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I

Iádként kell megvívnunk a szeretet] előtt, hogy áldozatuk nem hiába- 
győzedelines csatáját. Be kell b i-] való, mert a külső front: az egész 
zonyitanunk a küzdő honvédeink magyar nemzet.

Kedden kezdődik a házrdl-házra gyűjtés.

A Főméltóságu Asszony nemes 
szivéből fakadó országos akció: a 
hadbavonultak itthonmaradottainak 
megsegítésére megindult gyűjtés 
városunkban február 2—6. között 
folyik le. A megnehezült idők so
rán az ország társadalma már sok
szor nyitotta meg a szivét és tárta 
ki a lelkét a legelső magyar asz- 
szony kérő szavára. Most a gyűj
tés azok felé fordítja szivünket, akik
nek közülünk a legtöbb és legna
gyobb gondjaik vannak, s akiknek 
terheit a háborús idők fokozzák, 
mert a kenyérkereső apa vagy test
vér, vagy a szülőt eltartó fiú a 
messze orosz hómezőkön harcol, s 
igy nem tudja előteremteni a kis 
családnak a mindennapi kenyeret. 
Az állam igyekszik enyhíteni a szü- 
kölködőkön, de a hadisegély telje
sen mégsem pótolhatja a kenyér- 
keresők hiányát. Ezért kell gyűjteni, 
azért kell adakozni, hogy a hon
védcsaládok legalább anyagi vo
natkozásban ne érezzék, hogy nincs 
itthon a családfő vagy a család- 
fenntartó.

„Egyenként szeretnék szembe
nézni mindenkivel és hozzáintézni 
a kérdést: felelj, megtetted-e te is 
kötelességedet a hazáért, enyhitet- 
ted-e azoknak a bánatát és gond
ját, akiknek hozzátartozóikat, aty
jukat, fiaikat, testvéreiket, család
juk támaszát és reménységét, vagy 
pedig egyetlen kenyérkeresőjüket 
veszítették el a becsület mezején. 
Levetted-e a gondot azoknak a vál
láról, akiknek családfőik most is 
odakinn harcolnak a mi biztonsá-1 
gunkért és életünkért ?“

A Főméltóságu Asszony, a leg
féltettebb kincsét vesztett bánatos 
anya intézte ezt a kérdést minden 
magyarhoz, hogy mindenki vála
szoljon rá becsülete és lelkiisme
rete szerint. A válasz rá csak egy 
lehet: adni. Adni minél többet!

Induljon meg tehát nálunk is a 
fillérek, pengők és tízesek, s ahon
nét még ennél is több telik: az 
ötvenesek és százasok áradata a 
gyűjtők kezébe, akik az elkövetke
zendő héten felkeresik otthonainkat. 
Fogadjuk őket azzal a megértéssel 
és testvéri szeretettel, amely né
pünket mindenkor jellemezte, ha a 
nemzet egyetemes érdekeiről volt 
szó. A honvédcsaládok felkarolá
sában az egész nemzetnek egy csa
láddá kell összeforrnia. Egy csa-

A Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegylet és a Magyar Vö
röskereszt helyi csoportja január 
23-án, szombaton délután 5 órakor 
a Takarékpénztár igazgatósági ter
mében a gyűjtés végrehajtásának 
megbeszélésére tagjait közös érte
kezletre hívta össze. Özv. Samarjay 
Jánosné köszöntötte a nagyszám
ban megjelent hölgyeket, valamint 

! a várost képviselő dr. Gabonás 
János polgármester-helyettest, dr. 
jékci Balogh Ádámné vármegyei 
vöröskeresztes főápolónőt és dr. 
Deák Andorné vm. szociális gon
dozónőt. Az elnök felkérésére dr. 
Gabonás János polgármester-helyet
tes kimerítően tájékoztatta a megje
lenteket a gyűjtési akció ügyében 
kiadott rendelkezésekről és határo
zatokról. Bejelentette, hogy

Újévi számunkban ezen a helyen 
legfelsőbb helyről jött kéziratot is
mertettünk, amely rendkívüli öröm
mel és jogos büszkeséggel töltötte 
el nemcsak Gömör és Kishont 
vármegye egész társadalmát, ha
nem a szomszédos megyék közön
ségét is. Pontosan négy hétre a 
hivatalos lap újabb kormányzói 

1 kéziratát kell mélységes szomorú
sággal közölnünk. A „Budapesti 
Közlöny" 1943. évi január 24-i (19.) 
száma a következő legfelsőbb hely
ről jött kéziratokat tartalmazza :

I-
A magyar királyi belügyminiszter 

előterjesztésére dr. runyoi ’Sóldos Béla 
magyar királyi tanácsos, Gömör és 
Kishont vármegye főispánját ettől az 
állásától — buzgó szolgálatának elis
merése mellett — saját kérelmére fel
mentem.

a gyűjtési akcióval kapcsolat
ban a hadbavonultak család
tagjainál környezettanulmányt 

folytatnak le
a vöröskeresztes ápolónők és zöld
keresztes védőnők, amelynek alap
ján állapítja majd meg a honvédelmi j 
minisztérium a segély nagyságát. A í 
helyettes-polgármester hangsúlyoz- j 
ta, hogy

a Főméltóságu Asszony szó
zata mindenki számára paran
csot és hazafias kötelességet 

jelent.
A megjelent hölgyek dr. Horváth 

Árpádné alispánnéval az élen nagy 
lelkesedéssel vállalták a gyűjtésben 
való részvételt. A Nőegylet és Vö
röskereszt tagjai a hivatalos gyüj- 
tőivekkel már kedden reggel meg-

II.
A magyar királyi belügyminiszter 

előterjesztésére dr. Radvdnszky György 
vármegyei aljegyző, tiszteletbeli főszol
gabírót Gömör és Kishont vármegye 
főispánjává kinevezem.

Kelt Budapesten, 1943. évi január 20.
Horthy s. k.

dr. vitéz Keresztes Fischer Ferenc s. k.

A vármegye közvéleményét már 
az elmúlt héten villámcsapásként 
érte a hir, hogy dr. runyai ’Sóldos 
Béla m. kir. titkos tanácsos, kor
mánybiztos-főispán bejelentette le
mondását. Az első pillanatokban 
nem akartuk elhinni a lesújtó ere
jű híradást, most azonban, hogy 
arról a kormányzói kézirat utján 
is értesültünk, mélységes fájdalom
mal vesszük tudomásul, hogy dr. 
runyai ’Sóldos Béla saját akaratá
ból távozik arról a helyről, ame-

Dr. ’Sóldos Béla
m. kir. titkos tanácsos lem ondott 
kormánybiztos-föispáni állásáról.

