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M u n k a f e g y e l e m .
A most folyó magyar háborúnak 

és szabadságharcnak egyik legfel- 
emeiőbb tapasztalata, hogy a belső 
fronton semmiféle törés nem mutat
kozik. A harcoló honvéd háta mö
gött ott áll a második arcvonal: a 
magyar mezőgazdasági és ipari 
munkásság, amely küzd, lemond és 
áldoz, példaadóan dolgozik, sőt még 
nagymennyiségű önkéntes adomá
nyaival is kifejezésre juttatja igazi ál
lásfoglalását. Végeredményben nem 
is szabad, hogy ez másként legyen! 
Amikor a nemzet életéről és halá
láról van szó, akkor az itthoni arc
vonalon is mindenkire nézve épp 
oly kötelező a fegyelem, mint a 
katonamundért viselő honvédre. A 
múlt szomorú tapasztalatai megta
nították a magyarságot arra, hogy 
a barázdán, a gyárban és az Író
asztal mellett épp olyan erőfeszíté
seket kell tenni, mint kint a külső 
fronton, ahol a legkisebb függelem
sértés egész seregtesteket sodorhat 
katasztrófába.

A magyar fajta józanságának és 
katonás természetének köszönhető, 
hogy eddig minálunk nem volt szük
ség erélyesebb intézkedésekre. A 
szövetséges országokban épp úgy, 
mint a velünk hadban álló államok
ban pedig drákói törvények bizto
sítják a munkafegyelmet. Megadják 
a munkásnak, ami a munkásé, de 
egyben megkövetelik a legteljesebb 
helytállást, a legmaximálisabb erő
feszítést, mert mindezek a rendel
kezések abból az elgondolásból in
dulnak ki, hogy a nemzet harcából 
senki sem vonhatja ki magát. A 
magyar dolgozókat hiába próbálta 
eddig megfertőzni alattomos ide
gen propaganda, hiába akarta sza
botázsra biztatni a londoni rádió, 
büszkeséggel lehet megállapítani, 
hogy minden ilyen kísérletnek csú
fos kudarc lett a vége.

Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy mint mindenütt a világon, ná
lunk is ne akadnának szórványo
san munkakerülők és a társadalom 
aljának olyan tagjai, akik nehéz 
pillanatokban megkísérlik a maguk 
javára ingyenélésre, amerikázásra 
fordítani a munka háborús konjuk- 
turáját. A mai időkben különös fon
tossága van annak, hogy ezekre 
az elemekre, melyek mindig voltak 
és lesznek, fokozottan vigyázzanak.

Mert ahol munkáshiány van, ott 
ezek akarnak vámszedői lenni a 
pillanatnyi helyzetnek. Ki akarják 
használni a szükségállapotoi és 
olyan követelésekkel állanak elő, 
amelyeket természetszerűleg nem 
lehet teljesíteni. Hála Istennek, egye
lőre merőben elméleti megállapítás 
az, hogy ilyenek lehetnek, mert 
mindeddig nem voltak 1 Ha azon
ban mégis akadna egy-két megló
dult elméjű, társadalomellenes sze
mély, aki a munkafegyelem meg
bontására, vagy éppen a munka 
megtagadására vállalkozik, el lehet

készülve rá, hogy éppen olyan kö
nyörtelen szigorúsággal fognak el
bánni vele, mint Németországban, 
Angliában, Bulgáriában és a többi 
semleges államban. A magyar ha
tóságok tudják, hogy itt nincs tré
fának helye, s az internálótábortól 
az élelmiszerjegyek megvonásáig 
sor kerülhet minden kemény intéz
kedésre.

A magyar közvélemény azonban 
joggal hisszi, hogy ilyen megtor
lásra sehol nem lesz szükség. A 
munkás a mezőn és a gyárban 
helyt fog állani a magyar harcért, 
magyar munkáért, mert ezzel első
sorban az önmaga érdekét szol
gálja.

A m a g y a r  l é l e k  r e n d jé n e k  m e g ő r z é s e .
Kedden délben országraszóló je

lentőségű gyűlés zajlott le Buda
pesten. Összegyűltek a Nemzetvé
delmi Egyesületbe tömörült vitézek, 
tűzharcosok és nemzetvédelmi ke
resztesek és gyűlésükön megjelent 
Kállay Miklós miniszterelnök, s ott 
beszédet mondott. Beszédét ugyan 
a megjelentekhez intézte, azonban 
az mégis az egész ország jóaka- 
ratu magyar társadalmához szólott.

A hazaszeretet és a haza sor
sáért való sohasem fölösleges ag
gódás és gondoskodás izzott át a 
miniszterelnök beszédének szavain. 
Ott kisértett beszédében az a múlt, 
amely a volt világháborúban sza
kadt a nemzetre, amikor a fronto
kon megnyertük a háborút és itt
hon elvesztettük a békét. Elvesz
tettük, mert a nemzet akkor azt 
hitte, hogy elég ha minden erejét, 
felkészültségét és minden figyel
mét a külső frontokra irányítja és

nem tudtuk azt, hogy belülről is 
támadhat ellenség, amely megmér
gezi és megtöri a magyar lelket. 
Ezért kéri, ezért követeli a magyar 
miniszterelnök a magyar lélek rend
jének megőrzését. Követeli a nem
zetvédelmi egyesüléstől és követeli 
mindenkitől, aki igazán közösséget 
tud érezni ezzel a nemzettel.

A miniszterelnök nem volt sok- 
szavu beszédében. Nagy kérdéseket, 
nagy problémákat, nagy gondokat 
és az előrelátó nagy gondoskodást 
is csak nagy vonalakban érintette. 
Tudta, hogy akiknek beszél és 
akikhez beszédében az egész or
szághoz szól, azok épp magyar lel
kűk, épp magyar gondolkozásuk 
és a beszédéből izzóan sugárzó 
hazaszeretethez hasonló hazaszere
tetüknél fogva megértik a rövid 
beszédet és követni fogják ezen az 
utón ezeket a magyar intelmeket.

Nép- és családvédelmi munka a vármegyében..
A sokgyermekes anyák Szent István-napi jutalmazása és kitüntetése.

Az elmúlt években a Magyar 
Anyák Nemzetvédő Bizottsága Szent 
István-hetében rendezte meg a „Ma
gyar Anyák Nemzeti Ünnepét". 
Ezen az arra érdemes sokgyerme
kes anyákat ünnepélyes külsőségek 
között jutalomban, illetve kitünte
tésben részesítette.

A Magyar Anyák Nemzetvédő 
Bizottsága az elmúlt év decembe

rében feloszlott, mert a sokgyerme 
kés családok támogatásaazörszágos 
Nép-és Családvédelmi Alap létesíté
sével intézményes megoldást nyert.

Ebben az évben a „Magyar 
Anyák Nemzeti Ünnepét" az Orszá
gos Nép- és Családvédelmi Alap 
rendezi meg. Az ünnepségek lebo 
nyolitásával a vármegyék alispán 
jait bízta meg.

Az ünnepségek keretében az arra 
érdemes anyák, amennyiben jobb- 
móduak, kitüntetésben részesülnek. 
Általában

azok az anyák részesülnek ki
tüntetésben és pénzbeli jutalom
ban, akiknek legalább 8 élő 

gyermekük van.
Jutalmazásban és kitüntetésben csak 
feddhetetlen erkölcsű, törvényes há
zasságban élő, dolgos, jól gazdál
kodó, gyermekeikről odaadóan gon
doskodó, példás életű anyák része
sülhetnek.

