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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : 

HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 56. 
L apzárta  c sü tö r tö k ö n  e s te .  K éz ira tok at  v i s s z a  nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős :

R Á B E L Y  k á r o l y .
ELŐ F IZ E T É S I  DIJAK: Egy évre S pengd. Félévre 4 pengd. 

Negyedévre 2 pengd. — Egyes szám ára 20 fillér.
Külföldre: Egy évre 12 pengd.

Totális háború.
Az egész világon mély benyo

mást és csodálatot keltett az a lel
kes elszántság és minden áldozatra 
kész acélos tömörülés, melynek je
gyében az egész német nép dr. 
Göbbels német birodalmi minisz
ternek a keleti válságról és a to
tális háborúról megtarlott nagy 
beszédét fogadta, és amelyben a 
nemzeti szocialista birodalom fa
natikus lelkű minisztere bejelentette 
az egész német életnek a totális 
háború szolgálatába való állítását.

Dr. Göbbels a német népen ke
resztül Európa összes nemzeteinek 
megkongatta a vészharangot, hogy 
azok, akik még mindig önámító 
bódultságban és hipnotikus letar
giában élnek, tudatára ébredjenek 
az óriási veszélynek, amelynek ár
nyékában élnek.

A német erőre támaszkodva, a 
német erőben fanatikusan bízva 
beszélt Göbbels a keleti válságról, 
mely három héttel ezelőtt érte el a 
tetőpontját, és a keleti harctér csa
táit a gigászi világküzdelem leg
döntőbb harcának nevezte.

De arról is beszélt, hogy a ke
leti veszély nemcsak a német bi
rodalmat fenyegeti, hanem fenye
geti egész Európát, Angliát sem 
véve ki. Veszélyben a Nyugat — 
hirdette, de hirdette azt is, hogy a 
veszélytől csak Németország és 
szövetségesei menthetik meg a vi
lágot. Göbbels a helyzetet azért 
tárta fel olyan őszintén, hogy az 
egész nép levonja belőle a követ
keztetést és tudja meg, hogy való
ban totálissá kell válni a háború
nak, vagyis az egész népnek egy
formán részt kell abban venni és 
meghozni még a legsúlyosabb ál
dozatokat is. Göbbels nem kétel
kedett abban, hogy a német nép 
kész vállalni hazájáért, jövőjéért, a 
német nép nagyságáért minden ál
dozatot. S ebben a meggyőződés
ben megerősíthette a gyűlés részt
vevőinek tomboló lelkesedése, amely 
akkor jelentkezett, mikor Göbbels 
feltette kérdéseit.

A Németországgal szemben álló 
hatalmak világosan láthatják, hogy 
a harmadik német birodalom ve
zetői halálos komolysággal szánták 
rá magukat arra, hogy minden né
met erőt maradéktalanul bevetnek 
ennek a gigászi küzdelemnek Eu
rópa sorsát eldöntő szakaszába.

A háborús átállítás teljes lendü
letével és a társadalmi igazság ön-

Dr. R a d v a n s z k y  G yörgy főispán 
ünnepélyes beiktatása.

Jelentette a „Görnör", hogy Gö- 
mör és Kishont vármegye uj főis
pánja, dr. Radvánszky György f. 
évi március 3-án teszi le a hivata
los esküt a vármegye törvényha
tósági bizottsága előtt. Ebből az 
alkalomból dr. Horváth Árpád alis
pán az alábbi meghívót adta ki:

„Görnör és Kishont vármegye 
törvényhatósági bizottságának 
tagjait az 1943. évi március 
hó 3. napján d. e. '/« 12 óra
kor Rimaszombatban, a vár
megye székházának nagyter
mében tartandó

rendkívüli közgyűlésre

dr. Radvánszky György főis
pán ur Öméltóságának 

ünnepi beiktatásához
ezennel meghívom. 

Rimaszombat, 1943. évi febr. 22.

A keresztény felekezetek temp
lomaikban a közgyűlést meg
előzően d. e. 10 órakor ün
nepi istentiszteletet tartanak. 
Megjelenés ünnepi fekete ru
hában."

