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ÁLDOZAT A GYŐZELEMÉRT.
Odakint Keleten most a világ

történelem legnagyobb csatája fo
lyik. Harc, amelynek elszántsága 
és méretei mellett eltörpülnek a 
história legirtózatosabb ütközetei 
is. Thermophyle, Cannae, Catalau- 
num, Marengo vagy Austerlitz sze
rény és jelentéktelen tusakodások 
voltak ahhoz a gigászi birkózáshoz 
képest, amelyet az európai nacio
nalista népek folytatnak az ázsiai 
bolsevista barbársággal. Ebben az 
embert, vért, anyagot emésztő küz
delemben csak két esély van: győ
zelem vagy elpusztulás. Európai 
szabadság vagy világkatasztrófa, 
amely maga alá temeti az emberi 
civilizációt, keresztény kultúrát, a 
népek és egyéni életek szabadsá
gát és egyetlen irtózatos rabszolga
gyarmattá alakítja az egész világot.

Ilyen harcban, ekkora küzdelem
ben, amikor népek sorsa vettetik 
kockára, amikor egy egész világ 
jövendője fölött történik döntés, a 
háború természetéből foiyólag le-1 
hetnek veszteségek, de — annak, 
akinek van hite és meggyőződése 
— pillanatnyilag sem szabad két
kedni abban, hogy ezekben a csa
tákban mégis az erkölcsi igazság, 
a jobb vezetés, fölényesebb techni
ka, fejlettebb kultúra, hasonlíthatat
lanul különb szervezettség, vagyis 
a mi oldalunk aratja a teljes győ- 
zedelmet.

A kormányzópárt nyilvánossága 
előtt legutóbb Kállay Miklós minisz
terelnök minden szépitgetés, ken
dőzés nélkül mutatott rá arra a 
tényre, hogy vesztességeink súlyo
sak, de meg sem közelitik azokat 
a csillagászati számokat, amelyek-! 
ről az ellenséges rádiók fecsegtek. 
A magyar hadijelentés is kertelés 
nélkül elismerte a magyar csapatok 
nehéz és vesztességteljes harcát, 
amely hősiességében, elszántságá
val semmiben sem marad alatta a 
nagy szövetségesek dicsőséges 
helytállásának. A belső arcvonal, a 
a szeretteiért aggódó, hősiesen lel
kesedő Magyarország — igenis — 
súlyosnak érzi egyetlen magyar 
honvéd hősi halálát, vagy legköny- 
nyebb sebesülését is, de számol 
azzal a könyörtelen ténnyel, hogy 
ma a háború vastörvénye uralko
dik a világon. Áldoznunk és vérez- 
nünk kell, hogy megmenekedjünk 
attól a sokkal nagyobb, sokkal sú
lyosabb és minden tekintetben el
viselhetetlen csapástól, amit a Ma
gyarországra szabaduló bolsevista 
áradat jelentene. A nálunknál jóval

kisebb finn testvér ugyanilyen meg
dönthetetlen meggyőződéssel állta 
az 1939—1940-es esztendők téli 
csatáit, ugyanilyen rendíthetetlen 
helytállásról tesz tanúbizonyságot 
ma és a héroszi bajtárs, a nagy 
német szövetséges védereje ugyan
ilyen mesebeli kitartással állja a 
bolseviki embercsorda tömegroha
mait. Sztálingrádban, az összelőtt 
romváros lövészárkaiban, az egy
szerű gránátossal egy vonalban, 
kezében szuronyos puskával har
colt a tiszt, a vezénylőparancsnok: 
a tábornok. Ha tiz, ha száz ember 
önfeláldozásáról van szó, a cinikus, 
hidegszivü ember talán azt mond
hatja, hogy ez szent őrültség, de 
amikor százezer ember éhezve, vé-

A „Görnör" folyó évi január hó 
31-iki számában megemlékeztünk 
arról, hogy Magyarország Főmél- 
tóságu Kormányzója a főispáni ál
lásáról lemondott dr. runyai ’Sóldos 
Béla m. kir. titkos tanácsos helyébe 
Görnör és Kishont vármegye főis
pánjává dr. radványi és sajókazai 
Radvánszky Györgyöt nevezte ki.

A hivatalát február hó 8-án el
foglaló uj főispán előtt dr. Horváth 
Árpád alispán a vármegye tisztvi
selői karával hétfőn délben tisztel
gett. Dr. Radvánszky György a 
tisztviselők üdvözlését dolgozó-szo
bájának nemes hagyományokat és 
komoly munkát sugárzó légköré
ben fogadta. A múltnak és a jelen
nek ez a különös hangulata, amely 
mindenkor a legodaadóbb köteles- 
ségteljesitésre kötelezi azokat, akik 
ennek a vármegyének az élén ál
lanak, kiérződött a tisztelgés során 
elhangzott beszédekből is. Az üd
vözlésen a járások főszolgabirái és 
Rimaszombat, valamint Rozsnyó me
gyei városok polgármesterei is meg
jelentek. A tisztviselők ragaszko
dását és bizalmát dr. Horváth Ár
pád alispán tolmácsolta:

A z a lisp án  üdvözlő beszéde.

„A vármegye tisztviselői kara, 
az állami hivatalok, a vármegyei 
számvevőség és a segédhivatali 
tisztviselők nevében őszinte tiszte
lettel köszöntőm Méltóságodat ab

rezve, utolsó töltényig kitartva küzd, 
akkor ebben a hősi erőfeszítésben, 
ebben az ezreket egybefoglaló ha- 
lálraszántságban meg kell érezni 
mindenkinek, hogy ők, akik ott 
voltak, akik közvetlen közelből 
tekintettek bele a bolseviki pokol 
minden rémségébe, jobbnak látták 
a halált, éhezést, embertelen nél
külözést, mint azt a bizonyos szov
jetmennyországot.

