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A zsidóbirtok sürgős igénybevétele.
Kállay Miklós miniszterelnök a 

hét elején az illetékes szakminisz
terekkel történt megbeszélés után 
utasítást adott ki arra vonatkozóan, 
hogy minden szükséges kormány
zati intézkedés késedelem nélkül 
megtörténjék a zsidó birtokoknak 
minél előbb keresztény magyar ke
zekbe való juttatása érdekében.

Ezzel a magyar földnek az ősi 
magyar kezekbe való visszajutta
tása terén újabb igen komoly és 
fontos lépést tett a magyar kormány. 
Jól tudjuk, — hiszen erről ismétel
ten szó volt, s a miniszterelnök 
ismételten és kifejezetten hangsú
lyozta is, — hogy a zsidóbirtokok
nak kisajátítása tulajdonképen nem 
szoros értelemben vett földbirtok
politikai tevékenység. Természetes, 
hogy földbirtokpolitikai jelentősége 
nem tagadható, hiszen a kisajátított 
és eddig zsidó kézben volt birto
kok tekintélyes része olyan embe
rek kezébe fog jutni, akik a föld
birtokpolitikai tevékenység keretein 
belül is földjuttatásra és földbir
toklásra alkalmasaknak és érdeme
seknek minősülnek.

Ezen túl azonban a zsidó birto
kok kisajátításának jelentősége a 
régi állapot visszaállításában kere
sendő és található meg. Ismeretes, 
hogy a magyar földnek zsidó kézbe 
való juttatása tulajdonképen az 
utolsó száz esztendőben kezdődött 
és ugrásszerű emelkedést mutatva, 
végződött azokban a legújabb sta
tisztikai adatokban, amelyek azt bi
zonyítják, hogy a zsidóság szám
arányát jóval meghaladóan lett Ma
gyarországon földtulajdonossá és 
pedig olyan tekintélyes területeknek 
tulajdonosává, amelyek mindenkor 
arra voltak hivatottak a múltban, 
hogy magyar családoknak adjanak 
kenyeret, hogy azokon magyar 
munkások éljenek és boldoguljanak, 
hogy magyar eke magyar kézben ter
meljen barázdáikon magyar kenye
ret és hogy ez a föld elsősorban 
azt a népréteget tegye gazdasági
lag is és erkölcsileg is felemelke
detté, amely népréteg lelkileg és 
fajilag azokkal egy, vagy azokkal 
vált asszimilálódás révén egysé
gessé, akik ezer esztendővel eze
lőtt a Duna-Tiszaközén és a Kár
pátok alján országot alapítottak.

A miniszterelnök utasítása úgy 
szól, hogy mindazok a zsidó kézen 
levő földbirtokok, számszerint mint
egy 25.000 darab ingatlan, ame
lyeknek kisajátítása a törvény ér
telmében végrehajtandó, lehetőleg

a folyó gazdasági évben jussanak 
keresztény magyar kezekbe. Bizo
nyos, hogy ennek az utasításnak 
következtében megindul az átadás
nak és kisajátításnak munkája or
szágszerte és pedig a legalkalma
sabb időben, a gazdasági év be
fejezése és a terményeknek betaka
rítása után olyankor, amikor a mai 
gazdasági rend értelmében amúgy 
is szokássá vált és a dolog termé
szete szerint helyes is a birtokok 
tulajdonoscseréje. Remélhető, hogy 
a foganatosított rendelkezések ered
ményeként a reánk következő esz
tendőben már magyar tulajdonosok 
arathatják a kenyérgabonát az ed-

Gömör és Kishont vármegye törvény- 
hatósági bizottsága szeptember 30 án, 
szerdán délben tartotta meg Rimaszom
batban, a vármegyeháza nagytermében 
őszi rendes közgyűlését. A Magyar Hi
szekegy elmondása után dr. runyai ’Sól- 
dos Béla kormánybiztos-főispán nyitotta 
meg a közgyűlést. Szívélyes szavakkal 
üdvözölte a megjelenteket és bejelen
tette, hogy a

Kormányzó Ur Ofőméltósága és a 
Kormányzóhelyettes Ur főméltóságu 
özvegye őszinte köszönetét fejezte 
ki a vármegye Közönségének vitéz 
nagybányai Horthy István Kormány
zóhelyettes hősi halála alkalmából 
kifejezett részvétmegnyilvánulásáért.
Ugyancsak köszönetét fejezte ki a Kor

mányzó Ur kabinet-irodája a vármegye 
Közönségének ifj. grój Károlyi Gyula 
tragikus halála alkalmából küldött rész
véttáviratáért.

Bejelentette a főispán, hogy a várme
gye alispánja a törvényhatósági bizott
ság tagjai sorából kékkői báró Ragúlyi- 
Balassa Ferenc felsőházi tagot elhalálo
zás, Schauer Gyula m. kir. erdőfőtaná
csost pedig nyugdíjaztatása miatt törölte, 
Sohler Béla vm. tüzrendészeti felügyelőt 
viszont a törvényhatósági bizottság tag
jai sorába behívta.

A közgyűlés az elnöki bejelentéseket 
helyeslőleg tudomásul vette.

Ezután /gaz Lajos vm. főjegyző be
terjesztette

dr. Horváth Árpád alispánnak a leg
utóbbi közgyűlés óta eltelt időszak

ról szóló jelentését,
amelyet a közgyűlés egyhangúlag tudo
másul vett. (Az időszaki jelentésről előző 
számunkban a legrészletesebben meg
emlékeztünk.) Az- alispán indítványára a 
közgyűlés az elhunyt báró Ragályi Fe
renc törvényhatósági bizottsági tag ér
demeit jegyzőkönyvileg örökítette meg.

A közgyűlés a tornaijai járási adőfel- 
szólamlási-bizottság rendes tagjául Barna 
Béla ny. á. huszárezredes, törvényható

Jig zsidó tulajdonban lévő ingat
lanokon.

