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Horthy Miklós  
édes a pánk . . .

Gömör hódolata a Kormányzó Ur előtt.
Egy gyermeteg, őszinte, a nép 

leikéből fakadt katona nóta első 
sora ez. A nép lelkét fejezi ki és 
sugározza vissza. A nép bensősé
ges szeretetének ad kifejezést a 
legnagyobb, legalázatosabb, leg
mélyebb magyarral szemben.

A kis gyermeteg katonadal első 
sorával köszöntjük a kenderesi kú
ria lakóját, aki szent szeretettől át- 
forrósitott családi körében vissza
tekint egy szenvedésekkel, meg
próbáltatásokkal megrakott három
negyed évszázad távlatába, szemei
ben a végzett munka boldog me
leg sugaraival, lelkében a nép ra
jongása és jósága által felgyűlt 
hittel és végtelen szeretettel, a ma
gyarság jövőjébe vetett biztató re
ménységgel, ünnepelte junius 18-án 
születésének 75-ik évfordulóját.

Horthy Miklós édes apánk... mi 
igy köszöntünk Téged, ki néped
nek igazán édes apja vagy.

A Horthy nemzetség az Alföld 
kellős közepéből sarjadzott ki. A 
magyar puszta távlat nélküli vég
telenségében érezték meg és élték 
át az örök magyar lelket, érezték 
meg a föld mythikus erejét, a ma
gyar parasztarcban rejlő örök mysz- 
tériumot, megsejtették a szántó-vető 
magyar parasztban a halhatatlan, 
időn és téreken tulemelkedő bibli
kus szépségű örök magyart.

A kenderesi kúria lakója együtt 
él népével. Kenderesen van csak 
igazán otthon, nemcsak azért, mert 
az ottani sirok avatják azt a földet 
hazájává, hanem mert ott kirobban 
belőle az örök magyar. Kimegy a 
zengő búzatáblák közé, kezébe 
vesz egy-egy kalászfőt, megsimo
gatja, szétmorzsol egyet-egyet s 
megcsókol egy-egy magba vésett 
Krisztus arcot, kimegy a cséplők 
közé, kézenfogva a Horthy-nemzet- 
ség „aranyágacskáját“ s könnyes 
mosollyal szemléli a zsákokba szó
ródó életet. Gyümölcsöskertjében 
korán reggel már oltogat vadócba 
rózsát, hogy szebb legyen a föld. 
Ojtogat, nemesit, saját maga ülteti 
fáit. A kenderesi Horthy kúria vi
rágai messze földön híresek, a 
Nagyasszony kezének áldott simo- 
gatása megérzik minden virágon, 
a Nagyasszony szemének napsu
gara ott tündököl minden virág
szálon, verejtékének harmatától vi
rágba borulnak a rózsák...

Horthy Miklós édes apánk ez a 
kis katona nóta ott született meg

A várm egye ünnepi m egn yila tkozása  — a város hálájának kifejezése.

Gömör-Kishont vármegye 18-án 
délelőtt fél 12 órai kezdettel dísz
közgyűlésben hódolt a Főméltóságu 
Kormányzó Ur előtt. A díszköz
gyűlésen részt vettek az összes 
hivatalok, hatóságok, intézmények 
kiküldöttei és jelen volt Gömör 
vármegye minden egyes számottevő 
egyénisége. A díszközgyűlést dr. 
Radvánszky György főispán mélyen- 
szántó, gondolatokban gazdag be
széddel nyitotta meg, amelyet teljes 
egészében az alábbiakban közlünk ;

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

A mai napon, talán ebben az órában 
Magyarország minden törvényhatósága 
egybegyiilt ünnepélyes közgyűlésre, hogy 
mély hódolatát, szeretetét és ragaszko
dását fejezze ki azon férfiú iránt, aki az 
annak idején halálos sebbel borított 
Magyarországot meggyógyította, fele
melte hitében, hivatásában újból meg
erősítette, alkalmassá telte az örök ma
gyar feladatok vállalására a Kárpátok 
medencéjében.

Ez a férfi, Magyarország Kormányzója, 
vitéz nagybányai Horthy Miklós 1868. jun. 
18 án Kenderesen született és ma ünnepli 
az egész nemzet bensőséges szeretettel 75. 
születésnapját. Ebből a meghitt ünnep
lésből ennek a megyének közönsége 
szintén részt kér. Részt kér annál is 
inkább, mert ez a vidék szintén nagy
bányai Horthy Miklós országvezetésének 
köszönheti azt, hogy az eddig felszaba
dult részek közül elsőnek térhetett vissza 
Édesanyjához, az ősi magyar hazához.

Azt hiszem, még mindenki emlékszik 
arra a jelenetre — vannak akik látták, 
de rádión mindannyian hallottuk — ami
dőn Magyarország Főméltóságu Kor
mányzója fehér lován bevonult Komá

romba a magyar honvédség élén. Tu
dom, akkor minden magyar szembe 
könny szökött. Akkor lett az országfenn
tartó és építő kormányzójából az ország- 
gyarapitó kormányzó.

A komáromi bevonulás utjának csak 
egy megállója volt, amelyet több állomás: 
Kárpátalja, Erdély, Délvidék szakított 
meg. Adja Isten, hogy a Kormányzó Ur 
ezt az utat véges-végig járhassa egész
séggel, frisseséggel és azzal az ősi, ma

gyaros, büszke méltósággal,.amely nem
csak mint Kormányzót, de mint embert 
is Magyarország első férfiává emeli.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós sokat 
kapott a hazától ; címet, rangot, magas 
méltóságot, de összehasonliihatatlanul 
többet adott a nemzetnek. Visszaadta, 
viszszaszerezte az országnak több részét, 
de többször életét is kockára tette érte 
és amikor már személyesen a harc me
zején a Haza javára nem küzdhetett,

legidősebb fia, megboldogult Kormány
zóhelyettes Urunk ment ki a harcok fer- 
getegébe és abban az időben egyike 
volt talán az elsőknek, akik a messze 
Oroszországban hősi halált haltak.

Otrantónál nagybányai Horthy Miklós- 
a tengernagy, amikor sebet kapott, vezér
hajójának parancsnoki hidjához kötötte 
magát és úgy folytatta a harcot.

Ma megint gigászi küzdelmet folytat 
vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzója a ma
gyar nemzet élén, tengernyi ellenség 
ellen, ismét súlyos sebbel; mert egy 
apa szivében fiának elvesztése be- 
hegedhetetlen sebet üt. Akkor a pa
rancsnoki hídhoz kenderkötelek kötötték, 
ma a nemzet parancsnoki hidjához min
den kötélnél sokszorta erősebb, elsza
kíthatatlan szálak kötik, egy egész or
szág szeretetének, tiszteletének és hódo
latának szálai.