Ebben a meggyőződésben egyen
lő értékű társ velük a magyar hon
véd, aki inkább veszteségeket szen
ved, inkább elcsorgatja piros vérét 
a végtelen, fehér hómezőkön, sem 
mint, hogy a magyar otthonra en
gedje szabadulni a vörös pokol 
ördögi tüzét. S ha vannak veszte
ségek, ha a magyarság sem mene
külhet a háború következményei

ból az alkalomból, hogy főispáni 
székét a mai súlyos és gondterhes 
időkben elfoglalja." Majd a mai 
közigazgatás felelősségének teljes 
tudatában

azokról a történelmi időkről 
beszélt, amilyenek a mi vér
rel irt történelmünk során is 

alig fordultak elő.
Komoly szavakkal figyelmeztetett 

a kötelességekre, amelyeknek el
végzésére a tisztviselőknek össze 
kell fogni. Kifejezte azt a remé
nyét, hogy az uj főispán fiatalos 
tettrekészsége ezt a munkát meg 
fogja könnyíteni. Ezután igy foly
tatta :

„Ezért őszinte szívvel köszöntőm 
Méltóságodat, de különös meleg
séggel, mint ennek a vármegyének 
a szülöttjét."

Kitért az alispán

„Kedves Barátaim!

Mélyen meghatottak azok a meleg sza
vak, amelyekkel az alispán ur engem 
üdvözölni szives volt.

A tisztviselői pálya ma nemcsak díszt 
és méltóságot jelent, hanem sokkal in
kább áldozatos munkát, lemondást és 
kitartást követel.

Ma a tiszviselőknek elhivatottságot 
kell magukban érezniük és minden 
mellékszempontot félreállitva, erejük 
és tudásuk legjavát nyújtaniuk,

elől, akkor ezeket nem rémüldö
zéssel, hanem a testvér iránti mély
séges sajnálattal, de mindenekfölött 
azzal a hittel kell fogadni, hogy a 
mi fiaink áldozata nélkül ezerszeres 
vértenger borítaná el az akácos 
portát, vérfolyam sodorná magával 
a gyermek bölcsőjét és tűzben, 
vérben, bolseviki terrorban pusz
tulna el a magyar otthon, s vele 
minden, ami magyar és amiért ér
demes élni. Igen! Vannak kemény 
perceink, nehéz óráink, vannak le
gendás hőseink, de ők, akik meg
haltak, valamennyien tudják, hogy 
a maguk vifágát védik. Az ő drága 
vérükkel áztatott barázdából egy 
erős, független Nagy-Magyarország 
számára fog tavasszal kisarjadni a 
biztos győzelem és a jövendő ve- 

' tése.

Dr. Radvánszky György főispán üdvözlése.
A tisz tv ise lő i kar, a törvén yh atóság i k isg y ü lé s  és a K özigazga tási B i
zo ttság  r a g a s z k o d á s á r ó l  és b i z a l m á r ó l  b i z t o s í t o t t a  a  főispánt.

Dr. Radvánszky György főispán válasza.

a Keletről fenyegető veszede
lemre is, amelynek elhárítása 
végett a munka asztalánál is 
kettőzött munkateljesítménnyel 

kell helyt állni.
A maga részéről teljes támogatást, 
a tisztviselői kar részéről pedig a 
legteljesebb odaadást ajánlotta fel. 
Majd igy fejezte be beszédét:

„Meg vagyok győződve, hogy 
ennek a közös, vállvetett mun
kának az eredménye nem fog 

elmaradni.
Ebben a reményben köszöntőm 
Méltóságodat és személyére, vala
mint munkájára Isten áldását ké
rem."

A tisztviselői kar lelkes éljenzése 
közben az alispán üdvözlő szavaira 
dr. Radvánszky György főispán a 
a következőkben válaszolt:

hogy szükebb hazájukban : megyé
jükben a rájuk bízott feladatokat 

megoldhassák.
A ti munkátoktól függ főleg és első

sorban az, hogy a mai nehéz háborús 
viszonyok mellett a közigazgatás bo
nyolult gépezete megfelelően működjön 
és sehol meg ne akadjon.

Én ebben a munkátokban mellettetek 
leszek, de mellettetek leszek a szigorúan 
vett hivatalos munkátokon felül is, mint 
veletek érző barát, aki ismeri örömeite-
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11.689 P gyűlt össze
városunkban a honvédcsaláflok megsegítésére.

két, gondjaitokat egyaránt: hozzám min
dig bizalommal fordulhattok.

Baráti kezet nyújtok felétek és felhív
lak a közös munkára ennek a várme
gyének az érdekében.

Kérlek tehát és ezt
megkövetelem is, hogy kötelesség- 
tek teljesítése kapcsán semerre se, 
csak előre tekintsetek, és azon az 
utón haladjatok, ahol ma az egész 
nemzet halad a boldogabb és szebb 

magyar jövö felé.
Ahogy rám számíthattok, úgy akarok 

rátok én is mindig számítani, mert
ma mindenkinek kötelességét tnara- 

radéktalanul teljesítenie kell, —
ahogy azt a megyénk sok lakosa jelen
leg a fronton, a legnehezebb viszonyok 
között teljesíti — mert különben nem

maradhat meg azon a helyen, amelyet 
elfoglal.

Kérem az Isten áldását ennek a me
gyének az érdekében és ezáltal az egész 
ország javára velem együtt kifejtendő 
munkátokra."

A főispán komoly, de mégis ba
rátságos szavai a legkedvezőbb ha
tást váltották ki: a tisztviselők lelke
sen megtapsolták és megéljenezték. 
Majd barátságos elbeszélgetés után 
újból megkezdődött a munka agömö- 
ri vármegyeházán, ahol a nagy elő
dök nemes példájától áthatva főis- 
páni magas közjogi méltóságában 
a fiatal Radvánszky György meg
kezdte munkáját.

A honvédcsaládokért lefolyt or
szágos gyűjtés február 7-én befe
jeződött. Rimaszombat megyei vá
ros polgármestere ezen a napon 
már meg is ejtette a házról-házra 
gyűjtés elszámolását. Az eredmény 
— mint már előre jeleztük — min
den várakozást felülmúlt. A kiadott 
iveken befolyt adományokból ösz- 
szegyült összesen

10.848 P 14 fillér.
Az egyes hivatalok is bejelen

tették az áltatok összegyűjtött és 
közvetlenül a honvédelmi miniszté
riumnak beküldött összegeket, ame
lyek

841 P 30 fillért

tettek ki. Eszerint a gyűjtés vég
összege :

11.689 P 44 fillér.
Ha ehhez a szép eredményhez még 
hozzávesszük azokat az adományo
kat, amelyek Rimaszombatból az 
egyes szervezetek és a napilapok 
utján küldettek be a központba, 
úgy a közel 12.000 pengőt kitevő 
gyűjtési eredménnyel Rimaszombat 
városa nemcsak a szomszédos vá
rosok eredményeit szárnyalta túl, 
de országos viszonylatban is az 
elsők közé került. Köszönet és di
cséret érte az ügybuzgó gyűjtők
nek, hála és elismerés a nemes 
adakozóknak.

