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Kertsik-nél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
HORTHY MIKLÓS-TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 56. 

L a p z á r ta  csőtörtőkfin  este . K éz ira toka t  v is sza  nem adunk.

szerkesztésért és kiadásért felelős :

R Á B E L Y  K Á R O L Y .
E L Ő F IZ E T É S I  D IJ A K :  Egy évre 8 pengd. Fé lévre 4 pengd. 

Negyedévre 2 pengd. — Egyes szám á ra  20 f i l lé r .

K ü lfö ld re : Egy évre 12 pengd.

Szeptember... Hódolatteljes kegyelettel áldozott Gömör és Kishont vármegye 
Közönsége a nemzet nagy halottja emlékének.Amikor ezt a szót halljuk, — 

valamilyen néma borongás üli meg 
a lelkünket. Vége az aranyszabad
ságnak, nia-holnap vége a nyárnak 
is. Elhalkulnak az erdők, ligetek. 
Az ifjúság, az aranytavasz nem 
tölti be hangos szavával a folyó
mentét. A madársereg, melynek da
lával, füttyével versenyre kelt az 
ifjú sereg, most szabadon birtokolja 
a természetet, de dala, mintha fá
jóbb, mintha mélyebb lenne, úgy 
látszik, mintha siratná daltestvéreit.

Daltestvéreik már messze járnak. 
Komoly arccal, némi szorongással 
lépik át az ősi kulturhatárok kü
szöbét. Az ódon falak megeleve- 
nülnek, átitatódnak ujból-ujból az 
ifjúság lendületével, nemes idealiz
musával.

Immár a második iskolai évet 
nyitjuk meg a nagy világégés kö
zepette. A második háborús esz
tendő küszöbén ma komolyabbak 
az arcok, szorongóbbak a lelkek. 
Sok gyermeknek szülője oda van a 
távoli orosz mezőkön, ahol golyó
záporban és vérzivatarban küzd a 
magyarság a szebb jövőért, az uj 
Európáért. Sok gyermeknek ma a 
megélhetés gondja okoz szorongást, 
hiszen a kenyérkereső kidült, s fenn
tartásának kérdése is reája hárul.

És éppen ezért a ma ifja több 
lendülettel, erőteljesebb idealizmus
sal gyürkőzik neki a munkának. 
Több idealizmussal, mert érzi, hogy 
a magyar életnek minden szépért, 
jóért, nemesért rajongani tudó mun
kásokra van szüksége, akik a kö
zösség nagy szent érzetétől áthat
va, mindent oda tudnak adni a ha
zának, nemzetnek, egyháznak. De 
több lendülettel, keményre kulcsolt 
ököllel, inaszakadtáig, mert:

„Sósabbak itt a könnyek,
s a fájdalmak is mások.
Ezerszer Messiások —
a magyar Messiások",

s ma minden magyarnak Messiás
nak kell lennie, mert a magyar 
ugaron sok a munka, s megritkult 
a munkások serege. A magyar 
ugaron uj szántóvetők kellenek, 
akik az uj idők szellemében ter
mékenyítsék meg a magyar jö
vendőt.

Magyar társadalom, hívunk tite
ket ! Ne feledkezzetek meg a ma
gyar jövő kis katonáiról! Hajoljon 
szivetek a szegény, nincstelen kis 
magyarokhoz! Nyissátok meg szi
veteket az iskolák kérő szózatai 
előtt. Amit ti most vettek, a jövendő 
aratja... a boldog magyar életet! L.

Augusztus 29-én a vármegye er
kélyén a sárga-vörös címeres lo
bogó mellett a fekete zászló hir
dette, hogy Gömör és Kishont vár
megye törvényhatósági bizottsága 
ezúttal mélységesen szomorú alka
lomból gyűlt össze rendkívüli köz
gyűlésre. A máskor ünnepi hangu
latot árasztó nagytermet most ko
moly, fájdalommal teljes áhitat töl
tötte be. A gyászközgyülés kezde
tére a termet zsúfolásig megtöltöt
ték a meghívottak és a törvényha
tósági bizottsági tagok. A honvéd
ség tagjai diszegyenruhában, a pol
gáriak pedig fekete magyar- vagy 
ünneplő ruhában jelentek meg.

Pontosan fél 12 órakor foglalták 
el helyüket az elnöki emelvényen 
a vármegye vezető tisztviselői. A 
Magyar Hiszekegy elmondása után 
dr. runyai ’Sóldos Béla főispán 
szívélyes szavakkal köszöntötte az 
egyházak, a honvédség, a polgári 
hatóságok vezetőit és kiküldötteit, 
valamint a csaknem teljes számban 
megjelent törvényhatósági bizott
sági tagokat. Majd felemelkedve a 
helyéről az alábbi kegyeletes meg
emlékezést mondotta:

Dr. ’Sóldos Béla elnöki megnyitója.
„Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Valahol messze — a végtelen orosz 

puszták felett, Szent István királyunk 
napjának hajnalán — lehullott az égről 
egy tündöklő, fényes magyar csillag. 
Hullásával megszakadt egy nagyrahiva- 
tott, magasan Ívelő, ragyogó fiatal élet, 
megszűnt egy hazáját határtalanul sze
rető hű magyar s z ív  dobbanása, elszállt 
egy rettenhetetlenül bátor, hős lélek.

Van-e olyan bánat, mint a mi bána
tunk ?!

Dermedt kábulatban még most sem 
tudjuk felfogni a szörnyű, mérhetetlen 
valóságot, mely mint éles fájdalom hasit 
nemzetünk szivébe.

Kormányzó Urunk Őfőméltósága ra
jongásig szeretett fia, minden magyar 
jelenének büszkesége, vitéz nagybányai 
Horthy István Kormányzóhelyettes, tar
talékos repülőfőhadnagy augusztus 20-án 
az orosz fronton hősi halált halt.

Alig egy féléve, hogy elfoglalta a ma
gas közjogi méltóságát, s a magyar par
lament kupolacsarnokában a nemzet előtt 
esküvel fogadta, hogy mindent megtesz 
hazájáért. Esküjét hűen teljesítette, de 
többet tett annál.

Feláldozta hazája védelmében drága 
fiatal életét. Már több hónapja, hogy je
lentkezett harctéri szolgálatra és elin
dult a magyar férfibecsület ezeréves hősi 
utján. Oda sietett, ahol az ellenség sok 
véres támadása honvédségünk élő falán 
törik meg.

ö  csak egy akart lenni a sok ezer vi

téz között; egy tégla az élő falban, hogy 
megvédje imádott hazáját a bolsevizmus 
szennyes áradatától.

És lett belőle a hősök-hőse; bátor
ságáról, kötelességtudásáról legendákat 
mesélnek honvédéi, bajtársai a messzi 
Don partja mel'ett. Áldozatos hősi ha
lála mélységes gyászba döntötte az egész 
magyar nemzetet.

Féltő, remegő szeretettel, fogadalmas 
hűséggel fordul most szivünk a porig 
sújtott, annyiszor próbára tett szülök, az 
Édesapa és Édesanya felé, akik legdrá
gább kincsüket, édes fiukat adták a ha
záért. Fiuk hősi halála szent áldozat a 
nemzet jövőjéért folytatott nagy küzde
lem magasztos oltárán.