A jutalmazásban és kitüntetésben 
részesítendő sokgyermekes magyar 
anyákat a községi nép- és család- 
védelmi bizottságok hozzák javas
latba. Az ő javaslataik alapján vá
lasztja ki azután a vármegye alis
pánja azokat, akik az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap jutal
mazásban és kitüntetésben, illetve 
csak kitüntetésben fog részesíteni.

Tekintettel arra, hogy a várme
gye alispánjának jutalmazások cél
jaira rendelkezésre álló fedezete 
meglehetősen alacsony, kívánatos, 
hogy a vármegye társadalma, a 
társadalmi egyesületek, intézmé
nyek és egyesek önkéntes felaján
lásaikkal lehetővé tegyék minél na
gyobb jutalmaknak a kiosztását. A 
társadalmi hozzájárulásokai f. évi 
augusztus hó 10-ig kell megyei vá
rosokban a városok polgármeste
reinek, a községekben a körjegy
zőknek befizetni és ugyanakkor a 
felajánlott összeg nagyságát a vár
megye alispánjának Írásban beje
lenteni.

A vármegye alispánja minden 
igyekezetével azon van, hogy ezek 
az ünnepségek kifejezésre juttassák 
azt az elismerést és megbecsülést, 
amely a sokgyermekes anyákat 
mind a hatóságok, mind a társa
dalom részéről megilletik.

Ma az egész országban, de kü
lönösen itt, ebben a peremvárme
gyében, amely az egyke-veszede
lemmel halálos harcban áll és ahol 
a magyarság, — ha a nemzetgyil
kos egykének gátat nem tudunk 
vetni, lassan sorvadásra van Ítélve, 
— minden magyar anyának tudnia 
kell, hogy mi a kötelessége nemze
tével szemben, de ugyanakkor tud
nia kell a társadalomnak és min
den magyar embernek is azt, hogy 
mi a kötelessége azokkal a magyar 
anyákkal szemben, akik legszen-

Minden szombaton este tánc a Polgárikörben.
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tebb hivatásuknak oly sok és nagy 
áldozat hozatalával tesznek eleget.

Minden becsületes magyar em
ber különös megbecsüléssel és fo
kozott tisztelettel tekintsen a nem
zet jövőjét hordozó magyar anyák 
felé.

A „Nép- és Családvédelem". Megje
lent az Országos Szociális Felügyelőség 
folyóiratának a „Nép- és Családvédelemé
nek 1942. évi hetedik száma. Az uj szám a 
szociális irányú szakképzés kérdésének 
szenteli értekezéseit. Ezek során a lap 
szerkesztője, dr. Steller Mária ismerteti 
dr. Johan Béla belügyi államtitkárnak a 
„Szent István“-akadémián a gyermek- 
védelemről tartott székfoglaló előadá
sát is. Ezenkívül bő könyvismertetést és 
folyóiratszeinlét, valamint a szociális vo
natkozású rendeletek gyűjteményét ta
láljuk a lapban. Egyes szám ára 50 fül. 
Előfizetés egy évre 6 P, jogi személyek
nek 10 P. Kapható az lBUSz pavilo
nokban vagy könyvkereskedőnél. Szer- 
kesziőség és kiadóhivatal : Budapest, 1. 
Úri u'ca 39.

Ötvenezer cigarettát gyiij'öttek a 
honvedeknek a gönürmegyei tűzoltók.

Az országos tűzrendészed fel
ügyelő elrendelte, hogy a megyei 
tüzoltószervezetek a harctéren küzdő 
magyar katonák számára „Füsttelen 
napok“-at rendezenek. Erre a célra 
a magyar dohányjövedék külön 
„Tüzoltó“-cigarettát adott ki.

Gömör és Kishont vármegye 
tűzoltói 2050 P értékben 50 000 
ilyen cigarettát gyűjtöttek össze.

A gyűjtés terén a kisközségek jár
tak szép példával elől. A gyűjtés 
eredményét a vármegye tűzrendé
szed felügyelője illetékes helyre 
már el is juttatta.

Feloldották a gyermeklakkcipök zá
rolását. A közellátásügyi miniszter meg
engedte, hogy a már bejelentett, azaz 
készenlétben lévő lakk felsőrészü, bőr
talpú, 23—38. számú fiú- és leányka
cipők utalványmentesen hozhatók forga
lomba. A rendelet azonban hangsúlyozza, 
hogy ez az intézkedés csak a meglévő 
készletre szól, a kereskedők által‘újon
nan beszerzett lakkcipőkre azonban nem 
vonatkozik.

A hegyek varázsa...
Ezt a csodálatos, jóleső érzést ők, a 

mi hűséges hegybarátaink sugározzák 
felénk a messzetávolból. Azonban nem is 
kell nagyon messzire mennünk, hogy 
sóvárgó tekintetünk sugárkévéjével el
érhessük őket, elég már, ha városunk 
határába kisétálván, ott láthatjuk őket 
köröskörül derűsen mosolyogni a reg
geli verőfényben. Majd, amint mélán ál
modozó, merengő nézéssel látszanak ki
sérni a fölöttük, körülöttük imbolygó fel
hőket. Most hirtelen mintha pajzánul 
felcsillanó tekintettel hallgatnák a távoli 
hegyrokonok üzenetét hozó játszi szellők 
suttogását... Ilyenkor úgy tűnik fel, 
mintha éreznék és viszonoznák sze- 
retetünket, mellyel látogatásainkkor kö
szöntjük őket.

Mi, vándorok pedig egyformán szeret
jük mindnyájukat !...

Magunk sem tudjuk, hogy melyikük 
kedvesebb szivünknek.

Úgy vagyunk velük, mint az a sok 
gyermekkel megáldott gondos családapa, 
kinek minden gyermeke egyformán szi
vében él, szivéhez nőtt.

Hit mi, vándorok is olyanformát ére- 
zünk, amint kedves hegyeinket szólon- 
gatjuk. Akkor mintha egy lágyhangu zon
gora billentyüsorát ütögetnénk halkan. 
Minden hangnál, minden névnél egy-egy 
igen kedves kép, élmény elevenül fel 
emlékezetünkben, mely a végén aztán,

Szeptember elsején lép életbe 
az nj népiskolai rendtartás.

A kultuszminiszter elrendelte szeptem
ber 1-i hatállyal az uj népiskolai rend
tartás életbeléptetését. Az uj rendtartás 
kimondja, hogy a népiskolai bei Tatá
sokat szeptember első három köznapján 
kell megtartani. Az első osztályba csak 
azt a gyermeket lehet felvenni, aki ha
todik életévét az iskolai év kezdetét 
közvetlenül megelőző junius 30-ig már 
betöltötte. A gondviselő azonban kérheti 
annak a gyermeknek a beiratását is, 
aki hatodik életévét szept. 15-ig tölti be.

