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TŰZKERESZTSÉG. A oömöri honvédek páratlan hőstettei.
Azok, akik azt hitték, hogy Ma

gyarország a vakszerencse különös 
kegyelméből boldog és békés szi
get maradhat a háborúban örvénylő 
Európában, igen kézzelfogható ki
oktatást kaptak: az orosz bombá
zógépek megjelentek Magyarország 
fölött. A kár, amit eddig okoztak, 
hála Istennek nem nagy. Minden 
részvétünk azoké, akiknek hozzá
tartozóit ragadta el a szovjet táma
dás, együtt érzünk a sebesültekkel 
s azokkal, akik a megsérült, vagy 
rombadőlt házak törmelékéből pró
bálják most menteni, ami még ment
hető. Mindez : anyagi kár és nincs 
a világon olyan anyagi veszteség, 
amelyet erős és egészséges nép ki 
ne hevert volna. Elkészültünk arra 
is, hogy a támadások megismétlőd
nek, a károk esetleg nagyobbak 
lesznek — kibírjuk, pótoljuk, elfe
lejtjük.

A szovjet-támadás akkor érte 
volna el célját és akkor válnék 
valóban veszedelmessé, ha lélek
ben rendítené meg a magyarságot, 
megbontaná azt a belső egységet, 
amely nélkül a háborút sem meg
nyerni, sem végigharcolni nem le
het. Ennek az egységnek a megza
varása, a rémület elhintése, a két
kedők és gyávák felülkerekedése 
— ez az elsőrendű célja az ilyen 
támadásoknak, mert hiszen hadá
szati szempontból nem az a fontos, 
hogy néhány ház összedől-e vagy 
sem, hanem az a hatás, amelyet az 
ellenség megjelenése a magyar légi
térben a lelkekre gyakorol. A szov
jet arra számított, hogy a támadás 
meglepetésszerűen éri a magyar 
közönséget és sikerül majd páni
kot keltenie a váratlan megjelenés
sel. A számítás érthető volt, a ma
gyar közönség nagyrésze valóban 
bízott abban, hogy az a majdnem 
kétezerkilométeres távolság, amelyre 
a szövetségesek seregei vissza
nyomták a szovjetet, megvéd majd 
bennünket a légitámadástól. Ebből 
a hitből egyetlen szempillantás alatt 
mindenki kiábrándult és megértette, 
hogy a magyar légitér: hadszíntér 
és életünket ennek megfelelően kell 
berendezni.

Átestünk a tűzkeresztségen és 
ha most a magyar közvéleményt 
vizsgáljuk, elfogultság nélkül meg
állapíthatjuk, hogy jól állta ki a 
próbát és a szovjet-támadás pon
tosan az ellenkező lelki hatást érte 
el, mint amelyet a támadók elérni 
akartak. Pániknak, rémületnek nyo
ma sincsen, a lelki egység nagyobb

és szorosabb, s az a megismerés, 
hogy itthon is veszélyben van az 
élet- és vagyonbiztonság, még job
ban összeforrasztotta a harcoló né
pet a harcoló sereggel. Mindenki 
meggyőződhetett arról, hogy az a 
munka és költség, amit légoltal
munk és légvédelmünk kiépítésére 
fordítottunk, tényleg szükséges és 
nélkülözhetetlen volt, s hogy azok 
az intézkedések, amelyeket a gya
korlatok idején némelyek csak ím- 
mel-ámmal hajtottak végre, valóban 
az élet és a rend fenntartását je
lentik. Itt most katona lett mindenki, 
éppen úgy védekezik, mint azok a 
fiaink, akiknek naponta többször 
van részük ilyen támadásokban és 
tapasztalatból tudják, hogy minden 
veszedelmet el lehet hárítani, ha a 
védekezőnek helyén van a szíve.

A nyugalom, egység, fegyelem an
nál nagyobb legyen, minél erősebb 
az ellenség és minél makacsabbul 
próbálja sorainkat megbontani.

Nem tudjuk, mit hoz a jövő és 
milyen megpróbáltatások várnak 
még ránk, csak egyet tudunk: mi
nél elkeseredettebb lesz az ellenség 
támadása, minél több érték forog 
kockán és minél nagyobb ellentálló 
erőre lesz szükség, annál nagyobb 
hűséggel és szeretettel szolgáljuk a 
magyarság ügyét, s annál elszán- 
tabban védjük a ránk bízott nagy 
értékeket.

A barátot és az ellenséget nehéz 
időkben ismeri meg igazán az em
ber. Most nézzen körül mindenki 
ebben az országban és lássa meg, 
ki az, aki valóban vér a vérből, 
akire nehéz viszonyok között min
dig számíthat, de lássa meg azt is, 
ki az, aki fejetlenséggel, jajveszé
keléssel, bomlasztással tudatosan 
szövetségesévé szegődik a felettünk 
berregő ellenségnek. A tűzkereszt
ség, amelyen most a magyar köz
vélemény átesett, egyben nagy pró
batétel is. Elválasztja az értéket a 
salaktól és minden beszédnél, Ígé
retnél jobban megmutatja, ki az, 
aki megérdemli a bizalmat és hi
vatott arra, hogy az ország népé
nek segítője, támogatója, vezetője 
legyen. _____________

Városi közgyűlés. Rimaszombat m. 
város képviselőtestülete szeptember 18- 
án, pénteken délután rendes közgyűlést 
tartott. Az ülésen Éva László polgármester 
beterjesztette a város 1943. évi költség- 
vetését, amelyet Törös Pál számvevőségi 
főtanácsos hosszabb beszédben ismer
tetett. A lapunk zártával egybeeső köz
gyűlés lefolyásáról jövő számunkban 
adunk részletes tudósítást.

Néhány nappal ezelőtt jelent meg a 
harctérről sebesülten hazaérkezett vitéz 
Jdny Gusztáv vezérezredes, hadseregpa
rancsnok nyilatkozata a magyar honvéd 
páratlan hősiességéről. Az egész nem
zetet büszke örömmel tölthette el a leg
illetékesebb helyről jött elismerés, most 
pedig Gömör megye vitéz honvéd-fiait 
érte a legfelsőbb dicséret, amelyet nagy 
örömmel és méltó büszkeséggel fogadott 
minden igaz gömöri magyar.

