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O R O K  M Á R C IU S . . .
Tavasz szellői 

napkirály fényes
fujdogálnak. A 
híntóján végig

köszönt és éri, a magyar Március 
magyar tavasztváró fia márciusi |

száguld az égboltozaton és aranyos [ leikülettel, márciusi hittel köszönte-
nyilait szerteiövelli. Megolvad a 
hó és a jég. Megindul a természet 
vérkeringése. A természet szive 
dobogni kezd. Kibomlik a termé
szet életfája és „Március", a tavasz 
leánya az embersorsok kobzán dal
ba kezd.. .

Március az emberéltek titokzatos 
ihletője; az emberietekben, mi
ként a föld mélyében, rejtelmes 
zsongás tapasztalható és a Március 
a nagy életbányából pajzán, játé
kos kézzel dobálja szét az éledő 
élet virágait...

Kibomlik minden... buzog min
den . . .  és Március megilleti a sza
badság mesefáját és a szabadság, 
a tavasz örökifjú gyermeke, az örök 
Márciusban látja szülőanyját...

Kilencvennégy esztendővel eze
lőtt egy borongós, csatakos már
ciusi napon, egy sötétes márciusi 
reggelen kifeslett a legszebb bimbó 
a szabadság mesefáján, a magyar 
szabadság. ..

Ez a szó: magyar szabadság, a 
szabadságeszme legszebb, legszen
tebb szimbóluma; 1848. a szabad

lek Március Idusa...
Tavasz-szellők szálldosnak a ma

gyar égen, a magyar földmives ki
megy a szántóföldjére, felnéz az 
égre, imát rebeg az ajka, könnyben 
úszik szeme, belevágja az ekét l " ’ 
a zsíros televénybe és kötényéből 
hinti az áldást a barázdákba, s ma 
érzi, hogy munkája a legfensége
sebb istentisztelet. Ma minden ma-, 
gyár mag, minden darab magyar 
kenyér nemzeti közvagyon, a nem
zeti becsület kérdése, s ezért a 
legteljesebb nemzeti önellátás alap
ján a legbelterjesebb nemzeti gaz 
dálkodásra kell törekednie...

A magyar tavasz szellői száll
dosnak és az új magyar élet szán- 
tóvetői, az örök Március szerel
mesei, az új magyar élet örökifjú 
igéivel mennek a tavasz elébe...

A magyar ugaron, az évszázados 
magyar átkok, magyar bűnök és 
nagy visszavonások, a testvérvér 
izzó bíborától átitatott magyar uga
ron bimbók feseinek, bimbók bo- 
molnak virágzásba: a nemzeti hi- 

a nemzeti önismeret, a 
nemzeti bünbánat.

S ma érzi mindenki, hogy tagja 
a magyar élet egyetemének és 
senkise vonhatja ki magát a nagy 
magyar életépitéséböl és reádöbben 
mindenki a nagy magyar mulasz
tásokra, s annál több lendülettel, az 

i örök Március forrongó élniakará- 
sával igyekezik megvalósítani a 

i nemzeti egységet, a nemzed egy-

akaratot, mely szüli a nemzet meg
erősödését, amire szükségünk van 
az elkövetkezendő nagy napokban, 
a magyar feltámadás szent óráiban.

Az örök Március szellője száll- 
dos,r s drága véreink valahonnan 
az Őshaza felől hozzák a magyar 
feltámadás reményterhes igéit...

Magyar feltámadás reménye, te 
vagy az örök Március legboldogi- 
tóbb ígérete, legmegrázóbb igézete. 
A magyar feltámadás azonban nem 
megállás, örök Március az, örök 
magvetés, örök országépités, örök 
teremtés.

A magyar Március igehirdetése: 
Vess az örök Márciusnak! Az örök 
Március emblémája 1848., melyet 
körülölel a magyar róna vasbuzá- 
tól ringó kalásza...

Az örök Március halhatatlan ma
gyar szabadság.

S...I.

Dr. KÁLLAY MIKLÓS Magyarország uj miniszterelnöke és külügyminisztere.

ságeszme legméltóbb emblémája,
mert a magyar szabadságeszme, zója még azon a napon dr. Kállay

A hét elején a magyar kir. mi- i te meg, amelynek 1922-ben már 
nisztérium vezetésében váratlan vál-; főispánja volt. 1929-ben kereske-i 
tozás állott be. Bárdossy László delemügyi államtitkár, majd később 
miniszterelnök és külügyminiszter országgyűlési képviselő lett. A 
megrendült e g é s z s é g i  állapota Gömbös Gyula-kormányban több 
miatt március 10-én benyújtotta le- éven át a földmivelésügyi minisz- 
mondását. Magyarország Kormány- térium élén állott és a magyar gaz-

az örök szabadságeszme legtragi
kusabb, legáldozatosabb hordozója.

A magyar szabadság több volt, 
mint az örök szabadságeszme, a 
a magyar szabadság költészet volt, 
a magyar vér, a magyar arany 
költészete; a magyar szabadsági 
álomszerű meteor volt, amelyben s 
évszázados álmok hihetetlen, csoda- 
szerű egymásutánban kelnek életre; 
a magyar szabadság aranyeső volt, 
mert az ezerév minden káprázata

Miklós m. kir. titkos tanácsos, felső
házi tagot bizta meg a kormány 
megalakításával. Az uj miniszter- 
elnök előterjesztése alapján a Fő- 
méltóságu Ur a kormány tagjait 
eddig viselt állásukban megerősí
tette, mig a külügyminisztérium ve
zetésével a miniszterelnököt ideig
lenesen megbízta.

Az egész magyar közvélemény 
mélységes sajnálattal vette tudomá
sul Bárdossy László távozását, aki

lélekszirma, értékvetülete csodás, egy esztendős működése alatt ne
héz viszonyok között súlyos felada
tokat oldott meg. Érdemeinek méltó 
elismerését jelenti az a magas ki
tüntetés, amelyet távozása alkal
mából Magyarország Kormányzója 
néki adományozott.

szinpompas csillaghullásként hull 
alá a magyar lélekre, hogy belőle 
táplálkozzék, hogy belőle merítsen 
erőt a magyar élet szomorú évei-j 
ben és örök időkre a magyar lélek, 
a magyar gondolat karanténja le-1 
gyen...

A magyar szabadság, az örök 
Március legszebb ajándéka, mert 
benne a tavasz életpezsditő, élet
szülő ereje a leghatalmasabban 
nyilatkozott meg.

A magyar szabadság az örök

Dr. Kállay Miklós, az uj magyar 
kir. miniszterelnök és külügyminisz
ter a magyar politikai élet kima
gasló egyénisége. Egyik legősibb, 
legtörzsökösebb magyar család tag
ja, 1887-ben született a Káhayak

Március legdalosabb ajkú gyermeke, ősi földjén, Nyíregyházán. Római
mert a nemzet leikéből a legszebb 
kincseket csalta elő, a nemzetet 
dalra ajzotta.

