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Aratunk. . .
Péter-Pálkor megelevenült a ha

tár... Magyar Parasztok vig éneke 
versenyre kél a pacsirtával. A tiszta 
levegőben egy parányi felleg sem 
húzódik végig. Napsugárözönben 
fürdik egy-egy kis csapat. A ma
gyar homlokokon gyöngykoszoruk, 
a magyar munka gyöngyei... Ara
tunk...

Péter-Pálkor megcsendült a kasza. 
Az aratógazda megfogja a kasza
nyelét és belevág a susogó, zengő 
hullámzó buzatengerbe. Lehull az 
első rend. Egy pillanatra megáll a 
munka, egy pillanatra imára k a 
csolódnak az ujjak, magasba me
rednek a szemek... Magyarok imád
koznak...

Imádkoznak a magyarok, hogy 
aratunk. Hálát adnak, hogy arat
hatunk, hogy fejünk felöl elűzte a 
fellegeket, hogy a magyar föld ma 
még a béke és nyugalom szigete, 
hogy a magyar róna felett nem 
keringenek acélmadarak és nem 
dobálják le pusztító bombáikat, nem 
döntik romba városainkat, nyo
morba lakosainkat, nem változtatják 
vérözönné és könnyóceánná a ma
gyar ugart. Áhitatos imát kap 
szárnyára a halkan zizegő szellő. 
Magyar imát ragad tova az ég ma
dárkája, hálaimát. A magyar föld
mi vés a legvallásosabb magyar, aki 
munkája nyomán és munkájában 
érzi és látja Isten kezét, Isten fen
ségét és mindenhatóságát, leborul 
a Végtelen előtt s hálákat ad, hogy 
olyan gazdagon fizet az élet, olyan 
bőséges az áldás, hogy Isten szeme 
könnye hullott a barázdára, Isten 
mosolya bőven tüzlött le az ezer- 
szinü magyar határra. Imádkozik, 
kezébe vesz egy duskeblü kalászt, 
megáldja és... azután arat.

Aratunk... megcsendül a kasza. 
Belesir- a zsongó tengerbe a kasza 
éle. Rendre hull a kalász. Marok
szedőlányok ölelik a keblükre a 
kenyéradó rendet és a kévéket, a 
Krisztus jelleg, a kereszt jegyébe 
helyezik. Aratunk... Megtelnek a 
szérűk, zsákokba hull az aranyló 
Áldás. Magyarok aratunk.

Az aratás nagy felelősségre vo
nás, lelkiismereti kérdés, valljon a 
földet becsületesen munkáltad-e 
meg, valljon nem éltél-e vissza a 
magyar föld, magyar élet kincses

A szegedi gazdaságpolitikai programié.
A szokottnál is nagyobb érdek

lődés előzte meg a miniszterelnök 
és a pénzügyminiszter szegedi be
szédét, ami a mai körülmények 
között igen természetes. Uj gazda
sági év kezdődik, uj reményekkel, 
uj gondokkal és megpróbáltatások
kal, s ezúttal az'eddigi termelési és 
közellátási, rendszertől alapvetően 
eltérő elgondolásokat valósit meg 
a kormány, úgyhogy az uj gazda
sági év nemcsak mezőgazdasági és 
közellátási, valamint hadigazdálko
dási szempontból jelent más kor
szakot, hanem gazdasági rendszer 
tekintetében is. Gazdag tapasztala
tok és alapos körültekintés után a 
kormányzat lezárta a háborús gaz
dálkodás, az árpolitika és a köz
ellátás eddigi könyveit, s a kor
szerű követelményeknek teljesen 
megfelelő uj elgondolások szerint 
fokozza és szervezi az ország belső 
erőit.

Az uj gazdaságpolitikai prog
ramul, amely jelentőségében az 1938. 
évi győri beruházási munkaterv és 
a milliárdos mezőgazdasági prog- 
ramm mellett áll, Kállay Miklós 
miniszterelnök szavai szerint egyen
súlyra, a mezőgazdasági és ipari 
cikkek ára és a termelő és fogyasztó

közötti összhangra, a termelési ágak 
harmonikus együttműködésére és 
o yan közellátásra irányul, amely 
az ország egész dolgozó társadal
mának minden tagja részére biz
tosítja a szükséges javakat. Lénye
gében tehát arról van szó, hogy 
az ország gazdasági szervezetének 
egyes részei és ágazatai között 
szorosabb és arányosabb lesz az 
együttműködés és ily módon belső 
arcvonalunk teljesítőképessége nö
vekedni fog.

A miniszterelnöki és pénzügy
miniszteri programul a legfontosabb 
irtézkedések tárgyilagos ismertetése 
mellett a közös magyar gondolatra 
apellál. Au a, hugy a közönségnek 
milyen döntően fontos szerepe van 
az intézkedések végrehajtásában 
és hogy akkor érhetjük el nemzeti 
és nemzetgazdasági céljainkat, ha 
lelkében és akarati elhatározásában 
is mindenki az ország ügye mellé 
áll. Mint a miniszterelnök mondotta: 
amint nem lehet katonát küldeni a 
harctérre és ott tőle helytállást kö
vetelni a véksőkig, a közvélemény 
és a társadalom lelki erőinek tá
mogatása nélkül, úgy nem lehet az 
egyetlen lehetséges nemzetgazdál
kodási programul megvalósítását

erejével, nem pazaroltad-e el a ma
gyar ugar szent javait ? valljon 
megadtad-e a földnek azt, amire 
szüksége van ?

Az aratás felelősségteljes szent 
kötelességérzeí. A magyar közjog 
szerint minden a magyar szent ko
rona tartozéka. Ma ennek a tudat
nak mindennél mélyebben benne 
kell élnie mindenki szivében. A te 
földed, a te aratásod, Te magad 
nem vagy a magadé, hanem a nagy 
mindenségé, a nagy közösségé, a 
magyar közösségé. Amikor aratsz, 
amikor a szemet betakarítod, ami
kor a mag misztériumát megoldod 
és megszületik a nagy kenyércsoda, 
te pap vagy, a nagy közösség ál
dozópapja, akkor te bemutatod a 
szeretet áldozatát, akkor túl kell 
nézned önös célokon, önös volto
don, akkor szemed előtt egy cél 
lebeghet... Magyar testvéremnek 
aratok.

Magyarok lelkiismeretetekhez szó
lok. A föld, a mag a nemzeté, nem
zeti vagyon, nemzeti kincs, nemzeti 
birtokállomány. Aki megcsalja a 
hatóságokat, aki félrevezeti a ható
sági közegeket, hazaárulást követ 
el és szigorú büntetést érdemel. 
Németországban az élelmiszerbü- 
nösöket is halállal büntetik. Ha a 
feketepiac bűnöseire is kiterjeszte
nék a statáriumot, de megfutna a 
patkánysereg.