A honvédvezérkar főnökének szeptem
ber 12-i, 20. számú hadijelentése közölte, 
hogy az elmúlt héten lefolyt erős elhá
rító harcok során

„különösen vitézül verekedett a rozs- 
nyói gyalogzászlóalj vitéz Gáli Sán
dor őrnagy parancsnoksága alatt." 
Megemlékezett a hadijelentés arról, 

hogy az ellenség heves ellentámadások
kal akarta visszaszerezni egy, a néniéi 
és magyar csapatok által birtokba vett 
fontos terepszakaszt. Előtörésük azon
ban véresen összeomlott. Ezekben a har

cokban Gáli Sándor őrnagy, valamint a 
parancsnoksága alatt álló rozsnyói zász
lóalj példás vitézséget és eredményes 
magatartást tanúsított. Amint a kiegé
szítő jelentés irta :

„Vitéz Gáli őrnagy az elmúlt hetek
ben az ellenséges támadások uj te
rületén védte a zászlóaljával védő
állásainkat. Ebben a helyzetben öt 
nagy túlerővel végrehajtott ellensé
ges rohamot vetett vissza és erejé
vel, kiválóságával, valamint szemé
lyes bátorságával a javunkra dön
tötte el a gyakran súlyos helyzete
ket teremtő küzdelmet. Zászlóaljának 
egyes osztagai a küzdelem során 
lendületes ellentámadásokat intéztek 
a helyenként beférkőző ellenség el
len és különösen megkapó volt az 
egyik támadás, amely a régi magyar 
virtusnak megfelelően dalolva végre
hajtott roham volt és amely elől 
futva menekült a megrendült ellen

ség."
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A  téli-ruhagyűjtés végeredménye.
Dr. Mariányi Pál, a Levente Egyesü

let elnöke szeptember 15 én zárta le 
Rimaszombatban a honvédeknek szánt 
téli-holmik gyűjtését. A leventék az ösz- 
szegyüjtött anyagot szakszerűen össze
csomagolták és a járási katonai levente
parancsnokság utján illetékes helyre 
juttatták el. Végeredményben összegyűlt

3890 drb téli-holmi, 691 P 60 fil
lér készpénz és 6 kg pamut.

A Levente Egyesület részletes kimu
tatása szerint összegyűlt :

Pokróc (takaró) 30, érmelegitő 215, 
nyaksál 401, hósapka 92, fülvédö 107, 
melegalsónadrág 68, melcging 65, pullc- 
ver, szvetter 312, hószemüveg 11, rádió
sapka, diáksapka és más sapka 118, 
gyapjuanyagok 70, posztódarabok 76,

prémeskocsitakaró2, prémessapka, kucs
ma 118, férfi bunda 22, női bunda 13, 
bundabélés 14, prémesbőr (egész bőrök) 
84, prémesbőrdarabok 597, lábzsák 6, 
boa 60, muff 32, hasmelegitő 21, sinad- 
rág 4, sfkabát 2, párna 7, párnahuzat 8, 
paplan, termosz 3 darab.

Gyapjuharisnya rövid és hosszú 842, 
lábszárvédő kötött 62, lábszárvédő te
kercs 15, lábszárvédő bőr 5, gyapjú és 
bőrkeztyü 154, prémesbörkeztyü 42, 
kapca 67, gumicsizma 1, cipő 3, botos 
3, sárcipő 1, hócipő 1, siléc 8 pár.

Dohány 4, toll, vatta, gyapjú 4 csomag.
Gombok és paszomány 1, gyufa 4 do

boz és 72 kisebb felszerelési cikk.
Itt említjük meg, hogy a vármegye- 

házán összegyűlt 255 P készpénzből 
téli-holmit vásároltak, ameiy a fent ösz- 
szeáilitott cikkekben szerepel.

♦ -------------------

* A b é r m á l á s  rendje  
Rimaszombatban.

Mint már jelentettük, Rimaszombat
ban a most esedékes bérmálást Bubnics 
Mihály rozsnyói megyéspüspök szeptem
ber 27-én, vasárnap délelőtt tartja meg. 
A mindenkor nagy eseményt jelentő egy
házi aktust — tekintettel a mai komoly 
időkre — inkább lelki, mint külsöséges 
előkészületek előzik meg. A katolikus 
templom teljesen megujhódott ruházat
ban fogadja majd a megyés püspököt, 
aki

szeptember 26-án, szombaton dél
után érkezik meg Rimaszombatba. 
A város határában a helyi hatósá
gok vezetői köszöntik, mig az ün
nepélyes fogadtatás a Horthy-téren 
a templom előtt 6 órakor lesz.

Bubnics Mihály püspököt itt dr. Horváth 
Árpád alispán, az egyháztanács világi 
elnöke köszönti, a templom ajtajában 
pedig Raddny Lajos esperes-plébános 
fogadja a főpásztort, aki rövid beszéd 
után a templomban áldást oszt.

Szeptember 27-én, vasárnap délelőtt
a 9 órakor tartandó szentmise után 
szolgáltatja ki Bubnics Mihály püs
pök a bérmálás szentségét,

utána a templomban beszédet tart és 
áldást oszt. A bérmálás miatt szeptem
ber 27-én a szentmisék sorrendje a kö
vetkezőkben változik: reggel 8 órakor 
katona-mise, 9 órakor ünnepi szentmise, 
amelyen Radány Lajos esperes-plébános 
mond szentbeszédet. Amennyiben az 
időből telik, a 12 órás szentmisét is 
megtartják.

*
A külső formájában művészi módon 

átalakított plébániai-templom valóban 
díszére válik városunk egyre jobban 
csinosodó főterének. Itt említjük meg, 
hogy a templom belseje is két értékes 
művészi alkotással gazdagodott. Obern- 
dorf Gusztáv ny. gimn. rajztanár Raddny 
Lajos esperes-plébános felkérésére ön
zetlen munkássággal gyönyörű freskó
kat festett meg az oitári rész két olda
lára Szent István és Szent László nagy 
királyaink életéből.

