátási szervek mindjárt a 
rosszabbodás kezdetén előrelátó 
gondossággal fogtak hozzá a ke
nyérellátás zavartalanságának biz
tosítására. — Először a lisztfajták 
számát csökkentették, majd jutal
makkal ösztönözték a gazdákat fe
leslegeik beszolgáltatására, ellen
őrizték a cséplést, később bevezet
ték a kenyér- és lisztjegyeket, 
majd következett a fejadag leszál
lítása, amit junius végén meg is 
kellett ismételni. A hétfői nappal 
azonban a kenyérellátás kérdése 
mindenki számára megnyugtató 
módon rendeződött, mert újra hely
reállt a felemelt régi kenyér- és 
lisztfejadag. A magyar kormány az 
uj ellátási év küszöbén határozottan 
leszögezheti, hogy a kenyércsatát 
a kedvezőtlen körülmények között is 
megnyerte. A jövő ismeretlenségé
be bátran nézhetünk, ha a kenyér

példáján okulva, bizalmukat még 
fokozzuk a közellátási intézkedé
sekkel szemben és elhisszük, hogy

minden intézkedés, korlátozás az 
ország egyetemes érdekét akarja 
szolgálni.

M it gy iijts iink  té lire  a kato náknak?
A közelgő tél felidézi a szük

ségessé váló és előrelátó gondos
kodások feladatait. A messzi északi 
frontokon aránylag már is különö
sen lehűlt az éjszakai hőmérsék
let, s a végtelen mezőkön itt-ott 
már a dér is megjelent. Maholnap 
a nyár rövidesen véget ér és be
köszönt az ősz . . .  Az itthonlévők 
kötelessége gondolni rá, hogy 
ugyanaz a szeretet és előrelátás 
vegye körül katonáinkat a honi 
társadalom részéről is, mint ahogyan 
azt tavaly a németek példája meg
mutatta.

Lapunk vezetőhelyén közöljük 
vitéz Lukács Béla m. kir. tárca
nélküli miniszter felhívását a téli 
gyűjtés megkezdésére. A felhívás, 
amely eredetileg a Magyar Élet 
Pártja szervezeteinek szólt, az egész 
magyar közvélemény szivébe mar
kol. Bizonyos, hogy az arra illeté
kes szervek nálunk is mihamarább

megkezdik az orosz harctéren lévő 
honvédalakulatok számára a téli 
ruhanemüek gyűjtését. Szükség 
lesz szőrmés kesztyűkre 7'5 szám
tól felfelé, síkesztyükre, kötött 
szövet alsónadrágokra (jégerhol- 
mikra), szőrme- és hósapkára, szőr
més mellényekre, ér- és lábszár- 
melegítőkre (vadászharisnyákra), 
190—220 cm. sífelszerelésekre, hó
szemüvegre, 42. számtól felfelé sí
cipőkre és lehetőleg gyapjú tábori 
takarókra. A miniszter felhívta a 
női társadalmat, hogy szervezzék 
meg a kötődélutánokat is a fenti 
szükségletek elkészítésére.

Induljon meg tehát minden csa
ládban és az iskolákban a gyűj
tési munka, hogy a határainkat 
védő és a szebb s boldogabb ma
gyar jövendőért küzdő honvédeink 
egészségét és harci erejét a „Tél 
tábornok" ellen is megvédhessük.

fegyelem, lemondás, bizalom legyen 
minden igaz magyar jelszava. Ennek 
érdekében dolgozzék a párt, mert szebb 
jövönk záloga csak ez lehet.

A lelkes éljenzés és taps mutatta, 
hogy a megjelentek megértették a ki
váló szónok szavainak komolyságát s 
azzal a tudattal tértek haza otthonaik
ba, hogy egy erős nemzet erős kor
mánya kezében ennek a sokat szenve
dett népnek jobb jövője biztosítva van.

A gyűlés résztvevői Küllay Miklós 
miniszterelnök, országos pártvezért és 
vitéz Lukács Béla tárcanélküli miniszter, 
országos pártelnököt táviratilag üdvö
zölték és abban szeretetükről és ra
gaszkodásukról biztosították.

Szervezési kérdések megbeszélése 
után Diitel István nagyprépost, városi 
pártvezető zárószavaival ért véget a 
komoly, bensőséges hangulatban lefolyt 
pártértekezlet.

E helyen említjük, hogy a MÉP rima- 
szombati városi szervezete folyó hő 7 én 
pénteken délután 6 órakor vitéz Martse- 
kényi Imre országgyűlési képviselő rész
vételével a „Három Rózsa" kistermében 
tagértekezletet tartott, amelyről lapunk 
legközelebbi számában fogunk beszá
molni.

K ija vítjá k  az állam i elemi 
fiúiskola épületét.

Március elején a hatóságok a 
Kossuth-utcai állami elemi fiúiskola

Esterházy János gróf a
magyar állam kisebbségi politikájáról.

A debreceni nyári egyetemen kedden 
Esterházy János gróf, a Szlovákiai Ma
gyar Párt elnöke tartolt értékes előadást 
„A nemzetiség viszonya az államhata
lomhoz" cimmel.

