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Huszonkét év mérlege.
„Mit köszönhet a nemzet Horthy 

Miklós országosának ?“ Erre a 
kérdésre minden magyar ember 
szájából szinte egyöntetűen hangzik 
a felelet: mindent! Mindent, ami 
1919. szomorú napjai óta mint fej
lődés, megerősödés és előrehaladás 
kihajtott és kalászba szökkent a ma
gyar földön. Szinte halljuk, — hi
szen nagyon közel van még a 
történelem mértékével mérve az az 
idő, — amikor Horthy Miklós Sze
gedre utazott és azt mondotta: „Nem 
hallgathatom Kenderesen a fák zú
gását, amikor szerencsétlen hazám 
holtan fekszik. Eljöttem, rendelkez
zetek velem". A nemzet pedig meg
érezte, hogy elesettségében, meg- 
tiprottságában uj vezérre talált, aki 
ismét erősen kezébe ragadta a 
már-már lehanyatló zászlót. Sem
mije sem maradt ebben az időben 
az országnak, csak egy maréknyi 
ragyogószemü és tüzeslelkü fiatal 
katonája, akik fanatikus hittel kö
vették Horthy Miklós csillagát, aki 
katonáinak szuronya hegyén hozta 
vissza a nemzet elvesztett becsüle
tét és hitét.

A fövezérség átvételének napján, 
1919. julius 16-án Ö maga is ezt 
mondja a napiparancsában: „Küz
delmünk nehéz lesz, de bizom a 
magyarok Istenében, hogy nem 
fogja elhagyni igaz ügyünket. Bi
zom a Ti acélos akaratotokban, a 
Ti önfeláldozó hazafiasságotokban, 
a Ti kipróbált bátorságotokban és 
ügyességetekben. A Ti összetartó, 
vállvetett igyekezetetek fogja meg
hozni e Hazának a megszabadulást 
és megváltást. Ne feledjétek, hogy 
egy ezeréves nemzet utolsó hatal
mas reménysége, imája, sóhaja Ti 
vagytok. De lesújtó kard is, ha 
kell!" Ezzel a hittel és elszánással 
indult meg Horthy Miklós, a fő
vezér. A sereg pedig fővezérével 
az élén 1919. november hó 16-án, 
egy barátságtalan őszi napon be
vonult a magyar fővárosba. Ködös 
eső szitált, de a lelkekben és a 
szemekben az uj magyar élet ta
vaszának ragyogása sugárzott. Min
denki érezte, hogy az Isten-kül
dötte fővezér hivatott el arra, hogy 
a nemzet uj életét megteremtse.

Hamarosan megindult az újjá
építő munka. Az 1920. február hó 
16-án megnyílt nemzetgyűlés első 
teendői közé tartozott az államha
talom gyakorlása további módjának 
rendezése. A nemzetgyűlés elvileg 
az ősi államforma: a királyság
mellett foglalt állást, addig is azon

ban, amig a királyi hatalom gya
korlása lehetővé válik, gondoskodni 
akart az államfői teendők ellátásá
ról. A megválasztandó államfő sze
mélye tekintetében a pártok között 
nem lévén eltérés, a nemzetgyűlés 
1920. március 1-én a nemzeti had
sereg fővezérét, Horthy Miklóst 
választotta Magyarország kormány
zójává.

Már ekkor egységesen sorako
zott köréje a nemzet. Ettől az idő
ponttól kezdve Kormányzó Urunk 
képviselte Magyarország közéleté
ben az állandóságot és azt a szilárd 
pontot, amely körül a nemzeti élet 
kikristályosodási folyamata sok ráz- 
kódtatással ugyan, de mégis meg
indult.

Azóta 22 esztendő telt el. A 22 
esztendő sok megpróbáltatást, sok 
küzdelmet, de sok eredményt is 
hordozott méhében. A szemünk 
előtt játszódott le ennek a 22 esz
tendőnek minden mozzanata, ahol 
mindenütt, mint sziklaszilárd tartó 
pillér, emelkedik ki Horthy Miklós 
Kormányzó Ur magas személye.

Hazánk történetének legváltságo- 
sabb két évtizede alatt, amikor a 
nemzetnek olyan mélyről kellett 
felemelkednie, mint Mohács után, 
a magyar sors irányításában döntő 
szerepe volt és van ma is orszá
gunk szeretett Kormányzójának.

Magyarország gazdasági megerő
södésében, kulturális színvonalának 
emelkedésében, nemzetközi kap
csolataink tervszerű kiépítésében és 
elmélyítésében, és mind ennek kö
vetkeztében az ország külpolitikai 
súlyának hatalmas megnövekedésé
ben Horthy Miklós egyaránt irá
nyitó tényező volt.

Kormányzónk életét és egész 
egyéniségét pedig legjobban jellem
zi egy általa mondott rögtönzött 
beszéd a tatabányai munkások 
körében, amelyet igy kezdett:

„Ideállok erre az emelvényre. 
Nem azért, hogy magasabbnak és 
többnek tűnjek fel, hanem azért, 
hogy mindenkinek jól a szemébe 
nézhessek."

Ez a mindenkivel való szemtől- 
szembe nézés jellemzi a mi or- 
szággyarapitó Kormányzónkat. Ez 
a puritánsága tette őt minden ma
gyar ember rajongott példaképévé. 
A mai csöndes évfordulón érezzük 
és tudjuk ezt mindannyian, éppen 
ezért hálát adunk a Mindenhatónak, 
hogy Horthy Miklósból, a tengerész
tisztből országgyarapitó kormányzó 
lehetett és kérjük az Istent, tartsa 
meg Őt számunkra még sokáig, 
hogy a magyarságot és Magyar- 
országot a most dúló és reánk ne
hezedő háborús megpróbáltatásból 
is olyan diadalmasan vezesse ki, 
mint amilyen diadallal vitte győze
lemre huszonkét esztendővel ezelőtt 
a maroknyi nemzeti hadsereget.

Rimaszombat képviselőtestülete ünnepelte 
vitéz Horthy István kormányzéhelyettest.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete február 26-án délután 
rendes ülést tartott. A napirend 
előtt Éva László polgármester az 
alábbi beszédet mondotta :

„A közelmúlt napokban a ma
gyar országgyűlés egyhangúlag kor- 
mányzóhelyettesül választotta vitéz 
nagybányai Horthy Istvánt. A sze
retet, a bizalom, amely a magyar 
nép részéről feléje sugárzik, annak 
a dolgozó magyarnak szól, aki a 
Műegyetem műhelyében akkor ké
szítette az első magyar szárnyakat, 
amikor még a Trianon által pusz
tulásra Ítélt nemzet erős gerinces
séggel küzdött a nyomorral és re
ménytelenséggel szemben. Azóta a 
magyar szárnyak büszkén szétnyi- 
lottak és merész Íveléssel közeled
nek a szent-istváni nagy birodalom 
feltámasztására. Mi, magyarok sze
retettel, hűséggel és gerinces aka

rattal ajánljuk fel támogatásunkat 
Kormányzóhelyettesünknek, hogy 
az Apa gondolatát és megkezdett 
nemes mukáját befejezhesse teljes 
dicsőséggel. A magyarok Istene 
védje, oltalmazza, segítse őt e ne
mes munkájában!"