Természetes, hogy a kisajátítás 
és átadás munkái mindenkor az 
adott lehetőségek határai között 
mozognak. De ha maradék nélkül 
nem is lehet ezt az átállítást rövi
desen elvégezni, annyi kétségtelen, 
hogy a magyar birtokstatisztika 
adatai a következő esztendőben már 
egészen más képét fogják adni a 
földbirtoklásnak, mint amilyen képe 
eddig volt. Természetes az is, hogy 
az átállításnak üteme egy pillanatra 
sem akadályozhatja meg az illeté
keseket abban, hogy gondosan ki
válasszák azokat, akiknek kezébe 
az eddig zsidó tulajdonban lévő 
földeket adják. Továbbra is válto
zatlanul áll az a birtokpolitikai elv,

sági bizottsági tagot egyhangúlag meg
választotta. Áz alispán javaslata alapján 
a közgyűlés kijelölte az 1943. évre az 
egyes járásokba a sorozóbizottsági el
nököket és a honvédelmi törvény értel
mében megalkotandó felügyelőbizottság 
két tagját.

amely egyúttal államigazgatási elv
nek is minősül, hogy a magyarföld 
tulajdonul való birtoklása nemcsak 
jogokat jelent, hanem súlyos köte
lezettségeket is a közzel szemben. 
Ennek a földnek csak az lehet tu
lajdonosa, aki nemcsak saját ma
gának, hanem az egész országnak 
akar és tud is több és jobb ke
nyeret termelni, aki nem keresi a 
háborús konjunktúrákat, hogy azo
kat meggazdagodásra kiaknázza, 
hanem tudatában van annak is, 
hogy aki a barázdát hasítja, nem
zetvédő honvédelmi munkát végez 
és kötelessége gondoskodni az 
egész ország magyar népének asz
taláról, arról, hogy oda mindenki
nek elegendő kenyér jusson.

Igaz Lajos főjegyző bemutatta dr. An
tal István és dr. Lossonczy István m. 
kir. miniszterek átiratát hivatalbalépésük 
alkalmából. A vármegye törvényhatósága 
köszönettel vette az értesítést és a két 
minisztert odaadó támogatásáról bizto
sította.

A  vármegye rendes közgyűlése egyhangúlag elfogadta 

az 1943. évi költségvetési előirányzatokat.
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Majd Igaz Lajos főjegyző és dr. Bar- 
tdky János tb. főszolgabíró terjesztették
elő
a th . k is g y ü lé s  je le n té s e it .
Ezek során megállapítást nyert az 

1943. évi bekötő-ut építési terv 362.000 
P költségelőirányzattal. Hozzájárult a 
közgyűlés ahhoz, hogy az alispán 70.000 
P költséggel a th. közúti alap terhére 
egy 10 tonnás tehergépkocsit vásárol
hasson. Majd Igaz Lajos főjegyző rész
letesen ismertette az 1943. évi közúti 
költségvetést, amelyet ama elvek alap
ján alkottak meg, hogy a ma nagy ne
hézségekbe ütköző beruházások helyett

a meglévő közúti berendezések 
karban- és épségbentartására for

díthassanak gondot.
Dr. Horváth Árpád alispán felvilágo

sító szavai után a közgyűlés a közúti 
alap 1943. évi költségvetési előirányza
tát 1 millió 92.322 P szükséglettel el
fogadta. A közúti adó kulcsot 18 száza
lékról 20 százalékra, a községi közmunka 
kéziváltság diját 450 P-rő! 5 P-re a 
fuvarral történendő váltság diját pedig 
14 P-ről 18 P-re emelték fel.

A közgyűlés a vármegyei tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak számára ez évi 
karácsonyi segély címén egy havi törzs
fizetést és a családi pótlék két és fél
szeresét, ott pedig, ahol családi pótlék 
nincs, 20 P külön segélyt szavazott meg. 
Dr. Horváth Árpád alispán a tisztviselői 
kar nevében mondott köszönetét a ne
héz időkben indokolt segítségért és to
vábbi felfokozott munkásságra tett Ígé
retet.

Dr. Bartáky János ismertette ezután 
a vármegye háztartási és nyugdíjalapjá
nak költségvetését. Eszerint a szükség
let 552.492 P, a fedezet 69.590 P., a vár
megyei pótadóból fedezendő hiány tehát 
482.902 P. A közgyűlés a költségvetést 
elfogadta és ennek alapján

a pótadót a megyei városokban 231 
százalékban, a kis- és nagyközsé
gekben pedig 47 százalékban álla

pította meg.
A költségvetésben a Rimaszombat 

megyei városban felállítandó nemibe
teg gondozó-intézethez hozzájárulásként 
3.460 P-t, a feledi főszolgabírói lakás 
építési céljára telek vásárlásra 12.0001 
P-t, a Vármegyék és Városok Mentő
egyesülete támogatására 1000 P-t, a ri
maszombati Téli Gazdasági Iskolának 
segélyére 1500 P-t szavaztak meg.

Dr. Halász István vm. II. főjegyző be
terjesztette az 1942. szeptember 29-én 
tartott számonkérö-szék jelentését, amit 
a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vett.

A közgyűlés 1942. október 31 -ével 
nyugállományba helyezte Imrecze István 
utőrt és Zagyi János II. o. vm. altisztet. 
A közgyűlés

a tö r v é n y h a tó s á g i le v e le 
zések

során 10 átirattal foglalkozott. Ezek kö
zül hasonló szellemű átirattal támogatta 
a tejtermelő gazdák korpaellátási rend
szerének megváltoztatására, a családi 
pótlék általános érvényű kiterjesztésére, 
a nehéz testi munkásoknak gyógyfürdő
ben való részesítésére, valamint a közsé
gi pótadó csökkentése érdekében a bel- 
ügy, illetve pénzügminiszterhez intézendő 
egyes vármegyei feliratokat.

Pest—Pilis—Solt—Kiskun vármegye
megkereső levelére a zsidótulajdonban 
lévő malmok keresztény kézbe juttatása 
érdekében a tn. kir. kormányhoz intézett 
feliratot hasonló szellemű felirattal tá
mogatta, mig Borsod vármegye közön
ségének ama kérelme felett, hogy az u.
n. „zsidófürt" viselésének eltiltása ér
dekében a m. kir. belügyminiszterhez 
hasonló szellemű felirattal forduljanak, 
napirendre tért a közgyűlés, miután a 
th. kisgyüiés annak a véleménynek adott 
kifejezést, hogy „a zsidófürt viselésére 
a megkülönböztetés miatt inkább szük
ség van."

Tolna vármegye Közönségének meg
kereső levelét a hősi halottak hátrama- 
radottainak 80-tól .200 P-ig terjedhető 
életjáradékkal való megsegélyezése ér
dekében a m. kir. kormánynál hasonló 
szellemű felirattal támogatja. Ung vár
megye közigazgatási bizottsága kérelmét 
a keresztény felekezetek hitoktatói dí
jazásnak felemelése érdekében a m. kir. 
miniszterelnökhöz és vallás- és közok
tatásügyi miniszterhez hasonló szellemű 
feliratban támogatja a közgyűlés.

