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Kállay M ik ló s  m inisztere lnök
üzenete a frontra és az 

itthoniaknak.
Kállay Miklós miniszterelnök és 

külügyminiszter a Képes Tábori 
Újságban az alábbi üzenetet küldte 
a keleti arcvonalon küzdő honvé
deknek :

Nektek szól az üzenet, akik kint 
vagytok védelmezni sok millió ma
gyart; oltalmazni, védeni a bolseviz- 
mus ellen közös mindnyájunk ér
dekét. Az otthonlévőknek gondos- 
kodniok kell a kinílévőkről, imád
kozni és várni hazatérésükre. Azok
nak, akiket a sors arra jelölt ki, 
hogy a közösségért életüket tegyék 
kockára, ezt keli elsőrendűen el
látni és meg nem váltható hivatá
suknak tekinteni. Gyáva és nem 
méltó a honvéd névre, aki nem érzi 
ezt kint a fronton, de

hitvány áruló és utolsó volna 
az a nemzet és nép is, aki nem 
kész minden áldozatért azo

kért, akik érte küzdenek.
Mindenki, aki nem segíti a hadvi
selők rászorult hozzátartozóit, kik 
élelmiszert, csizmát, ruhaneműt vagy 
bármit drágábban adnak, mint 
amennyi az ára, hazaárulók, a nem
zeti kötelességteljesités elöl dezer
táltak és a katonaszökevények sor
sát érdemlik.

Sajnos, bármennyit is hangoztat
tam, későn ébredtünk tudatára, hogy 
komoly idők várnak ránk. Rette
netes harc folyik az orosz végte
lenségben és kemény megpróbál
tatások vannak itthon. De ma már 
mindenki láthatja, hogy miről van 
szó.

Kormányzóhelyettesünkkel az 
élen legjobb fiaink hősi halált 

halnak.
A hazakerült testvéreink, a haza
térő családos vagy sebesült kato
nák ne hozzanak magukkal se csüg- 
gedést, se defetizmust, hogy az itt
honiak lelkében ne keletkezzék ije
delem és pánik. Nemcsak azért, 
mert erre semmi ok nincs, de azért 
sem, mert ez megszegése a katonai 
eskünek, gyengítése a belső arc
vonalnak; aki ezt teszi, éppen olyan 
vétkes és bűnös, mint aki a hadra- 
kelt katona lelkét ahelyett, hogy 
erősítené, mindig hazug híreivel 
megfertőzi és a csüggedés szelle
mét tölti beléje.

A fegyelem  S zen tlelke...
A megpróbáltatás napjaiban van 

szükségünk a bátorító s biztató 
szóra, s mikor a szenvedés s a 
csüggedés nyomja le a lelkeket, ak
kor van ideje a vigasznak, annak 
az isteni vigasznak, melyet a nem
zetek apostola is megkívánt: a 
Szentlélek vigaszának.

Ezt a vigaszt szeretnünk sokak
nak megadni e kegyetlen világégés 
napjaiban. Nehéz időket élünk ; az 
embernek nemcsak a teste van pró
bára kitéve, de sokaknak a lelke 
is vérzik. Amikor templomtornyaink 
harangjai megkondulnak, úgy érez
zük, mintha nem is ünnepet haran
goznának, hanem mint félrevert ha
rangok zúgnák öntudatunkba siral
mas helyzetünket s lelkünk vesze
delmét. Négy nehéz és harcos év 
után ugyancsak nehéz és fáradt a 
lelkünk, s bár tudjuk, hogy a ne
héz időkben annál nagyobbak kö
telességeink is, hogy annál nagyobb 
elszántsággal kell a harcoló ros§z 
ellen föllépnünk, azért mégis meg
környékez a kishitűség s a remény
telenség is. Szeretnök, ha életter- 
hünk megkönnyebbülne, ha gond
jainktól megszabadulnánk s ha a 
megélhetés keresztje nem nyomna 
le annyira a földre. Nagy hitre s 
türelemre, áldozatkész szeretetre s 
hosszú fáradtságos munkára van 
szükség, hogy az emberiség lelke 
enyhüljön, s hogy bevonuljon a szi
vekbe az igazi, az isteni béke. 
Erre akar sokakat rásegíteni a mos
tani bérmálás, amelyben a Vigasz
taló Szentlélek fölvértezi gyerme
keit erős bízni tudó hittel és kitar
tással, hogy tengernyi keserűség 
közt is, mint 0  mondja: „az Isten 
tisztelete, dicsősége és a hazasze
retet ereje megnyugodnék rajtatok."

Ha pedig arra gondolunk, hogy 
sokaknak lelkét már eltöltötte a 
Vigasztaló Szentlélek ereje, s mé
gis gyengék és kishitüek, keresnünk 
kell, hogy a mi megrendült társa
dalmunknak s a mi megzavart és 
sok tekintetben elkeseredett lelkűnk
nek mire volna leginkább szüksége, 
hogy igazán megkönnyebbüljön, s 
hogy a rendnek útjaira térjen. Azt 
hiszem nem túlzók, amikor azt 
mondom, hogy nekünk a tisztelet
nek s a fegyelemnek Szentlelkét kell 
Istentől kérnünk. Utánoznunk kell 
a bölcs férfiút, kit a szentirás mu
tat be, aki — mikor látja a világ
ban a felfordulást s azt a zűrza
vart, melybe a lázadás szelleme 
kergeti az embereket, — azt kéri 
az Istentől, hogy óvja meg őt a

tiszteletlenség leikétől. Nekünk is 
ezt kell kérnünk a Vigasztaló Szent- 
lélektől: „Ments meg minket a „tisz
teletlen s bárgyú léíektől", melynek 
szemében semmi sem nagy, semmi 
sem szent, még az Isten szent föl- 
sége sem, mely megvet szülőt s 
nem tűr nevelőt, mely megvet egy
házat és hazát; — óvj meg min
ket ettől s taníts tiszteletre, hogy 
lássuk a nagyot, taníts hódolatra 
az iránt, ami szent és örök, — ta
níts kegyeletre azok iránt, kiknek 
létünket s fölneveltetésünket kö
szönjük, — taníts összefogásra, egy
másnak megbecsülésére s ragasz
kodásra egyház és haza iránt." 
Csak úgy állhat fönn család, ország,

egyház, s az ember is csak akkor 
ember igazán, ha a tiszteletnek s 
kegyeletnek az erős Szentlelke la
kik benne.