A megjelentek a bejelentés fel
állva és lelkes,tapsokkal fogadták. 
A közgyűlés Éva László polgár- 
mester indítványára egyhangú lel- 
kesedésssel elhatározta hogy a Fö- 
méltóságu Kormányzó Urat és a 
Kormányzóhelyettes Őfőméltóságát 
hódoló táviratokban üdvözli. Beje
lentette a polgármester, hogy a 
Kormányzó Ur és v. Bartha hon
védelmi miniszter levélben köszön
ték meg a város díszközgyűlésének 
a hazatérő honvédség ünneplése
kor elküldött üdvözlő táviratait.

Nagy örömet keltett a polgár- 
mester ama bejelentése, hogy az

OTI még ez évben felépiti rima- 
szombati uj székházát.

Id. Rábely Miklós képviselőtes
tületi tag meleg hangú beszédben 
üdvözölte a 70. életévébe lépett 
dr. K o v á c s  L á s z l ó  ny. polgár- 
mestert, aki az őszinte ünneplést 
hálásan köszönte meg.

Ezután a közgyűlés letárgyalta 
a napirendre tűzött pontokat, ame
lyekről a jövő számunkban refe
rálunk.

A  rozsnyói m egyéspiispök 
nagyböjt! szó za ta .

Bubnics Mihály rozsnyói megyéspüs
pök most adta ki nagyböjti szózatát, 
amelyet az egyházmegye valamennyi 
kát. templomának szószékéről felolvas
nak a lelkipásztorok.

A főpásztor Írása elején a most dúló 
háborúra és arra a magasztos akcióra 
utal, amelyet XII. Piusz p pa a világ 
békéjének biztosítására megindított. Ezért 
a Szentatya elrendelte, hogy mindenütt 
a világon mutassák be a szentségi 
eucharisztikus áldozatot, amiért is elren
delte az összes püspököknek és papok
nak, hogy oktassák a népet a szentmi
séről és buzdítsák azokat az azon való 
részvételre. A szentmise-áldozat jelentő
ségét fogják tehát fejtegetni a szószékek
ről a nagyböjt minden vasárnapján.

A továbbiakban a főpásztor nagy el
ismeréssel szólt a magyar kormány 
szociális intézkedéseiről. Az ő célja is, 
hogy hívei sorsán javítson és ezért vette 
meg a Katolikus Akció céljaira a csizi 
Otthont, amelyben az egyes községek 
kiküldöttei, nők és férfiak külön-külön 
megfelelő oktatásban részesülnek.

Végül a főpásztor levelében a papok 
iránti tiszteletre hívja fel a híveket és 
arra kéri őket, hogy „hagyjanak fel a 
pártoskodással, s fogadják meg mind
annyian atyai szózatát !“

A  P olgárikor kulturelöadásai.
Február hó 21-én csekélyszámu, 

de lelkes közönség előtt Kühne  
László polg. isk. tanár adott elő 
„Singapore, az oroszlánok városa" 
címen. Színes, sok költészettel át
szőtt, mélyenjáró előadása, amely
ben helyszíni közvetitésszerüen 
elevenítette meg „Dél csillagának" 
(ahogyan most a japánok elnevez
ték) életét, a hallgatókban mély 
nyomokat hagyott.

Február 28-án, szombaton este 
S m i d István rozsnyói ev. főespe
res nagy érdeklődéssel várt elő
adása folyik le „A húsz esztendő 
tanulságai" címen kisebb kisérő- 
müsor keretében. Az előadásra fel
hívjuk a város nagyközönségének 
figyelmét.
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Országos ünnepség keretében  
iktatták be dr. E n y e d ;  A n d o r  ref. püspököt.

Magasztos ünnepsége volt hétfőn 
a tiszáninneni református egyház- 
kerületnek, a felvidéki vármegyék
nek és az egész magyar reformá
tus közvéleménynek. Február hó 
22-én iktatták be hivatalába Mis 
kolcon a kerület uj püspökét: dr. 
Enycdy Andor kormányfőtaiiácsos, 
miskolci lelkészt, az egyik legki
válóbb protestáns egyházi szóno
kot, a nagytudásu teológust és a 
tetőtől-talpig evangéliumi embert.

Az ünnepségen megjelent az or
szág valamennyi református püs
pöke, a testvéregyházat Turóczy 
Zoltán tiszai ev. püspök és Lich- 
tenstein László miskolci főispán 
képviselték, inig a kormány nevé
ben Fáy István vallás- és közokta
tásügyi államtitkár, a képviselőház 
megbízásából pedig dr. Tasrtádi- 
Nagy András elnök vett részt a 
beiktatási ünnepségeken. A meg
jelentek soraiban ott voltak: vitézi 
Lukács Béla titkos tanácsos, a 
MÉP országos elnöke, dr. runyai | 
’Sóldos Béla, Gömör és Kishont 
vármegye és dr. fáji Fáy István, 
Zemplén vármegye főispánjai, dr. j 
Horváth Árpád, Gömör és Kishont 
vármegye alispánja, vitéz Lukács 
Endre ny. alispán, országgyűlési 
képviselő, valamint Borsod, Gömör, j 
Abauj, Zemplén és Ung vármegyék 
társadalmának számos ismert veze-; 
tő egyénisége. A rimaszombati refor
mátus egyházközséget vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, gimn. 
igazgató, Varga Imre ref. lelkész,! 
Papp József gimn. hittanár, Báthory 
Andor ny. gimn. tanár és Makray 
László vm. számvevőségi tanácsos,! 
egyházmegyei tanácsbirák, vala- j 
mint a gömöri egyházmegyét aj

lelkészi kar számos tagja képvi
selték.

A beiktatási ünnepély a Kossuth- 
utcai ref. templomban folyt le az 
egyházkerület közgyűlése keretében, 
amelyen Farkasfalvi-Farkas Géza 
felsőházi tag, egyházkerületi fő
gondnok elnökölt. Az uj püspök 
meghívása után dr. Ravasz László 
dunamelléki ref. püspök mondott 
magasan szárnyaló iktató beszédet, 
majd dr. Enyedi Andor esküje 
után az uj püspököt megáldotta. A 
templomi ünnepség befejeztével a 
közgyűlést a gyülekezeti teremben 
folytatták, ahol dr. Enyedy Andor 
költői szépségű programbeszédet 
mondott. Kegyelettel emlékezett 
meg nagy elődjeiről, akiknek nyo
mában haladva, őrállója akar lenni 
az egyház lelki és szellemi birtok
állománya: a tiszta tan, az erkölcsi 
törvény és a krisztusi igazságok 
felett. A nagy hatást keltett beszéd 
után az uj püspök küldöttségeket 
fogadott. Megható volt a gömör- 
megyei beretkei árvaház tanulóinak 
hódolata, akiket Gérecz Lajos ig. 
tanító vezetett az uj püspök elé. 
Délután a Korona-szállóban 350 
személyes társasebéd volt, amelyen 
Farkasfalvi-Farkas Géza a Kor
mányzó Urat, Patay Samu ny. főis
pán az uj püspököt, dr. Enyedy 
Andor püspök pedig a megjelente
ket köszöntötte egyetlen mondattal.

A bensőséges és meleg ünnep
ség résztvevői mélységesen a lé
lekbe vésődő benyomásokkal tértek 
vissza azzal a meggyőződéssel, 
hogy dr. Enyedy Andorban a fel
vidéki református egyházak méltó 
főpásztorukra találtak.

tatu komoly est a pápai himnusz el- 
éneklésével ért véget.