Velük együtt fájdalomtól megtörtén 
szenved a fiatal özvegy is, akinek eny
hítő vigasz az a. tudat, hogy férje a be
csület mezején esett el és az együttér
zés, amely az egész nemzet részéről a 
tragikus eset alkalmából egységesen 
megnyilvánul.

Annak a ragyogószemü kicsi hadi
árvának pedig, aki még nem tudja, mit 
vesztett, az a jó apa, az a bátor katona- 
férfiú legyen mintaképe az önfeláldozó 
hazaszeretetben, aki világitó példája 
minden magyarnak.

István vitézünk most már a Hadak
utján halad. Onnan látogatja hadrakelt 
honvédeinket, mi pedig leborulva Isten 
nagysága előtt, megnyugodva megmásít
hatatlan akaratában, hivő és alázatos 
lélekkel arra kérjük, hogy — miként 
ezer év alatt annyiszor — legyen velünk 
most is a keresztért vivott küzdel
münkben.

Vitéz nagybányai Horthy István, Ma
gyarország Kormányzóhelyettese emlékét 
Gömör és Kishont vármegye közönsége 
büszkén, hálával és szeretettel fogja 
megőrizni mindenkoron.

A magyarok Istene adja, hogy úgy 
legyen 1“

A vármegye főispánjának lelke 
mélyéből fakadt és a megindultság- 
tól ihletett hangon elmondott, nagy
hatást keltett szép beszédét a meg
jelentek állva hallgattak végig, majd 
néhány pillanatnyi kegyeletes csend 
után dr. ’Sóldos Béla főispáH fel
kérte

Varga Imre ref. lelkész, tör
vényhatósági bizottsági tagot 
gyászbeszédének elmondására.

A kiváló szónok tanulmány számba 
menő gyönyörű beszédét a köz
gyűlés tagjai feszült figyelemmel 
hallgatták végig. A beszédet jövő 
számunkban az általánosan meg
nyilvánult érdeklődésre való tekin
tettel teljes egészében leközöljük.

A vármegye részvétének kifejezései.
A nagyszerű beszéd végén a gyász 

miatt taps nem hangzott el, azon
ban annak hatása mindenki arcán 
ott íénylett. Musi dr. Horváth Ár
pád alispán kért szót és bejelentette 
azokat az intézkedéseket, amelye
ket a Kormányzóhelyettes Ur ha
lála kapcsán a vármegye részéről 
megtett. A közgyűlés hozzájárulá
sát kérte ama intézkedéséhez, hogy 
a temetés alkalmával

a légi erők parancsnokságához 
500 pengőt juttatott el koszo- 
rumegváltásként, azzal a kére
lemmel, hogy azt a hősi halált 
halt Főméltóságu Kormányzó
helyettes Ur valamelyik ugyan
csak hősi halált halt bajtársa 

hozzátartozóinak adják át. 
Ezzel óhajtotta maradandóan kife
jezésre juttatni a vármegye Kö
zönsége részéről vitéz nagybányai 
Horthy István szelleméhez hűen 
azokat a mélységes érzelmeket, 
amelyek Gömör és Kishont várme
gyét a nemzet Hősi Halottja iránt 
eltöltötték. A közgyűlés egyhangú
lag hozzájárult a részvétnek ilyen 
módon való kifejezéséhez. Ugyan
csak az alispán indítványára a rend
kívüli közgyűlés elhatározta, hogy 

hódolatteljes részvét - felirattal 
fordul a Főméltóságu Kormány-

Ujabb súlyos gyász érte a kormányzói
családot.

Pontosan két hétre vitéz nagybányai Horthy István hősi halála 
után, szeptember 2-án újabb megrendítő gyász érte a Főméltóságu 
Kormányzó Ur családját. Amint a Magyar Távirati Iroda csütörtökön 
jelentette, ifj. gró f Károlyi Gyula, a Magyar Aero Szövetség elnöke, aki 
néhai nagybányai Horthy Paulette hitvese volt, s nemrég katonai szol
gálatra vonult be a repülőkhöz, szerdán az érdi repülőtéren Tasnádi- 
Nagy László karpaszományos-tizedes kiképző kíséretében repülőgépén 
700 m magasságból lezuhant, a Dunába esett és ott elmerült. Holt
testüket péntek estig még nem sikerült megtalálni.
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ü : Nép- és családvédelmi munka a vármegyében.
y . Dr. Kádár L. Levente belügyi államtitkár látogatása vármegyénk- 
e- ben. — A sokgyermekes családi házak átadása.

zó Úrhoz és a gyászbaborult 
özvegyhez.

Dr. ’Sóldos Béla főispán ezután 
a rendkívüli közgyűlés jegyzőköny
vének hitelesítésére vitéz Baráth 
Károly és Rábely Miklós th. bizott
sági tagokat jelölte ki, majd meg

köszönvén a gyászközgyülés r 
vevőinek a megjelenést, a közj 
lést bezárta.

A Rimaszombati Magyar Dali 
let id. Halász József karnagy 
zetése mellett erőteljes lendülettel 
énekelte el a Szózatot.

Fontos tö rvé n yjava sla to k  
k é szüln ek.

Az országgyűlés nyári szünetében a 
minisztériumokban fontos törvényterve
zetek és javaslatok készültek el, ame
lyek ősszel a képviselőhöz elé kerülnek. 
Befejezés előtt áll a földbirtokpolitikai 
törvény és a milliárdos mezőgazdasági 
terv végrehajtási utasítása. A földbirtok
politikai törvény végrehajtásával kap
csolatosan felmerült az a terv, hogy a 
kisajátításra kerülő zsidó birtoknál rövid 
időre záros határidőig megengedik az öt 
holdig terjedő kisbirtokok készpénzér- 
tékesitését. Megkezdték a földmivelés- 
ügyi közigazgatási reform előkészítését

is. Először a vármegyei közigazgatásban 
történik meg az egyszerűsítés és csak 
a legfontosabb ügyek kerülnek fel a 
belügyminisztériumba. Törvénytervezet 
készül a vízgazdálkodásról is.

A családvédelmi alap gondolatából 
kiindulva a belügyminiszter tovább fej
leszti azokat a szociális Intézkedéseket, 
amelyek a vonatkozó törvények alapján 
eddig is éreztették hatásukat. A legsze
gényebb néprétegek életszínvonalát a 
kormány az adott lehetőségekhez képest 
emelni igyekszik. Különös figyelmet for
dít a kormány a hadbavonultak érde
keire, amivel szorosan összefügg majd 
a hadmentességi adó kérdése, ami az 
őszi parlamenti ülések egyik legfonto
sabb anyaga lesz. Hir szerint, szeptem
ber végén összehívják a képviselőházat.

Jól sikerült tábortűz vezette be a honvédeknek 
szánt téli holmik gyűjtését.