Aratunk... A magyar róna daltól 
hangos, peng a kasza, dűlnek a 
rendek, magyar testvérek emlékez
zünk, künn az orosz mezőkön halál 
aratásán hány magyar életből, hány 
magyar életkalászból fakad az uj 
világnak lágy kenyér, hány magyar 
vércseppbő! fakad uj élet nedűje, s 
imádkozzunk, hogy az ő magve
tésükből fakadjon a vén Európának 
uj aratása ! 5 /

sem néhány detektivre vagy tiszt
viselőre bízni, ha közvélemény nem 
sorakozik fel az ország érdekei 
mögött.

A gazdaságpolitikai programm 
önmagában is sok változást hoz 
az eddigekkel szemben. A mező- 
gazdasági árakat és az ipari ára
kat egymással összhangban ren
dezik, ennek a r á n y á b a n  eme
lik a fixfizetésüek illetményeit, s 
azután mind az árakat, mind a bé
reket változatlan árszinten rögzítik. 
A háborús nyerészkedés adópoli
tikai és egyéb intézkedések folytán 
megszűnik s az ország háborús 
terheit az egyes társadalmi rétegek 
teherbiróképességének megfelelően, 
részint az árnivóval összefüggő adók 
emelésével, részint az államháztar
tás terén érvényesülő fokozott taka
rékossággal és uj — szociális 
szempontból kiegyenlítő — adók 
bevezetésével egyenlően osztják el. 
A közellátást előreláthatóan a sze
rény polgári szükségleteknek meg
felelő mértékben biztosítani fogja 
az uj termelési és beszolgáltatási 
rendszer, valamint a feketepiac ellen 
foganatosítandó, s az eddigieknél 
sokkal szigorúbb ellenőrzés. Pénz
ügyi téren igen jelentős tétele még 
az uj gazdaságpolitikai programm- 
nak a mezőgazdaság adósságter
hének visszafizetés utján való csök
kentése, a forgalomból kivont és 
esztelen módon tezaurált bankjegy
mennyiség visszavezetése a hitel
élet csatornáiba és annak a szolid 
pénzpolitikának a folytatása, amely 
az országot eddig is minden há
borús igénybevétel ellenére távol
tartotta az infláció pusztításaitól.

A szegedi gazdaságpolitikai prog
ram olyan széleskörű, hogy annak 
minden egyes része közvetlenül 
összefügg a lakosság napi életének 
megnyilvánulásaival. De összefügg 
magatartásával is. Mert bárminő 
fontos is a teendők és az intézkedé
sek tárgyilagos ismerete, legalább 
ilyen fontos az a közös elhatározás, 
amellyel a megnagyobbodott Ma
gyarország minden polgára józan 
belátásból és hazafias érzésből a 
háborús és háború utáni ország- 
épités szolgálatába szegődik.
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Móricz István kir. tanfelügyelő áthelyezése.

Gömör és Kishont vármegye kir. tan
felügyelőjét, vadászszülési Móricz István, 
tanügyi titkárt a vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter folyó évi julius 1-étől a 
miskolci tankerületi kir. főigazgatói hi
vatalhoz áthelyezte és ott a népoktatási 
ügyek vezetésével megbízta.

Bár a kitüntető beosztást a vármegye 
tanítósága, valamint mindazok, akik 
Móricz István kir. tanfelügyelővel együtt 
dolgoztak és a népoktatás révén vele 
kapcsolatban voltak, őszinte örömmel 
vették tudomásul, mégis sajnálattal, de 
abban a reményben búcsúznak most 
tőle, hogy mint a tankerület népoktatási 
ügyeinek az intézője továbbra is velük 
marad.

Móricz István mint kir. tanfelügyelő 
1940. februárjától vezette a Gömör- 
Kishont vármegyei népoktatási kerületet, 
irányította vármegyénk népiskoláit és 
tanítóit.

Nehéz feladat várt reá, amikor itteni 
hivatalát elfoglalta, mert a visszacsato
lást követő időkben a népoktatási kerü
let átszervezése rendkívüli munkával és 
igen sok nehézséggel járt. ő  azonban 
nagy körültekintéssel és alapos felké
szültségre valló szaktudással a legnehe
zebb kérdéseket is megoldotta.

Vezetői munkáját is az a végtelen 
szorgalom, igazság és szeretet hatotta 
át, amely előző működési helyein is 
jellemzője volt az ő egyéniségének.

A jól megérdemelt kitüntetés most 
még nagyobb feladatok elé állítja, hiszen 
három vármegye népoktatási ügyének 
lesz az irányitója. S amikor az itteni 
tanítóság éléről távozik, abban a remény
ben búcsúzunk tőle, hogy a részére ki
jelölt magasabb helyről éppen olyan 
szeretettel és megértéssel fogja a taní
tóság és a népiskolák ügyét szolgálni, 
mint azt edd gi munkásságából tapasz
talhattuk.

Uj állomáshelyére elkíséri hivatala 
tagjainak, a vármegye tanítóságának és 
mindazoknak, akik ismerték, meleg és 
őszinte szeretete, mely a jó Isten áldá
sát kéri újabb, felelősségteljesebb mun
kájára.

Dr. Nemes János tanügyi fogalmazó lett
vármegyénk uj kir. tanfelügyelője.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
julius hó l étől ár. Nemes János tanügyi 
fogalmazót bizta meg a Gömör-Kishont 
vármegyei népoktatási kerület vezeté
sével.

Dr. Nemes János alig egy éve került 
városunkba s rokonszenves megjelené
sével kezdettől fogva kedvelt tagja lett 
a város társadalmának.

Előzőleg a kömlöi (Heves vm.) r. k. 
népiskola igazgató kántortanitója volt, 
ahol országos hirüvé tette az általa meg
alakított és sok éven át vezetett dalkört, 
amely számos kitüntető szereplése után 
a kormányzói dijat is elnyerte.

Bizalommal és örömmel üdvözöljük 
most őt, mint kir. tanfelügyelőt, s annak 
a reményünknek adunk kifejezést, hogy 
uj beosztásának is az ö fáradhatatlan 
munkásságával és szorgalmával fog ele
get tenni.