A hitvédelmi előadások során február 
hó 27-én, pénteken este P. König Ke
lemen ftlleki szt. ferencrendi házfőnök-

plébános előadását hallottuk az elő
adói asztalról: „A kát. Egyház helyzete 
napjainkban" cimen. Az előadásokat 
mindenkor a tárgyhoz illő kisebb míisor 
kiséri.

Nép és családvédelmi munka a vármegyében.
Ismeretterjesztő előadások a vármegye községeiben.

Az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap már másfél éve megalakult, és a 
nép és családvédelmi munka másfél éve 
folyik az ország minden vármegyéjében. 
Ez a munka csendben folyt és kerülte 
a nagy nyilvánosságot. Most azonban 
szükségesnek látszik, hogy erről a nagy
jelentőségű munkáról tájékoztassák az 
az ország közvéleményét. Ezek az isme
retterjesztő előadások a mi vármegyénk
ben is megindultak.

A városok közönsége a helyi sajtó 
utján a nép- és családvédelmi munka 
menetéről állandóan tájékoztatva van, 
azonban a falvakban még mindég van
nak emberek, akik nincsenek ennek a 
munkának nagy jelentőségével tisztában. 
Ezért a vármegye alispánja, dr. Horváth 
Árpád elrendelte, hogy a vármegyei 
közjóléti előadó és a szociális gondozó
nők február és március havában a vár
megye minden egyes községét keressék 
fel és ott az Országos Nép és- Család- 
védelmi Alap szervezetét, céljait és ed
digi munkásságát ismertessék. Ezek az 
ismeretterjesztő előadások közvetlen for
mában ismertetik meg a falu népével a 
nép- és családvédelmi munkát. Az elő
adások inkább megbeszélés szerüek és

igy a falvak lakosságának alkalma nyí
lik arra, hogy a nép- és családvédelmi 
munkával kapcsolatos észrevételeiket 
vagy kívánságaikat az arra hivatott szer
veknek tudomására hozzák.

A rozsnyói róm. kát. egyházmegye 
püspöke megértve a mai időknek szavát, 
amint ismeretes, Csizftirdőn az egyház
megye községeinek kiküldöttjei részére 
falunevelő tanfolyamokat tart. Felkérte 
a vármegye alispánját, hogy ezekre a 
tanfolyamokra küldjön ki egy előadót, 
aki ott a nép- és családvédelmi munkát 
ismertesse. A vármegye alispánjának 
megbízásából a vármegyei közjóléti elő
adó tartja meg minden héten ezeken a 
tanfolyamokon nagy érdeklődéssel foga
dott ismeretterjesztő előadásokat.

Megkezdődött a gyapjufeldolgozó 
tanfolyam Rimatamásfalván. Folyó 
évi február hó 25. napján megkezdőd
tek a vármegyei közjóléti szövetkezet 
gyapjufeldolgozó tanfolyamának előadá
sai. A tanfolyamon 20 bentlakó és 13 
bejáró növendék vesz részt. A m. kir. 
iparügyi miniszter Benczúr Teréziát 
küldte ki a tanfolyamra oktatónak.

Olaszország gyarmati törekvései.
Irta: Révhegyi Ferenc m. kir. honvédezredes.

Megkezdődtek' a K a to lik u s  A k c ió  
nagy böjti hit védelmi előadásai.

A rimaszombati Katolikus Akció ke
retében működő Férjiak Oltáregylete 
február hó 20-án, pénteken este kezdte 
meg második évi nagy böjti hitvédelmi 
előadássorozatát. A Katolikus Kör nagy
termét ezúttal zsúfolásig megtöltötte az 
érdeklődő közönség, melynek soraiban 
ott láttuk dr. Horváth Árpád alispánt, a 
katolikus egyházközség elnökét, Tariska 
Lajosnét, a női Oltáregyesület elnök
nőjét, Czupy Jenő m. kir. honvédhuszár 
alezredest és a róm. kát. társadalom 
számos vezetőegyéniségét.

A megjelentek Lévay János karnagy 
harmónium kísérete mellett elénekelték 
a „A keresztfához megyek..." szépsé
ges nagybőjti éneket. Ezután Radány 
Lajos esperes-plébános kíséretében az 
előadói emelvényen megjelent az est 
ünnepi szónoka: dr. Pobozsny Róbert 
püspöki helynök. Radány Lajos, a férfi 
Oltáregyesület elnöke emelkedett hangú 
megnyitó beszédében utalt arra a nagy 
harnvazkodásra, amely most az egész 
nagy világra kiterjedt háború révén 
folyik. Emlékeztetett azon nagy igaz
ságra is, hogy ezen a világon minden 
múlandó, csak a lélek az, amelyhez 
nem fér a halandóság ereje. Ezért kell 
megbecsülni és megszilárdítani a lelket. 
Nagyböjt idején a lélek megerősítésére 
szolgálnak a hitvédelmi előadások is és 
különös öröm töltheti el a megjelente
ket, hogy az első előadáson az egyház
megye köztiszteletben álló és nagytudásu 
főpapját köszönthetik az előadó asztalnál. 
Az elnök ezután őszinte szeretettel üd 
vözölte a rozsnyói egyházmegye püspök
helyettesét és felkérte előadása megtar
tására.

Dr. Pobozsny Róbert ezután „Egy elvi 
kérdés körül" cimen feszült figyelem 
közepette mondotta el mélyen a telkekbe 
vésődő fejtegetéseit. A téma, amelyet a

kitűnő előadó felvetett, abból a körből 
adódott, amellyel a fáradhatatlan ener
giájú főpap már évek óta nagy szak
értelemmel és méltó elismerést kiérde
melve foglalkozik. A szociális kérdések
nek a katolikus vallás szellemében való 
mególdása az a széleskörű terület, ame
lyen dr. Pobozsny Róbert munkálkodik. 
Méltó apostola ő e tekintetben a XIII. 
Leó és XI. Piusz pápák által elvetett 
tanoknak, amelyekre az előadó fejtegetései 
elején hivatkozott is. A téma azonban, 
amit előadása számára kiválasztott, ki
zárólagosan magyar jellegű volt. A szent 
istváni népnevelés kérdését, a hitvallásos 
iskolák ügyét tárta a hallgatóság elé 
meggyőző erővel. Beigazolta, hogy az 
igazi tanítás és nevelés csak akkor 
eredményes, hogyha az a legáltaláno
sabb keretekben történik. Ilyen iskola
típus egyedül a hitvallásos iskola, amely
nek gyökerei még a szentistváni korból 
táplálkoznak. Megrázóan tárta elő ezután 
az előadó azokat a bűnöket, amelyekkel 
a liberális korszakot a hitvallásos isko
lák elsorvasztása miatt vádolhatjuk. A 
jövő elsőrangú feladatává kell tenni 
njra a szentistváni népnevelést — mon
dotta végül — és e tekintetben egy 
emberként kell összefogni az egész 
magyar keresztény világnak.