Magyarország Főméltóságu Kormány
zója nemeslelkü hitvesének felhívására 
az ország egész társadalma rangra és 
vagyoni állásra való tekintet nélkül egy
formán kivette a részét a honvédeink- 
nek való téli ruha adakozásban. Minden 
legkisebb faluban és a városokban meg
mozdultak a szivek, kitárultak a szek
rényajtók és már az eddigi gyűjtési ered
mények is azt bizonyítják, hogy értünk 
küzdő magyar véreink az elkövetke
zendő szigorú orosz télben védve lesz
nek a hideg és a fagy ártalmai ellen.

Rimaszombatban szeptember 3-án, 
csütörtökön folyt le a házról-házra 
való gyűjtés.

A Levente Egyesület lelkes ifjai járták 
végig a város egész területét, s bár ed
dig az eredmény teljes egészében nem 
áll rendelkezésünkre, úgy tudjuk, hogy

Rimaszombat társadalma is meg
értette a kérő szavakat és jelentős 
mértékben járult hozzá az országos 
gyűjtés sikeréhez.

Dicséretét képezi ez a tény a helybeli 
helyőrség tagjainak, leventéknek és cser
készeknek, akik a gyűjtést napok óta 
nagy ügybuzgalommal és lelkesedéssel 
készítették elő. Szeptember 2-án, szer
dán este a Széchenyi kerti levente-sport 
telepen

műsoros tábortűz folyt le.
A nemzeti és a város színeivel dísze

sen fellobogózott és fényesen kivilágí
tott tribün ez alkalomra roskadásig meg
telt. Dr. ’Sóldos Béla főispánnal, dr. Hot 
váth Árpád alispánnal és Éva László 
polgármesterrel az élen megjelent a 
város egész társadalmának apraja és 
nagyja. Á helyőrség tagjai a cserkész- 
és levente-zenekarokkal az élén a váro
son át vonultak fel a sporttelepre. Itt a 
díszpáholy előtt helyezkedtek el félkört 
alkotva. Előttük gyújtotta meg Éva László 
polgármester a tábortüzet, amelynek lo
bogó fénye mellett egy órás, nagysze
rűen összeállított műsorral kedvesked
tek a hálás közönségnek. A cserkész- 
és levente-zenekarok pattogó indulókat 
és népszerű katona-dalokat adtak elő, 
a katonák és a cserkészek énekkarai 
szívhez szóló magyar nótákat énekeltek. 
Nagyszerű szavalatok emelték a haza
fias hangulatot. Megrázó erővel hatott 
Zámbó Béla huszárőrvezetőnek Gyón! 
Géza „Csak egy éjszakára" ma is felette 
időszerű költeményének óriási hatást 
elért előadása. Vdmossy Lenke és Afű- 
kovits Mária Mátrai Makovits Jenőnek ez 
alkalomra irt két hangulatos költeményét 
szavalták el ügyes előadó-készséggel, 
komoly sikert hozva a költőnek és 
önmaguknak. Mátrai-Makovits Jenő tré
fás bábjátéka is nagy tetszést aratott. 
Az egész est lényegét azonban egy harc
téri kép fejezte ki, amely hűen mutatta 
be, hogy honvédeinknek mennyire szük
sége van a tél elleni védekezésre. A 
nagy hatást keltő kép előadásában ked

vesen működött közre a kis Vámossy 
lrénke. A minden tekintetben kitünően 
sikerült és a nemes célt elősegítő tábor
tűz megrendezése Bodnár István m. kir. 
százados érdeme. Ö köszöntötte a kö
zönséget, mondotta el az összekötő szö
veget és az est végén, kegyeletes meg
emlékezéssel a hősi halált halt vitéz 
nagybányai Horthy István Kormányzó- 
helyettesről is, hívta fel a város közön
ségének figyelmét a másnapi gyűjtésre.

A tábortűz lobogó lángja méltán élesz
tette fel bennünk azt a tüzet, amelynek 
az igaz magyar szivekben sohasem sza
bad kialudnia.

A honvédség 
legújabb veszteséglistája.

A Magyar Távirati Iroda jelen
tése szerint a keleti arcvonalon ez 
év áprilisában harcba lépett honvéd 
hadsereg augusztus 19-ig a követ
kező veszteségeket szenvedte: Hősi 
halottak : tiszt 154, legénység 2259, 
összesen 2413 fő. — Sebesültek : 
tiszt 465, legénység 11.093, össze
sen 11'558 fő. — Eltűnt: 30 tiszt, 
530 legénység. Összesen: 580 fő.

Augusztus 30-a ünnepnapja volt vár
megyénknek, mert ezen a napon adta 
át dr. Kádár L. Levente belügyminisz
teri államtitkár az Országos Nép- és Csa
ládvédelmi Alap által vármegyénkben 
felépített családi lakóházakat. Az állam
titkár dr. Steller Mária kerületi szociális 
felügyelő kíséretében d. e. fél 11 órakor 
érkezett meg a vármegye területére, ahol 
Osgydn községben dr. Horváth Árpád 
alispán fogadta.

Az államtitkár itt megszemlélte az Or
szágos Nép- és Családvédelmi Alap ál
tal megvásárolt báró Luzsénszky-féle 
kastélyt és a hozzátartozó ingatlant. 
Amint már régebben jelentettük, a kas
télyt és az ingatlant sokgyermekes ma
gyar anyák üdülőjévé kívánja az Alap 
átalakítani. Az államtitkár közölte, hogy 
az átalakítási terveket a m. kir. belügy
miniszter már jóváhagyta és elrendelte, 
hogy az átalakítási munkálatokat a Köz
jóléti Szövetkezet még ebben az évben 
kezdje el. Innen az államtitkár gépko
csin Rimaszombatba utazott, ahol lá
togatást tett a vármegye főispánjánál és 
alispánjánál, majd kíséretükben Várge- 
dére ment ki, ahol délben fél 1 órakor 
kezdődött a 10 családi lakóház átadási 
ünnepsége. A községben a vendégeket a 
község elöljárósága élén dr. Horváth 
Béla járási főszolgabíró fogadta. Á csa
ládi lakóházaknál a vármegye alispánja, 
dr. Horváth Árpád a következő beszéd
del kérte fel.az államtitkárt a házak át
adására :

Dr. Horváth Árpád alispán 
beszéde.

„Méltóságos Államtitkár U r!
Magyar Testvérek !
Mély tisztelettel köszöntöm az Állam

titkár Ur Öméltóságát abból az alkalom
ból, amikor hivatalos minőségben első 
ízben van szerencsém vármegyénk terü
letén üdvözölhetni.

Hálásan köszönöm, hogy a mai napon 
el méltóztatott hozzánk fáradni, hogy 
személyesen adja át sok derék magyar 
családnak az ONCSA által épített haj
lékot.

Aki az ezeréves magyar jog történe
tét ismeri, tudja, hogy őseink jogsza
bályalkotásában mindenkor a család er
kölcsi és anyagi érdekeinek alkotmányos 
védelme az egyik első és talán legerő
sebb tényező.

Tette ezt a magyarság azért, mert 
ösztönszerüen érezte, hogy a nemzet lét
alapja a kiterebélyesedő, erőteljes, egész
séges család.

Ott élt ez a tudat már a honfoglaló 
magyarok lelkében is, akik a vérrel szer
zett haza földjét épen ezért elszakitha- 
tatlanul odaláncolták az uj birtokosok
hoz : a magyar családokhoz.