Kérjük a Mindenhatót, kérjük aggódó 
szívvel, hogy tartsa meg Kormányzó 
Urunkat a nemzet, a Haza és mindnyájunk 
javára továbbra is erőben, egészségben, 
mert csak az ő bölcsessége vezethet ki 
ebből a világokat pusztító viharból a 
szebb magyar iövő felé.

ígérjük és Ígérem ennek a törvény- 
hatóságnak a nevében, hogy mi itten — 
mint egy ember — állunk és fogunk 
állni Magyarország kormányzója mögött 
mindenkor, jóban, rosszban egyaránt, 
mert tudjuk és hisszük, hogy az az ut, 
amelyen az első magyar ember halad min
dig az az ut, amelyen az egész nemzet
nek haladnia kell.

Tudom, mindannyiunk szive érzé
seinek adok kifejezést akkor, amidőn 
a mai díszközgyűlésünket ezekkel a sza
vakkal nyitom meg: Isten éltesse vitéz 
nagybányai Horthy Miklóst Magyarország 
Főméltóságu Kormányzóját sokáig!

Dr. Radvánszky György nagy
hatású beszédét mngszakitotta a 
feltörő éljenzés és beszéde végez-

valahol a Dunántúlon, ahonnan 
1919-ben fehér lován, mint egy 
szoborrá merevedtt hadiisten lova
golt be katonái élén a bűnös szép 
városba, hogy számadásra hívja a 
bűnös Budapestet. A katonadal hí
ven fejezi ki a legfőbb Hadúr, a 
legvitézebb katona egyéniségét, éle
tét, katonáinak igazi apja. Mint kato
na, mint tengerész kérlelhetetlen szi
gorú. Rendkívüli kemény fegyelmet 
tart fenn de viszont, mint hadvezér 
mindig az első sorokban harcol, 
mint korán lezuhant sasunk, pél
dánk, példányképünk, hitünk. Az 
otrantói csatát a Novara vezérhajó 
fedélzetéről súlyos sebesülten egy 
heverőszékből vezényli. A siófoki 
táborban állandóan együtt van fiai

val, egy kenyéren él velük és szinte 
valamennyit nevén ismeri, akikkel 
együtt indult el Nagymagyarország 
visszahóditására.

Horthy Miklós édes apánk . . .  
mindnyájunk igazi édes apja. Húsz
éves országlása szakadatlan nemzet- 
építés volt. Egyik kezében karddal, 
a másik kezében malteros kanállal. 
Megtisztítja a magyar életet az 
ingyenélő iparlovagoktól, megtisz
títja a magyar lelket a magabiz
tonság rut fekélyétől, visszaadja a 
magyarságnak a szépbe, jóba, ne
mesbe vetett hitét. Visszaszerzi az 
elrabolt ország nagy hányadát 
Horthy Miklós, a mi édes apánk. 
A történelem fogja az ő munkás
ságát értékelni kellőképen, mi ebben

a kis katonanótában juttatjuk ki
fejezésre érzelmeinket... Horthy 
Miklós... édes apánk.

Ő a magyarságnak igazi példány
képe, világitó fáklyája. Szigorú, 
katonás, önfegyelmezett életmódja, 
csodálatraméltó munkakészsége, hi
vő, templomozó élete, hitvalló hite, 
példaadó édesapánkká teszik.

Horthy Miklós édes apánk, az 
ezeréves magyar fának, te tündök
letesen szép kivirágzása, az örök 
magyarnak márványba vágott képe 
áldás életedre, áldás megdönthet
ien szent hitedre, jóságodra, szere- 
tetedre, áldás ősz fejedre.. .

Horthy Miklós, édes apánk...
. . . d L
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tével felkérte Pajer János rozsnyói 
kanonok urat, hogy ünnepi beszé
dét tartsa meg.

Pajer János nagytávlatú, törté
nelmi reininisztenciákkal terhes be
szédében végigvezette a hallgató
ságot Horthy Miklós életmunkáján, 
az új feltámadott Nagymagyaror- 
szág építésében. Horthy Miklós 
történelmi szerepe úgymond Sze
geden kezdődött, ahol a ronggyá 
züllesztett, eszményeitől megfosztott 
magyarságot és magyar hadsereget 
újjá alakította, a magyarságnak 
hitét, bizalmát az isteni gondvise
lésben visszaadta. Ő a magyar
ságnak élő lelkiismerete, aki a bu- 
d ipesti bevonuláskor számadásra 
hívja a bűnös szép várost. De nem 
csak bírája népének, hanem veze
tője, lelki és szellemi életének irá
nyítója, aki páratlan kormányférfiui 
bölcsességgel megtalálja a kivezető 
utat. A magyarságot a tengelyálla
mok sorába állítja, barátokat sze
rez Magyarországnak, akik amidőn 
a történelem szellője végigszáguld 
az elkorhadt vén Európán, a meg- 
csufolt, megkínzott, töviskoronás 
magyarságnak is meghozzák hite, 
kitartása jutalmát, az ország gya
rapodását. A magyarság azonban 
Európa ütközőjében áll. Állandóan 
küzd, harcol, szenved, mint Európa 
védőbástyája a keresztyén kultúra 
és hit őre. Most is harcol diadal
masan messzi harctereken, mert 
tudja és érzi, hogy a vértanuk 
vére a szabadság termőföldje és a 
magyar hősök véréből megszületik 
a nagy világszabadság. Horthy 
Miklós ebben a harcban, mint ál
dozó magyar mutatkozott be, fiát 
a magyar álmok rajongó lovagját 
nagy atyai szent áldozattal áldozta 
fel a magyar jövő oltárán. 75 fér
fiasán megküzdött esztendő nyomja j 
Főméltóságu Urunk vállait. Két 
évtized országosának súlyos terhei 
roskasztották meg vállait, de ö  j 
állandóan épit, alkot, munkálja a 
szebb boldogabb jövendőt. Nevére 
szálljon dicséret, dicsőség. Életét 
tartsa meg az Örökkévaló miné- 
künk, mindnyájunknak, magyarok
nak. Óvja meg minden fájdalomtól, 
szenvedéstől és keserűségtől és 
adja meg, hogy az a terv, amelyet 
Szegeden maga elé kitűzött diadal
masan törjön előre és álma való
sággá váljék.