*
Meghívó. A róm. kát. plébániai hiva

tal Bubnics Mihály megyéspüspöknek 
szeptember 26-án, szombaton délután 6 
órakor a templom előtt tartandó ünne
pélyes fogadtatására ez utón hívja meg 
a hatóságok, testületek és iskolák ve
zetőit.

Tizennyolc millió éves hal.
Értékes kövületekkel gyarapodott gimnáziumunk természetrajzi szertára.

Lelkünk mélyéig meghatva Írjuk le 
ezeket a dicsérő szavakat, amelyek a 
főleg Gömör rozsnyói és tornaijai járá

sából a Hadak-utját járó fiaink hősies
ségét vésték be arany betűkkel a magyar 
hadi történelem lapjaiba.

Mennyiségileg jó -közepes, minőségileg nagyon jó  
kalászos termés volt Gömörben.

J a v u lt  a  v á r m e g y e  k ö z e g é sz s é g ü g y i á lla p o ta .

Gömör és Kishont vármegye Közigaz
gatási Bizottságának múlt heti ülésén 
Halász Sándor gazdasági felügyelő, a 
vármegye gazdasági felügyelőségének 
vezetője az augusztus havi mezőgazda- 
sági helyzetről többek között a követ
kezőket jelentette: „A jobbára száraz 
és nagyon meleg időjárás rendkívül ká
ros hatással volt a takarmánynövényekre, 
miután sarjut csak a vizenyős, sásos 
helyeken lehetett kaszálni elenyésző kis 
mennyiségben. Burgonyából, takarmány
ból és cukorrépából csökkentett termésre 
van kilátás, mert a legtöbb helyen a 
levélzet leperzselődött. A kukorica csövei 
aprók, a szemképződés pedig hiányos. 
Az olajos növények, u. m. a napraforgó, 
szója, magkender beérése biztosítottnak 
látszik.

A kalászosok terméseredménye 
most már összegezhetöen jó köze
pesnek mondható mennyiségileg, 
de nagyon jónak a minőség szem 
pontjából.

Az aratás és a cséplés befejeződött. A 
tarlószántást és a rozs, valamint a repce 
vetési munkáit a szárazság miatt csak 
késve kezdhették meg. A nyári burgo
nyák kiszedése folyamatban van.“

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tisztifőorvos 
a vármegye múlt havi közegészségügyi 
állapotáról az alábbiakat jelentette :

.Vármegyénk 1942. évi augusztus 
havi közegészségügyi állapota az elmúlt 
év ugyanezen hónapjához viszonyítva 
javult, mivel a fertőző megbetegedések, 
különösebben a hastyphus megbetege
dések száma a múlt évi 14 röl felére, 
azaz 7 re csökkent. A nem fertőző meg
betegedések közül a gyomor és bél hu- 
rutos megbetegedései fordultak elő. A 
fertőző betegségek közül: 3 torokgyík, 
6 vörheny, 29 bárányhimlő, 20 szamár
köhögés, 6 hastyphus, 2 vérhas, 2 gyer
mekbénulás, 1 lépfene, 1 gyanús eb
marás, 13 nyílt gümőkór és 1 újabb 
maláriás megbetegedés fordult elő.

A folyó évi julius havi népmozgalmi 
adatok szerint a vármegyében élve 179 
gyermek született, mig a halálozások 
száma 115 öt tett ki, Így a vármegye 
természetes szaporodása 64 volt, az 
előző havi -j- 78 és a múlt év ugyan
azon hónapjának -J- 77-et kitevő sza
porodásával szemben. Feltűnő az egy 
éven aluliak nagy halálozási száma, 
amely a 115 halálozásnál 21-et tett ki.„

Futó Géza volt rimaszombati MÁV. 
pályamester, aki most a Szeretfalva— 
dédai vasutépitkezésnél vesz részt, ér
tékes ajándékokat juttatott el az Egye
sült Protestáns Gimnáziumhoz.

Amint köztudomású, nagy terepnehéz
ségek közepette tolyik az erdélyi vasu
tak bekötése. Futó Géza a pályatest 
alapozásánál észrevette, hogy az ottlevö 
agyagpalában növényi és állati lenyo
matok és kövületek vannak. — Szak
embert is megszégyenítő ügyességgel 
kiemelt több növényi levéllenyomatot, 
rovarlenyomatot és két halkövületet. — 
Különösen szépek a halmaradványok. 
Élesen látszanak az állat körvonalai, a 
csigolyák, bordák, még a halszálkák is. 
Az egyik hal kb. 25 cm hosszú, a másik

egy kb. 80 cm-es nagy halnak a farok
részlete.

Ezek a halak abban a tengerben él
tek, melyet a tudósok „Turáni“-tenger- 
nek neveznek. Ez a tenger a mai Du
nántúl — Nagyalföld — Erdéiy területén 
is hullámzott kb. 18 millió évvel ezelőtt. 
A „Turáni“-tenger erdélyi részének 
egyik öblében éltek a halak. Mikor el
pusztultak és a fenékre lesülyedtek, fi
nom iszap rakódott reájuk. Ez óvta 
meg az enyészettől, megkövesitette és 
most előadta épp úgy, mint a világhírű 
solenhófeni agyagpalák.

Az érdekes kövületeket az érdeklődők 
a gimnáziumban a délelőtti órákban 
megtekinthetik.

Observaior.
♦♦

A z  elsötétítés é l t  történt lópokróclopásért 8  hónapi börtön.
V a r g a  István 24 éves napszá

mos, rimaszombati lakos szeptem
ber 10-én, csütörtökön este állítólag 
8 és 9 óra között Jánosiban ellopta 
egy ottani gazda kocsijáról a 40 
P-t érő lópokrócot. A csendőrség 
Vargát hamarosan előállította és a 
rimaszombati kir. ügyészségnek át
adta. A törvényszék gyorsított el
járással foglalkozott az üggyel. Mi
után határozottan megállapítható 
nem volt, hogy Varga István bűn
cselekménye már a hivatalos elsö
tétítés alatt történt, az Ítéletet ren
des bíróság mondotta ki. D r. 
B r o mme r  Andor egyesbiró Var
ga Istvánt lopás büntette miatt 8

hónapi börtönre és 5 évi hivatal- 
vesztésre Ítélte el. Az Ítéletben úgy 
az ügyész, mint a vádlott megnyu
godott, s igy az azonnal jogerőssé 
vált.

