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A  ma legfőbb parancsa:

téliruhagyüjtés a honvédség részére.
Huszesztendő óta minden nemes magyar ügy méltó apostolát ta

lálta Magyarország legelső asszonyában, vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Kormányzó urunk magasztos lelkű hitvestársában. Alig hang
zott el az első megnyilvánulás a messze orosz mezőkön küzdő ka
tonáinknak az elkövetkezendő tél szenvedéseitől való megszabadítá
sára, a magyar rádióban hétfőn délután fél 7 órakor újból felhangzott 
a magyar Nagyasszony bársonyos hangja, hogy a levegő hullámain 
át kötelességének teljesítésére és minél hatékonyabb cselekedetre hívja 
fel az egész magyar társadalmat. Bizonyos, hogy a rádión át kisu
gárzó nemesveretü kérő szavak megihlették minden magyar szivét és 
újból megindítottak s megmozdítottak minden magyar lelket. Az or
szág sziveit mozgósító rádiószózatában, — amely eljutott minden vá
rosba és faluba, palotába és kunyhóba egyaránt, de elhangzott a 
messze Don partjára is, — a Főméltóságu Asszony hármas szeretet- 
telteljes programot jelentett be. Kérő szózatában arra a sok és sok
féle tennivalóra figyelmeztette az országot, amelyeket megtenni családi 
magyar kötelesség. Elsősorban is gondoskodni kell a katonák itthon
maradott hozzátartozóikról, biztosítani kell a hadiárvák neveltetését, de 
a legközelebbi és legsüigösebb feladat a harctéren kiizdö katonáink
nak téli ruhával való megsegítése.

Vitéz nagybányai Horthy Miklósné felhívása során részletesen 
ismertette a téliruhagyüjtés módozatait. Elmondotta, hogy mire van 
leginkább szüksége a honvédségnek. Hangsúlyozta, hogy „nemcsak 
az a fontos, hogy mindenki minél többet és jobbat adjon, hanem az 
is, hogy helyesen és okosan adjunk, s olyasmit juttassunk katonáink
nak, aminek vitéz honvédségünk valóban hasznát is veheti." Hon
védségünk legszívesebben olyan cikkeket fogad el, amelyeket nem 
kell átalakítani vagy javítani, de az se tartózkodjék az adakozástól, 
akinek csak javítható vagy újra feldolgozható holmija van fölösleges. 
„Kétszer ad, aki gyorsan ad, de háromszor ad az, aki használhatót 
ad,“ — mondotta a Főméltóságu Asszony.

A gyűjtésre vonatkozóan, amely augusztus 25—szeptember 5-ig 
fog az országban lefolyni, a megbízott katonai és polgári szervek a 
közönséget falragaszok, a rádió és a sajtó utján fogják bővebben tá
jékoztatni. Félórás rádiószózatát a Főméltóságu Asszony szívhez szóló 
szavakkal zárta l e :

— Szentül hiszem, hogy a magyar társadalom most is ugyanúgy 
meg fog érteni engem, amint megértett eddig is, amidőn segített le
törülni a könnyeket és enyhíteni a szegénység keresztjét. De most 
még nyomatékosabban kérek mindenkit, hogy adjon, mert ennek a 
gyűjtésnek az eredménye ugyanolyan fontos, mint egy megnyert csata. 
Gondoljatok azokra, akik most ezer vagy kétezer kilométer távolság
ban arra készülnek, hogy a legzordabb télen is hősi módon megáll
ják a helyüket, mert ezt kívánja tőlük a nemzet érdeke és a keresz
tény világ védelme. Gondoljatok rájuk, akik mindennap szembe néz
nek a halállal, amely fegyverekből és az orosz síkság fagyos árnyé
kából leselkedik rájuk. Gondoljatok magyar Hazánkra, amelynek biz
tonságát és területét most odakint kell megvédeni, hogy a győzelem 
ünnepén együtt örvendhessünk visszatérő katonáinkkal. Hazatérnek,

mert most a szeretet meleg ruhájával védjük meg őket az elemek 
viszontagságai ellen. . .  Adjatok, mert csak az a nemzet remélhet 
boldogabb jövőt, amely tettel, áldozattal, adakozással és önzetlenség
gel is tud harcolni. Adjatok hogy méltók legyünk Hozzájuk, akik vé
rükkel váltják meg a magyar népet.

A magyar társadalom eddig is mindenkor szivébe zárta a Fő
méltóságu Asszony kérő szavait, bizonyos tehát, hogy ezek a mélyen 
megindító szavak ezúttal is csodatetteket kivirágoztatóan érkeztek el 
a magyar szivekhez. Magyarország legelső asszonya Szent Erzsébet
ként a szeretet védöpalástját teríti ki a magyar honvédre, itthonma
radt asszonyaira és gyermekeire, az egész nemzetnek pedig egyetlen 
akarattal egyesülnie kell arra, hogy gyors és hasznos segítségével e 
sorsdöntő időben méltónak mutatkozzék a magyar honvédhez és Ma
gyarország jóságos Nagyasszonyához.

E m lékezés Szent István királyra.
Irta : Dr. Gabonás János.

Felemelő magasztos érzés tölti be szi
vünket, amikor az emlékezés szárnyain 
lélekben visszaszállunk a tőlünk oly 
messze fekvő történelmi magyar múltba, 
s csaknem egy ezredév távlatából lelki
szemeink elé próbáljuk varázsolni első 
apostoli királyunk, Szent István glóriás 
fénytől ragyogó alakját.

Rövid pár nap múlva, augusztus 20 án 
Szent István első apostoli királyunk dicső 
emlékének hódolunk, s az O kimagasló 
történelmi nagysága és megdicsőült szel
leme előtt fogjuk meghajtani mélységes 
hódolattal alattvalói fejünket. A magyar 
történelem első lapjára kitörülhetetlenül 
belevésődött szent király nevét fogják 
hirdetni e napon a városok komoly bon- 
gásu ércharangjaival versenyezve, a nád- 
födeles és pirostetőzetü házakkal tarkí
tott falvak egyszerit csilingelő s imára- 
hivö harangjai. Szent Istvánra, a magya
rok tündöklő csillagára való emlékezés 
jegyében, tömjénillatos templomokban s 
virágdíszben pompázó oltároknál mon
danak ünnepélyes szentmiséket az Ur 
katonái, felszentelt papjaink szerte az 
országban, amelynek megkoronázója lesz 
a fényes keretek között lezajló Szent 
Jobb-körmenet. Ezer, százezer s millió 
magyar leikéből szál! e napon ég felé a 
fohászos ének : „Ah, hol vagy magyarok 
tündöklő csillaga? Hol vagy István ki
rály, Téged magyar kiván !“

A 20 évig tartó szenvedések és meg
próbáltatások ideje alatt nekünk nem 
volt igazi Szent István-ünnepünk. A há
tunk mögött hagyott kétévtized alatt Tria
non jóvoltából Szent István-napján mi 
csak lélekben ünnepelhettünk, mert a 
hivatalos és nyilvános iinnepeltetés és 
megemlékezés tekintetében Húsz Jánost 
illette az elsőbbségi és kizárólagos jog 
szent királyunkkal szemben. Ma azon
ban, amikor a trianoni bilincsek már 
lehullottak kezeinkről, s a nemzetek hul- 
lámsirjában elmerült egy állam, amely 
a hazugság nagyon is gyönge pillérein 
épült fel, szabadon, szabad magyarok

módjára ünnepelhetünk mi is — felsza
badulásunk után immár negyedik alka
lommal. Szent István-napján ezért rez- 
dülnek meg szivünk húrjai örömtelje- 
sebben, s ezért fonódhatunk egybe ben
sőségesebben magyar keresztény testvéri 
szeretetben. Első apostoli királyunk, ha
zánk tündöklő csillaga fényesen ragyog 
a magyar glóbuszon s nem fog letűnni 
onnan, mig magyar él e földön, mert 
uralkodásának alkotásai, életművei időt
len időkre belevésődtek a magyar tör
ténelembe s a magyar lélekbe. Emberi 
méreteket felülmúló szellemi nagysága 
előtt csodálattal fognak meghajolni a 
késő nemzedékek fiai is.