Az örök Március legszebb napja

katolikus vallásu, jogi tanulmányait 
a budapesti és több külföldi egye
temen végezte. Pályafutását Sza
bolcs vármegye szolgálatában kezd-

dák egyöntetű véleménye szerint a 
világháború utáni időkben ő volt a 
legkitűnőbb földmiveiésügyi minisz
ter. 1935-ben adta át helyét néhai 
Darányi Kálmánnak, amikor újra 
képviselővé választották. 1937-ben 
a Kormányzó Ur az Országos Ön- 
tézésügyi Hivatal elnökévé nevezte 
ki, mely hivatásában kitűnő ered
ményeket ért el. 1937-ben a felső
ház örökös tagja is leit. Amikor a 
Kormányzó Ur bizalma őt állította 
a magyar felelős minisztérium élére, 
biztos kézzel emelte ki azt az embert, 
akinek hajlithatatian, kemény ma
gyarsága és a magyar földet ra
jongásig tisztelő szeretete bizonyára 
átvezeti az országot az elkövetke
zendő nagy időben a szebb és bol
dogabb jövőhöz.

így dr. Kállay Miklós Kormányzó 
Urunk bizalma mellett a nemzet 
bizalmát is bírva kezdheti meg 
felelősségteljes, komoly munkáját.

Gömör és Kishont vármegye  
kisgyiilésének március 11-én tar
tott ülésén dr. H o r v á t h  Árpád 
alispán bejelentette, hogy a várme
gye közönsége nevében dr. Kállay 
Miklós m. kir. miniszterelnököt az 
alábbi távirattal üdvözölte:

„Miniszterelnökké történt kine
vezése alkalmából mély tisztelet
tel üdvözöljük Nagyméltóságodat. 
Egyben biztosítjuk, hogy az or
szág és a nemzet érdekében ki
fejtendő alkotmányos tevékeny
ségében a mai nehéz időknek 
megfelelően a legmesszebbmenő 
támogatásban kívánjuk részesí
teni, hogy Nagyméltóságod és 
kormányának célkitűzései s el
határozásai országunk javára ma
radéktalanul megvalósulhassanak" 
A bejelentést a kisgyülés tagjai 

nagy lelkesedéssel vették tudomá
sul, s az uj miniszterelnököt mele
gen ünnepelték.

A M a g y a r  É let P á r t ja
rimaszombati szervezetének intéző- 
bizottsága csütörtökön este ülést 
tartott. S z ő l l ő s y  István vsi. titkár 
bejelentette, hogy dr. L ö c h e r e r  
Géza pártvezelő tisztségéről lemon
dott, amit a MÉP országos vezető
sége tudomásul vett. Az intézőbi
zottság a megüresedett pártvezetői 
tisztségnek a központ által való be
töltésére egyhangú lelkesedéssel 
id. Rábely Miklós alelnököt jelölte.

Id. R á b e l y  Miklós alelnök be
jelentette, hogy az elmúlt esemé
nyek során a MÉP helyi szerve
zete nevében vitéz Horthy István 
kormányzóhelyettest táviratban üd
vözölte, vitéz Lukács Bélát, a MÉP 
országos elnökét pedig a helyi 
szervezet bizalmáról biztosította.
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A  tá rsa da lm i egység jegyében fo lyt le a z evangélikusok 
m iisoios szeretetvendégsége.

A helybeli protestáns egyházak szere- 
tetvendégségei mindenkor különleges 
eseményt jelentenek városunk társadalmi 
életében. Ezek az igazi jótékonyság je
gyében megrendezett vallásos délutánok 
nemcsak magas nivón álló műsoruk ré
vén, hanem a város keresztyén társa
dalmát a krisztusi szeretetben való össze
fogásának törekvésében nyertek hatal
mas népszerűséget. Mindezt kifejezően 
bizonyította újra az Ev.Aszony- és Leány
kor március 8-án az Iparoskör nagy
termében megtartott szeretetvendégsége. 
Városunk legnagyobb előadótermét az 
utolsó helyig megtöltötték nemcsak a 
Rimaszombat—rimatamásfalvai ev. egy 
házközség tagjai, hanem a más vallásu 
vendégek is. Az örökzölddel díszített és 
virágoktól pompázó asztaloknál ott lát 
tűk Radány Lajos r. kát. esperes plébá
nost, Vargo Imre ref. lelkészt, vitéz Fá-\ 
bián Vilmos tanügyi főtanácsos, gimn. 
igazgatót, Aloesz Géza kir. ügyészségi 
elnököt, dr. Gabonás János helyettes
polgármestert és a város társadalmának 
számos más vezetőegyéniségét.

A közének után vitéz Baráth Károly 
lelkész magasan szárnyaló imádsággal 
fordult az Égik Urához, majd költői! 
szépségű beszéddel köszöntötte a meg-1 
jelenteket.

Nemcsak a természetben, hanem Isten 
országában: az emberi lelkekben is fo 
lyik a jég zajlása és a tavasz fakadása 
— mondotta. — Miként ma az egész) 
világ, Uten országa is készenlétben áll. 
Itt azonban a szellem fegyvereivel erő
sitik a krisztusi hitet, élesztik az ember 
szeretet tiizét, amelyek Isten országa 
felé vezetik az emberiséget. Vitéz Baráth 
Károly nagy ölömének adott kifejezést,] 
hogy újból ilyen egységben sikerült a 
szeretet asztalánál összehozni Rimaszom
bat társadalmából az Istenre-gondolókat, 
amely tény bizodalmas hittel tölti el, hogy | 
ez az. összefogás nemcsak a város, ha
nem a nemzet jövőjére is áldásos ha- j 
tással lesz.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó 
után az ev. vegyeskar énekelt Halász 
József karnagy szakavatott vezetése mel
lett. A kitűnő erőkből álló énekegyüttes 
hibátlan összhanggal és lendületes erő

vel adta elő Gábriel: „Mert úgy szerété 
Isten...“ cimü hatásos vallásos énekét. 
A karból kitűnt Halász Margit csengő 
tónusu és jól iskolázott szólója. A nagy 
tetszéssel fogadott énekszám után Gyulai 
Kató gimn. I. o. tanuló szavalta el Túr 
mezei Erzsébet: „Pilátus udvarában" 
clmii szép költeményét igazi tehetséget 
eláruló szavalókészséggel és rátermett
séggel.

Majd Pazonyi Béla gimn. tanár a 
„Hit és természettudományok" cimen 
tartott rendkívül érdekfeszitö előadást. 
Nagyszerű érvekkel és kifejező példák
kal hozta egyvonalra az emberiség éle
tében olyan fontos, látszólag ellentétben 
álló elméleteket. Gimnáziumunk fiatal 
tanárának eme bemutatkozó előadása 
— amely a lemondott vendégszónok he
lyett történt „beugrás" is volt — nagy 
képzettségről és széles látókörről tett 
bizonyságot.