És ha végigtekintünk a nemzet törté

nelmén, akkor azt látjuk, hogy a nagy 
nemzeti kataklizmák, a nagy összeomlá
sok mindég akkor következtek be, ami
kor megrendült az alap : amikor a csa
ládi tűzhely mellől szétszóródott a csa
lád.

De ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, 
hogy a nagy bomlások után az uj élet 
megint csak — különösképen a földhöz 
kötött család megerősödésével indult 
meg, mert dühönghetett itt ezen a ma
gyar földön akármilyen vihar, a földhöz 
odaláncolf családok belevágták mind a 
tiz körmükkel magukat a nekik jutta
tott földbe és nem sodródtak el, hanem 
a vihar elmúltával újra a családi tűzhely 
köré gyűltek és megindult a munka és 
az ő munkájuk során újjáépült a haza.

Ezekben a földhöz kötött magyar csa
ládokban ápolták a legtisztábban a ma
gyar hagyományokat, ezek a családok 
őrizték leghívebben azokat a szent kle- 
nodiumokat, amelyeket a magyarság ma
gával hozott az őshazából : a mélységes 
istenhitet, a hazaszeretetet, a családi 
tűzhely melegének szitását, a csillogó 
magyar katonai vitézséget.

Ézek az erények a kereszténységben 
még kikristályosodva voltak azok az erők, 
amelyek átsegítették a sorscsapásokon 
— és fenntartották a nemzetet.

Az elmúlt század végén és az előző 
világháború előtt és után is úgy érez
tük, hogy ismét válságba jutott a ma
gyar család, ezért kiáltott fel már 1895- 
ben nagy püspökünk, Prohászka Ottokár: 
„Emberek, bajban van a világ, csinál
junk uj jogrendet, melyet az Ur Jézus 
hozott, midőn hirdette, hogy minden em
ber testvér és mindenkinek egyenlő joga 
van a boldogulás eszközeihez is."

Ezt a veszedelmet: a család válságát 
látta meg országépitő és gyarapító Kor
mányzónk és ezért mondotta a most 
együttülő országgyűlés megnyitása alkal
mával, hogy: „... gondoskodni keli ar
ról, hogy a faíusi és ipari munkásság 
és mindenki, aki nélkülözi a saját ott
hon melegét, egészséges otthonhoz jus
son."

Ennek a kormányzói szózatnak az 
alapján Hívta életre a törvényhozás az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alapot 
a megélhetésében veszélyeztetett — fő
ként mezőgazdasággal foglalkozó — csa
ládok boldogulásának házhozjuttatás ál
tal való szerves megalapozása céljából.

Ennek az alapnak a működése során 
épültek ezek, az itt előttünk készen álló 
házak is.

Magyar Testvérek, akik ma birtoko
tokba veszitek ezeket a kis házakat, 
most hozzátok szólok és azt kérem tő
letek, hogy ezekkel az előbb említett 
ősi, magyar puritán erényekkel telítsé
tek meg hajlékotokat.

Isten legyen a ti házatokban és lege
tekben ! A gügyögő kis gyermeketeknek 
első szava mindig az Isten legyen és 
amikor már járni tud, az első útja az 
Isten házába vezessen !

És ha ezt a szót kimondjátok : „Haza," 
akkor hevesebben dobogjon a szivetek 
és szent buzgalomtól lángoljon a tekin
tetetek I

Szülők : apák és anyák, nektek való
ban az élet mosolya legyen mindig a 
gyermek !

Fiuk, lányok, még deresedő fejjel is, 
alázatosan hajtsátok rá fejeteket a kér
ges szülői kézre és hálatelt szívvel, 
örömkönnyes lélekkel csókoljátok meg 
azt 1

És ha a sors azt kívánja, hogy meg 
kell védelmeznetek ezt a kis házat, ezt 
a kis darab földet, amely immáron a 
tietek és amely a szent magyar földnek 
egy darabkája, akkor az apa és fiú vil
lámló tekintettel nézzen egymás szemébe 
és dacos elszántsággal fogja kezébe a 
mindég tisztán és mindeddig becsülettel 
őrzött és hordozott ősi kardot.

Méltóságos Államtitkár Ur!
Amig ebbe a kis faluba értünk, sok

sok betonerödöt láthatott, amelyeket egy 
idegen náció emelt az ezer éves magyar 
földön. De ha föltekint itt a velünk szem
ben álló dombra, ott már porban hever 
a beton és a vas.

Ezeket az erődöket egy puskalövés,

FÁZIK ÉDESAPÁM.*)
Irta : Mátrai-Makovits Jenő.

Egy madárkát leltem 
Fagyos földre hullva. 
Néztem, pici szemét 
Örökre lehunyta.

KI az orosz-földön 
Fagyos, hideg télben 
Szuronnyal vlrrasztasz 
Vésztsikoltó szélben.

Kezeimbe vettem 
Dermedt jég-tetemét, 
Úgy leheltem rája 
Kis szivem melegét.

Láttam, hogy reszketve 
Dideregsz és fázol. 
Jégverte arcodon 
Észak szele táncol!

Kebelemre tettem, 
Melegbe takartam, 
Néma csöpp szivébe 
Életet akartam I

Láttam kicsordulni, 
Gyönggyé fagyni könnyed, 
Dermedő kezedből 
Kihullni a fegyvert.

Késő volt! Megfagyott. 
Kis bölcsőbe tettem, 
Kihűlt, pelyhes testét 
Este eltemettem...

Sikoltva ébredtem... 
Mellettem állt anyám.
„Mi bajod kislányom, 
Rossz álmod volt talán ?“

Meleg kis ágyamban 
Esti imám után 
Terólad álmodtam, 
Drága Édesapám,

Zokogva rebegtem : 
„Én édes jó Anyám, 
Megfagyott egy madár, 
S fázik Édesapám !*

*) Előadták a helyőrség szeptember 2-ki tábortüzén.
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egy kardcsapás nélkül adta fel ezt a föl
det bitorló idegen. Nem tudta védeni, 
mert az igazság porrá zúzta a betonerő
dül, mert nem volt azokban s z í v , nem 
volt lélek.

Mi nem betont és vasat keverünk itt 
ennek a földnek a védelmére, mi test
vérkezet fogunk és hajlékot emelünk, 
amelyben az Isten lakozik és magyar 
szivek dobognak.

Ezek a hajlékok, ezek a kis magyar 
végvárak Itt felsorakozva — én tudom, 
— hogy erősebbek lesznek minden be
tonerődnél és megtartják nekünk ezt a 
földet örökre annak, ami volt ezeréven 
át: magyarnak!

Tisztelettel kérem, hogy ezeket a kis 
végvárakat ma lakóinak, ha kell majd 
védelmezőinek is — jelképesen birtokába 
adni méltóztassék.