Gömör és Kishont vármegye uj főispánja: 
dr. R a d v á n s z k y  György.

kezdik nemes munkájukat. A gyüj- 
tőivek számozottak és a gyűjtők 
nevére szólnak. Minden adományt 
az adakozókkal alá kell Íratni. A 
gyűjtött pénzt a városházán kell 
beszolgáltatni, ahol

külön ivet fektetnek fel azok 
számára, akik a házról-házra 
gyűjtésből esetleg kimaradtak.

Akik adományaikat a honvédelmi 
minisztérium által kiadott befizető
lapon már eljuttatták, ezt a lakáson 
jelentkező gyűjtők előtt a befizetést 
bizonyitó szelvénnyel igazolhatják.

A z  egyházak
a hadbavonultak család ta gjaié rt.

A keresztény egyházak főpapjai 
körlevelekben hívták fel h í v e i k  
figyelmét a Főméltóságu Asszony 
gyűjtési akciójára. Úgy az elmúlt, 
mint a most következendő vasár
nap a keresztény egyházak lelké
szei a szószékről emlékeznek meg 
arról az áldozatvállalásról, amely a 
magyar társadalmat a harctéren 
küzdő honvédek családjaival szem
ben kötelezi.

lyen az egész vármegye szivének 
szeretetével és ragaszkodásával 
tekintett Reá, s amelyhez ő t gö- 
möri magyar szivének és lelkének 
minden szála kötötte. Távozása 
éppen akkor következett be, ami
kor ennek a földnek apraja-nagyja, 
társadalmi és felekezeti különbség 
nélkül szinte egy emberként olvadt 
egybe abban a nagy örömben, 
melyet a méltán megérdemelt ma
gas kitüntetés alkalmából dr. ’Sóldos 
Béla iránt érzett. Lemondásával 
most iíthagyja azokat, akik szere
tett családja után számára a leg
többet jelentették. Ennek a máso
dik családnak most búcsúzni kelle
ne a legnemesebb lelkű családfő
től. A távozótól búcsúzni mindig 
nehéz és fájdalmasan szomorú. De 
különösen nehéz a válás olyan 
férfiútól, aki a legnehezebb idők
ben becsületes és alkotó munkával, 
szivének és lelkének kisugárzó 
meleg szeretetével szerzett a ma
ga számára osztatlan tiszteletet és 
megbecsülést, s munkásságával 
olyan eredményeket ért el, amelyek 
gyümölcseit a vármegye későbbi 
nemzedéke is érezni fogja. Gömör 
fájó szívvel és szomorú lélekkel 
búcsúzik a magas közjogi méltó
ságot betöltő ’Sóldos Bélától, de 
nem búcsúzik el szülöttjétől és 
egyik legkedvesebb fiától. Tudja
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és érzi ez a föld, hogy — aki 
most eltávozott — csak forma sze
rint ment el tőle, mert szive és 
lelke mindenkor vele maradt, s 
ezektől a rögektől ö  soha el nem 
fog szakadni, mint ahogy nem sza
kadt el akkor sem, amikor idegen 
határok választották el tőle.

Sohasem felejtjük el dr. ’Sóldos 
Bélának, hogy amikor ezek a ha
tárok ledőltek, első kötelességének 
tartotta, hogy a trianoni rabság
ból felszabadult szülőföldjének se
gítségére és gyámolitására siessen. 
Visszatért, hogy erős hitével és 
becsületes magyar munkájával se
gítsen a romok eltakarításán és a 
húsz keserű esztendőn át tnegsa- 
nyaritott földön uj magyar élet 
alapját vesse meg. Soha nem lan
kadó munkával, kivételes tudással 
és páratlan szivjósággal építette 
fel újra mindazt, amit várme
gyénkben a húsz esztendős idegen 
uralom lerombolt.

Azokról az elévülhetetlen érde
mekről, amelyeket dr. ’Sóldos Béla 
mint főispán és közellátási kormány- 
biztos szerzett, az elmúlt hetekben 
számtalan helyről hangzottak el a 
legnagyobb elismerés dicsérő sza-J 
vai. Úgy érezzük, hogy ezek a 
szavak is kevesek voitak azoknak 
a s z ív  legmélyéből fakadt érzések-] 
nek kifejezésére, amelyek most; 
bennünket eltöltenek annak a fér
fiúnak távozásával, aki ebben a j 
vármegyében a rend, fegyelem és] 
összetartás alapjait felépítette, s a 
lelkeket és sziveket újból felemelte 
a legszentebb magyar oltárra: az 
igazi magyar és keresztény szelle
mű kö.telességteljesités magasla
tára Gömörben ezen a szilárd ala
pon folyik tovább a munka, s a 
megye közönsége mindenkor há
lával és köszönettel fog adózni dr. 
’Sóldos Bélának a saját magát is 
felőrlő fáradhatatlan és lelkiisme
retes munkásságáért, amelyet eb
ben a vármegyében már kora ifjú
sága óta végzett.

S amikor most csaknem négy 
évtizedes közéleti munkásság után 
dr. runyai ’Sóldos Béla megválik 
magas közjogi állásától, szeretet
teljes meleg szívvel kívánjuk néki, 
hogy nyugalma szeretett családja 
körében boldog és örömökkel tel
jes legyen. Szerezzen erőt és fel
frissülést pihenésében, mert — amint 
ő t  ismerjük — számára a nyuga
lom és pihenés csak pillanatnyi 
szükséget jelent, mely után uj erő
vel és friss energiával tér majd 
vissza a magyar közéletbe, mely 
’Sóldos Bélát nem nélkülözheti és 
őt szeretettel visszavárja.

Gömör és Kishont vármegye bé
kéje és nyugalma felett eddig dr. 
’Sóldos Béla féltő szeretete és 
szeme virrasztott. Most a várme
gye szeretete és szeme kiséri, őr
ködik és óvja Őt élete uj utjain.. .

* **
Dr. radványi Radvánszky György, 

Gömör és Kishont vármegye uj 
főispánja régi gömöri nemesi család
ból származik. Dédapja az 1800 as 
években Gömör vármegye alispán
ja volt. A család a sajószárnyai 
birtokon -gazdálkodott és ott szü
letett dr. Radvánszky György is. 
Főispánná való kinevezése Nyír
egyházán érte, ahol Szabolcs vár
megye szolgálatában állott.

Gömör és Kishont vármegye uj 
főispánját -dr. Horváth Árpád alis
pán az alábbi táviratban üdvözölte:

„Vármegyénk főispánjává tör
tént kinevezése alkalmából a 
vármegye Közönsége és tiszti
kara nevében őszinte tisztelet
tel köszöntőm, a magam ré
széről pedig igaz barátsággal 
várom szülővármegyéjébe Mél

tóságodat."