V  églegesités.
Rimaszombat megyei város pol

gármestere az 1942 : XXII. t. c. 3. 
§-a alapján kinevezte, illetve állá
sukban véglegesítette :

Ifj. Zemlényi Oyuláné sz. Vályi 
Margit városi óvónőt, Fejes János 
iktatót, Derekas József kiadó irat
tárost, Kiss Mária javadalmi hiva
tali segédnyilvántartót, Éva Lajos 
adóhivatali gyakornokot, Kovács 
Jenőné kezelőt, Kovács Jenő vég
rehajtót, Weizer Vilma kezelőt, 
Szabó Julianna dijnokot, Paál La

jos dijnokot, Babik Zoltán dijnokot, 
Gáspár Erzsébet dijnokot, Mézes 
Ildikó dijnokot, Humay János városi 
vizmestert, Misurák József kisegítő 
szolgát, Torna Pál vsi erdőőrt, Hu- 
szanyik József erdőőrt, Dano Ist
ván erdöőrt, Magicz Gyula erdő- 
legényt, vitéz Deák János I. o. al
tisztet, Demeter István II. o. altisz
tet, Huszanyik István kisegítő al
tisztet, Papp Lajos, Bárdos József, 
Brózmann János, Bredár Lajos, Ka

marás Jenő, Pásztor Sándor hiva
tásos tűzoltókat.

A véglegesítés őszinte örömet 
váltott ki Rimaszombat város lako
saiban, mert valamennyi véglege
sített ősi rimaszombati család sarja, 
akik munkabírásukkal, előzékeny
ségükkel, komoly életformájukkal a 
közönség bizalmát bírják, őszinte 
örömmel kíván nekik Rimaszombat 
közönsége sok erőt, kitartást, mun
kaszeretetei

130.000 hold zsidóbirtokból lesz 
vitézi telek.

E ddig 6 6 0 .0 0 0  hold átengedésére kötelezték  a zsidónak  
tek intendő földbirtokosokat.

A Budapesti Közlöny junius 24-i I tős részét a Vitézi Szék már bir-
számában megjelent a 3600/1943. 
M. E. számú kormányrendelet, amely 
az 1942. évi XV. te. végrehajtását 
szabályozza. Ez a rendelet amely 
már a múlt év szeptemberében 
életbelépett törvény végrehajtását 
részletekbemenöen s z abá l yoz z a ,  
semmi újabb intézkedést a zsidó
birtokok tekintetében nem tartal
maz, csak a szokásnak megfelelően 
végrehajtási rendeletbe foglalja 
azokat a kérdéseket, amelyek ma
gában a törvényben nem szabá
lyoztalak.

A törvény tulajdonképpeni vég
rehajtása, a zsidóbirtokoknak az 
állam által megfelelő ellenérték el
lenében történt kisajátítása már a 
múlt évben megtörtént, s az újabb 
bejelentés tulajdonképpen csak új
bóli ellenőrzése annak, hogy ezek 
a bejelentések azon az alapon tör
téntek-e, amelyen az 1942. évi XV. 
törvénycikket hozták.

A törvény kihirdetése után — a 
miniszterelnök kívánságának meg
felelően — haladék nélkül megin
dult az uj törvény gyakorlati végre
hajtása. Ennek során a földműve
lésügyi miniszter eddig mintegy
660.000 kát. hold mező- és erdő- 
gazdasági ingatlantulajdon átenge
désére kötelezte a zsidóknak tekin
tendő személyeket. Ezeknek az 
ingatlanoknak tulajdonjogát a te
lekkönyvi hatóságok tulnyomórész- 
ben már át is Írták az Országos 
Földhitelintézet nevére, amely a 
zsidó ingatlanok tekintetében az 
állam vagyonkezelője.

A v itézek  földhözjuttatása.
Intézkedések történtek az áten- 

gedésrekötelezés utján megszerzett 
ingatlanok felhasználására is. A 
nemzet háláját és megbecsülését 
fejezi ki a kormánynak az a ren
delkezése, hogy a volt zsidóbirto
kokban elsősorban azok részesül
jenek, akik a haza védelmében 
különösen bátor magatartásukkal 
kitűntek. Emellett a juttatásoknál a 
szociális, családvédelmi és gazda
sági szempontokat is figyelembe 
veszik. Az említett törvénycikk 
alapján megszerzett egyes ingat
lanokat (az 5-től 20 kát. holdig 
terjedő szőlőket és gyümölcsösöket, 
s az 5-től 100 kát. holdig terjedő 
mezőgazdasági ingatlanokat) első
sorban a legénységi állományú föld
műves vitézek földhözjuttatására 
kell felhasználni. Vitézi telkek cél
jára mintegy 130.000 kát. hold zsi
dóbirtokot jelöltek ki. Ennek jelen

tokba is vette, sőt már felhaszná
lását is megkezdte. A Vitézi Szék 
az általa birtokba vett ingatlanok
nak igen tekintélyes részét a most 
folyó háborúban vitézségükkel ki
tűnő katonák részére biztosítja.

A sokgyerm ekes családok  
tám ogatása.

Az öt kát. holdnál kisebb ingat
lanokat az ingatlan fekvése szerint 
illetékes vármegyei*(városi) közjó

létiszövetkezeteknek adták át. Ezek 
a szövetkezetek a kapott utasítás 
szerint az ingatlanokat az Országos 
Szociális Felügyelőség irányítása 
mellett elsősorban a hadirokkantak, 
hadiözvegyek, hadiárvák és a had
viselt nagycsaládu földművesek 
földhözjuttatására vagy törpebirto
kaik kiegészítésére használják fel. 
Ezenfelül az Országos Földhitelin
tézet a nevére átirt ingatlanok egy 
részét már haszonbérietekbe adta, a 
többit pedig átmenetileg házi ke
zelésben tartja. A zsidóbirtokokból
160.000 kát. hold erdőt az erdő
igazgatóságok máris kincstári ke
zelésbe vettek.

Végül azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a szigorúan 
ellenőrzött szabadkézi vásárlás és 
eldarabolás (parcellázás) utján szin
tén sok zsidóbirtok került keresz
tény kézre.

Ez a rendelet az eljárás egysze
rűsítésével biztosítja, hogy a zsidó
birtokok kérdésének végleges ren
dezése a Kállay-kormány intenció
jának megfelelően minél előbb 
megtörténhessék.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

Uj postai díjszabás.
Levél vidékre 30, helyben 20 fillér, budapesti telefonbeszélgetés 

24 fillér, rádióelöfizetés havi 3 pengő.

A Magyar Távirati Iroda jelenti : Ju
lius hó 1-től kezdve több postai táviró, 
távbeszélő és rádió díjtétel megváltozik. 
Fontosabb díjváltozások :

A 20 grammos levelek dija helyben 20, 
vidékre 30 fillér, a levelezőlap dija pe
dig helyben 12, vidékre 18 fillér. A 
nyomtatvány és áruminta legkissebb suly- 
fokozatának dija (4 és 8 f.) változatlan 
marad, a további sulyfokozatokban mér
sékelten emelkedik. A könyvek és ár
jegyzékek kedvezményes dija 100 gram
mig 6 fillér. Az ajánlási dij helybe 50 
fillér, vidékre 70 fillér. .4 csomagok dija 
általában 10—40 fillérrel lesz magasabb. 
Az utalvány és az utánvéted dijak átlag 
10—20 fillérrel emelkednek. A csekk be
fizetési dij 20 pengőig 10 fillér, 50 pen
gőig 16 f., 100 pengőig 30 f., ezenfelül 
pedig 50 f.
A belföldi közönséges távirat szódíja 18., 
egy távirat legkisebb dija 1 pengő 80 f.