Esterházy János előadásában utalt arra, 
hogy a kisebbségi magyarság sorsa és 
kérdései szoros összefüggésben vannak 
a hazai magyarság sorsával és a nagy 
magyar tömeg kérdéseivel és sorsával.

Áttekintette a magyar államnak kisebb
ségi politikáját, viszonyulva egészen a 
szentistváni korig és

mindenütt kimutatta, hogy a magyar
állam kisebbségi politikája soha

sem volt az elnyomás politikája.
Nem volt az különösen a hazai német
séggel szemben. A magyar-német sors
közösség a régi múltba nyúlik vissza és 
a jövőre is kihat. Kiemelte, hogy a ha
zai németség mindig a magyar gondo
latnak a szolgálatában állott. Még a 
múlt századbeli nagy német törekvések 
sem tudtak benne gyökeret verni. — 
Példaképpen felhozta hogy a 48-as sza
badságharcban a cipszerek nagyszámban 
vettek részt. A német-magyar sorsközös

ség meg van Szlovákiában is, meg is keli 
lennie továbbra is.

Ezután foglalkozott a szlovákiai ma
gyarság helyzetével. Megállapította, hogy 
Szlovákiában a magyarság össze tudta 
egyeztetni az államhoz való hűségét és a 
magyarsághoz való tartozását, úgy tudott 
a szlovák államnak hasznos és cselekvő 
polgára lenni, hogy magyarságát, kultú
ráját, népiségét semmiféle vonatkozás
ban nem adta fel. A szlovák állam ezt 
a törekvésüket állandóan a legnagyobb 
megértéssel pártfogolta.

Előadása végén kéréssel fordult a 
magyar ifjúsághoz -és a következőket, 
mondotta :

— Arra kérem a magyar ifjúságot,
tanulja meg a Magyarországon lakó 
nemzetiségek nyelvét. Foglalkozzék 
a nálunk élő nemzetiségek kérdései

vel és nehézségeivel.
Csak a nyelven át lehet megismerni a 
mi nemzetiségeinket és ez legyen a ma
gyar ifjúság egyik legnagyobb feladata, 
mert ezzel tud legtöbbet használni a 
szentistváni alapokon álló magyar jö 
vönek.

épületét tanításra alkalmatlannak 
nyilvánították és lezáratták. A fiú
iskola az elmúlt iskolai évet az 
elemi leányiskola helyiségében fe
jezte be. Közben a fiúiskola épü
letét katonai célokra vették igény
be, egy hónap óta azonban újra 
üresen áll. Időközben a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium az 
épület rendbehozatalára 11.000 
pengőt utalt ki. Az államépitészeti 
hivatal a szükséges javító munká
latokra az árlejtést már megejtette, 
úgyhogy az épület rendbehozata
lát még az uj iskolai év kezdetére 
elvégzik. A minisztérium intézke
dése általános megnyugvást kelt
het, miután ezáltal az elemi isko
lákban megszűnik a váltakozó ta
nítás, amely semmiesetre sem vált 
a gyermekek tanulmányi előreha
ladása javára.

Itt említjük meg, hogy a kultusz
minisztérium az állami elemi leány
iskola helyiségeinek szükséges ja
vításaira is kiutalt 5000 Pengőt.

Ellenőrzik a k ije lö lt nagy- és
kiskereskedők működését.

A M agyar Élet Pártja rozsnytii választmányi ülése.
A Magyar Élet Pártja rozsnyói és 

rozsnyói járási szervezetei folyó évi 
augusztus hó 2-án Rozsnyón a róm. 
kát. Legényegylet nagytermében népes 
választmányi ülést tartottak. Különös 
jelentőséget adott az értekezletnek, hogy 
azon megjelent Papp Sándor, a Magyar 
Élet Pártja országos központi igazgatója, 
akit a gyűlés résztvevői szeretettel vet
tek körül.

Az ülést ár. Szirányi Dezső kir. köz
jegyző, kerületvezető a „Magyar Hiszek- 
egy“-gyel nyitotta meg, majd meleg sza
vakkal üdvözölte Papp Sándor országos 
pártigazgatót, vitéz Árvay Ferenc vár
megyei központi titkárt s a gyűlés ösz- 
szes résztvevőit. Visszapillantást vetett 
a magyarságnak a cseh megszállás alatt 
folytatott 20 éves küzdelmeire, amelyből 
a nemzeti célok szolgálatára a Magyar 
Élet Pártja zászlaja alatt egy megerősö
dött tábor áll készen, s a rozsnyói és 
rozsnyói járási szervezetek nevében 
mélységes ragaszkodásukról biztosította 
a párt országos elnökségét.