Az elemi iskolák megnyitása. Az
állami elemi leány- és fiúiskolákban a 
tanítás szeptember hó 14-én kezdődött 
meg a leányiskola épületében. Szeptem
ber 13 án, vasárnap délelőtt az isten
tiszteletek után rövid ünnepség kereté
ben a leányosztályokat Szakait Lenke 
igazgató-helyettes köszöntötte, mig a 
fiukhoz Horváth Lajos igazgató szólott. 
Mindketten ismertették az iskola rend
szabályait. Amig a fiúiskola épületének 
javítása be nem fejeződik, a fiú- és leány
iskolákban 3—3 napos délelőtti és dél
utáni váltakozó tanítás lesz.
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E lsö té tité si rendelkezések.
A honi légvédelmi készültség második 

hetében városunkban az elsötétités már 
jóval fegyelmezettebb módon történt. 
Azonban főleg az udvari ablakok hiányos 
elsötétitése miatt több feljelentés történt, 
úgy hogy

a légoltalmi vétségek száma ezideig 
már kb. 40 re emelkedett.

A hatóságok minden szabálytalanságot a 
törvény teljes szigorával fognak büntetni. 
Ismételten figyelmeztetjük a lakosságot, 
hogy az elsötétités alatt

az utcákon cigarettára gyújtani, vil
lanylámpával világítani tilos.

A veszély állandóan a fejünk felett le
beg, s bár a légvédelmi szervek a leg
tökéletesebb figyelemmel örködnek éle
tünk és vagyonunk épsége felett, a légi
támadás váratlanul is bekövetkezhet. 
Ezért kell mindenkinek komolyan és 
fegyelmezetten betartani a légoltalmi in
tézkedéseket.

Vitéz dr. Biikky Jenő rendőrkapitány, 
a város légoltalmi parancsnoka dobszó 
utján tudatra, hogy

a házcsoportok parancsnokait és 
azok helyetteseit saját személyükben 
is felelőssé teszi az elsötétités alatti 
esetleges szabálytalanságokért és az 

eljárást ellenük is megindítja.
Az elsötétités kezdetének pontos ide

jét a város főbb pontjaira kitett hirdető- 
táblákon közük.

A m. kir. honvédelmi minisztérium lég
oltalmi csoportfőnöksége közölte, hogy 

a rádióban elhangzó légoltalmi uta
sítások nem a nagyközönségnek, 
hanem kizárólag a városok és köz
ségek légoltalmi parancsnokságának 

szólnak.
Azokat tehát a lakosság nem foghatja 
fel úgy, mint a lakóházak riasztásait. 
Mindaddig tehát, mig a szirénák üvöl
töző hangja nem jelzi a légvédelmi ria
dót, a lakosságnak az óvóhelyet elfog
lalni nem szükséges.

k i  u j  cukorrendelet.
A közellátási miniszter rendeletet 

adott ki a cukor forgalmának és 
fogyasztásának újabb szabályozá
sáról. Az uj rendelet október 1-én 
lép életbe. A kormányhatóság min
den törvényhatóság részére meg
állapítja a havonként felhasználható 
cukor legnagyobb mennyiségét. A 
törvényhatóság első tisztviselője 
személyesen felelős azért, hogy a 
törvényhatósági havi cukorkeretet 
a törvényhatóság területén a cukor 
kiutalására jogosult hatóságok túl 
ne lépjék.

A s z e pt e mbe r i  cukorjegyek 
utolsó szelvényét a rendelet 
szerint szeptember 30-ika után 

beváltani nein lehet. 
Október 1 -töl uj cukorjegyek lép
nek életbe, amelyek egyszerre há
rom hónapra szólnak. A cukorjegy 
havijegy, amelyre a havi fejadagot 
négy részletben, az egyes jegyszel
vényeken feltüntetett időszakokban 
lehet igényelni. Minden cukorjegy- 
szeivény csak a rajta feltüntetett 
érvényességi időtartamon belül vált
ható be.

Budapesten és környékén a cu
korfejadag havi 104 deka, 

vidéki városokban 52 deka, 
másütt vidéken 32 deka. Ma
gasabb cukorfejadagra jogosító 
cukorjegyet csak uj igénybeje
lentés alapján szabad kiadni.

A havi cukorjegyekért 10, illetőleg 
6 fillért kell fizetni darabonként.

A rendelet végül eltiltja, hogy 
október 1-től kezdve a cukrot 
bizonyos izek és szörpök készíté
séhez felhasználják. így eltiltották 
a cukor felhasználását mák- és 
diólekvárhoz, citrom, narancs, man
darin, vagy bármilyen külföldi ter
mésű gyümölcsnek ízzé, vagy szörp
pé való feldolgozásához, valamint 
műméz-készitéséhez.

t HAZÁÉRT.
Hősi halál. Vitéz Alberty Ottó m. kir. 

hadnagy, szakaszparancsnok szeptember 
6 án, 27 éves korában a Don-menti har
cokban életét áldozta fel a hazáért. Az 
elhunytban vitéz Rajháthy Sándorné, 
Göniör és Kishont vármegye vitézi szék
kapitányának felesége unokaöccsét gyá
szolja a nagyszámú rokonsággal együtt. 
A megboldogult hős tiszt lelkiüdvéért 
az engesztelő szentmiseáldozatot Rima
szombatban, a plébániai templomban 
szeptember 22 én mutatják be.