Az uj főispán az elmúlt hét vé
gén Rimaszombatban tartózkodott,

A hivatalos lap az elmúlt hét vé
gén közölte a

mezőgazdaság termelési és be- 
szolgáltatási kötelezettségének 

szabályozásáról,
az u. n .: „Jurcsek - rendszeriről 
szóló rendelet végrehajtási utasitá 
sát. A közellátásügyi miniszter eme 
rendelete kimondja, hogy minden 
mezőgazdasági termelő köteles az
1943. évi julius 1-től 1944. junius 
30 ig terjedő időben egész szántó
föld területe kataszteri tiszta jöve
delmének minden aranykoronája 
után a már megállapított 10 kg 
kenyérgabonán, azaz

10 buzaegységen kívül még 
40 buzaegységnek megfelelő 
mennyiségű mezőgazdasági ter
ményt vagy terméket hatósági 

áron beszolgáltatni.
A 40 megszabott buzaegységből 

10 -et zsírral, vajjal, szalonnával, 
libával, kacsával, olajosmagvakkal, 
a 10 egységet pedig a termelő sza
bad választása szerint a rendelet
ben felsorolt terményekkel vagy 
termékekkel lehet teljesíteni. A ren
delet részletesen felsorolja az át-

Miután megelőző cikkemben kifejtet
tem és reámutattam arra, hogy az itt
honi, úgynevezett belső arcvonalnak 
minden köriilmétlyrk között egyensúly
ban kell lennie a külső arcvonallal, néz
zük most már közelebbről, hogy ezen 
nagy nemzeti célnak a megvaíósitása 
érdekében milyen utón s milyen irány 
elvek betartása mellett kell haladnunk 
és dolgoznunk ?

Mindenekelőtt kötelességünk kiirtani 
úgy magunkból, mint másokból

a közönyösséget, az öncéluságot>
az önzést.

Nincs elitélendőbb, nincs megvetendőbb 
dolog, mintha valaki a mai nagy világ « 
égés közepette közönyösen, karbatett 
kezekkel szemléli az eseményeket akkor, 
amikor dicső honvédeink nekifeszitett 
mellel vetik vissza az ellenség gyilkos 
rohamait; s drága életük vérével öntö
zik az orosz pusztaság hómezőit éret
tünk, mindnyájunkért, itthoni kényel
münkért. Ezeknél az embereknél, — 
akik sajnos utón útfélen elég gyakran 
akadnak közöttünk —,

hivatali működését azonban csak 
a jövő hét közepén kezdi meg. 
A nagy elődök örökébe lépő fiatal 
főispán működése elé a vármegye 
közönsége már csak azért is bi
zalommal tekint, mert dr. Rad
vánszky György is ennek az ősi 
földnek a szülöttje, azé a földé, 
amely a magyar közéletnek annyi 
értékes és kimagasló tehetségű 
férfiút adott.

számítási kulcsot, jgy például egy 
mázsa olvasztott sertészsír 1200, 
egy élősúly kg zsirsertés 4—7, egy 
mázsa tengeri 90, egy kg tyúktojás 
5 buzaegységnek felel meg.

A m. kir. földmivelésügyi minisz
ter jóváhagyta az Országos Gazda
sági Munkabérmegállapitó Bizott
ság által megszabott

legkisebb és legmagasabb me
zőgazdasági munkabéreket.

A jelenlegi bérek 30°/o-kal ma
gasabbak az 1939. évinél. A legma
gasabb munkabéreket átlépni nem 
szabad. A miniszter a háborús idők 
kötelezte legnagyobb munkafegye
lemre hívta fel a mezőgazdasági 
munkásságot és elrendelte, hogy

minden mezőgazdasági mun
kavállaló köteles legkésőbb 

március 1-ig szerződni.
Ha addig nem köt szerződést, 

március 15-ig jelentkeznie kell a 
községi elöljáróságnál. A rendelke
zés megszegőit súlyos pénzbírság
gal sújtják, internálják vagy kato
nai vezetés alatt álló munkatáborba 
utalják.

fontos az önérdek, az öncél, a sa
ját érdekeiknek a kielégítése, s tel
jesen közömbös reájuk nézve a nagy 
magyar ügy, a nemzeti közösség 
ügye.

Ezek az emberek nyugodtan ülnek bé 
kés otthonaikban, mert élet és vagyon
biztonságuk nincs veszélyeztetve, hiszen 
többezer kilométerre van tőlük az ellen
ség, s igy nyugodtan hajthatják álomra 
fejüket. Csak akkor szisszenek fel s sza
ladgálnak fejvesztve ide-oda, ha egy-egy 
ellenséges repülőgép jelenik meg házuk 
fölött. Lelkileg is érdektelenek ezek az 
emberek a háború borzalmaival, szenve
déseivel, véres áldozataival szemben, 
mert nincsen senkijük a harctéren, akit 
féltenének, akinek életéért aggódnának. 
Ezeknek Gyóni Gézával, az első világ
háború fergetegében elpusztult nagy köl
tőnkkel azt üzenem, hogy

csak egy éjszakára menjenek ki a 
poklok poklába, a harctérre,

hogy ott személyes meggyőződést sze
rezzenek a háború borzalmairól s honvé- 
deiuk véres harcairól. Elítélendők ezek

az emberek továbbá azért is, mert ri
degen elzárkóznak, vagy legalább is na
gyon szűk marokkal adakoznak akkor, 
amikor a harctéren küzdő honvédeink, 
vagy azok hozzátartozóinak megsegíté
séről, felsegélyezéséről van szó. Ezek 
az emberek azonban ne bízzák el ma
gukat, mert a nagy világdráma függö
nyének legördülése után, a háború be
fejeztével a nemzet itélőszéke előtt szá- 
monkérnek mindenkit, minden magyart 
arra nézve, hogy hogyan teljesítette kö
telességét a nemzettel szemben a belső 
fronton ?