A  várm egyei kisgyülés.és a 
K özigazgatási B izottság ünnepi ülése.

Kedden délben a th. kisgyülés 
és a Közigazgatási Bizottság tag
jai is ünnepi ülésre jöttek össze. 
A bizottsági tagok ünnepi öltözéke 
külsőleg is kifejezésre juttatta a 
vármegye uj vezetőjének üdvözlé
sét is programjába foglaló első 
ülés jelentőségét.

A bizottsági tagok és rajtuk ke
resztül a vármegye közönségének 
érzelmeit dr. Radvánszky György 
előtt vitéz Baráth Károly ev. lel
kész, bizottsági tag tolmácsolta:

V itéz  B aráth  K ároly  
b izo ttsá g i ta g  üdvözlő be

széde.
„Méltóságos Főispán U r! Tekintetes 

Kisgyülés és Közigazgatási Bizottság!; 
A magyar történelem folyamán kevés j 
olyan sorsformáló korszak volt mint ez j 
a mostani. Minden egyes embernek ereje, j 
tudása, lelkesedése maximumát kell köz
életi munkájába belevinni, mindezeken | 
felül áldozatkészségét élete feláldozásáig 
felfokozni azért, hogy a történelem mér
lege a nemzetek értéksulyának mostani 
lemérésénél a javunkra billenjen, s így 
a titáni küzdelemből a magyar nemzet 
egésze győztesen kerüljön ki.

A magyarság Géniusza ilyen felfo
kozott élet élését kívánja meg min
den magyartól, a magyarság egye
temétől, szerves részeitől, igy Gömör 
és Kishont vármegyétől is, amely
nek élére a Főméltóságu Kormány
zó Ur, ebben a súlyos események
kel gördülő időben, dr. Radvánszky 
György Öméltóságát főispánul 

állította.
Amikor úgy a kisgyülés, mint a Köz- 

igazgatási Bizottság nevében van sze
rencsém üdvözölni Méltóságodat, legyen 
szabad Méltóságod személye iránt ér
zett bizalmunkat és szeretetünket kifeje
zésre juttatnom.

Bizalmunknak záloga, hogy Méltóságod
családjának nagy, történelmi tradí

cióival jött közénk.
A Radvánszky család a régmúlt száza
dokból hozta magával a magyar hűsé
get és hazaszeretetet a késő századok
ba, — Méltóságod most pedig ide Gö- 
mörbe, szülővármegyéjébe, ebbe a szé
leskörű c>aládjába. Kit fogadhatna na
gyobb szeretettel ez a nagy család, ha 
nem a hozzátartozót?

De nemcsak hagyományokat hozott 
magával, de talált is itt hagyomá
nyokat. Közvetlen főispán elődjeinek, 
dr. ’Sóldos Bélána"k és Hevessy Lász- . 
lónak munkásságát, akik ebben az 
idegen uralom alól felszabadult vár
megyében újra megindították a ma

gyar nemzet vérkeringését.
Éppen ezért meg vagyunk róla győződ

ve, hogy Méltóságod Gömör és Kishont 
vármegyének szellemi és anyagi jólétét 
szivén viseli é? egész lélekkel fáradoz
ni fog felvirágoztatásán.

Ezért üdvözöljük nagy örömmel, bi- . 
zalommal és szeretettel magas mél

tóságában
és kérjük az Istentől, hogy adja gazdag 
áldását munkájára, életére, családjára. 

Isten hozta, Isten éltesse !“

A szivből jövő meleg üdvözlésre, 
amely után a bizottsági tagok lel
kes ünneplésben részesítették az 
uj főispánt, dr. Radvánszky György 
emelkedett szólásra:

A főispán e lnök i m egnyitója.

„Tekintetes Kisgyülés! 
Tekintetes Közigazgatási Bizottság !

Kedves Barátaim !

Őszintén köszönöm azokat a meleg 
és közvetlen szavakat, amelyekkel vitéz 
Baráth Károly kedves barátom, evangé
likus lelkész ur üdvözölni szives volt.

Mélyen meghatott ez a pillanat, ami
kor itt, szükebb hazámban — ahová 
annyi sok szép, kedves szál és barát 
fűz, és ahol annyi boldog évet töltöttem 
el — a törvényhatósági életben először 
résztveszek, a kisgyiilésen először elnö
kölök.

A mai súlyos időkben fokozatosan 
fontos az, hogy mindnyájan, akik 
ennek a megyének vezetésére va
gyunk elhivatva, összetartsunk úgy 
a megyét érdeklő, de más vonatko
zású kérdésekben is. Ma a tettek 
idejét éljük, tehát ne várjon tőlem 
senki sok ékes szónoklatot akkor, 
amikor mindent el kell követni a 
felmerülő feladatok gyors és cél

szerű megoldására.
Fiatalos hévvel, hittel és akarattal jöt
tem és igy akarok veletek együtt ennek 
a megyének a javára dolgozni, annak 
a megyének, amely mindig kiveszi a 
részét a kötelesség teljesítésében nem
csak itthon, hanem kint a fronton is, 
ahol ennek a megyének számos fia küzd 
a haza javára.

Kérlek benneteket, hogy ti is — úgy 
mint eddig — legjobb tudással és

szeretettel vegyetek részt ezeknek 
a bizottságoknak munkáiban

és meggyőződésem, hogy közös mun
kánkat Isten áldása fogja kisérni."

A főispán rövid beszédéből is 
kiérződő meleg szeretet a szülő
föld iránt és a komoly munkára 
való elkötelezés a legnagyobb Ígé
ret a jövőre. Régen tudjuk mind
nyájan, hogy „minden szónál szeb
ben beszél a tett." Dr. Radvánszky 
György programját ebben az egy 
mondatban foglalhatjuk össze.