H Í R E K
Valaszkay Rezső kitüntetése. A hi

vatalos lap szerdai száma közölte, hogy 
„Magyarország Kormányzója a m. kir. 
miniszterelnök előterjesztésére Valaszkay 
Rezső ipartársulati elnöknek a magyar 
iparostársadalom érdekében az idegen 
megszállás alatt is odaadással kifejtett 
érdemes tevékenysége elismeréséül a 
Magyar Arany Erdemkeresztet adomá
nyozta." Valaszkay Rezsőnek a legfel
sőbb helyről jött s méltán megérdemelt 
magas kitüntetése egy érdemekben gaz
dag és gerinces jellemű magyar embert 
ért. A kormányzói elismerés azt az ön
feláldozó és meg nem alkuvó magatar
tást jutalmazta, amelyet Valaszkay Rezső 
a cseh-szlovák uralom alatt a magyar 
kisebbség szolgálatában, egyéni és anya
gi szabadságának veszélyeztetésével 
hasznosan és eredményesen kifejtett. 
Ezért is keltett a kitüntetés hire a város 
egész társadalmában őszinte örömet.

Aranylakodalom, Falvay János nyu
galmazott állami tanitó és neje, született 
Lázár Ilona szeptember hó 14-én ünne
pelték meg házasságkötésük 50-ik év
fordulóját. A nevezetes évfordulót — 
tekintettel a feleségnek a betegségből 
származó gyengélkedésére — csak a 
legszűkebb családi körben tartották meg.

Erdőörí kinevezések. A m. kir. föld- 
mivelésügyi miniszter az államerdészeti 
altisztek személyzeti létszámában Drex- 
ler Ferenc (Harkács) képesített alerdészt, 
Górta István (Perjése) és Sirgely István 
(Krasznahorkaváralia) szakvizsgázott er- 
dőőröket I. őszi. altiszt-m. kir. erdő
őrökké nevezte ki.

Halálozások. Eperjesen 87 éves ko
rában elhunyt Hódinka Mihályné sz. 
Tomory Natália, a néhai Andrássy Dé
nes grófi hitbizományi uradalom egy
kori kormányzó főügyészének özvegye. 
Mindketten annak idején nagy szere
pet játszottak Gömör megye társadalmi 
életében.

Krompachi Gundelfingen József nyug. 
belügyminiszteri osztálytanácsos, v. cs. és
k. tart. tüzérfőhadnagy 64 éves korában 
szeptember 11-én Budapesten váratla
nul meghalt. Az elhunyt magasra iveit 
közigazgatási működését vármegyénk
ben kezdte meg és itt hosszú ideig 
főispáni titkár volt. özvegye, sz. Hizs- 
nyay-Heinzelmann Vilma gyászolja gyer
mekei és kiterjedt előkelő rokonság 
élén. Budapesten temették el nagy rész
vét mellett.

Rimaszombatban életük alkonyán el
hunytak: őzv. Rigó Jánosné sz. Boross 
Mária szeptember 9-én 75 és ó'zv. Sza- 
lontay Sámuelné sz. Kondek Erzsébet 
szeptember 14-én 71 éves korában.

Sorozási felhívás. A Rimaszombat
ban az 1922. évben született állitáskö- 
telesek fösorozását folyó évi szeptem
ber hó 30 án tartják meg. Ezen a fő
sorozáson az összes 1922. évben szüle
tett állitáskötelesek tartoznak megjelenni, 
ezenkívül az idősebb évfolyambeliek 
közül azok is, akik eddig bármely oknál 
fogva sorozási kötelezettségüknek nem 
tettek eleget. A fősorozás Rimaszombat
ban a „Három Rózsa" nagytermében 
pontosan reggel 8 órakor kezdődik.

Felmentés a böjt és hustilalom alól.
Serédi Jusztinján biboros-hercegprimás 
legújabb körlevelében a következőket 
közli: „Az apostoli Szentszék felhatal
mazása alapján az élelmezési nehézsé
gekre tekintettel a jelen háború tarta
mára — hamvazószerdát és nagypénte
ket kivéve — felmentem hiveimet a böjt 
és hustilalom alól".

Az olajosmag bevásárló  
hálózatának kibővítése.
A napraforgó és olajosmagvak aratása, 

valamint értékesítése megkezdődött. An
nak érdekében, hogy minden termelő mi
nél kényelmesebben értékesíthesse termé
sét, illetékes hatóságok gondoskodni kí
vánnak az olajosmag bevásárló hálózat 
kibővítéséről.

Az olyan községekben, ahol Futura 
bizományos nem működik, megfelelő 
szakképzettséggel biró, férőhellyel és tő
kével rendelkező keresztény terményke
reskedők nyerhetnek a m. kir. Ipari 
Anyaghivataltól vásárlási engedélyt nap
raforgó, vadrepce és tökmag vásárlására.

Á G Y T O L L  O L C S Ó N !
Tarkatoll70 fillér, jobb 1.60, sz. vegyes fosz- 
tottas 2 20, jobb 2-80, még jobb 3 20, finom szürke 
3 80. Fehéres fosztott libatoll 5 —, jobb fehér 
6-—, még jobb 7-—, kimondott jóminőségü 8 —, 
pehelyest 9'50 P-töl szállít 5 kilós papirzsákcso- 
magolásban, bérmentve, utánvéttel. Tisztvise- 
löknek3°/o kedvezmény. Varga Antal ágytoll- 
vállalata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Felhívás. A Járási Ipartársulat fel
hívja a katonai szolgálatra bevonult 
tagjainak hozzátartozóit, hogy összeírás 
végett jelentkezzenek az Ipartársulat 
irodájában a délelőtti órák folyamán.

Közellátási hírek. Szeptember 15-től 
kezdve már le lehet vágni az idei libát 
és kacsát. A közellátásügyi miniszter a 
forgalomba hozható idei liba és kacsa 
termelői árát 3'40, illetve 3'20 P-ben 
állapította meg, élősúlyban kilogram
monként. A fogyasztói ár: élőliba kilo
grammonként 5 P, a kacsáé pedig 480 
P. Ezek az árak Budapestre vonatkoz
nak, a vidéken alacsonyabbak lehetnek. 
A libamáj kg-onként nagyság szerint
9—15 P, a libazsír pedig 7—8'50 P. — 
Az idei termésű kukoricát egyelőre eladni 
nem lehet. A rendelkezés megszegését 
a készlei elkobzásán kívül 6 hónapig 
terjedhető elzárással, 8000 P-ig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetik.