Az államtitkár az alispán szavaira rö
vid beszédben válaszolva kiemelte azt, 
hogy a magyarságnak ebben a határ
széli megyéjében a ni. kir. kormány való
ban végvárakat épitett akkor, amikor a 
sokgyermekes magyar családoknak házat 
juttat, s ezek a magyar végvárak nagyobb 
védelmi erőt jelentenek, mint a cseh be
tonerődök. A most felépített házak még 
csak jelei annak, hogy a nép- és csa
ládvédelmi munka az országban megin
dult, mert a kormánynak az a terve, 
hogy minden becsületes, erkölcsös és 
vallásos sokgyermekes magyar család
nak saját otthona legyen.

A juttatottak felé fordulva hangsú
lyozta azt, hogy ők ezeket a házakat 
nem ingyen, ellenszolgáltatás nélkül kap
ták, mert hiszen a magyar ember nem 
is fogad el semmit ajándékképen. Ezek
nek a házaknak az építkezési költségeit 
30 év alatt a juttatottaknak vissza kell 
fizetniük, már csak azért is, mert min
den visszafizetett fillért újabb és újabb 
családok segítésére fordít a Nép- és 
Családvédelmi Alap.

A házjuttatással a Nép- és Családvé
delmi Alap utján a m. kir. kormány ezek
nek a családoknak részére azokat a 
szükséges alapfeltételeket kívánja meg
teremteni, amiknek segítségével ezek a 
családok ezen a földön megkapaszkodva 
erkölcsileg és anyagilag is megerősöd
nek. A juttatásban részesített családok
nak lelkére kötötte, hogy gyermekeiket 
jó magyar szellemben neveljék, házaikat, 
földjeiket gondozzák, s akkor anyagilag 
is megerősödnek.

Ezek után a házak kulcsait a juttatott 
családfőnek átadta és elbeszélgetett a 
család tagjaival.

Sajószárnyán délután fél 5 órakor adta 
át a 10 lakóházat a juttatásban részesí
tett családoknak az államtitkár. Itt a 
község elöljárósága élén dr. Hizsnyay- 
Heinzelmann Imre szolgabiró fogadta a 
vendégeket. Az államtitkárt a község bí
rája keresetlen, szívből jövő szavakkal 
üdvözölte.

A kulcsok átadása után Gáka József 
7 gyermekes családapa köszönte meg 
az államtitkárnak a m. kir. kormány és 
az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap gondoskodását. Társai nevében Ígé
retet tett, hogy házaikat rendesen gon
dozzák, gyermekeiket becsületes magyar 
emberekké és jó magyar katonákká ne
velik és ha kell, vérük hullásával is szol
gálják hazájukat.

Sajószárnyától az államtitkár és kí
sérete Krasznahorkaváralja községbe 
utazott, ahol a járás föszolgabirája, dr. 
Csurgay István fogadta. Az ősi gömörl 
végvár tövében épitett lakóházak külö
nösen megnyerték az államtitkár tetszé
sét.

Dr. Horváth Árpád alispán itt tartott 
beszédében többek között rámutatott 
arra, hogy az ősi Gömör vármegye, ame
lyiknek egyik székhelye a vármegye 
örökös főispánjainak, az Andrássy gró
foknak várkastélya volt, kezdetben harci 
szolgálatot teljesített. A későbbi idők 
folyamán a harcos vármegyéből közi
gazgató vármegye lett, ma pedig a vár
megyéket nyugodtan hívhatjuk szociális 
vármegyéknek, mert most a vármegyének 
legszebb s legnagyobb hivatása a vár
megye területén lakók jólétének s anyagi 
megélhetésének megalapozása.

Az államtitkár válaszában köszönetét 
fejezte ki dr. Horváth Árpád alispánnak 
s rajta keresztül a vármegye egész tisz
tikarának azért a buzgó és lelkiismere
tes munkáért, amivel a szociális fel
adataikat minden erejük megfeszítése 
mellett kifogástalanul hajtották végre.

Megállapította, hogy a vármegye tiszt
viselőkara megértette a mai idők paran
csoló szavát és feladatának magaslatán 
áll. Ahogy a magyar honvéd messze az 
orosz síkságokon harcol, úgy a közigaz
gatási tisztviselőnek az Íróasztal mellett 
katonai fegyelemmel és teljes odaadás
sal kell feladatát megoldania.

Ebben a községben a történelmi ne
vezetességű vár alatt mindenkor jó ma
gyarok éltek — mondotta később — 
s reméli, hogy ezek a magyar családok, 
akik itt most házat kapnak, ugyancsak 
méltók őseikhez. A kulcsok átadása után 
az államtitkár látogatást tett a házjut
tatásban részesített családoknál, s velük 
hosszasabban elbeszélgetett.

Gáspár Mihály 4 gyermekes családfő, 
aki 3 hetes szabadságra jött haza a ke
leti harctérről, azzal a kéréssel fordult 
az államtitkárhoz, hogy istállójának be
fedéséhez szükséges cserepet részére 
utalja ki. Az államtitkár utasította a Köz
jóléti Szövetkezet jelenlévő igazgatóját, 
hogy a szükséges cserépről gondoskod
jék, s azt a szövetkezet azóta már va
súton a hadbavonult részére el is szál
lította.

Dr. Kádár L. Levente államtitkár még 
vasárnap este gépkocsin visszautazott 
Budapestre.

Dr. runyai ’Sóldos Béla a gömöri ref. 
egyházmegye uj gondnoka.

A gömöri ref. egyházmegye leg
utóbbi közgyűlése általános tiszt- 
ujitást rendelt el. A kiküldött sza
vazatbontó bizottság most bontotta 
fel a tisztujitás alkalmából beadott 
szavazatokat. Ennek eredményeké- 
pen beérkezett az egyházmegye 
45 anyaegyházából 45 érvényes 
szavazat 87 értékegységgel. Egy
hangúlag újból

esperessé választották Lenkey 
Lajos rimaszécsi lelkipásztort.

A tisztségéről lemondott dr. Zehery 
István eü. főtanácsos helyett, ugyan
csak egyhangú bizalommal

egyházmegyei gondnokká dr. 
runyai ’Sóldos Bélát, Gömör 
és Kishont vármegye kormány
biztos-főispánját választották 
meg.

Lelkészi tanácsbirák lettek : Ab- 
lonczy László, Baraxa Lajos, Szé
kely Bertalan, Varga Imre és id. 
Tókos Károly. — Világi tanács- 
biráknak megválasztattak: Báthory 
Andor, Boros Zoltán, dr. Farkas 
Ábrahám, Makray László, Mogyo- 
róssy Imre és id. ’Sóldos Árpád. 
— Lelkészi főjegyző : Konkoly Th. 
István, vi!.ági főjegyző: dr. Rákossy 
Levente lett. — Lelkészi aljegy
zővé Samu Istvánt, világi aljegy
zővé pedig Antal Jánost választot
ták meg. — Ügyészek : dr. Batta 
Pál és dr. Ragályi Antal, gimn. 
tanárképviselő: vitéz Fábián Vilmos, 
tanitóképviselők pedig: Bán Géza, 
Böszörményi András, Gérec Lajos, 
vitéz Farkas Márton, Jánosdeák 
Mátyás és vitéz Simon Gábor 
lettek.