Erre most, a háború kellős kö
zepén, nagy szükség van, mert sok 
otthonba nemcsak a gond köitözötí, 
hanem az erkölcsök lazultságával a 
neveletlenség s a durvaság is. Az 
apák sok helyen távol vannak a 
harcban, az édesanyák pedig nem 
bírnak a serdülő ifjakkai, s igy a 
szabadosság dudvája veri föl sok 
otthon tájékát. Sokféle métely kezdi 
ki a szülőket s gyermekeket egy
aránt, de ha becsülettel dolgozunk, 
s testvériesen összetartunk, a tisz
telet s szeretet lelke tölti el majd 
az otthont s hazát, melynek béké
jéért küzdünk és harcolunk.

T. S

4 város képviselőtestülete egyhangúlag elfogadta 
az 1943. évi költségvetést.

Mint már röviden jelentettük, Rima
szombat megyei város képviselőtestülete 
szeptember 18-án, pénteken délután 3 
órakor rendes ülést tartott, amelyet nagy 
érdeklődés kisért.

A napirend előtt Éva László polgár- 
mester kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a keleti harcéren hősi halált halt 
vitéz nagybányai Horthy István Magyar- 
ország Kormányzóhelyetteséről, kifeje

zést adván a város Közönsége mélysé
ges részvétének. Beszédét a megjelent 
képviselőtestületi tagok állva hallgatták 
végig, utána pedig egy perces néma 
csönddel áldoztak a nemzet nagy halottja 
emlékének.

Az elnöklő polgármester ezután né
hány, a vármegye kisgyülése által jóvá
hagyott képviselőtestiiieti határozatot mu
tatott be, amit a közgyűlés tudomásul
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szappan, penge, víz és ecset 
nélkül, gallérban és ruhában, 
bárhol, ahol villanycsatlakozás 
áll rendelkezésre, percek alatt 
szárazon, minden sérülést ki
zárva tükörsimára borotvál.

MINDEN SZAKÜZLET3EN KAPHATÓ

vett. Utána beterjesztette a polgármester
a város 1943. évi költségvetési elő
irányzatát,

amelyet a képviselőtestületi tagok nyom
tatásban 8 nappal azelőtt már megkap
tak, s igy annak felolvasásától eltekin
tettek. Éva László polgármester hang
súlyozta, hogy a költségvetés elkészíté
sénél a város vezetőségét a mai nehéz 
idők szemmel tartása mellett az a cél 
vezette, hogy a pótadó változatlan ma
radhasson. Ezért a takarékosság elvét 
alkalmazta minden irányban. Az előirány
zat szerint
a szükségletek végösszege 623.785'— P, 
a fedezetek végösszege 509803'— P, 
költségvetési hiány 113.982'— P.

Ezen hiány fedezetéül 99.000'— P pót- 
adó-alap után 118 % pótadó kivetése 
lenne szükséges. Azonban a jövő esz
tendőben is remény van arra, hogy

a város a forgalmiadó alapból 
40.000'— P segélyt kap

és igy a pótadóval fedezendő hiány 
73.982'— P-re csökkenne. Ezen hiány 
fedezésére már csak

75 °/0-os pótadó
kivetése szükséges. Az általános kere
seti adókulcs 6 "/,-ban változatlan ma
rad. A költségvetéssel kapcsolatban a 
polgármester kijelentette, hogy a város 
közélelmezése általában zökkenőmentes. 
A jelenlegi égetőkérdés

a sertéshizlalóknak árpával való 
ellátása,

amely ügyben illetékes helyen sürgősen 
el fog járni. Bejelentette a polgármester, 
hogy a közönség kérésére a városi er
dőhivatalnál a fakiszolgáltatás rendjét 
megváltoztatta.

A polgármester helyesléssel fogadott 
bejelentései után Törös Pál számvevő
ségi főtanácsos, a városi számvevőség 
főnöke a költségvetési előirányzatot min

den részletében kimerítően ismertette. 
A költségvetés két háborús év tapasz
talatai alapján készült a legteljesebb ta
karékossági elvek alapján. Bár a hábo
rús állapotok folytán a szükségletek 
minden téren emelkedtek, a többletet 
úgy igyekeztek elosztani, hogy az hasz
nos és szükséges téren legyen nagyobb, 
s az amúgy is küzdő polgárságra feles
leges terheket ne rójanak. Jelentékenyebb 
emelkedés van a közegészségügynél és 
a városszépítésnél. Jelentős beruházást 
csak a Losonczy-utca burkolása jelent. 
Foglalkozott a számvevőség főnöke a 
fiúiskola és a kurinci népiskola állan
dóan napirenden lévő ügyével.

Uj tételként szerepel a költségve
tésben a tüdő- és nemi beteggon
dozók felállítása, szükséges lenne 
azonban egy uj szegényház léte
sítése.

A város bevételeinek közel a fele a vá
ros vagyonának értékesítéséből folyik be. 
A bevételekre azonban a mai időkben 
feltétlen szükség van, mondotta a szám
vevőségi főtanácsos, mert a kiadásoknak 
a bevételi lehetőségek szabnak határt. 
Kérte a közgyűlést, hogy a költségve
tést fogadja el.

A kimerítő és meggyőző érvekkel fel
épített ismertetést Sicherí Károly kép
viselőtestületi tag köszönte meg Törös 
Pál főtanácsosnak és annak vita nélküli 
elfogadását ajánlotta. Kérte azonban, 
hogy a költségvetésben biztosítsanak 
helyet 400 P segélyre, amelyet a gim
názium szegénysorsu, tehetséges tanulói
nak adjanak.

Vitéz Bardth Károly képviselőtestületi 
tag a kurinci iskola ügyében szólalt fel. 
Éva László polgármester Ígéretet tett, 
hogy illetékes helyen rendezni fogja a 
megszállás alatt létesített iskola hova- 
tartozandóságának kérdését. Radány La
jos képviselőtestületi tag az egyházi já
randóságok ügyében tett felszólalása 
után Márkus László képviselőtestületi

tag Indítványára
a közgyűlés a város vezetőségének 
és Törös Pál számvevőségi főta
nácsosnak a sok munkát igénylő 
költségvetési előirányzat pontos el
készítéséért hálás köszönetét fe
jezte ki, s a költségvetést részle
teiben és általánosságban elfogadta.