Dr. Szirányi Dezső tartalmas megnyi
tója után lelkes tapsok és nagy figyelem 
közepette Papp Sándor emelkedett szó
lásra. Bensőséges, meleg szavakkal örö

mének adott kifejezést, hogy Rozsnyón a 
pártszervezet előtt megjelenhetett, s Kál- 
lay Miklós miniszterelnök és vitéz Lu
kács Béla tárcanélküli miniszter üdvöz
letét tolmácsolta. Mély történelmi tudás
sal alátámasztott közel másfélórás beszé
dében teljes tájékoztatást nyújtott a leg
időszerűbb bel- és külpolitikai helyzetről. 
Nagyszerű éleslátással ecsetelte a tria
noni Magyarszág felemelkedésének nehéz 
és küzdelmes útját, a nép és a kormány
zat csodálatos erőfeszítéseit, az örven 
detes területgyarapodásokat, amelyek 
végül Közép-Éurópa mai legerősebb ál
lamának kiépítéséhez vezettek.

A legnagyobb elismeréssel szólt hős 
honvédeink óriási teljesítményéről, akik 
nagy szövetségeseink oldalán már egy 
esztendeje küzdenek az uj Európáért és 
abban egy boldogabb Magyarországért.

További fejtegetéseiben kiemelte Papp 
Sándor, hogy külpolitikánk töretlenül a 
Berlin—Róma tengely, amelynek vérnél- 
küli területgyarapodásainkat köszönhet
jük, s amely a most folyó gigászi harc
ban Európa jobb jövőjét készíti elő.

A belső front szilárdságának jelentő
ségéről szólt végül, hogy meg ne is
métlődhessék a végzetes 1918. Munka,

A közellátásiigyi miniszter meg
bízta a kereskedelmi és iparkama
rákat a kijelölt nagy- és kiskeres
kedők működésének közellátási és 
nemzeti szempontból való felül
vizsgálásával. A miniszter intenciói
nak megfelelően a vizsgálat az 
üzleti tevékenység közérdekellenes 
folytatására, a szinleges iparűzés 
eseteire, a nemzeti gondolat szem
pontjából aggályos személyi és 
anyagi kapcsolatok fennforgására, 
a többszörös kijelöléssel kapcso
latos jövedelemhalmozásra és an
nak a vizsgálatára terjed ki, hogy 
nincsen-e valamilyen szakmában 
oly nagyszámú engedély kiadva, 
amely a versenyviszonyok nagy
mérvű romlását idézte elő. A ka
marák a vizsgálatok szakmánként 
megalakítandó bizottságok közre
működésével fogják végrehajtani. 
Egyelőre a tüzelőanyag és textil
szakmai bizottságok alakulnak meg, 
amelyek működésűket az előké
szítő munkálatok lefolytatása után 
kezdik meg.
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Közélelmezési igazgatásunk 
dicsérete.

Múlt heti számunkban hivatalos 
jelentés alapján közöltük, hogy 
vitéz Orsovay-Stoykovits József 
miniszteri tanácsos a m. kir. köz
élelmezésügyi miniszter megbízásá
ból hivatalos látogatást tett a vár
megye közellátási hivatalánál, ahol 
beható vizsgálat tárgyává tette 
Gömör és Kishont vármegye köz- 
élelmezési helyzetét és annak köz
ponti igazgatását. A miniszteri ta
nácsos, akit egyébként Gömör 
megyéhez és városunkhoz szoros 
kapcsolatok fűznek, mint a szé- 
csényi járás főszolgabirája a köz
ellátás terén olyan érdemeket szer
zett, hogy Magyarország Kormány
zója soron kivül nevezte ki a ma
gas állásra, teljes elismerését fe
jezte ki dr. runyai 'Sóldos Béla 
főispán és dr. Horváth Árpád 
alispán előtt

a vármegyei közélelmezés ala
pos és szakszerű vezetéséért, 
melynek következménye, hogy 
a vármegyei közellátás terén 
sehol fennakadás nem történik.

A miniszteri tanácsos a közellátási 
felügyelőségnél dr. runyai ’Sóldos 
Béla kormán vbiztos-f ö i s p á n n a 1 
együtt tett látogatása során örömmel 
tapasztalta a két közellátási szerv
nek szoros együttműködését is.

Méltó örömmel töltheti el a vár
megye közvéleményét a legilleté
kesebb helyről jött elismerés, s ezzel 
összefüggően meg kell emlékez
nünk arról is, hogy

városunk közellátási helyzeté
ről Éva László polgármester 
előtt a legutóbbi időben az 
illetékes tényezők a legjobb 
véleményt nyilvánították.

A város képviselőtestületének két 
hét előtti rendkívüli közgyűlése j 

is elismeréssel nyilatkozott a vá
rosi közellátási hivatal működésé
ről. Mi, akiknek módunkban van 
a sajtó révén bepillantást nyerni 
az egyes vármegyék és városok 
közélelmezési helyzetébe, teljes el
fogulatlansággal Írhatjuk, hogy

városunk azon kevés kivéte
les helyek közé tartozik, ahol 
a lakosság — a nehéz idők 
ellenére is — mindenhez meg
felelően hozzájuthat.