Budapesten a különvonalu távbeszélő 
állomás belépési dija 150 P., Az iker
állomásé 100 P., a különvonalu állomás

alapdija 20 P., az ikerállomásé 14 P. 
Az előfizetői állomásokról folytatott helyi 
beszélgetések dija julius hó 16-tól 24 
fillér. A nyilvános távbeszélő állomások
ról kezdeményezett helyi beszélgetések 
dija változatlanul 30 fillér marad.

A vidéki távbeszélő hálózatokban az 
állomások havi alap-, illetőleg előfizetési 
dija szintén változik. A beszélgetésen
ként! díjszabású vidéki hálózatokban, az 
előfizetői állomásokról folytatott helyi 
beszélgetések dija julius 16-tól 14 fillér.

A belföldi távolsági beszélgetés dija az 
első díjövben 070 pengő, a II-ban 1‘40, 
a III bán 210, a IV-ben 2 50, az V ben 
2'80, a VI-bán 3 pengő.

A rádióvevő berendezések havi dija 3 P. 
A már kiállított júliusi nyugták ellené
ben az eddigi dijat szedik be, de au
gusztusban beszedik az igy elmaradó 
40 fillért is, tehát augusztusban 3'40 
pengőt számláznak.

Bővebb felvilágosítást az uj díjsza
básról a postahivatalok adnak.

G ondolatok  az is k o la i  év v é g é n . . .
Az iskolai év végén a diákok töme

ges eltűnése rossz bizonyítványaik kö
vetkeztében arra ösztökél, hogy az ifjú
ság lelki és szellemi életével komolyan 
foglalkozzunk és ebben a kérdésben 
lapunk hasábjain ankétot indítsak meg.

Mint paedagogus csak az iskola és a 
tanuló kérdésével foglalkozom.

Mindenekelőtt, meg kell állapítanom, 
hogy az iskolák évről-évre gyengébb 
anyagot kapnak és a színvonalat mind 
jobban le kell szállítani, az átlagmérté
ket egészen alacsonyan kell megállapí
tani.

A tanulóanyag romlása úgy szellemi, 
mint erköicsi tekintetben megmutatko
zik, illetőleg tapasztalható. Hogy az oka 
miben kereshető, nem tudjuk. Talán 
valami szellemi elfáradásnak tudható-e 
be, ami pl. igen jellegzöen megmutat
kozik a magyar nyelv és különösképen 
irodalom vizsgálatainál, a helyesírás 
szabályainak nem ismereténél. Lehet ez

az érdeklődés hiánya is; feltűnően meg
mutatkozik ez a földrajznál, történelem
nél, hiába a legérdekfeszitőbb magya
rázat, hiába a legvonzóbb korszerűsítés, 
az ifjúságot a sport, a háború érdekli. 
Megdöbbentő a nyelvkészség teljes hiá
nya. Ez annál érdekesebb, hiszen a 
nyelvhatár lévén, ifjúságunk könnyen 
tanulta az idegen nyelveket és tudott 
karriért csinálni. A latin kérdése örök 
nyílt sebe marad a paedagógiának, de 
feltűnő a német nyelv iránti hajlamos
ság teljes hiánya, itt tulnézek az alföldi 
magyarság operett németségén és szinte 
megfoghatatlan a jelenlegi bikkfanyel- 
vüség. A franciát valamivel könnyebben 
sajátítja el a tanuló, oka ennek, hogy 
érettebb korban kezdik a tanítást. A 
természet nincs az ifjúságra vonzó ha
tással, nem mutat érdeklődést a termé
szet élete, a föld mythosza, a levegő
tenger titkos műhelye iránt, nem vágyik 
ki a friss földszagu természetbe, ellesni 
a fü zizegését, lombeiteráját, a fecske

Minden szombaton és vasárnap este tánc a P o l g á r i k ö r b e n .
T a g j a i n k a t  c s a l á d j a i k k a l  e g y ü t t  ö r ö m m e l  v á r j u k .  A V e z e t ő s é g .



1943. julius hó 4. G f im l lr 3

U tazásnál
a változó életmód zavarja a iendes 
emésztést. Ez émelygést, fejfájást 
okoz. Ne felejtse, hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajtó,

Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! I

vándorutját leolvasni, csak foot-ballozni 
csak, nyíltan kimondom, csavarogni.

Amivel az ifjúság lelkisége és lelki 
szintje igen erősen romlik. Amint mon
dottam iskoláink lelkileg is gyengébb 
anyagot kapnak, áll ez klllönösképen a 
városból regrutálódó tanulóifjúságra.

Okát a szülőkben látom. A szülők 
több irányú elfoglaltsága nem ad elég 
időt arra, hogy gyermekeik szellemi és 
erkölcsi fejlődését figyelemmel kisérjék, 
a szülők többirányú érdekeltségük kö
vetkeztében nem tudnak elég gondot 
fordítani gyormekeik lelki életének épí
tésére. A szülő csak akkor érdeklődik, 
amikor baj van, amikor a tanuló már 
menthetetlen, csak akkor kérdezősködik 
gyermeke előmenetele felől, amikor fe
lette már ég a ház. A közöny álláspontja, 
a háttérbevonulás igen könnyű állás
pont, de ezek után legyen a szülőnek 
bátorsága és mersze elfogadni a gyer
meke megérdemelt osztályzatát és bele
nyugodni abba, hogy fia vagy leánya a 
tanári kar tárgyilagos bírálata alapján 
nyerte el az őt megillető osztályzatot.

A szülői elfogultság gyermeke hanyat
lását szeretné elrejteni a tanárok feleke
zeti hovatartozandóság szerinti osztály
zásának gyanúja mögé, legújabban azt 
hangoztatták, hogy a tanári kar a te
hetségalap növelését akarja előmozdí
tani, illetőleg azt, hogy a javító vizs
gái dijakból mennél több jövedelmet 
húzzon (ami különben is az iskoláé). 
Ezek olyan otromba pletykák, hogy 
szóra sem érdemesek, azonban mégis 
meg kell állnom a felekezetieskedő osz
tályzás vádjánál, kérem olvassa el min
denki az Évkönyv statisztikáit.

Higyje el a társadalom, hogy a paeda- 
gógus manapság nehéz munkát végez, 
súlyos terhet vállal s kér a szülőktől 
egy kis megértést, szeretetet.