Éva László polgármester köszönte meg 
az általánosan megnyilvánult bizalmat 
és úgy a maga, mint a tisztviselői kar 
nevében további lelkiismeretes munkára 
tett Ígéretet. Ezután a közgyűlés

letárgyalta a tárgysorozat további 
pontjait

dr. Gabonás János helyettes-polgármes
ter, dr. vitéz Puskás Zsigmond tanács
nok, Szabó Károly és Plentzner Frigyes 
mérnökök előadásában. Sajnálattal je
lentette be a polgármester, hogy az ál
landó helyőrség — magasabb katonai

érdekek miatt — eltávozott a város fa
lai közül. Indítványára ez ügyben a kép
viselőtestület felirattal fordul a honvé
delmi miniszterhez.

Kijelölte a közgyűlés Rimaszombatnak 
városias kialakítására szánt határait, 
uj és hatalmas fejlődésnek nyitván ezzel le
hetőséget. A városi könyvtár-bizottság 
tagjaiul megválasztották: dr. Kovács 
László és Márkus László képviselőtes
tületi tagokat, Báthory Andor nyug. ta
nárt, K. Nagy István gimn. tanárt, Sza
kait Lenke helyettes-igazgatónőt, Ko
vács Gyula ny. ig.-tanitót és Szabó Ist
ván elemi iskolai tanítót.

A rimaszombati „Hősök Emlékmüvé"- 
nek felállitási munkálataihoz 2500 P-vel 
járult hozzá a képviselőtestület és ígé
retet tett a R. Törekvés SE-nek segély 
kiutalására. Néhány személyi ügy letár- 
gyalása után a fontos és komoly mun
kát végzett közgyűlés a polgármester 
éltetésével d. u. fél 6 órakor véget ért.

Dr. Horváth Árpád alispán időszaki je len tése
a v á r m e g y e  n e g y e d é v e s  m ű k ö d é s é r ő l  és h e l y z e t é r ő l ,

Dr. Horváth Árpád, Gömör és Kis
hont vármegye alispánja a vármegye tör
vényhatósági bizottságának szeptember 
30-án megtartandó rendes közgyűlésére 
elkészítette szokásos időszaki jelentését, 
amelyet a törvényhatósági bizottsági ta
gok nyomtatásban meg is kaptak. A 
megszokottan kimerítő módon megalko
tott jelentés elején az alispán mélységes 
kegyelettel emlékezik meg vitéz nagy
bányai Horthy István Kormányzóhelyet
tes hősi haláláról. Amilyen nagy áldo
zat volt a Fiú hősi elmúlása, olyan nagy 
áldozat az Apának ama tette, hogy leg
drágább kincsét: édesfiát odaadta a Ha
zának, — Írja az alispán. A továbbiak
ban megemlékszik az alispán Győrfjy- 
Bengyel Sándor közellátási miniszter vá
ratlan haláláról, mely az egész országot 
és báró Ragályi-Balassa Ferenc felső
házi tag elhunytéról, ami Gömör vár
megyét töltötte el mély gyásszal. Üd
vözölte az alispán hivatalbalépésük al
kalmából vitéz kövecsesi Lukács Béla és 
losonczi Lossonczy István minisztereket, 
akik az üdvözlésért őszinte köszönetü- 
ket fejezték ki.

A jelentésnek a közigazgatásról szóló 
fedezetében a tisztviselői karban beállott 
változásokról számol be az alispán. A 
vármegye tisztviselői karából dr. i)j. 
’Sóldos Béla tb. főszolgabíró harctéri, 
Oltvai Ferenc vármegyei főlevéltáros és 
dr. Dobozy László aljegyző katonai szol
gálatot teljesítenek. Az altisztek sorából 
hárman küzdenek az orosz fronton. A 
vármegyei tisztviselőkar létszámát érintő 
kérdésekkel kapcsolatban dr. Horváth 
Árpád az alábbi, országosan is jelentős 
megállapításokat teszi :

„Nem hagyhatom említés nélkül azt a 
tényt, illetve az országszerte észlelt kö
rülményt, hogy az utánpótlás kérdésének 
megoldása egyre nagyobb nehézségekbe 
ütközik, s a megüresedő állásokra meg
felelő munkaerőket találni ma már alig 
lehet. Ennek a kérdésnek pedig különös 
jelentősége van a mai rendkívüli viszo
nyok között, amikor a közigazgatási 
személyzetre háramló munkatömeg és 
teher egyre szaporodik, már-már olyan 
méreteket ölt, amelyekkel csak teljes 
felkészültségű tisztviselői kar tudna 
ugyancsak a legnagyobb erőfeszítésekkel 
megbirkózni, s mikor a magángazdaság 
csábitó elhelyezési lehetőségei minden 
törekvő egyént elvonnak a közigazga
tási pályától. így azután különösen itt, 
a visszacsatolt területeken, ahol az ide
gen uralom húsz éve alatt az intellek
tuális pályáktól a magyarság elzárása 
amúgy is áldatlan helyzetet teremtett, a 
mai tisztviselői javadalmazás mellett az 
utánpótlás majdnem teljesen lehetetlen, 
mert az ország többi részéből sem akad 
ide jelentkező vagy pályázó, hiszen a 
létminimumot sem biztositó fizetésből 
vagy díjazásból idegenben teljesen lehe
tetlen magát fenntartania. A határvidé
ken mindig erősebben érezhető drágu
lás, a lakásínség mind olyan tényezők, 
melyek az elhelyezkedésre váró fiatal
ságot innen messze elriasztják, s igy 
sokszor a személyzeti hiányoknak ideig- 
lenes-kisegitő munkaerökkel-pótlása is 
a legnagyobb nehézségbe ütközik.

Ezért észlelhető a sok személyi vál
tozás, ami mindig csak az elvégzett 
munka kvalitásának romlására vezet. Ha 
egy betanult munkaerő kiválik, a he
lyébe alkalmazott tájékozatlan kisegítő 
munkaerő betanítása hónapokba kerül, 
s ez alatt az idő alatt nemcsak a hát
ralékok szaporodnak, hanem súlyos ká
rok is származhatnak.

Legfőbb ideje tehát annak, hogy a 
vármegyei tisztviselők státusviszonyai is 
rendeztessenek s főként, hogy a kezdő 
tisztviselő-kategóriák illetményei is arra 
a színvonalra kerüljenek, melyet a mai 
árviszonyok feltétlenül megkívánnak. 
Száz-százharmincöt pengős havi javadal- 
mazásu kisegítő munkaerőkkel, 156'50 
pengős havi javadalmazásu díjtalan köz- 
igazgatási gyakornokokkal a mai idők
ben közigazgatni nem lehet, főként ak
kor nem, amikor a tisztviselőkar nagy 
része állandóan a magángazdaságban el
helyezkedés kérdésével foglalkozik, s a 
jobb munkaerők ott tényleg hamarosan 
el is helyezkednek."