Több vármegye megkereső levéllel for
dult a m. kir. belügyminiszterhez a visz- 
szacsatolt területen kinevezett vármegyei 
tisztviselők véglegesítése és általában a 
vármegyei tisztviselők anyagi helyzetének 
javítása érdekében. A vármegye köz
gyűlése helyesléssel csatlakozott a kére

lemhez hasonló szellemű felirattal.
Dr. ’Sóldos Béla főispán a közgyű

lés jegyzőkönyvének hitelesítésére Rd- 
bely Miklós és Valaszkay Rezső th.-bi- 
zottsági tagokat jelölte ki, majd a köz
gyűlést szívélyes zárószavak kíséretében 
bezárta.

O K T Ó B E R  6.
A magyar nemzet története tele van gyásznapokkal. Mohi, Mo

hács, Majtény, Világos, Arad mindmegannyi thermopylei emlékkövek, 
amelyek azt a híres feliratot sugározzák vissza, hogy

„Vándor, ha arra jársz, add hírül a spártaiaknak : 
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza 1“

A rab Arad felöl, a legszentebb magyar Golgotáról a legfájdal
masabb gyásznapon egy hangfoszlányt hoz felénk a szellő: „Megcse
lekedtük, amit'megkövetelt a haza! Leróttuk az Istennek a magyar
ság véradóját, feláldoztuk a legnagyobb kincset, az áldott magyar 
vért az európai kultúra oltárán. Odaadtuk legjobbjainkat az egyete
mes szabadság szent eszméjének áldozatául. Megcselekedtük] hittel, 
önfeláldozással, eszményiségbőt égő forró szeretettel. Szeretettel, mert 
a magyar egy nagy darab dobogó, forrongó, hűséggel lüktető sziv“.

S október 6-án a szellő suttogásába belesir a „Megcselekedtük“- 
hoz a „Megcselekesszük“. Kilencvenhároméves adósságot törlesztőnk. 
Egy nemzet legkeserübb könnyeiért fizetünk. Fizetünk, mert nem ma
radhat fizetetlen „a csizma" általi megtapodtatás. Uj Golgoták ma
gasodnak távoli mezőkön, uj thermopylei oszlopok idegen harctere
ken, forró magyar vércsöppek áztatnak, gazdagitnak, ujjászülnek ide
gen, keményre száradt szivugart, és október 6-án talán fényesebb 
lesz a szemünk, remegőbb az ajkunk, de büszkébb a lelkünk, mert 
a világot mi újabb, nagy üzenettel gazdagítjuk:

Megcselekedtük . . .  megcselekesszük ! —/.

Hagyományos fénnyel folyt le  
a bérmálás Rimaszombatban.

Szeptember 27-én, vasárnap kettősen 
piros-betűs ünnepnapja volta rimaszom
bati katolikus társadalomnak. A mai 
időkhöz mérten ragyogó külsőségek nél
kül, azonban hagyományos fénnyel folyt 
le ezen a napon felszabadulásunk óta 
az első bérmálási ünnepség. Maga a 
természet is csodálatos szépséggel virult 
ki ezen a kora őszi délelöttön, amikor 
452 ifjút és leányt erősített meg hitében 
Bubnics Mihály m. kir. titkos tanácsos, 
a rozsnyói egyházmegye püspöke.

A  püsp ök  fo g a d ta tá sa .
Az egyházmegye főpásztora szeptem

ber 26-án, szombaton délután 6 órakor 
gépkocsin érkezett meg városunkba. Ri
maszombat határában, a vasúti sorom
pónál Éva László polgármester és vitéz 
dr. Bi'tkky Jenő rendőrkapitány fogadták. 
A polgármester szívélyes szavakkal kö
szöntötte a püspököt és itteni működé
sére az Ur áldását kérte. Ezalatt a Horthy 
Miklós-téren minden előkészületet meg
tettek a megyéspüspök ünnepélyes fo
gadtatására. A teljes szépségében meg
újult templom főbejáratával szemben, a 
sétaút mellett örökzölddel, a pápai és 
nemzeti színekkel feldíszített díszkapu 
állott „Isten hozott" felírással. Itt foglal
tak helyet az egyháztanács tagjai dr. 
Horváth Árpád alispán, a rimaszombati 
katolikus egyházközség elnökével az 
élen. Megjelentek a püspök fogadtatá
sára a protestáns egyházak papjai és 
világi vezetői. Nagyszámú küldöttség 
képviselte a pénzügyi és adóügyi ha
tóságokat dr. Fábián Jenő főtanácsos- 
pénzügyigazgatóval az élen. Ott láttuk 
vitéz Keresztes László ny. á. őrnagyot, a 
Vitézi Szék, dr. jékei Balogh Ádám igaz
gató-főorvost az állami kórház képvise
letében, valamint dr. Stumpf Pál járás- 
birósági elnököt, Bulla József vármegyei 
árvaszéki elnököt, Móricz István kir. 
tanfelügyelőt és az egyháztanács tagjai 
sorában pedig dr. Gabonás János he
lyettes-polgármestert, dr. Löcherer Géza 
kir. körjegyzőt, dr. Muridnyi Pál kir. 
törvényszéki bírót, a Levente Egyesület 
elnökét és számos más vezető egyéni
séget. A díszkaputól a templom ajtajáig 
a fehértollas és kis pápai zászlókat len-

! gető kedves szivgárdisták, az iskolás 
I leányok és ifjak állottak sorfalat. A 

diszkapu alatt három formaruhás leány
ka várakozott virágcsokorral a kezében. 
A templom ajtajában két sisakos rendőr 
állott őrt, belül pedig Radány Lajos 
esperes-plébános várakozott a helybeli 
papság s a tanító- és kórházi irgalmas 
nővérek élén. Néhány perccel hat óra 
után állott meg a püspök autója a disz
kapu előtt. Mosolygó arccal szállott le 
a főpásztor, kinek kíséretében dr.Szvej 
kovszky János szemináriumi igazgató, 
dr. Bodor Sándor püspöki titkár és dr. 
Dénes Nándor püspöki levéltáros voltak.