Hogy olykor-olykor sorba is kell 
állni a zsírért, husért és vajért, 
néha kevesebb a tojás vagy szap
pan, mint ahogy arra szükség van, 
az a nagy háború okozta általános 
helyzetből adódik. Mindannyiunk 
szebb és boldogabb jövendője ér
dekében ma a legfontosabb, hogy 
a közönség teljes bizalommal ki
sérje és fogadja a hatóságok in
tézkedéseit, amelyek kizárólag csak 
azt célozzák, hogy — ha most 
nem is lehet annyit adni, mint 
régente — mindenkinek mégis ki
vétel nélkül meg legyen a minden
napi megélhetési lehetősége.

A Budapestre utazók élelmezése.
A budapesti Közellátási Hivatal a rádió 
és sajtó utján felhívást intézett a Nem
zetközi Vásár alkalmából Budapestre 
utazó vidéki közönséghez, hogy élelmi
szerjegyeit hozza magával. A kenyér- és 
lisztjegyeket idehaza kell zsemlye- és 
tésztajegyekre beváltani, miután a fővá
rosban a vidéken használt lisztjegy nem 
érvényes.
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51 tokodi bányász hősi halála.
Amikor az egész nemzet a hon

védelem hősi áldozatának és mun
kateljesítményének lázában ég, száz
szorosán a szivébe markolt minden 
igaz magyar embernek az a szo
morú hir, hogy julius 31-én a to
kodi bányában véletlen szerencsét
lenség folytán 51 bányász vesztette 
életét. A nemzet mélységes meg
rendüléssel állott a munka hősi 
halottainak koporsóinál, s a lesúj
tó esemény fölötti gyászban együtt 
van a budai Várpalotától a Dánig 
a hazáját védő magyar nép minden 
becsületes embere. Méltán fejezte  
ki a nagy nemzeti gyászt a hon
védelem belső munkafrontján köte
lességüket halálig híven teljesítő 
bányászok koporsója felett Varga 
József iparügyi miniszter, aki a 
„nemzet hősi halottainak“ özvegyeit 
és árváit biztosította arról, hogy a 
kormány minden tekintetben gon
doskodni fo g  róluk. A nemzet pe
dig a hősöknek kijáró kegyelettel 
üldözik a munka halottai emlé
kének.

Búcsúzó. Elköltözködésiink alkalmá
val az idő rövidsége miatt ezen az utón 
köszöntjiik összes gömöri barátainkat 
és ismerőseinket kérve, hogy ugyan
olyan szeretettel gondoljanak reánk, 
mint mi fogunk visszagondolni életünk
nek körükben töltött kellemes szakára.

vitéz Bobok Miksa 
és felesége.

Székelykaput állítottak fel a Kor 
mányzó Ur birtokán. Az udvarhely
megyei Erdövidék a bécsi döntés után 
a bevonuló magyar csapatokat díszes 
székelykapuval fogadta, amelyet „vitéz 
Horthy Miklós-kapu“-nak neveztek el. 
Ezt a kaput az erdővidékiek most fel
ajánlották a Kormányzó Ur Oföméltósá- 
gának, akinek jelenlétében azt junius 
30-án Kenderesen fel is állították. Így a 
történelmi emlék jelképéül vált annak, 
hogy a Székelyföld és a nagy Magyar 
Alföld vitéz nagybányai Horthy Miklós
nak, az ország-visszaszerző Kormányzó
nak vezetése alatt immár örökösen együvé 
tartoznak.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
augusztus havi rendes ülését 11-én, 
kedden ; a törvényhatósági kisgyiilés 
pedig 12-én, szerdán délben tartja meg 
Rimaszombatban.

Hősi halál. Oláh János m. kir. honvéd
százados, a 2. számú gépkocsizó-lövész- 
zászlóalj páncéltörő ágyús századának 
parancsnoka julius 18 án reggel fél 5 
órakor, honvédségünk diadalmas előre
nyomulásakor a Don mellett, a Haza 
iránti kötelességének teljesítése közben 
egy orosz tank leküzdésénél hősi halált 
halt. A 31 éves, nagy jövőre hivatott 
katonatiszt elhunyta fiatal feleségét : 
Böszörményi-Nagy Erzsébetet, két árván 
maradt kisgyermekét: a 3 éves Petéi
két és az 1 éves Juditkát, szüleit 
testvéreit és kiterjedt rokonságot 
döntött mély gyászba. Az özvegy iránt, 
aki a lesújtó hirt Rimaszombatban szü
leinél, dr. Böszörményi-Nagy Béla kir. 
törvényszéki tanácselnöknél tartózkodva 
kapta meg, az egész városban őszinte 
nagy részvét nyilvánult meg. A Nógrád 
megyéből származó Oláh János száza
dost, akinek utolsó elszánt és bátor 
küzdelméről már hivatalos értesítés is 
érkezett, ideiglenesen egy orosz község
ben temették el, ahol a katolikus egy
ház tábori lelkésze szentelte be és bú
csúztatta el a hős katonát. — A zászló
alj parancsnoksága egyébként hős ha
lottját igen bátor és kötelességtudó ma
gatartásáért soronkivüli őrnagyi előlép
tetésre és a „Magyar Érdemrend hadi- 
szallagos lovagkeresztjé“-vel való kitün
tetésre terjesztette fel a legfelső Had
úrhoz.