A vármegyei háztartási alapba augusz
tus végéig tőkében 196.671 P 97 f, ka
matban 3.877 P 33 f, összesen tehát 
200.549 P 30 f folyt be. A törvényha
tósági közúti alap 363,275 P 71 fillérrel 
gyarapodott.

A megyei városok és községek 1942. 
évi háztartási költségvetéseit az m. kir. 
belügyminiszter mindenütt jóváhagyta. 
A pótadószázalék 51—110 %‘>g terjed. 
A belügyminiszter a két megyei város 
számára 67.000 P, a községeknek pedig 
336.121 P államsegélyt nyújtott, össze
sen tehát több, mint 400000 P-t.

A vármegye közbiztonsága kielégítő 
volt. Az árdrágításokkal kapcsolatos 
bűncselekmények száma növekedett, a 
közélelmezéssel kapcsolatos bűncselek
mények azonban nem emelkedtek. A 
vármegye területén a tűzrendészet meg
szervezése tervszerűen folyik. A jelentés 
során is felkéri az alispán a vármegye 
közönségét, hogy

a légoltalmi készültség alatt min
denki tegyen eleget a hatósági in
tézkedéseknek és rendeleteknek, 
mert a legkisebb hanyagság és meg
gondolatlanság is felbecsülhetetlen 
és helyrehozhatatlan károkat okozhat. 
Hosszabb fejezetet szentel az alispán 

ezúttal is a közellátási kérdéseknek. Je
lenti, hogy a vármegye lisztellátása tel
jesen zavartalan volt. A vármegyében 
bevezetett lisztelosztási rendszert a köz
ellátási minisztérium ellenőrei minta
szerűnek és áttekinthetőnek ismerték el. 
A zsirellátás a viszonyokhoz képest ki
elégítő volt. A 60 dekára leszállított havi 
fejadagot mindenütt sikerült érvényesí
teni. A meglévő zsirkészlet igazságos és 
arányos elosztása érdekében az alispán 
az összes községekben elrendelte a zsir- 
utalvány bevezetését. Utal az alispán a 
takarmány beszerzési nehézségekre. A 
hizlalásokhoz szükséges árpa biztosítása 
sürgős kormányintézkedést kiván, — 
mondja. A cukor- és petroleumkiutalás 
rendben folyt. A lábbeli- és talpbőrutalds 
a szükségletet csak kis mennyiségben 
biztosította. Augusztus hónapban 740 
mértékutáni lábbelire, 4936 talpalásra
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és 823 fejelésre adtak ki a vármegyei 
helyi hatóságok utalványt. A vármegye 
fa- és szénellátása a nyári időszakban 
teljesen kielégítő volt, a jövő évi tűzifa 
szükséglet pedig biztosítottnak tekint
hető a földmivelésügyi miniszter által 
már kijelölt 127.722 ürköbméter meny- 
nyiséggel.

A közúti igazgatással kapcsolatos ter
veket — a nehéz idők ellenére is — si
került nagyjában megvalósítani. Több 
bekötőút és hid készüwel.

Részletesebben számol be az alispán 
a nép- és családvédelmi munkásságról is. 
A vármegye területén 1568 olyan család 
van, akiknél a gyermekek száma meg
haladja a négyet. Ez a lakosság szám
arányához viszonyítva nagyon alacsony. 
A vármegye területéről 514 sokgyerme
kes család támogatására tettek javasla
tot. A vármegye területén 23 olyan csa
lád van, akiknek áttelepítés utján, 30 
családnak pedig lakóhelyén volna föld
juttatásra igénye. Az alispán tárgyaláso
kat folytat az Országos Szociális Fel
ügyelőséggel, hogy a

vármegye területén felszabaduló zsi
dóbirtokokon a Közjóléti Szövetkezet 
az áttelepítésre számbajövő családok 
bevonásával bérlőszövetkezetet léte

síthessen.
A nyári napközi otthonokban közel 2000 
gyermek volt a nyár folyamán gondo
zásban. Házassági-kölcsönben 10 házas
pár részesült 7.900 P értékben. Az alis
pán nagy súlyt helyez a hadbavonultak 
hozzátartozóinak mindennemű támoga
tására, amiért is a vármegye valamennyi 
községében megszervezte a Bajtársi Szol
gálatot.

A vármegye közegészségügyi tevékeny
sége a személyzet csökkent létszáma el
lenére zavartalan ellátású volt. A vár
megyéből két hatósági orvos elköltözött, 
7 körorvos pedig harctéri, illetve kato
nai szolgálatot teljesít. Az elmúlt idő
szakban született 920 gyermek, meghalt 
320 egyén, igy a vármegye természetes 
szaporodása 600 lélek. Sajnálatosan ma
gas számot mutat az egy éven alul el
haltak száma, mely a 600-ból 105-t tett 
ki. A napközi otthonos étkeztetés kere
tében 1875 gyermek részesült ellátásban.

Az állategészségügy tárgyalása során 
az alispán beszámol a lovak fertőző ke- 
vésvérüségéről, amely betegség a vissza
csatolás után 1939. májusában kezdő
dött. A folyó évben 50 drb lovon álla
pították meg ezt a veszedelmes kórt, 
amely az egész országra kiterjedt. A vár
megyében 5 állatorvos teljesít katonai 
szolgálatot. Röviden beszámol végül az 
alispán a vármegye mezőgazdasági hely
zetéről, amelyet lapunkban állandóan 
ismertetünk. A népoktatás és az iskolán- 
kívüli népművelés a törvények és az elő
irt terv szerint folyik.

É R T E S Í T É S !
Értesítjük m. t. üzletfeleinket, hogy 
október hóban megkezdjük a

g e s z t e n y e  s z á l l í t á s á t .
Rendelések már most feladhatók, napi 
árban számlázva. — Tisztelettel: Lőwy 
Testvérek gyümölcs- és terménykeres- 
kedése Nagybánya. Alapitva 1922-ben.