Szamajdák Emmi kereskedelmista nö
vendék krdvesen és hatáskeltően sza
valta el Túrmezei Erzsébet egy másik 
vallásos költeményét, majd Fényes Sán
dor ev. egyházfelügyelő emelkedett szó
lásra és bölcs életszemlélettel, egy ke
leti rege kapcsán tárta a hallgatóság elé 
azt a csodás erőforrást, amelyből az isteni 
igazságokban rejlő összefogás táplálko
zik és aminek gyönyörű példája a vallá
sos délutánon összegyűlt közönség. Arra 
kérte a megjelenteket, hogy a hongyara- 
pitó Kormányzó Ur nyomdokain haladva 
igyekezzenek munkálkodni a szebb és 
boldogabb magyar jövő érdekében. A 
mély értelmű szavak nagy hatást vál
tottak ki. A záróének zsolozsmái után 
az Asszony- és Leánykor buzgó tagjai 
teát és süteményt szolgáltak fel. Majd 
kisorsolták a Jávorszky Zoltánná aján
dékozta hatalmas égetett tortát, amit 
egy honvéd-tizedes nyert meg.

A szeretetvendégség megrendezése és 
annak a gazdag büffével való megaján
dékozása az Asszony- és Leánykör tag
jainak lelkességét és ügyszeretetét di
cséri. A siker igaz örömmel és meg
nyugvással tölthette el az Asszonykör 
vezetőjét, csetneki Gyiirky Annát, aki be
tegágyáról is fáradhatlanul irányította a 
szeretetvendégség előkészítését.

A Légoltalmi Liga és a M agyar Vöröskereszt helyi 
csoportjainak évi közgyűlése.

A mai idők két fontos intézményének 
helyi csoportjai tartották meg az elmúlt 
héten Rimaszombatban évi rendes köz
gyűlésüket.

A Légoltalmi Liga rimaszombati 
helyi csoportja március 5 én délután a 
Városháza nagytermében számolt be el
múlt évi működéséről. A közgyűlést dr. 
Szepesbélai Róth Pál elnök lemondása 
miatt dr Dohnünyí Dezső alelnök ve
zette, aki meleg szavakkal köszöntötte 
a közgyűlésen megjelent Henkey-Hőnis 
Vilmos ny. vezérőrnagy, kerületi légol
talmi felügyelőt, Éva László polgármes 
tért és vitéz dr. Bükky Jenő rendőr- 
kapitányt, Rimaszombat város légoltalmi 
parancsnokát, valamint a nagyszámban 
összegyűlt tagokat. Majd Sohler Béla 
városi tűzoltóparancsnok, egyesületi tit
kár terjesztette be részletes jelentését a 
Liga helyi csoportjának 1941. évi műkö
déséről, amely a nehéz körülmények 
között is kielégítő eridményeket köny
velhetett el. A Ligának 732 tagja van, a 
házparancsnokok száma 498 fő. Ebben 
az eszterdöben ismét megkezdődnek a 
légoltalmi kötelező tanfolyamok, vala
mint a házparancsnokok továbbképzése. 
Ha a viszonyok megengedik, 1942 ben a 
Liga nagy szabadtéri bemutatót tart. A 
tetszéssel fogadott beszámoló után Pa 
tonay Gábor pénztáros jelentését hall
gatta meg és fogadta el a közgyűlés. A 
bevétel 3335 P 67 fillér, a kiadások 
3229 P 32 fillért tettek ki, igy a marad 
vány 106 P 35 fillér. A jövő évi költség- 
vetést 3078 P 20 fillérben állapították 
meg. A pénztári jelentés nagy elismerés
sel adózott Sohler Béla titkár és Züdory< 
Jolán irodavezető lelkes és hasznos mun
kásságának.

A beszámolók után Henkey-Hőnig

Vilmos ny. vezérőrnagy állott szólásra. 
Mindenekelőtt a legteljesebb dicséret 
hangján emlékezett meg a Liga helyi 
csoportjának működéséről. Majd lelkes 
hangú beszédben vázolta a Légoltalmi 
Liga célkitűzéseit, feladatainak fontossá
gát és Rimaszombat társadalmát ennek 
a fontos szervezetnek fokozottabb támo
gatására hívta fel.

Dr. Dohnányi Dezső alelnök köszönte 
meg az értékes felszólalást, majd az 
emelkedett hangú közgyűlés, amelyet a 
Magyar Hiszekegy elimádkozása nyitott 
meg, a Himnusz eléneklésével ért véget

A Magyar Vöröskereszt rimaszom
bati fiókegyesülete március hó 7-én tar
totta meg 2 évi rendes közgyűlését dr. 
Kriesch Lajos főorvos, ügyvezető alelnök 
vezetése mellett. Az elnök bejelentette, 
hogy dr. Horváth Árpád alispán és Éva 
László polgármester hivatalos elfoglalt
ságuk miatt magukat kimentették. A 
Magyar Hiszekegy elimádkozása után 
dr. Csetneki Pál jegyző olvasta fel a 
legutóbbi rendkívüli közgyűlés jegyző
könyvét, amelyet a közgyűlés egyhangú 
lag elfogadott. Majd Szöllősy János pénz
táros terjesztette be a múlt évi zárszám
adásokat. A bevétel 579 P 39 fillér, a 
kiadások 329 P 49 fillért tettek ki, úgy
hogy a maradvány 249 P 90 fillér. A 
múlt évi gyűjtés eredménye 2640 P 
volt, mely összeget teljes egészében a 
központnak küldték be. A jövő évi költ
ségvetést 523 P 90 fillérben állapítot
ták meg.

Dr. Balogh Ádám kórházi igazgató és 
dr. Révész Menyhért városi és járási 
tisztiorvos örömmel vették tudomásul a 
gyűjtés nagy eredményét. Indítványukra 
a közgyűlés kimondotta, hogy a jövőben

a gyűjtési eredményből a helyi szerve
zet számára is részesedést kérnek. Dr. 
Balogh Ádámné, Gömör és Kishont vár
megye önkéntes főápolónője bejelentette, 
hogy a vöröskeresztes teaestély tiszta 
jövedelme 1200 P volt, mely összeget 
az országos önkéntes főápolónő a helyi 
szervezet részére ápolással kapcsolatos 
célokra átengedett. A közgyűlés a be
jelentést örömmel vette tudomásul.

Dr. Kriesch Lajos ügyvezető alelnök 
tartotta meg ezután tartalmas évi be
számolóját. Az egyesületnek jelenleg 
274 tagja van, azonban a taglétszám 
állandóan növekedik. Nagy elismeréssel 
szólt az alelnök Rimaszombat város ál
dozatkész közönségéről, a gyűjtésben 
résztvett asszonyokról, leányokról, cser
készekről, leventékről és az iskolás ifjú
ságról, kiknek lelkes és önzetlen mun
kássága eredményezte az országos vi
szonylatban is kitűnő eredményt. Indít
ványozta végűi, hogy az elnöki tisztsé
géről más irányú megbízatása folytán 
lemondott dr. Horváth Árpád alispánnak

a közgyűlés az egyesület érdekében ki
fejtett eredményes munkásságáért köszö
netét fejezze ki és azt jegyzőkönyvben 
is megörökítse. A közgyűlés az indít
ványt nagy lelkesedéssel elfogadta. Ez
után megejtették a részleges tisztujitást. 
Elnök Éva László polgármester, ügyve- 
vezető alelnök dr. Kriesch Lajos, titkár 
dr. Mészáros János kórházi alorvos, 
pénztáros Szöllősy János, jegyző dr. Cset- 
neky Pál, a számvizsgálók Rábely Mik
lós és Szabó Károly lettek. A legköze
lebbi időben dr. Horváth Árpád alispán 
elnöklete mellett megalakulandó megyei 
választmányba tagokul dr. Horváth Ár- 
pádnét, dr. Eszenyi Gvulánét, dr. Kriesch 
Lajosnét, Tomcsányi Piroskát, Éva Lász
lót, dr. Eszenyi Gyulát, dr. Kriesch La
jost és Márkus Lászlót jelölték a fiók
egyesület részéről.