A gyermekek ajkán felhangzott az „Is
ten hozta a főpásztort" cimü magasztos 
ének, majd dr. Horváth Árpád alispán, 
mint az egyházközség világi elnöke kö
szöntötte meleg hangú beszéddel a fő
pásztort. „Lelket megerősíteni, konfir
málni jött el hozzánk Nagyméltóságod 
olyan nehéz időkben, amikor valóban 
erős és áldozatos lelkekre van szükség. 
Ma különösen fontos az, hogy a háború 
nagy szenvedéseiben megtörve és meg
alázva, de egyben annak pörölycsapá
saitól megkeményedve és megerősödve 
a tisztultabb és magasabb értékek be
fogadására legyen képes és fogékony az 
emberi lélek... A megrendithetetlen hit
ből, a szenvedések vajúdásaiból születik 
meg az erős lelkű ember és ezek ösz- 
szességéből az erős lelkületű nemzet, 
amelynek minden akadályt le kell győz
nie," — mondotta az egyházközség el
nöke. Majd erős bizodalmát fejezte ki 
abban, hogy a mostani háborúból nem 
a fegyverek, hanem a hit és a lélek ereje 
kerül ki győztesen. „Megujhődott Isten
házával és feifrissitésre s megerősítésre 
váró lélekkel, tisztán és fehéren köszönti 
igy Rimaszombat katolikus társadalma 
a szentséget hozó püspököt". Lelkes él
jenzés fogadta az alispán mély gondo
latokkal telt beszédét, aki ezután a fő
pásztornak bemutatta a küldöttségek és 
az egyháztanács tagjait. Bubnics Mihály 
püspök pár szóval meghatva mondott az 
alispán üdvözléséért köszönetét, majd 

Jetiinek Olga gimn. tanuló lépett eléje 
és a bérmálandók, valamint a szivgár- 
disták nevében bátor hangon és formás 
beszédben tolmácsolta a gyermeki szív

tiszteletteljes hódolatát a „legjobb Atyá“- 
nak. Utána Puskás Zsuzsika elemista 
kislány bájosan és ügyesen elmondott 
versesköszöntőben adott hangot! az öröm 
érzéseinek, végül Bajkai Nellike gimn. 
tanuló üdvözölte a főpásztort, akinek 
mindhárman pompás szekfücsokrokat 
nyújtottak át. Láthatólag meleg szeretet
tel fogadta a püspök a gyermeki szivek 
őszinte megnyilatkozásait, majd áldást 
osztva vonult el a sorfal között a temp
lomba. A bejáratnál Radány Lajos es
peres-plébános köszöntötte a főpásztort. 
Orgonazugás közepette vonult be ez
után a püspök és kisérete a templom ha
jójába, ahová a hívek serege követte. 
Az oltárnál a főpap buzgó imádságba 
merült, majd Radány Lajos esperes-plé
bános mondott magasan szárnyaló üd
vözlő-beszédet. Gyönyörű hasonlattal mél
tatta a bérmálás jelentőségét, majd meg
emlékezett a templom újjáépítéséről. En
nek során hálás köszönetét fejezte ki a 
vallás és közoktatásügyi minisztérium
nak — mint kegyurnak, az egyházköz
ségnek és annak elnökének, a város 
polgármesterének és mindazoknak, akik 
az építéshez anyagi és kézi segítséggel 
hozzájárultak. Kegyeletes szavakkal idézte 
néhai Széman Endre pápai-prelátus em
lékét, akinek legnagyobb szívfájdalma 
volt, amikor a magyar koronát le kel
lett törültetnie a szentély bejáratáról, 
ahová most teljes fényében került vissza 
az angyaloktól tartott magyar címer. 
Ezután Bubnics Mihály püspök köszönte 
meg a szeretetteljes fogadtatást. Emel
kedett hangú beszédében hangsúlyozta, 
hogy ma a gonosz széliem által felidé
zett háborúban mekkora szükség van a 
Szentlélek által való megerősítésre. 
Nagy köszönetét fejezte ki a hivatását 
méltóan betöltő Radány Lajos esperes
plébánosnak és a város hitbuzgó kato
likus társadalmának. Majd a holtak és 
a háborúban elesettek lelkitidvéért mon
dott megható imát. A rövid és lélek
emelő szertartás a pápai himnusz és a 
magyar nemzeti imádság eléneklésével 
ért véget, majd a püspök áldást osztva 
távozott el a templom főbejáratán.

A  b é r m á lá s i ü n n ep ség e t
vasárnap reggel 9 órakor főpapi szent
mise vezette be, amelyet Bubnics Mi
hály püspök mondott fényes papi se
gédlettel. Utána Mázik László rimaszécsi 
esperes-plébános, városunk szülötte tar
tott mélyenjáró szentbeszédet a Szent
lélek erejéről. Negyed 11 órakor ragyogó 
napsütésben kezdődött meg a bérmálás. 
A szebbnél-szebb fehér ruhákba öltözött 
leányok és ünnepi díszt öltött ifjak, 
valamint a bérmaszülők sorfala között 
fáradhatatlan buzgalommal osztotta ki a 
bérmálás szentségét a főpásztor dr. Szvej- 
kovszky János szemináriumi igazgató, 
Radány Lajos esperes-plébános, Tóth 
Sándor és Bodor Ernő káplánok segéd
letével. A katolikus énekkar válogatott 
leányhangjai énekelték közben Lévay 
János kántor vezetésével a „Jöjj el Szent- 
létek" cimü egyházi dalt. 11 óra után 
ért véget a bérmálás, ezt követően a 
zsúfolásig megtelt templomban Bubnics 
Mihály püspök magyar és szlovák nyelvű 
beszédet mondott, majd a megjelenteket 
főpásztori áldásban részesítette. A pá
pai és a magyar himnusz eléneklésével 
ért véget a minden tekintetben felejthe
tetlen ünnepség. Délben az egyháztanács 
küldöttsége kereste fel a püspököt, aki
nek tiszteletére Radány Lajos esperes
plébános a Katolikus Körben ebédet 
adott. Ezen az egyháztanács tagjain kí
vül megjelentek az ünnepségen részt
vevő vidéki papok is, akiknek sorában 
még Kiosniczky János címzetes kanonok, 
osgyáni plébánost is ott láttuk. Délután 
3 órakor a püspök megáldotta a kisde
deket, majd látogatást tett a Széman- 
Intézetben és az állami kórházban. Az 
utóbbiban dr. jékei Balogh Ádám igaz
gató köszöntötte szép beszéddel az elő
kelő vendéget. Délután 4 órakor távo
zott el a püspök városunkból, akinek 
látogatása mindenkit meggyőzött arról, 
hogy személyében az egyházmegye élén 
Isten által kiválasztott, hivatott főpap áll.

A bérmálás előkészítése és annak 
végrehajtása nagy feladatot rótt a kato
likus egyház itteni papjaira.