A népiskolák alsó tagozatában leg
alább 209, a felső tagozatában pedig a 
szorgalmi idő tartamától függően 188 
—133 napon kell tanítani. A tanító a 
gyermekeket tanítás céljából sem saját, 
sem más lakására nem rendelheti. Az 
iskolai kirándulások alatt a tanító fele
lős az osztályba tartozó tanulókért. Is
kolán kívül álló személy a tanulók szá-

Kedves Testvéreim ! A nagyobb csa
lád : a rimaszombati református gyüle
kezet, a gömöri ref. egyházmegye és a 
rimaszombati Egyesült Prot. Gimnázium 
kiküldöttei is megállanak e koporsónál 
tisztességadásra. Itt elhalkul az emberi 
szó, s megalázzuk magunkat Isten hatal
mas keze alatt. Nem szállunk szembe a 
Teremtővel, aki kimérte a csillagok já
rását, s velük és bennük megjelölte a 
mi emberi sorsunkat is.

A porig való alázat szent érzésével 
teszünk bizonyságot az Úrról, aki az 
övéit nem hagyja, mert a halál árnyé
kának völgyében is fényt ragyogtat fe
lettünk : az elmúlás felett is diadalt nye
rő húsvéti hajnal fényét.

A törékeny, sokat szenvedett földi 
porsátor már eltűnt a szemünk elől, s 
mi nem is azért állunk itt, hogy ezt az 
összeomlott porsátort még egyszer meg
nézzük, hanem hogy érezzük annak a 
léleknek a tüzét, amely Pálóczi-Czinke 
Istvánt 87 esztendő gyönyörűséges és 
fáradságos utján őrizte és hordozta.

A rimaszombati református gyüleke
zet 33 esztendőn keresztül érezte ennek 
a lángoló léleknek a fényét és melegét. 
Tüzét ott nyerte, ahol az alföldi róna 
szelíden ölelkezik a Kárpátok déli lejtő
jével. Szülőföldjének minden rögét ma
gyar vér és könny záporozta nemzedé
kek hosszú során át.

Pálóczi-Czinke István lelkipásztori lel
ke a szépséges Gömör magyar földjén 
uj ihletést és uj látást nyert. A rima- 
szombati református egyház, a gömöri

mára az Iskolában előadást nem tart
hat. Népiskolában semmiféle célra sem 
szabad gyűjteni.

A fegyelmi büntetéseket úgy kell 
megállapítani és alkalmazni, hogy a gyer
meket ne alázza meg. Fegyelmezés kö
rében a tanuló sérelmére elkövetett testi 
sértés, vagy egészségsértés miatt a tanító 
fegyelmileg és büntetőjogilag felelős. A 
tanító kötelessége családi életével, sze
mélyes magatartásával és társadalmi mű
ködésében példát mutatni. A tanító osz
tályába járó gyermeket külön díjazásért 
sem az iskolaépületben, sem magánla
káson nem taníthat, magániskolát, tan
folyamot nem tarthat fenn. Tanítványai
tól, vagy azok hozzátartozóitól semmi
féle ajándékot el nem fogadhat, kölcsönt 
nem kérhet. Nem szabad a gyermeket 
személyes szolgálattételre felhasználni, 
sem a tanítási idő alatt, sem azon kivül.

ref. egyházmegye és a rimaszombati 
Egyesült Prot. Gimnázium siratják Ben
ne a* szolgálatát teljesen betöltő igaz 
lelkipásztort, a messzenéző egyházi kor
mányost s a tanuló ifjúság lángoló és 
lángotadó vallástanárját, akinek munkája 
nemzedékek életében, gondolkozásában 
és cselekvésében érett áldott aratássá.

A bucsuzás lényegéből folyó igényte
len szavakkal teszünk bizonyságot arról, 
hogy a gömöri magyarság kemény, haj- 
lithatatlan gerincességét sok tekintetben 
Czinke Istvánnak köszönheti, aki az 
1918/19-es szörnyű megpróbáltatások 
idején megalkuvást és félelmet nem is
merő bátorsággal lett sok ezer és ezer 
csüggedt magyar lélek ihletője, kétkedők 
és ingadozók felrázója.

19 gömöri gályarab nevét örökíti meg 
a rimaszombati templomban az az em
léktábla, amellyel szemben Czinke István 
igehirdetői szolgálatát végezte. És ha ez 
a szolgálat nem hajolt meg az emberi 
hatalom, vagy erőszak előtt, okát első
sorban abban kell látnunk, hogy benne 
a gályarabok halálra is kész hűsége lo
bogott. Országosan is ismert és elismert 
lelkipásztori munkájával teljesen az egy
házhoz tudta kapcsolni azt a magyar 
értelmiségi réteget, amely különben or
szágos viszonylatban távol állott az egy
házi, a gyülekezeti élettől. A lelkipász
tori munkának tiszteletet és megbecsü
lést szerzett, s áldjuk nevét, akik abban 
az aratásban munkálkodhatunk, amely
nek ó  volt a magvetője.

Bármennyire is fáj a szivünk, hogy

el kell veszítenünk Őt, mint ideig-óráig 
valót, mégis hálát adunk az Urnák, hogy 
a miénk volt. Hálát adunk Istennek, hogy 
az idegen elnyomatás keserves éve alatt 
megtanított hittel énekelni:

Hogy a babiloni vizeknél ültünk,
Soha még úgy nem fájt Uram a lelkünk, 
Sirattuk ott az ősi szent Siont,
Az elvesztett hazát, a drága hont,
S a nagy búnak, bubánatnak miatta 
Hegedűnket függesztettük fűzfákra.

Kik minket ott bús rabigába zártak, 
Vig éneket tőlünk hiába vártak,
Hogy mondhattunk volna mink éneket, 
Mikor szivünk a bútól elepedt;
Mint az árnyék bolyongtunk a fák alatt, 
Csak a testünk: a lelkünk otthon maradt.

Hálál adunk Istennek, hogy amikor 
az idegen rabság alatt alig nyílhatott 
szólásra a magyar ajak, Ö azon bűnbá
natban megtisztult lélek imádságát szó
laltatta meg. Mikor a dermedt félelem 
még a reménységet is elhervasztotta, Ö 
töretlen bátorsággal beszélt az Ur sza- 
baditásáról.

Nem a keserűség, hanem a Gondvi
selő iránti hála szólaljon meg bennünk 
azért is, hogy Pálóczi-Czinke István 
kényszerű rimaszombati eltávozása után 
eljöhetett az újra szabaddá lett Rima
szombatba, láthatta, hogy a testvértelen 
árva magyar élet hogyan kap uj erőre, 
hogy a pusztulás helyét hogyan foglalja 
el az uj honfoglalás lázas tevékenysége.

Már nem is látjuk a testet, csak a 
lelket. Ez a lélek hazatér. Károlyi Gás
pár, Szenci-Molnár Albert, Harsányi 
István, az ismerős és ismeretlen idvezült 
lelkek seregébe. Közöttük mindnyájunk 
számára mennyi drága ismerős arc. Ott 
van köztük szeretteinek, hitvesének is 
hazahívó és hazaváró arca...

És mi tudjuk, hogyha e mi földi sá
torházunk elbomol, épületünk van Isten
től, nem kézzel csinált örökkévaló há
zunk a mennyben. (II. Kor. 5, 1.)

Pálóczi-Czinke István, szeretett lelki- 
pásztorunk és püspökünk a viszontlá
tásra Isten Veled.

Varga Imre.