Indítványok nem lévén, dr. Kriesch el
nök köszönő szavaival és a Himnusz 
eléneklésével ért véget a mindvégig ko
moly lefolyású közgyűlés.

A vármegye Közigazgatási Bizottsága ünnepelte 
a Kormányzó Urat ás helyettesét.

Gömör és Kishont vármegye Köz- 
igazgatási Bizottsága március 10-én 
tartotta e havi rendes ülését. A hi
vatalos távolléte miatt akadályozott 
dr. ’S ó l d o s  Béla főispán helyett 
elnöklő dr. Ho r v á t h  Árpád alis
pán a következő bejelentést tette :

„Legutóbbi gyűlésünk óta nem
zeti életünkre nagy kihatással biró 
esemény következett be. Az ország
gyűlés a Kormányzó Ur helyettesí
téséről t ö r v é ny t  alkotot t ,  s a  
múlt hónap 19-én nagy lelkesedés
sel választotta meg v i t é z  n a g y 
b á n y a i  Hort hy  Istvánt az or
szág kormányzóhelyettesévé.

Történelmünk válságos idejében 
e fontos esemény hatása alatt az 
öröm és megnyugvás érzésén túl 
minden magyarral együtt azt kí
vánjuk: adjon az Egek Ura erőt, 
egészséget és hosszú életet Kor
mányzó Urunknak, kinek fenkölt 
személye mindig össze tudta fogni 
a nemzetet és annak mindenkor 
erős kezű, biztos szemű kormányosa 
volt és maradjon is még sok-sok 
éven keresztül.'

Kormányzóhelyettesünknek pedig 
adjon az Isten kitartást és bölcses
séget, hogy a nagy mű: „az or- 
szágépités" munkájában hathatósan

segíthesse Kormányzónkat, aki ezt 
a munkát már több mint két évti
zede oly féltő gonddal és előrelá
tással és oly nagy eredményekkel 
folytatja.

Tekintetes Közigazgatási Bizott
ság ! Nehéz tavasz előtt állunk. 
Ilyen nagy tétre még nem folyt 
viaskodás, amióta a világ áll. A 
hamleti „lenni — vagy nem lenni" 
kérdést tette fel a történelem ne
künk, magyaroknak is.

E fölött azonban az életerős nem
zet nem töpreng, hanem megérzi, 
hogy elérkezett a cselekvés időszaka, 
amelyben a nemzet minden egyes 
tagjának ereje és képessége maxi
mumát kell nyújtania.

Legyen velünk az Úristen mos
tani megpróbáltatásunkban, hogy 
nagy időkben, nagy tettekkel ki 
tudjuk verekedni és biztosítani tud
juk az eljövendő magyar generáció 
részére a boldog Nagymagyaror- 
szágot."

A bizottság tagjai felállva és 
nagy lelkesedéssel fogadták az elnök 
bejelentését és viharosan ünnepel
ték Magyarország kormányzóját 
és helyettesét. A bizottság ezután 
letárgyalta a napirend pontjait.

Ezüstkalászos gazdaavatás a jánosi 
K Á L Ó T  te lep e ské p p  népfőiskolán.

A jánosi KÁLÓT telepesképző főisko
lán most végződött a ni. kir. földmive- 
lésügyi minisztérium által rendezett 3 
hónapos téli gazdasági tanfolyam. A gaz
dasági tanfolyammal egyidőben kuko- 
ricacsuhéj-pedrő,.kosárfonó és fafaragási 
tanfolyam is volt A tanfolyamok záró
vizsgája március 5-én folyt le, amikor 
harminc keménykötésü legény, a nép 
iskola kékinges gárdája feszült izgalom
mal várta a vizsgabizottság megérke
zését.

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
képviseletében megjelent Németh Jenő 
gazd. tanár-vizsgabiztos, Gömör és Kis
hont vármegye részéről dr. Eszenyi Gyula 
vm. tisztifőorvos, a járás képviseletében 
dr. Horváth Béla főszolgabíró, ifj. Szabó 
Elemér földbirtokos, Róth János pp. ka
marás plébános, Moyzes Károly főjegy
zővel az élén Jánosi község vezetősége, 
Benedek József, a rimaszombati m. kir. 
gazdasági iskola igazgatója, tanfolyam
vezető, Horenyiczky Sámuel és Rakoityai 
Győző gazd. tanárok, a tanfolyam elő
adói és sokan mások a népfőiskola 
barátai közül.

A KÁLÓT központ képviseletében 
Ugrin József orsz. főtitkár és dr. Horányi 
Tibor, a KÁLÓT Gazdasági Szövetke
zet igazgatója jött el.

A Magyar Hiszekegy eléneklése után 
Benedek József tanfolyamvezető-igazgató 
üdvözölte a megjelenteket és ismertette 
a 171. számú 3 hónapos tanfolyam rö
vid történetét. Ezután Németh Jenő mi
niszteri vizsgabiztos megadta az enge
délyt a vizsga megtartására, amelyek 
során a legények egymásután tettek 
tanúbizonyságot fölkészültségükről és 
bátor feleletükkel kivívták a bizottság 
teljes elismerését. A közönség a talpra
esett feleleteknél többször igen nagy 
tetszését nyilvánította. A csaknem két 
óra hosszáig tartó vizsga után szünet 
következett.

Szüneiben a vendégek a népfőiskola 
háziipari kiállítását tekintették meg. A 
kukoricacsuhéjból készült szatyrok, ko
sarak, cipők, fésütartók, lábtörlők, fűzfa
vesszőből készült különféle disz- és gaz
dasági kosarak, zsúpból font szakajtók, 
fagereblyék stb. igen szép képet nyúj
tottak a szemlélőnek. A kiállítás közép
pontjában a gyönyörű faragásu székely
kapu diszlett, amit a népfőiskola egyik 
székely hallgatója: Bibó Lőrinc készített. 
A vendégek alig teltek be a kiállított 
tárgyak szemléletével. Az ügyes kezű 
legények ott helyben több megrendelést 
kaptak.

A kiállítás megtekintése után gazda
köri gyűlés bemutató volt. Babőthy Fe
renc gazdaköri elnök nyitotta meg a 
gyűlést. Megnyitójában vázolta a szak
szerű gazdálkodás fontosságát és a mai
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Betegek
többnyire székrekedésben is 
szoktak szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emésztésre 
Betegségben t 
szükséges

órakor a város hivatalos ünnepsége 
az Egy. Prot. Gimnázium torna- 
csarnokában. Ugyancsak fél 12 óra
kor folyik le a szabatkai laktanyá
ban a huszárok márciusi ünnepélye.

termésfokozásnak értelmét. Ezután Fe
renc Sándor gazdaköri jegyző olvasta 
fel a jegyzőkönyvet a gazdakör eddigi 
működéséről. Cimbalmos Sándor a nö
vénytermesztésről, különös tekintettel az 
olajos növények termesztésére tartott 
előadást. Haszilló Ferenc a szarvas- 
marhatenyésztésröl tartott igen ügyes és 
épületesen felépített előadást. Dani János 
és Kovács József igen szépen szavaltak 
és a népiskola énekkara magyar nép
dalokat adott elő.