A harsány éljenzéssel fogadott 
beszéd után dr. Hisnyai Heinzel- 
mann Béla felsőházi tag indítványt 
tesz, hogy a díszközgyűlés a Kor
mányzó Urat mélységes hálájáról 
biztosítsa és táviratilag köszöntse 
születésének 75. évfordulója alkal
mából. Az indítványt a díszköz
gyűlés egyhangúlag a magáévá 
teszi és az üdvözlő távirat elkül
désével dr. Horváth Árpád alispán 
urat bízza meg, aki a következő 
hódoló táviratot küldötte:

75. születésnapja alkalmából Ország- 
gyarapitó Nagy Urát.

Isten különös jósága és kegyelme adta 
nekünk Főméltóságu Kormányzó Urun
kat és mi vakon megyünk Utána, kö
vetjük Öt, mert minden hitünk és bizo- 
dalmunk Benne van.

Fanatikusan hisszük, hogy Főméltó- 
ságu Kormányzó Urunk államférfiul bölcs 
vezetése mellett történelmünknek dicső 
és boldog korszaka fog elkövetkezni, 
egy olyan korszak, amelyben a magyar 
nemzet elfoglalja ismét a helyét a Duna 
medencében, azt a helyet, amely erkölcsi, 
kulturális fölénye és államalkotó képes
sége folytán megilleti.

Élete fordulóján az a hő imádságunk 
száll az Egek Urához, hogy tartsa meg 
és óvja a mi egyedül hivatott Vezérünket 
és engedje megérnie azt, hogy az a Kéz, 
amely az országépités nagy munkáját 
megkezdette, azt sikeresen be is fejez
hesse.

A vármegye Közönsége nevében
Dr. Horváth Árpád 

alispán.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete junius 17-én, csütör
tökön délután fél 5 órakor dísz
közgyűlés keretein belül hódolt 
Főméltóságu Urunk 75-ik születése 
napja alkalmából. A Hiszekegy ma
gasztos hangjai után Éva László 
polgármester egy pár szive leg
mélyéről jövő szóval köszöntötte 
a megjelenteket, reámutatva a tör
ténelem viharaiban őrtálló és a ma
gyarság hajóját a népek örvénylő 
tengerében biztos kézzel irányitó 
és vezető tengernagyra, a zugó 
tengerekben sziklaszirtként meg
álló tengeri Istenre, a legfőbb 
Hadúrra, aki junius 18-án ünnepli 
a nemzet szeretetétől, hálájától 
övedzetten születésének 75-ik év
fordulóját, majd pedig felkérte 
vitéz Baráth Károly ev. lelkész, 
képviselőtestületi tagot, hogy ünnepi 
beszédében fejezze ki az ősi város 
hódolatát a Kormányzó Ur 75-ik 
születése napja alkalmából, akinek 
mélyenjáró, lelkeket megrázó be
szédéből a következőket ragad
juk ki:

Ezekben a napokban, amikor Főmél
tóságu Kormányzó Urunk, vitéz nagybá-

Sok... sok varjú a vetésen...-- 
mind rátarti büszke...
Négy billeg ott csak szerényen... 
vén... dolmányos... szürke... 
Meghúzódnak árván, csöndben... 
a barázda szélen... 
sok'fekete ünneplős közt, 
az ekeösvényen.

Szénfekete köntösökön 
megcsillan a hajnal...
Frissen vetett mag a zsákmány 
félre a parajjal.
Könyü zsákmány a széjjelszórt 
magja a szegénynek.
Bánják is ők, hogy marad-e 
valami kenyérnek.

Dr. Radvánszky György főispán 
a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
id. Rábely Miklós és Varga Imre 
vm. képviselőtestületi tagokat és a 
közgyűlést berekeszti.

Reggel 9 órakor a keresztény 
felekezeteknek a templomaiban is
tentisztelet volt. A róm. kát. temp
lomban Radány Lajos esperes-plé
bános, Tóth Sándor és Plichta Jó
zsef hitoktató lelkészek segédletével 
szolgáltatott ünnepi szentmise ke
retében hő imában kérte az egek 
Urát, hogy a magyarság hőn sze
retet Vezérét és Nagy Urát védje 
és óvja meg minden bajtól, szen
vedéstől. A ref. templomban Varga 
Imre lelkész áhitatos imában adott 
hálát az egek Urának Horthy Mik
lósért, és könyörgött életéért. Az 
evangélikus templomban Smid Le
hel mondott ünnepi beszédet.

nyai Horthy Miklós a 76-ik esztendő 
küszöbére lépett, erősebben dobban meg 
Magyarország szive.

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete is azért jött most itt össze, hogy 
ez izig-vérig magyar város ünnepi érzé
seinek kifejezési adjon.

Ezek a szárnyat bontó érzések és gon
dolatok, mint egy törzsről fakadó sudár 
jegenyék, kettős megnyilvánulásban tör
nek ég felé.

Az egyik : a hála, hogy Isten Horthy 
Miklóst nekünk, magyaroknak adta és 
hogy éppen őt adta minekünk.

A másik : egy imádságoi kérés, hogy 
a gondviselő Isten adjon néki hosszú 
életet, hogy Magyarország viharhányta 
hajóját a diadalmas béke kikötőjébe 
kormányozhassa.

A hálára nagy okunk van, ha csak 
futólag gondolunk is nemzetünk életének 
utolsó évtizedeire, s ott látjuk élén a 
vezért : Főméltóságu Kormányzó Urun
kat. Olyan elevenen vonulnak el az ide
vágó jelenetek lelkiszemeink előtt, mintha 
egy pergő filmet látnánk, amely a mi 
tulajdon életünket vetíti vászonra. A je
lenetek feliratai ezek : 1. A kifosztott 
nemzet. 2. A megajándékozott nemzet. 3. 
Ember, aki mindig nagyobb lesz. 4. Nép, 
amely mjndig hittel és híven áll Kor
mányzója mellett.

1. Az 1914. esztendő első felében gaz
dag volt a magyar. Egy rákényszeritett 
háborúban vesztes lett. Elhazudták terü-

Mosolyognak, gurdony s gaz közt 
a gyomirtó négyen... 
kínlódjanak szegény szürkék 
az ekeösvényen.
Durva, gazos barázdákon 
nehéz utat törni... 
s verejtéket az úttörők 
arcán letörölni.

Nem baj I... Szürkék...I gyomláljatok 
tovább árván... négyen...
Könnyebb lesz majd megindulni 
kigyomlált ösvényen.
Könnyű onnan magot szedni, 
ahol más- vetett el 
s jól lakni a szinbuzából 
sütött lágy kenyérrel.

Rimaszombat város díszközgyűlése.

A NÉGY SZÜRKE VARJÚ...
Ajánlom ezt a verset három jó barátomnak :
Kovács Józsefnek, Mátrai-Makovits Jenőnek 
és Schmld Lehelnek.