Kötelességünk, hogy amennyiben élet
ben találkozunk a fenti, nem magyar 
emberhez illő gondolkodású emberekkel, 
magyar testvéri szeretettel beszéljünk 
lelkűkre, s vezessük őket a helyes u'ra:

a magyar kötelességteljesités útjára.
Különösen résen kell lennie minden 

magyarnak a belső rend s a lelkek nyu
galmának megzavarására szolgáló

rémhirterjesztőkkel
szemben. A múlt világháború kávéházi 
Konrádjainak méltó utódjai ezek a pus
kaport soha nem szagolt s ellens get 
és harcteret soha nem látott „jólértesült" 
emberek, ők mindenkinél többet és job
ban tudnak, s a mit tudnak, azt jólérte
sült forrásból, maguktól az „illetékesek"- 
töl tudják. Ezek a mindenről és az ille
tékes helyről jólértesültek például tud
ják azt is, hogy a tengelycsapatok harc- 
képessége, átütőereje napról-napra lankad, 
az ellenség mind nagyobb és nagyobb tért 
hódit vissza csapatainkkal szemben, nin
csenek megelégedve a vérrel és fegy
verrel kivívott eddigi harctéri sikereink
kel, s meggyőződésük az, hogy ha ez igy 
megy tovább, s ha nem szedik össze 
magukat katonáink, akkor maholnap a 
bolsevisták bakkancsainak ütemeit fog
juk hallani Budapest, esetleg Rimaszom
bat aszfaltjain is. Ezeknek az emberek
nek akár az angol, az amerikai rádióból, 
vagy bármily hírforrásból is kapják ér
tesüléseiket, nincsen Ítélőképességük. 
Ezek nem tudják azt, hogy a hadisze
rencse változó, s hogy még a győztes 
háború is nagy áldozatokat követel és 
pedig annál nagyobbat, minél erősebb, 
minél jobban felfegyverzett ellenséggel 
szemben történik ennek a győzelemnek 
a kivívása. Ezek az emberek, akiket egy 
pár órára szintén ki kellene küldeni az 
első vonalba,

állandóan suttognak, locsognak az 
utcán, a klubbokban, szükebb és 
tágabb baráti körben, s hintik a 
megfélemlítés, a nyugtalanság mag
vait.

Két fajtája ismeretes ennek a fecsegő 
társadalmi rétegnek. Az egyik fajtához 
tartozók fölényeskedésből, de egyben 
tudatlanságból terjesztik híreiket. Büsz
kék arra, hogy ők mindenkinél mindent 
jobban tudnak. A másik fajtához tarto
zók tudatosan igyekeznek konkclyhin- 
tésükkel a közrendet és nyugalmat meg
zavarni és pedig azért, mert nekik nem 
céljuk és érdekük a szebb s boldogabb 
magyar jövő, amint hogy nem is volt 
soha sem az. Az ő álmuk és minden 
vágyuk a túloldali győzelem, a szovjet
paradicsom, amelynek gyönyöreit még 
nem élvezték át eléggé. Mindkét fajta 
társaság veszedelmes a nemzetre nézve, 
s alkalmas a belső rend megbontására, 
s épen azért minden magyarnak haza
fias és elsőrendű kötelessége őket szem
mel kisérni, s tettenérés esetén a ható
ságnak feljelenteni, hogy ezzel is segít
ségükre legyünk a hatóságoknak a nem
zet érdekei ellen aknamunkájukkal vétők 
megbüntetésére irányuló munkájukban, 
s igy már

csirájukban elfojtsuk a belső front 
rendjének és nyugalmának felbon
tására irányuló törekvéseket.

Ezeknek a zabolátlan szájjal locsogó 
embereknek komoly magyar ember nem 
is adhat hitelt, mert csak nem tételez
hető fel az illetékesekről, azokról, akik 
a világküzdelem irányítását a kezükben 
tartják, hogy elhatározásaikat, terveiket 
éppen ezekkel a jólértesültekkel közük 
elsősorban.

Ugyancsak ártalmára vannak a belső 
rendnek s a lelkek nyugalmának megza
varását mozdítják elő azok az emberek is, 
akik

a kishitűség bacillusait hordják lel
kűkben.

Ezek éppenséggel nem mondhatók rossz-

■

Újabb mezőgazdasági rendelkezések.

Gondoljunk katonáinkra,
akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és 
hősiességét fokozza az a tudat, hogy itthon 
mindenki részt vállal családjuk gondjaiból. A 
honvédcsaládok részére megindított gyűjtésre 
adakoznunk elsőrendű h a z a f i a s  kötelesség!

A belső arcvonal köt élesség teljesítésének 
főbb parancsai.

Irta : Dr. GABONÁS JÁNOS polgármester-helyettes.
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A m í g  'O k  a S s u i t i
a Durmol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mcgis estétől reggolra 
biztosan hat. Fájdalom nélkül hajt. 
könnyű és teljes ürülést idéz elő. 
Kellemes, enyhe , 
és jó hashajtó, a

indulatu embereknek ; ezek a társada
lomnak abba a kategóriájába tartoznak, 
akik már magától a háború gondolatá
tól is annyira meg vannak félemlitve, 
hogy nem bíznak semmi jóban, s any- 
nyira reménytelennek és sötétnek tart
ják a jövöt a részünkről hozott nagy ál
dozatok után, hogy el sem tudják kép
zelni a háborúnak a mi javunkra való 
eldölését. Ha ilyen emberekkel találko
zunk a mindennapi élet forgatagában — 
amint hogy találkozunk is, — úgy igye
kezzünk őket szép szóval kigyógyitani 
ezen lelki betegségükből.

Igyekezzünk a végső győzelembe, 
a mi győzelmünkbe vetett erős hi
tet s rendíthetetlen bizalmat a lel
kűkbe plántálni, mert a rendíthe
tetlen hit, bizalom és kitartás fo
kozza a győzelem esélyeinek lehe
tőségét, mig a kishitűség, a lemon
dás és bizalmatlanság csökkenti, le 
fokozza a körülöttünk lévő ember
társainknak a végső győzelembe ve
tett hitét és reménységét.

Nem mehetünk el szó nélkül azok 
mellett a magyar testvéreink mellett 
sem, akik a mai r e n d k í v ü l i  hely
zetet állandóan birálgatják, lépten-nyo
mon elégedetlenségüknek adnak kife 
jezést, mindjárt felszisszenek, ha aszta
lukra kisebb karéjt! kenyér kerül, ha 
napi szükségletüket nem tudják igényeik
nek megfelelően kielégíteni. Ezek az em
berek nem tudnak az ő egyéni érdekeik 
fölé emelkedni, s nem látják be azt, hogy

ma a termelésnek javarészét hadse
regünk részére kell biztosítanunk,

s csak a megmaradt résszel gazdálkod
hatunk itthon, a mindennapi szükségle 
tekben mutatkozó hiányérzetet nem tud
ják felmérni azzal a nagy áldozattal és 
sok-sok szenvedéssel, amelyeket a harc
téren küzdő honvédeink hoznak értünk. 
Ezeket a békétlenkedő s a közös nem
zeti cél érdekében a legkisebb áldozat 
meghozatalára a legkisebb hajlandósá
got, semmi készséget sem mutató em
bereket okos szóval leinteni, s őket a 
helyes belátás útjára téríteni, szintén 
elsőrangú kötelesség.