Méltóbban nem is ünnepelhette Ra
dány Lajos esperes-plébános itteni 
működésének harmadik évfordulóját, 
mint a vasárnapi lelkeket erősítő 
szép ünnepséggel, joggal ismerte el
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róla a föpásztor, hogy itteni szolgá
lata alatt Immár magasra emelte a 

hitéletet.
Az ő irányítása mellett a bérmálás lelki 
előkészítésében és megrendezésében dr. 
Bányai József gimn. hittanár, Af. Lau- 
rentia hitoktató-nővér, Tóth Sándor és 
Bodor Ernő segédlelkészek, Lévay János 
kántor buzgólkodtak hetek óta. Külön 
elismerés illeti a Széman Intézet irgal- 
masrendi nővéreit* akik a püspök fo

gadtatására . és valamint a szentmisén 
közreműködő intézeti énnekkarnak az 
áhítatot magas fokra növelő szereplésére 
készítették elő a leánynövendékeket, 
nagy szeretettel és hozzáértéssel. Úgy a 
fogadtatáson, mint a főpapi szentmisén 
az orgona-kiséretet Lackner László ze
neiskolai igazgató látta el művészi hoz
záértéssel. Mindannyian méltán érde
melték ki a katolikus társadalom őszinte 
köszönetét és teljes elismerését.

»♦ ■ .......... .

Beszolgáltatási kötelezettség az idei termésű 
burgonyára és kukoricára.

A hivatalos lap múlt szombati 
száma közölte a m. kir. közellátás
ügyi miniszter 110.400/1942. K. M. 
számú rendeletét, amely

az idei termelésit burgonya for
galmát és felhasználását sza
bályozza.

A rendelet szerint a termelők bur
gonya termésük minden kataszteri 
holdja szerint vármegyénként 6— 
18 métermázsát kötelesek beszol
gáltatni a hatóság által megállapí
tott áron a Burgonyakereskedelmi 
Egyesüléshez.

Gömör és Kishont vármegyé
ben 6 métermázsa étkezési mi
nőségre válogatott burgonyát 
kell beszolgáltatni kataszteri 
holdanként.

A termelő a beszolgáltatandó meny- 
nyiségen felüli mennyiséget felhasz
nálhatja vagy eladhatja vásárlási 
igazolvánnyal rendelkezőknek. — 
Azonban egy-egy fogyasztó legfel
jebb 1 — 1 q-t vásárolhat. A vásár
lási engedélyt a polgármester adja 
ki. Burgonyát postán vagy vasúton 
csak szállítási engedéllyel szabad 
szállítani, legfeljebb azonban 3 q-.t 

A közellátási miniszternek szep
tember 27-én rendelete jelent meg

az 1942. évi termésű kukorica 
forgalmának és felhasználásá
nak szabályozásáról.

A rendelet szerint az egyes járá
sokban a termelők holdanként bi
zonyos mennyiségű csöves 
morzsolt kukoricát kötelesek be
szolgáltatni a Hombár bizományo
sai kezéhez.

mennyiségben szolgáltatható ki, a 
közellátásügyi miniszter vagy elő
zetes felhatalmazás alapján a köz
ségi elöljáróság (polgármester) ál
lapítja meg. A közellátási szelvény
iveket a községi elöljáróság osztja 
szét, másra át nem ruházható, az 
elvesztettek helyett újakat nem ad
nak ki. Az iveket a közellátásiigyi 
miniszter jóváhagyásával megálla
pított időtartamra kell kiosztani. A 
közellátásügyi miniszter esetenkint 
rendelkezik a közellátási szelvényiv 
egyes szelvényiveinek felhasználá
sáról.

M ó ric z  Zsigm ond egykori Írása 
R im aszom batról,

A nemrég elhunyt nagy magyar 
iró 1928-ban történt felvidéki láto
gatásáról „ Emlékezések “ dinen 
naplószerüen számolt be. Ebben az 
Írásban Rimaszombatról is megem
lékezik. A hízelgőén szép elismerést 
akkoriban a szigorú idegen cenzúra 
miatt nem közölhettük, most az 
alábbiakban pótoljuk :

„Rimaszombat! Ott éreztem, 
hogy az emberiség csak egyet
len egy módon kapcsolódhatik 
egységbe: kulturszövetségekut
ján. A kultúra közös nevezőt e 
hozza a világ legtávolabbi és 
legidegenebb egyéniségeit. Az  
a magyarság, mellyel ott ta
lálkoztam, a magyar múlt leg
tüzesebb eleme, ezt nem lehet 
máskép csak kultúrával össze
kapcsolni. Csak az „ötszáz

Gömör és Kishont vármegyé
ben a putnoki és feledi járá
sokban katasztrális holdanként 
4, a többi járásokban és a két 
megyei városban 2'5 méter
mázsát kell legkésőbb novem
ber 30-ig beszolgáltatni.

Az, aki csöves kukoricát szolgáltat 
be, minden 100 kg szemeskukorica 
helyett 140 kg csöveskukoricát tar
tozik beszolgáltatni. A kukorica vá
sárlásra a felmaradt mennyiségből 
a Közellátási Hivatal és a várme
gyei közellátási kormánybiztosok 
adhatnak vásárlási engedélyt, leg
feljebb azonban 50 q erejéig. A 
kukoricát azonban a vásárlási en
gedélyben megjelölt termelőtől és 
kizárólag a saját törvényhatóság 
területén belül szabad az év végéig 
megvásárolni.

Közellátási szelvényeket adnak ki.
A kormány rendeletet adott ki a 

közellátási szelvényivek rendszere
sítéséről. A rendelet szerint a köz
szükségleti cikkek arányos elosz
tása végett a közellátásügyi minisz
ter közellátási szelvényiveket rend
szeresít. Azt, hogy a közellátási 
szelvényiv egy-egy szelvényére mi
lyen közszükségleti cikk és milyen

eves oanaa -ra, erre a 
kamarazenekarra g o n d o l o k ,  
akik magyar tűzzel játszók a 
kurucnótákat és a Schubert- 
dalokat.“

Méltóbb dicséret városunk ki
sebbségi kulturális életét nem is 
érhette, mint Móricz Zsigmondnak 
ez elfogulatlan nézőszemből fakadt 
őszinte kritikája, eltekintve attól a 
kis tévedéstől, amellyel kedvenc 
„600 éves zenekarunk“-at megfia
talította.

Szabad nappal harangozni.
Rimaszombat város légoltalmi 

parancsnoka a honvédelmi minisz
tertől nyert felhatalmazás alapján 
megengedte, hogy

reggel 5 és este 9 óra között 
a harangok a szokott időben 
és temetések alkalmával meg
szólalhassanak.

Az elsötétítés ideje alatt harangozni 
nem szabad. Figyelmezteti azonban 
a légoltalmi parancsnok a lakos
ságot, hogy a harangok félreverése 
továbbra is légi- vagy tűzveszélyt 
jelent.

A d a k o z z u n k  
a M a g y a r  V ö r ö s k e r e s z t n e k !

Október 3-án és 4-én, szomba
ton és vasárnap a Magyar Vörös- 
kereszt az egész országban meg
tartja szokásos gyüjtönapjait. Ri
maszombatban az adakozás a 
város egyes helyein urnák és ház- 
zót-házra gyűjtés révén történik.