Vöröskeresztes hadiápolónői vizsga 
Rozsnyón. A Magyar Vöröskereszt Gö
mör és Kishont vármegyei fiókjának 
rendezésében 6 hetes önkéntes hadi- 
ápolónői tanfolyam folyt le a rozsnyói 
kórházban 28 résztvevővel. A tanfolya
mot elvégzettek e hét elején tették le a 
vizsgát, amelyen dr. jékei Balogh Ádám- 
né vármegyei önkéntes föápolónőt Zó
lyomi Pálné rimaszombati áll, el. iskolai 
tanítónő képviselte. A tanfolyam előké
szítését Smid István ev. főesperes és dr. 
Mihailovits Árpádné, Rozsnyó m. város 
polgármesterének felesége, a helyi vörös
keresztes szervezet elnökei végezték nagy 
ügybuzgalommal.

■ ♦♦

Búcsúbeszéd Pálóczi-Czinke István koporsójánál.
(B u d a p esten  1912. ju liu s  19-én  )

mint egy régvágyott dallam zsong keb
lünkben...

Ha a légköri viszonyok megfelelőnek 
Ígérkeznek, (emelkedő barométer-állás, 
derült égbolt, É. K.-légvonulat stb.) szed
jük össze turista készségeinket és rán- 
duljunk ki „Szarvasfüred“-re. Vagyis a 
szőllöhegy ölén rejtőző kis turistahá
zunkba, mely tudvalevőleg a Szarvas
hegy tövében, mint igen alkalma
tos- lég és napfürdőzőhely is várja ven
dégeit. Van azonban még egy igen értékes 
adottsága is, — ez a nagyszerű körkilá
tás lehetősége, — melyet a felette emel
kedő hegyről élvezhetünk. Mi „kárpá- 
tos“-ok azt a helyet egymásközött a mi 
szeretett kárpátos-elnökünk „Mlcu-bácsi“ 
nevére : „Miklós-kilátó“-nak keresztel
tük el, persze az érdekelt kedves párt
fogónk utólagos jóváhagyásának fenn
tartása reményében. Kárpátos köztudo
mású dolog lévén, hogy ez a hely régóta 
az ő külön kiválasztott kedvenc kilátó
hegye. De méltán is, mert meggyőződés
sel mondhatjuk, hogy párjátritkitó turis- 
tagyönyörüségben lehet részünk ottan!... 
Órákhosszát nem tudunk eltelni az ott 
élvezett körkilátás szépségeivel, midőn 
az elébünktáruló, mondhatni felénk to
longó kedves képeket sorra élvezhetjük! 
Igen, mert itt körülöttünk sorakoznak 
„ök“ majdnem mindnyájan, — lobogó 
turistaszivünknek oly drága, jólismert 
kedves hegybarátai 1

Itt komolyodik mindjárt az előtérben, 
velünk szemben a „Pokorágyi havasok"

vonulata, (nyáron persze hómentesen) a 
vonulat baloldalán leselkedő „Kőjan- 
kók“-al. Jobbra kissé É. K. irányban 
megláthatjuk, — ha kedvez a szerencse, 
— „Őt" is, akit azonban titokban, min
dig elsősorban keresünk, — kívánunk 
látni és üdvözölni, — a királyi Tátrát ! 
Nélküle nem lehet teljes és tökéletes 
örömünk, élvezetünk !... Ha őt köszönt
hettük, megnyugodva sétál tekintetünk 
Nyugat felé. Ótt is kedves baráti képek 
mosolyognak felénk: a „Tresztje", a 
„Szinyec" és az álmodozó „szfinksz"- 
ként merengő „Vepor". A „Fabova-hola", 
a hatalmas „Gyömbér" és „Királyhegy". 
A Tiszolc—murányi hegyek. Arra Dél- 
Nyugat felé hallgat a „Nagybucsony", 
majd a lapostetejü „Pogányvár", „Ra
gács" és az ajnácskői vulkánkoszoru. 
Délnek a „Mátia-csúcsok, visszafelé a 
Rima- és Sajómenti hegyek. Hátul a 
Serkivár, beljebb a „Bükk" tarka ku
polája. Felfelé K. É. irányban újból a 
Sajó—Pelsőc—Rozsnyó és Jolsva vidéki 
vonulatok és nagyságok, köztük az „Ökör
hegy", „Kakas" és még sokan, melyek 
nyilván mind óhajtanának egy-egy ba
ráti üdvözletét küldeni az éteren át, de 
félős, hogy akkor annyian nem kaphat
nának helyet pártfogónk, a „Gömör" ha
sábjain I

Ha most újra végigfut rajtok vágyó 
tekintetünk és kérdezzük, melyik ked
vesebb, melyikük bájosabb? Melyikhez 
fűződött turistaemlékünk színesebb I Hol 
a fokozat, hol a határ?...

És ezek a kedves emlékű helyek leg
nagyobbrészt elég könnyen elérhetők, 
megfelelő időbeosztás mellett. Mert majd
nem mindenütt jelzett utak és ösvények, 
valamint menedékházak segítik a célhoz 
jutni akarót. A túra kényelmesebb és 
biztonságosabb elintézhetése céljából 
fontos, hogy megfelelő időtartam álljon 
a kirándulni akaró rendelkezésére.

Vagyis, csak a rendelkezésünkre álló 
időnek megfelelő túrába fogjunk.

A teljesítményhez szükséges időtar
tamot pedig már jóelőre, még itthon 
megállapíthatjuk. A térképről lemérjük 
a bejárandó kilométerek számát. Azután 
leolvassuk a térképről a leküzdendő ma
gasságot is (méterekben.) Azután 7* 
óránként legfeljebb egy kilométer telje
sítményt számítsunk. Hozzáadva a le
küzdendő minden 100 méter magasságra 
szintén egy-egy 1/l-6ra időtartamot.

Ha már mostan a szükséges megfelelő 
időtartam nem állna rendelkezésünkre, 
s a túrát valami okból mégis el kell in
téznünk, akkor természetesen a mene
telést kell megfelelően erőltetnünk. Ami 
bizony gyötrődéssel és felesleges erő- 
pocsékolással jár.

A kezdőt ilyen esetben könnyen lepi 
meg a csüggedés. Már az első erősebb 
kapaszkodónál is titkos sóhaj tör elő az 
újonc kebeléből, ha az előtte tornyosuló 
sziklaóriásokat és szakadékokat borza- 
dozva szemléli. (Pedig azokat a furfan
gosan kanyargó turista-ösvény többnyire 
simán kikerüli), azt kérdezi kicsinyhitűén:
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K ije lö lik  a h ú s i p a r o k a t  
és tankönyvkereskedőket.

A hivatalos lap múlt pénteki száma 
kormányrendeletet közölt a vágóállatok 
forgalmának, levágásának és felhaszná
lásának szabályozásáról. A rendelet sze
rint a közellátástigyi miniszter a föld
mi velésiigyi miniszterrel egyetértőén 
szabályozhatja a marha, borjú, juh és ló 
forgalombahozatalát, levágását és az ál
latok húsának felhasználását. Felhatal
mazza a rendelet a közellátási és föld- 
mivelésügyi minisztert, hogy

kijelölhetik a vágóállatok forga- 
lombahozatalában, levágásában és 
feldolgozásában résztvevő iparoso
kat és kereskedőket.