S ze ptem b er 1 -tő l csak 
t i p u s - c i p ű k  készíthetők.
A m. kir. közellátásügyi minisz

ter 612.197/1942. K. M. számú ha
tározatával elrendelte, hogy szep
tember 1-től a mechanikai és kéz
műves jellegű cipőüzemek csak az 
általa engedélyezett fajtájú és mi
nőségű lábbelieket állíthatják elő. 
Az idézett rendelet első részében 
a bőrtalpú, második szakaszában a 
mütalpu cipők készítésének mód
jait Írja elő. A harmadik részében 
pedig az engedélyezett műanyagok 
jegyzékét adja.

K ö z e lit  az ősz . . .
Szeptember eleje elérkezett. Mát 

hullanak a levelek, de még olyan 
melegen, szinte tűrhetetlen forrón 
süt a napsugár, mintha most kö
vetkezett volna el elkésve a nyári 
kánikula. E z az áldott napsugár 
érleli meg a szőlőt, a paradicsomot, 
a dinnyét, a tengerit és a cukor
répát s mindazt, amire a télire 
szükségünk van. A gazda és az 
egész nemzetgazdaság megtölti a 
raktárát, hogy a szűkös időkben 
legyen élelme az embereknek és az 
állatnak, s legyen uj vetőmag a 
jövő évi kenyér számára.

A z ősz a kapu előtt áll. Már 
sárgulnak a falevelek, útra készen 
állanak a vándormadarak, de az 
emberi munka üteme egy pillanatra 
sem lankad, s nem sorvad egy 
percre sem a szebb jövőbe vetett 
magyar hit. Ősz közeledik, de mi 
hiszünk a magyarság örök értéké
ben, s bízunk abban a termelő mun
kában, amelyet a magyar föld népe 
végez a boldogabb magyar élet ér
dekében.

Hőst halál. Gteck T. Lajos m. kir. 
tart. tüzérzászlós, a rimaszombati kir. 
törvényszék jegyzője augusztus 12-én az 
orosz harctéren hősi halált halt. 29 éves 
korában áldozta fel életét a haza oltá
rán a nagy jövőre hivatott, vasszorgalmu 
és kiváló tudással rendelkező fiatal jo
gász. Megnyerő egyénisége révén váro
sunk társadalmában közszeretetnek ör
vendett. Közvetlen hadbavonulása előtt 
tette le kitűnő eredménnyel az egyesí
tett birói és ügyvédi vizsgát, úgy hogy 
a hősi halál egy felfelő Ívelő pályát tört 
derékban ketté, de nevét a nemzet örök
emlékezetként megőrzi történelmének 
hősi lapjain. Az elhunyt Rozsnyóról szár
mazott: Greck Lajos nyug. gimnáziumi 
tanár fia volt, s halálát kiterjedt rokon
ságán kivül őszintén meggyászolják ri
maszombati birótársai és barátai is.

Szeptember 27. — bérmálás Rima
szombatban. Bubnics Mihály megyés
püspök az ez évben esedékes bérmá
lást szeptember utolsó vasárnapján, 
27-én tartja meg Rimaszombatban.

T á v h á z a s s á g  Rimaszombatban.
Szeptember 5-én, szombaton délben 1 
órakor Káposztás Margit Rimaszombat, 
a városháza nagytermében ünnepélyes 
keretek között esküszik örök hűséget 
Majkó Rudolf orosz harctéren küzdő 
repülőszakaszvezetőnek.

A vármegye uj irodaigazgatója. Dr.
’Sóldos Béla főispán a Bihary Barna ha
lálával megüresedett vármegyei iroda
igazgatói tisztségre Müller Iván vm. 
irodasegédtisztet nevezte ki.

Tanügyi hírek. A rimaszombati Egye
sült Prot. Gimnázium igazgatótanácsa a 
Szepsy József eltávozásával a tantestü
letben megüresedett helyet Nagy Gábor 
debreceni kollégiumi tanárral töltötte 
be. A miskolci tankerület pótérettségije 
szeptember 7-én Rimaszombatban folyik 
le. A vizsgán a kultuszkormányt Zsupán 
László, a miskolci ref. gimnázium igaz
gatója képviseli.

A vármegye Közigazgatási Bizott
sága szept. 10-én, csütörtökön délben 
tartja e havi rendes ülését Rimaszom
batban.

Ref. lelkészi konferencia. A tiszán- 
inneni ref. egyházkerület lelkészei szep
tember 3—4 én Sárospatakon dr. Enyedy 
Andor püspök elnökletével konferenciát 
tartottak. Az előadók sorában Varga 
Imre rimaszombati lelkipásztor is sze
repelt nagy hatást keltett tanulmányával.

Vitézi eskütétel. Gömör és Kishont 
vármegye Vitézi Széke szeptember 6-án, 
vasárnap d. e. 11 órakor újabb legény
ségi és altiszti vitézeket vesz fel a Rend 
tagjai sorába.

A Rimaszabályozás munkálatainak 
folytatására a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter dr. ’Sóldos Béla kormánybiztos- 
főispán közbenjárására újabb 100.000 
pengőt utalt ki.

Halálozás. Babik Béla kereskedelmi 
ügynök 37 éves korában, szeptember 
2-án Rimaszombatban meghalt. Elhuny- 
tát szülei, testvérei és kiterjedt rokon
ság gyászolja. Szeptember 3-án temet
ték el nagy részvét mellett.

Nemes adomány. Mura Szilveszter 
és Társa helybeli rádió- és villanysze
relési cég telepes-rádiót készített, ame
lyet a keleti harctéren küzdő gömöri 
huszárszázadnak ajánlott fel.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett  drága gyer

mekünk, illetve testvérünk elhalálozása 
alkalmából mély fájdalmunkat részvétük
kel enyhíteni igyekeztek, s azoknak, kik a 
végtisztességtételén megjelentek, s kopor
sójára virágot helyeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1942. szeptember hó.
Babik Antal 

és családja.

Galetta Ferenc kapta a rimaszom
bati színházi kerületet. A magyar kir. 
belügyminiszter az 1942/43. évi szini 
évadra kiadott színigazgatói engedélyek 
során Galetta Ferenc, volt ismert buda
pesti színművész számára engedélyezte 
a balassagyarmati—rimaszombati szín
házi kerületben való játszási jogot. A 
Galetta-szintársulat Gömörben mégjols- 
ván tarthat előadásokat, mig a többi 
gömöri helyekre Jódy Károly kapott 
játszási engedélyt.