A vármegye alispánja az ünnepi 
közgyűlésre a vármegye egyházi, 
katonai és polgári hatóságainak 
vezetőit is meghívta.

---------------- ♦«----------------

A vásártér átengedése és a „Sereg" 
kitelepítése ügyében batározott a városi közgyűlés.

Rimaszombat megyei város kép
viselőtestülete ez évi első rendes 
közgyűlését február 23-án, kedden 
délután tartotta meg Éva László 
polgármester elnöklete mellett. A 
32 pontból álló tárgysorozatot előző 
nap az albizottságok tárgyalták 
meg és készítették elő a közgyű
lésre.

A napirend előtt id. Ráhely Mik
lós képviselőtestületi tag hozzájut
tatott panaszok alapján kérdést in
tézett a város vezetőségéhez, hogy 
joga van-e a kéményseprömester- 
nek azokért a kéményekért is dí
jazást követelni, amelyek haszná
latban nincsenek ? Felemlítette a 
számlázás körüli sérelmeket és arra 
kérte a polgármestert, hogy a ké
ményseprőmester a gyakoribb sep
rés érdekében kellő számú segé
dekről gondosodjék. Éva László 
polgármester válaszában kijelen
tette, hogy hozzá ez ügyben ér
demleges panasz nem érkezett, en
nek ellenére a sérelmek ügyében 
a vizsgálatot megindítja. A sza
bályrendelet értelmében a haszná
latban nem lévő kémények tisztí
tása után is fizetni kell a dijat. A 
kéményseprősegédekben ma ugyan 
hiány van, de annak pótlásáról is 
gondoskodni fognak. A választ a

tudatának erejével mozgósított döntő 
küzdelemben a magyarság lelkes 
együttérzéssel kiséri a szövetséges 
német népet totális harcában a biz
tos győzelem felé.

közgyűlés megnyugvással vette tu
domásul.

A napirend első négy pontja 
csupán tudomásvételül szolgált. Dr. 
Gabonás János helyettes-polgár
mester felolvasta a m. kir. honvé
delmi miniszter válaszát a város 
Közönségének az állandó helyőr
ség érdekében beadott kérelmére. 
A közgyűlés elhatározta, hogy ez 
ügyben

a polgármestert újabb sürgős 
közbenjárással bizza meg.

A közgyűlés elhatározta, hogy a 
városnál főmérnöki állást rendsze
resít és erre Szabó Károly eddigi 
városi mérnököt lépteti elő, aki igy 
a Vili. fizetési osztályba kerül. Á 
város a Tüdőbeteggondozó Inté
zetet saját kezelésébe veszi és an
nak költségvetéséhez 2500 P-vel 
járul hozzá.

Vitéz Puskás Zsigmond vsi. ta
nácsnok mutatta be ezután a m. 
kir. földmivelésügyi miniszter leira
tát, amely szerint

a város tulajdonát képező mar- 
havásártér egy részét (12 kát. 
holdat és 1370 D-ölt) házhe
lyek létesítése céljából igénybe 
veszi és érte D-ölenként 11 kg 

búzaárat fizet.
Az igénybevétel ellen fellebbezés
nek helye nincs, a kárpótlás mér
téke és az ingatlan átértékelése el
len azonban a kassai Ítélőtáblához 
panasszal lehet élni. A képviselő- 
testület elhatározta, hogy a kívánt 
területet átengedi, ellenben panasz- 
szal él az ítélőtáblához. A terület

átengedését is ahhoz a feltételhez 
fűzi, hogy

az állam fedezi a vásártér át
helyezésének költségeit, s an
nak céljaira a jánosi országút 
mellett fekvő és egymással 
összefüggő 14 5 kataszteri hol
dat kitévő két zsidóbirtokot 

kiigényli.
A képviselőtestületi közgyűlés ezu
tán dr. vitéz Puskás Zsigmond elő
terjesztései alapján megoldotta azo
kat a feladatokat, amelyeket a Köz
birtokosság és Gazdakör feloszla
tása a városra hárított. A városi 
apaállatok részére szükséges takar
mányt önellátás révén fedezik. A 
város 2 tenyészbikát és 1 tenyész
kant köteles tartani, amelyek el
látási költségei kb 4700 P-t tesz
nek ki. Ezért a fedeztetési dijakat 
a tehenekre évi 15, a sertésekre 
pedig 5 P-ben állapították meg. A 
legeltetési dijak: a csordára évi 40 
(vidékeknek 50), a gulyára évi 40 
(50) és sertésekre negyedévenként 
3—6 P. A legeltetési szabályren
delet megalkotása során a város 
területét 3 mezőőri szakaszra osz
tották és a mezőőrök fizetését havi 
100 P-ben állapították meg.