Magyarország Főméltóságu Kormányzója 
Kabinetirodájának

Budapest.

Tisztelettel kérjük a Kormányzó Ur 
Ófőméltóságának jelenteni, hogy Gömör 
és Kishont vármegye Közönsége a mai 
napon tartott ünnepi közgyűlésében hó
doló tisztelettel, hálás szívvel, rendíthe
tetlen hűséggel és szeretettel köszönti

És ha majd a hótakaró 
elterül a réten, 
kint lesznek a magszedök is 
kopott ünneplőben.
Nektek sem lesz szegény szürkék 
akkor jobb az élet,... 
de sokkal több szinbuza fog 
megsülni kenyérnek.

KUN GYÖRGY.

lete kétharmadát, s hogy vissza ne ve
hesse, nemcsak anyagi javait, de hitét 
is elrabolták, reményét Is megakarták 
törni, szárnyaló lelkére ólomsulyt he
lyeztek, köröskörül börtönfalat emeltek. 
Kifosztott nemzetté lettünk — anyagilag, 
lelkileg. Mi várhatott reánk ?

2. Várt reánk egy ember ,  aki a 
nemzet leikéből nőtt és teljesedett ki. 
Ember, aki meg nem inog, meg nem ret
ten, aki aranyból és vasból van: erős és 
lelkes. Ezt állította Isten a kifosztott 
nemzet élére. így lettünk megajándéko
zott nemzetté !

3. Amit álnokul elcsaltak és elvettek 
tőlünk, céltudatos kemény munkával, a 
nemzet élén az Isten adta vezérrel, lé- 
pésről-lépésre mind visszaszerezzük. És 
e közben egyre nő alakja. Rettentő vi
har csapdossa nemzetünk hajóját és ő 
határtalan higgadtsággal, bölcsességgel, 
biztos kézzel kormányozza. Újra és újra 
megmentője hazánknak.

4. Hogyne állnánk mellette hittel és 
bizalommal?! ő  volt az, aki visszaadta 
hitünket.

Ez a pergő filmnek számunkra utolsó 
jelenete.

Hála az Istennek, — és hódoló köszö
net vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, 
aki egész életét adta oda nemzetének 
minden érzésével, tudásával, vasakara
tával — és mindezeken túl édesatyai 
fájdalmával. Érezzük, hogy Horthy Mik
lós nemzetünk boldogabb jövendőjének 
Istentől nyert záloga.

Egy nép köszöni Istennek, hogy Horthy 
Miklóst neki adta — és kéri Istent, hogy 
tartsa meg ót a haza megmentésére és 
üdvére — és adja meg neki, hogy meg
láthassa országkormányzó nehéz mun
kájának gazdag gyümölcseit.

Vitéz Baráth Károly beszéde 
után a közgyűlés elhatározta, hogy 
vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Kormányzó Urunkat hódoló-távi
ratban köszönti. Az emelkedett 
hangú ünnepség a Himnusz elének- 
Iésével ért véget.

Cserkésznapok.
A hosszantartó esőzés után Rimaszom

bat városa igazi piros pünkösd napjaira 
ébredt. Az örökkévaló megmutatta, hogy 
szereti a cserkészeket. Hullott az arany
eső két napon keresztül a városra, azu
tán újból beborult és azóta vigasztalanul 
esik. A szabatkai erdő megtelt zöldin- 
ges, meztelentérdü, napsugarasszemü 
cserkészfiukkal. Csengő kacagásuk, vi
dám daluk felverte az erdő csendjét, 
felverte dalos pajtásaikat, a csicsergő 
madarakat. A cserkészek két mesesze
rűen szép napot töltöttek kint a szabad
ban, a szabad természet lágy ölén.

Vasárnap reggel a cserkészzenekar 
hangos zeneszóval ébresztette fel a vá
ros lakóit, majd délben a Tompa kert
ben térzenét adott. A cserkészzenekar 
határozott fejlődést mutat. H a m er- 
c h mi d t  Józsi bácsi fáradtsága, a cser
készfiuk áldozatos tanulnivágyása meg
hozta a gyümölcsét, a cserkészfiuk ze
nekara felerősödött, hangja, hangszerke
zelése tisztultabb formákat mutat.

Vasárnap délután vonult ki zeneszóval 
a cserkészcsapat a szabatkai erdőben, 
ahol K o v á c s  parancsnok tábornyitása 
után kezdetét vették az ősi versenyek. 
Sok kedves, meleg percet szereztek az 
ifjak a közönségnek. Az emberek sze
müket törülgették részint a meghatott
ságtól, részint a sok szivvidámitó jele
nettől. Az esti emlék-tábortüzet Ma k o 
v i t s  Jenő parancsnok nyitotta meg és 
üdvözölte a rimaszombati csapatok ju
bileumára megjelent vendégeket, Bódy 
Kornél kerületi vezetőtisztet és Be n e 
dek Béla férficserkész vezetőtisztet. A 
tábortűz vezetőgondolata a „Virraszt a 
magyar lélek" volt, célja nemzetépités. 
A tábortűz a Tompa csapat 30 éves ju
bileumából indult ki és végigvezette a 
hallgatót a 30 év történésein, végigve
zette a magyar történelem nagy katak
lizmáján, meggyujtotta az emlékmécset 
Horváth Zoltán személye előtt, tisztelget

Minden vasárnap este tánc az Iparoskörben.
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Nők tiszta teintjűket gyakran csak 
annak köszönhetik, hogy figyelmet 
'fordítanak emésztésükre. Legyen az

Szigethy Benedek Gyula, a Tóth fiuk, 
Bérczy Pepla személye előtt, tarkítva 
korszerű cserkésznótákkal, népdalokkal. 
Kísértett a múlt, visszajárt a magyar 
múlt. A tábortüzet ügyesen vezette Sker- 
gyák Pál.

A tábortűz fénye lassan kihunyt, ami
kor Bődy Kornél kerületi vezetőtiszt ér
ces hangon belezendült az erdő alko
nyodó csendjébe. A fiukat a cserkész
erényekre, szeretetre, keresztény élet- 
szemléletre, közösségi tudatra buzdította. 
Szavai mint lágy esti harmat hullottak 
az ifjak szivébe.