De ebben az egy mondatban 
benne van minden: szent el
határozás, áldozatos munka és 

szebb jövő építés.
Erre kötelezi az uj főispánt a 

nagy elődök nemes példája, a mai 
történelmi idők rendkívüli munka
teljesítményt követelő parancsa és 
a szeretet a szülőföld iránt.

G y e r m e k e t c
önként kérik a hashajtót ha már 
egyszer Darmolt kaptak. A Darmol 
ize kitűnő és fájdalom nélkül hat 
Darmolt adjon ön 
is gyermekeinek

„ E m lé k e z z ü n k  meg 
te s tv é re in k rő l, a k ik  v é d e lm e zik  

a k ö zö s  h a z á t ."
A hercegprímás szózatot intézett a 

katolikus papsághoz.
S e r é d i  Jusztinján bibornok, Ma

gyarország hercegprímása az uj 
esztendő alkalmából latinnyelvü 
körlevélben fordult a főegyház
megye papságához. Levelében meg
emlékezik arról, hogy

az áskálódó hazugság beszeny- 
nyezi az igazságot

és kiirtja a nemzeteknek egymás 
iránt való bizalmát. Az igazságnak 
és igazságosságnak csalárd elnyo
másában sohasem szűnünk meg

Istennek, az Anyaszentegyháznak 
és a Hazánk legfelsőbb tekintélyét, 
továbbá testvéreink és kivétel nél
kül minden polgártársunk méltósá
gát oltalmazni és védelmezni, — 
mondja többek között a levél. — 
Mikor pedig a mindenfelé elárult 
igazság és igazságosság miatt a 
rettenetes háborúban Magyaror
szágban is sóhajtozunk, ennél az 
évfordulónál

igyekezzünk az e n g e s z t e l é s  
szellemét előmozdítani

Boldog Margit, az Árpádok törzsé
nek legszebb virága nyomán. Is
tenben bízva, buzgó imáinkban éj
jel és nappal emlékezzünk meg 
azokról a testvéreinkről, akik mint 
modern hősök, életükkel védelme
zik a közös hazát és készek nagy
lelkűen magát a halált is elszen
vedni, hogy mi élhessünk. A levél 
végén a hercegprímás megköszöni 
a karácsonyi és újévi jókívánságo
kat és áldást küld papjainak.

A lemondások farsangja.
Az elmúlt héten Németország 

több olyan intézkedést léptetett élet
be, amelyek a polgári társadalom 
egyes életmegnyilvánulásainak kor
látozását, illetve teljes megszünte
tését jelentik. A német nép és szö
vetségesei teljesen átérzik törté
nelmi szerepük fontosságát ebben 
a mindannyiunk létéért folyó gi
gászi küzdelemben. Óriási erejénél 
fogva elsősorban Németország van 
hivatva arra, hogy a föld legkul
turáltabb részét a bolsevizálástól és 
az azzal egyenlő teljes pusztulástól 
megvédje. Németország csak most 
fogja megmutatni valódi nagyságát, 
amikor megkezdte az igazi totális 
háborút és az egész nemzet em
beri és anyagi erejét a győzelem 
szolgálatába állította. A német kor
mány ezzel az intézkedésével az 
erők átszervezésének olyan példáját 
mutatja, amely ámulatba ejti az 
egész világot: a barátokat és az 
ellenséget egyaránt. Az egész né
met gazdasági életet gyökerestől 
átszervezik, hogy a 80 milliós nem
zetben rejlő felbecsülhetetlen erőket 
a végső győzelem szolgálatába ál

lítsák. Ennek a nagy erőkifejtés
nek hatása nem is maradhat el. A 
német nép a szebb jövő és a nyu
godt élet reményében örömmel 
mond le a pillanatnyi kényelemről 
és a múlandó örömökről, — mert 
győzni akar!

* * *

II Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat!

I

1943. február 2-án Sztálingrád
ban megszűnt a puskaropogás. Pau- 
lus vezértábornagy hős hadseregé
vel a romok alá temetkezett. Utolsó 
rádióüzenetük a thermophylei hősök 
ama helytállásához hasonló: „Meg- 
cselekedtük, amit megkövetelt a 
nemzeti becsület. Éljen a német 
nép, éljen a Führer“. Bár a rádió 
már előkészített bennünket erre a 
hírre, mégis mindenkin végigfutott 
a hideg, megrendült sok százezer 
s z ív , a szemekben megjelentek a 
lélek gyémántjai, halkan egy imá
val áldoztunk a halott hősöknek és 
elszálltunk lélekben a Don kanyarba, 
ahol magyar vér termékenyíti meg 
az Őshaza térségeit, ahol uj ma
gyar mythoszok születnek meg, s 
a magyar vér aranyából uj magyar 
Jövő fogan. Magunkba szálltunk és 
önmagunkba néztünk, vájjon nem 
„Haláltánc“ az örvény szélén, amit 
mi itt folytatunk, nem ledér és vét
kes játék-e, hogy mi táncolunk, 
mulatunk, heje-hujázunk, amikor 
odakünn süvölt a burána, testet-
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lelket átjár a velőkig ható, der
mesztő hideg, s csak helyeselni 
tudjuk a német kormány eljárását 
és rendelkezését, hogy bezáratta 
az összes luxus helyiségeket, bá
rokat ; a háború végéig megvonta 
az árusítási jogot minden nem köz
hasznú kereskedéstől.

** *
Talán csak egy csöpp a tenger

ben az a hir, amelyről a német nép 
minden kényelemről és mulatság
ról való lemondásával itt foglal
kozni szeretnénk. Az egész or
szágra szólóan példátadó azonban 
az az elhatározás, amit Rimaszombat 
társadalma — a város polgármeste
rének és a rendőrkapitányság ve
zetőjének kezdeményezésére — 
egyhangúlag magáévá tett, hogy 
még a farsangra engedélyezett szó
rakozási lehetőségeket sem veszi 
igénybe és ez év tavaszán semmi
féle szórakoztató előadást vagy mu
latságot nem rendez. Nem tartja 
ugyanis helyénvalónak, hogy ami
kor a magyar honvédség — köz
tük a mi drága fiaink is — éle
tük veszélyeztetésével küzdenek a 
nemzeti létünket és a kereszténysé
get elpusztítani akaró vörös rém 
ellen, mi idehaza — hacsak néhány 
órára is — vigságban és táncban 
feledkezzünk meg azokról, akik 
érettünk a legdrágább kincsüket is 
feláldozni hajlandók. Mert áldoza
tot ma csak az orosz puszták bor-1 
zalmaiban küzdő honvéd hoz, s az 
a tény, hogy a fiatalságunk és az 
itthon nemzetvédő munkát teljesitő 
belső arcvonal többi tagjai lemon
danak a táncestélyekről és vigság- 
ról, nem áldozat, hanem kötelesség 
a külső arcvonal irányában.