Kitüntetéssel v iz s g á z ta k  a kassai 
közig, tanfolyam gömöri hallgatói.
A kassai közigazgatási tanfolyam fel

vidéki és kárpátaljai hallgatói részére 
megszervezett rendkívüli tanfolyam, ame
lyen összesen 85 jegyzőjelölt vett részt, 
hétfőn, szeptember 21-én ért véget. A 
rendkívüli tanfolyam hallgatói a kétéves 
tananyagot tavaly és ez idén 3—3 hó
napon át tartott előadáscikluson sajátí
tották el, s annak befejeztével képesítő 
vizsgát tettek és jegyzői okleveleket 
kaptak. A rendkívüli jegyzői tanfolyamon 
hét gömöri hallgató vett részt, akik úgy 
a múlt évben, mint ez idén, a legjobb 
növendékei voltak a beosztott jegyzői 
minőségben működő jegyzőjelöltek ré
szére megszervezett tanfolyamnak. A hét 
gömöri származású jegyző névszerint 
Csillik István (Pelsőc), Csorba Kálmán 
(Várgede), Hun (Hupka) László (Feled), 
Iván Lajos (Harkács), Madarassy József 
(Gömörsid), Mihók Sándor (Fülek) és 
Perjéssy Dezső (C síz) kitüntetéssel tették 
le képesítő vizsgájukat.

Záróra este 11 órakor. A belügymi
niszter szeptember 24-től az általános 
zárórát este 11 órában állapította meg.

!t H A Z Á É R T .
0

Magas kitüntetés a hősi halál után.
Magyarország Kormányzója az orosz 
harctéren hősi halált halt ár. Egyed An
dor tart. orvos-zászlósnak, a rozsnyói 
kórház alorvosának az ellenség előtt ta
núsított kiválóan vitéz és önfeláldozó 
magatartásáért a Magyar Érdemrend lo
vagkeresztjét a hadiszalagon a kardokkal 
adományozta.

Katonai kitüntetés. Magyarország Fő- 
méltóságu Kormányzója elrendelte, hogy 
az orosz harctéren küzdő vitéz Farkas- 
Jalvi-Fatkas Zoltán m. kir. huszárőrnagy
nak az ellenség előtt teljesített kitűnő 
szolgálataiért a hadiszalag egyidejű adó-- 
mányozása mellett dicsérő elismerése 
tudtul adassék.

A vármegye gyűlései. Dr. ’Sóláos Béla 
főispán Gömör és Kishont vármegye 
törvényhatóságát szeptember 30-án, déli 
fél 12 órára Rimaszombatba rendes köz
gyűlésre hívta össze. — A vármegye th. 
kisgyülése szeptember 29-én, kedden 
délben tart ülést.

A vasárnapi bérmálásra közel 400 
leány és ifjú jelentkezett. A bérmálási 
ünnepség a d. e. 9 órai főpapi szent
misével kezdődik. Utána a szentbeszé
det Radány Lajos esperes-plébános fel
kérésére Mázik László rimaszécsi espe
res-plébános tartja. Ezt követi a főtéren 
a bérmálás, majd a templomban a püs
pöki beszéd és áldás.

Vitéz Keresztes László — őrnagy.
Magyarország Föméltóságu Kormányzója 
1942. évi szeptember hó 10-én kelt leg
felsőbb elhatározásával vitéz Keresztes 
László nyugállományú századosnak, a 
Gömör és Kishont vármegyei Vitézi Szék 
széktartójának az őrnagyi rendfokozat 
ciinet adományozta. A kitüntetés számba 
menő címadományozás városunk társa
dalmában őszinte örömet keltett.

Körorvosi kinevezés. A m. kir. bel
ügyminiszter dr. Hizsnyan Béla rima- 
szombati lakos, orvost a hajasdi köz
egészségügyi körbe körorvosnak kine
vezte.

Dicsérő elismerés. Az Országos Vi
tézi Szék Föméltóságu Főkapitányának 
Helyettese, vitéz Hellenbronth Antal ny. 
vezérezredes dicsérő oklevéllel tüntette 
ki vitéz Istók Elemér szolgálaton kivüli 
m. kir. honvédföhadnagyot, melyben a 
Vitézi Rend érdekében kifejtett, az átla
got messze felülmúló érdemes, önzetlen 
és kimagasló tevékenységéért dicsérő 
elismerésben részesítette.

Tanügyi hirek. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Fóris Fe- 
rencné sz. Gémes Gabriella okleveles 
polgári iskolai tanárnőt a kassai I. szá
mú polgári iskolához állami helyettes 
tanárrá nevezte ki. — A rozsnyói ev. 
kereskedelmi középiskola Haluszka Mar
git oki. tanárnő, rimaszombati lakost 
tanárnőnek hívta meg.

Valaszkay Rezső üdvözlése. A Rima- 
szombati Járási Ipartársulat választmánya 
szeptember 20 án Vondra János alelnök 
vezetése mellett ülést tartott abból az 
alkalomból, hogy elnöke a legfelsőbb 
helyről magas kitüntetésben részesült. 
Iá. Siposs József javaslatára Vondra Já
nos alelnök vezetése mellett 12 tagú 
küldöttség kereste fel lakásán Valaszkay 
Rezső elnököt, akit ottan Vondra János 
és id. Siposs József üdvözöltek meleg 
szavakkal és adták át a választmány 
szerencsekivánatait. — Az iparos tanonc
iskola felügyelőbizottságának múlt héten 
tartott ülésén Horváth Lajos iskola igaz
gató köszöntötte Valaszkay Rezsőt ki
tüntetése alkalmából, mint aki a meg
szállás alatt az iskola magyar jellegének 
megőrzéséért mindenkor síkra szállt. A 
felügyelőbizottság tagjai lelkesen ün
nepelték az Ipartársulat népszerű el
nökét.

A 30. Országos Katolikus Nagy
gyűlés. Az Actio Catholica Országos 
Elnöksége október 2—8. napjaira hivta 
össze Budapestre a 30. Országos Kato
likus Nagygyűlést. A magyar katolikusok 
ezidei táborbaszállásának három nyilvá
nos főülése lesz és mind a hármat a 
Vigadó összes termeiben tartják meg.

az egészséges vidám gyermekek különösen, fia 
tiszta tefielletük üdeségét érezzük A száj és a 
fogak ápolása éppen olyan fontos, mint a bőré. 
Szoktassuk tefát a gyermekeket már kora ifjú
ságuktól kezdve rendszeres fogápolásíoz — 
mégpedig O D.O L fogpéppel.