R im a szo m b a t m e g y e i város  
k é p v ise lő te s tü le te

augusztus 6-án, csütörtökön dél
után rendkívüli ülést tartott dr. 
Gabonás János helyettes-polgár
mester elnökletével. A közgyűlés 
egyetlen tárgy felett határozott, 
amennyiben a város uj istálló-épü
letének építési munkálatait név
szerinti szavazás után szótöbbség
gel ifj. Gecse József rimaszombati 
lakos, tűzharcos építkezési vállal
kozónak adta ki. Az uj istállót a 
vásártér mellett a Vezér- és Fürdő
utcák irányában építik fel a város 
tulajdonát képező ingatlanon.

Kinevezés. A m. kir. belügyminiszter 
Murányi Tibor rimaszombati lakost az 
OTI rimaszombati kerületi pénztárához, 
dijnokká kinevezte.

A jánosi KÁLÓT Telepesképző Nép
főiskola augusztus 16-án, vasárnap dél
után 3 órai kezdettel az iskola területén 
levő Marton-pusztán évzáró ünnepély 
keretében nagyszabású szabadtéri népi 
bemutatót rendez, amelyre minden jó 
magyar testvért szeretettel meghív és 
elvár a KÁLÓT Népfőiskola.

— Cégváltozás. Közöljük igen tisztelt fo * 8
gyasztóinkkal, hogy a Győri Ipartelepek 
Részvénytársaság a kezelése a latt álló Közép
szlovákiai Elektromosmüvek R. T. és a Ke
letszlovákiai Elektromosművek R. T. magyar- 
országi villnmosműrészeit a magyar államtól 
megvásárolta és ez alkalommal cégszövegét 

ORSZÁGOS VILLAMOSMÜVEK R.-T. 
budapesti bejegyzett cégre változtatta.

A fentiek ezúton való szives tudomásul
vételét kérjük.

Kassa, 1942. augusztus hó 1.
ORSZÁGOS VILLAMOSMÜVEK R.-T.

Kassa,
azelőtt:

Közép- és Keletszlovákiai Elektromosművek
R. T. a Győri Ipartelepek kezelésében.
Leégett Erdőköz község. A Magyar 

Távirati iroda jelentése szerint a meg
szállás alatt álló, breznyóbányai járáshoz 
tartozó Erdőköz község, amely a gö- 
mörmegyeiek kedvenc kirándulóhelye 
volt, vasárnap teljesen leégett. 150 ház 
esett a tűz martalékául és 200 család 
vált hajléktalanná. A kár 5 millió szlo
vák korona. A tüzet egy gyufával játszó
8 éves gyermek okozta, akinek család
ját letartóztatták.

A Budapesti Nemzetközi Vásár
augusztus 14-én nyílik meg. Az utazási 
kedvezmény augusztus 12-én, szerdán 
éjfélkor lép életbe. Budapestre augusz
tus 24 én déli 12 óráig lehet féláron 
utazni, a visszautazási kedvezmény aug. 
14-ének délután 16 órájától augusztus 
26. éjfélig tart.

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

Forgalomba kerülnek a rámánvar- 
rott és a köröm tipuscipők. A Lábbeli 
Központ megkezdte a kereskedők között 
a tipuscipők őszi kontingensének szét
osztását. Most kerülnek először forga
lomba a rámánvarrott és a köröm-tipus- 
cipők. Az őszi cipőkontingens számot
tevő része férficipö, egyharmada pedig 
gyermekcipő. A közelgő iskolai bevásár
lások során nem lesz akadálya a zöld 
utalványok beváltásának. Piros utalványt 
augusztusban is csak az eddigi csökken
tett mennyiségben bocsátanak ki.

Tűzveszély fenyegette a rozsnyói 
likörgyárat. Rákossy Lajos rozsnyói 
szesz- és likörgyárában néhány nap 
előtt az esti órákban tiiz ütött ki. A 
csomagoló helyiségben valószínűleg el
dobott cigarettavégtől tüzet fogott két 
csomagolás alatt levő láda. A gyáros 
fiai, ifj. Rákossy Lajos és Jenő a mun
kások élén még idejében elfojtották a 
belső tüzet, amely Így csak kisebb kárt 
okozott. Nagy szerencse volt ez, mivel 
a csomagoló helyiséggel szomszédos 
raktárban három vagon finomított szesz 
volt elhelyezve. Ha a tiiz ezt a helyi
séget elérte volna, beláthatatlan katasz
trófa történik. A hatóságok megindították 
a vizsgálatot, hogy a tűzesetért kit ter
hel a felelősség.