Mindenki féláru vasutijeggyel láto
gathatja megsebesült hozzátartozóját.
Ezt a kedvezményt havonta egyszer, 
legfeljebb két személy részére adják ki 
ugyanabban a családban. A vagyonta
lan hozzátartozók hatósági igazolás 
alapján teljesen ingyen utazhatnak.

Az első fajgyalázási bünpör Rima
szombatban. A rimaszombati kir. tör
vényszék Brommer-tanácsa zárt tárgya
láson foglalkozott Breitbart Mór 19 
éves, zsidó vallásu pelsőci géplakatos 
fajgyalázási bíinperével. A bíróság a vád
lottat az 1942. évi XV. te. 15. §-ának 3. 
pontjába ütköző bűntett citnén 6 hó
napi börtönre és 5 évi hivatalvesztésre 
Ítélte. Miután az Ítélet jogerős, az el
itéit a büntetés kitöltését azonnal meg
kezdte.

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

Már most fel lehet mondani a zsidó 
haszonbérlőknek. A zsidók mező- és 
erdőgazdasági ingatlanairól alkotott 1942. 
XV. törvénycikk lehetővé teszi, hogy a 
nem zsidó ingatlantulajdonosok zsidó 
haszonbérlőiknek felmondhassanak, s az

Ily bevásárlási engedélyért — a fennálló 
rendelkezések értelmében — az elsőfokú 
iparhatóság utján kell a folyamodványo
kat a m. kir. Ipari Anyaghivatal Olaj- 
és Vegyipari osztályához (Budapest II. 
Fő-u. 68.) címezve benyújtani. A kérel
mezők részére úgy a fentnevezetthivatal- 
nál, mint a Futura olajosmagosztályánál 
kérvényiirlapok díjtalanul állnak a jelek 
rendelkezésére, úgy hogy azokat egysze
rűen kitöltve kell benyújtani az elsőfokú 
iparhatóságnál (községekben a főszol
gabírói hivatalhoz, városokban a polgár- 
mesteri hivatalhoz.)

A vásárlási engedélyek kiadása szep
tember hóban megtörténik, ezért minden
kinek érdeke kérvényét mielőbb be
nyújtani, mert későbbi folyamodványok 
figyelembe nem vétetnek. (x)

élő és holt gazdasági felszerelést is át
vehessék abban az esetben, ha az in
gatlanon a gazdálkodást maguk akarják 
folytatni, vagy az ingatlant kishaszon- 
bérletek alakítására szándékoznak fel
használni. A haszonbérletet 1942. évi 
november hó 5. napjáig bezárólag lehet 
felmondani a folyó, vagy a legközelebbi 
gazdasági év végére és ugyanezen idő
pontokra lehet megkívánni az élő és 
holt gazdasági felszerelés átadását is. 
Mivel a törvény a napokban hirdetletett 
ki, illetékes helyről figyelmeztetik az ér
dekelt keresztény birtokosokat, hogy tia 
a folyó gazdasági év végére mondanak 
fel a zsidó haszonbérlőnek és az élő és 
holt gazdasági felszerelést is át akarják 
venni, az élő és holt gazdasági felszere
lés átvételére vonatkozó közlést és in
tézkedéseket a felmondással egyidejűleg 
tegyék meg.

Az árdrágítók elítéléséről értesí
teni kell a törvényhatóságok első 
tisztviselőjét. A hivatalos lap múlt 
csütörtöki száma közölte az igazságügy
miniszter rendeletét, amelynek értelmé
ben ha a biróság kereskedőt vagy ipa
rost árdrágító visszaélés, vagy a köz
ellátás érdekét veszélyeztető bűncselek
mény miatt jogerősen elitéit, ez ügyben 
az első fokon eljáró bíróságnak az elíté
lésről értesíteni kell a törvényhatóság 
első tisztviselőjét.

Irodalom.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép Kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

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

a szép fogsor. Ápolja helyesen 
fogalt' s akkor egészségesek és 

szépek maradnak.

C h i o r o d o n t
f o g p a s z t a

„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.

„Uj Magyar Museum" címen a kas
sai Kazinczy Társaság kiadásában leg
közelebb uj irodalmi, tudományos és 
művészeti folyóirat jelenik meg. Előfi
zetési felhívást készséggel küld a szer
kesztő (Kassa, Mátyás király-körűt 3 
szám).

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 ’/j-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujségoin-Tündérvósár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/i'évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

S P O R T .

Labdarúgás.
A R. Törekvés Ózdon játszotta le 

ez idei első bajnoki mérkőzését és ott 
az ÓVTK II. csapata ellen szép játékkal 
4:2 (3:1) arányban győzött. Góljait Mu
rányi (2), Szapáry II. és Barczi (I—1) 
lőtték. Ma, vasárnap délután 4 órai kez
dettel a Törekvés az Özörényi Cs E-tel 
játszik Rimaszombatban bajnoki mér
kőzést.

Nemzeti filmszínház kft.
Az elmúlt heti nagy közönségsikert 

aratott első magyar szinesfilm után 
most szombaton és vasárnap újabb 
Mikszáth-regényből készült filmalkotás
ban gyönyörködhetünk az „Eladó bir
tok" cimen. A regényes szép történet 
főszerepeit Szeleczky Zita, Vaszary Piri 
és Páger Antai játszák a legjobb ma
gyar szinészek élén. Kisérőmüíor „A 
magyarok örök királya" c. kulturfilm. 
— Szeptember 21-én, hétfőn és 22-én, 
kedden két izgalmas kalandorfilmre ke
rül sor. A „Repülő kalózok" az amerikai 
légigengszterek és a rendőrség lélekzet- 
elállitó küzdelmeit tárja fel. Főszereplői 
Kent Taylor és Rochelle Hudson. „A 
vasöklü kormányos" egy bátor szivü 
tengerészről szól kedves történet kere
tében. Hőse a nagyszerű Richard Tal- 
madge. — Szeptember 23-án, szerdán 
és 24-én, csütörtökön egy francia stílus
ban készült, kitünően megrendezett né
met társadalmi dráma fut a vásznon: 
„A megvádolt asszony" cimen. A sze
relem és önfeláldozás a főmotivumai 
ennek a filmremeknek, melynek fősze
repeit Franciska Kinz, a kiváló német

tragika, a szépséges Mária Landroch és 
Ferdinand Marian játszák. — A jövő 
hét végére a „Behajtani tilos 1“ cimű uj 
kitűnő magyar filmbohózat kerül sorra 
Simor Erzsi és Bilicsi Tivadar pompás 
alakításával.