Hogy ki volt Szent István, s mit tett 
nemzete, az egyetemes emberiség s a 
kereszténység érdekében, azt nehéz volna 
e cikk keretében részletesen felsorolni. 
Egy azonban bizonyos, hogy mindnyá
junknak, akik valamikor csak valamit is 
tanultunk a magyar történelemből, s 
akiknek kebelében magyar s z í v  dobog, 
éreznünk s tudnunk kell, hogy mily 
nagyfontosságu történelmi hivatást töl
tött be ez a szent király. Mindnyájan 
tudjuk, hogy messze Keletről jött har
cias nép vagyunk. Onnan jöttünk, ahol 
most dicső honvédeink — távol az or
szághatártól — minden erejüket meg
feszítve küzdenek a kultúra és a keresz
ténység legádázabb ellenségei ellen.

Őseink bekalandozták s félelemben 
tartották a félvilágol ugyannyira, hogy 
ott, ahol megjelentek — a hadszíntéren 
— szájról-szájra szállt a mondás, hogy 
„a magyarok nyilaitól ments meg Uram 
minket." Szent István átvéve atyjától, 
Gézától a magyar nép vezetését, állam- 
férfiúi bölcsességgel mindjárt átlátta, 
hogy a magyarnak ez a harcias nomád 
élete nem lehet életcél. Alkalmazkodni 
kell a szomszédos, kulturált nemzetek 
viszonyaihoz. Ezt követeli a magyarság 
létérdeke s az általános emberiség ér
deke is. Mintegy isteni sugallattól ve. 
zéreltetve, szent királyunk a magyar né.

Minden szombaton este tánc a Polgárikörben*
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HALLGASSA MEG SZIVÉT
A PHILIPS-ELEKTRONHÁZBAN!
Bájos, fehérköpenyes leány átad egy hallgatócsövet, amelyet vékony vezeték 
köt a falhoz. Az ember ráhelyezi a csövet a szivére, úgy, ahogy az orvosok 
szokták lehallgatni a szívverést. És ebben a pillanatban a szemben lévő Jalon 
másfélméteres nagyságban megelevenedik a szivünkI Ott lüktet pirosán a falon, 
fények gyulladnak ki és a mi legsajátabb — szívverésünk hangosan dobog a 
fali óriásszivböl, mintha valami nagy gép zakatolna... Olyan élmény ez, amely
nek, azt hisszük, párja sincs. Pedig csak egyike annak a száz és száz műszaki 
meglepetésnek, amelyek a Philips Elektronházban ennek a sokoldalú, nagy vi
lágcégnek ötletes gépeit, gyártmányait demonstrálják. Az óriássziv a Philips 
hangerősitö berendezésnek meghökkentő szemléltetője. De van itt egy másik 
teremben még egy olyan látványosság, amelyre évek múlva is emlékezni fogunk! 
Az ember belép egy teljesen elsötétített szobába, amelyben kicsinyített vasúti 
hid áll. A hidra sínpár fut fel... és a sínre rászalad egy kicsinyített vonat, vé
gig fut a sinen, át a hídon. A hid legkisebb kilengését is felnagyítva mutatja 
be a falon egy szellemes készülék, amely arra van hivatva, hogy a műszaki vi
lágnak az építéseknél használt anyagok szilárdságvizsgálatánál, tartóssági meg
terhelések méretezésénél fontos támpontot nyújtson. Neve : Philips-oscillograf, 
magyarul : Philips-rezgésmérő. A sötétben futó szellemvonat a szellemhidon a 
laikusoknak is elfelejthetetlenül példázza, hogy Philips a megmérhetetlent is 
mérhetővé tudta tenni !
A Philips-pavillon minden egyes terme az ötletesnél ötletesebb, érdekes és egy
ben hasznos látványosságok tárháza a mostani Budapesti Nemzetközi Vásáron. 
Ötszázötven négyzetméter alapterületen épült fel a Philips kiállítási palota, te
tején háromméteres védjegy-jelvénnyel. Külső felépítésében nemes magyar Íz
léssel — bozzai Bozzai Dezső oki. épitöiparművész alkotása —, tágas termei
ben pedig a Philips világcég minden csodájával.
Azt, hogy az 1943. évi rádiókészülékek újdonságait is már bemutatja itt a 
Philips-gyár, talán nem is kellene külön mondanunk. Az évről-évre tökéleteseb
bet alkotó Philips rádiógyár idén szinte önmagát múlja felül a bemutatott pom
pás uj vevőkészülékeivel. A legnagyobb feltűnést itt egy szivardoboz nagyságú, 
helyesebben : kicsinységü rádiókészülék kelti, amelyből kristálytisztán csendülnek 
fel a legszebb, legfinomabb zenei hangok.
Philora fényforrások, Philips zsebdynamo-lámpák, Philishave villamos, szappa
nozás nélkül működő borotvakészülékek. Metalix-Philips röntgenkészülékek, 
Philips rádiók, rádiócsövek, hangosfilm-leadókészülékek, villamos hegeszetőké- 
szülékek és hegesztőpálcák, egyszóval a műszaki világ érdekfeszitő újdonságai 
használatban és szellemes, megkapó, meghökkentő demonstrálással láthatók a 
Budapesti Nemzetközi Vásáron a Philips kiállítási palotában, amelyhez hason
lítható látványosságot eddig legfeljebb dollármilliókba kerülő filmrevükön lát
hattunk...

pet állandó helyhez köti a Kárpátok 
medencéjében, s előbb maga, majd népe 
is áttér a keresztény hitre. Az őse, Ár- | 
pád által szerzett földön megkezdi or-j 
szágépitő munkáját, s legfőbb történelmi 
nevezetességű lépése az volt, hogy a 
Il ik Szilveszter pápától kapott királyi 
koronával az 1000 ik évben Esztergom
ban megkoronáztatja magát, békés kap
csolatot vesz fel a szomszéd népekkel, 
s megvalósítja a nyugati keresztény vi
lághoz való csatlakozás eszméjét.