Pünkösd hétfője Rimaszombat közön
ségének nagy szenzációt hozott. Az ózdi 
cserkészrepülőknek a városon végigvo
nuló csörlőautója és a rászerelt vitorlázó- 
gép felkeltette mindenkinek érdeklődését. 
Már az istentiszteletek alatt megindult 
a város lakossága az erdőbe, hogy lássa 
és élvezze a levegőben úszó gépmadarat. 
Az ünnepélyes zászlófelvonás után vet
ték kezdetüket az istentiszteletek, ame
lyeken Ra d á n y  Lajos esperes-plébá
nos, Bo r o s  Elemér és Smí d  Lehel 
emlékeztek meg a cserkészcsapatok ju
bileumairól és intéztek mélyenszántó 
beszédeket az ifjúsághoz, buzdítván őket 
a cserkészszellem ápolására, a cserkész
eszmény és a lélek kiáradása jegyében. 
A forgószinpad kiképzés meggyőzte a 
rimaszombati közönséget, hogy a cser
készcsapatokban komoly munka folyik, 
komoly nemzetépités, hogy az ifjúság 
komolyan készül elő az életre, a szent 
magyar életre.

A cserkésznap legnagyobb szenzációja 
volt az ózdi cserkészrepülők vitorlázó 
bemutatója. Az ózdi cserkészrepülők már 
10 év óta dolgoznak, négy gépük van 
és az országban egyedülállóan autóvon
tatással dolgoznak. Fenséges látvány 
volt, amint a gépmadár felemelkedett a 
levegőbe és végigszántotta a levegőeget. 
Kár, hogy a repülés közepette semmilyen 
szellőcske sem fujdogált, amely a gépet 
ragadhatta volna. A modellek bemuta
tása teljes sikerrel járt, s amint értesü
lünk mozgalom indult meg a rimaszom
bati vitorlázó repülés megszervezésére. 
A korszerű hadijáték modern volt és 
félelmetes. Mindenkit megrázott a kor
szerű haditechnika döbbenetes ereje, s 
valahogyan az embereket megszállta vala
milyen megrendülés és úgy éreztük, hogy 
örök igaz a katonadal szava: Ma még 
piros élet, holnap fehér álom...

De félre gond és félre bú, megzen- 
dült Lali Sándor száraz fáján a muzsika 
és mindenki egy pár órára átadta magát 
a gondtalan örömnek.

Két szép napot adott az Isten a rima- 
szombatiaknak, s hogy ez a két nap 
olyan szép sikerrel zárult, érdeme az 
elsősorban Kovács Józsefnek, Makovits 
Jenőnek, Gál Gyulának, Sinka Aladár
nak. Sokat kellene felsorolni, de nem 
tehetjük. Sok jót kívánunk a rimaszom
bati csapatoknak továbbra is.

Jó munkát! L.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

Felem elik a kenyérfejadagot.
A közellátás minden vonalán életbe

léptetett tervszerű gondoskodás egyik 
legjelentősebb eredménye, hogy sikerült 
biztosítani a zavartalan kenyérellátáshoz 
szükséges gabona- és lisztmennyisége
ket. Az ország közellátása most abba a 
helyzetbe került, hogy a legnehezebb 
kenyérellátási időszakban: aratás előtt, 
az uj beszolgáltatást rend életbelépteté
sekor az illetékes tényezők fontolóra 
vehetik a kenyérfejadagok felemelését. 
A közellátási minisztériumban most dol
gozzák ki a kenyérfejadagok felemelé
sére vonatkozó számításokat. Értesülé
sünk szerint már julius hó 1-től kezdve 
felemelik a kenyérfejadagokat és rövi
desen megjeleoik a rendelkezés, hogy a 
kenyérfejadagok felemelése milyen mér
tékű lesz.

— Eljegyzés. Morvay Piroska oki. 
ének szak. tan., Loníay Rajner László az 
Operaház tagja jegyesek.

Látogatás. Vitéz kisbarnaki Farkas 
Ferenc vezérezredes főcserkész Rima
szombatban hivatalos látogatást tett. 
Megszemlélte a cserkészcsapatokat és a 
látottak felett teljes megelégedését fe
jezte ki. Kíséretében volt Gundrum Káz- 
mér orsz. vezetőtiszt és Pottyondi Géza 
százados. A főcserkész ur tisztelgő láto
gatást tett a fispán, alispán, gimn. Igaz
gató és polgármester uraknál. A cser
készek egy gipszbe öntött cserkész
liliommal kedveskedtek a főcserkész ur
nák.

Kiküldetés. A VKM. Vitéz Fábián 
Vilmos Igazgatót a kiskunhalasi Szilády 
Áron ref. gimnáziumhoz küldötte ki az 
érettségi vizsgálatokhoz kormányképvi
selőül.

Kinevezés. Turóczy Zoltán püspök a 
VKM. által engedélyezett önálló rima- 
szombati evangélikus állami hitoktatói 
állásra Amminger Ferenc segédlelkészt 
nevezte ki. Amminger mintegy éves 
működésével Rimaszombat közönségé
nek szeretetét és közbecsülését vívta ki. 
Gratulálunk.

Érettségi vizsgák. Az Egyesült Pro
testáns Gimnáziumban junius hó 7—10 
folytak le az érettségi vizsgálatok Varga 
Imre ref. lelkész elnöklése alatt. A kor
mányt Vathy-Bemport Elek dr. a buda
pesti fasori ev. gimnázium tanára kép
viselte. Kitüntetéssel érettek Kisfaludy 
Lajos, Vörös Mária. Jelesen érettek Bán 
Géza, Hegedűs András. Jól érettek Balta 
István, Fekete István, Helmeczi András, 
Ivanics Endre, Liptay László, Poprócsi 
István, Szerző Aladár, Almássy Éva, 
Kandra Viola, Kiss Marianne, Sárkány 

í Éva. Elégségesen érett 15, javitóvizsgá- 
i latra utasittatott 3 tanuló.

Halálozás. Özv. Pruckner Kálmánné 
szül. Brada Anna életének 47-ik évében 
elhunyt. Temetése junius 18-án ment 
végbe.