A Vöröskereszt a háborús idők 
egyik legfontosabb intézménye. Ide
haza és a harctéren tökéletesen 
felszerelt, legmodernebben berende
zett kórházakban ápolja sebesült 
honvédeinket. Bajtársi szolgálata 
révén közvetíti az otthon és a front 
közötti üzeneteket, az éter hullá
main át szórakoztatja a messze 
földön küzdő fiainkat. Gondoljunk 
ma és holnap szeretteinkre és ada
kozzunk szívvel és lélekkel a Ma
gyar Vöröskereszt javára!

Uj honvédelmi miniszter. Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzója az 
elmúlt hét végén vitéz Bartha Károly 
m. kir. titkos tanácsos, sz. k. vezérezre
dest honvédelmi miniszteri állásától — 
saját kérelmére — felmentette, s helyébe 
vitéz lófő nagybacorti Nagy Vilmos m. 
kir. titkos, tanácsos, nyug. vezérezredest 
kinevezte. Az uj honvédelmi miniszter 
egyike a legkiválóbb magyar katonák
nak. 58 éves, erdélyi származású és már 
fiatalon ragyogó katonai életpályát futott 
be. Tevékeny részt vett a honvédség 
újjászervezésében és annak idején csa
patai élén ő vonult be a felszabadult 
Losoncra és Kolozsvárra.

Egyházi közgyűlés. A gömöri ref. 
egyházmegye október 8-án, csütörtök dél
ben Rimaszécsen közgyűlést tart. Ez al
kalommal iktatják be hivatalukba az 
egyházmegye uj tisztségviselőit.

Sikeres vizsga. Dr. vitéz Baráth Ká
roly kórházi orvos a községi orvosi 
vizsgát Budapesten sikerrel letette.

Halálozások. Smiák Lajos volt ber- 
zétei, legutóbb gesztetei körjegyző 58 
éves korában és jegyzői működésének 
38. évében, szeptember 23 án Gesztetén 
meghalt. Elhunytát özvegye, fia és ki
terjedt rokonság gyászolja.

Gulyás Pálné sz. Müller Irma Mária, 
nyugalmazott igazgató-tanitó felesége 
életének 55., boldog házasságának 39. 
évében, szeptember 28 án Rimaszombat
ban rövid szenvedés után elhunyt. Csa
ládját és egyházát híven szerető, jósá
gos lélek távozott el benne. Elhunytát 
gyászbaborult férjén kivül gyermekei : 
Gulyás József állami taniió, Kalocsay 
Gyuláné sz. Gulyás Margit és Gulyás 
Böske, testvérei : Végh Vilmosné sz. 
Müller Kató férjével és Miiller Iván vm. 
iroda: izgató feleségével, sz. Pongrácz 
Adéllá! együtt gyászolják a nagyszámú 
rokonság élén. Temetése a kát. egyház 
szertartása szerint szeptember 30-án 
ment végbe nagy részvét mellett.

Gálik Józsefné sz. Spinner Mária 37 
éves korában, szeptember 24 én hosz- 
szas szenvedés után Rimaszombatban 
meghalt. Férje és leányai gyászolják.

Az első rimaszombati hősi halottak
ról adott hirt az elmúlt napokban a 
Magyar Vöröskereszt Bajtársi Szolgálata.

Balog István m. kir. honvéd cigány
zenész 1942. augusztus 11-én áldozta 
fel az életét a hazáén 23 éves korában. 
A helybeli Levente Egyesület első hősi 
halottját gyászolja benne és emlékét 
kegyelettel megőrzi. Elhunytát özvegye és 
gyermekei siratják.

Kresnye Károly tart. honvéd szeptem
ber 6 án esett el az orosz harctéren. A 
34 éves korában hősi halált halt aszta
los-segéd a helybeli Törekvés SE ismert 
és kedvelt kitűnő labdarugója volt. Ha
lálát édesapja és testvérei gyászolják.

Mindkét hősi halottat valahol Orosz
országban temették el a bajtársak nagy 
részvéte mellett.

(
■

(
O s z t á l y  (§ § | s o r s je g y e t

rendeljen az ismert szerencsés

Suchíár Bankház-nái
Budapest, Üllöi-ut 6.

NAGY szám-választék !
NAGY nyerési esély!

Előzékeny lebonyolítás! Azonnali nyereménvkifi
zetés ! Rendelés: levelezőlapon.

)■
)

Rozsnyó ni. város költségvetése.
Rozsnyó megyei város képviselőtestülete 
is az elmúlt héten tárgyalta le és fo
gadta el az 1943. évi költségvetést. A ter
vezet szerint a szükséglet 798816 P, a 
fedezet 692 362 P, a költségvetési hiány 
tehát 105 154 P, amely 139 °/o pótadóval 
volna fedezendő. Rozsnyó városa is 
azonban állam segély utján óhajtja a 
pótadót csökkenteni.

— Nyilvános köszönet. Néhai Czinke 
István, Rimaszombat volt ref. püspöke 
elhunyta alkalmából Major Sándor ko
szorú-megváltás cimén a Református 
Szeretetház javára 10'— P-t adományo
zott. — A rimaszombati Hősök Emlék- 
bizottságához Tokár István küldött 10-— 
P-t a leteplezés alkalmára koszorumeg- 
váltás cimén. Az adományozóknak ez
úton mondanak köszönetét.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik mérhetetlen gyá

szunkban nagy fájdalmunkat enyhíteni és 
azoknak, akik kedves halottunk végtisz- 
tességtételén résztvennl szívesek voltak, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1942. október 1.

Gulyás család.

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

A zsemlye súlya és áta. A közellá
tásügyi miniszter rendeletileg szabá
lyozta a vizes-zsemlye súlyát és árát. 
Eszerint a zsemlye súlya 3 dgr-nál ki
sebb, 35 dgr-nál pedig nagyobb nem 
lehet. A vizes-zsemlye, császár-zsemlye 
és kifli ára október 1 - tői a fogyasztók 
részére 6, a viszonteladók számára pe
dig 5 fillér.

Emelik a mozi helyárakat. A m. kir.
belügymirfiszter megengedte, hogy a 
mozgószinházak 20 °/o-kal emelhessék a 
helyárakat. A helybeli Nemzeti Filmszín
ház október 10 ével 10—20 fillérrel 
emeli a rendes előadások jegyeinek árát; 
mig a „filléres hely ár ak “ az eddigi va
sárnapi jegyárak lesznek,
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A  gyöngyhöz hasonló fog
a természet ajándéka. Ápolja gondosan ezt 
az ér t ékes ajándékot és használjon eh
hez Chlorodont-fogpasztát, amely fogalmat 

jelent a célszerű fogápolcsban.'
Felkelés után és lefekvés előtt

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

E m l é k e z z ü n k .
1942. szeptember 28-dn múlt 125. esz

tendeje, hogy a rimaszombati kis házacs
kában megszületett Tompa Mihály, a nagy 
magyar költő, akinek müvei költészetünk
nek ma is értékes és eddig felül nem 
múlt gyöngyeit képezik.