Küllőidről meghívott tudósok, főleg 
papok révén gyorsütemben fejleszti or
szágában a műveltséget, püspöksége
ket alapit, templomokat, kolostorokat, 
iskolákat s egyéb kulturális intézmé
nyeket létesít, s ily módon veti meg! 
alapjait az ezeréves Magyarországnak,! 
amely egyúttal védögátul szolgál a Ke
letről jövő támadások ellen, s védel
mezője lesz évszázadokon át a nyugati 
kultúrának s a kereszténységnek. Bölcs 
törvényekkel és rendeletekkel szabá
lyozza a most már állami szervezetbe 
tömörült magyarság életviszonyait. — 
Mélységes szociális érzülettől áthatva 
biztosítja országában a felszabadított j 
rabszolgák egyéni szabadságát, bizto- J 
sitja mindenkinek a vagyona fölötti I 
szabadrendelkez 'si jogot, védelmébe 
veszi a szegényeket, özvegyeket és ár
vákat. — És igy tovább és igy tovább. 
Országépitő munkáját befejezve s or
szágát a Magyarok Nagyasszonyának 
oltalmába ajánlva, 1038. augusztus hó 
15-én szent királyunk visszaadta nemes 
lelkét Teremtőjének. — 1083. augusz
tus 15 én VII. Gergely pápa hozzájáru
lásával szentté avatták, s csodálatos
képpen éppenmaradt Szent Jobbját 
évszázadok óta védőleg tartja a magyar 
nemzet fölött.

Rövid összefoglalásban ez volt Szent 
István. Amikor nagy királyunk dicső 
alakját emlékezetünkbe idézzük s az 
Ő emlékét ünnepeljük, szívleljük meg 
a következőket:

A szentistváni életnek, a szentistváni 
gondolat és érzelemvilágnak és célki
tűzéseknek át kell plántálódniok a mi 
lelkűnkbe is. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az Ő nemes példája és útmutatásai 
szerint kell élnünk, s az élet minden 
viszonyai között ragaszkodnunk kell 
szent hitünkhöz s édes hazánkhoz, s 
ezek érdekében még a legnagyobb ál
dozat meghozatalától sem szabad vissza
riadnunk. Nem magyar s nem keresztény 
ember az, aki csak külsőleg, divatból 
hazafi és keresztény, s amikor tényle

gesen is részt kellene vennie a haza
fias és vallásos megmozdulásokban, 
gyáván félreáll.

A szentistváni élet jelenti továbbá 
az egymásiránti testvéri szeretet és köl
csönös megbecsülés nemes erényét, 
minden gyűlölködés kizárását, s jelenti 
a sértett féllel szemben való megbánás 
és megbocsájtás lovagias erényét. — 
Jelenti végül az egoizmusnak, az önzés 
csiráinak lelkűnkből való kiirtását, s 
anyagi és lelki támogatását azoknak, 
akik erre reászorulnak. Különösen a 
mai komoly történelmi időkben köves
sük szent királyunk erényeit, s vegyük 
fontolóra a fent jelzett gondolatokat. 
Ma, amikor fiaink, derék honvédeink 
távol a családi tűzhelytől, távol szeret
teiktől messze Keleten haláltmegvető 
bátorsággal, s életük kockáztatásával 
küzdenek az európai műveltség s a 
kereszténység lehengerlésére felkészült 
vörös rém ellen, s küzdenek érettem, 
éretted s mindnyájunkért, mindnyájunk 
boldogságáért, a szebb s boldogabb 
magyar jövőért, légy türelmes s hozz 
áldozatot te is magyar testvér! Hozzunk 
mindnyájan áldozatot, s tegyünk meg 
mindent honvédeinkért, akik lépten- 
nyomon az emberi életre leselkedő 
halál árnyékában járva hoznak éret
tünk áldozatot. — Ne legyünk kicsi
nyesek, ne legyünk önzők és főleg ne 
türelmetlenkedjünk azért, ha a szokott
nál kisebb karéju s gyengébb minő
ségű kenyér kerül asztalunkra. Azok
nak a konkolyhintőknek pedig, akik 
nem tudnak beleilleszkedni a mai há
borús viszonyok közé, minduntalan 
szítják az elégedetlenség tüzét, fölé
nyesen és itthon gránátmentes páholyban 
ülve indokolatlanul birálgatják és leérté
kelik az ország ügyeit nagy erőfeszítéssel 
intéző férfiak ténykedéseit, Gyóni Gé
zával azt üzenem, hogy „csak egy éj
szakára" menjenek ki a poklok pok
lába, a harctérre.

Szent István Király I Magyarok Tün
döklő Csillaga I A sors által reánk kény
szerűen mai nehéz időkben Téged hí
vunk s Hozzád sóhajtozunk. Jöjj segít
ségünkre, s dicsőséges Szent Jobboddal 
vezess és vigyázz reánk, hogy le ne tér
jünk az általad kijelölt egyenes útról.

Fordítsd szemeidet még mindig meg
csonkított testű hazánkra, régi orszá
godra, s járj közbe az Egek Uránál, hogy 
az embert s a kultúra vívmányait egy
aránt pusztító háborútól mielőbb meg
szabaduljunk, — s a harctéren küzdő

fiaink mielőbb visszatérhessenek ottho
nukba szeretteik ölelő karjai közé. — 
Kérd a Mindenhatót, hogy tegye lehetővé, 
hogy egy ezredév viharait átélt Szent 
Koronád még mindig idegen kézben lévő 
ékkövei mielőbb visszakerüljenek az

őket megillető helyre, s újra nagy és 
boldog legyen a magyar. S ha vétkez
tünk, ha eltértünk az ősi hagyományok
tól, s letértünk az egyenes útról, bocsáss 
meg nekünk, mert megbünhődte már e 
nép a múltat s jövendőt.

♦♦

Meleg; té li ruhát honvédőinknek!
Amikor a nagy orosz síkság fe

lől besüvit ide hozzánk is a fa
gyos szél és mi a családi tűzhely 
köré gyűlve keresünk menedéket, 
jusson eszünkbe, hogy ugyanakkor 
messze ettől a tűzhelytől, valahol 
a kemény téli orosz éjszakában 
virrasztanak miértünk a magyar 
honvédek. Nekünk szent köteles
ségünk kell, hogy legyen, hogy 
igyekezzünk megóvni őket a ke
gyetlen orosz tél szenvedéseitől.

Az Önkéntes Női Honvédelmi 
Munkaszervezet helyi csoportja 
nevében felkérem a város minden 
lakosát, hogy itt, a mi szükebb 
hazánkban sem feledkezzék meg 
senki sem e szent kötelességéről. 
Adjunk oda minden nélkülözhető

meleg ruhaneműt, prémet, gyapjút, 
vatelint stb. Minden kis darab 
gyapjuszál érték, mit újra fel lehet 
dolgozni. Kössünk sálat, mellényt, 
hósapkát stb.

A ruhaneműk összegyűjtése vagy 
pénzbeli megváltása a Munkaszer
vezet hivatalos helyiségében (Vár- 
megyeháza, II. em. 4. ajtó) történik 
minden hétfőn és csütörtökön d. e. 
10—12 óráig.

Tudom, kérésem áldozatos ma
gyar lelkekre, megértő szivekre 
talál, hogy minél többet tudjunk 
juttatni azoknak, kik a legnagyobb 
értéket, az életet kockáztatják mi
értünk.