MAGYARORSZÁGI ODOLMÜVEK R. T.-BUDAPEST

Bérmálás és iskolaszentelés Várge- 
dén. Bensöséggel teljes ünnepe volt e 
hó 20-án, vasárnap Várgede községnek. 
E napon osztotta ki Bubnics Mihály 
megyéspüspök a bérmálás szentségét és 
szentelte fel a gyönyörű, emeletes mo
dernül megépített róm. kát. iskolát. A 
püspököt előző nap díszkapu alatt Szabó 
László földbirtokos üdvözölte, majd 
Szűcs László körjegyző és dr. Horváth 
Béla főszolgabiró köszöntötték a főpász
tort. A vasárnapi iskolaszentelésen meg
jelent Móricz István tanügyi titkár, m. 
kir. tanfelügyelő is. Úgy a bérmáláson, 
mint az iskolaszentelésen Bubnics Mi
hály püspök nagy hatást keltő beszé
det mondott. Az iskolát a tantestület 
nevében Csutor Mária ig.-tanitónő vette 
át. Az ünnepély befejezése után Lóska 
Béla plébános, aki a kettős ünnepsé
get fáradtságot nem ismerve készítette 
elő, mondott hálás közönetet a főpász
tornak.

Sorozási felhívás. A Rimaszombat
ban az 1922. évben született állitáskö- 
telesek fősorozását 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.

(
■

(
O s z t á l y  | g p s o r s j e g y e t

rendeljen az ismert szerencsés

Suchtár Bankház-nál
Budapest, Üllői-ut 6.

NAGY szám-választék !
NAGY nyerési esély!

Előzékeny lebonyolítás! Azonnali nyereménv kifi
zetés ! Rendelés: levelezőlapon.

)
■

)
Kitüntetések a Nemzetvédelmi Ke

reszttel. Magyarország Föméltóságu 
Kormányzója legújabban a Nemzetvédel
mi Kereszttel kitüntette a Rimaszombat
ban született Dunajszky Sándor szabó
mestert és Trohán János hentessegédet, 
valamint vitéz Ibos István alsóbalogi 
földmivest.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvezd kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Újabb vonatváltozások. Szeptember
22-től a MÁV. Igazgatósága a Budapest
ről 20 óra után induló és a fővárosba 
20 óra után érkező vonatok helyett más 
vonatjáratokat állított be. így a Buda
pest Keleti-pályaudvarról eddig 2330 
órakor indított losonci személyvonat csak 
reggel 550 órakor indul el, Fülekre ér
kezik d. e. ll'OI órakor. Innét Feledre 
indul d. u. 1539 órakor és Rimaszom
batba érkezik 1707 órakor. — Az ed
dig Rimaszombatból d. u. 14'46 órakor 
indított személyvonat, amelynek a lo
sonci személyvonathoz volt csatlakozása 
és este háromnegyed 11 órakor érkezett 
Budapestre, - csak másnap reggel 004 
órakor kap csatlakozást Füleken, ahol 
tehát csaknem 7 órát kell várakozni. Ez 
a vonat reggel 5'30 órakor érkezik Bu
dapestre. Áz éjjeli vonatok beállítása 
folytán a budapesti reggeli lapok és az 
eddig reggel érkezett posta is csak dél
után 5 órakor jut el városunkba. A szük
ségessé vált korlátozásokkal kapcsolat
ban a MÁV. Igazgatósága ismételten 
felkérte a közönséget, hogy csak a leg
szükségesebb esetben utazzék és kevés 
személypodgyászt vigyen magával.

öngyilkos háztartási alkalmazott.
Kiss Ilonka 20 éves háztartási alkalma
zottat szeptember 21-én, hétfőn reggel 
munkaadója holtan találta. Az azon
nali nyomozás megállapította, hogy a 
szerencsétlen leány öngyilkossági szán
dékból még az előző este folyamán na
gyobb adag gyümölcs- permetezésre hasz
nálatos nikotinoldatot vett be, amely 
végzett vele. Az öngyilkosság körülmé
nyeinek megállapítására a szokott vizs
gálat megindult.

— Van már sorsjegye?... Rendeljen 
még ma egy levelezőlapon az évtizedek 
óta közismert szerencsés SUCHTÁR 
bankháznál Budapest, Üilői-ut 6. Figyel
mes lebonyolítás ! Azonnali nyeremény
kifizetés !

A Katolikus Kör könyvtára újra 
megnyílt. Könyvkiadás minden csütörtök 
d. u. 4—6 óráig van.

Uj liszt- és kenyérjegyek. Október
5-ével a most lejáró állami finomliszt- 
és kenyérjegyek helyett ujrendszerü, 
könnyebben kezelhető kenyérjegy lép 
életbe. Az uj jegy egy-egy szelvénye 
ellenében 2 napra szóló kenyérfejadagot 
vásárolhat a fogyasztó.

A XIII. Őszi Lakberendezési Vásár
október 2-án, pénteken nyílik meg Bu
dapesten a Városligetben. Ez alkalom
mal kerül közszemlére az a gazdag ha
dizsákmány, amelyet vitéz honvédeink 
az orosz fronton legutóbb szereztek.

Imakönyvet honvédeinknek. A hon
védelmi minisztérium kezdettől fogva 
gondoskodott és most is teljes mérték
ben gondoskodik arról, hogy hadbavo- 
nult honvédeink imakönyvet kapjanak.
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Nemzeti filmszínház kft.
Az elmúlt vasárnap különleges, meg

ragadó élményt nyújtott „A magyarok 
örök Királya" című művészien megalko
tott magyar kulturfilm, mint a szenl- 
istváni eszmének hatásos formában ki
fejezője. Hasonló, nemzeti öntudatunkat 
is emelő kulturfilmet mindenkor szíve
sen látunk.

Most szombaton és vasárnap a leg
mulatságosabb magyar filmbohőzatban 
lesz része a közönségnek „Behajtani 
tilos !“ címen. Martonffy Emilnek, a sok 
derűt szerzett „Csákó és kalap" írójának 
és rendezőjének uj filmje másfél órán

át állandó kacagásban tartja a nézőt. 
A főszereplő Simor Erzsin, Bilicsin és 
Latabár Kálmánon kívül Vaszary Piri, 
Rajnay, a két Pethes, Kiss Manyi, Mi- 
soga stb. vesznek részt a fordulatos és 
ötletes történet lebonyolításában. — 
Szeptember 28-án, hétfőn és 29-én, ked
den kizárólag felnőttek nézhetik csak 
meg a „Szakadék felett" cimü francia 
társadalmi drámát. Pierre Wolff merész 
témája egy szenvedélyes szerelem tör
ténetét vetíti a vászonra. Főszereplők 
Francoise Rosay, Michel Simon és Gaby 
Silvia. — Szeptember 30 án, szerdán és 
október 1-én, csütörtökön az elmúlt 
filmszezon legnagyobb sikerű német re
mekműve, az „Operett" kerül bemuta
tásra. WiIly Forst szinpompás rendezé
se a bécsi operett kedélyes aranykorá
nak csillogó tükörképe sokrétű mese
szárnyán. Főszereplők : Willy Forst,
Maria Holst, Dóra Komar, Paul Hörbi- 
ger és Leó Slezák. — A jövő hét végén 
a „Cigány“-t, Szigligeti örökbecsű nép
színművének filmváltozatát láthatjuk 
Zimonyi Mártával és Rózsahegyi Kál
mánnal a főszerepekben.