Elrendelhetik a vágóállatok igénybevé
telét és megszabhatják az egyes tör
vényhatóságok területéről a közfogyasz
tás céljára beszolgáltatandó vágóállatok 
mennyiségét is.

A hivatalos lap vasárnapi számában 
megjelent a kereskedelmi miniszter ren
deleté a könyvkereskedők tankönyvvel 
való ellátásának szabályozásáról. A ren
delet szerint könyvkiadó tankönyvet ki
zárólag olyan kereskedő részére szolgál
tathat ki, aki az előirt névjegyzékben 
fel van véve, kivéve a közvetlen fogyasztó 
számára való eladást. A rendelet rész
letesen előírja, hogy a kereskedelmi és 
iparkamarák által összeállítandó név
jegyzékben ki kérheti a felvételt és 
hogyan.

V a sá r n a p tó l k ezd ve  
több és olcsóbb a k en yér .
A m. kir. kormány junius 29-én 

a kenyér fejadagját országszerte 
20 dekáról 15 dekára csökkentette. 
Ez az átmeneti állapot a mai nap
pal végétért, s igy augusztus 2-tól, 
vasárnaptól kezdődően

ismét a régi 20 dekás fejadag 
lépett életbe.

Mint már jelentettük, augusztus hó 
1-től a kenyér ára is megváltozott, 
amennyiben az eddigi 46 fillér he
lyett kg-onként 42 fillér lesz. — | 
Hétfőtől kezdve az újra megnagyob
bodott zsemlye ára ismét 7 fillér 
lesz.

— Nyilvános köszönet. A rimaszom
bati „Református Szeretetalap" köszö-J 
nettel nyugtázza Perecz Sámuel ur 10— j 
P ős adományát, melyet Vajda István tra
gikus elhunyta alkalmából koszorumeg- 
váltás cimén fizetett be.

„Hát érdemes !?...“ Akkor bizony köny- 
nyen szertefoszlik az illúzió, elröppen 
az álom...

Pedig milyen lelkikárt jelent ez ré
szére, ha igy elzárkózik hegybarátaink 
ajándéka elől és a felkinált értékes ár- J 
tatlan öröm érzését hárítja ei magától j 
visszahozhatlanul.

Ellenben, ha mégis sikerül valahogyan ' 
leküzdenünk a kivételes nehézségeket 
és célhoz érünk : boldogan rakjuk le 
hátizsákunkat és kézségeinket. Pihegve 
törölgetjük izzadt homlokunkat. Bebur- 
kolódzunk meleg felsőruhánkba és az 
éles, csípős magaslati szél ellen behú
zódunk egy sziklatuskó védelmébe. Sze
münk máris kutatja, szomjuhozza és re
gisztrálja a környezetet. Szürcsüli és 
szállítja tudatunkba, szivünkbe az uj 
szépségeket.

És hamarosan feledve lesz minden, 
ami nehéz, bántó vagy kellemetlen volt. 
Keblünk magasztos, édes érzéssel telik 
meg. Tekintetünk, gondolataink szárnyra- 
kelve szállnak a felettünk megnyílt kor
látlan magasságok felé. Kezdjük meg
érteni azt, ami a lenti porban, füstben, 
gőzben, küzködésben, törtetésben érthe
tetlennek és megfejthetetlennek látszott.

Kezdjük óhajtva sejteni az utat, az 
ösvényt, mely a tökéletesség forrásához 
vezet és vágyódásunk szeretetté lényegül.

Megértjük a mondást, hogy : „Aki sze
reti a szabadtermészetet, szeretnie kell 
annak Alkotóját is. Az megtanulja sze-
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férfiak és nők — könnyen megakadályozhatják fogaik elszíne- 
sedésél, fia azokat naponta rendszeresen ODOL fogpéppel 
ápol iák. Az ODOL - fogpép nemcsak alaposan tisztítja a fo
gakat, hanem fel is frissít s üde lehelletet is biztosít. Tehát a 
mindennapos száj- és fogápoláshoz használjunk ODOL-fogpépel
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Suttogó álom, mosolygó nyár.
Suhan a felhő, suttog a szél, 
senkisem sir már, senkisem fél, 
piikad a hajnal, lobban a vágy, 
zugnak az erdők, zörren az ág, 
mindenki szeret mindenki vár, 
kacag az erdő, kacag a nyár.

Rózsaszín égen röppen a szárny, 
rózsaszín ködben úszik a táj, 
bimbó ha pattan, bomlik az ág, 
zendülö földön ezer virág, 
szárnyal az ének, zeng a határ, 
mindenki szeret, mindenki vár. ..

H. Szombathy Ilona.

Hivatalvizsgálat. Dr. vitéz Orsovay- 
Stoykovits József miniszteri tanácsos, a 
közeilátásügyi minisztérium megbízásá
ból titkára kíséretében hivatalos látoga
tást végzett Rimaszombatban a várme
gyei közellátási hivatalban és a m. kir. 
közellátási felügyelőségen.

A tiszai ev. egyházkerület augusz
tus 5-én és 6-án tartja évi rendes köz
gyűlését Miskolcon. Ez alkalommal Mis
kolc városa Csengey Gusztávnak, a néhai 
országoshirü költőnek és Írónak, a Pe
tőfi Társaság tiszteletbeli tagjának és a 
miskolci jogakadémia boldog emlékezetű 
előadó-tanárának 100 éves születési év
fordulója kapcsán nagyarányú emlék
ünnepet rendez.

Halálozás. Vajda István jegyzőségi 
hivatalnok Osgyánban julius 25-én, 44 
éves korában önkezével vetett véget 
életének. Az elhunyt, aki Rimaszombat
ban született, végzetes tettét valószínű
leg pillanatnyi elmezavarában követte 
el. Tragikus halála városunkban is mély 
részvétet keltett.

Felvétel a debreceni egyetemre. A
debreceni m. kir. Tisza István-Tudomány- 
egyetem hit-, jog- és állam-, orvos-, 
bölcsészettudományi, ennek mathema- 
tikai és természettudományi csoportjára 
a rendes beiratkozás az 1942—43. tanév 
I. félévére szeptember hó 1—15-én estig 
tart. Dékáni engedéllyel beiratkozni 
szeptember hó 16—20-ig, rektori enge
déllyel szeptember 21—30-ig lehet. A 
felvételi kérvényeket az illetékes karhoz 
címzetten 1942. augusztus hó 1. és 31. 
közt kell benyújtani. Eredeti okiratok 
szükségesek. A dékáni hivatalok csak 
kellőleg felszerelt kérvényeket fogadnak 
el. Akik tandijmentességért folyamodnak, 
kérelmüket az illetékes karhoz 1942. 
szeptember 1-ig nyújtsák be.

retni felebarátját is. És akkor betölti a 
Törvényt, mely Istentől az embereknek 
rendeltetett".

A gyönyörűséges szabadtermészetet 
pedig csakis szeretnünk lehet és szeret
nünk kell ! Hisz az egész mindenség el
sősorban ezt mondja, ezt hirdeti. Csak 
ki kell nyitnunk szemeinket és szivün
ket !...

Ezért keressük mi fel újra és újra, 
még gyötrelmek árán is, ezeket a drága
szép hegyeket. Mert ott a fenséges ma
gányban, ott ujul meg, ott kél ismét 
szárnyra fáradt lelkünk... Ott kap tar
talmat, fényt és illatot és meleget, a múlt 
és a jelen. Biztató remény színes szár
nyain száll felénk a jobb jövő... Oly 
nehéz az édes álmodozásból felébredve, 
visszatérni a fakó hétköznapok közéi...