Közgyűlés. Folyó hó 16-án délelőtt 
11 órakor tartotta meg a Rimaszombati 
Járási Hitelszövetkezet mint az 0. K. H. 
tagja id. Szabó Elemér elnöklete mellett 
huszonegyedik rendes évi közgyűlését a 
tagok élénk érdeklődése mellett. A köz
gyűlés tárgysorozatára felvett anyagot 
Sichert Károly alelnök ismertette, aki 
felolvasta az igazgatóság üzleti jelenté
sét, ismertette a mérleg- és nyereség
számla tételeit, javaslatot tett az igaz
gatóság nevében a kilépő és uj igazga
tósági és felügyelőbizottsági tagok vá
lasztására nézve, magyarázta az alap
szabályok 26. §-a módosításának szük
ségességét és előterjesztést tett egyrészt 
a Rimapálfala és Vidéke Hitelszövetke
zet, másrészt az Iparosok és Kereskedők 
Hitelintézete f. a. rimaszombati cégnek 
beolvadására nézve. A felügyelő bizott
ság jelentését Tóth László felügyelő b. 
tag terjesztette elő. A közgyűlés úgy az 
igazgatósági mint felügyelőbizottsági je- 
jentést, a mérleg és nyereség-veszteség 
számlát, ahol jelentékeny belső és ki
mutatott tartalékolások és ingatlan — 
berendezési leírások — történtek, meg
elégedéssel és egyhangúlag vette tudo
másul, hozzájárult a kimutatott 470301 
P tiszta nyereség javasolt felosztásához, 
melyből az üzletrésztulajdonosok 5°/« 
osztalékot kapnak és a felmentvényt 
megadta. Hozzájárult a közgyűlés az 
alapszabályok 26. §-ának módosításához 
és elfogadta az igazgatóság javaslatát a 
Pálfalva és Vidéke Hitelszövetkezet és 
az Iparosok és Kereskedők Hitelintézete 
f. a. rimaszombati cégnek beolvadására 
a Járási Hitelszövetkezetbe. Uj igazga
tósági tagul megválasztotta a közgyűlés 
Pólós István pálfalvai és Habán András 
rimatamásfalvai gazdálkodókat, uj fel- 
Ugyelőbizottsági tagokul pedig Urbán 
Károly bátkai ref. lelkipásztor, Vincze 
István darnyai községi biró és gazdálkodó 
és Pelle András gömörpéterfalai községi 
bíró és gazdálkodókat. Perecz Samu a 
tagok nevében köszönetét mond az igaz
gatóság és felügyelöbizottság körülte
kintő munkájáért és köszönetét mond a 
tisztviselőknek is ügybuzgóságukért.

Konfirmáció. Az evangélikus egyház
ban pünkösd másodnapján ment végbe 
a konfirmáció, a konfirmációi vizsga ezt 
megelőzőleg már szombat délután volt. 
Konfirmált 12 fiú, 21 leány, akikhez 
vitéz Bardth Károly lelkész intézett szi- 
vekbemarkoló szavakat, intvén őket 
törhetetlen egyházhüségre, áldozatos egy- 
házszeretetre. A konfirmándusokat a 
Luther Kör és Leánykör uj testamentu 
mokkái ajándékozta meg.

A rimaszombati egyesült prot. gimn.
1893 bán érettségizett tanulói folyó évi 
junius hó 27-én délelőtt 9 órakor tart
ják találkozójukat a gimn. tanácstermé
ben. Felvilágosítást ad Báthory Andor 
nyug. tanár.

A 600 éves zenekar, amely egy he
lyes női kisbőgőssel gyarapodott — tisz
telettel értesíti Rimaszombat és vidéké
nek nagyérdemű közönségét, hogy a 
jövőben minden csütörtökön este 8-tól 11-ig 
zeneestet tart a Polgárikör gyönyörű 
kerthelyiségében — esős időben a nagy 
teremben, amelyre mindenkit szeretettel 
meghívunk. Beléptidij természetesen nin
csen, de a 600 éves zenekar által vál
lalt hadi  á r v a  részére önkéntes ado
mányokat hálás köszönettel elfogadunk. 
Kitűnő ételekről és hüsitő italokról gon
doskodunk, de ezt előre garantálni 
nem merjük. Az elnökség.

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

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

a

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

A hadiárvák és hadigyámoltak tan
díjkedvezménye. A hivatalos lap szom
bati száma kormányrendeletet közöl a 
hadiárva és hadigyámolt tanulók tandíj
mentességéről és tanulóotthoni díjked
vezményéről. A rendelet a tandíjmentes
séget és mellékdijmentességet a polgári 
iskolában általános elégséges tanulmányi 
eredményt elért hadiárva tanulókra, to
vábbá az 1. vagy II. járadékosztályu hadi
rokkantak általános elégséges tanulmá
nyi eredményt elért hadigyámolt gyer
mekeire is kiterjeszti. Intézkedik a ren
delet a magántanulók díjmentességéről 
és a tanulóotthoni díjkedvezményről Is.

Megvonják a kenyérjegyet a do
logkerülőtől. A mezőgazdasági munkák 
legfontosabb időszakában, ezekben a 
hetekben a vidéki rendőrségek állan
dóan ellenőrzik az ácsorgó, dologtalan 
embereket. Egyes vidéki városokban 
már az elmúlt hetekben több razziát 
tartottak és ennek eredményeképpen a 
gazdák panaszai enyhültek, ha mégis

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország Kormányzója szüle
tésének 75-ik évfordulója alkalmá
ból a kormány ötpengős alumínium- 
érmeknek verését és forgalomba- 
hozatalát rendelte el. Az erről 
szóló 3290/1943. M. E. számú 
rendeletet és az idevonatkozó pénz
ügyminiszteri hirdetményt a hiva
talos lap junius 18-iki száma közli. 
Az uj ötpengős aluminium-érmék 
egyik lapjukon a kormányzó ur 
képmását viselik „Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzója" és Születésének 75. év
fordulójára" körirattal, másik lap

2 -s z e r  n a p o n ta
reggel és különösen esfe lefekvés elóM

Chlorodoni
f o g p a s z t a

ilyen dologtalan munkakerülő ember 
akadna a közigazgatási ellenőrzést vég
ző hatóságok útjába, akkor a legszigo
rúbb eljárást fogják velük szemben 
lefolytatni. Az első megtorlás az lesz, 
hogy a kenyérjegyet megvonják a sza- 
botálóktól, azután internálják, illetve 
munkatáborba küldik őket.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 50/o-os osztalékot fizet.

A házasodási kölcsönök sorsa a férj 
hősi halála esetén. Adott esetből ki
folyólag felmerült az a kérdés, mi tör
ténjék az esetben, ha a házasodási köl
csönt felvett házastársak közül a férj 
hösihalált halt. Ilyen esetben, mint az 
erről kiadott hivatalos tájékoztató közli, 
a belügyminiszterhez előterjesztést kell 
tenni a kölcsön elengedése iránt. Az 
előterjesztéshez csatolni kell a férj hősi 
halálát igazoló katonai hatóság, Vörös- 
kereszt, vagy hadigondozó tiszt által ki
adott bizonyítványt.

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.