Minden érdeklődő szives válaszát 
várja lapunk hasábjain

tg y  paedagógus.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestől!, 12 —, szürke pelyhes ka- 
csatoll, nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll 
2"—, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll 
3 2 ', jobb 4 , finomabb, szürke fosztott 5 —,
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12-- , pelyhesebb 
14'— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágv- 
tollvál alata Kiskunfélegyháza, SzentJános-tér 35.

Az OT1 vetített képes előadása. Az
Országos Társadalombiztosiió intézet 
fiatalkorú biztosítottjainak gyógyüdülte- 
tése céljából propaganda előadást tartott 
az Iparoskör nagytermében junius 28-án 
este 8 órakor. A színes és hangos film 
bemutatót az országos kiküldöttnek, a nya- 
raltatási akciót ismertető beszéde ve
zette be. Sajnálattal kellett megállapíta
nunk, hogy ezen értékes előadás nem 
volt eléggé széles körben kellőleg elő
készítve. Célját tökéletesen úgy érhette 
volna el, ha városunk összes munka
adóit és azoknak alkalmazottjait ott lát
hattuk volna. Az ifjúság jövője érdeké
ben a szép előadás megérdemelte volna 
a tökéletesebb előkészítést.

Templomépitö mozgalom indult 
Ajnácskőn. A közel 1200 lelket szám
láló Ajnácskö községben templomépitö 
mozgalom indult, mely Péter és Pál nap
ján a környék katolikus papjainak be
vonásával tábori misével kezdődött. 
Utána a lakosok gyűlést tartottak, me
lyen megjelent dr. Horváth Béla főszol
gabíró is és lelkes hangú felszólalásá
ban buzdította a lakosokat ezen nemes 
mozgalom kifejlesztésére, hangsúlyozva, 
hogy ilyen nagy lélekszámú község nem 
maradhat Istenháza nélkül. Felszólaltak 
még Holzmann Béla esperes-plébános, 
dr. Hinel Pál söregi és Lőrincz István 
básti plébánosok, majd a lakosság köré
ből Hunyák László uradalmi intéző, 
Sólymosi Béla, Herczeg József és Pataki 
Istvánná tolmácsolták a község erős el
határozását, hogy minden áldozatot meg
hoznak a régen óhajtott templom felépí
tése érdekében. A lakosok már az első 
napon 15.000 pengőt és sok igás és 
gyalognapszámot ajánlottak fel erre a 
célra.

H Í R E K
Honvédnap...

Junius 28-án a Kormányzó Úr 
1940. április 16-án kelt legmaga
sabb elhatározásával kijelölt Hon
védnapon az ország minden helyőr
ségében kegyeleles ünnepségek foly
tak le. Megemlékeztek a harctéren 
küzdő hős fiainkról, a magyar élet 
áldozóiról, életüket és hősi élet
formájukat például állitván a ma
gyar honvédség elé, buzdítván, lel
kesítvén, lelket öntvén.

Minden Honvédnap az ország
ban csendben, de annál bensöség 
teljesebben zajlott le. Mindenki 
megérezte a történelmi idők szárny
suhogását, mindenki átérezte a kö
telességvállalás szentségét és fen
ségét, mindenki egy imában forrott 
össze...

„Isten áldd meg a magyart“.

Köszönetnyilvánítás. A Kormányzó 
Ur a kabinetiroda utján Gömör Kishont 
vármegye díszközgyűlésének a Kormány
zó Ur 75 ik születésnapja alkalmából 
küldött üdvözlő táviratát megköszönte.

— Házasság. Tótfalvi maglódi Lányi 
Oiga oki. főiskolai tanár Rimaszombat, 
bdrdotszéki bibarczfalvi Szabó Sándor 
Ziiah, 1943. junius hó 28 án a helybeli 
református templomban házasságot kö
töttek.

Áthelyezés. Gömör-Kishont vármegye 
főispánja dr. Vass Lénárd feledi lakosi 
szolgabirót Rozsnyóra áthelyezte és szol- | 
gálattételre az ottani főszolgabirósághoz 
osztotta be. — Dr. Stempel István a 
rozsnyói járás volt szolgabirája, tb. fő
szolgabíró, m. kir. belügyminiszter által 
kinevezett árvaszéki ülnök állását julius 
1 - ével elfoglalta.

Uj Nemzetvédelmi Kereszt tulajdo
nosok. Magyarország Főméltóságu Kor
mányzója május hó 14 napján kelt leg
felsőbb elhatározásával a Nemzetvédel
mi Keresztet adományozni méltóztatott 
Tornallyai Zoltán tornaijai földbirtokos
nak, Tavassy Lajos jolsvai banktiszt
viselőnek, Vozáry Samu rimaszombati 
trafikosnak és Visnyay István rozsnyói 
isk. igazgató, várgedei földinknek. őszin
tén gratulálunk.

Névváltoztatás. Vaskó Gyula MÁV. 
műszaki segédtiszt és gyermekei György, 
László és Katalin belügyminiszteri enge
déllyel Vashegyire változtatták családi 
nevüket.

Közgyűlés. Gömör és Kishont vár
megye Jegyzői Egyesület 1943. julius hó 
6 án délután fél 1 órakor a vármegye
ház nagytermében tartja évi rendes köz
gyűlését.

Tizhónapos Kereskedelmi Tanfolya 
mot nyit Budapesten a BAROS SZÖ
VETSÉG 17. életévüket betöltött keresz
tény ifjak és leányok számára, akik a 
polgári iskolának, vagy a gimnáziumnak 
legalább 4 osztályát elvégezték, de be
iratkozhatnak középiskolában érettségi
zett, vagy tanitóképzőintézetet végzett 
fiuk és leányok is. Az előadások folyó 
évi szeptember 9 én kezdődnek. Beirat
kozási dij 40 P. Tandíj 300 P mely havi 
30 pengős részletekben is fizethető. Be
iratkozni Budapest VIII. Vas-u. 9. szám 
alatt lehet.

Búcsúztatás. A miskolci tankerület, 
melyhez vármegyénk is tartozik, junius 
hó 27-én búcsúztatta vezetőjét, a nyuga
lomba vonuló Buday Géza tanügyi fő
tanácsos, tankerületi kir. főigazgatót. 
Amint a hivatalos lapból értesültünk, a 
Kormányzó Ur a tankerület uj főigazga
tóját már ki is nevezte, vitéz Szönyi 
Sándor tanügyi főtanácsos, gimnáziumi 
igazgató személyében. — Ugyancsak 
meleg ünneplésben részesítette a tan
kerület tanítósága junius hó 29 én Bi- 
hary István tanügyi főtanácsost, a mis
kolci tankerületi kir. főigazgatónak hosszú 
éveken át volt helyettesét, aki julius hó 
elsejével szintén nyugalomba vonult. 
Bihary István tanügyi főtanácsos, akit 
városunkhoz szoros családi kapcsolatok 
is fűznek, pályájának kezdetén, mint kir. 
tanfelügyelő Rimaszombatban is műkö
dött.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5°/o-os osztalékot fizet.