A hétköznapi előadások d. u. 5 és 7 
órakor, a vasárnapiak fél 3, háromnegyed 
5 és 7 órakor kezdődnek a legújabb 
rendelkezések szerint.

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 '/.-évre ajándékkönyvvel együit 2 P.

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

A Hősök Emlékművének épitése.
A rimaszombati Hősök Emlékművének 

épitése a Szlovákiából, nevezetesen Igló- 
ról és Szepesváraijáról beérkezett tra- 
vertin-kövekkel immár folyamatban van, 
s ha az időjárás továbbra is kedvező 
marad, rövidesen teljesen elkészül. Le
leplezésére minden valószínűség szerint 
Rimaszombat visszatérésének emléknap
ján, 1942. november 10-én kerül sor 
ünnepélyes keretek között.

Az „1914—18. világháború rimaszom
bati hőseinek Emlékmű Bizottsága" úgy 
a „Gömör“-ben, mint nyilvános előadá
sokon több Ízben adta a közönség tu
domására, hogy egyrészt a Szlovákiával 
fennálló nemzetközi viszonossági szerző
dések, másrészt a devizakorlátozások, 
főleg azonban a szlovákiai kiviteli en
gedély hiányában késett a kövek beho
zatala. Ezért a késedelemért tehát rima- 
szombati viszonylatban felelősség sen
kit sem terhel. Erről az emlékműbizott
ság intézősége hivatalos okiratokból meg 
is győződött. A bizottság a pénzkezelést 
a „Gömör“-ben állandóan ismertette, 
ahol annak idején hetenként, vagy két
hetenként jelentek meg a tudósítások 
az adományozások idején. Legutóbb pe
dig e lap 1939. évi junius 25. számában 
az alábbi összefoglaló jelentést adták ki:

Adományok összege 1939. junius 25-ig 
és ezek bankkamatja 13.946 24 P.

Kiadások összege ugyanezen ideig:
1. Pályázati kiírási költségek, szakér

tők utazási költsége, napidija, kifizetett 
pályadijak, a műemlékek bizottsága ál
tal kiküldött építészmérnök útiköltsége 
és napidija, levelezés, portók, táviratok 
és kisebb adminisztrációs költségek 
89356 P. 2. Alapzat készítéséhez cement 
vas, munkabérek és munkások szociális 
teherje 1005 42 P. 3. Mátrai-Makovits 
Jenőnek művészi tervezés, figurális mun
kák készítése, a pályázat I. díjas mun
kája kivitelének honoráriuma bizottsági 
és zsűri döntés alapján 230856 P. 4. 
Az iglói kőfaragómesternek kötlevél sze
rint kifizetett első részlete a terv szerint 
készítendő travertin kövekért 168185 P. 
Az összes kiadás tehát : 5889'40 P. 
Levonva a kiadásokat a fenti bevétel
ből, maradt pénzkészlet 8056 84 P.

Az 1939. junius hó 25. után befolyt 
b e v é t e l e k  : 1. Pénzintézeti kama

tokban, levonva a tőkekamat-adót és 
folyószámlaköltségeket 786'94 P. 2. Koz- 
lay Kálmán gimn. tanár által a Polgári- 
körben rendezett irodalmi estből beadott 
jövedelemrész 49'— P. Összes bevétel 
tehát 889278 P.

Az 1939. junius 25. óta történt kiadá
sok részletezése: 1. Rimaszombat m. 
városnak kifizetett építési illeték 14'30 
P. 2. Buchner Béla kassai rézöntőmes
ternek kifizetett számla érték a bronz 
sisakért és koszorúért 331'— P. 3. Kül
kereskedelmi hivatalnak Budapest be
hozatali engedélyért 37'70 P. 4. Vitéz 
Bottlik Sándornak 1 babérkoszorúért, 
melyet az Országzászló előtt rendezett 
Hösök-napján helyezett el a bizottság 
16'— P. 5. Rimaszombat m. város pol
gármesterének és gépkocsivezetőjének 
utazása a kövek szállításának sürgetése 
ügyében Iglóra és cement ügyben Bél
apátfalvára, költség 23416 P. 6. Rima- 
szombati állami adóhivatalnak illetékért 
12'— P. 7. Vámmentesség miatt lejárt 
engedély meghosszabbításának kieszköz
lése a budapesti pénzügyminisztériumban 
és fővámigazgatóságnál, költség 40'— P. 
8. Levelezés, táviratok, telefondíj és kér
vényekhez okmánybélyeg költségek 
60.46 P. 9. Szlovákiából behozott 330 q 
travertin-kő mérsékelt tarifájú fuvarkölt
sége és vasútról a helyszínre beszállítási 
költsége 761 99 P. 10. Mátrai-Makovits 
Jenőnek az épités vezetésénél költségtérí
tésre előleg 120’— P. Összes kiadás 
162761 P, melyet levonva a bevételből 
pénzintézeti számlán maradt készpénz 
7265'17 P.

A fenti összeg terhére a Szlovákiai 
Központi Hitel Szövetkezet javára ga
rancia-levelet adott a Rimaszombati 
Járási Hitelszövetkezet 4010'— pengőre, 
az Emlékmű Bizottság pedig 1360'— 
pengőre, mert csak ezen garanciaadások 
mellett volt lehetséges a szállítást lebo
nyolítani azért, mivel ezen ellenértékek 
likvidálása a magyar és szlovák hitel- 
szövetkezetek kölcsönös kompenzációs 
eljárása alá tartozik. Miután a meglévő 
készpénz nem fogja fedezni az építési, 
csiszolás! és vésési költségeket, ezért az 
Emlékmű Bizottság ezek céljaira Rima
szombat megyei várostól megfelelő ado
mányt kért.

Beküldött könyvek.
Takács István húsz magyar nótája.