Most azonban már nem reményvesz
tetten, mert magunkkal hozzuk kedves 
hegybarátaink ajándékát. Minden fordu
lónál visszanézünk feléjük. És mintha 
„ők“ is integetnének egy-egy felhőfá
tyollal utánunk.

És egy-egy biztató üzenetet küldenek 
nekünk a zakatoló vonat ablakán át, 
mondván : „Ne csüggedj barátunk, mi itt 
vagyunk és várunk téged...

A viszontlátásra 1*
Egy öreg vándor.*

* Szemelvény a szerző sajtó alá ke
rülő „Turista karcolatok" c. könyvéből.

A leventék orvosi vizsgálata. A m.
kir. honvédelmi miniszter elrendelte a 
levente-ifjúságnak szeptember és októ
ber hónapokban kötelező orvosi meg
vizsgálását.

— Hazai iskolák, nevelő intézetek 
és internátusok ismertetője" címen 
jelent meg dr. Ozorai Frigyes ny. közép
iskolai főigazgató szakkönyve. A szülők
nek és iskoláknak egyaránt hasznos tá
jékoztató, amelyről lapunkban az elmúlt 
héten részletesen is megemlékeztünk, a 
szerzőnél (Budapest, III. kér. Árpád Fe
jedelem útja 55/a.) rendelhető meg.

A lakók bejelentési kötelezettségé
nek végrehajtása ügyében a m. kir. ren
dőrség rimaszombati kapitánysága az 
elmúlt héten városszerte vizsgálatot tar
tott. Ez alkalommal kitűnt, hogy számos 
helyen elmulasztották a 380000/1941. B. 
M. számú r e n d e l e t  á l t a l  e l ő i r t  
be- és kijelentéseket, főleg pedig a 12 
éven felüli fiú- és a 16 esztendőt betöl
tött leánygyermekeknek külön bejelentő- 
lapon való bejelentését. Több helyen 
elmulasztották a lakásváltozások beje
lentését is. Ezek ellen a rendőrség a 
törvény szigorával fog eljárni. A ren
dőrség a legközelebbi alkalommal a 
„lakók nyilvántartókönyvé“-nek hiányos 
kezelését is büntetni fogja.

A csalán és gumi-hulladékok gyűj
tésére hívta fel a polgármester dobszó 
utján a város lakosságát, közölvén egy
ben azok beszolgáltatásának módjait is.

A R im aszom bati T a karé kpénz tá r, várm e
gyénk leg rég ib b  pénzin téze te BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad  és azokból 
v isszafizetéseket m indenko r azonnal te lje s ít.

A honvédség páncélos járművei elől 
ki kell térni. A m. kir. honvédség pán
célos járművei, a harckocsik és a pán
célgépkocsik mind gyakrabban vesznek 
részt a közúti forgalomban. Éppen ezért 
a fenti járművekkel való találkozás ese
tén mind az egyéb jármüvek vezetőinek, 
mind az úttestet esetleg igénybevevő 
gyalogosoknak a személy- és vagyonbiz
tonság megóvása érdekében fokozott 
figyelemmel és körültekintéssel keli ha- 
ladniok, szükség esetén az említett jár
művek elől ki is térnlök, sőt meg is 
kell állniok. Azokkal a járművezetőkkel 
szemben, akik a honvédség páncélos jár
műveivel való találkozáskor járműveiket 
nem vezetik fokozott figyelemmel, azok
nak nem térnek ki és szükség esetén 
nem állanak meg, a rendőrség a jövő
ben a legszigorúbban jár el.

A katonai szolgálatot teljesítő köz- 
alkalmazottak megkapják lakáspén
züket. A Budapesti Közlöny múlt vasár
napi száma kormányrendeletet közöli, 
amely módosítja a honvédelmi kötele
zettséget teljesítő közalkalmazottak illet
ményeiről kiadott rendeletet. Az intéz
kedés lényege az, hogy a lakáspénzt a 
szolgálat egész tartama alatt változatlan 
összegben megkapja minden alkalmazott, 
tekintet nélkül arra, hogy a honvédség
nél milyen minőségben szolgál. Az olyan 
alkalmazottnál, aki külön lakáspénzben 
nem részesül, törzsilletményének 20 szá
zalékát kell lakáspénznek venni. A ren
delet április elsejétől visszamenő ha
tállyal lépett érvénybe.

Az idők vas fogát és a tavalyi nagy 
fagyot sínylette meg a Széchenyi-kert 
egyik hatalmas fája, amely a napokban 
gyökerestől kidőlt.

Tudnivalók a sertéshizlalási akció
ról. A közellátási miniszter lehetővé 
tette, hogy a Magyar Állat- és Állati 
Termékek Kiviteli Szövetkezet azokkal 
a gazdákkal és hizlalókkal, akik serté
seiket 130 kg súlyra való hizlalására leg
később november 30-ig magukat köte
lezik, bérhizlalási szerződést kössön. 
Hizlalásra csak darabonként 50 kg-on 
felüli süldőt lehet lekötni. A hizlalás 
megkezdésének határideje augusztus 5. 
A sertés darabjaként legfeljebb 400 kg 
árpát bocsátanak rendelkezésre. Ameny- 
nyiben a sertések jelenleg darabonként 
70 kg-nál nehezebbek, úgy azok 130 kg 
darabonkénti súlyban már szeptember, 
illetve október hónapban szállitandók. 
A sertéseket az átvétel napján érvény
ben lévő megállapított áron fizetik ki. 
A hizlalók sertésdarabonként 120 pengő 
kamatmentes hizlaiási hitelben részesül
nek. Egy gazdától csak 10 darabon fe
lüli sertéstételek köthetők. A szerződés
nyomtatványokat a Magyar Állat- és 
Állati Termékek Kiviteli Szövetkezete 
Budapest, V., Aulich-utca 8. kívánatra 
megküldi.

ölt, mert majomnak nevezték. Ta
valy novemberben a pelsőci kocsmában 
többen idogáltak és szórakoztak. Köz
tük volt Szabó Dósa János napszámos 
is. Szabónak igen jó kedve volt és bo
rozgatás közben kiállt az asztalok közé 
és egyedül táncraperdült. A szomszéd
asztalnál drótozó- és ablakostótok mulat
tak. Az egyik közülük, Nyezemik József 
a táncoló Szabóra gúnyos megjegyzést 
tett, s táncoló majomnak nevezte. Szabó 
meghallotta a megjegyzést, nyomban ab
bahagyta a táncot, cslpőretett kézzel 
odaállt a Nyezemik elé és igy szólt: —



G f t m ö r

É R T E S Í T É S .
Mosdáshoz és kézmosáshoz jólbevált a folyékony szappan,
ami könnyen beszerezhető, sőt házilag is előállítható mindenféle 
hulladék pipere- és mosószappanból és mosóporból. Annak 

praktikus használhatóságához kellő u. n.

f o ly é k o n y  szappan-tartó
kedvező áron szerezhető be üzemünkben. Készséggel állva ren

delkezésére a nagyérdemű közönségnek, vagyunk
kiváló tisztelettel : iij- és id . S íposa J ó z s e f  műszaki üzeme 

Rimaszombat, Rózsa-utca 20 sz. — Telefon: 60.