3318/1942. szám.

Hirdetmény.
Feled község tulajdonát képező u. n. 

„Régi községháza", mely a község leg
forgalmasabb helyén fekszik, 1942. évi 
október hó 21-én d. e. 11 órakor nyil
vános szóbeli árverésen eladásra k°rül. 
Kikiáltási ár 12000 P. Árverelők 2000 P 
bánatpénzt tartoznak letenni árverés 
előtt. Az árverési feltételek a község
házán megtekinthetők.

Feled, 1942. szeptember hó 10.
Harsány! s. k. Pólós Gyula s. k.

körjegyző. községi biró.

A  F eren czy -u tcá b a n

egy ház e lad ó .
Bővebbet a kiadóban. 2—3

C r t o o i t ó o  Tisztelettel értesítem a 
Cl  l ü o l l u o -  n. é. hölgyközönséget, hogy 

n ő 1 k a I a p-üzletemet
folyó hó 7-étől a Deák Ferenc u. 
13. szám alá (Kardos ház) helye
zem át.

Továbbra is szives pártfogásukat kéri: 
D r o b k a  I c a

női kalaposmester.

8/942. biz. sz.

Hirdetmény.
Harmac község telekkönyvi betéteinek 

szerkesztésére kirendelt bizottság közhír
ré teszi, hogy az 1886: XXIX., 1889: 
XXXVIII. és az 1891 :XVI. törvénycik
kekben előirt helyszíni eljárás végett és 
pedig egyelőre csupán az azonosító 
1942. október hó 1. napján, az azonosí
tás befejezte után pedig a bizottság a 
községben megjelenik.

Ennélfogva felszólittatnak
1. mindazok, akik a tjkönyben előfor

duló bejegyzésre nézve indokolt előter
jesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság 
előtt, a kitűzött határnapon megkezden
dő eljárás alatt jelenjenek meg és elő
terjesztéseiket igazoló okirataikat mutas
sák fel;

2. mindazok, akik valamely ingatlan
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj
donjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nin
csenek az átírásra az 1886: XXIX. te. 
15—18. és az 1889: XXXVIII. te. 5., 6., 
7. és 9. §-ai értelmében szükséges ada
tokat megszerezni iparkodjanak és azok
kal igényeiket a kiküldött bizottság előtt 
igazolják, vagy oda hassanak, hegy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az át
ruházás létrejöttét a bizottság előtt szó
val elismerje és a tulajdonjog bekebe
lezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezúton nem érvénye
síthetik és a bélyeg- és illetékelengedés 
kedvezményétől is elesnek ;

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy megszűnt egyéb jog van nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési 
engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
bizottság előtt megjelenjenek, mert ellen
esetben a bélyegmentésség kedvezmé
nyétől elesnek.

Feled, 1942. szeptember 12.
Farkas Attila

betétszerk. biró h., klr. jb.

H ird etm én y .
Rimaszombat m. városnál 2 drb 3 
méter széles, 3 méter magas üvegezett

p o r t á l  e l a d ó
napellenzővel és üveg védőrácsok
kal. Érdeklődni a mérnöknél, vagy 

tanácsnoknál lehet.

A rimaszombati klr. törvényszék.
P. 177/1942. szám.

Hirdetmény.
A kir. törvényszék Rimaszécs község 

határára a 34.700/1935. I. M. számú ren
delet 54. § nak második bekezdése ér
telmében a tagositási eljárást megindítja 
és a tagosítás megengedhetősége kér
désének tárgyalására 1942. évi november 
hó 17 (tizenhét) napjának délelőtt 8 óráját 
tűzi ki, arra Rimaszécs község község
házához az összes érdekelt birtokosokat 
a Budapesti Közlönyben és a Gömör 
cimü lapban egy Ízben megjelenő hir
detménnyel megidézi, a tárgyalás meg
tartására dr. Petkó Mihály kir. törvény- 
széki bírót kiküldi s e végből az irato
kat neki kiadja.

A kir. törvényszék figyelmezteti az 
érdekelt birtokosokat, hogy a m. kir. 
földmivelésügyi miniszternek 1942. évi 
julius hó 27. napján 219385/1942. VIII. 
B. 2. szám alatt hozott határozata sze
rint a tagosítás — az alább részletezett 
kivételekkel — Rimaszécs község egész 
határára kiterjed.

Nem vonható be a tagositási eljárásba 
a Belsőség dűlő, kivéve a 742, 746 747, 
749/2, 749/3, 749/6, 1267/1 és az 1268— 
1304. hrszámu ingatlanparcellák;

Bátky Barnának az Alsócsobánka dű
lőben fekvő mintegy 62 kát. holdas 
majorsági birtoka;

a m. kir. Államvasutak Miskolc—fülek! 
vasútvonala, tartozékaival együtt, továb
bá Gömör-Kishont vármegye törvény- 
hatósági útjainak az a része, mely a 
tagosítás tárgyát nem képező határré
szen vonul keresztül;

az Alsócsobánka és Felsőcsobánka 
dűlőkben elhelyezett telepes birtokok, 
továbbá Nemesmartonfalva, Harmac, Ca
kó, Nemesradnót, Balogiványi és Zádor- 
háza községek lakosai részére kiosztott 
ingatlanok, mint önálló gazdasági terü
letek, továbbá az úgynevezett kivétele
zettek Rövidláb, Kenderszer és Rima
parti rét dűlőkben fekvő ingatlanainak 
az uj dülőbeosztás, az itt és árokhálózat 
által nem érintett részei és végül Alsó- 
és Felsőcsobánka telep belsőségei a 
hozzájuk tartozó kertekkel, mint a bel
területen kivül fekvő belsőségek és a 
Ritkaláb és Utközi dűlőkben lévő 554— 
558, 798/1—2 és 799/1—2 helyrajzi 
számú ingatlanok ;

az Árokhát dűlőben lévő községi vá
sártér,

végül ki van zárva a tagositási eljá
rásból a m. klr. erdőkincstárnak a Gom- 
bicalja és Dolna dűlőkben fekvő mint
egy 333 kát. holdas erdőbirtoka.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
fentidézett határozatának II. pontja sze
rint a tagosítás Rimaszécs község hatá
rának arra a részére, mely a fentiek 
értelmében a tagositási eljárásba be
vonható, — hasznos és célszerűen ke
resztülvihető.