Az Egyesült Protestáns Gimnázium 
igazgatója közli: Az iskola fegyelmi 
szabályai tanulóinkra a nagyszünidöben 
is kötelezők. Áthágásuk esetén a jövő 
tanévre való felvétel megtagadható. Nyo
matékosan figyelmeztetem mind a szü
lőket, mind a tanulókat az ellenőrző 
könyvecskében közölt iskolai rendsza
bályok pontjainak betartására (2,34,36, 
39, 40, 41 pontok.)

Halálozás. Nemes Szilárdy Béla, nagy- 
birtokos folyó évi junius hó 24 én, éle
tének 81-ik évében meghalt. Temetése 
folyó hó 26 án d. u. 2 órakor ment 
végbe nagy részvét mellett Sajószent- 
királyon,' majd a sajólenkei sirkertben 
helyezték örök nyugalomra. Az elhuny
tat fia Szilárdy István és gyermekei 
gyászolják.

Közgyűlés. A Gyümölcstermelők Gö
mör Kishont vármegyei tagegyesülete 
junius 19-én, a rozsnyói városház nagy
termében tartotta meg évi rendes köz
gyűlését. Hevessy László ny. főispán 
elnöki megnyitója és üdvözlése után 
Pápezsik Ándor alelnök szólalt fel és 
kérte, hogy a speciális gömöri éghajlat 
miatt a volt gyümölcsfacsemete-iskolát 
tartsák fenn továbbra is, mert a gyü
mölcsfa utánpótlás vármegyénkben ka- 
tasztrófális és az alföldi tájakról szállí
tott csemeték nem válnak be a mi vi
dékünkön. Beélik Viktor ügyvezető el
nök közölte, hogy az elmúlt évben 20000 
kg. befőzési cukorra adtak ki utalványt. 
A kormány Rozsnyón és Rimaszombat
ban gyümölcsészeti felügyelőséget állít 
fel, az ellenőr kinevezése csakhamar meg
történik. Pelsőcön aszalót építenek és 
4 waggon gyümölcs tárolására is emelni 
fognak alkalmas épületet.

„Hazai iskolák, nevelőintézetek és 
Internátusok ismertetője" címen dr. 
Ozorai Frigyes szföv. ny. középfőiskolai 
főigazgató szerkesztésében értékes könyv 
jelent meg a közeli napokban, melyből 
a közönség kimerítő tájékoztatást nyer 
a hazai nyilvánosjogu és magániskolák
ra vonatkozólag. Ismerteti a könyv a 
szakiskolák (mezőgazdasági, ipari, stb.) 
nagyjelentőségű munkáját. A könyv célja, 
hogy pontos és lelkiismeretes tájékoz
tatással szolgáljon a szülőknek, akiknek 
ma különösen nagy és nehéz gondot 
okoz a gyermekek nevelése és iskoláz
tatása. A könyvben megtalálják a szülők 
gyermekeik pályaválasztásához szüksé
ges fontos tudnivalókat. A nagyközön
séget érdeklő Iskola-ismertető a könyv- 
kereskedőknél, valamint a szerzőnél: Dr. 
Ozorai Frigyes, Budapest, III. Árpádfeje- 
dclem útja 52. sz. alatt kapható.

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

Uj gabonaárak. A Hivatalos Köziöny 
junius 23 iki számában az egyes gabona
félék uj árai jelentek meg. Eszerint a 
búza ára 40 P, a rozsé 37, takarmány- 
árpa 36, kopaszárpa 50, sörárpa 40, zab 
40 pengő az ország bármely feladóállo
másáról. Ezeket az árakat a legmaga
sabb és egyben a legalacsonyabb árak
nak kell tekinteni és ettől eltérő árat 
fizetni nem szabad. A rendelet julius 
1-én lép életbe. Ugyanezen számban je
lent meg a közellátási miniszter rende
leté a cséplésről, őrlésről, a gabona és 
liszt forgalmának szabályozásáról is.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik hőn szeretett leá

nyom és drága jó anyám elhunyta feletti 
nagy bánatunkban részvétükkel felkeres
tek és bánatunkat enyhítették ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. julius 1.
Özv. Brada Jánosné 
és Pruckner Anna.

Jégverés. Junius 28-án Rozsnyó felett 
katasztrófális felhőszakadás vonult végig, 
amelyet borzalmas erejű jégverés kisért. 
A jégverés óriási kárt tett a szőlőben, 
veteményekben.

öngyilkosság, özv. Mucsik Jánosné, 
Rimatamásfalvai lakos junius hó 27-én 
öngyilkossági szándékkal sevenalette tab- 
letákkal megmérgezte magát. Tettének 
oka gyógyíthatatlan betegség és életunt- 
ság. Állapota súlyos, de nem életveszé
lyes.

Angoranyulszőrt
az újonnan életbeléptetett legm agasabb 
árakon, bármely kis vagy nagy mennyiségben 
készpénzért vásárol, kívánságra tiszta vagy kevert 
angorafonalra átcserél gépüzemű angórafonóda, az 

A  n r r n r Q l o v M  Angora fonó és Kikészítő 
n 8  U r  KFT., BUDAPEST, IX.

Pápay István-u. 12.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6’40 P., egyes szám ára 50 fillér.

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.-évre ajándékkönyvvel 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.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
7,-ed évre T30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

I  A  L é g o l t a l m i  Liga |
házadat és vagyonodat v é d i!

Mindenki érdeke, hogy
t a g j a  l e g y e n  

a

L ig a  h e ly i c s o p o rt já n a k !