Száz éve a miskolci nagy tűznek.
Miskolc város törvényhatósági bizott
ságában Lichtenstein László főispán 
megemlékezett a Miskolc várost száz 
évvel ezelőtt elpusztított tűzvészről. 
1843. junius 19 én hat óra alatt Miskol
cot teljesen lángbaboritotta a nagy tűz 
és a várost csaknem teljesen elpusztí
totta. Leégett a vármegyeháza, város
háza, templomok, közintézmények és 
iskolák, mintegy kétezer épület semmi
sült meg.

jukon Magyarország címere van az 
értékjelzéssel, a verési évszámával 
és „Magyar Királyság" körirattal, 
valamint a budapesti m. kir. állami 
pénzverő „BP“ jelzésével. Az öt
pengős aluminium-érme átmérője 
36 milliméter, súlya hat gram. Az 
ötpengős aluminium-érméket a Ma
gyar Nemzeti Bank junius 18-tól 
kezdve hozza forgalomba. Az öt
pengős ezüstérmék továbbra is 
változatlanul forgalomban marad
nak. Pénzügyminiszteri rendelet 
alapján az uj ötpengős aluminium- 
érmekből 2 millió darabot vernek 
10,000.000 pengő értékben.

Uj ötpengős alum ínium -érm ek a korm ányzó szü letésének  
75. évfordulója alkalm ából.



Gr ö m fir 1943 junius hó 20.

A Rimaszombat—Tamásfalvi ev. 
egyház belmissziói szervei 1943. évi 
junius hó 20 án (vasárnap) este fél 7 
órai kezdettel műsoros estet rendeznek 
a Polgárikor nagytermében, melynek 
jövedelmét jótékonycélra fordítják. Mii 
sor: 1. Megnyitó beszéd. Tartja: vitéz 
Baráth Károly ev. lelkész. 2. Énekduó. 
Éneklik: Oskó Józsefné és Durda Mar
git. Zongorán kiséri : Amminger Ferenc. 
3. Turmezei Erzsébet: A Kerekes gye
rekek nyaralnak. 1 felvonásos szinmü.

Előadják a vasárnapi iskolások. 4. P. 
Tschaikowszky: „Chanson tristo" és L. 
van Beethoven: „Menüett* hegedűn ját- 
sza: Istók Endre, zongorán kíséri: Am
minger Ferenc. 5. Amminger Ferenc 
Reményik Sándor verseket ad elő.6. Egyed 
Aladár „Legyen akaratod", énekli: Oskó 
Józsefné, zongorán kiséri: Amminger 
Ferenc. 7. Turmezei Erzsébet: „Isten 
legkisebb szolgái", 1 felvonásos szinmü, 
előadják a vasárnapi iskolások. Konferál: 
Szokolay Kató.

A várm egye egészségügyi
A vármegye legutóbbi közigazgatási 

bizottsági ülésén dr. Eszenyi Gyula vm. 
tisztiföorvos jelentésében többek között 
a következőket Írja:

„Vármegyénk 1943. évi május havi 
közegészségügyi állapota az elmúlt hó
nap és az elmúlt év ugyanezen hónap
jához viszonyítva a fertőző betegségek 
szempontjából kielégítőnek mondható. 
Rosszabbodott a közegészségügyi álla
pot azon okból, mert a rimatamásfalvai 
gyalogsági laktanyában az oda elhelye
zett mintegy 700 főnyi munkaszolgálatos 
között 76 serologiailag, illetve laboratő- 
riumilag megállapított kiütéses-typhus 
megbetegedés fordult elő, eddig 9 halál
esettel.

Rozsnyó megyei városban a harctér
ről hazatért katonák tömegesebb para- 
typhus megbetegedéseket hoztak maguk
kal, mely eseteknek a kivizsgálása folya
matban van. Úgy a rimatamásfalvai, 
mint a rozsnyói laktanyák vesztegzár 
alatt vannak. A nem fertőző megbetege
dések közül hurutos légcső megbetege
dés fordult elő nagyobb számban. A 
fertőző betegségek közül 3 diphtheria, 
7 vörheny, 19 kanyaró, 3 bárányhimlő, 
7 szamárköhögés, 9 hastyphus, 1 Heine- 
Medin-féle gyermekbénulás, 76 kiütéses 
typhus 9 halálesettel, 49 tüdőgümőkór 
és 1 maláriás megbetegedés fordult elő. 
A hónap végén nyilvántartott tbc-sek 
száma 450, a trachomásoké 15 volt.

A folyó évi április havi népmozgalmi 
adatok szerint a vármegyében élve 179, 
halva 5 gyermek született, igy az összes 
születések száma 184 volt. Ezzel szem
ben a halálozások száma 170 et tett ki, 
s igy a vármegye szaporodása összesen 
14, amely szám szomorúan kevés. Az 
előző hónaphoz viszonyítva 26 tál keve
sebb és az elmúlt év ugyanezen hónap
jához viszonyítva 53 mai kevesebb; ka
tasztrófában csekély.

A bejelentett elvetélések száma 11 
volt, mely szám a születésekhez viszo-

és m ezőgazdasági állapota.
nyitva 5'9%-nak felel meg, a múlt hó 
3'3%-ával és a múlt év ugyanezen hónap
jának 4'7°/0-ával szemben. Ezen számada
tok azt mutatják, hogy a vetélések egyen
kénti kivizsgálásával a kívánt eredmény 
nem érhető el."

Halász Sándor m. kir. gazdasági fel
ügyelő a vármegye gazdasági felügyelő
ségének vezetője az alábbi jelentést ter
jesztette elő:

„Május elejétől junius elejéig tehát 
közei 1 hónapig nem volt csapadék, 
ellenben hideg, szeles, száraz időjárás 
uialkodott, sőt a gyakori éjszakai fagyok 
a burgonyát, babot, kukoricát leperzsel
ték, átlag 30—40%-os kárt okozva, a 
többi növényzetet pedig fejlődésében 
erősen hátráltatták. Különösen a takar
mánynövények és a gyepezet szenvedett 
tetemes károkat. A rozsokban észlelt 
súlyos károk csak azért nem jelentéke
nyek, mert keveset termelnek megyénk
ben. A búza és a tavaszi kalászosok 
még behozhatják a szenvedett hátrányt, 
amint arra minden remény meg is lehet 
a junius első negyedében leesett mint
egy 45 m/m. meleg, rendkívül kedvező 
eső következtében. A babot pótolták 
pótvetéssel, a burgonya és kukorica 
előreláthatólag kiheveri a fagykárt. A 
mesterséges és természetes takarmányok 
tenyészideje elmúlt, az első kaszálás 
rendkívül sovány eredményét az eső 
már nem befolyásolhatja, de különösen 
ott, ahol már kaszáltak, vagy hamaro
san letakaritják az anyaszénát, ott jó 
sarjutermésre lehet remény.

A helyzet gyors javulása remélhető a 
kedvezően megváltozott időjárástól. A 
legelők megjavulása lehetővé teszi a 
téli takarmánykészletek gyűjtését is. A 
vágómarha igénybevétel egészséges sze
lekciót végzett és ebből a szempontból 
az egyébként elég súlyos egyéni áldo
zathozatal a minőségi színvonal emelé
sében talál ellenértéket a köztenyésztés 
szempontjából.