Ennélfogva a kir. törvényszék a tago
sítást a 34.700/1935. 1. M. számú rende
let 59. §-a alapján meg fogja engedni, 
ha a tagosítást kívánók birtoka a köz
ség tagositandó területének egynegyed 
részét teszi ki. Az egynegyedrész ki
számítása tekintetében a földadó ka
taszteri adatok az irányadók. A tagosi
tási területen fekvő állami, törvényható
sági és községi vagyon, a közalapítvá
nyi javak, a közintézetek, a gyámság 
és gondnokság alatt lévők birtoka, a 
tagosítást kívánók birtokához számí
tandók. A tárgyaláson meg nem jelent 
feleket úgy kell tekinteni, mint akik a 
tagosításba beleegyeznek.

Rimaszombat, 1942. évi szeptember hó
12. napján.
Tariska Lajos s. k. kir. tvszéki elnök, a 
tanács elnöke, Dr. Petkó Mihály s. k. 
kir. tvszéki biró, előadó, Dr. Brommer 
Andor s. k. kir. tvszéki biró, tanácstag. 
A kiadmány hiteléül: Thurzó Ildikó kiadó.

1942. szeptember hó 20.

E l a d ó
Gortvapusztán 2 darab dohány
pajta a beépített összes anyaggal. 

Cim a kiadóhivatalban. 1—2

A feledi kir. járásbíróság mint telek- 
______  könyvi hatóság.
2359/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Kardos József rimaszombati lakos 

végrehajtatónak Orbán Béla és Murányi 
Barna rimaszécsi lakosok végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 471 P 43 f tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a Rima
szécs községben fekvő, s a

1) a rimaszécsi 243. sz. betétben A 
I. 1—16. sorsz. alatt foglalt szántó és 
rétekből B 2. szerint Orbán Béla András 
nevén álló '/. részre 280 P kikiáltási 
árban;

2) a rimaszécsi 244. sz. betétben A 
I. 1—2. sorsz. és 679/1, 679/2 hrsz. és 
Orbán Béla András nevén álló szántókra 
180 P kikiáliásl árban ;

3) a rimaszécsi 624. sz. betétben A I. 
1—12. sorsz. a. foglalt szántó és rétek
ből B 2. szerint Orbán Béla András 
nevén álló */« részre 270 P kikiáltási 
árban;

4) a rimaszécsi 731. sz. betétben A I. 
1 sor és 2384. hrsz. a. foglalt rétből B 
3. szerint Orbán Béla Ándrás nevén 
álló “/a* részre 12 P kikiáltási árban;

5) a rimaszécsi 451. sz. betétben A 1. 
1—2. sor és 927/1, 1414. hrsz. szántók
ból B 14. szerint Murányi Barna és neje 
sz. Kosztur Margit nevén álló '/»részre 
30 P kikiáltási árban;

6) a rimaszécsi 452. sz. betétben A I. 
1—25. sorsz. a. foglalt 64. sz. ház, udvar, 
kert, szántók és rétekből B 13. szerint 
Murányi Barna és neje sz. Kosztur 
Margit nevén álló */« részre 1424 P 
kikiáltási árban ;

7) a rimaszécsi 454. sz. betétben A I. 
1—6 sorsz. a. foglalt és B 1, 3 szerint 
Murányi Barna és neje sz. Kosztur 
Margit nevén álló szántók és rétekre 
521 P kikiáltási árban ;

8) a rimaszécsi 454. sz. betétben A II. 
1—5. sorsz. a. foglalt és B 1, 3 szerint 
Murányi Barna és neje sz. Kosztur 
Margit nevén álló szántó és rétekre 
1162 P kikiáltási árban;

9) a rimaszécsi 592. sz. betétben A-j-1. 
sor és 53/7. hrszámu Murányi Barna és 
neje sz. Kosztur Margit nevén álló 
gazdasági épületre 240 P kikiáltási 
árban ;

10) a rimaszécsi 593. sz. betétben A I. 
1—3. sorsz. és 53/2, 53/3, 53/4 hrszámu 
gazdasági épületekből B 1, 6 szerint 
Murányi Barna és neje sz. Kosztur 
Margit nevén álló ’/s-ad részre 90 P 
kikiáltási árban ;

11) a rimaszécsi 594. sz. betétben A I. 
1—2. sorsz. és 52/2, 53/1 hrszámu 67. 
sz. ház udvarból B 1, 4 szerint Murányi 
Barna és neje sz. Kosztur Margit nevén 
álló 3/i-ed részre 127 P kikiáltási árban 
elrendelte.

A rimaszécsi 243. sz. betétben C 1. 
alatt özv. Orbán Pálné Bercsik Mária 
javára a 624. sz. betétben Orbán And- 
rásné Kisantal Hermina javára elren
delte. C 1. alatt és a 451, 452, 592, 
593, 594. sz. betétekben C 2, C 2, C 2, 
C 2. alatt özv. Murányi Jánosné sz. 
Hamkó Terézia javára özvegyi, illetve 
életfogytiglani haszonélvezeti jog van 
bekebelezve, mely jogok ezzel az árve
réssel érintve nem lesznek és azok to
vábbra is épségben maradnak.

Az árverést 1942. évi december hó 
19. napján délelőtt 9 órakor Rimaszécs 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási árnál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

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

Feled, 1942. évi szept. hó 2. napján.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül:

Misove Ilona.

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