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,
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É R T E S Í T É S .
Van szerencsém tudomására hozni a n. é. kö
zönségnek, hogy hölgyfodrász üzletem mellett

illatszertárt nyitottam.
Minden pipere és i l l a t s z e r - c i k k  nagy- ■  
választékban. T ö b b e k  közöt t :  kozmetikai H  
arckrémek, sport-olajak és krémek, habzó H  
b o r o t v a k r é m e k ,  z s i l e t p e n g é k  stb. stb. ■
A n. é. közönség szives p á r t f o g á s á t  kérve B  

vagyok illő tisztelettel: B

O R O S Z  J Á N O S  I
hölgyfodrász és illatszerkereskedő f l

Ho r t hy  M i k l ó s - t é r  27. Rimaszombat. B

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap az olasz film

alkotás egyik monumentális remeke a 
„Bengázi" ment zsúfolt házak mellett. 
Tasnádi-Fekete Mária első olasz filmje 
komoly művészi teljesítmény. Fosco 
Giachetii a szereplőgárdával egyetem
ben érit kését alkotott. — A „Fekete 
asszony" nem váltotta be a hozzáfüzöti 
reményeket. A kiváló Jean Gabin és a 
művészi erő Simoné Simon szélmalom 
harcot vívnak a gyenge tartalommal. — 
julius 3—4—5 én „A titokzatos idegen" 
magyar bűnügyi film kerül vászonra 
főszerepben a nagyskáláju Uray Tiva
darral. — Julius hó 7—8 án Suzy Prím 
megszemélyesítésében „Egy szeszélyes 
angyai“-t ismerünk, akit Albert Prejean 
gyógyii ki szeszélyességéből.

S P O R T .

Labdarúgás.

A rimaszombati Polgárikörben 
' eladó egy jókarban lévő

j é g s  z e k r é n y
Megtekinthető a körben, ahol köze
lebbi felvilágosítással szolgál a ház
felügyelő.

889 1943. sz.

Hirdetmény.
A m. kir. közellátásügyi miniszter ur-1 

nak 527.000/1943. V. számú rendeleté
nek 1. pontja alapján felhívom a Rima
szombat város területén lakó cséplőgép | 
tulajdonosokat, hogy a hivatalos foga
dalom letétele végett, folyó évi julius 
hó 6 án a városháza 22. sz. szobájában 
feltétlenül jelenjenek meg. A cséplési 
szerződéseiket hozzák magukkal. Aki a 
fogadalom letételére nem jelenik meg í 
az a folyó évben nem csépelhet.

1.
2 .

3.
4.
5.
6 .
7.
8. 

9.
10.

II.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21 . 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. 
34
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42. 
43
44.
45.
46.

A fatermelő neve és lakhelye

Kollár Fekete Pál Gortvakisfalud 
Szára György és társai Gömörfüge 
Klót Zoltán Özörény 
Buck Aladár és társai Tornaija 
Dr. Hajtó Frigyesné Feled 
Záborszky Ernő és neje Gömörpanyit 
Hevessy Béláné Felsővály 
Sztollár Dezső Osgyán 
Puskás János Gömörpanyit 
gr. Maldeghem Lajos féle földreform, érd. Rozs
nyói m. kir. e. hiv.
Szabó László Várgede 
Rimaszombati Takarékpénztár 
Ref. Egyház Felsővály 
Róm. kát. plébánia egyház Barka 
Sztruhár János és tsa Szkáros 
Csoport birtokosság Beretke 
Welsz Jakab és Arthur Putnok 
Koller Dezső Pelsőc 
Koller Dezső Pelsőc 
Pelsőc község 
Marton Géza Szkáros 
Szilárdy Béla Sajószentkirály 
Sztollár Dezső Rimaszombat 
Sztollár Dezső Rimaszombat 
Gál Béla Nemesmartonfala 
Ebecky urad. örök. Ajnácskő 
Hubay László Sajólenke 
Református Egyház Hubó 
Felsőbalogi ni. kir. eh. Rimaszombat 
özv. Kerepessy Istvánná Gömörpanyit 
Balázs István Magyarhegymeg 
Balázs István Magyarhegymeg 
Tornallyay Margit Beretke 
Zagyi Lőrincz István Détér 
M. kir. Erdőhivatal Fülek
Volt Coburgi földreformos érd. kéz. m. kir. erdö- 
hiv. Jolsva
Uliczki Mihály és fsai Feled
Tornallyay Zoltán Tornaija
dr. Hizsnyay-Heinzelmann Béla Lice
Balázs István Magyarhegymeg
Rozsnyó m. város
gr. Serényi János Bánréve
Községi érd. bir. Jolsva
Pápezsik Andrásné és tsai Pelsőc
id. Pápezsik András Pelsőc
Spitzer Bertalan
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Gorlfakisfalud 39
Gömörfüge 300
Özörény 75
Tornaija 65
Feled 233
Gömörpanyit 27
Felsővály 20
Osgyán 200
Gömörpanyit 37

Hárskút 106
Várgede, Feled 
Guszona

786
70

Felsővály 31
Barka 40
Szkárosujfalu 35
Beretke 55
Kelemér 20
Felsővály ' 127
Szádvárborsa 120

500
Szkáros 7
Sajószentkirály 371
Balogpádár 169
Harkács 175
Gesztete 10
Ajnácskő 45
Sajólenke 14
Hubó 25
Vámosbalog 6756
Gömörpanyit 12
Guszona 130
Osgyán 30
Beretke 192
Détér 180
Balogfala 258
Deresk
Süvete 896
Feled 106
Tornaija 528
Lice 338
Uzapanyit 150
Rozsnyó 1447
Putnok 320
Jolsva 4539
Pelsőc 51
Pelsőc 65
Gömörsid 26

Vasárnap: Törekvés II.—Rimaszom
bati LE 12:1 (7:1).

Kedden: Barátságos mérkőzés. Ózdi 
VTK—Törekvés 4:3 (2:2). OVTK felálló 
tás: Sztari, Bisztri, Majercsik, Mihályi, 
Löfler, Csanga, Rózsavölgyi, Farkas, 
Árvái, Kálnai, Anocskai.

Törekvés: Andrásik, (Juhász), Csapó, 
Molnár. Antóny, Kerekes, Mucsik, Sza- 
páry, Barczi, Draskovics, Kisfaludi, Do
n iu l  felállításban játszott. A 3 p. Kis
faludi révén vezetéshez jut a helyi csa
pat, azonban az ózdiak szép összjátéka 
után a 6 p. kiegyenlítenek. Ezután vál
tozatos játék folyik. Andrásik nem egy
szer szépen ment. A 25. p. Farkas meg
szerzi az ózdiak 2. gólját és csak a 44. 
p. sikerült a Törekvésnek kiegyenlíteni 
Kisfaludi révén.

A II. félidőben Juhász védi a helyi 
csapat kapuját. A vendégek jól kezde
nek és a 14 p. majd a 25 p. gólt is 
érnek el. Ezután 10 perces mezőnyjáték 
folyik, majd a Törekvés feljön és sike
rül is neki a 36. percben szépíteni az 
eredményen. Kisfaludi 18 m. szabadrú
gásból gólt lő. Nagy gól volt. Az utolsó 
percben Szapári jó helyzetből mellé lő. 
Itt egyenlíthetett volna a Törekvés.

Az ózdiak végig szépen játszottak és 
megérdemelten nyertek. A hazai csapat- J 
bán csak Andrásik, Juhász, Molnár, Mu
csik és Domuca voltak jók.