Közlegények, szakaszvezetők, tizedesek, 
őrmesterek, őrvezetök stb. neveit olvas
hatjuk a honvédelmi minisztérium hiva
talos kiadványában. Az ország kis köz
ségeinek fiai ők, akik távol falujuktól és 
hazájuktól, haláltmegvető bátorsággal 
nyomulnak előre a szovjet síkságok pok
lában és nap mint nap bizonyítják, hogy 
a magyar katona a népek uj nagy csa
tájában is a helyén áll és vitézségéhez 
ma is legendák fűződnek. A nemzet 
büszkén tekint a szovjet fronton harcoló 
hős fiai felé, akiknek meliét egyre több 
kitüntetés disziti.

Nyár az őszben. Hosszú évekre visz- 
szamenőleg nem emlékszünk arra, hogy 
szeptemberben olyan csodálatos nyári 
időjárás uralkodott volna, mint az idén. 
Az elmúlt hét végén egyenesen kániku
lába illő hőség volt, amelyet hétfőn éj
jel hatalmas zivatar tetőzött be. Maga a 
természet is megtévedt a nyár kitolódása 
folytán, mert sok helyütt virágzóban 
vannak az alma- és cseresznyefák is.

Hogyan lehet világitani a kézilám
pákkal. A honvédelmi miniszter rende
letet adott ki a kézi lámpáknak a csök
kentett világítás ideje alatt a polgári 
lakosság részéről történő használata tár
gyában. A rendelet kimondja, hogy csök
kentett világítás alatt csak olyan kézi
lámpát szabad használni, amely gyenge 
kék fényt sugároz. A kézilámpáknak 
olyannak kell lenni, Illetve olyan szer
kezettel, ernyőzettel kell ellátva bírni, 
melynek fénye használat közben lefelé 
irányítható. Ebben a helyzetben a fény
forrás a vízszintes felett nem lehet.

Az október 6 i gyászistentiszteletek
a helybeli keresztény templomokban 
kedden d. e. 9órakor lesznek, amelyekre 
a hatóságokat, iskolákat és testületeket 
ez utón hívják meg az egyházak vezetői.

Kedves vendégei voltak csütörtö
kön a Rábely-nyomdának és a „Gö- 
mör“ kiadóhivatalának. A Széman- 
Intézet kereskedelmi tanfolyamának 
növendékei látogattak el a sajtó mű
helyébe. A leányok nagy érdeklődés
sel figyelték a lapszedés, valamint a 
nyomda és a könyvkötészet technikai 
műveleteit és hasznos tapasztalatokkal 
meggazdagodva távoztak el.

— Népszerű német nyelvtanfolyam.
A Müncheni Német Akadémia védnök
sége alatt az Egyesült Prot. Gimnázium
ban október 1-vel 4 hónapos német 
nyelvtanfolyam nyílott meg. Jelentkezé
seket K. Nagy István gimn. tanár az 
Egy. Prot. Gimnáziumban délelőtt 8—12 
óra között fogad el. A tandíj 6 P.

Fősorozás Rimaszombatban. Vidám 
nótától volt hangos szeptember 30-án, 
szerdán és október 1-én, csütörtökön 
városunk Főtere. Rimaszombat város és 
környékének 20 éves ifjai kerültek e 
napokon a katonai mérce alá. A leven
teképzés dicséretére vall, hogy az álli- 
tásköteleseket csaknem teljes számban 
katonai szolgálatra alkalmasnak talál
ták és alig akadt „kettő-három", akik — 
mint munkaszolgálatosok — fogják a 
„kaszárnya tetejét zsindelyezni." Mert ma 
mindenkire szüksége van a hazának, s 
mindenki szívvel és lélekkel teljesiti is 
katonai kötelezettségét. Erre a köteles- 
ségteljesitésre adott példát Rimatamás- 
falva ifjúsága, amely már a sorozásra 
katonás rendben vonult fel cigányzene 
hangja mellett. Ezekből válik majd az 
igazi bátor magyar honvéd, akiknek hír
nevétől ma újra visszhangzik a háborús 
Európa.

Számos honvéd kapta meg vitéz 
m agatartásáért a kisezQst és a bronz 
vitézségi érmet. A Magyar Távirati Iro
da jelentése szerint a szovjet fronton 
harcoló magyar honvédcsapatodnak szá
mos tagja kapta meg az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartásáért 
a kisezüst és a bronz vitézségi érmet.

BAROSS ROVAT.
A Baross Szövetség rimaszombati 

csoportjának közleményei.

A Baross Szövetség rimaszombati 
fiókja a Gömör legutóbbi számaiban köz
zétett közleményeivel azt a célt óhajtotta 
szolgálni, hogy rövid kivonatban ismer
tesse a Baross Szövetség szervezetét és 
célkitűzéseit. A keresztény magyar tár
sadalomnak meg kell értenie, hogy a 
Baross Szövetség nagy céljai csak ak
kor valósíthatók meg, ha a keresztény 
vevő és eladó egymásra talál és szoro
san összefog. Minden fillér, mely ke
resztény kézből keresztény kézbe kerül, 
megsokszorozza a magyar gazdasági 
élet építő erejét, tekintélyesebbé és egy
ben vonzóbbá, felvevőképesebbé teszi 
ezeket a pályákat a közgazdasági élet
ben amúgy is nehezen elhelyezkedő ifjú
ság számára.

Gyermekeink jövőjén és egy boldo
gabb magyar élet megteremtésén mun
kálkodunk tehát, ha kizárólag keresztény 
kereskedőket és iparosokat támogatunk.

A „Baross Szövetség Rimaszombat 
és Fiókja" vezetősége felhívja a keresz
tény társadalom minden tagját a Baross 
Szövetségbe való belépésre. Az iparosok 
és kereskedők rendes tagként, a társa
dalom többi tagjai pedig pártoló tagként 
léphetnek be.

Nemzeti filmszínház kft.
A múlt heti Magyar Világhiradó egész 

terjedelmében a hősi halált halt vitéz 
nagybányai Horthy István életéről és 
utolsó útjáról számolt be. Mélységes 
megilletődéssel néztük végig a film
képeket, amelyek örök emléket állítottak 
a „Csaba-utjá*-ra tért István vitéznek.