Külön fejezetben kell megemlékeznem 
az úgynevezett

feketepiac hiénáiról,
akiknek díszpéldányait a mai háborús 
helyzet termelte ki, s akiknek javarésze 
ahhoz a társadalmi réteghez tartozik, 
amelynek tagjai nem éreznek együtt ve
lünk, nem is éreztek velünk sohasem. 
Ezeknek legfőbb céljuk, minden törek
vésük a pénz imádata, amelyhez, hogy 
milyen utón-módon jutnak, reájuk nézve 
teljesen közömbös dolog. Hogy pedig ez 
igy van, annak bizonyságául szolgálnak 
azok a bírósági ítéletek, amelyeket nap-' 
rói-napra olvashatunk az újságokban, 
s amelyeket sorozatosan mérnek ki az 
illetőkre. Annyira megrögzött kártékony 
paraziták ezek az emberek a magyar 
nemzet testén, hogy a súlyosabbnál sú
lyosabb büntetések dacára sem okultak, 
s tovább folytatják üzérkedéseiket. A 
feketepiac lényege az, hogy azok, akik 
minden lelkiismeretfurdalás nélkül hi
vatást éreznek magukban e téren való 
üzérkedésre,

összevásárolják a nagyközönség elől 
a közszükségleti cikkeket, elvonják 
az árukat a közfogyasztás elől, s azu
tán azoknak adják el busás áron, 
akik megfelelő pénzzel rendelkez
nek.

Ezeket a lelketlen üzérkedőket méltán 
nevezzük a fekete piac hiénáinak, mert ezek 
minden emberi jóérzésükből kivetkőzve 
csupán a pénz után futnak, s minősit- 
hetlen munkájuk közben nem gondol
nak arra, hogy .ezzel ezer és ezer ma
gyar gyermek, ezer- és ezer magyar 
család tagjainak szájából elvonják a 
létfenntartásukra szolgáló falatot, megne
hezítik a közszükségleti cikkek hozzá
férhetőségét és a nagyközönség részére 
minél nagyobb mértékben való igazsá
gos szétosztását.

Ezekkel a lelkiismeretlen, s a ma
gyarsággal, a magyarság heroikus

harcaival semmi közösséget nem 
érző lelketlen kufárokkal, megrög
zött árdrágítókkal és zugkereske
dőkkel szemben a legkíméletlenebb 
harcot kell folytatnunk.

Tettenérés esetén, vagy ha megfelelő bi 
zonyitékok állanak rendelkezésünkre a 
nemzet gazdasági életét aláásó üzelmeik 
tekintetében, azonnal adjuk át, illetve 
jelentsük fel az illetékes hatóságoknak, 
amelyek aztán a földi igazságszolgálta
tás törvényei szerint majd megfelelő ju
talomban fogják részesíteni őket épüle
tes munkájukért. Ezeknek a hatóság ke
zére való átsegítése szintén nemzeti 
munka, s egyúttal magyar kötelesség is.

Különös súllyal esik latba a mai ko
moly történelmi időkben, s különös mér
tékben járul hozzá a belső arcvonal 
alapjainak megszilárdításához, a

nek a legminimálisabbra való lecsök
kentése mellett kell felhasználnunk a 
rendelkezésünkre álló javakat az itt hon- 
maradottak, de különösen a harctéren 
küzdő fiaink érdekében. „A takarékos
ság nemzetvédelem, a pazarlás hazaáru
lás" — olvastam egy helyen. S ez való
ban igy is van.

Ha az elmondottakat teljes mértékben 
átérezzük és azokat mindenben magun 
kévá tesszük, s ha az itt lefektetett irány
elvek betartása mellett őszinte magyar I 
testvéri megértéssel és összefogással dől 
gozunk az egyéni érdekek és szempontok 
fölött messze magasan álló nagy nem
zeti célok'érdekében, akkor mi — itthon- 
maradottak — a külső fronton küzdő 
fiaink nagy áldozatai mellett, megtettük 
kötelességünket a belső arcvonallal-szetn- 
ben, s akkor kiépítettük azt a szilárd 
alapot, amelynek pillérein — ennek a 
nagy világégésnek a mi javunkra való 
befejezése után — erősen fog állani a 
szebb s boldogabb Nagymagyarország.

minden vonalon való legnagyobb 
takarékosság.

A lehető leggazdaságosabban s igényeink-
---------------- ♦♦-----------------

A  női önkéntes honvédelm i 
munkaszolgálat megszervezése 

várm egy énkben.
Már több ízben megemlékeztünk 

arról a jelentős mozgalomról, amely 
a mai komoly időkben a magyar 
nőket is kisegítő honvédelmi mun
kaszolgálatra óhajtja beállítani. A 
jelentkezési munkálatok annak ide
jén vármegyénkben is megindultak, 
s Rimaszombatban is számosán je
lentkeztek asszonyaink és leányaink 
erre a fontos feladatra. Most foko
zottabb mértékben szükség van a 
nők kisegítő munkájára, amellyel 
főleg a hadbavonult postásokat, va-

H Í R E K

A  N o e g yle t karácsonyi 
gyűjtésének eredm énye.

A Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegylet és a Vöröskereszt 
helyi fiókjának január 23-i együt
tes értekezletén dr. Tóth Mátyás 
nőegyleti főtitkár beszámolt a Nő
egylet karácsonyi gyűjtésének és a i 
segélyezési akciónak eredményéről. 
Eszerint
35 nőegyleti gyűjtői ven

befolyt 233952
A. leánycserkészek adó-
. mánya 25 —

.130 kg gulyáskonzerv
értéke 754-—

65 kg vegyesiz értéke 143-—
Egyenleg özv. Samarjay

Jánosnétó! 573
Összesen: 3267 25 P

Ehhez járult 
Az Országos Nép- és 

Családvédelmi Alapból 202914 P 
Az Éneklő Ifjúság ado

mánya 580'— P
Végösszeg: 5876 39 P,

amely teljes egészében a segélye
zés céljaira lett felhasználva. Se
gélyben részesült összesen 253 
mindkét nembeli iskolás gyermek, 
89 hadbavonultak hozzátartozóinak 
gyermeke, összesen tehát 343 gyer
mek. Segélyt kapott 105 városi és 
nőegyleti szegénygondozásban ré
szesülő és 25 hadbavonult családja. 
Összesen tehát 130 család.

Az összes segéiyzettek száma 
419 volt.