Nemzeti filmszínház.
A pünkösdi ünnepek alatt bemutatott, 

s művészi eszközökkel megalkotott „Em
berek a havason" komor története elle
nére is hatalmas sikert aratott. Szom
baton és vasárnap az olasz filmek soro
zatából a „Vérbosszú" cimü remekmű
vet láthatjuk. Az olasz történelem lég 
véresebb szakaszát: a Mediciek korát 
mutatja be lélekzetelállitó képekben a 
nagyszerű történet, melynek főszerepeit 
Conchita Montenegró és Leonardo Cor- 
tese játszák. — Junius 21 én, hétfőn és 
22 én, kedden „Nehéz apának lenni"

cimü mindenütt nagy sikert aratott ma
gyar vígjáték másodbemutatójára kerül 
sor. Főszerepekben Csöpi Fetkó, a leg
kisebb magyar filmsztár, Páger Antal, 
Szeleczky Zita, Egri Mária, Mály Gerő, 
Bilicsi Tivadar stb. — Junius 23-án, 
szerdán és 24-én, csütörtökön Nyirő 
József első nagy filmjét, az „Uz Bencé"-t 
láthatjuk viszont. Az örökszép emberi 
történet főszerepeit Bordy Bella, Jávor 
Pál, Szilassy László és Mály Gerő ját
szák. — A legközelebbi nagy újdonság 
a „Bengázi" cimü világhírű olasz film 
lesz, amelynek női főszerepét Tasnády- 
Fekete Mária játsza.

R Á B E L Y  K Á R O L Y  | | |
könyvnyomdája és könyvkötészete 

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám. Alapitatott
Telefon : 56. 1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 
kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 

-1 tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat
ványokat. Raktáron tartok: Posta
könyvet 50, 100, 150 és 200 lappal, 
Vizsgálati-, Lisztforgalmi-, Husfor- 
galmi-, Cséplési- és Mázsálási köny
veket. Levente Egyesületek részére: 

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok.

I Tartsuk be
a légoltalm i e lőírásokat! 1

S P O R T . Eladó
Labdarúgás.

Losonci AFC—Rimaszombati Törek
vés 3:1 (1:1). A Törekvés Vaskó, Vicián
II., Antóny, Kosztra, Kardos, Mucsik, 
Szapáry II., Kisfaludi, Barczi, Dombóvári, 
Páles, (Vályi) összeállításban játszott. 
Szép számú közönség előtt folyt le a 
barátságos mérkőzés. Az 1. félidőben a 
helyi csapat jobban játszott a losonci 
együttesnél és ekkor 3 gólt is rúghatott 
volna, azonban a csatárok a legjobb 
helyzeteket kihagyták. A 32. percben 
Barczi révén vezetéshez jutottra helyi 
csapat, a LAFC a 43 p. egyenlít ki. A 
II. félidőben a helyi csapat kissé vissza
esett és ezt a LAFC kiváló együttese ki
használva a 4. és 18 p. gólt ért el. A
6. p-ben Barczi 11-sét a losonciak kiváló 
kapusa kivédte.

A Törekvésnek tartalékosán kellett 
kiállnia, de igy is a csapat jó teljesít
ményt nyújtott, különösen az 1. félidő
ben. A két fiatal, Vaskó és Viczián II. 
elég jól mutatkoztak be.

Előmérkőzésen a Törekvés II—Kato
nai IX et 8:4 (3:2) verte meg.

Vasárnap Salgótarjánban játszik a 
helyi csapat. Reméljük, hogy sikerül az 
itthon elszenvedett súlyos vereséget ki
köszörülni.

' Irodalom .
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-Tfindérvásár, 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.

„Magyar Föld“ címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában! 
és Csongorády György szakoktatási igaz-J 
gató szerkesztésében képes mezőgazda
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 1 30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

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

A „Búvár" júniusi száma gazdag 
tartalommal jeleni meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon diszitett lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé- ; 
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

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

A „Magyar Erő", Nyirő József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért ] 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet-körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

az A n d r á s s y - u t c á n

egykb. 500 a  öl telek
Érdeklődni lehet a kiadó- 
hivatalban.

Borsod, Gömör, Zemplén és 
Abaujvármegyei

gabonakereskedőket
ezúton értesitem, hogy mint 
kijelölt körzet i  kereskedőnek 
módomban van az 1943—44. 
gazdasági évre vonatkozóan 

helyi kereskedőkkel
s z e r z ő d é s e k e t  k ö t n i .
A szerződések benyújtásának 

határideje folyó hó 22.

B u r g e t  Z s o l t
Miskolc

Széchenyi-u. 74. Telefon: 19—51.

É R T E S Í T É S .
Tisztelettel értesitem a n. é. közön
séget, hogy tizenhárom hónapi harc
téri szolgálatomról hazatérve

borbély és fodrász m űhelyem
vezetését újból átvettem, s azt sze
mélyes vezetésem alatt tovább foly
tatom a régi helyemen Horthy 
Miklós tér 27. szám alatt.
A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok illő tisztelettel:
B O G N Á R  G Y Ö R G Y

borbély és fodrász.

Főzni tudó m in d e n e s
jó fizetéssel azonnal felvétetik 
Rimaszombatban. Cim a kiadó- 
hivatalban.

Felhívás!
A M. Kir. Pénzügyminisztérium f. évi 

május 31-én kelt, 22.297/1943. V. fő. 
számú rendelkezése folytán felhívom a 
„Rimaszombati Csizmadia Temetkező és 
Segélyező Egyesületei“ — felszámolás 
alatt — tagjait, hogy az őket megillető 
vagyonrészek felvétele végett nálam 
(Rimaszombatban, Losonci utca 50. hsz. 
alatt) folyó évi augusztus hó 1 ig je
lentkezzenek, — ellenesetben igényjo
gosultságukat elveszítik és az őket meg
illető vagyonrészek közjótékonysági célra 
lesznek fordítva.

A minisztériumi rendelkezés szerint 
tehát a jelentkezési végső határidő nem
1944. évi május hó 15-e, mint ahogyan 
az a „Gömör" f. évi 19., 20. és 21. szá
méban hirdetve volt, hanem a fent meg
jelölt határidő.

Zádory Gábor s. k. 
csizmadia iparos mester 

a felszámoló bizottság elnöke.

I
 Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 

A takarékosság nemzetvédelem ! *

A pazarlás hazaárulás ! c

Rimaszombat 1943. Nyomatolt Róbely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