Á lenyűgöző szónoki készséggel elő
adott és hatalmas tetszéssel fogadott 
előadást Radány Lajos esperes-plébános 
köszönte meg hálás szavakkal. Majd dr. 
Stumpf Pálné szépen iskolázott és kelle
mes hangján énekelt el két egyházi 
dalt dr. Nemes János tanügyi fogalmazó 
alkalmazkodó harmónium kísérete mel
lett. Bartáky Éva kereskedelmi iskolai 
növendék Dobay Olga „Jákob kutjánál* 
cimü hosszú hitvallásos versét szavalta 
el kifogástalan és mélyen átérzett sza
valókészséggel. A végig emelkedett áhi-|

III.
A világháború első hónapjaiban Olasz

ország semleges álláspontra helyezke
dett. Mivel azonban érdekeit az entente- 
hatalmak oldalán vélte megvédeni és 
nemzeti aspirációit is igy érte el lég 
biztosabban, 1915. május havában meg
üzente a háborút a központi hatalmak 
nak. Olaszországnak akkori magatartása 
általános csalódást és méltánytalansá
got keltett, de ha minden érzelmi mo
mentumot kikapcsolunk és hideg objek
tivitással gondolkodunk Olaszország ak
kori magatartása felett, rá kell jönnünk, 
hogy egy nemzet életében minden alkal
mat megkell ragadni, hogy annak jövőjét 
és prosperitását előbbre vigyék, még 
akkor is, ha azt mint egyén etikai szem
pontból nem tenné meg. Egy elmulasz
tott alkalmat egy nemzet életében soha 
nem lehet pótolni, s ezt éppen Olasz 
ország gyarmatpolitikájánál láttuk, mint azt 
előbb elmondottam. Ami a nemzetét féltve 
szerető vezető államférfinak politikáját 
illeti, nem szabad konzekvensnek lenni, 
s itt idézem a franciák legnagyobb dip
loma tájának, Talleirand-Peri górnak halála 
előtti mondását: „Én mindenkit meg
csaltam életemben, csak egyet nem: 
Franciaországot, s azért nyugodt lelki- 
ismerettel halok meg". A háborút meg
előző 'hónapokban Olaszország igen 
fontos külpolitikai és gyarmati tárgya
lásokat folytatott az entente hatalmak
kal, melyek az 1915. április 26 án alá
irt úgynevezett londoni szerződéssel 
befejeződtek. E szerződés értelmében 
Franciaország, Anglia és Oroszország 
kötelezték magukat, hogy győzelem ese
tén biztosítják Olaszországnak a hármas 
Velencét (Venezia tridentinát, Oinliát 
és Dalmáciát), s megígérték, hogy az 
Adria keleti pattját semlegesítik, továbbá, 
hogy abban az esetben, ha Németország 
elveszítené afrikai gyarmatait, arányo
san részesítik belőle Itáliát is.

A világháború az entente győzelmével 
végződött, a Monarchia eltűnt az európai 
térképről, s az entente hatalmak, de fő
leg Franciaország mindent elkövetett, 
hogy csökkentsék győzelmükben az ola
szok szerepét. Az olasz államférfiak nem 
tudták érvényesíteni akaratukat, s ekkor 
kezdtek emelkedni a gátak, amelyek 
akadályozni akarták az olasz győzelem 
gyümölcseinek leszedését. Anglia és 
Franciaország a békeszerződések meg
szövegezésénél Olaszország érdekeit nem 
vették tekintetbe. Franciaország erős

Szerbiát akart Olaszország hátában, 
Anglia pedig kizárólagos uralomra töre
kedett a Keleten. Az olasz parlament 
egyhangúlag kijelentette, hogy az ország 
minden tekintetben ragaszkodik a londoni 
szerződéshez és Fiúménak az anyaor
szághoz való csatolásához. Az 1920. 
junius hó 2-án aláirt osztrák béke egy 
szóval sem foglalkozott az Adria prob
lémáival, s a békekonferencia a prob
léma megoldását úgy vélte elintézni, 
hogy felszólította Olaszországot és Ju
goszláviát, hogy az ügyet intézzék el 
egymás között. A sorozatos külpolitikai 
balsikerek miatt Orlando miniszterelnök, 
ki Olaszországot a párisi békekonferen
cián képviselte, kénytelen volt lemon
dani, s a király Francesco Nittit bizta 
meg a kormányalakítással. Nitti meg
alkuvó, becsvágyó ember volt, kinek 
szabadkőműves összeköttetései a nyugat
európai páholyokkal közismertek voltak, 
s miniszterelnöksége alatt kis híja, hogy 
Olaszország nem zuhant a bolsevizmus 
örvényébe. Az országot állandó zavar
gások és fosztogatások nyugtalanították, 
s ezen állapotoknak elsősorban Francia- 
ország örült a legjobban, mert remélte, 
hogy így az olasz balaszttól hamarosan 
megszabadul. A kormány tehetetlensége 
folytán a belpolitika egyre jobban és 
jobban balfelé tolódott, s már nyíltan a 
proletár-diktatúráról beszéltek. Olasz
ország e gyászos napjaiban igen ked
vező fordulat állott be. A Fiúméban ki
tört lázadást Gábriellé D’ Annunzio arra 
használta fel, hogy a II. gránátos ezred 
2 ik zászlóaljával — mely Roneti-ban 
állomásozott, — 1920. szeptember 12-én 
egyszerűen bevonult Fiúméba, s a város 
hovatartozandóságát azonnal elintézte 
olyképen, hogy a városháza erkélyéről 
kihirdette Fiume csatlakozását Olasz
országhoz. D’ Annunzio fiumei tartóz
kodása alatt kapta a hirt, hogy a kor
mány ki akarja üríteni Dalmáciának azt 
a kis részét is, amit a fegyverszünet 
értelmében megszállva tartott. Erre nov. 
14 én D’ Annunzio néhány szakasz ka
tonával Zárába ment. Az olasz külügy
miniszter, Tittoni ezalatt Parisban tár
gyalásokat folytatott, melynek értelmé
ben a görögökkel olyan szerződést kö
tött, mely veszélybe döntötte a legna
gyobb olasz adriai keleti és középten
geri érdekeket. Az olasz parlament, 
melynek többsége szélső baloldaliakból 
állott, helyeselte a kormány külpolitiká
ját és igy Nittinek semmi akadály nem
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állott az útjában, hogy francia elvbará
tainak kedvébe ne járjon. Nitti kijelen
tette, hogy Olaszországnak nincsenek 
imperialisztikus céljai az Adrián, Afriká
ban nem kér semmit, s kis Ázsiában 
is megelégszik befolyási zónákkal. Nitti 
már annyira kedvezett a franciáknak, 
hogy a jugoszlávokkal az Adria kérdés
ben tárgyalásokat kezdett. A belpolitika 
azonban tovább tolódott balfelé, a kül
földi agitátorok szabadon terjesztették a 
bolsevizmus eszméit, s a kormánynak 
nem volt hatalma, hogy ennek gátat 
vessen. 1921. julius 16-án közmegelé
gedésre az öreg Giolitti alakított kor
mányt. A nemzet csodákat várt tőle, a 
bölcsessége azonban azt diktálta neki, 
hogy egy hirtelen reakció csak polgár
háborút idéz elő, mely Olaszország kül
politikai helyzetét még jobban elmérge- 
sití, igyekezett a kedélyeket lecsillapí
tani, de minden erejével támogatta, hogy 
hogy a fascizmus friss erői megszilárdul
janak, s magukra vegyék a széteső or
szág megmentésének halaszthatatlan fel
adatát.