Amilyen dicséretes és elismerésre 
méltó Rimaszombat társadalmának 
a farsangi örömökről való lemon
dása, éppen olyan üdvözlésre méltó 
hatóságaink vezetőnek az a terve, 
hogy a honvédcsaládok számára 
olyan jelentős sikerrel befejezett 
hivatalos gyűjtést, bizonyos formá
ban kiszélesítik és folytatni fogják. 
Mert az a helyes, hogy amit a szó
rakozásokra szántunk, adjuk azok
nak, akik közülünk arra legjobban 
rászorultak. S bizzunk abban, hogy 
„lesz még ünnep a világon," s ha 
majd katonáink győztesen, vissza
térnek közénk, velük együtt vigad
hatunk egy boldog és igazi tavaszt 
megelőző győzelmi farsangon.

A hónap végén nyilvántartott 
tbc-ek száma 211, trachomások 
száma 15.

Az 1942. évi december havi nép
mozgalmi adatok szerint a várme
gyében 180 gyermek született, 
ezek közül 177 élve, 3 halva szü
letett. Az összhalálozások száma 
135, közöttük 23 egy éven aluli 
gyermek és 112 felnőtt egyén volt. 
A vármegye természetes szaporo
dása + 45 lelket tesz ki a múlt hó 
ugyancsak + 45 és A múlt év ugyan
ezen hónapjának + 50  szaporulatá
hoz viszonyítva."

A tisztifőorvos jelentésében arról 
is beszámol, hogy a hadbavonult 
hatósági orvosok helyettesítésére a 
magyar kir. belügyminiszter 9 hon
véd munkaszolgálatos orvost ren
delt ki.

Komoly szerep vár a nőkre a munkaerővel vald 
takarékoskodás terén.

H Í R E K
E g yetlen  m u latság  

sem  lesz  a f a r s a n g  alatt.
A rimaszombati keresztény tár

sadalmi és kulturális egyesületek 
vezetői a legutóbbi idők eseményei
nek hatása alatt — magyar köte- , 
lességük teljes tudatában — a 
városházán megtartott értekezleten 
ünnepélyesen magukévá tették Kecs 
kémét város ama kezdeményezését, 
hogy a jelenlegi farsangi szezon
ban bált nem rendeznék, minden

Vitéz Gyulay Tibor, a budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara minisz
teri biztosa a rádióban érdekes elő
adást tartott a takarékossági gon
dolatról. Hangoztatta, hogy a taka 
rékosság békében magasrendü pol
gári erényt jelent, a háborúban 
álló országokban azonban a közös
ség érdeke egyenesen kötelessé
günkké teszi, hogy minden cseleke
detünket a takarékosság szempontja 
vezérelje.

A pénztakarékosságnak álta
lánosan takarékossággá kell 
fejlődnie és a munkaerővel, 
anyaggal ugyanúgy kell taka
rékoskodnunk, mint a pénzzel.

rögtönzött táncestélytől óvakodnak .... „  ̂ . . . . . .  .
és erőteljesebben kapcsolódnak bele' Kifejtette a továbbiakban, hogy a
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A vármegye
kőzegészségflgyi állapota

Dr. Eszenyi Gyula m. kir. tiszti
főorvos a legutóbbi közigazgatási 
bizottsági ülésen az alábbiakat 
jelentette a vármegye 1943. évi 
január havi közegészségügyi álla
potáról :

„A közegészségügyi állapot az 
előző hónaphoz képest kielégítő és 
a múlt év hasonló havához viszo
nyítva javulást mulat, mivel a fer
tőző megbetegedések száma csök
kent.

A nem fertőző megbetegedések 
közül a légzőszervek hurutos meg
betegedései fordultak elő.

A fertőző megbetegedések közül: 
6 diphtheria, 6 vörheny, 16 ka
nyaró, 14 bárányhimlő, 1 szamár
köhögés, 15 hastyphus 1 haláleset
tel, 1 paratyphus, 1 vérhas, 4 szö
vődményes influenza 1 halálesettel, 
9 nyílt gümőkóros és 1 tetanus 
megbetegedés fordult elő.

a honvédsegélyezések munkájába. 
Egyben mindenkit felkérnek aria, 
hogy a házi mulatságoktól, nagy 
dinom-dánomoktól s a régen szo
kásos lakomázásoktól tartózkodja
nak, s a takarékosság parancsait 
úgy a magán-, mint társadalmi éle
tükben szigorúan betartsák.

A keresztény magyar kullur- és 
társadalmi egyesületek ezúton is 
felhívnak mindenkit, hogy a mai 
idők komolyságához illő kezdemé
nyezéshez méltóképen ragaszkod
jék. A mai idők sok önfegyelmet, 
szeretettől átfűtött imádkozó lelkü- 
letet és a győzelembe vetett hitet 
követelnek minden igaz magyartól és 
igy hisszük, hogy nem akad a mi 
sorainkban senki, aki nem értene 
egyet ezzel a nemes és időszerű 
elhatározással.

A POLGÁRIKOR KULTUR- 
ESTJE február 13-án, szom
baton este 8 órakor. Minden
kit érdeklő előadás!