Dr. Horváth Árpádné
a munkabizottság vezetője.

Kitüntetett és megjutalmazott erdőőrök.
A m. kir. földmivelésügyi mi

niszter három gömör-megyei szak
vizsgázott erdőőrt egy helyben 
töltött hosszú, becsületes és kiváló 
hűséggel teljesített szolgálatuknak 
elismeréséül sajátkezű aláírásával 
ellátott díszes elismerő oklevéllel 
tüntette ki.

Az okleveleket a kitüntetteknek a 
vármegye Közigazgatási Bizottsága 
gazdasági albizottságának keddi 
ülésén adta át miniszter megbízá
sából dr ’Sóldos Béla kormány
biztos-főispán elismerést kifejező 
s buzdító hangú beszéd keretében.

A miniszteri elismerésben ré- 
--------------- ♦♦

szesültek: Jerga János 77 éves, 
Miskolcon vizsgázott, sajóházai 
lakos, aki 54 éve szolgált gróf 
Andrássy Manó uradalmában.

Krempaszki István 80 éves, 
ugyancsak Miskolcon vizsgázott, 
hatgyermekes sajóházai lakos és 
Skolnik Pál 69 éves, Kassán vizs
gázott, hatgyermekes sajóházai 
lakos. Az előbbi 42, az utóbbi 
pedig 37 évet töltött gróf Andrássy 
Géza nagybirtokos szolgálatában. 
Dr. ’Sóldos Béla főispán a kitün
tetett erdészeket a rendelkezésére 
álló segélyalapból 100—100 P. 
külön jutalomban részesítette.

A nemzeti összefogás szükségességét hangoztatták 
a MÉP rimaszombati taggvülésén.

A Magyar Élet Pártjának rimaszom
bati szervezete augusztus 7-én délután 
6 órai kezdettel a „Három Rózsa" nagy
termében taggyűlést tartott, amelyen a 
városi tagokon kívül nagyszámban jöt
tek el a közel vidéki szervezetek kikül
döttei is. Megjelent a gyűlésen vitéz 
Martsekényi Imre kormányfőtanácsos, 
országgyűlési képviselő, aMÉP propagan
da osztályának vezetője is. Vele együtt az 
elnöki asztalnál Rábely Miklós városi 
pártvezető, vitéz Árvay Ferenc vármegyei 
pártfőtitkár és Noviczky Béla körzeti 
pártelnök foglaltak helyet.

Rábely Miklós elnök megnyitó beszéde 
elején mély tisztelettel köszöntötte a 
pártközpont kiküldöttjét és a hallgatóság 
sorában megjelent dr. runyai ’Sóldos 
Béla kormánybiztos-főispánt. Arra kérte 
a megjelenteket, hogy a Rimaszombatban 
már jólismert nagy szónokot hallgassák 
meg figyelemmel. Mert — mondotta — 
„ha valaha, akkor most kell megérte
nünk az idők szavát, a nemzet vezérei
nek tanítását, hiszen ebben az irtózatos 
küzdelemben, amelyben az egész föld
gömb résztvesz, nemcsak egy világrend, 
de a mi sorsunk is ezzel együtt dől el." 
...„Ezért kell megszívlelni a tanítást, 
megteremteni a nemzeti egységet, s fe
gyelemre nevelni önmagunkat. S ha ezt 
a parancsot minden magyar hűségesen 
teljesiti, akkor bármilyen megpróbálta
tások is várjanak ránk, ebben a testvéri 
összefogásban Isten kegyelme átsegít 
bennünket egy boldogabb magyar jö
vendőbe."

Az elnök igaz magyar leikéből fakadt 
szép szavait élénk taps fogadta. Majd 
meleg ünneplés közepette állott szólásra 
vitéz Martsekényi Imre, aki közel másfél

órás nagyszerű szónoki lendülettel, szív
hez szóló és meggyőző érvekkel teljes, 
mérsékelt hangú és lebilincselő erejű 
beszéddel ragadtatta el a hallgatóságot. 
Elsősorban is kitért tulajdonképeni kül
detésére. Bejelentette, hogy a Magyar 
Élet Pártja hűséges és' érdemdús tag
jait díszes elismerő oklevelekkel tünteti 
ki. Ezeket Kállay Miklós miniszterelnök, 
a párt vezére saját kezűleg irta alá és 
súlyt helyezett arra, hogy a visszacsa
tolt területeken a kitüntetésszámba menő 
okleveleket a párt vezető tagjai osszák 
ki, azzal az utasításával, hogy minden 
egyes kitüntetettnek adják át meleg ba
ráti üdvözletét és testvéri kézszoritását. 
Amidőn ő ezt a megtisztelő feladatot 
vállalta, emlékeztetni óhajt arra, hogy a 
magyarság ebben a hősi korszakban 
ezer esztendős létének talán a legválsá
gosabb szakaszát éli át. Ma olyan em
berekre van szükség, akik nem néznek 
sem jobbra, sem balra, nem hivalkod
nak, semmiféle előnyhöz jutni nem akar
nak. A mai sorsdöntő idők megköveteli, 
hogy

mindenkit a nemzeti öntudatból fa
kadó közösségi érzés hasson át.

Most csak a magyar természetből és a 
magyar gondolkodásból eredő politika 
érvényesülhet, amely az igazi szeretet 
jegyében áll és megbocsátó tud lenni 
még az ellenféllel szemben is. A kor
mány minden eddigi intézkedése lehe
tővé tette, hogy keresztény módon gon
dolkozva, keresztény módra is cseleked
hessünk, csínján bánjunk a jelszavakkal 
és ne hivatkozzunk idegen példákra. 
Most

a legfőbb feladat: künn, a messze



1942. augusztus hó 16. 6  A m  A r 3

orosz mezőkön küzdő honvédségünk 
minden erőnkkel való támogatása.
A háborúban a kenyérnek idebenn 
nem szabad előbb elfogyni, mint 

odakiinn a puskagolyónak.
A néhai boldog emlékezetű Gömbös 
Gyula óta töretlen vonalban haladó bél
és külpolitika érdeme, hogy Magyaror
szág ma Európa legnagyobb középha
talma és a baráti Német- és Olaszor
szág mellett a legtöbb szava is van. 
Hogy a magyar végcélok azonban teljes 
egészében megvalósuljanak, ahhoz ön
célú magyar életet kell élni, amint azt 
1000 éven át élte az ország.

Elérkezett az ideje a nagy nemzeti 
összefogásnak, melynek jegyében 
kell, hogy dolgozzon ma minden 

magyar ember.
Ezután vitéz Martsekényi Imre röviden 
tárgyalta a kormány intézkedéseit, s 
amikor Magyarország Kormányzójának 
és Kormányzóhelyettesének neveit em
lítette, a megjelentek

viharosan éltették az Államfőt és a 
harctéren küzdő vitéz fiát. 

Mélységes hatást keltő beszédének vé
gén kijelentette, hogy a magyar nemzet 
nyugodt lélekkel menetel a történelem 
utján a szebb és boldogabb magyar jövő 
felé.