A gépjárómüvek sebességének kor
látozása. A kormány rendeletet adott 
ki, amelynek értelmében a gépjárómü 
üzembetartója köteles a motor teljesít
ményszabályozó szerkezetének mozgását 
oly módon határolni, hogy sik utón a 
személygépkocsi és motorkerékpár 60, 
autóbusz 40, tehergépkocsi, illetve kü
lönleges gépjárómü pedig 30 kilométer
nél nagyobb sebeséggel ne haladhasson. 
A rendelet augusztus 21-én lép hatályba.

Tűz a Méhes-pusztán. Szerdán este 
fél 10 óra felé a Méhes-pusztára hivták 
a rimaszombati tűzoltóságot. A pusztán 
lévő s a tamásfalvai közbirtokosság tu
lajdonát képező akolba felhányt széna 
kigyulladt. A veszélyesnek Ígérkező tü
zet hamarosan sikerült eloltani.

N é p - és családvédelm i munka 
a várm egyében.

Hibaigazítás. Legutóbbi számunk
ban megjelent „Nép- és családvédelmi 
munka a vármegyében" cimü cikkünk
nek 21—23. soraiba tévedés csúszott 
be, amennyiben az ott közölt mogdat 
befejezetlen maradt. „A sokgyermekes 
anyáknak Szent István-napi jutalmazása 
és kitüntetése" kapcsán közölt értesítés 
helyesen a következőképen hangzik :

Az ünnepségek keretében az arra 
érdemes anyák, amennyiben jobb- 
móduak, kitüntetésben, amennyiben 
támogatásra szorulók, úgy pénzbeli 
jutalomban és kitüntetésben része
sülnek.

* lp a rtá is u la ti közlem ények.
Az Ipartársulat múlt hó 28-án vá

lasztmányi ülést tartott, amelyen számos 
ügynek az elintézése szerepelt. Többek 
között a hadbavonult iparosok üzemei
nek fenntartása és hozzátartozóinak tá
mogatása érdekében egy segítő-bizott
ság, illetve a bajtársi szolgálat megala
kítása, valamint az uj világháború hadi
árváinak gondozása és támogatása, 
illetőleg a városi szervezetbe való 
belépés. Ezzel kapcsolatban felhívjuk 
tagjainkat, jelentkezzenek hivatalunknál 
azok, akik rimaszombati hadiárvák ne
velésének felügyeletét elvállalnák.

Az iparos tanulók fizetéses szabad
ságáról szóló törvényes rendelkezések 
szerint az iparos tanulónak évenként 
két heti szabadságra van igénye. Az 
iparos tanulók ezen szabadsága a nyári 
időben adandó ki, — amikor az iparos 
tanonciskola szünetel, — tehát aki 
még eddig nem adta ki, úgy az az ipa
ros még e hónapban küldje tanulóját 
szabadságra.
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____É R T E S Í T É S . ____
Mosdáshoz és kézmosáshoz jólbevált a folyékony szappan,
ami könnyen beszerezhető, sőt házilag is előállítható mindenféle 
hulladék pipere- és mosószappanból és mosóporból. Annak 

praktikus használhatóságához kellő u. n.

f o ly é k o n y  szappan-tartó
kedvező áron szerezhető be üzemünkben. Készséggel állva ren

delkezésére a nagyérdemű közönségnek, vagyunk
kiváló tisztelettel : ÍÍJ. és  id . S ipoas J ó z s e f  műszaki üzeme 

Rimaszombat, Rózsa-utca 20. sz. — Telefon: 60.

Találtatott 1 drb. cserkészsapka. Iga
zolt tulajdonosa a m. kir. rendőrkapitány
ságon a hivatalos órák alatt átveheti.

S P O R T .
Labdarúgás.

A R. Törekvés ma, vasárnap d. u. 5 
órai kezdettel a Fiileki Vasutas KSE-et, 
a mátraaljai kerület bajnokát látja a 
Széchenyi-kerti levente-sporttelepen ven
dégül. A barátságos mérkőzésnek vissza
vágó jellege van, miután a Törekvés az 
elmúlt héten Füleken 3 :0  arányú vere
séget szenvedett a kitűnő képességű és 
az ősszel már a Nemzeti Bajnokság III. 
csoportjában szereplő füleki csapattól.

Nemzeti filmszínház kft.
A nyári holtszezon egy két gyöngébb 

minőségű filmjeiért bőven fogja kárpó
tolni a mozgószinházat látogató közön
séget a most megindult uj évad. Már 
ezen a héten négy kitűnő filmet mutat 
be a filmszínház. Szombaton és vasár
nap a magyar filmgyártás egyik remek
műve, Szitnyay Zoltán nagy sikert ara
tott színdarabjából készült „Az 5 ös 
számú őrház“ kerül műsorra. Az ideg- 
feszitö dráma cselekményét 7 kitűnő 
magyar színész (Bulla Elma, Jávor Pál, 
Bihary József, Hajmássy Miklós, Toro
nyi Imre, Vándory Gusztáv és Pethes 
Ferenc) bonyolítják. Kisérő az „Életadó 
vér" cimü magyar kulturfilm.