Dacára a külpolitikai kudarcoknak, a 
belpolitikai helyzet a fascizmus térfogla
lásával mindinkább jobb és jobb irányba 
kezd haladni. A nyugati hatalmak is 
kezdték ezt már érezni, s Olaszország

A jánosi népfőiskola 
kulturestjei.

A jánosi KÁLÓT népfőiskolások in
dulója az elmúlt hetekben újra négy 
községben harsant fel. Január 18-án, 
mint már megírtuk, Jánosiban bizonyí
tották be újra a kulturház nagytermét 
betöltő hatalmas közönség előtt, hogy a 
magyar nép lelkiségét igazán kifejező 
színjátékok, dalok, táncok, tréfák job
ban megfogják a magyar embert a bár
milyen minőségben feltálalt idegen szel
lemű terméknél. Február 1-én Serke 
községet látogatták meg. A serkei kul- 
turesten megjelent dr. Horváth Béla, a 
járás főszolgabirája is, aki meleg sza
vakkal mutatta be a népfőiskola hallga
tóit a serkei közönségnek. „Nagy nye
reség járásunknak, de az egész várme
gyének is, — mondotta dr. Horváth fő
szolgabíró,— hogy a népfőiskola itt léte
sült. A magyar nép nagy értékeit a nép
főiskolák értékesítik igazán. Ezek a le
gények elhatározták, hogy a hideg ke
mény tél ellenére is elmennek a magyar 
falvakba, hogy hirdessék a magyar dalt, 
magyar táncot, magyar szót, hirdessék 
a hitet a magyarság iránt”. A főbiró 
szavai után Gergely József népfőiskolái 
igazgató ismertette a népfőiskola célját, 
m-jl  a következőket mondotta: „Eljöt
tünk, hogy találkozzék ma este itt a lel
künk ennek a magyar népnek a leikével. 
Regősként járjuk be a falvakat és 
élesztgetjük a lelkekben azt a szunnyadó 
magyar parazsat, amit az idegen szel
lem már minden erővel igyekezett elol
tani a magyarban. A nótánk magyar nóta, 
a táncunk magyar tánc, a szavunk ma
gyar testvérszó. Minden magyar faluba 
elmegyünk, hogy melegen s magyarosan 
kezet foghassunk a magyar néppel és 
azt akarjuk, hogy nótánkra feloldódjék 
a magyar nép nagy akaratereje az igazi 
osztatlan népi magyarság iránt”. Az 
igazgató beszéde után a legények igen 
talpraesett műsort adtak. A népfőiskolá
sok nevében Babóthy Ferenc hallgató 
beszélt, ki ügyes szónoki készséggel 
előadott beszédével kivívta a közönség! 
teljes elismerését. A helyi énekkar 
szép énekszámokkal működött közre, 
ami nagyban emelte az est sikerét. A 
műsor végén Zajdó László helyi lelkész} 
köszönte meg a vendégeknek, hogy ilyen [ 
kedves estét szereztek a közönségnek 
és Széchenyi szellemében dolgoznak a 
kiművelt emberfő kialakításával a szebb 
magyar jövőért.

Február 2 án Várgede közönsége előtt 
mutatkozott be a népfőiskola hallgató
sága. Itt is dr. Horváth Béla főszolga
bíró mutatta be a legényeket. Utána 
Gergely József igazgató ismertette az I

nem volt már „quantite negligeable”. 
Az öreg Giolitti helyett Bonumit nevezte 
ki a király miniszterelnökké, ki határo
zottabb és erélyesebb politikát folytatott, 
mely természetesen a külpolitikájára is 
kihatással volt. A nemzetközi tárgyalá
sokon Olaszország már élénkebb szere
pet játszik. A soproni népszavazás is az 
ő idejére esik, s a washingtoni tengeri 
konferencián a fegyverkezés korlátozá
sánál minden francia igyekvés ellenére 
biztosította magának a paritást Francia- 
országgal szemben. A fascista párt idő
közben óriási szervezetté alakult, ha
talmi tényezővé vált Olaszországban, s 
nem volt többé emberi hatalom, mely a 
megmozdulást letörhette volna A szo
cialista-kommunista párt 1922. julius 
22-én tiltakozásul a fascizmus ellen 
általános sztrájkot rendezett, melyet 
azonban pár óra alatt nem a karhata
lom, hanem a fascizmus tört le. A fas
cista párt vezére: Bénító Mussolini tudta 
ezek után, hogy ütött a fascizmus órája, 
s egyre közeledett a döntő lépés. A 
római bevonulás, a „Marcia su Roma”,

| eseménye, mely régóta derengett, megért 
a megvalósulásra. Az olasz kormány 
félve a bekövetkezendő eseményektől a 
fascista mozgalom ellen intézkedéseket 

j léptetett életbe, sőt, az oslromálla- 
I potot is ki akarta hirdetni, a király 

azonban ennek az aláirását kereken 
] megtagadta. Midőn a fascista osztagok 
i megjelentek Rómában, 1922. október hó 

29-én a király Mussolinit bízta meg a 
kormányalakítással, aki 30-án a királynak 
bemutatta a kormánylistát.

(Folytatjuk.)

iskola célját és az általa rendezendő 
vidéki kulturestek fontosságáról beszélt. 
Utána a legények egész estét betöltő 
magyaros műsort adtak táncokkal és 
dalokkal. A műsor végén Lóska Béla 
várgedei plébános szívhez szóló szavak
kal köszönte meg a népfőiskolások fá
radságát, hogy nagyszerű magyaros mű
sorukkal ilyen felejthetetlen estét sze
reztek Várgede közönségének. A műsor 
után a helyi KALÁSZ-leánykör látta 
vendégül a legényeket.

Február 8 án Rimaszécs községben 
vendégszerepeit a népfőiskola hallgató
sága. Elöljáróban Gergely József igaz
gató mutatta be a legényeket a közöp- 
ség nagy tetszésnyilvánítása mellett, 
majd Babóthy Ferenc, a legények szóno
ka tartott beszédet. Beszédében a ma
gyar parasztság nagy élniakarását han
goztatta. A rimaszécsi színpadon is 
ugyanazok a tőről-metszett népi értékek 
kerültek színre, mint az előző közsé
gekben. Az előadás után Mázik László 
esperes-plébános köszönte meg a ven
dégek szives fáradozását igen meleg 
szavakkal.

Mindenütt nagy sikere volt az esték
nek. A tetszésnyilvánítás, taps szivből- 
fakadó volt, mert önmagát látta a ma
gyar nép színpadon megelevenedni.

A nép nemcsak megértette, de nagy 
elhatározások érlelődtek meg a lelké
ben a szépséges magyar népi értékek 
iránt. A népfőiskolások pedig megállás 
nélkül járják tovább a népi kultúrára 
szomjazó magyar falvakat, mind több 
és több faluban harsan fel az indulójuk:
„Fel magyar föld népe, honfoglalásra 

[közeleg az uj virradat. 
Uj napunk támad fenn a magyar égen : 

[célunk a szent akarat. 
Országot építünk, szebb jövőbe nézünk, 
Isten velünk, ki ellenünk, biztos a győ

zelmünk.
Fel magyar föld népe, honfoglalásra 

[közeleg az uj virradat. 
Uj napunk támad fenn a magyar égen, 

[célunk a szent akarat...!”