Újabb kitüntetések a „Nemzetvédelmi 
Kereszt“-!el. Magyarország főméltóságu 
Kormányzója 1943. január hó 7 én kelt 
legfelsőbb elhatározásával dr. kövecsesi 
Lukács Géza közigazgatási bíró, buda
pesti, vitéz Kopczy Tamás ref. lelkész, 
kövecsesi; Kalocsay Kornél droguista, 
Káposztás László szobafestő, Kovács F. 
Kálmán pü.-őri felügyelő, Kövér Pál gép
műhely tulajdonos, Mares Emma ház
tartásbeli, fózsa Ignác rimaszombati és 
ifj. Pólós László gazdálkodó, feledi la
kosokat a Nemzetvédelmi Kereszttel tün
tette ki.

munkaerővel való gazdálkodás te

rep. A háziasszony a maga részé
ről kényszerű jogszabályt nem vár
va, mondjon le a nélkülözhető házi
cselédről, vegye át annak munka
körét,

a női honvédelmi szolgálat ál
tal hasznosítsa saját erejét és 
képességeit a közösség szolgá
latában.
Az anyaggal való takarékosko

dást a gyáros, a kereskedő, a kis
diák, a munkás a maga körében 
megvalósíthatja. Ezután a hulladék
gyűjtés jelentőségére hívta fel a 
figyelmet, végül hangoztatta, hogy 
a kis tételeknek rendszeres össze
gyűjtése megingathatatlan gazda
sági alapot ad az országnak, ezért 
kötelessége minden jó magyar em
bernek, hogy pénzzel, munkaerő-

rén főleg a nőkre vár komoly sze- vei és anyaggal takarékoskodjék.

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 3°/o 

kedvezmény.
V A R G A  A N T A L  ágytollvállalata, 
Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Radány Lajos a LAFC disztagja A
Losonci AFC Radány Lajos rimaszom
bati esperes plébánost legutóbbi köz
gyűlésén a disztagok sorába választotta.

Egyházi áthelyezés. A rozsnyói me
gyéspüspök a hosszabb betegszabad 
ságra távozott Bodor Ernő segédlelkész 
helyébe Plichta József tornai segédlei- 
készt Rimaszombatba helyezte át. Az 
uj segédlelkész éveken át Belgiumban
is működött. . „ ... .  . „ „Az öregdiákok összejövetele. Bettső-

Közgylilés. A Rimaszombati Járási séges hangulatban folyt le Budapesten, 
Kereskedelmi Testület (Grémium) évi Patinonia-szállóban a Rimaszombati Volt 
rendes közgyűlését február hó 21 én, Diákok Szövetségének február 3-i talál- 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartja a kozója. A szokásos összejövetelen nem-
Horthy Miklós-tér 9. szám alatti hivata
los helyiségében.

A katolikus férfiak Oltáregyesülete
február havi taggyűlését 19-én, pénteken 
este fél 7 órakor tartja a Széman-Inté- 
zetben.

— Halálozás. Dr. Komlös Gyula 
helybeli gyakorló orvos e hó 7 én 49.

csak szövetségi ügyeket beszéltek meg, 
hanem arra is felhasználták az össze
jövetelt, hogy elnöküket, dr. Groó Béla 
margitszigeti igazgató főorvost ünnepel
jék, akit a Kormányzó Ur Öfőméltósága 
legutóbb a m. kir. egészségügyi főtaná
csos címmel tüntetett ki. Dr. Groó Bélát 
a szövetség aielnöke, dr. Lukács Géza 
közigazgatási biró köszöntötte. Szép és

lévők nagy részvéte mellett e hó 9 én 
folyt le.

Részvétköszönet.

éves korában elhalt Temetése á jelen- gondolatokban gazdag beszédében mél- éves korában elhalt, lemetese a jelen j ( a ( t a  a kitünteted életpályáját, melyet
| az orvosi tudományokban való elmélye

dés, sikeres egészségügyi gyakorlat, a 
közéletben tanúsított fáradhatatlan buz- 
gólkodás jellemez. Dr. Groó Béla meg
hatott hangú válasz beszéde után Benkó 
Barnabás főtitkár, gimn. tanár azokat a 
— többnyire jelen is lévő — tagokat 
üdvözölte, akik a közelmúltban szintén 

j kitüntetésben vagy előléptetésben része
sültek. Így Gazdy Béla kassai ny. kir.

Mindazon jóbarátainknak, ismerőseinknek, 
a gimnázium tanári karának és mindazoknak, 
akik drága jó férjem, illetve édesapánk ha
lála alkalmából részvétükkel felkerestek, ko
porsójára virágot küldtek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. február hó.

A Horváth-család

A közellátás helyi híreinek széle
sebb körű közlése céljából Rimaszombat 
közélelmezési hivatala a városban hir
dető táblákat függesztett ki.

Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 
A takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás !

főügyészt, ki a Magyar Érdemrend kö
zépkeresztjét a csillagokkal nyerte el, 
dr. Molnár Gyula miskolci igazgató-fő
orvost, mert egészségügyi főtanácsosi cí
met kapott, Fábry Zoltánt, aki m. kir. 
rendőrfőkapitány-helyettes lett, dr. Kere
kes Tibort, aki táblabiróvá, dr. Stolcz 
Zsigmondot, mivel rendőrfőtanácsossá 
és dr. Szent-lvány Józsefet, minthogy a 
Nemzeti Múzeum őrévé lépett elő. Fel
olvasták a Rimaszombatból és a vidékről 
érkezett üdvözléseket is. Az összejöve
telen jelen volt Kerekes Dezső ny. gimn. 
tanár is. A öreg professzort egykori diák
jai meleg szeretettel köszöntötték és vették 
körül. A népes találkozóról kellemes 
emlékekkel távozott el a Budapesten és 
vidéken lakó öregdiákok összetartó csa
ládja.
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A Rim aszom bati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Horgany-kétfilléresek. A Budapesti 
Közlöny múlt szombati számában jelent 
meg a kormányrendelet, amely kimondja, 
hogy a 2 filléres érméket horganyból is 
lehet verni. A horganyból vert 2 filléres 
érmék súlyát és külső kiállítását, vala 
mint a verésre kerülő érmék mennyisé
gét a korábban megállapított kereten 
belül a pénzügyminiszter rendelettel sza
bályozza.

Ne küldjünk postán romlandó élei 
miszert. A postavezérigazgatóság az 
időjárás enyhülésére való tekintettel fel
hívja a postacsomagok feladóit, hogy 
csomagokban gyorsan romló élelmiszert 
ne küldjenek. A csomagok megfelelő 
gyors szállítása ugyanis nem biztosít
ható, s így a romló élelmiszertartalom 
esetleg teljesen megsemmisülhet.