Aug. 10 én, hétfőn és 11 én, ked- { 
den a „Diákévek" címen ifjút és felnőttet 
egyformán érdeklő, nagyszerűen meg
rendezett amerikai film fut a vásznon, 
amelynek főszerepeit az ifjú Freddie 
Bartholomew, Jimmy Lidov és Sir Cedric 
Hardwick játszák. A film méltó párja 
az „Isten vele, tanár ui“ világhírű diák
filmnek. — Hasonlóan művészi élményt 
nyújt augusztus 12-én, szerdán és 13 án, 
csütörtökön az „Asszony a neved" né
met társadalmi dráma előadása. Camilla 
Horn, Annalise Uhlig, Albrecht Schönhals 
és Gusztáv Diesl a főszereplői az iz
galmas történetü és lélektanilag is meg
alapozott nagyszerű filmalkotásnak. — 
Augusztus 14 én, pénteken este az el
múlt magyar filmévad legtökéletesebb 
s óriási sikert aratott alkotása: a „Dr. 
Kovács István" kerül bemutatásra. A| 
főszerepben Páger Antal felülmúlja aj 
„Bors Istvánéban és az „Andrásiban j 
nyújtott hasonló alakításait. Főszerep
lők a gyönyörű Simor Erzsi, Tóth Júlia, 
az uj magyar filmcsillag, Rajnay Gábor, 
Pusáks Tibor stb. — Szent Istvánkor] 
a legújabb nagy német történelmi film, 
a „Krüger apó" lesz az ünnepi műsor.

Beküldött könyvek.•/

A Baross Szövetség Rimaszombat 
és Vidéke fiókja Valaszkay Rezső elnök 
szerkesztésében most adta ki „Rima
szombat és vidéke keresztény iparos 
és kereskedő tagjainak névjegyzékéit 
72 oldalas zsebkönyv alakjában. Mint 
a könyv bevezetőjében mondja : „azt a 
célt szolgálja, hogy úgy a rimaszombati 
közönséggel, mint a vidék vásárlóival 
a Baross Szövetségben tömörült ipa
rosok és kereskedők címeit tudassa, s 
egyben hasznos Útmutatásul szolgáljon." 
Ezután részletes ismertetést találunk a 
Baross Szövetség céljairól és a keresz
tény magyar kereskedelem boldogulása 
érdekében kitűzött feladatairól. A füzet 
ismerteti a helyi fiók tisztikarát, majd 
részletesen közli a szövetség keretében 
tömörül! rimaszombati kereskedők és 
iparosok névjegyzékét és azok hirdeté
seit. Igen hasznos a rimaszombati tele
fon-előfizetőkről készült, jól áttekinthető 
névsor és a postai díjszabások ismer
tetése. A csinos formában elkészült 
könyvecske Rábely Károly könyvnyom
dájának ízlését dicséri.

A „Tükör" legújabb száma. A gaz
dag szépirodalmi részen és az érdekes 
rovatokon felül gazdag fénykép és rajz

anyag disziti az Ízléses kiállítású folyó
iratot. A Tükör dr. Révay József szer
kesztésében és a Franklin-Társulat ki
adásában jelenik meg.

Az egri érseki jogakadémia év
könyve az országos hírű főiskola 200 
éves jubileumáról számol be. A 112 
oldalas könyv vezetőcikkét dr. Ivanovich 
Emil apát-kanonok, a jogakadémia igaz
gatója irta.

A Sátoraljaújhelyen épült „Magyar 
K álváriáit ismerteti Szepesi Bódog 
kegyesrendi tanár 65 oldalas, képekkel 
is illusztrált szép füzetben. A „Magyar 
Kálváriáit 1936-ban az Országos Sze
pesi Szövetség sátoraljai osztálya léte
sítette. Egyik alkotó része a 100-ik Or
szágzászló. A Magyar Kálvária egyik 
állomása Krasznahorka híres vára Gö- 
mör és Kishont vármegye címerével és 
a következő felirattal : Krasznahorka
büszke vára — A miénk lesz nemso
kára !“ (Állították a sátoraljaújhelyi 
vasutasok). A Kálvárián a bécsi döntés 
után aranybetiikkel vésték ki, hogy 
„Van Feltámadás" és a krasznahorkai 
emlékműre is rákerültek ezek a szavak: 
„Újra miénk lett 1938. november 10-én." 
A Magyarországon egyedülálló emlék
művet részletesen ismertető könyvecske 
Sátoraljaújhely rövid történelmét és ne
vezetességeit is közli.

Irodalom.
Uj Idők, a magyar középosztály nép

szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ' / . ' é v r e  ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára '/.-ed évre 1’30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

2095 sz. 
t. k. 1942.