Vitéz Árvay Ferenc vm. pártfőtitkár 
felolvasta ezután azok nevét, akik a párt 
elismerő oklevelét megkapták. Vitéz 
Martsekényi Imre rövid üdvözlő beszéd
ben és kézszoritással adta át a díszes 
iratot Noviczky Béla korláti, Barkóczy 
János balogpádári, Szunyái Sándor ri- 
matamásfalvai, Molnár Gyula jénei, Nagy 
József söregi, Boros-Barát László rima- 
szécsi és Markos János osgyáni pártve
zetőknek.

Mács József jánosi kisgazda köszönte 
meg elsőnek vitéz Martsekényi Imre 
szavait, majd a kisgazdák néhány kíván
ságát tolmácsolta. Szavaira dr. ’Sóldos 
Béla kormánybiztos-főispán válaszolt. 
Elsősorban hangsúlyozta, hogy 

a közellátás terén ma Gömör és 
Kishont vármegye az országban a 

a legjobbak közé tartozik.
Az elmúlt hónapokban, amikor a liszt 
majdnem mindenütt kevés volt, a vár
megyei közellátási szervek előrelátó in
tézkedései folytán nálunk semmiféle 
szükség lisztben és kenyérben nem mu
tatkozott. A 60 éven felüli nehéz testi 
munkát végzők fejadagjának felemelése 
érdekében a saját részéről illetékes he
lyen közbenjárt. Hangsúlyozta, hogy 

ma a legfőbb cél a bolsevizmus tel
jes letörése. Ezért a célért minden
kinek egyformán kell az áldozatot 

vállalni.
Ne zúgolódjunk, ne panaszkodjunk a 
kiadott intézkedések ellen, kritizálás nél
kül hajtsuk végre azokat, mert csak 
megértéssel, lemondással és összefogás
sal érhetjük el n e mz e t i  v á g y a i n k  
teljes me g v a l ó s u l á s á t .  — A gyűlés 
a lelkes hangú szavakat nagy tet
széssel fogadta. Vitéz Martsekényi Imre 
zárószavai után a taggyűlés táviratban 
üdvözölte és ragaszkodásáról biztosította 
Kállay Miklós miniszterelnök, pártve 
zért és vitéz Lukács Béla m. kir. minisz
ter, országos párt elnököt.

Végül Rábely Miklós elnök őszinte 
köszönetét fejezte ki vitéz Martsekényi 
Imrének sorsunk, jövőnk és nemzeti éle
tünk minden mozzanatára kiterjedő ér
tékes és érdekes előadásáért. „Rendít
hetetlen hittel és bizakodással tekintünk 
a jövendő elé “— mondotta. „A magyar
ságban mindig meg volt az erő ahhoz, 
hogy történelmének legnehezebb óráiban 
újjászületve kelt fel és kezdte meg nem- 
zetépitő munkáját. És addig nincs mitől 
félnünk, amig Istenben és önmagunk 
erejében bízni tudunk." Megköszönvén 
az egybegyűltek, főleg a vidéki pártagok 
megjelenését, a végig emelkedett hangú 
taggyűlést bezárta.

Vitéz Martsekényi Imre a rimaszom
bati gyűlést megelőzően pénteken dél
előtt Tornaiján osztotta ki a párt elis
merő okleveleit az arra érdemes párt
vezetőknek.

Á 6 Y T O L L  O L C S Ó N !
T a rk a to ll 70 f i l lé r ,  jobb 1.60, sz. vegyes fosz
to t t  2 — , jo b b  2 60, még jobb 3 —, finom szürke 
3 eo. Fehéres fo sz to tt líb a to ll 4 50, jobb fehér 
5-50, még jobb 6 50, k im on do tt jóm lnöségü 5 50, 
pehelyest 9-— P -tö l szállít 5 kilós papirzsákcso- 
magolásban, bérm entve, u tánvé tte l. T isz tv ise 
lőknek 3’ „ kedvezmény. Varga A n ta l á g y to ll-  
vá lla la ta  K iskunfé legyháza, Szent János-té r 35.
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ÓdMaí kezdjük a napot,
meri a száj és a fogak ezer veszély közöli egész napon át 
munkában vannak. Az O D O L - fogpép a fogakat tisztán és 
egészségben tartja és a szájat felfrissíti. Tehát a mindennapos 
száj- és fogápolásboz használjunk O D O L - fogpépet.

fog pép
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Báró Ragályi-Balassa Ferenc emlé
kezete a vármegye KB-ülésén.

Előfizetési felhívás!
Tisztelettel kérjük azokat a vi
déki előfizetőket, kik előfizetési 
hátrálékba vannak, hogy hát- 
rálékukat a mellékelt befizető
lapon fizessék be.

Tisztelettel
a „Gömör" kiadóhivatala.

H Í R E K

Százezres 
vidéki  t ö m e g e k

áramlanak augusztus hónapban Bu
dapestre, hiszen nemcsak a hagyo
mányos Szent István-hét vonza a 
látogatókat, hanem a Nemzetközi 
Vásár is, amelyet ezévben kivétele
sen augusztusban rendeznek meg. 
A budapesti program kiemelkedő 
eseménye természetesen a 20-i Szent 
Jobb-körmenet lesz, ugyanaz nap 
főváros két legnagyobb templomá
ban, a Koronázó Főtemplomban és 
a Bazilikában zenés egyházi misék 
lesznek. 20-án Országos Levente- 
leány-nap lesz a Vérmezőn, majd 
miisor után lampionos felvonulás a j 
Királyi Várba. A Magyar Művelő
dés Házában Bulla Elma fősze
replésével 14, 15 és 16-án játszók 
„Szent Margit legenda“ címmel 
Újházi György misztériumjátékát. 
Ugyanott 17-én, 18-án, 21, 22, 23 
és 24-én a Gyöngyösbokréta mu
tatkozik be, s a bokrétások előadá
sukat 19-én este és 20-án délután 
a Margitszigeti Szabad Színpadon 
is bemutatják.

A Nemzetközi Vásáron kiviil a 
Miicsarnokban 14-én nyílt a „Ma
gyar haza, Magyar kard“ kiállítás, 
a Szépművészeti Múzeumban a 
„Szent Korona ezeréves kiállítás“, 
az Országos Széchenyi Könyvtár
ban 12-én nyílt a „Magyar Címer 
kiállítás. “ A sportok hívei is bősé
ges csemegéhez jutnak a Szent Ist- 
ván-héten.

— Eljegyzés. Túrós Margit, Uzapanyit 
és Urbdu Károly ref. lelkész, Bátka 
jegyesek. (M. k. é. h.)
— Uj kórházi alorvos. A m. kir. belügy
miniszter dr. Szcnyey László rimaszom
bati orvost a helybeli m. kir. állami 
kórházhoz a X. fizetési osztály 3. foko
zatába alorvosként kinevezte. Nevezettet 
szolgálattételre a sebészetre osztották be.

Kitüntető előléptetés. Magyarország 
Föméltóságu Kormányzója a m. kir. 
belügyminiszter előterjesztésére a rendőri 
szolgálat terén tényleges szolgálata alatt 
példás kötelességtudással és odaadással 
kifejtett munkásságáért Fábry Zoltán 
nyugállományú rendöfőtanácsosnak a 
rendőrfőkapitányhelyettesi címet adomá
nyozta. Városunk szülöttének és rendőr
ségünk hosszú éveken át vezetőjének 
magas méltóságba emelkedése Rima
szombatban őszinte örömet váltott ki.