Védekezés az árvizek ellen. A vár
megye alispánja a földmivelésügyi mi 
niszter rendelkezése alapján felhívta a 
járások főszolgabiráit és a megyei váro
sok polgármestereit, hogy az árvizvesze- 
delem elhárítására a sürgős intézkedé
seket megtegyék. Ez ügyben az alispán 
a főszolgabiráktól és polgármesterektől 
február 15 ig részletes jelentést kért.

Hatvankétéves a magyar csendőr
ség. Hatvankét évvel ezelőtt, az 1881-ik 
évi harmadik törvénycikk szentesítése 
után állították fel a magyar csendőrsé
get. Megalapításának dátuma 1881. évi 
február 14. napja.

Minden esztendőben szerényen, ked
vesen, de a régi ragyogó múltra és a min
dig olyan lelkesen és tökéletesen telje
sített hivatásra valló visszaemlékezéssel 
ünnepük meg a csendőrök napját.

Példás büntetés áruelvonásért. A
hevesi járásbíróság mint uzsorabiróság 
Müller Lajos ottani droguistát vád alá 
vonta, mert mosdószappant csak úgy 
akart kiszolgáltatni, ha a vevő egyéb 
árut, főként kölni vizet, sósborszeszt, 
vagy egyéb piperecikket vásárol. Az 
uzsorabiróság a droguistát egyévi bőr 
tönre, 200 P pénzbüntetésre, 100 P 
vagyoni elégtétel megfizetésére ítélte és 
tőle az iparigazolványt elvonta. Feleb- 
bezés folytán a tábla a vádlott főbünte
tését 8 hónapi börtönre mérsékelte, a 
többi büntetéseket azonban jóváhagyta. 
A tábla kimondotta, hogy az álladó bi- 
rói gyakorlat szerint az „áruelvonás" 
bűntettét képezi az, ha valaki a köz
szükségleti cikk eladását attól teszi füg
gővé, hogy a vevő mást is vásároljon. 
Érdekes, hogy a tábla elrendelte azt is, 
hogy azok a gyárosok és nagykereske
dők ellen is eljárás inditassék, akik az 
elitéit kereskedőnek csak akkor szállí
tottak szappanárut, ha egyéb árut is 
rendelt náluk.

propaganda fajtánk erejének visszaszorí
tására, árvaságunk, csekélységünk, pató- 
páloskodásunk, viszálykodásunk és szal- 
maláng-szerü cselekedetünk átkát, az 
u. n. „turáni átkot" dobta közénk. Mi 
ebből az igaz? Mindezen tulajdonságunk 
megvan, de nem átok rajtunk, hanem 
áldás, ha magyar módra magyarázzuk. 
Fajtánk: a finn ugor, a török-tatár és a 
mongol-mandzsu létszáma 600 millió, 
vagyis földünk legnagyobb és leghiva- 
tottabb fajtája. A sárga veszedelem neve 
alatt fajtánk erejét, történelmi szerepét 
már régóta rebesgetik. S hogy mi, ma
gyarok, csak 10 milliót számlálunk a 
600 millió közül, annak oka földrajzi 
helyzetünk és faji jellemünk. Mint Nyu
gat őre ezerév óta védjük a civilizációt. 
Örökké azonban nem lehetünk Nyugat 
védőpajzsa, s fajtánk megerősítésén 
ezután már két kézzel kell dolgoznunk. 
Erős, a magyar fajtán alapuló, nemzeti 
Nagy Magyarországot kell megteremte
nünk, mely országban minden magyar 
büszkén vallja magát annak, ami. ön
álló, szabad Hazánk mögött pedig a 600 
millió rokon népek szövetségének kell 
állani, hogy igy a turáni fajta legnyuga
tibb ága, a magyar, acélos nyílhegyként 
nyúljon Európa szivébe. Így, a turáni 
népek gazdasági és szellemi szövetsé
gének erejével kicsiségünk, árvaságunk 
igazán turáni áldás, mert hiszen melyik 
ngpfajta számlálhat 600 millió embert 
magáénak?

A turáni átok többi tételének meg
döntését a következő előadásokon foly
tatják.

A Mária Kongregáció február 14-én, 
vasárnap d. u. 3 órakor a Széman-Inté 
zetben tart népművelési előadást, mig 
az áll. elemi leányiskolában 15 én, hétfőn 
délután */i 6 órakor lesz az ezidei első 
előadás.

Nemzeti filmszinltáz.
Két szép magyar filmben gyönyörköd

het a jövő héten a mozilátogató közön
ség. Szombaton, vasárnap és hétfőn 
(február 13—14—15 én) a „Pista tekin
tetes ur“ kerül bemutatóra. Kedves 
meséjü történet, ragyogó szereposztás, 
sok muzsika és kacagás jellemzi 
Babay József uj filmjét. A címszerep 
ben Jávor Pál szivet- lelket gyönyörköd
tető alakítást nyújt, a női főszerepekben 
a magyar film „üdvöskéi": Tolnay Klári 
és Turay Ida jeleskednek. A humort 
Mály Gerő, Vaszary Piri és Halmay Ti
bor szállítják. — Február 17-én, szerdán 
és 18-án, csütörtökön közkívánatra a 
„Régi keringő" másodbemutatóját lát
hatjuk. A romantikus és elbűvölő zenéjü 
vígjáték főszereplői Szörényi Éva, Páger 
Antal és Szilassy László. — Február 
19-én mutatja be a filmszínház az idény 
legnagyobb külföldi filmjét, K. Richter 
legújabb háborús alkotását, a „GPU“- 
ot. Izgalmas történet keretében ismerjük 
meg a világ legkegyetlenebb testületé
nek, az orosz titkos rendőrségnek bor
zalmas működését. A nagy érdeklődésre 
számot tartó német filmnek előadásait 
szombaton és vasárnap folytatják. — 
Február utolsó hetében három kitűnő 
Jókai-film másodbemutatóit láthatjuk 
majd.

Irodalom .

Népművelés.
Uj Idők, a magyar középosztály nép

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

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

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
’/.-ed évre 130 P. Szerkesztőség és ki
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 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.

3/1943. sz.