özv. Samarjay Jánosné elnök 
őszinte elismerését fejezte ki a gyüj-

sutasokat stb. kell idehaza pó
tolni. Bízunk abban, hogy Rima
szombat magyar asszonyai megér
tik az idők szavát és nagy szám
ban jelentkeznek a nemzeti fontos
ságú honvédelmi munkaszolgálatra. 
A szervezési munkákat vármegyénk
ben dr. Ho r v á t h  Árpádné, alis
pánunk felesége végzi, aki az ön
kéntes jelentkezőket minden dél
előtt 10— 11 óra között a várme
gyeházai lakásán fogadja.

«------— -----

tés nagyszerű eredménye felett. „A 
felolvasott kimutatás fényes ered
ménye — mondotta — már önnia- j 
gában is a legnagyobb dicséret a 
lelkes gyűjtők és adományozók ér
demeiről." Indítványára kimondot
ták, hogy a felolvasott kimutatást és 
az ennek alapját képező gyűjtői veket 
jegyzőkönyvileg örökítik meg. Kü
lön jegyzőkönyvi köszönetét fejez
tek ki a Rimaszombati Konzerv
gyár igazgatóságának nagyértékü 
adományaiért, azEneklőIfjuságnak a 
pénzadományért és Valaszkay Rezső 
ipartársulati elnöknek a felruházási 
ünnepség alkalmából az Ipartársu
lati Székház nagytermének ingye
nes átengedéséért.

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Föméltóságu Kormányzója dr. Mól 
ndr Gyula sebész-főorvos, a miskolci 
Erzsébet-kórház osztályvezető sebész
főorvosának a közegészségügy szolgá
lata terén kifejtett értékes munkásságá
ért a m. kir. egészségügyi főtanácsosi 
címet adományozta. — A kormányzói 
kitüntető adományozásban részesült dr. 
Molnár Gyula városunk szülöttje,* or
szágszerte elismert nagytudásu és ki
tűnő orvos, akinek gyógyító kezét sok 
ezer beteg áldja. Kitüntetése igy Borsod
ban és Gömörben is őszinte örömet 
keltett.

Vármegyei kinevezés. A m. kir. bel
ügyminiszter dr. Szeleczky Adorján 
vármegyei aljegyző, rimaszombati lakost 
Nógrád vármegye törvényhatóságához 
vármegyei árvaszéki ülnökké kinevezte.

Elismerés a putnoki Bajtársi Szol
gálat vezetőségének. Vitéz Borbély- 
Maczky Emil borsodi főispán a putnoki 
Bajtársi Szolgálat elnöknőjéhez, Mogyo- 
róssy Imre főszolgabíró feleségéhez in
tézett levelében meleg köszönetét és 
elismerését fejezte ki azért a szép ered 
ményért, amit az ottani Bajtársi Szol
gálat lelkes vezetői és tagjai az elmúlt 
évi beszámolójuk szerint elértek. A fő 
Ispán további lelkes munkára kérte a 
vezetőséget.

A Poigárikör ez idei második
kulturestje: január 30 án, szombaton
este 8 órakor.
Uj ev. esperesi segédlelkész. Dr.

Ottlyk Ernő ev. lelkészt felettes ható
sága Rozsnyóra a gömöri evangélikus 
esperesség s gédlelkészévé nevezte ki. 
Az uj segédlelkész állását már elfoglalta.

A Mária Kongregáció február 2-án, 
kedden d. u. 3 órakor a Széman-lntézet 
kongregációs termében népmüvelődési 
előadást tart.

Halálozások. Tibély László nyug. 
kórházi gondnok január 22-én, 80 éves 
korában rövid szenvedés után meghalt. 
Az elhunyt hosszú éveken át vezette a 
volt vármegyei közkórház gazdasági 
hivatalát, s a páratlan lelkiismeretességü 
és szorgalmas tisztviselő mintaképe volt. 
A csehszlovák uralom kezdete után vo
nult nyugalomba, melyet csöndes pihe
nésben töltött el. Temetése január 24 én 
nagy részvét mellett folyt le.

Nagy gyász érte a gömöri evangéli
kus társadalmat. Jdrossy Mihály, a ba- 
logpádári ág. h, ev. egyháznak 32 éven 
át buzgó lelkésze és örökös felügyelője, 
az osgyáni ev. egyház felügyelője, a ri
maszombati egyház presbitere stb. éle
tének 68. évében, január 27 én délután 
meghalt. Csaknem négy évtizeden át 
hűséggel szolgálta az Urat, s nyuga- 
lombavonulása után a rimaszombati tár
sadalomnak vált közkedvelt tagjává. — 
Halálát özvegye, sz. Győry Erzsébet, 
akivel 21 évet élt boldog házasságban, 
két leánya, vejei és unokái gyászolják. 
Temetése szombaton d. u. 2 órakor lesz 
a helybeli ev. templomból.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett férjem, il

letve gyermekünk elhalálozása alkalm á
ból mély fájdalm unkat részvétükkel igye
keztek enyhíteni, s kik a végtlsztesség- 
téteten m egjelentek, ezúton mondunk há
lás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. január hó.
özv Vldó Istvánná 

és Vidó-család.

A választói névjegyzék kiegészítése.
A polgármester nyomatékosan felhívja 
azokat a férfiakat, akik ez idén töltik 
be 26. életévüket és azokat a nőket, 
akik ez évben lesznek 30 évesek, hogy 
a választói névjegyzékbe való felvéte
lük céljából a jövő hét folyamán okvet
lenül jelentkezzenek a városháza 4. szá
mú szobájában.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Tarka toll 90 fillér jobb 2'—P szürke, vegyes 
2 60, jobb 3-20, még jobb 4 —, finom szürke 5'—, 
Fehéres fosztott 6 50, jobb 7 50, még jobb 9 —, 
fehér fosztott libatoll 10 50, pehelyest 12'— 
pengőtől szállít 5_kilós papirzsák-csomagolásban 
bérmentve, utánvéttel. Tisztviselőknek 30/„ 

kedvezmény.
V A R G A  A N T A L  ágytollvállalata, 

_^^<iskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Helyesbítés. Múlt heti számunkban 
Baranyay Antal MÁV. főellenőr kineve
zésével kapcsolatban sajtóhiba csúszott 
be, amennyiben Baranyay Antal régebbi 
tisztsége nem raktárnok, de árupénz
tárnok volt.

A Rim aszom bati 1 akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.
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Tábori posta tudakozó Irodát állí
tanak fel Budapesten, a XIV. kerület 
Abonyi-ut 7. sz. alatt. A tudakozó iroda 
kivizsgál minden panaszt s általában 
minden tábori postai vonatkozású ügy
ben készséggel nyújt felvilágosítást.