Katonai előléptetés. Magyarország 
Kormányzója ijj. dr. runyai ’Sóldos Béla 
emléklapos huszárhadnagyot, a tornaijai 
járás tb. főszolgabiráját, — aki már 
hosszabb idő óta a keleti fronton telje
sít katonai szolgálatot — folyó évi au
gusztus hó 1. napjával huszárfőhadnaggyá 
léptette elő.

Ünnepi mise Szent István napján.
A róm. kát. plébániai hivatal közli, 
hogy augusztus 20-án,- csütörtökön az 
ünnepi szentmisét délelőtt 10 órakor 
tartják meg, amelyre a hatóságok, köz- 
ületek és egyesületek képviselőit ez
úton hivják meg.

Jótékony adomány. Mitske Gusztáv 
nyug. erdöfelügyelő a sokgyermekes 
anyák Szent István-napi jutalmazásá
hoz 50 P-vel járult hozzá. A jótékony 
adományt az. ONCsA városi előadója 
illetékes helyre juttatta.

Gömör és Kishont vármegye 
Közigazgatási Bizottsága augusztus 
11-én, kedden tartotta e havi ren
des ülését dr. runyai 'Sóldos Béla 
kormánybiztos-főispán elnöklete 
mellett. Napirend előtt az elnök a 
következő kegyeletes bejelentést 
tette:

„Tisztelt Közigazgatási Bizottság!
Szomorú kötelességnek kívánok 

eleget tenni, amikor szivem fájdal
mával emlékezem meg kiscsoltói, 
balassagyarmati és kékkői báró 
Ragályi-Balassa Ferenc, a magyar 
országgyűlés felsőházának, vár
megyénk törvényhatósági és köz- 
igazgatási bizottságunk tagjának 
folyó évi julius hó 17-én ősei ott
honában : Ragályon rövid szenve
dés után bekövetkezett haláláról. 
A régi vármegye egy kipróbált 
lelkes tagja hagyott itt bennünket, 
nem halljuk többé a tőle minden 
ülésünkben várt felszólalásokat, 
melyeket minden alkalommal a 
törvénytisztelet, úri gondolkozás és 
a gyakorlati életből leszűrt tapasz
talat irányítottak, s amelynek indító 
rugója a melléktekintet nélküli köz
érdek odaadó szolgálata volt. Egész 
lényéből kisugárzott az öröm és 
boldogságérzése, amikor a felsza
badulás után először lépte át a 
vármegyeház küszöbét, szívből 
örült, hogy a megtisztult légkör
ben és keretekben újra részese 
lehet a helyzetkivánta építő mun
kának, ismét szolgálhatja várme
gyéjét, amelyet oly nagyon sze
retett.

A közérdek önzetlen szolgálata 
tiszteletet és megbecsülést bizto
sított számára, távozása nagy vesz
teséget jelent minékünk, s amidőn 
itt tőle búcsút veszünk, megköszön
jük néki a vármegye érdekében 
mindenkor tanúsított meleg érdek
lődését, munkáját és úgy gondo
lom, hogy a hála és kegyelet adó

jának egy részét rója le bizottsá
gunk azáltal, ha az elhunyt érde
meit és lelkes szolgálatát jegyző
könyvünkben örökíti meg.

Bejelentem, hogy a végtisztessé
gen a vármegye képviseletében 
Igaz Lajos vármegyei főjegyzővel 
résztvettem, aki a ravatalra elhe
lyezte a vármegye koszorúját és 
a családi sirboltnál búcsúbeszédet 
mondott."

Az ülésen megjelentek mély meg- 
illetődéssel hallgatták meg a ke
gyeletes szavakat, amelyek után le
tárgyalták a szokott napirendet.

SZALMAKAZALOZÓK.
ELEV Á TO R O K

C S É P L Ő G É P E K H E Z
800,900, 1370 m/m nagyságban, raktárról 

kaphatók.

S z i l á g y i  és D ls k a n t  gépgyára
M I S K O L C .

Hivatalvizsgálat. Az elmúlt héten 
több napon át a közellátásiigyi minisz
térium megbízásából dr. Fiald Viktor 
min. segédtitkár, Szokolay János és 
Szalkay István min. előadók hivatal
vizsgálatot tartottak a városi közélel
mezési ügyosztályánál. A kiküldöttek 
Rimaszombatból Rozsnyóra utaztak.

Részvétköszönet.
M indazoknak, k ik  drága jó  fé rjem , 

ille tve  édesapánk e lhalálozása a lka lm á
ból mély fá jd a lm un ka t részvétükke l ig ye 
keztek enyhíten i, s azoknak, k ik  a vég- 
tisztességtéte lén m egje len tek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

R imaszombat, 1942. augusztus hó.
özv. Konyha Béláné 

és gyerm eke i.

„Életetadó vér" címen az elmúlt 
vasárnap a filmszínházban igen érdekes 
és tanulságos magyar kulturfilmet mu
tattak be, amely a honvédelem céljaira 
szükséges véradás népszerűsítését cé
lozza. A művészi eszközökkel megren
dezett film egyik jelenetében láttuk, 
amikor a vértadók hosszú sorában meg
jelent vitéz nagybányai Horthy Istvánná, 
Magyarország Kormányzóhelyettesének 
hitvese és vitéz Lukács Béla m. kir. 
tárcanélküli miniszter is.
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A jánosi KALOT-népföiskola év
zárója. Az egy év óta fennálló jánosi 
KÁLÓT Telepesképzö Népfőiskola év
záró vizsgáját augusztus 16-án, vasár
nap délelőtt tartja meg. Ez alkalommal 
délután 3 órai kezdettel az iskolához 
tartozó Marton-pusztán gazdag mtisorrai 
népi bemutatóiinnepséget rendez, amely
re Rimaszombat város közönségét is 
meghívta. Az ünnepség iránt nagy ér
deklődés nyilvánul meg. Az évzárón 
P. Kerkai Jenő jezsuita atya, a KÁLÓT 
országos elnöke is részt vesz, aki a 
bemutató ünnepélyen a záróbeszédet is 
mondja.

A Rimaszombati Takarékpénztár,  várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból

Kövér Istvánné szül. Szeverényi Paula, 
állampénztári igazgató özvegye 70 éves 
korában Rozsnyón meghalt. Az elhunyt 
városunkból származott, halálát gyerme
kei és kiterjedt rokonság gyászolja.

Mély gyász érte dr. Kolumbán Antal 
vármegyei számellenőrt. Édesanya : Ko- 
lumbiin Miklósné 64 éves korában Új
pesten meghalt.