Hirdetmény.
Cseniz-puszta, Bizófala-puszta, Gort- 

vakisfalud, Rimaszécs ésVárgede köz
ségnek telekkönyvi betétei az 1886:XX1X., 
az I889.XXXVIII. és az 1891 :XVI. t.-cikk 
értelmében elkészíttetvén és a nyilvá
nosságnak átadatván, ez azzal a felszó
lítással tétetik közzé :

1. hogy mindazok, kik az 1886:XXIX. 
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:XXXVIII. 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 va
lamely tehertétel átvitelének 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 1943. évi január 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 nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886:XXIX. 
t.-cikk 16. és 18. §-ainak eseteiben — 
ideértve az utóbbi §-nak az 1889:XXXVIII. 
t.-cikk 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé
szítéseit is — a tényleges birtokos tu 
lajdonjogának bejegyzése ellenében el
lenmondással élni kívánnak, Írásbeli el
lentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 
1943. évi január hó 31. napjáig bezáró
lag a telekkönyvi hatósághoz benyújtsák, 
mert ezen meg nem hosszabbítható zá
ros határidő letelte után ellentmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog ;

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. 
pontban körülirt eseteken kívül a beté
tek tartalma által előbb nyert nyilván
könyvi jogaikat bármily irányban sértve 
vélik — ideérte azokat is, akik a tulaj
donjog arányának az 1889:XXXVili. t.-cikk 
16. §-a alapján történt bejegyzését sé
relmesnek találják, — e tekintetben fel 
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1943. évi január hó 31. napjáig 
bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő el
telte után a betétek tartalmát csak a 
törvény rendes utján és csak az időköz
ben nyilvánkönyvi jogokat szerzett har
madik személyek jogainak sérelme nél
kül 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 ere
detieket a telekkönyvi hatóságnál átve
hetik.

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság, 1942. jul. hó 7.

Dr. Dessewffy s. k.
3—3 kir. jbir. elnök.

Jó karban lévő, világos

íróasztalt vennék.
Cím: Menhely-u. 5. sz.

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

799/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Valaszkay Rezső kereskedő, rima- 

szombati lakos kérelmére a telekkönyvi 
hatóság az 1881 :LX. t. c. 204. és 205. 
§§-ai alapján a 146. és 147. §§-ai ér
telmében az önkéntes árverést végre
hajtási árverés hatályával

1. a Rimaszombat megyei városban 
fekvő és a rimaszombati 1064. számú 
tjkvben A. 1—4 sorszám és 2429, 2438, 
2440, 2420 frsz. alatt foglalt és B:7, 
12. szorszám szerint 3/» részbeni illető
ségre 658 P 50 fill.

2. a rimaszombati 1143. számú tjkv
ben A. 1 sorszám és 2416 hrsz. alatt 
foglalt és B:3,8 sorszám szerint rész
beni illetőségre 262 P 50 fill.

3. a rimaszombati 1210. számú tjkv
ben A. 1 sorszám és 2417 hrsz. alatt 
foglalt és V:4,9 sorszám szerint 3/» rész
beni illetőségre 142 P 50 fill.

4. a rimaszombati 1355. számú tjkv
ben A. I. 1—3 sorszám alatt és 2421, 
2428, 2426 hrsz. alatt foglalt és B:4,9 
sorszám szerint 3/4 részben illetőségre 
150 P.

5. a rimaszombati 1630. számú tjkv
ben A. I. 1—3 sorszám és 2422, 2423, 
2439 hrsz. alatt és B: 1,6 szorszám sze
rint 3/4 részbeni illetőségre 1356 P 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1942. évi augusztus hó 
26. napján délelőtt 10 órakor a telek
könyvi hatóság helyiségében (Iparos-u. 
3. sz. I. em.) fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kiki
áltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adható el.

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

Rimaszombat, 1942. évi május hó 8.

Dr. Túrós Dezső s. k.
kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Balogh s. k. 

tkvvtő h.

434/1941. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Altnásy György budapesti ügyvéd 

által képviselt Udvardy Etel budapesti 
lakos javára 2000 P tőke és több kö
vetelés és járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a rima- 
szombati kir. járásbíróság 1941. évi 852 
sz. végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1942. évi január hó 5-én lefoglalt 
2220 P-re becsült ingóságokra a rima- 
szombati kir. jbiróság Pk. 6071/41. sz. 
végzésével az árvetés elrendeltetvén, 
annak végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében: Rimaszombat, Hajnal u. 1. 
leendő megtartására határidőül 1942. évi 
augusztus hó 25. napjának délelőtti 12 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútorok, faanyag s egyéb ingóságo
kat a legtöbbet Ígérőnek el fogom adni.

Rimaszombat, 1942. julius 28-án.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

178/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 

által képviselt Hangya-központ buda
pesti cég javára 987 P 50 f. töke és 
több követelés és járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával a budapesti központi kir. járás
bíróság 1942. évi 417.205 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1942. évi julius 
hó 10-én lefoglalt 1.500 P-re becsült 
ingóságokra a feledi kir. jbiróság Pk. 
2035/42. sz. végzésével az árverés elren- 
deltetetvén, annak a végrehajtást szen
vedő lakásán, üzletében : Dobóca köz
ségben leendő megtartására határidőül 
1942. évi augusztus hó 29. napjának 
délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorokat, 1 üszőt, 2 
ökröt s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek el fogom adni.

Feleden, 1942. julius 26-án.
Bajkai Gyula s. k.

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

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