Az OTI megvásárolja a pelsöci 
gyógyintézetet. Az Országos Társada
lombiztosító Intézet igazgatósága az 
elnökség javaslatára elhatározta, hogy 
egy OTI Tüdőbetegotthon létesítésének 
céljára megvásárolja a pelsöci gyógy
intézetet. A felmerülő kiadások fedezé
sére 1.500000 P hitelt engedélyezett. 
Losonc városa viszont OTI Tüdőbeteg- 
szanatórium létesítése céljából az Inté
zetnek 50 hold nagyságú ingyen terüle
tet hajlandó átengedni.

Találtatott I drb gyűrű és 1 drb 
óralánc. Igazolt tulajdonosaik a m. kir. 
rendőrkapitányságon a hivatalos órák 
alatt átvehetik.

ó s s i  a l k o n y b a n .

Arra vánszorgok, ahol a sírók 
Processziója bukdácsol nyögve,
Hol csókos élet, nagy harcok flszke 
Van eltemetve a könnyvert rögbe...

Előttem leng a Halál palástja,
Zizegő, hulló sárga levelek...
Ki tudja honnét fakadnak körül 
A pókhálókon hárfázó szelek...?

Csak megyek köztük, s a fázós nóta, 
Mint valami dér, a szívemre ül,
S belefagy jóság, szépség, szerelem ! 
Minden idegen, minden fáj körül.

És akármerre indulok, mindegy.
Minden illat bánt, s rohadt minden víz; 
Sértő minden fény, sírás minden dal : 
Már minden ut a temetőbe visz...

Telek A. Sándor.

H Í R E K
Két hónapos, egyhuzamban 

tartó szigorú tél után Mátyás 
végre „megtörte a jeget“ és a 
múlt hét közepén az olvadás 
megindult. A nagy hidegek 
után most egy ugyancsak nem 
kellemes átmeneti állapot követ
kezett be. A házakról hólavi
nák zúdulnak a járókelők nya
kába, ahol jársz,’pocsolyákba 
lépsz; mégis minden ember 
szive örvend: hiszen nemso
kára itt lesz „Sándor, József 
és Benedek“, akik elhozzák 
számunkra az annyira várt és 
epedve óhajtott tavaszt, egy 
szebb és boldog jövő Ígéretét!

A götnöri ev. egyházmegye uj fel 
ügyelője. A Szent Ivány József elhalá
lozása folytán megüresedett egyházme
gyei felügyelői tisztségre az egyházmegye 
bizalmából dr. Pósch Józsefet, a rozs- 
nyói egyház örökös tb. felügyelőjét vá
lasztották meg. Beiktatása a közeljövő
ben történik meg.

Szülői értekezlet. Az állami elemi 
leányiskola tantestülete március 6-án, 
pénteken d. u. 6 órakor szülői értekez
letet tart.

Megalakult a számvevőségi tiszt
viselők helyi szervezete. A „Számvevő
ségi Tisztviselők Országos Egyesülete” 
keretében az elmúlt héten Rimaszom 
batban is megalakult a helyi csoport. 
Az alakulógyűlés a vármegyeháza kis
termében folyt le, ahol a megjelent szám
vevőségi tisztviselők meghallgatták a 
központ felhívását, amelyet Törös Pál 
városi számvevőségi főtanácsos olvasott 
fel. Ezután a gyűlés kimondotta a helyi 
csoport megalakulását és egyhangú bi
zalommal az elnöki szék elfoglalására 
Törös Pált kérte fel, aki a kérésnek 
örömmel tett eleget. Majd a jelölőbizott
ság ajánlata alapján a következő vezető
séget választották meg : Alelnök : Fuk- 
ker Bertalan vármegyei számvevőségi 
főtanácsos, szakelőadók : dr. Komjáthy 
Lajos pénzügyi számvevőségi tanácsos 
és dr. Kolumbdn Antal vm. számvizsgáló, 
ellenőr: Martincsók Samu OTI I szám
vevőségi tanácsos, pénztáros : Balogh 
Elemér vm. számellenőr. — A helyi 
ügyek megbeszélése után a megválasz
tott tisztviselők a „Tompa'-vendéglőben 
tartott választmányi ülésen munkájukra 
az Isten-áldását kérték.

Lezárták a elemi fiúiskolát. Lap
zártakor értesülünk, hogy a tanügyi ha
tóságok a gondnokság felterjesztésére 
a fiúiskola épületét tanításra alkalmat
lannak találták és azt pénteken lezárták. 
A tanítást hétfőn az áll. elemi leány
iskolában folytatják.

Halálozások. Zádorkeöi Severlay Zol
tán kereskedelmi tanácsos február 19- 
én 51 éves korában Budapesten meg
halt. Az elhunyt néhai Severlay Károly 
volt rimaszombati egyes. prot. gimná
ziumi igazgató fia volt. Az elmúlt esz
tendőben édesapja emlékét a gimnáziumi 
ösztöndíjak sorában 1000 P adományo
zásával örökítette meg. Halálának hírére 
a gimnázium ormára kitűzték a gyász
lobogót.

Braun Jenő volt vaskereskedő február 
26-án Rimaszombatban 59 éves korában 
hosszú szenvedés után meghalt. Özve- 

j gye, gyermekei és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Szeretetvendégség. Az Ev. Asszony-
és Leánykör március hó 8-án délután 6 
órakor az Ipartársulat székházában sze- 
retetvendégséget tart. A részletes műsort 
következő számunkban adjuk.

ANGÓRAGYAPJUT
1 1 0  p e n g ő s  5E£j« kií 

vagy nagy mennyiségben készpénzért 
vásárol vagy angórafonalra á t c s e r é l
„ A N G Ó R A T E X "  6Kfé,!

Budapest, IX. Pápay István-utca 12.
GÉ Pl ÜZEM Ű FO N Ó D A .

A tüdővészről az elmúlt héten az 
iskolákban, a társadalmi körökben és a 
filmszínházban dr. Eszenyi Gyula m. kir 
tisztifőorvos, dr. Kriesch Lajos kórházi 
főorvos, dr. Révész Menyhért járási és 
dr. vitéz Vereczkey Gyula városi tiszti
orvosok tartottak értékes előadásokat.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett férjem, 

illetve édesapám elhalálozása alkalmából 
mé y fájdalmunkat részvétükkel igyekeztek 
enyhíteni, s azoknak, kik a végtisztességtéte- 
len megjelentek, ezúton mondunk hálás kö
szönetét.

Rimaszombat, 1942. február hó.
Özv. Hubay Pátné 

és az összes rokonság.

Közgyűlés. A Légoltalmi Liga helyi 
csoportja március 5 én délután 5 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését a Város
háza nagytermében.

H  A R I S N Y A

M ii s e l y e m  é s  
h e r n y ó s e l y e m
összes minőségben  
Kérje minden üzletben 
Vigyázzon a márkára:

N 0  R-C 0  C
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ítéletek lopás miatt. Matuska Pál
riniatamásfalvai lakos a rimaszombati 
konzervgyából cukrot lopott. Dr. Brom- 
mer Andor m. kir. törvényszéki biró 
20 P (átváltoztatható 4 napi fogházra) 
Ítélte. — Váradi János rimaszombati 
lakos az egyik helybeli péktől kenyeret, 
a városházáról és egy magánudvarból 
fát lopott. A biróság 8 napi fogházra 
Ítélte jogerősen.