A Rimaszombati Takarékpénztár,  várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Megbokrosodott a ló — két sebe
sült. Augusztus 31-én, hétfőn délelőtt 
a Deák Ferenc-utcában könnyen végze
tessé válható szerencsétlenség történt. 
A helybeli Konzervgyár egyfogatu szál
lítókocsija a Tompa-tér és a Deák Fe- 
renc-utca sarkán meg akarta előzni 
Lénárt Béla perjései lakos szabályosan 
haladó szekerét. A közeli előzés folytán 
a két kocsi tengelye összeakadt, a kon
zervgyári kocsi hátsó kerekei leváltak, 
mire a ló megbokrosodva rohanni kez
dett. Gálik József kocsis az ülésről le
esett és a kocsi alá került. Szabó István 
mészárost, aki a kocsin lógva maradt, 
a megvadult ló mintegy 50 métert hur
colta magával. A megbokrosodott állatot 
Cucor János péksegéd és Urvai János 
kórházi gépész fékezték meg. A két 
eszméletlen sebesültet a kórházba szál
lították. Gálik József súlyosabb, Szabó 
István könnyebb sérüléseket és agyráz
kódást szenvedett. Mindkettő állapota 
már javult.
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A Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság,
mint Szövetkezet Gömör és Kishont területére, Rima
szombat székhellyel vezérképviseletet létesített.
A Szövetkezet vállalja bármely célra használt lovak és szarvas- 
marhák betegségből, Illetve balesetből származó elhullás, kényszer- 
vágást veszteség elleni biztosítását, nagyon kedvező díjtételek mellett.
A képviselet vezetésével SZ. MAR1CH FERENC ur, volt urad. szám
tartó, illetve konzervgyári termelési felügyelő bízatott meg, aki 
működését már Is megkezdette. Bővebb felvilágosítások a képvi

seletnél, Szijjártó-utca 93. tudhatók meg.

4

A  tisztán tartott száj
m e gg á to l j a  fogai  romlását.  

A mindennapi  fogápolás tehát 

az egészség fontos parancsa.

C h  So r odont
f o g p a s z t a

L É G I R I A D Ó .  Péntekről szom
batra virradó éjszaka közvetlen éjfél után 
légiriadó ébresztette fel a lakosságohA 
riasztás másfél óráig t a r t o J i m ^ B I

Az iskolai év valamennyi helybeli is
kolában szeptember 9-én, szerdán reg
gel kezdődik. Szeptember 8-án, kedden 
délelőtt az ünnepélyes Veni Sancte után 
a középfokú iskolákban 11 órakor év
nyitó-ünnepségek folynak le.

Besorozott, de még be nem vonult 
újoncok nősülése. A honvédelmi mi
niszter a már besorozott, de még be 
nem vonult újoncok házasságkötéséhez 
eddig katonai részről megkívánt nősü- 
lési engedélyektől — a háborús viszo
nyokra való tekintettel — a további 
rendelkezésig eltekint. Ugyancsak nem 
kell nősillési engedélyért folyamodni az 
1901—1904. évfolyamú besorozott, de 
még be nem vonult, vagy esetleg más 
évfolyamú, de póttal talékba beosztott 
újoncoknak sem.

Negyedik esztendeje vendégei váro
sunknak az önkéntes egyetemi munka- 
szolgálat tagjai. A hasznos munkát végző 
ifjúsági szervezet ez idei csapata, a 68. 
számú „Gyula vezér'-tábor augusztus 
végén befejezte itteni működését, amely 
alkalommal a Rimaszabályozás munká
latainak előkészitése során végzett érté
kes földmunkát.

Augusztus 31-én, hétfőn este bucsu- 
tábortüzet tartottak az egyetemisták. A 
nagyszámban megjelent nézők sorában 
ott láttuk dr. ’Sóldos Béla főispánt és 
dr. Horváth Árpád alispánt feleségeikkel. 
A nagy tetszést aratott hazafias és szó
rakoztató műsor után dr. Serey Rudolf 
parancsnok köszönte meg meleg szavak
kal a város közönségének szeretetteltel- 
jes vendéglátását. Szavaira a város kép
viseletében megjelent dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester válaszolt, s szí
vélyes hangú búcsút mondott a távozó 
Ifjaknak :

„Minden hízelgés nélkül mondhatom 
nektek, hogy nyugodt lelkiismerettel tá
vozhattok el Rimaszombatból, mert lel
kiismeretes, jó munkát végeztetek. Csak 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkozha- 
tom itteni tartózkodástok alatt tanúsított 
viselkedésiekről s munkátokról. Váro
sunk közönsége megszeretett benneteket, 
mert jóravaló derék magyar ifjaknak 
ismert, s megbecsült benneteket, mert a 
mnnka emberei voltatok, akik bár szel
lemi pályára készültök, nem idegenked
tetek a nehéz s fáradságos testi mun
kától és az ásótól. Mindebből csak azt 
állapíthatjuk meg, hogy komolyan ké
szültök az életre s fegyelmezett zárt so
rokba állva, készek vagytok a szebb s 
boldogabb magyar jövő érdekében bár
mily munkát vállalni és végezni.”

Úgy az ljuság vezetőjének, mint a 
helyettes polgármesternek a szavait nagy 
taps fogadta.

Vegyünk vöröskereszt és hadirok
kant bélyeget. A postavezérigazgatóság 
közli, hogy szeptember 1-én a Magyar 
Vöröskereszt és az Országos Hadirok
kantgondozó Szövetség támogatására 18 
filléres felárral 3 filléres címletű, 32 
filléres felárral 8 filléres cimletü, 50 fil
léres felárral 12 filléres cimletü és 1 
pengős felárral 20 filléres cimletü pos
tabélyegek kerültek forgalomba. A bé
lyegsorozat 300 ezer példányban jelent 
meg. A bélyegsorozat bérmentesítésre
1943. junius végéig használható fel. A 
bélyegeket a kijelölt postahivatalok ok
tóber 31-ig árusítják. A postavezérigaz
gatóság felkéri a közönséget, hogy a 
bélyegek vásárlásával a Magyar Vörös- 
keresztet és az Országos Hadirokkant
gondozó Szövetséget minél hathatósab
ban támogassa.

— Jótékony adomány. Bodnár Géza 
rádió-szaküzlet tulajdonos a tábortüzön 
végzett munkálatok diját: 30 P-őt a 
honvédek téli-ruha mozgalma javára 
adományozta.

Közellátási hírek. A közellátási hiva
tal felhívja az élelmiszerjegy-tulajdono- 
sok figyelmét arra, hogy az elvesztett 
élelmiszerjegyeket nem pótolhatják. Így 
mindenki saját érdekében ügyeljen 
élelmiszerjegyeire. Figyelmeztetik a kö
zönséget arra is, hogy a lejárt cipőutal
ványokat a határidőn túl vásárlásra, 
vagy clpőlalpalásra felhasználni nem 
lehet. — A vendéglátói üzemekben az 5 
dkg kenyérszeletért csak 5 fillért sza
bad felszámítani.

— Zenei pályázat. Országos zenei és 
irodalmi pályázatot hirdetnek: 1. magyar 
nótára, mű- és táncdalra (szöveggel, 
vagy anélkül), 2. magyar nóta-szövegre, 
mű- és táncdalszövegre, 3. versekre. A 
pályázat titkos. A magas dijak odaíté
léséről pártatlan szaktekintélyekből álló 
bírálóbizottság gondoskodik. Részletes 
felvilágosítást küld levelezőlap érdeklő
désre az „Allegró” kiadóvállalat és hang
versenyiroda Budapest, VII., Barcsai-u.
11. szám.

Találtatott 1 drb fekete viaszkosvá- 
szon retikül. Igazolt tulajdonosa a m. 
kir. rendőrkapitányságon a hivatalos 
órák alatt átveheti.

A „Gyula vezér” törzs tagjai szeptem
ber 2-án délután utaztak el Rimaszom
batból a lakosság őszinte jókívánságai
tól kísérten.

m BAROSS ROVAT.
JJARQSÍ) A Baross Szövetség rim aszom bati 

csoportjának közlem ényei.