A főváros egyik legnagyobb textil- és ru
házati részletkereskedö vállalata k e r e s  
közalkalmazotti vevőkörének látogatására

üzletszerzőket
és

h e l y i  k é p v i s e l ő k e t
Kizárólag szakmailag képzett és üzlet

szerzői gyakorlattal bíró őskeresztény urak 
mujtsák be — fényképpel és referenciák
kal felszerelt — ajánlataikat .Tekintélyes 
jutalékjövedelem ” jeligére Blockner J. 
hirdető irodában, Budapest, IV. Városház
utca 10.

Árjelző lappal kell ellátni az eladó 
bútorokat. A közellátási miniszter a 
bútorok eladási árát megállapította, 
egyben elrendelte, hogy a raktáron lévő 
minden e:yes bútordarabot árjelzőlappal 
kell ellátni.

A helyi iskolínkivüli 
népművelési bizottság

január 28-án, csütörtökön délután 
dr. Gabonás János helyettes-pol
gármester elnökletével ülést tartott, 
amelyen a tagok csaknem teljes 
számban jelentek meg. Az ülés 
letárgyalta az 1943. évi költség- 
vetést és megbeszélte az ez évi 
előadások programját.

A gondnokságról nagy elfoglalt
sága miatt lemondott Horváth La
jos iskola-igazgató helyett a bizott
ság egyhangúlag Szabó István ál
lami fiúiskolái tanitót ajánlotta a 
törvényhatósági iskoiánkivüli nép- 
müvelődési bizottságnak uj gond
nokként.

Az egyes iskolák keretén belül 
az előadások már a közeljövőben 
megkezdődnek.

Készüljünk az Ipartársulat 
által rendezendő műsoros
H O N V É D - E S T R E .

P á lyá zat m unkásjuta lm akra .
A miskolci Kerületi Kereskedel

mi és Iparkamara felhívja az érde
keltek figyelmét arra, hogy a m. 
kir. iparügyi miniszter az immár 
egy évtizednél régebb idő óta kö
vetett gyakorlatnak megfelelően az 
arra kiválóan érdemes, idősebb — 
az 50 éves kort betöltött — ipari 
munkások részére az 1943. évben, 
22 egyenkint 100 (egyszáz) pengős 
jutalmat, valamint elismerő oklevelet 
szándékszik adományozni. A jutal
makra csak olyan munkások pá
lyázhatnak, illetve olyan munkások 
hozhatók a munkaadók és Kamara 
által javaslatba, akik jelenlegi, vagy 
volt munkaadójuknál megszakítás 
nélkül legalább is betöltött 25 év 
óta vannak, illetve voltak alkal
mazva.

A munkások pályázatait a mun
kaadóknak ez évi február hó 15. 
napjáig kell a Kerületi Kereske
delmi és Iparkamarához benyújta
nak. — Bővebb felvilágositást az 
Ipartársulat nyújt.

Védekezés az influenza ellen. Az Or
szágos Közegészségügyi Intézel járvány
tan! megfigyelése szerint január végén, 
vagy február elején szokott fellépni az 
influenza-járvány. Bár már is történtek 
szórványos megbetegedések, ez idén az 
influenza járványszerüleg még nem lé
pett fel. A közegészségügyi hatóságok az 
óvintézkedéseket megtették a nátha
járvány ellen, a megbetegedésektől azon
ban egyénileg is védekezni kell. Hacsak 
nem szükséges, kerüljük a tömeges 
összejöveteleket, aki pedig betegnek 
érzi magát, tartózkodjék az egészsége
sekkel való érintkezéstől. — A valódi 
influenzát meg kell különböztetni más 
hasonló megbetegedésektől, mint amilyen 
a nátha gége- és léghurut meghűléses 
alapon. A valódi influenza hirtelen kez
dődik és mindjárt kezdetben az ártal
mas fertőzés benyomását és érzését 
kelti. A betegség magas lázzal, szem-, 
derék- és végtagfájdalmakkal (esetleg 
gyomor- és bél bántalmakkal) jelent
kezik, legjellemzőbb tünete a levertség 
és fáradtságérzés. Aki ezeket észleli, 
azonnal forduljon orvoshoz, mert ezzel 
úgy saját magának, mint embertár
sainak is javára cselekszik.

Nemzeti filmszínház.
Hónapokig kivételes közönségsikerrel 

játszották Budapesten Szántó Armand 
Szécsén Mihály pompás sikerű vigjátékát, 
a „Budapest—Wien“-t. Pacséri László 
irta át filmre a sziporkázóan mulattató 
szöveget, amely a vásznon az „Azur- 
express" cimet kapta. Benne Páger An
tal újból kitűnő szerepet kapott, mel
lette a közönség két bűbájos kedvence: 
Tolnay Klári és Szeleczky Zita szere
pelnek a legjobb magyar gárda élén. A 
Nemzeti Filmszínház a nagyszerű film- 
ujdonságot most szombaton és vasárnap 
mutatja be. — Február 1-én, hétfőn és 
2-án, kedden az olasz haditengerészet
ről szóló egész estét betöltő hatalmas 
filmalkotás kerül sorra: „A „103' nem 
tért vissza..." cimeti. Főszereplője a gép, 
amely ezer viharral küzd meg és az 
olasz tengerészet tisztjei és legénysége. 
Az izgalmas olasz filmremek méltó párja 
a német „Buvárhajók nyugatra" cimü 
hasonló zsánerű filmnek. — Február 
3 án, szerdán és 4-én, kedden a „Vég
zet" cimen rejtélyekkel teli szerelmi 
dráma fut a vásznon. Főszereplők: Ben- 
jamino Gigli, a nagy olasz énekes, a né
met Werner Futterer, Kirslen Heilberg 
és Rudolf Platté. — Február 5 én, pén
teken este mutatja be a filmszínház 
Karády Katalin legújabb parádés szere
pével a „Halálos csók“-ot. Zsigray Ju
lianna nagyszerű története az elátkozott 
várkastély úrnőjéről szól, aki ha valakit 
megcsókol, az meghal. Karády Katalin 
mellett Nagy István, Perényl László, Pet
ites Ferenc, Rajnay, Pataki és Gregus a 
főszereplők.

Irodalom .
Mély vizeken.