Tóth Istvánné szül. Lengyel Irma éle
tének 41. évében, augusztus 10-én rövid 
szenvedés után meghalt. Az élete dere
kán a sir ölébe szállt fiatalasszonyt 
gyászbaborult férje, édesanyja, testvérei, 
árván maradt szeretett két gyermeke, 
köztük Tóth Lajos lapunk szedője is 
gyászolják. Temetése csütörtökön nagy 
részvét mellett ment végbe.

visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Halálozások. Konyha Béla ny. városi 
végrehajtó életének 77- ik évében, au
gusztus 8-án a rimaszombati állami kór
házban tüdőgyulladást követő szivgyön- 
geségben meghalt. Elhunyta városszerte I 
mély részvétet váltott ki, mert a halál 
benne polgári társadalmunk egyik meg
becsült és általános népszerűségnek ör
vendett tagját ragadta el. Két évtizeden 
át volt a város végrehajtója és ebben a 
minőségében is megnyi vánult az erős 
testben dobogó jó szive, amely egész 
életét jellemezte. Hii fia volt a reformá- | 
tus egyháznak, amely buzgó presbiterét 
vesztette el benne. Temetése augusztus 
10 én délután ment végbe hatalmas rész
vét mellett. Koporsójánál Varga Imre 
ref. lelkész, a simái pedig dr. Gabonás 
János helyettes-polgármester mondott 
szivhezszóló gyászbeszédet. Elhunytál 
özvegye, két fia : Gyula és Géza, unó- j 
kája gyászolják a kiterjedt rokonság élén, 
a nagyszámú baráti körrel együtt.

Özv. Molnár Adolfné sz. nemes Bo- 
don Piroska augusztus 12-én, 67 éves 
korában meghalt. Elhunytál kiterjedt 
család gyászolja. Pénteken temették el 
nagy részvét mellett.

Lapunk zártakor mély részvéttel érte
sültünk, hogy Partos István m. kir. ál
lampénztári főtiszt augusztus 13-án, 
csütörtökön délután 54 éves korában, 
hosszas és kínos betegség után meghalt. 
Elhunyta özvegyét, két gyermekét és 
testvéreit döntötte mély gyászba. Teme
tése szombaton délután 5 órakor lesz a 
kát. egyház szertartása szerint.

— Koszorumegváltás. Czinke István 
püspök, volt rimaszombati református 
lelkész elhunyta alkalmából a rima- 
szombati református egyháznak „gyer
mekvédelmi" célra a következők ada
koztak : Református Asszonykor 40 P, 
Rimaszombati Kálvinkor 40 P, özv. 
Samarjay Jánosné 20 P, Dr. Kovács 
Lászlóné 20 P.

Evangélikus ünnepnapok 
M isk o lco n .

A tiszai evangélikus egyházke
rület az elmúlt hét 3 napján tar
totta meg évi közgyűlését Miskol
con, amelyen a gömör-kishonti egy
házmegyét Smid István főesperessel, 
dr. Pósch József felügyelővel és dr. 
Hizsnyay-Heinzelmann Béla helyet
tes felügyelővel az élen nagyobb- 
számu papi és világi küldöttség 
képviselte. Rimaszombatból vitéz 
Baráth Károly lelkész, egyházke
rületi főjegyző és Smid Lehel gimn. 
hittanár vettek részt a közgyűlésen, j 
Az ünnepi napok kiemelkedő ese-; 
ménye volt, hogy ez alkalommal 
leplezték le az evangélikus egyház | 
nagy fiának : Csengey Gusztáv, a j 
neves magyar írónak és költőnek 
a miskolci jogakadémia által az ev. 
templom udvarán felállított remekbe 
készült szobrát. A nagyszerű le
leplezési ünnepség, amelyről a na
pilapok részletesen megemlékeztek,, 
maradandó emléket állított a ma
gyar tudomány és irodalom kiváló 
művelőjének.

Az egyházkerület közgyűlése aug. 
7-én folyt le Turóczy Zoltán püs
pök és homrogdi Liclitenstein László 
főispán, egyházkerület felügyelő el
nöklete mellett. Mindketten hatal-l 
más visszhangot keltő gyönyörű 
beszédben számoltak be az elmúlt 
évi működésről. Az egyházkerületi 
felügyelő többek között kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg Pálóczy- 
Czinke István ref. püspök és Szent- 
Ivány József egyházmegyei felü
gyelő haláláról. Szívélyes szavak
kal köszöntötte a gömör-kishonti 
egyházmegye uj felügyelőit és vitéz 
Baráth Károlyt az elmúlt évben ért 
kettős kitüntetése alkalmából. A 
tiszai kerület püspökének évi jelen
tése igazi jellemképe volt a magyar
honi ev. egyház életének és a benne 
jelentkező magyar sorskérdéseknek.

Turóczy Zoltán püspök jelentése 
során dicsérettel emlékezett meg a 
gömöri canonica visitációja alkal
mából tapasztaltakról, felhozván 
egyben az egyke elleni küzdelem 
szükségességét.

A három napig, augusztus 5—7-ig 
tartó emelkedett szellemben lefolyt 
evangélikus ünnepségek a szeretet
nek és a keresztyéni összhangnak
igazi megnyilvánulásai voltak.
----------- ------------------------------------
A magántisztviselők

időszerű kérései.
A felvidéki és kárpátaljai magántiszt

viselők küldöttsége kereste fel e napok 
bán Budapesten dr. Kádár László Levente 
belügyi államtitkárt, a szociális ügyosz
tály vezetőjét és rámutatott annak szük
ségére, hogy

az egész társadalombiztosítási tör
vényt mielőbb reform alá kell venni.

A küldöttség kiemelte, hogy a vissza
csatolt részek érdekeltjei magas összegű 
befizetésekkel évi 514 pengős alapnyug- 
dijra szereztek jogigényt, amivel szem
ben 1941. január 1-től az alapnyugdija
kat 150 pengőre szállították le. Ezen a 
belügyminisztérium rendeletileg igyeke
zett ugyan segíteni és a levont részt in
dokolt esetben segélyként folyósította, 
de az 1941. január 1-je után történt 
nyugdíjazásoknál a folyósítás kizárólag 
150 pengős alapon történik és a belügy
minisztérium a segélyt ezek részére már 
nem engedélyezi. A küldöttség kérte a 
belügyminisztériumot, hogy

a magasabb kiinduló alappal biró 
társadalombiztosítást az egész or
szág magántisztviselőire és alkalma

zottaira tegyék kötelezővé, 
mert a közgazdasági pályákat a magyar 
értelmiség előtt csak úgy tehetjük von
zóvá, ha betegség, rokkantság és öreg
ség esetére nyugodt ellátást biztosítunk 
részükre. Ennek érdekében a mostani 
65 éves korhatár leszállítandó nőknél 
55 évre, férfiaknál 56, illetve 60 évre. 
Kérelmezte a küldöttség, hogy a magán- 
tisztviselők betegellátását a MAB1 és 
OMBI saját szervezete utján intézze, 
mégpedig szabad orvosválasztással és a 
szükséges gyógyszerek hiánytalan kia
dásával. Kívánatosnak tartotta a küldött
ség, hogy a régi társadalombiztosító in
tézetek átvett vagyontételei alapján meg-

É r t e s i t é s .
Tisztelettel értesítem Rimaszombat és vidéke közönsé
gét arról, hogy a H E K S C H  B E R T A L A N -fé le

fűszer- és csemegekereskedést
átvettem, amelyet folyó hó 17-én m e g n y i t o k .
A n. é. közönség szives pártfogását kéri
F Ü L E K Y  S Á N D O R  fűszer-,csemege- és vegyeskereskedő 

R I M A S Z O M B A T .

bizható matematikai mérleg készüljön 
és amennyiben az aktívum megengedi, 
a magasabb járadékokat az érdekeltek 
mindegyikének levonás nélkül utalják ki. 