Mit kíván a Baross Szövetség az 
ifjúságtól ?

Mindenekelőtt azt, hogy számoljon a 
való helyzettel és mondjon le arról, 
hogy tömegesen tóduljon a főiskolákra!

Régen elmúltak azok az idők, amikor 
a gyakorlati pályákat el lehetett hanya
golni, amikor az, aki csak tehette, latei- 
ner-pályát választott, vagy a közületek 
szolgálatába lépett.

Ma a gyakorlati pályák felé kell tö
rekedni I

A Baross Szövetség lelkén viseli az 
ifjúság elhelyezkedésének kérdését. Ez 
egyik legfontosabb programpontunk I

A Szövetség azért lett hive a keres
kedelem képesítéshez való kötése gon
dolatának, mert a képesítés alkalmas 
arra, hogy a kereskedő tekintélyét, szak
mabeli tudását és megbízhatóságát lé
nyegesen emelje.

Ugyancsak törekvése a Baross Szö
vetségnek, hogy minél több önálló ke
reskedő- és iparos-existenciát teremtsen 
és jólképzett, erős akaratú, önérzetes 
kereskedő- és iparosnemzedéket ne
veljen.

Értse meg az ifjúság, hogy gazdasági 
pályákon komoly felkészültség, szakér
telem, nyelvtudás és alkalmazkodó ké
pesség nélkül eredményes munkásságot 
kifejteni nem lehet I

NYÍLT TÉR.*)
Értesítem a város közönségét, hogy 

feleségemnek: Szabó Lászlóné szül. 
Kodák Ilonának nyújtott hitelért fele
lősséget nem vállalok, tartozásait nem 
fizetem.

Rimaszombat, 1942 aug. 3.
Szabó László

bellényi áll. isk. tanító.
• )  E rovat alatt közöltéiért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

A Zeneiskolában a beiratások még 
szeptember 7-én d. e. 11—12-ig lesz
nek. Tanszakok : zongora, hegedű, ének, 
zeneelmélet. Legalább 10 jelentkező nö
vendékkel megnyílik a játékiskola is 
(zenei-ovoda). Tandíj változatlan. Rész
letes felvilágosítás a Zeneiskolában 
(Muzeum-földszint) nyerhető.

Beküldött könyvek.
„Táplálkozzunk helyesen." A hábo

rús viszonyok között elsőrendű fontos
sággal bir, hogy az ember szervezete, 
különösen télen megkapja mindazokat a 
vitaminokat, amelyektől ellenállóképes
sége és munkabírása függ. Tudvalévő, 
hogy ezeket a nagyértékü vitaminokat 
főleg a főzelékfélék és a gyümölcsök 
tartalmazzák.

A m. kir. Közellátási Hivatal a „Táp
lálkozzunk helyesen” cimü kiadmányso
rozatában most egy újabb füzetet adott 
ki, amely a zöldség- és főzelékfélék téli 
eltevésével foglalkozik. A kiadmány is
merteti a zöldség- és főzelékfélék téli 
tárolásának célját és jelentőségét, majd 
30 különféle zöldség téli tárolásának mód
jait írja le. Külön fejezetet szentel a 
zöldség- és főzelékfélék szárításának és 
aszalásának. Megemlékezik a savanyí
tással, sózással, gőzöléssel és ecettel 
való eltevési módokról közel 100 recept 
alapján. Hasznos útmutatást ad a főző
edények és a tartósításra szánt üvegek 
helyes tisztítására és kezelésére. A füzet 
20 filléres árban mindenütt kapható.

Nemzeti filmszínház kft.
Kitűnő külföldi filmek jegyében áll 

a mozgóképsziház jövő heti műsora. 
Most szombaton és vasárnap Fanny 
Hurst világsikert aratott regényének, a 
„Mellékutcádnak második filmváltozata 
kerül sorra. Az önfeláldozó, hűséges 
szerelem megható és izgalmakkal telt 
története ez az amerikai filmremek, mely
nek főszerepeit Charles Boyer és Mar- 
garet Sullavan játszák. — Szeptember 
7-én, hétfőn és 8-án, kedden „Pillangó
kisasszony szerelme” címen a velencei 
filmverseny ez idei első diját nyert re
mekműve fut a vásznon. Egy híres 
operaénekesnő a „Pillangókisasszony” 
operában saját életsorsát ismeri fel és 
siratja meg. Ebből fakad a film szépsé
ges meséje, amelyet Puccini gyönyörű 
zenéje tesz felejthetetlenné. Főszereplő 
az olaszok filmcsillaga: Maria Cebotari.
— Szeptember 9-én, szerdán és 10-én, 
csütörtökön a „Határvadászok” bemuta
tóját láthatjuk. A havasok világába ve
zet ez a német fimóriás és két nő, meg 
egy fővadász szerelmi regénye kapcsán 
a határvadászok és csempészek izgal
mas élet-halál harcát is elénk tárja. Fő
szereplők : Gerda Maurus, Vera Hartegg, 
Attila Hörbiger és Hans Albert Schlettov.
— A legközelebbi magyar újdonság: az 
első igazi honi szinesfiim, a „Beszélő 
köntös” Jávor Pállal és Tasnády-Fekete 
Máriával.

ÉrtOOitÓC Tisztelettel értesítem a 
Ll I Col I g o - n.é.hölgyközönséget,hogy 

n ő I k a 1 a p - üzletemet
folyó hó 7-étől a Deák Ferenc u. 
13. szám alá (Kardos ház) helye
zem át.

Továbbra is szives pártfogásukat kéri:
D r o b k a  I c a

női kalaposmester.

Keresek megvételre
egy jó karban lévő v a rró g ép et

Lendvay-kalapszalon.

Ócska tüskés^drótot  
k e r e s e k  me g v é t e l re .

Cim: a kiadóhivatalban.

Irodalom.

A nemzet hősi halottjáról: vitéz 
nagybányai Horthy Istvánról közöl lce- 
gyeletes megemlékezést a „Tükör” 
szeptemberi száma. A szokásos rovato
kon kivül számos fénykép és művészi 
rajz díszíti a szép kiállítású folyóiratot. 
A Tükör dr. Révay József szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásában 
jelenik meg.

A „Párisi Divat" szeptemberi száma 
bő választékot nyújt a nyári utói és kora 
őszi ruhákról. Bármilyen alkalomra ta
lálhatunk benne megfelelő öltözéket. 
Otthon előállítható meleg téli holmikból 
és a katonáknak való kötött gyapjú dol
gokból is nagy választékot találunk. 
Mindenkit érdeklő és tanító orvosi ta
nácsadása, könyvismertetése, szerkesztői 
és kozmetikai üzenetei teszik a lapot a 
magyar hölgytársadalom elismerten leg
jobb, legkedveltebb lapjává. A háziasz- 
szonyoknak állandó rovatában a célsze
rűbbnél célszerűbb tanácsokat adja. 
Megjelenik minden hó 1-én, ára 60 fül.

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

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

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.'évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai 
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

Elbúcsúzott az egyetemi önkéntes munkatábor.

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