Ezután Gergely József népiskolai igaz
gató köszönte meg a föld mi v elésügyi 
minisztérium képviselője előtt, hogy 
megrendezte ezt a sikeres tanfolyamot 
és az előadóknak is áldozatos munká
jukat, hogy fáradtságot nem ismerve hoz
zájárultak a magyar nép felemelkedésé
nek megalapozásához.

Utána Ugrin József országos főtitkár 
a KÁLÓT központ üzenetét tolmácsolta 
a vendégeknek és tanulóknak.

A beszédek elhangzása után Németh 
Jenő vizsgabiztos megállapította a tan
folyam igen szép eredményét és a nép
főiskola kékinges gárdáját ezüstkalászos 
gazdákká avatta.

Mindegyik hallgató megkapta a bizo 
nyitványt és az ezüstkalászos jelvényt. 
A fö dmivelésügyi minisztérium pénz és 
könyvjutalmát a legjobb előmenetelt ta
núsító tanulók közt osztották ki. A jutal
makhoz dr. Horváth Béla főszolgabíró 
pénzjutalommal járult hozzá, amit pár 
keresetlen szó kíséretében nyújtott át 
a Gazdakör vezetőségének.

Németh Jenő vizsgabiztos ezután a 
felavatott ezüstkalászos gazdákhoz be
szélt. Beszédében a tanulás folytatására 
hívta fel a figyelmüket és rövid gazda
sági tanácsokat adott, majd a következőt 
mondotta: „Most, hogy megismertétek a 
föld szakszerű művelését, szeressétek 
még jobban a magyar földet. Szerette- 
sétek meg másokkal is, tudástokat meg
osztva velük, hogy a magyar nép egye
temes szakképzettsége többet és jobbat 
tudjon teremteni a magyar földből."

A vizsga a Himnusz eléneklésével ért 
véget.

MAUTHNER'MAG
M I N D I G  M E G B I Z H A T Ú !

A  leventék is m egiinneplik 
m árcius 1 5 -ik é t.

Az országos leventeparancsnok
ság rendelete értelmében a leven
ték március 15-én saját rendezésű 
ünnepséget kötelesek tartani. Ezzel 
kapcsolatban a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium ugyan
csak elrendelte, hogy a közép- és 
középfokú fiú- és leányiskolák nö
vendékei az V. osztálytól kezdő
dően ezen az ünnepségen résztvenni 
kötelesek, mig az alsóbb osztályok 
tanulói számára házi ünnep rende
zendő.

A rimaszombati Levente 
Egyesület vasárnap délelőtt 11 
órakor tartja meg ezt az ünnep
séget az állami polgári leány- és 
fiú iskola tornatermében — ami
kor is rádión át meghallgatják a 
budapesti országos levente ün
nepséget, amelyen vitéz nagy
bányai Horthy Miklós Kor
mányzó Ur is részt vesz.

Eszerint a rimaszombati ünnep
ségek a következően alakulnak :

Délelőtt 10 órakor hivatalos isten
tiszteletek. 11 órakor levente ün
nepség a polgári iskolában. Fél 12

M árcius 15.
Március, a tavasz hónapja és 

történelmi hónap minden évszáza
dában a világtörténelemnek. Elkezd
ve Rómától a francia forradalmakig, 
a magyar szabadságharcig és sok
sok döntő történelmi eseményig.

A március mindig döntő hónap 
volt, mintha magában hordaná a 
nemzetek sorsát és az uj időket 
megújító lelket. Március magával 
hozza a teremtő erőt, a március 
mindig hozott kirobbanó eseménye
ket, de mindig olyan eseményeket 
hozott, amik jók  voltak és a világ
történelemben nagyjelentőségű ese
ményekké váltak. Most ismét már
cius Idusán állunk. Olyan esemé
nyek előtt, amik a világ uj sorsát 
fog ják kiformálni. Nagy idők ve ru
hát hordozza méhében a tavasz.

Bárcsak ez a március olyan fé 
nyes és világos lenne, hogy kez
dete lehetne annak az uj korszak
nak, mikor a magyarság végre 
annyi szenvedés után elindulhatna 
egy szebb és jobb élet felé.

A vadászok emlékezete Szent- Ivány 
Józsefről. A Magyar Vadászok Országos 
Szövetsége Szeli József nyug. belügy- | 
miniszter elnöklésével Budapesten ülést 
tartott, amelyen dr. Punka Károly alel- 
nök kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
a nemrég elhunyt Széni Ivány József 
országgyűlési képviselő, társelnökről, aki 
a cseh megszállás idején a felvidéki 
magyarság vezetője volt.

Egyházi hírek. Egyed Aladár ev. tb- 
esperes, szegedi lelkészt a cegfédi ev. 
egyház hivta meg lelkipásztornak. Be
iktatása az elmúlt vasárnap folyt le ün
nepélyes keretek között. — A rozsnyói 
megyéspüspök Fuhrmann István püspöki 
tanácsos, pelsőci plébánost betegsége 
miatt saját kérelmére nyugdíjazta. A me- 
gyésptispök Bodor Ernő krasznahorka- 
váraljai és Ritter Rudolf várgedei segéd
lelkészt kölcsönösen áthelyezte.

Áthelyezések. A magyar kir. pénzügy- 
miniszter Inczédi Ákos pénzügyi taná
csost a gyulai m. kir. pénzügyigazgató
sághoz helyezte át. — A m. kir. belügy
miniszter koncz András kórházi ellenőrt 
a losonci állami kórházhoz áthelyezte. 
Rimaszombat társadalmi életében mind
ketten hasznos és élénk tevékenységet 
fejtettek ki, s igy távozásukat őszinte 
sajnálkozás kiséri.

Kitüntetés. Magyarország Kormány
zója Erdei István vármegyei II. o. altiszt, 
rimaszombati lakost a „Nemzetvédelmi 
Kereszttel tüntette ki a cseh szlovák 
megszállás alatt tanúsított nemzethü és 
önfeláldozó magatartásáért.

Előadás az orosz harctérről. A ref. 
Kálvin Körben az elmúlt pénteken este 
nagyszámú hallgatóság jelenlétében Vaj
da Szabó Pál gimnáziumi tanár tartott 
rendkívül érdekfeszitő előadást a szovjet
oroszországi állapotokról. Az előadó, aki 
— mint a magyar honvédség tisztje — 
félesztendőt töltött a keleti harctéren, 
közvetlen tapasztalatai és egyéni élmé
nyei alapján számolt be a magyar hon
védség diadalmas előrenyomulásáról, a 
meghódított területekről és a bolsevista 
rendszer „áldásai"-ról. Szines és tartal
mas mondanivalóit érdekes fényképfel
vételekkel támasztotta alá. A nagy tet
széssel fogadott előadást — mint hallot
tuk — nagyobb nyilvánosság előtt is 
megismétlik.