A belügyi államtitkár közölte, hogy
az uj társadalombiztosítási törvény 
életbeléptetését a mostani háborús 

viszonyok késleltetik
és annak megalkotását 1943-ra kell el
halasztani. Minden törekvésével azon 
van, hogy ezen törvény a legalaposab
ban és legszélesebb körben biztosítsa 
az érdekelteket, de addig is a miniszté
rium minden lehetőt elkövet, hogy az 
igazságtalanságok ki legyenek küszöböl- 
hetők.

Az 1600/1940. M. E. sz. rendelet is a 
segélynyújtást célozza. A segélyt azok
nál, akik 1942. junius 15-ig előírás sze
rint nem igazolták, hogy vagyoni hely
zetükben előnyös változás nem történt 
julius 1-vel beszüntették ugyan, de

a belügyminisztérium készséggel 
visszaállítja a segély folyósítását, ha 
az illetők folyó év szeptember 30-ig 
igazolásukat a MAB1 utján pótlólag 

beterjesztik.

* lp a rtá rs u la ti közlem ény.
Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy a mi

nimális munkabérekre vonatkozó rende
let, valamint a munkarend minden mű
helyben kifüggesztendő, ahol alkalmazott 
van. Az olyan szakmában pedig, ame
lyeknél a munkavállalási dijak is rende
letileg vannak megállapítva, a munka- 
vállalási dijak jegyzéke is kifüggesz
tendő a műhelyben. Amennyiben ható
sági vizsgálat megállapítja, hogy a kér
déses dolgok kifüggesztve nincsenek, 
ezáltal az iparos büntetésnek teszi ki 
magát.

BAROSS ROVAT.
A Baross Szövetség rimaszombati 

csoportjának közleményei.

Milyen a Baross Szövetség szervezete?
A Szövetség szervei : a közgyűlés, a 

csoportok, az Országos Elnöki Tanács, 
az Elnöki Tanács végrehajtó bizottsága, 
az elnökség, a szakosztályok és a vidéki 
fiókok. (Helyi szervezetek.)

A Baross Szövetség tagjai : rendes és 
pártoló tagok.

a) Rendes tag az a kereskedő, iparos, 
vállalkozó, vagy a gazdasági életben mű
ködő önálló és fedhetetlen állampolgár, 
aki két tag ajánlására a rendes tagok 
sorába felvétetik.

A rendes tag 3—6 P beiratvsi dijat 
és évi tagsági dijat fizet. A tagsági dij 
az alkalmazottak létszáma és az üzem 
terjedelme szerint évi 6—50 P. A tag
sági dij megállapítását az Elnöki Tanács 
eszközli. Nagy cégek, vállalatok, jogi sze
mélyek, szövetkezetek és részvénytársa
ságok tagdíja 50—1000 P.

b) Pártoló tag lehet mindenki, aki a 
Baross Szövetség ipaipártoló mozgalom
nak céljaira a megállapított tagdíjat, 
mely jelenleg évi 2 P, lefizeti.

Vidéki fiókok : A Baross Szövetség 
feladatainak hathatósabb teljesítése cél
jából az ország különböző vidékein fió
kokat (helyi szervezeteket) létesít.

Vidéki fiók ott alakulhat, ahol rendes 
tagságra jogosult legalább 25 egyén ezt 
kéri.

Minél több a jelentkező és minél cél
tudatosabb a vezetés, annál hatalmasabb, 
átfogóbb és eredményesebb lesz a vi
déki szervezet munkája.

A Baross tagjainak részére vásár- 
igazolványok még mindég kaphatók az 
Ipartársulat helyiségében.

Jó karban lévő, világos

íróasztalt vennék
Cím: Menhely-u. 5. sz.

TC1| J  » Szijjártó-utca 52. szám alatt 
J i l o i C I O  egy jókarban levő 2 Szobi', 

konyha és mellékhelységekből álló 
ház kerttel. Érdeklődni lehet ugyan
ott a tulajdonosnál. 1—3

Intelligens házvezetőnőt
keresek, megfelelés esetén házas
ság nincs kizárva. Cim a kiadóban.

Nemzeti filmszínház kft.
Az elmúlt heti műsorból méltán emel

hetjük ki „Az 5-ös számú őrház" című 
nagyszerű magyar filmet, amelyet köz
kívánatra még hétfő estére is prolongálni 
kellett. — Hasonlóan óriási érdeklődés 
előzi meg az augusztus 14—15—16-án, 
pénteken, szombaton és vasárnap leve- 
titésre kerülő művészi értékű magyar 
filmalkotást, a „Dr. Kovács István“-t, 
amely érdekfeszitő témáján keresztül a 
mai magyar sorsproblémákat viszi a 
vászonra. Ennek a célnak kitűnő ma
gyar színészek, az élen Páger Antallal 
és Simor Erzsébettel állottak a szolgá
latába. — Augusztus 17-én, hétfőn és 
18-án, kedden a francia filmgyártás leg
újabb remekműve: a „Szerelem... Bosz- 
szu... Halál...!" izgalmas dráma kerül 
műsorra. A cári Oroszországban leját
szódó kalandos történet két szerelmes 
asszony élet-halálharcát tárgyalja. Fő
szereplők : Pierre Richard-Wilm, Vera 
Korene és Suzi Prim. — Augusztus 19-én, 
szerdán és 20-án, csütörtökön nagysza
bású német történelmi film kerül bemu
tatásra : „Krüger apó" címen. Az angol 
—búr háború véres harcainak történe
tét eleveníti meg Steinhoff mesterien 
megrendezett filmje. A címszerepet Emil 
Janings játsza a maga utólérhetetlen mű
vészetével. Társai Hedwig Wangel, Fer- 
dinand Marian, Gusztáv Grüdgens és a 
legjobb német szinészgárda. A. mindenütt 
óriási sikert aratott filmórás valóban 
ünnepi müsorszámba megy. A legköze
lebbi magyar filmujdonság a „Bob her
ceg" operett lesz.

S P O R T .
Labdarúgás.

Füleki VSKE—R. Törekvés 5:4 (2:1).
Barátságos mérkőzés Rimaszombatban 
a mutatott játéknak egyáltalában meg 
nem felelő eredménnyel. A helyi csapat 
lelkes és jó játékával az erőteljes ellen
fél ellen legalább is egy-két gólos győ
zelmet érdemelt volna meg. A vereséget 
Juhász kapus bizonytalansága idézte elő. 
A füleki csapatban régi ismerősként igen 
jól játszottak Galbács és Egri, mig a 
Törekvésnél Szapáry II., Barczi, Dom- 
bováry és az első félidőben Molnár tűn
tek ki. A Törekvés góljait Murányi, 
Dombováry (2) és Barczi lőtték.

Györky miskolci biró jól és erélyesen 
vezette a mérkőzést. Vitatható lehetne 
azonban ama ítélete, amellyel lesállás 
címén az első félidőben Dombováry egy 
pompás sarokgólját nem adta meg.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