H irdetm ény.
A feledi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság 1943. évi február hó 
8-án 199/43 sz. a. kelt végzésével ki
küldött bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy Dobfenek községre vonatkozólag 
az 1886: XXIX., 1889: XXXVIII. és az 
1891 :XVI. törvénycikkek értelmében 
szerkesztendő telekkönyvi betétek ké
szítésének munkálata folyamatban tétet
vén, a nevezett községben a helyszíni 
eljárás és pedig az 1891 :XVI. t.-c. 9. 
§ a értelmében elsősorban az azonosí
tás 1943. évi március hó 1-én és ennek 
befejeztével a további bizottsági eljárás 
fog kezdődni.

Ennélfogva felszólittatnak :
1. mindazok, akik a telekjegyzőkönyv

ben előforduló bejegyzésekre nézve 
okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, 
hogy a bizottság előtt a kitűzött határ
napon megkezdendő eljárás alatt jelen
jenek meg és előterjesztéseiket igazoló 
okirataikat mutassák fel;

2. mindazok, akik valamely ingatlan
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj
donjog telekkönyvi bekebelezését a ki
tűzött határidőig a telekkönyvi hatóság
hoz intézett szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végeit a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönnyi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nin- 
csennek, az ábrásra az 1889 :XXIX. t.-c. 
15—18. §-ai és az 1889: XXXVIII. t.-c. 
5, 6., 7. és 9. § ai értelmében szüksé
ges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött bizott
ság előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos 
az átruházás létrejöttét a bizottság előtt 
szóval elismerje és a tulajdonjog beke
belezésére engedélyét nyilványitsa, mert 
különben jogaikat ez utón nem érvénye
síthetik és a bélyeg- és illeték elenge
dési kedvezménytől is elesnek; és

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog vagy megszűnt egyéb jog van nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve, hogy tör
lési engedély nyilvántartása végett a 
kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg, 
mert ellenesetben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

Dr. Dessewffy Árpád s. k.
kir. járásbirósági elnök.

Elek Sándor s. k.
betétszerkesztő.

1943. február hó 14.

A „Magyar Erő" Nyirő 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._________

K eresek  egy

egyszo b a-ko n yhás lakást bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.

P á lin k á s - ás b oros-üvegeket
minden nagyságban v e s z e k .  
Runyay László csemegekereskedő.

Prím a 2 0  m agyar hold ingatlan
a rimapálfalai határban e l a d ó  
vagy bérbeadó. Érdeklődni lehet: 
Rimaszombat, Losonci-u.59.sz. alatt.

Helybeni gimnázium tápintézete 
megbízható, jólfőző

szakácsnőt
* keres. Érdeklődni lehet délelőtt.

Haszonbárietl hirdetm ény.
Az 1942. évi XV. t. c. alapján átenge

désre kötelezett 100 kát. holdon felüli 
mezőgazdasági művelés alatt álló, zsidó 
tulajdonban volt birtokok átmenetileg 
haszonbérbeadásra kerülnek.

A haszonbérbeadásra kerülő birtokok
ról és a feltételekről tájékozást nyújt 
megyék szerint az illetékes vármegyei 
m. kir. gazdasági felügyelőség.

Országos Földhitelintézet
Budapest, V.

Gr. Teleki Pál-u. 7. sz.

A rimaszombati kir. törvényszék.
P. 177/1942. szám.
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H irdetm ény.

Rimaszécs község tagositási ügyé
ben az előmunkálatok vezetésére kikül
dött dr. Petkó Mihály kir. törvényszéki 
biró az előmunkálatok megkezdésére, 
vagyis az érdekelt felek képviseletének 
rendezésére, a birtokrendező mérnökkel 
való szerződés megkötésére és a költség- 
előirányzat elkészítésére az 1943. évi 
április hó 6. (hat) napjának délelőtt 9 
óráját tűzi ki, arra Rimaszécs község 
községházához az összes érdekelteket 
ezzel a hirdetménnyel megidézi és figyel
mezteti őket, hogy a tárgyalást elmara
dásuk esetében is megtartja.

Az eljáró biró felhívja a birtokrende
zésre jogosított birtokrendezö mérnökö
ket, hogy azok, akik a birtokrendező 
mérnöki munkálatok elvégzésére hajlan
dók, pályázatukat a hirdetménynek a 
Budapesti Közlönyben való megjelenésé
től számított 15 nap alatt a budapesti 
22. földmérési felügyelőséghez (II. Fő
utca 34.) adják be.

A birtokrendező mérnöki pályázatnak 
a 34.700/1935 M. E. számú rendelet 76. 
§-ban előirt adatokat is tartalmaznia kell,

A birtokrendező mérnököknek pályá
zataikban köteletezettségetkell vállalniuk, 
hogy a földmérési felügyelőség által 
megállapított határidőket megtartják, 
amennyiben azok megtartását önhibáju
kon kívül eső körülmények nem gátolják.

A tagosításba ezidőszerint bevont terü
let mintegy 1349 hektár 2620 négyzet- 
méter ( 2344 kát. hold 802 négyszögöl). 
A birtokrendező mérnöki munka egység
ára kát. holdanként 27 pengő 40 fillér. 
A tagositási munkálatok elvégzésének 
valószínű időtartama három gazdasági 
év. A tagositási eljárás során a tervezési 
térkép 1 :2000 méterarányban készí
tendő.

Rimaszombat, 1943. évi február hó 
5. napján.

Dr. Petkó Mihály s. k.
eljáró kir. tvszéki biró.
A kiadvány hiteléül: 

Thurzó Ildikó 
kiadó.

Az iskolánkiviili népművelés keretén 
belül az állami elemi fiúiskolában pén
teken délután 4 órakor tartják az elő
adásokat. Az elmúlt héten dr. Gabonás 
János helyettes - polgármester nyitotta 
meg az összejövetelt, s a hallgatóság fi
gyelmét az előadások nemzetnevelő ha
lasára hívta fel. Ezután Kovács József 
polgári iskolai tanár tartott kitünően 
felépített előadást a „turániság“-ról.

Közéletünk zűrzavarában testi és szel
lemi erőnkre ma csak a turáni eszme 
hathat — mondotta. — Az ellenséges

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

Az Én Ujságom-TOndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V»"évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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