A R im aszom bati T a ka ré kp é n z tá r, várm e
gyénk le g rég ib b  pénz in téze te  B ETÉ TE KE T 
kedvező kam atozásra e lfo g a d  és azokból 
v issza fize téseket m ind enko r azonnal te lje s ít.

Mihalovics Gyula losonci 
apát-plébános nagysikerű előadása 

K a t o l i k u s  Körben.a
A férfi Oltáregyesület nagybőjti hit

védelmi előadásai során március 6-án, 
pénteken este Mihalovics Gyula losonci 
apát-plébánost látta vendégül. A Kato
likus Kör nagytermét ezúttal is zsúfolá
sig megtöltötte az érdeklődő közönség, 
amelynek soraiban városunk társadal
mának több protestáns vallásu vezető
egyénisége is megjelent. Ez a tény azt 
a messzire ható hírnevet és tiszteletet 
bizonyította, amelyben a testvérváros 
katolikus lelkipásztora nálunk is meg 
szerzett. A szeretetnek és megbecsülés
nek melegen szóló hangjaival üdvözölte 
Radüny Lajos esperes-plébános, az 
Oltáregyesület elnöke a kedves vendé
get, aki — mint mondotta — mély teo
lógiai tudásával és a fiatalokat is meg
szégyenítő iigybuzgósággal emelte nagy- 
gyá Losonc város katolikus életét.

Mihalovics Gyula apát plébános há
lásan köszönte meg a szívélyes és lel
kes üdvözlést, majd megkezdte kitűzött 
eladását „Együtt az Egyházzal" címen. 
A rendkívül közvetlen módon előadott 
és gyönyörű gondolatokkal ékes fejte
getések igazi lelki gyakorlat számba 
mentek. Mély benyomást keltettek be
vezető szavai, amelyekkel a vallási tü- \ 
relmességre intett, s kifejezte azt a meg
győződését, hogy a gerinces jellemű és I 
a hithii katolikus ember mindenkor pár
huzamos utakon halad a többi keresz
tény vallásuakkal az Isten dicsőségének 
hirdetésében. Mindez azonban nem zárja 
ki, hogy a hit erején át minden körül
mények közöt együtt érezzen az Egy
házzal és vallásos kötelességét hűséggel 
teljesítse. A hit ereje az, amely védi a 
nemzetet és a társadalom pilléreit: a 
családot és az ifjúságot. Hitünket és 
vallásunkat mindenütt és nyíltan valljuk

meg, mert ma már fordítva áll az a 
közmondás, hogy „hallgatni arany", most 
ellenben beszélni kell, és hallgatni bűn 
és vétek. A katolicizmus terén is elér
kezett a tettek ideje, a katolikusok le
gyenek tehát egyek önmagukban és az 
Egyházzal. A jövőre nézve minden re
ményünk az ifjúságban van, amelyet 
neveljünk fel kötelességérzetben, felelős
ségtudatban és a vallás gyakorlása utján, 
hogy az igazi szeretet és emelkedett 
hitélet alapján alakulhasson ki a szebb 
és boldogabb jövendő.

A hallgatóság lelkét erőteljesen meg
kapó előadást Radány Lajos esperes
plébános köszönte meg szívélyes sza
vakkal. „Együtt az Egyházzal" kell, hogy 
legyen minden hithü katolikus jelszava, 
aminek követésében szívben és lélekben 
megerősítette a jelenlevőket Mihalovics 
Gyula meggyőző erejű és szép előadása.

A kisérő műsor során Majoros László 
énekelt el két vallásos és hazafias dalt 
Lévay János kántor hozzáértő harmónium 
kísérete mellett. A csak nemrégen fel
tűnt, nagyszerű hanganyaggal és ének
technikával rendelkező Majoros László 
uiabb fejlődésről nyújtott bizonyságot 
biztosan és hatásosan előadott ének
számaival. Utána Gabonás Tibor játszotta 
el Schubert Ave Máriáját immár vérré 
vált művészettel és a hegedű húrjainak 
kristálytiszta megszólaltatásával. Az áhi- 
tatos estet nagy hatással befejező hege
dűszólót finom alkalmazkodással Lackner 
László zeneiskolai igazgató kisérte har- 
móniumon.

A nagybőjti hitvédelmi előadások záró
estje március 13 án, pénteken folyt le, 
amikor vitéz Makray Lajos pápai prelá- 
tus, tolnai plébános tartotta meg nagy 
érdeklődéssel várt előadását.

Közgyűlések. A rimaszombati Járási 
Kereskedelmi Testület március 21-én, 
szombaton este fél 8 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését saját helyiségében. 
— A rimaszombati Polgárikör 96. évi 
rendes közgyűlése március 22-én, vasár
nap délután 3 órakor folyik le a Kör 
nagytermében. — A Magyar Tűzharcos 
Szövetség rimaszombati csoportja ez évi 
közgyűlését március 22-én, vasárnap d.
u. 4 órakor tartja a Katolikus Kör nagy
termében.

A Törekvés SE március 9-én rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyen Koncz 
András elnök bejelentette, hogy áthelyez- 
tetése miatt tisztségéről lemond. A köz
gyűlés a bejelentést nagy sajnálattal 
vette tudomásul, majd Cséman István 
Ugyv. elnök méltatta Koncz Andrásnak 
Rimaszombat sportéletének fellendítése 
érdekében végzett hasznos és értékes 
munkásságát.

Ifjúsági kulturelőadás. Az Egy. Prot. 
Gimnázium és a polgári iskola ifjúsága, 
valamint a Zeneiskola növendékei már
cius 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor 
a Nemzeti Filmszínházban kultur- matinét 
rendeznek. A részletes műsort a követ
kező számunkban közöljük.

Összeírják az ország állatállomá
nyát, mezőgazdasági gépeit és a le
gelőket. A kormány 750/1942. M. E. 
számú rendeletével a megnagyobbodott 
Magyarország egész területén részletes 
állat-, mezőgazdasági gép- és legelö- 
összeirás végrehajtását rendelte el. Az 
összeírást az esküt tett számolóbiztosok 
házról-házra járva végzik. Az adatszol
gáltatásra kötelezetteknek az adatokat 
büntetés terhe alatt a valóságnak meg
felelően kell megadni.

A mosószappan uj árai. A közellá
tási miniszter a mosószappan fogyasztói 
árát 100 gr-os gyártású súlyú darabok 
nál 21, a 200 gr-osénál pedig 42 fillér
ben állapította meg.

H  A  R  I S N  Y A

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

N O R -C  O C
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Kedvezményes utazás Budapestre.
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és 
Tenyészállatvásárra szóló 50“/o-os vasúti 
kedvezményre jogosító igazolványok a 
„Gőmöru kiadóhivatalában szerezhetők 
be P 1'30 áron.