Ulrich Sándor uj regénye, bár oldal
számra nem éri el a mai óriásregények 
ezres számait, hatalmas erejű munka. 
Azzá teszi egyrészt a nagyszabású hát
tér, amelyet a világháború összes harc 
terei adnak meg; másrészt az iró meg
látása, amely egyformán tudja érzékel- 
lelni a nagyságot egy halászlegény és 
egy gazdag parasztlány szerencsétlen 
szerelmében, egy kisgyermek halálában, 
egy újonc harctéri búcsúszavaiban — 
és az egyre fogyó utászszázad szinte 
utolsó emberig való gigászi küzdelmé
ben. A stilus, amelyben mindezt elmondja, 
egyszerre kemény és köllöi, bája és za- 
mata szokatlan, utánozhatatlan, de végig 
lenyűgöző. Egész beállítása meglepően 
időszerű. Aki elolvassa, tisztában van 
vele, mi a háború és mit jelent a benne 
résztvevőkre nézve; mégsem fotográfia, 
hanem tiszta, a szó legnemesebb értel
mében vett irodalom. A regény hőse: 
Wilhelm Mann, a halász, aki ott él a 
„mély vizek* mentén, s élete folyásában 
emberek élnek, szeretnek és véreznek.

A kitűnő regényt S. Bokor Malvin for
dította le magyarra; fordítása hiven meg
őrizte a mű költői szépségét és vissza
adja minden megkapó sajátságát. A szép

kiállítású könyv aSingerésWolfner Iro
dalmi Intézel kiadásában jelent meg. 
Ára fűzve 6‘—, kötve 8'50 P.

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 '/ .- é v re  az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujségoni-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/,-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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

A „Hid“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti I pja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 1 30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ul 7.

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 „Magyar Erő" Nyíró József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2 40 P.

TC1T- A Kossuth Lajos utca
•E á A d jU O *  10. sz. udvarában lévő

k é t e g y s zo b á s -k o n y h á s  lakás
e l a d ó .  — Értekezni lehet ugyanott 
b. és d. szám alatt. 2-2

275/1942. vght. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Glacz Oltmár budapesti ügyvéd 
által képviselt Hangya központ buda
pesti bej. cég javára 953 P 97 f tőke és 
több követelés és járulékai erejéig, a 
budapesti kir. járásbiróság 1942. évi 
419/96. sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. évi dec. hó 18-án le
foglalt 1200 pengőre becsült ingóságokra 
a feledi kir. jbiróság Pk.: 2293/1942. sz. 
végzésével az árverés megtartását elren
delem végrehajtási szenvedő lakásán, üz
letében : Serke községben 102, 238. sz. 
a. leendő megtartására határidőül 1943. 
évi február hó 12. napjának délelőtti 12 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 2 drb ökröt s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet Ígérőnek, de legalább a 
becsár */»-részéért készpénzfizetés mellett 
el fogom adni.

Feleden, 1943. évi január hó 21.
Bajkai Gyula s. k.

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

Eladó.
I . r e n d ű  k o v á c s m t i h e l y
berendezés azonnal eladó. Cim a 
kiadóhivatalban.

___________ 1943. január hó 31.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Rimaszombat. Szlj- 
jártó utca 54. szám alatt TÓTH  
SÁNDOR néven

kádármfiheljt nyitottam.
Éveken keresztül dolgoztam nagyobb kídár- 
mühelyekben, legutóbb pedig Budapesten, 
mint munkavezető működtem. A szakmámban 
elért nagy gyakorlatom, vala'mint anyagi vi
szonyaim biztosítékot nyújtanak arra, hogy 
igen tisztelt megrendelőim minden kívánsá
gának eleget tehessek. — Műhelyemben bo- 
roshnrdók szesz-, olaj-, zsirhordók. to
vábbá száraz anyagokhoz szükséges csoma
goló hordók, ezenkívül kádak, dézsák és 
mindenféle kádármunkák jutányos árban ké
szülnek. — Mindennemű javításokat olcsón 
és szakszerűen vállalok. — Magamat a tisz
telt Cim jóindulatába ajánlva és szives meg
rendeléseit kérve, vagyok

teljes tisztelettel :
T óth Sándor kádárm ester.

Gömür és Kishont vármegye alispánja.
1141/1943. szám.

Tárgy : A vármegye törvényha
tóságánál üresedésben 
lévő 1 díjas és 2 d jta- 
lan közig, gyakornoki 
állás betöltése érdekében 
országos pályázat ki
írása.

P á ly á z a ti h irdetm ény.
A Gömör és Kishont vármegye tör

vényhatóságánál jelenleg üresedésben 
lévő egy dijas és két díjtalan várm. köz- 
igazgatási gyakornoki állásra a Várm. 
Ügyviteli szabályzat 2. § a értelmében 
országos pályázatot hirdetek.

A szóban lévő állásokra megkívánt el
méleti képesítést az 1929. évi XXX. t.
c. 65. §-ának (1) bekezdése írja elő.

A díjas közig, gyakornoki állás az ál
lami rendszerű XI. fizetési osztály illet
ményeivel van egybekötve, mig a díjta
lan közig, gyakornokok segélydija a 
23 112/III. a.—1942. B. M. számú rende
let értelmében jelenleg havi 15650 P 
az őket a 6500/1942. M. E. számú ren
delet szerint megillető háborús külön 
munkaátalány beszámítása nélkül.

Felhívom mindazokat, akik a fentebb 
említett állásokra pályázni óhajtanak, 
hogy pályázati kérelmüket dr. Rad- 
vánszky György főispán ur Öméltóságá
hoz cimezve 1943. évi február hó 28 
ának déli 12 órájáig hozzám nyújtsák be. 
Az elkésetten beérkező kérelmeket nem 
fogom figyelembe venni.

Közszolgálatban állók pályázati kérel
müket a szolgálati ut betartásával köte
lesek benyújtani.

A pályázati kérelemhez a következő 
okmányokat kell csatolni:

1. a pályázó szül. anyakönyvi kivo
natát, szüleinek házassági és szül. anya
könyvi kivonatait,

2. a 7720/1939. M. E. számú rendelet
3. §-a alapján nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázó nem esik az 1939. évi IV. t. 
c. hatálya alá,

3. a magyar állampolgárságot igazoló 
okiratot, vagy annak hiányában olyan 
bizonyítványokat, melyek a magyar ál
lampolgárságot valószínűsítik,

4. három hónál nem régibb keletű er
kölcsi bizonyítványt,

5. egyetemi (jogakadémiai) leckeköny
vet,

6. az 1929. évi XXX. t. c. 65. § ában 
előirt elméleti képesítést Igazoló jog
vagy államtudományi ludori oklevelet,

7. életleirást,
8. a már alkalmazásban állók szolgá

lati bizonyítványukat,
9. az esetleges katonai szolgálat iga

zolását,
10. közszolgálatra egyészségügyi szem

pontból alkalmasságot igazoló újkeletű 
hatósági orvosi bizonyítványt.

Az állásokat a vármegye főispánja ki
nevezés utján tölti be.

Rimaszombat, 1943. évi január hó 2.
Dr. Hoiváth Árpád 

alispán.

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