Most szombaton és vasárnap a magyar 
filmek sorozatában a vásznon Szigligeti 
Ede romantikusan szép története eleve
nedik meg a gyönyörű cigánylá.iy és a 
falu leggazdagabb legénye édes-bús 
szerelméről. A legsikerültebb magyar 
filmdrámák egyike a „Cigány". Fősze
replői Rózsahegyi Kálmán, az éjfekete 
Zimonyi Márta, Dajbukát Ilona, Pataky 
Jenő, Bilicsi Tivadar. — Október 5-én, 
hétfőn és 6-án, kedden csakis felnőttek 
viszontláthatják a film egykori ünnepelt 
királynőjét, Mariéne Dietrichet a „Bijou, 
Szumatra angyala" c. uj darabjában. Az 
érdekes és forró levegőjű szerelmi tör
ténet többi főszereplői John Wayne, 
Mischa Áuer és Oscar Homolka. — 
Szeptember 7-én, szerdán és 8-án, csü
törtökön rendkívül ötletes és végig ka

cagtató német zenés - bohózatra kerül 
sor „Házasság adagolva" cimen. Egy 
zeneszerző házaspár kalandjai a váláson 
át a megbékülésig adják a mulattató 
történetet, melynek főszerepeit Johannes 
Riemann, Lény Marenbach és Ralph A. 
Roberts játszák. — A jövő hét végén 
szenzációs kettős magyar műsor: „Va
lahol Oroszországban" és „A Kadét
szerelem" kerül sorra.

KOzérdekfl felhívás.
Feliiivatnak a Rimaszombat megyei 

város területén és az ide tartozó pusz
tákon lakó 1923. évi születésű állitáskö- 
telesek s az 1922. és 1921. évben szti- 
lett állitáskötelesek közül azok, akik 
eddig bármely okból kifolyólag sorozási 
kötelezettségüknek nem tettek eleget, 
hogy folyó évi október hó 1-től 31-ig 
terjedő időben sorozási összeírásuk vé
gett a városháza 6. sz. szobájában, a 
hivatalos órák alatt büntetés terhe mel
lett jelentkezzenek. Hozzák magukkal 
összes személyi okmányaikat.

Polgármester.

S P O R T .
Labdarúgás.

R. Törekvés—Jolsvai SK 4 :0  (2:0).
Barczi és Róth helyén tartalékkal állott 
ki a helyi csapat a gyönge játékformát 
eláruló vendégek ellen. A Törekvés csak 
az I. félidőben elégített ki, mert a má
sodikban lanyha játékával legalább fél
tucat gólt könnyelműsködött el. A négy 
gólt Molnár, Szapáry II.,# Murányi és 
Il-esböl Juhász kapus szerezték.

Ma kerületi szünnap van, legközelebbi 
vasárnap pedig a Törekvés a Rozsnyói 
SK-bal játszik ugyancsak Rimaszom
batban.

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 Búvár uj száma. A gazdag irodalmi 
és a tudomány műhelye rovat sok ér
dekes apró cikke mellett a „Kis Búvár", 
a Búvár kérdés-felelet rovata, valamint 
számos fénykép és rajz disziti a szép- 
kiállitásu népszerű tudományos folyó
iratot. A Búvár dr. Cavallier József szer
kesztésében és a Franklin-Társuiat ki- 
adásásban jelenik meg.

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

„Magyar Föld" cimen 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 ‘/4-ed évre 1'30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

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 '/t-é\re ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

NYÍLT TÉR.*)
Alulírott az érdekelteknek tudomására 

adom, hogy feleségem: Zajdó Margit 
ellen a válópert benyújtottam, érte sem 
anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem 
vállalok, tehát a másnaptól csinált adó
ságait ki nem fizetem.

Rimaszombat, 1942. szept. 29.
Tisztelettel:

______  Csapó Lajos.
*) E rovat alatt közöltéként nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőig és a kiadó.

SPORT ÉTTEREMBEN:
Ebéd menü: leves, főzelék, hús I 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 G É Z I 2 J
A rimaszombati kir. törvényszék.

Hirdetmény.
A rimaszombati kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy dr. Csák Géza feledi 
kir. közjegyző közjegyzői irodáját Feleden 
160. sz. alatt a mai napon megnyitotta. 

Rimaszombat, 1942. évi október hó 1.
Tariska Lajos s. k.

kir. törvényszéki elnök, 
a tanács elnöke.

A kiadmány hiteléül: 
Gambos 

kiadó.

A rimaszombati kir. törvényszék mint 
__________ birtokbiróság.__________

P. 2103,» ,
Í9427~ 3' Szám-

Hirdetmény.
Balogfalva község kisajátítónak — 

Pongrácz Bertalan és társai kisajátítást 
szenvedők balogfalvai lakosok elleni 
kisajátítási ügyében, — a kir. törvény
szék mint birtokbiróság, — Balogfalva 
község előljáróságágak megkeresésére, 
hogy a balogfalvai 30. számú telekjegy
zőkönyvben 1061. helyrajzi szám alatti 
ingatlannak a jogerős kisajátítási terv
ben megjelölt részeire, a tényleges bir
tokosokkal a kártalanítási árra vonat
kozó egyezség hiányában a kártalanítási 
eljárás lefolytattassék, — a kártalanítási 
eljárás megkezdésére, esetleg lefolytatá
sára az 1881. évi XLI t. c. 46. §-a alap
ján a helyszíni tárgyalás^ elrendeli.

A tárgyalás határnapját Balogfalva 
községházához és onnan a helyszínére

1942. évi október hó 13. napjának d.
e. 11 ’/j órájára kitűzi, amelyre a kisa
játítót, továbbá Pongrácz Bertalan, Pong
rácz Matild, Pongrácz László, Pongrácz 
Zsuzsanna, kk. Pongrácz István balog
falvai lakosokat, valamint Gödény And- 
rásné szül. Bodnár Lenke putnoki la
kost, mint az összeírásban foglalt azon 
tulajdonosokat, akikkel a kisajátítási 
árra nézve egyezség nem jött létre, 
nemkülönben a többi összes telekkönyvi 
érdekelteket egyénenkint és hirdetmény 
utján megidézi azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy az érdekeltek elmaradása a kár
talanítási érdemleges határozat megho
zatalát nem gátolja és az egyéni külön 
értesítés elmaradása, vagy a tárgyalás
ról elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs.

Rimaszombat, 1942. szeptember 18.

Dr. Istók Barnabás s. k.
kir. tvszéki biró.

A kiadmány hiteléül:
Jakab István

irodavezető.

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