Népművelés.
A Baross Szövetség helyi csoport

jának keretében rendezendő iskolánké 
vüli népművelési előadás-sorozat első 
összejövetele február 22 én, vasárnap 
este folyt le az Ipartársulati Székház 
nagytermében. A főleg iparosokból össze- 
jöit közönséget vitéz dr Puskás Zsig- 
mond városi tanácsnok köszöntötte Ri
maszombat város iskoiánkivüli népmíi 
velési bizottsága nevében. Hangsúlyozta, 
hogy a továbbmiivelődés mindenki szá
mára fontos és szükséges, az előadások 
célja tehát az, hogy pótolja azokat a 
hézagokat, amelyek a tudás és müveit-1 
ség folytonos fejlődése során ismereteink
ben esetlen fennáilanak. Valaszkuy Rezső, 
a Baross Szövetség helyi csoportjának I 
elnöke üdvözölte vitéz dr. Puskás Zsig- 
mondot és dr. Szepsy József gimnáziumi 
tanárt, az est két előadóját. Felhívta a 
Baross tagok figyelmét a gyakorlati jel
legű előadássorozat minél nagyobbszámu 
látogatására.

Ezután vitéz dr. Puskás Zsigmond a 
a Nép és Családvédelmi Alap munkás- 
ságit ismertette nagy felkészültséggel. J 
A XX. század — mondotta — a tejesit- 
mények kora. Idézte vitéz dr. Bonczos 
Miklós belügyi államtitkárnak, az ONCSA 
kormánybiztosának szavait: „Teljesít'
ményeket csak akkor lehet elérni, ha 
minél kevesebb hibával végezzük mun
kásságunkat!“ A céltudatosság jelle
mezze tehát mindenki munkáját, bármely 
téren is működik is a nemzet erejének 
és nagyságának gyarapításában. Vázolta 
ezután azt a céltudatos és hasznos tevé
kenységet, amit az ONCSA a népjólét, 
érdekében kifejt. A főcél a nemzetet a 
szaporodás és a műveltség emelése ré
vén erőssé és ellenállóvá tenni. Ezt cé
lozzák az alap keretében történő jutta
tások, amelyekben elsősorban a sok- 
gyermekes iparosok és földmivesek ré
szesülnek, a különféle kölcsönök révén. 
Részletesen ismertette az előadó a há
zassági kölcsön feltételeit és a hadiárvák 
gondozását. Hasznos és értékes előadását 
nagy tetszés fogadta.

Majd dr. Szepsy József gimn. tanári 
adott elő arról a pusztító erejű időszak
ról, amelyet korunkban a „liberalizmus" 
néven könyvelünk el. A nagy művelt
ségű és kiváló előadó meggyőző erővel 
rajzolta meg azokat a súlyos hibákat és 
vétkeket, amelyeket ez a korszak Ma
gyarország gazdasági, ipari és szellemi 
életében a szabadság magasztos eszmé
jének a szabadossággá alacsonyitásával 
elkövetett. Felsorolta azokat a súlyos 
mulasztásokat, amelyek a telepítés terén 
fennállottak, s amelyek egyoldalról a 
magyar erők nagyméretű kivándorlását, 
másrészről pedig a nem kívánatos ele
mek bevándorlását idézték elő, végül is 
pedig a gyászos emlékű Trianonhoz 
vezettek.

Néhai vitéz Gömbös Gyula nagy ér
deme, hogy az országot kivezette ebből 
a szomorú korszakból, s megalapozta a 
magyar népi és faji politika útjait. Az 
elmondottak mély hatást keltettek a 
hallgatóságban.

Az előadásokat, amelyekhez többen 
hozzászólotíak, Valaszkay Rezső elnök 
köszönte meg hálás szavakkal, majd be
jelentette, hogy a legközelebbi előadás 
március 1 én, vasárnap este 8 órakor 
lesz, amikor dr. Baráth László ügyvéd 
és dr. Héthelyi Dániel pénzügyi tanácsos 
az iparosokat és kereskedőket fontosán 
érdeklő kérdésekről beszélnek.

A Honleánycsoport és a leventék
részére rendezett előadássorozatok záró
összejöveteleiről a jövő számunkban 
hozunk részletes tudósítást.

Féláru utazási kedvezm ény 
a te n yészállatvásárra .

Az 51. budapesti országos mezőgazda
sági kiállítás és tenyészállatvásár alkal
mából a rendezőbizottság rendkívül nagy 
látogatottságra számit. A m. kir. keres
kedelemügyi minisztérium a OMGE ké
résére engedélyezte a március 21—29. 
napjain tartandó országos tenyészállat
vásár megtekintésére felutazó közönség 
részére a szokásos 50 százalékos ked
vezményt a in. kir. államvasutakon és a 
kezelésében levő helyiérdekű vasutakon. 
Ugyanezt a kedvezményt nyújtják az 
önálló igazgatással biró hazai vasutak 
és hajózási vállalatok is. A kedvezmé
nyes utazásra jogosító igazolvány ára a 
MÁV és az összes többi közlekedési 
társulatok vonalaira szólóan egységesen 
1'30 pengő. A kedvezményes utazásra 
jogositó igazolvány a Budapestre uta
zásra március 15-től—29-ig, a vissza
utazásra március 21 -töl április 4 ig be
zárólag érvényes és használható.

Az igazolványok a „Gömör“ kiadó
hivatalában is kaphatók 1 30 P árban. 
(Postaköltség vidékre 20 fillér.)

Szigorú takarékosság 
a lábbeli gazdálkodás terén.

A közellátási miniszternek ren
deleté jelent meg, amely a lábbeli- 
gazdálkodás terén szigorú takaré
kosságot léptet életbe. A rendelet 
szerint a talpbőrkereskedők a talp
bőrt súlyra való tekintet nélkül csak 
a rendeletben megállapított nagyságú 
és alakú idomok szerint kiszabva 
szolgáltatják ki. A talpbőrt kivágás 
nélkül a kereskedő csak több utal
vány beváltása esetén adbalja ki 
egy csikban. Ebben az esetben is 
szükséges azonban az idomok elő
zetes kirajzolása.

Jövőben a hatóság a pirosszinü
utalványon feltünteti a fogyasz

tó lábbelijének nagyságát.

Az utalvány kizárólag a feltünte
tett nagyságú lábbeli készítésére, 
fejelésére, illetőleg talpalására ér
vényes. A fogyasztó pirosszinü utal
vány alapján talpbőrt talpőrkeres- 
kedőtől, illetve az elosztó talpbőrke- 
reskedőtől közvetlenül is vásárolhat.

Az iparos lábbeli talpalását, fe
jelését vagy előzetes megrendelés 
alapján, mértékutáni készítését a 
megrendelő által hozott talpbör fel- 
használásával pirosszinü utalvány 
nélkül is elvállalhatja, de erről be
kötött és sorszámozott könyben 
nyilvántartást köteles vezetni.

A talpfoltozáshoz és sarokfol
tozáshoz csak hulladékdara

bokat szabad felhasználni.

A lábbeli talporrát és sarkát pedig 
a kopás elkerülésére meg kell erő
síteni. Ezt a megerősítést a fatalpu 
és egyéb mütalpu lábbelinél, bocs- 
kornál és fapapucsnál is alkal
mazni kell.