Előmérkőzésen : Törekvés II—Kato
nai Xf. 3:1 (3:0).

Gömör és Kishont vm. alispánjától. 
10109/1943. szám.

Értesítés.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 

1943. évi május hó 28 án kelt 155.200/ 
1943. I/B.—2. számú leiratával Gömör 
és Kishont vármegye 1943/44. évi tüzi- 
faszükségletét 100000 ürköbméterben 
állapította meg. Ebben a tüzifamennyi-

Éva László s. k.
polgármester.

Rimaszombati kir. törvényszék, mint 
birtokbiróságtól.

r —-— o
1942

Hirdetmény.
A rimaszombati m. kir. törvényszék 

Balogfala községnek Pongrácz Bertalan 
és társai ellen a balogfalai 130. sz. tkjkvi 
A 6. sor. 1061. hrsz. ingatlan egyrészé- 
re vonatkozó mezei közdülőut kisajátí
tása ügyében az elhunyt Bodnár Árpád- 
né sz. Pongrácz Matild, továbbá özv. 
Pongrácz Lászlóné sz. Planka Zsuzsanna 
és Zólyomi Jánosné ismeretlen örökösei 
részére az 1881 :XLI. t. c. 46. §. illetve 
1930:XXX1V. t. c. 1933. § a értelmében 
ügygondnokul, úgy is, mint a távollevők 
és ismeretlen tartózkodásuak gondno
kául dr. Batta Pál ügyvéd feledi lakost 
rendeli ki.

Rimaszombat, 1942. október 16-án.
Dr. Istók Barnabás s. k.

kir. tvszéki biró.
P. H.

ségben a törvényhatóság területén lévő 
hatóságok, hivatalok, intézmények, isko
lák, kórházak, kereskedelmi és ipari 
vállalatok, gazdaságok, valamint a la
kosság háztartási lüzifaszükséglete is 
bennfoglaltatik.

A törvényhatóság fentebb megállapí
tott tüzifaszükségletének fedezésére az 
eddigi készletbejelentések alapján a m. 
kir. földmivelésügyi miniszter ur egye
lőre az alábbi tüzifamennyiséget jelölte 
k i :

A fentebb felsorolt készleteket első
sorban a készlettulajdonosok hozhatják 
forgalomba a termelés helyének és köz
vetlen környékének ellátására. A forga- 
lombahozatalban külön engedélyre szük
ség nincsen.

A fenti felsorolásban nincsenek fel
tüntetve a helyi vagy környékbeli fo
gyasztásra kijelölt készlet 50 %‘át kitevő 
készletek, amelyek felett a 155.000/1943. 
F. M. számú rendelet 2. §. (4) bekez
dése értelmében a rendelkezési jog 
engem illet.

Ezeknek a készleteknek a forgalom- 
bahozatala iránt a helyi szükségletek 
megállapítása után legkésőbb folyó évi 
szeptember hó 30-ig fogok rendelkezni 
és erről az érdekelteket külön fogom ér
tesíteni.

Ezúttal felhívom a kijelölt tűzifa nagy- 
és kiskereskedőket, valamint azokat az 
intézményeket, kereskedelmi és ipari 
vállalatokat, amelyek a tíizifaszükségle- 
ttiket rendszerint a fatermelőtöl közvet
lenül szerzik be, hogy tüzifaszükségle- 
tüket a fentebb felsorolt fatermelőktől 
és erdőgazdaságoktól mielőbb kössék le. 
A beszerzés érdekében tőlem kell iga
zolványt kérelmezni arról, hogy a tör
vényhatóság részére kijelölt fentemlitett 
készletekből tűzifa beszerzésre jogosul
tak.

Azok a kereskedők, intézmények, ke
reskedelmi és ipari vállalatok, akik szük
ségletüket a fentebb kijelölt készletekből 
beszerezni nem tudják — annak beje
lentése mellett, hogy mely termelőknek 
birtokában lévő kijelölt készlet megvé
telére tettek ajánlatot — szükségletük
nek megfelelő tűzifa mennyiségét leg
később 1943. évi augusztus hó 10 ig 
nálam igényeljék.

A tüzifakereskedőket felszólítom, hogy 
az általuk beszerzendő tüzifamennyiségre 
a vármegye ellátására kijelölt készletek 
termelőjével haladéktalanul kössenek 
adásvételi szerződést.

Felhívom a fatermelők figyelmét arra, 
hogy a 155.000/1943. F. M. számú ren
delet 9. § a értelmében a tűzifa eladá

sára megkötött ügyleteket annak meg
kötésétől számított 8 nap alatt mind 
nálam, mind a rimaszombati m. kir. 
erdőfelűgyelőségnél be kell jelenteniük. 
A bejelentésben fel kell tüntetni a tű
zifa mennyiségét, az eladási árat, s a 
szállítási feltételeket is.

A tüzifaszállitáshoz szükséges szállí
tási igazolványt a bejelentés megtörténte 
után a rimaszombati erdőfelügyelöség- 
től kell kérni.

Felhivom a készlettulajdonosokat, hogy 
a helyi eladásra szánt tűzifából első
sorban a hivatalikat, közintézményeket, 
iskolákat lássák el.

Azok a fatermelők, akik a vármegye 
területén teleppel vagy eladási szervvel 
rendelkeznek, a helyi eladásra kijelölt 
fakészleteket saját eladási telepükön 
vagy szervükön keresztül saját maguk 
is forgalomba hozhatják.

Nyomatékosan felhivom a figyelmet 
arra, hogy az egyes fogyasztók csak a 
23.200/1943. Ip. Miniszteri rendelet mel
lékletében megállapított tüzifamennyisé
get szerezhetik be és csak a — fogyasz
tói vásárlási könyvbe való bejegyzés 
mellett. E rendelkezés be nem tartása 
kihágást képez.

Felhivom végül az érdekelteket, hogy 
a tüzifakészlet megvásárlása, illetve 
áruba bocsátása érdekében szükséges 
intézkedéseket mielőbb tegyék meg, 
mert azokat az 1943. évi julius hó 30 ig 
el nem adott készleteket, melyekre a 
vételre jogosult személyek vételi aján
latot tettek, továbbá azokat az eladott 
készleteket, amelyeknek a vevők részére 
átadását a termelő kellő indok nélkül 
megtagadta, igénybe fogom venni és 
ezenkívül szükség esetében raktározási 
hely kijelölése, valamint az átvételben 
késedelmes kereskedőknek a tüzifafor- 
galomban résztvevő kereskedők közül 
való kizárása iránt is intézkedni fogok.

Rimaszombat, 1943. évi junius 28-án.

Dr. Horváth Árpád 
alispán.

A kiadmány hiteléül:
Thurzó Ildikó s. k.

kiadó.

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