Rizskiutalás március hónapra. A
közellátási minisztérium március hónapra 
is akként engedélyezte a rizs kiutalását, 
hogy a viszonyokhoz mérten fejadagon
ként legfeljebb 20 deka szolgáltatható 
ki. Rimaszombatban ezúttal azok, akik 
a múlt hónapban csak 10 deka rizsét 
kaptak, megkapják a maximális fejada
got, mig viszont, akik februárban 20 de- 
kás kiutalásban részesültek, most csak 
10 dekát igényelhetnek.

Közérdekű közlemény. Rimaszombat 
megyei város közellátási hivatala az 
élelmiszerjegyek szétosztását folyó hó 
16 án, hétfőn kezdi meg az első kerü
letben. A szétosztást kerületenkint kéz
besítők utján végzi. Figyelmeztetik a 
közönséget, hogy ebben az időben min- 
den háznál valaki tartózkodjék otthon.

S Z Í N H Á Z .
Hlatky László színtársulata elő

adásait sz mbaton este kezdi meg 
a „Gyergyói bái“ cintii óriási sikert 
aratott hazafias nagy operettel, 
amely vasárnap este is szinrekerül. 
Mindkét este ünnepi program is 
lesz. Vasárnap délután is a „Gyer
gyói bál“ kerül sorra. Hétfőn a 
„Tokaji aszu“, kedden a „Szibill“ 
örökszép operettek, mig szerdán 
Márai Sándor díjnyertes „Kaland" 
c. színmüve szert pel a műsoron.

A rimaszombati magyar kir. 
rendőrkapitányság vezetője fi
gyelmezteti a színházba járó 
közönséget ama szigorú rende
letére, hogy az előadásokon a 
színházterem ajtaj-ait 8 órakor 
lezárják és igy a későnérkezők 
csak a szünetben juthatnak be 
a terembe. Ezért az előadás 
kezdetére mindenki pontosan 
foglalja el a helyét.

N ép m ű velés.
Kukoricacsuhéj tanfolyam Várgedén.

Az elmúlt vasárnap szépen megrendezett 
kiállítás keretében ért véget Várgedén 
az első Gömörben rendezett kukoricahéj- 
feldolgozó tanfolyam. A tanfolyamot az 
iskolánkivüli népművelés keretében az 
iparügyi minisztérium teljesen dijmente 
sen rendezte dr. ’Sóldos Béla főispán 
kezdeményezésére, akinek köszönhető, 
hogy — az ország többi részén már 
szép sikerrel működő — háziipar hoz
zánk is elkerült, s igy a népnek téli kere
sethez való jutása egy lépéssel újból 
előre haladt. Kaszás Béla, a fiatal lel
kes levente-oktató minden elismerést 
megérdemel, aki kora délután az iskolás 
gyermekeket, este pedig a felnőtteket 
tanította. A rövid tanfolyam ideje alatt 
elkészült szatyrok, kenyérkosarak, fürdő
cipők- és táskák, üvegfonások, valamint 
nyári szandálok formája és minősége 
bebizonyította, hogy 18 éves kora elle
nére is igazi szakember. Az egész tan
folyamot szervezte és mindvégig lelkesen 
irányította Csutor Mária ig.-tanitónő, a 
köteiességteljesités szép példáját mu
tatván.

A Baross Szövetség folyó hó 8-án 
tartott 3 ik összejövetelen dr. Héthelyi 
Dániel pü. tanácsos tartott előadást az 
adókról, valamint az adóvallomások ki
töltéséről az Ipartársulati-székház kis

termében, melyet a hallgatóság szinüitig 
megtöltött.

Az előadó tárgyilagosan és kimerítően 
ismertette az egyes adónemeket, s külö 
nősen azt, hogy ki milyen adókat köte
les fizetni. Majd fejtegette, hogy milyen 
esetekben van bizonyító ereje a keres
kedelmi és ipari könyvvezetésnek, s 
figyelmébe ajánlotta úgy az iparosoknak, 
mint a kereskedőknek a pontos és he
lyes könyvelést, amellyel igen sok vitás 
kérdést és kellemetlenséget háríthatnak 
el magukról az adózással kapcsolatban.

Végül bemutatta megfelelő magyaráza
tokkal kisérve, hogy miként kell helye
sen kitölteni az adóiveket. Az előadás 
a késő esti órákban ért véget, s azon 
az érdeklődők számos kérdéseire adott 
kimerítő választ és magyarázatokat az 
előadó.

Ma, vasárnap a nemzeti ünnepre való 
tekintettel, nem lesz előadás, hanem a 
4 ik összejövetelt folyó hó 22 én tartják 
meg, amelyről külön értesítést a Gömör 
ugyanezen napon megjelenő számában 
adnak.

f §  BAROSS ROVAT,
ijftRUsá A Baross Szövetség rimaszombati 

csoportjának közleményei.

Mi a Baross Szövetség ?
A Baross Szövetség vezető, harcos és 

egyben irányitó szervezete a keresztény 
és nemzeti alapon álló magyar kereske 
dőknek, iparosoknak, őstermelőknek és 
rokonszakmákhoz tartozóknak.

Mit akar a Baross Szövetség?
A Baross Szövetség a keresztény tár

sadalmat felrá/.za eddigi közönyéből és 
rátereli figyelmét a magyar ipar és ke
reskedelem nemzetfenntartó, erőt és bol
dogé ást adó forrásaira.

Ennek a célnak elérése érdekében a 
Baross Szövetség fanatikus hittel és 
meggyőződéssel hívja zászlója alá mind
azokat, akik a testvéri sors közös ered
ményeiért harcolni kívánnak.

„Gyarmati sorsban él az a nemzet, 
melynek gazdasági élete idegen kezek
ben van !“ — mondta Kossuih Lajos.

A Baross Szövetség azt akarja, hogy 
a keresztény magyar társadalom gazda
sági téren is foglalja el azt a helyet, 
mely őt ebben az országban számará
nyánál és rátermettségénél fogva méltán 
megilleti I Ennek a vezérgondolatnak 
keretén belül célkitűzéseink a követ
kezők :

a) ápolni és fejleszteni a magyar ke
reskedelem, ipar és őstermelés érdekeit 
és előmozdítani azok boldogulását ;

b) az üzleti tisztesség hagyományait 
megőrizni és fokozni ;

c) minél több képesített iparos és ke
reskedő önállósítását előmozdítani ;

d) a kereskedelem és ipar érdekeit 
közhatóságok előtt képviselni ;

e) állást foglalni minden közérdekű 
ügyben (adózás, vámügy, közlekedésiigy, 
közszállitások stb.);

f) küzdeni a munkanélküliség ellen ;
g) jól képzett, megbízható, verseny- 

képes és erősakaratu kereskedő és 
iparos-nemzedéket nevelni és fokozott 
tekintélyt adni ezeknek az életpályáknak;

h) az őstermelés érdekeit előmozdítani 
és a hazai termelvényeknek a keresztény 
kereskedőknek bekapcsolásával piacot 
teremteni ;

i) a keresztény kereskedőt és iparost 
a természetes fejlődés utján a közép 
és nagyipari valamint a nagykereskedői 
pályára előkészíteni.