* „ **
A februári cipőtalp kontingenst 

a vármegye részére 2055 kg-ban 
állapították meg. Ezen kivül 150 
kg. fekete marha-és 2451 □  egyéb 
lábbeli felsőbőrt utaltak ki. A vár
megyében kiadható piros utalvá
nyok számát 7659-ben, a zöld utal
ványokét pedig 1458-ban állapí
tották meg.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap újabb művé

szi értékű magyar filmujdonságban gyö
nyörködhetünk. Zitahy Lajosnak, a ki
váló Író óriási színpadi sikert aratott 
színművének: „A S2 Űz és a gödölyédnek 
filmváltozatát mutatja be a mozgókép 
színház. A Hűben-család végzetét jel 
képezi a címben foglalt gyönyörű fest
mény, amely körül izgalmas erkölcsi és 
szerelmi dráma folyik le. Főszereplők a 
magyar színjátszás legjobbjai Bajor Gizi
vel, Karády Katalinnal, Páger Antallal 
és Csortos Gyulával az élen. Mellettük 
még Lehotay Árpád, Járay Teri, Bakay 
Lajos és Puskás Tibor nevét említhetjük. 
A nagyszerű rendezés, kitűnő zene és a 
díszes kiállítás igazi élménnyé avatja 
Zilahy Lajos uj filmjét. Kisérőműsor a 
Magyar Híradó.

Március 2-án, hétfőn és 3-án, kedden 
a „Szerelem és vérpad" cirnü amerikai 
filmdrámában az angliai Erzsébet király
nő és Essex gróf szerelmi története ele
venedik meg újra a Kertész Mihály ál
tal rendezett hatalmas színes filmen. 
Főszereplői a gyönyörű Olivia de Havil
land, Bette Davis és Erről Flynn. Kisé
rőműsor az Ufa háborús híradó.

Március 4 én, szerdán és 5-én, csü
törtökön a híres cowboy-hős legújabb 
kalandját láthatjuk „Cisco és a lady" 
címen. Az arizonai aranybánya és az 
imádott lányért folyó küzdelem lélekzet- 
elállitó izgalmas eseménveket idéz elő. 
Citco Kid szerepében Cesar Romero 
ejti bámulatba a nézőt, társai Marjorie 
Weawer, George Montgomery és Vir
ginia Field. Kísérő az olasz Luce-hiradó.

A hét végére a „Lelki klinika" cimű 
uj magyar filmet kötötte le a filmszín
ház, melynek főszerepeit Turay Ida és 
Jávor Pál játszák.

* lp a rtá is u la t i  k ö zle m é n ye it.
A rimaszombati közellátási felügyelő

ség értesítése szerint Dobóca községben 
nagy hiány van a sütő, hentes és cipész 
iparosokban. Az esetleg ezen községben 
elhelyezkedni óhajtók megfelelő ipariga
zolványt nyerhetnek. A legalább 4 gyer
mekes iparost a Közjóléti Szövetkezet 
kamatmentes kölcsönben is részesíti.
* A honvédelmi miniszter felhívja az 
iparosság figyelmét a keleti hadszíntéren 
megsebesült és rokkant katonáknak a 
felgyógyulásuk utáni munkához juttatá
sára és kéri az iparosokat, hogy ameny- 
nyiben szakmunkásra van szükségük, 
alkalmazzák a Haza szolgálatában meg
sebesült, vagy rokkant, felgyógyult, de 
munkaképes honvédeinket, I ogy ez ál
tal megélhetésük biztosítva legyen. A 
munkát kereső honvédek 25—30 éves 
korúak. Az érdeklődők forduljanak bő
vebb felvilágosításért hivatalunkhoz.

S P O R T .
A Törekvés asztali lennisz csapa 

fának sikerei. Az OVTK az elmúlt hé
ten meghívásos asztali-tenisz versenyt 
rendezett Ózdon 12 csapat részvételével. 
A hármas csapatbajnokságban a Rima- 
szombati Törekvés győzött Fülek, Ó/d 
és Puínok csapatai előtt. A csapatbaj
nokság három első diját igy a rima- 
szombati Bútora, Molnár és Murányi 
nyerték. Az egyéni bajnokságban 38 
induló közül Murányi (R. T.) került az 
első helyre a füleki Mihók és Lakatos 
előtt. — Február 22 én az R. Törekvés 
hármasa (Bútora, Poprócsy és Murányi) 
Salgótarjánban szerepelt, ahol az SBTC 
ellen 6:3 arányú szép győzelmet aratott.

Rimaszombat asztali tenisz bajnok
ságát vasárnap délelőtt 10 órától a 
„Hárem Rózsa" nagytermében rendezi 
meg a Törekvés. A döntőmérközésekre 
d. u. 5 órakor kerül sor.

A Kárpétegyesület rimavölgyi osz
tályának sikirardu'ásei. Március 1-én, 
vasárnap Pokorágy— Országhatár. Ve
zető: Szabó Juliska. Találkozás reggel 
9 órakor a vasúti sorompónál. — Már
cius 8 án, vasárnap Szarvashegy—Véd- 
kunyhó. Vezető: Zólyomi Béla. Találko
zás reggel 9 órakor a Tompa-téren.

Gazdasszonynak
ajálkozik minden munkát  végző fiatal 

aszony. Cím: Rózsa-utca 8. szám.

Két vagy 3 szobás kertes

la k á s t  keresek bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.

Irodalom.
Ünnepel a Tükör. A Franklin-Tár- 

sulat szép kiállítású irodalmi folyóirata 
most érkezett el századik számához. 
Egy hetilap életében nem olyan jelentős 
forduló a századik szám lépcsője, rnint 
egy folyóiratéban. A Tükör századik 
száma tehát már jelentős állomás. Az 
ünneplő folyóirat szerkesztését dr. Révay 
József, a lap alapitó szerkesztője végzi 
száz hónap óta nagy körültekintéssel és 
hozzáértéssel.

Képes katolikus havi folyóirat a ka
tolikus családok számára a „Világposta", 
mely a kőszegi Szent Imre Missziós 
Szeminárium kiadásában jelenik meg 
minden hónap 10-én. Érdeklődőknek 
készséggel küld ingyenes mutatványszá
mot a kiadó.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Eiőfizetési 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 Ujsógonr-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 „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 67.

A „Hid“ minden száma érdekes és 
tattalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
feleiősszerkeszíő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal: Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : ’/4-évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, égési évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásiban 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára */4-ed évre 130 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

*A Palladis ujdonsógai. A drága
ságban is olcsó, sőt a legolcsóbb szó
rakozás a könyv. Természetesen, ha 
olyan szines és érdekfeszi lő regényről 
van szó, mint amilyen most a Pengős 
Regények sorozatában jelent meg. „Az 
utolsó órában" a címe és írója, S. Las- 
sen egy francia herceg izgalmas szerelmi 
drámáját Írja le benne különös bűnügy 
keretében. Kitünően szórakoztató az 
egyidejűleg megjelent két Félpengös 
Regény is : P. A. Gabié „A fekete ban
kók" cimű könyve, amely az amerikai 
szabadságharc ideje óta a föld alatt rej
tőző kincstár körül szövődik és F. Bech- 
dolt: „Az arany ördöge", melyben a 
pénzéhség és a szerelem viaskodik egy 
bánya sötét mélyén. Március közepén 
W. M. Raine kalandos Pengős Regénye 
„Betty, az önfejű" lepi meg költői szép
ségével a vadnyugati történetek hiveit.
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