4

Nekem mondtad, hogy majom ? A legény 
igennel válaszolt Szabót elfogta az in
dulat, felkapott az ablak mellől egy roló- 
huzót és annak kampós végével úgy 
fejbevágta Nyezemiket, hogy az azonnal 
összeesett. Kórházba vitték, ahol két 
hét múlva meghalt. Szabó Dósa ellen 
eljárás indult és a rimaszombati tör
vényszék az enyhítő körülmények figye
lembevételével a gyilkos legényt négy
évi fegyházra Ítélte. Az Ítélet most jog
erőssé vált.

A Budapesti Nemzetközi Vásárra
szóló féláru utazási igazolványokat leg
később augusztus 6 ig kell beszerezni. 
A Nemzetközi Vásár — mint ismeretes 
— augusztus 14-én nyilik meg és 24 
ig tart.

A „Gyula vezér" 68. számú egyetemi 
önkéntes munkaszolgálat első csoportja 
juiius 30 án távozott el városunkból. A 
munkaszolgálatot teljesítő egyetemisták 
második csoportja a jövő hét elején ér
kezik meg.

Tanulmányi ösztöndíjak. A miskolci 
Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara 
kibocsátotta az 1942 43. tanévre szóló 
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjaira a 
pályázati hirdetményeket. Odaítélésre 
fog kerülni két kereskedelmi főiskolai 
400 pengős és három felsőipariskolai 
illetve ipari középiskolai, egyenkint 300 
pengős ösztöndíj, valamint a kamarai 
kerületbeli kereskedelmi középiskolák 
tanulói számára nyolc, iskolánkint két- 
két 150 pengős és a miskolci fa- és 
fémipari szakiskola növendékei számára 
négy, egyenkint 200 pengős tanulmányi 
ösztöndíj. A pályázatnál előnyben része
sülnek a Kamara kerületbeli szegény- 
sorsú önálló iparos, vagy önálló keres
kedő szülők gyermekei. A pályázati kér
vény két 1942. évi szeptember hó 30 ig 
az iskolák igazgatóságánál kell be
nyújtani.

Irodalom.
A „Forrós" 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.

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

Nemzeti filmszínház kft.
A szombaton és vasárnap bemutatásra 

kerülő „Ember a láthatáron" cimü vad
nyugati kalandor-film nem a ponyvare
gények szertelenségeit, hanem a régi 
Amerika természetes romantikáját vetíti 
a vászonra a maga érdekfeszitő izgalmai
val. A nagyszerűen megrendezett törté
net főszereplője a kiváló Gary Cooper, 
Doris Davenport, Fred Stone és Stuart 
Laké. Kisérőfilm : „Kállay miniszterelnök 
Erdélyben" c. magyar kulturfilm. — Aug. 
3 án, hétfőn és 4 én, kedden „Göre 
Gibor visszatér" címen Gárdonyi Géza 
örökéletü kedves alakjai elevenednek 
meg a filmen. A kacagtató, izzig-vérig 
magyaros történet főszereplői : Rózsa
hegyi Kálmán, Tompa Pufi, Pethes Sán 
dór, Misoga László, Köpeczi Boócz, 
Dajbmát Ilona, Simon Marcsa és Ador
ján Éva. — Augusztus 5 én, szerdán és 
6 án, csütörtökön az évad legnagyobb 
amerikai revüfilmje : a „La Conga" ke
rül műsorra, főszerepekben a moziláto
gató közönség két kedvencével: a bájos 
Judy Garlanddal és a kedves Mickey 
Rooney jel. Főszereplő még Paul White- 
man nagyszerű jazz-zenekarával. — A

jövő hét végén Bulla Elma és Jávor Pál 
nagy filmje, az „5-ös számú őrház" a 
soronkövetkező magyar flmujdonság.

Beküldött könyvek.
„K ödországban".

Találóbb címet kevés Író adott a köny
vének, mint H. Szombathy Ilona, aki 
ködországhoz hasonlítja költői világát, 
amiben nem lát messzebb önmagánál, 
nem hall messze nagy hangokat, csak 
saját kiáltásának a visszhangját, s ennek 
a visszhangnak felelget magabizóan, nem 
törődve azzal, hogy mások hallják-e a 
kiáltását, látják-e az ő vergődését. Mert 
vergődik és nem talál kiutat a ködből. 
Gyakran valami nagyot akar sikoltani, 
aztán a fele-sikoltást eltépi valami más 
érzés, vagy lappangó félelem : talán visz- 
szaijed a nagy hangtól, ami ki-kivánko- 
zik az érzései alól. Máskor meg csak 
duruzsol magának a maga módja szerint, 
úgy mondja: nem akar unt glóriákat, 
nem jár kölcsönyfényben. Pedig keresi 
a fényt. Csupa asszonyi a besz de : sze
retni és szerettetni vágyás, a múltból itt 
felejtett királyleány, aki nem tudja ma
gát megértetni.

H. Szombathy Ilona érdekes költő. Ő 
maga azt mondja : uj utakon jár, pedig 
gyakran visszazökken a régi formákhoz, 
ami nem bűn, mert csak annak a bi
zonysága, hogy kötött formában is tud 
Írni, ha akar. És ezek a versei nem rosz- 
szabbak,mint az összevissza sorokba tör
delt próza, (amit modern versnek ne
veznek.)

Mondanivalói többnyire elvontak, de 
úgy hatnak, mint valóban színes ködön 
át a mesebeli vár, vagy messze fényű 
öreg lámpa.

Vannak versek, amiket el kell olvasni 
és amikor elolvastuk, mint valami ide
gen zene cseng vissza: szép, de kissé 
„ködös". PL
És ha könny hull... és ha zápor 
... a szél kavarog, 
a lélek — ha virág — mosolyog.
Túl könnyen, mosolyon szirmokat bont 
a lélek, ha virág ; napfény és gond.

(„Szivárvány".)
Nem tudja gondolata követni a lelkét, 

azért halmozza a szavakat, vagy héza
gosán adja vissza az érzéseit. De gyak
ran nem érti meg önmagát se, amint az 
alábbi versben mondja :
Faggatott az égbolt...
Miért faggat ?
hiszen nem tudom én magamat 
megsejteni.
Talán a Galileit keresem
— Elkopott szellők sírásán régen — 
de belevesztem a lombtalanságba, 
oly sáros az ég idelenn.

(„Faggatott az ég“.)
Milyen más, milyen igazi hang, ahol 

nem akar nagyot, de a lelkét adja, ami
kor figyelmeztet:
Ne, bolondok, hát ne lármázzatok, 
utszéli koldus van elég.
Nagy szavakból, miket szájról-szájra 
majszol, csücsörít a csőcselék.

Nincs semmi más, ami emberré tesz, 
nincs tisztább láng, tisztább élet, 
nincsen drágább, mint a saját lelkünk, 
emberek, éljetek életet I

(„Ne lármázzatok".)
Vagy mennyire világos és emberekhez 
szóló a következő vers :
Van-e kinzóbb, van-e gyötrőbb, 
Nagyszerűbb és fenségesebb?
— Ha megvagdos, áld, vagy emel — 
Mint e két szó: Magyar Elet.