Csinos kivitelű füzetecskében s a „Ma
gyar Muzsikus", Budapest kiadásában 
nemrég jelent meg Takács István ny. 
MÁV. tanácsos — földink, az ismert 
miskolci dalköltő 20 magyar nótája. Az 
énekhangra és zongorára irt dalszövegek 
őszinték, kedvesek és közvetlenek és 
jórészt Takács István versei. Köztük a 
„Ne sirj kislány..." rimaszombati vonat
kozású, niig több dala nyilvános pályá
zaton nyert 1. dijat és aranyérmet. A 
dalfüzet Rimaszombatban Halassy Gyu- 
lánénál, Szijjártó-utca 90. kapható 350 
P-s áron.

* lp a rtá is u la ti közlem ény.
Az Ipartársulat felhívja a katonai szol

gálatra bevonult tagjainak hozzátartozóit, 
hogy összeírás végett az Ipartársulat 
irodájában a délelőtti órákban jelent
kezzenek.

Az Ipartársulat felhivja összes tagjait, 
hogy üzemükben hadirokkantakat alkal
mazzanak, hogy ezáltal a honért vivott 
küzdelemben megrokkantak ipari ki
képzésben részesülhessenek és jövőbeni 
megélhetésüket biztosíthassák. Felkérjük 
tagjainkat, hogy alkalmazási szándéku
kat az Ipartársulat irodájában jelent
sék be.

S P O R T .
Labdarúgás.

Törekvés—Özörényi CSE 3:2 (0:1).
Bajnoki mérkőzés Rimaszombatban. Ne
hezen szerzett győzelem. A Törekvésben 
az első percekben megsebesült Barczi, aki 
azután végig csak statisztált. A 35. perc
ben a pártatlan és jól bíráskodó mis
kolci játékvezető kiállította Róthot és 
az első félidőben többet támadó vendé
gek 11-esből érték el a vezető gólt. 
Á félidő után a 10 emberrel játszó Tö
rekvés felnyomult és Murányi, Szapári 
11. és Vályi révén 3 gólt ért el, amit ké
sőbb az ÖCSÉ 3:2-re szépített. Az 
özörényi gyári csapat erős fizikumú és 
jóképességii játékosokból állt, edzőjük 
Maszlonka, a miskolci „Attila" volt ne
ves játékosa. .A Törekvésben a góllövők, 
Molnár és Szapári I. tűntek ki. Kardo
son még látszik a kényszerpihenő, Dom- 
bováry pedig túlságosan önző volt.

Ma, vasárnap is idehaza mérkőzik a 
Törekvés. Ellenfele a Jolsvai SK lesz. 
A mérkőzés kezdete d. u. 4 óra.

NYÍLT TÉR.*)
Alulírott: id. Korim Pál kijelentem, 

hogy fiam : ifj. Korim Pálért semmi né
ven nevezendő anyagi felelősséget nem 
vállalok, sem az általa elkövetett visz- 
szaélésekért nem felelek. A károsult kö
vetelési jogait amúgy sem érvényesítheti, 
amennyiben a nevezett ez idő szerint 
kiskorú.

Teljes tisztelettel: 
id. Korim Pál.

*) E rovat alatt közűitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

A  F éren czy -u tcá b a n

e g y  ház e lad ó .
Bővebbet a kiadóban. 3—3

K e r e s e k
e g y  m e g b í z h a t ó

fé rfi vagy női penzbeszedöt. kcia!dómb- na

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

Cim a kiadóhivatalban. 2—2

SPORT ÉTTEREMBEN:
Ebéd menü: leves, főzelék, hús 1 P 

Október hó 1-től minden hétfőn csü
törtökön és szombaton

50 filléres vacsorák. Vacsora idő: 
6-tól 8-ig.

T u la jd o n o s :  KO NYH A GÉZA , - 3
?

A rimaszombati kir. törvényszék mint 
birtokbiróságtól.

P. 2156 
1941. / I I .

Hirdetmény.
A pelsőc—tornai tvhat. közút 10—12 

km. szakasza kiépítéséhez Kecső—Gö- 
mörhosszuszó—Aggtelek határában kisa
játítás utján igénybevett, a kecsői 121. 
sz. tkjkvben A. 12. sorsz. felvett 692. hr. 
sz. birtokrészletnek a jogerős kisajátí
tási tervben megjelölt területrészei kár
talanítási árának megállapítása ügyében 
a rimaszombati kir. törvényszék, mint 
biríokbiróság a szakértői becslés foga
natosítására és a kisajátított ingatlanok 
ellenértékének megállapítása céljából a 
kártalanítási eljárás folytatására a hely
színére határnap kitűzését rendeli el.

A határnapot Kecső községházához és 
onnan a helyszínre

1942. évi október hó 8. napjának d. e.
9 órájára kitűzi,

erre a kisajátítót, az összeírásban meg
nevezett kisajátítást szenvedőket, végül 
a telekkönyvből kitűnő összes érdekel
teket egyénenként és hirdetmény utján 
megidézi azzal, hogy elmaradásuk a kár
talanítási érdemleges határozat hozatalát 
nem gátolja, s az egyéni külön értesítés
nek az elmaradása, vagy a tárgyalásról 
való elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs.

Rimaszombat, 1942. évi szept. 18-án.
Dr. Istók Barnabás s. k.

kir. tvszéki biró.
A kiadmány hiteléül: 

Jakab István
irodavezető.

A rimaszombati kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság.

587/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Weinberger Rezső rimaszombati 

ügyvéd által képviselt Czéner Jánosné 
szül. Kovács Mária, fel^őbalogi lakos 
végrehajtatónak Demeter Kálmán, uzapa- 
nyiti lakos végrehajtást szenvedő el'en 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
1428 P, 57 f tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett az Uzapanyit község
ben fekvő s az uzapanyiti 564. számú 
tjkvben A. I. 1—8. sorszám és 605/a/21, 
606/a/21, 599/a/9, 608/a/22, 587/a/132, 
588/44, 587/a/71, 587/a/22 hrsz. alatt fel
vett és B:2 sorszám szerint egészben 
Demeter Kálmán nevén álló szántóföld 
és rét művelési ágú ingatlanra 845 P 
kikiáltási árban,

továbbá az uzapanyiti 565. számú te
lekjegyzőkönyvben A. 1. 1—4. sorszám 
és 594/5, 595/1/25, 587/b/3/51, 597/b/3/l 
hrsz. alatt felvett és B:2 sorszám sze
rint egészben Demeter Kálmán nevén 
álló szántóföld és rét művelési ágú in
gatlanra .215 P kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést 1942. évi október hó 5. 
napján délután 15 órakor Uzapanyit köz
ségházánál fogják megtartani.

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

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

Rimaszombat, 1942. évi április 15-én.
Dr. Túrós Dezső s. k.

kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Oplt Rezső 
tkvvezetó.

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