A fenti célkitűzéseken kivül foglalko
zunk a gazdasági életet érintő minden 
aktuális problémával, mert vezető, segítő, 
támogató és egyben harcos szervezete 
vagyunk a keresztény és nemzeti alapon 
álló iparnak és kereskedelemnek.

Közöljük Baross-tagjainkkal, hogy 
amennyiben a Budapesti Nemzetközi 
Vásáron, mely folyó évi május hó 1— 
11-ig lesz megtartva, mint kiállítók óhaj
tanak részt venni, úgy ezen szándékukat 
jelentsék titkári hivatalunknál.

Nemzeti filmszínház kft.
Március 14- és 15-ére méltóbb ün

nepi filmet nem is választhatott volna 
ki a filmszínház vezetősége, mint az első 
nagyszabású, teljes előadást betöltő ma
gyar háborús riportfilmet, amely a „Hon
védek, előre !“ címét viseli. A múlt évi 
diadalmas tavasznak, Déimagyarország 
visszafoglalásának és vitéz honvédeink 
bolsevizmus elleni hősies megindulásá
nak történelmi eseményei elevenednek 
meg a mozgóképszínház vásznán. A ma
gyar fotóriporterek halálímegvetö bátor 
ságát párosítja ez a filmremek a magyar 
honvédsereg hősi utjával. Rendkívüli ér

Meghivó.
A Sajóvölgyi Mlimalom r. t.-nak 1942. március hó 24 én délután 3 

(három) órakor Tornaiján a Részvénytársaság irodahelyiségében tartandó

II. é v i  ren d es k ö z g y ű lé sé r e .
T á r g y s o r o z a t .

1. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság jelentése.
2. Az 1941. évi mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és a felmentvény 

megadása.
3. Alapszabályszerüleg beadott indítványok tárgyalása.
Amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy folyó hó 31 én 

délelőtt 10 órakor ugyanott uj közgyűlés lesz megtartva, mely tekintet nélkül a 
megjelentek számára, a kitűzött tárgysorozat felett jogérvényesen fog határozni.

Tornaija, 1942. március 11.
Az Igazgatóság.

M é r l e g  s z á m l a :
Vagyon : Pénztár készlet: P 7.15906, Ingatlan: P77.23594, leírást % P 77235,Berendezés: P

146 782 29, leírás 3 “/„ P 4.40346, Adósoki-P 16.531 '97, Zsák készlet: P 5.82565 
Terménykészlet: P 3.218-64, Őrlemény: P 87.158'95, Öszesen: P 338.736 69. 

T e h e r:  Részvénytőke: 150.000-—, Tartalék tőke: P 1.000—, Hitelezők: P 178.10762, Adó
tartalék: P2000-- , Kifizetetlen osztalék: P 625'—, Nyereség: a múlt évi P 2 587'24-el 
együtt P 7.004 07, Összesen: 338.736 69.

V e s z t e s é g - n y e r e s é g  s z á m l a :
K öltségek: Adó: P. 12.04554, Tűzbiztosítás: P 368767, Zsákoknál: P 9.508'60, Személyi kiadá

sok: P 4 143--, Üzemi kiadások: P 3277780, Betegsegétyzö: P 1.568-91, Kamatok- 
P 8.090-60, Fizetések: P 14599’98, Lisztforgalmi adó: 28.67L60, Leírások: Ingatlanból: 
1 °/o P 772'35, Berendezésből: 3 °/o P 4.403-46, Nyereség: P 3.416 83 Össze-en • 
P 124.686 83.

Jövedelem : Terményből: P 2.012-33, Őrleményből: P. 1C6.692-35, Vámkeresménvből- P 1598P75 
Összesen: P 124.686-43. '

dekességgel hatnak a zsákmányolt orosz 
felvételek is. Kisérő a legújabb Magyar 
Világhlradó.

Március 16-án, hétfőn és 17-én, ked
den a francia filmgyártás Európa-szerte 
óriási sikert aratott nagy drámája, a 
„Két szerelmes óra“ fut a vásznon. Me
séje az 1914—18. világháborúból szakit 
ki két órát, amely alatt emberi sorsok 
dőlnek el és két szerető s z ív  talál egy
másra. Mindez pedig két rövid óra alatt 
történik, de ezek az órák felejthetetlen 
élményt ültetnek el a nézők szivébe. 
Főszereplők : Corinne Luchaire, Jean
Pierre Áuniont és Berthe Bavy. Kisérő 
az Ufa háborus-hiradó.

Március 18 ánj szerdán és 19-én, csü
törtökön Vaszary János nagyszerű hu
morral megalkotott vigjátékának, az 
„Édes a bosszulnak másodbemuíatóját 
láthatjuk. A szellemes történet közép
pontjában két szerelmes lány (Kontár 
Júlia és Erdélyi Mici) állanak, akik édes 
bosszút állanak Páger Antalon és Pethes 
Sándoron. A nevettetés terén közremű
ködik Bilicsi Tivadar is. Kisérő a már 
nálunk is népszerűvé vált olasz Luce- 
hiradó.

A jövő hét végén hatalmas külföldi 
filmujdonság: „Árvíz Indiában" kerül 
sorra, mig a legközelebbi nagy magyar 
filmsláger: „Szűcs Mara házassága"
lesz.

* lp a rta rs u la ti közlem ények.
Az Ipartársulat közli a szabó iparo

sokkal, hogy a textill-hulladékot csak 
olyan gyűjtőnek adják át, aki az Ipar
társulat igazolványával is rendelkezik.

Az Ipartársulat közli tagjaival, hogy 
tanoncokat május hó 1 - töl már lehet
séges szegődtetni. Helyes tehát, ha az 
ipari szakmában elhelyezkedni óhajtó 
ifjak szüleivel a mesterek már mostan 
felveszik az érintkezést és a szerződés 
kötését nem halasszák későbbi időre.

S P O R T .
Labdarúgás.

A Törekvés választmánya március 
16-án, hétfőn este a „Három Rózsa" 
kistermében választmányi ülést tart.

Asztali-tenisz.
A gimnázium bajnokságai az 149. 

sz. „Tompa Mihály" cserkészcsapat ren
dezte meg március 8-án. Az eredmények 
voltak :

Egyéni-bajnokság: 1. Kovács László 
VII. o., 2. Kosztra István VII. o., 3. lm - 
recze István VII. o. tanulók.

Páros bajnokság: 1. Kovács L. VII. 
—Antony István VI. o. 2. Imrecze— 1 
Kosztra VII. o. 3. Kisfaludy Lajos VII.— 
Varga Iván IV. o. tanulók.

M O G Y O R Ó FA  és
SO M FA B O T O K A T
magas áron v á s á r o l o k .
C s e m i c z k y  Budapest, Bálvány-u 5

Két vagy 3 szobás kertes

la k á st  keresek bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.

Szerkesztői üzenetek.
G. T. Budapest. A cikk előkerült, s 

jönni fog. — B. K. Rimaszombat. Szép 
költeményének rendkívüli hosszúsága 
miatt helyet nem adhatunk. Igyekezzék 
közlésre szánt dolgait rövidebbre fogni.

Irodalom.
Képes katolikus havi folyóirat a ka

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

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. 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 kulturáltak, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67.

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

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