Vannak szavak, amik messzire hallat
szanak ködországban is. És ezek az iga
ziak a könyvben. Ezek átcsillognak a 
ködön is.

Az Ízlésesen kiállított, csaknem száz 
verset tartalmazó könyv bolti ára 3'50 
pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Ham- 
záné Szombathy Ilonánál Egerben (Deák 
Ferenc-u. 7. sz.), aki egyébként dobsinai 
születésű és férje révén is kapcsolatok 
fűzik Gömör megyéhez.

Telek A. Sándor.

A ra n y leg en d a .
— Gáspár Jenő elbeszélései. —

Gáspár Jenőnek, a Petőfi Társaság 
titkárának és a Magyar Sajtókamara 
igazgató-főtitkárának neve a legújabb 
magyar irodalomban már az elsők között 
szerepel. Most megjelent uj könyvében 
nemzeti történelmünk és a világtörténe
lemnek, olykor általános emberivé tár
suló magánéleteknek hitmegszentelte 
igazságait mondja el újszerű legendák 
formájában a kitűnő tollú iró. Valóban 
az arany fényében pompáznak ezek az 
elbeszélések, amelyek mögött lírai indí
tásuk ellenére is meglátjuk Gáspár Jenőt, 
a vallásos költőt. De meglátjuk bennük 
a történelem-ismerő és a történelmet 
tanító nevelőt is, aki költői kézzel állí
totta be a múlt és jelen egy-egy moz
dulatát a legenda fényébe. Igazi „szel- 
lemtörténetirás" Gáspár Jenő uj könyve, 
amely a Singer és Wolfner irodalmi inté
zet Ízléses kiadásában jelent meg.

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

A Magyar Lényok, 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.

* lp a rtá r$ u la ti közlem ények.
Az Országos Társadalombiztosító In

tézet — OTI — budapesti központja a 
balesetelháritás széleskörű népszerűsí
tése és az üzemek alkalmazottainak ez- 
irányu tevékenységre serkentése céljá
ból, az üzemek balesetellátási öntevé
kenysége keretében az 1942. év folya
mán eredményes munkát kifejtő bizto
sítottakat pénzjutalomban részesíti. Ezért 
az Intézet balesetelhárítási jutalomdij 
pályázatot hirdet, melyre vonatkozólag 
szívesen nyújt kimerítő tájékoztatást az 
Ipartársulat titkári hivatala.

A legújabb adójogszabályok végrehaj
tása során tapasztalható volt, hegy az 
ipar körében számosán vannak olyanok, 
akik még nem ismerik kellően a könyv- 
vezetési kötelezettségre vonatkozó ren
delkezéseket. Az üzleti könyvek vezeté
sére kötelezett iparos gyakran nem tudja, 
hogy milyen üzleti könyveket kell ve
zetnie stb. és ezért a budapesti ipar
kamara egy tájékoztató könyvecskét adott 
ki e tárgyban, melynek ára — 50 fillér 
és Ipartársulatunk utján megrendelhető.

Az Ipartársulat közli tagjaival, hogy a 
budapesti Szent-Lukács-fürdőt bármikor 
kedvezményes fürdőjegyekkel igénybe 
vehetik. Huzamosabb fürdőzés esetén 
bentlakásra is nyerhető kedvezmény. A 
fürdőt igénybe venni óhajtók minden

1942. augusztus hó 2.

egyes esetben előzőleg Ipartársula
tunknál jelentkezzenek.

A pénzügyminiszter a forgalmi adókról 
szóló 500/1942. P. M. sz. rendelete az 
építőmesterekre is vonatkozik. A ren
delet 102. §-a alapján az építőmesterek 
által folytatott kereseti tevékenység a 
hivatkozott pénzügyminiszteri rendelet
ben megállapított feltételek szerint 1942. 
évi juiius hó 1-től kezdve általános for
galmi adó alá esik. Ennélfogva a rende
let 69. §-ában előirt bejelentési kötele
zettségnek 30 napon belül minden építő
mester köteles eleget tenni. A bejelen
tést az illetékes forgalmi adóosztálynál 
kell megtenni. Ennek elmulasztása szi
gorú büntetést von maga után.

4 középiskolát v ég zett,
jómodoru 16 éves leány vagyok. 
Elhelyezkednék ügyvédi irodában, 
vagy hasonló á l l á s ban .  Gép- és 
gyorsíráshoz értek. Cim a kiadóban.

2095 sz.
t. k. 1942.

Hirdetmény.
Cseniz-puszta, Bizófala-puszta, Gort- 

vakisfalud, Rimaszécs és Várgede köz
ségnek telekkönyvi betétei az 1886:XXIX., 
az 1889:XXXVIII. és az 1891 :XVI. t.-cikk 
értelmében elkészíttetvén és a nyilvá
nosságnak átadatván, ez azzal a felszó
lítással tétetik közzé :

1. hogy mindazok, kik az 1886.-XXIX. 
t.-cikk 15. és 17. §-ai alapján — ide
értve e § oknak az 1889:XXXVIII. t.-cikk
5. és 6. §-aiban és az 1891 :XVI. t. cikk
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit 
is — valamint az 1889:XXXVIII. t.-cikk 
7. §-a és az 1891 :XVI. t.-cikk 15. §. b) 
pontja alapján — ideértve ezeknek az 
1912:VII. t.-cikk 35. § ában foglalt ki
egészítését is — eszközölt bejegyzések 
érvénytelenségét kimutathatják, e végből 
törlési keresetüket, azok pedig, akik va
lamely tehertétel átvitelének az 1886: 
XXIX. t.-cikk 22. §-a, illetve az 1889: 
XXXVIII. t.-cikk 15. §-a alapján való 
mellőzését megtámadni kívánják, e vég
ből keresetüket hat hónap alatt, vagyis 
az 1943. évi január hó 31. napjáig be
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt
sák be, mert az ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő eltelte után indí
tott törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886:XXIX. 
t.-cikk 16. és 18. §-ainak eseteiben — 
ideértve az utóbbi §-nak az 1889:XXXV1II. 
t.-cikk 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé
szítéseit is — a tényleges birtokos tu
lajdonjogának bejegyzése ellenében el- 
lenmondással élni kívánnak, Írásbeli el
lentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 
1943. évi január hó 31. napjáig bezáró
lag a telekkönyvi hatósághoz benyújtsák, 
mert ezen meg nem hosszabbítható zá
ros határidő letelte után ellentmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. 
pontban körülirt eseteken kivül a beté
tek tartalma által előbb nyert nyilván
könyvi jogaikat bármily irányban sértve 
vélik — ideérte azokat is, akik a tulaj
donjog arányának az 1889:XXXVIII.t.-cikk
16. §-a alapján történt bejegyzését sé
relmesnek találják, — e tekintetben fel
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1943. évi január hó 31. napjáig 
bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő el
telte után a betétek tartalmát csak a 
törvény rendes utján és csak az időköz
ben nyilvánkönyvi jogokat szerzett har
madik személyek jogainak sérelme nél
kül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, 
akik a betétek szerkesztésére kiküldött 
bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, 
hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az ere
detieket a telekkönyvi hatóságnál átve
hetik.

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság, 1942. jul. hó 7.

Dr. Dessewffy s. k.
2—3 kir. jbir. elnök.
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