A közgyűlés ezután megalkotta 
az uj városi lakbérleti szabályren
deletet, amellyel a még 1886-tól 
fennálló rendelkezések hatályukat 
vesztik.

Évek óta régi vágya Rimaszom
bat városának a „Sereg" kitelepí
tése. A képviselőtestület most el
határozta, hogy még ebben az esz
tendőben a „Sereg“-et a dúsa— 
méhesi 18 kát. hold nagyságú vá
rosi területre helyezi ki és elfo
gadta a polgármester ama javas
latát, hogy

a jelenlegi „Sereg“-et képező 
terület az ONCsA-nak családi 
házak építésére díjtalanul át

adassák.
Néhány kisebb ügy és illetőségi 

kérelmek letárgyalása után a két 
órán át tartó és nagy jelentőségű 
határozatokat hozó közgyűlés vé
gétért. Az év első közgyűlése bi
zonyságát adta annak, hogy úgy 
a város polgármestere, mint annak 
képviselőtestülete a város Közön
ségének érdekeit szivén és lelkén 
viseli.

A rögtönitélö bíráskodás kiterjesz
tése. A kormány a rögtönitélö bírásko
dás ügyében kiadott 4870/1941. M. E. 
számú rendelet intézkedéseit a hadmű
veleti területre tábori postacsomagként, 
vagy „minta érték nélkül" jelzéssel fel
adott küldemények, illetőleg katonai 
szállítmányok tekintetéban elkövetett lo
pás és sikkasztás bűntettére (kísérletére) 
is kiterjesztette.
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Bizalmat érdemel,
amiben nem csalódunk. A C h lo r o d o n t  

minősége mindig ugyanaz.

Chlorodont
f o g p a s z t a

Vörö ske reszte s betegápolást 
tanfolyam ok,

A rimaszombati m. kir. állami 
kórházban 1943. március hó első 
felében kellő számú jelentkező ese
tén két hetes vöröskeresztes házi- 
betegápolási és ezt követőleg hat 
hetes önkéntes ápolónői tanfolyam 
kezdődik. Tekintettel a nagy nem
zeti összefogást kívánó háborús 
viszonyokra, kívánatos a minél 
nagyobb számban való jelentkezés, 
mivel a vöröskeresztes- és hadi 
kórházaknak nagy számú jól kép
zett önkéntes ápolónőkre van szük
ségük. Vidékiek is jelentkezhetnek, 
amennyiben elszállásolásukról és 
élelmezésükről saját maguk tudnak 

| gondoskodni. Jelentkezni lehet d. e. 
I 11 — 12 között bármely hétköznapon 

a kórház betegfelvételi irodájában. 
♦♦---------------

Dr. SÓLDOS B É L A
m. kir. titkos tanácsos búcsúja 
a várm egye tisztviselői karától.

Dr. Horváth Árpád alispán nagyhatású búcsúbeszédben mél
tatta a nyugalombavonult főispán nagy érdemeit.

Az elmúlt hét szombatján az ősi 
vármegyeháza hivatalos szobáiban 
néhány percre megállód a munka. 
Február 20 án déli 12 órakor dr. 
runyai ’Sóldos Béla m. kir. titkos 
tanácsos, a vármegye nyugalomba 
vonult főispánja a kisterembe hi
vatta össze a megye tisztviselői ka
rát, hogy búcsút mondjon annak a 
testületnek, amellyel négy éven ke
resztül olyan példás egyetértésben 
és nagy szeretetben együ tdolgozott. 
Komoly megil'etődöttség ült ki az 
arcokra, amikor dr. ’Sóldos Béla 
meghatott hangon beszélni kezdett. 
A lélek legmélyéből és a s z í v  bel
sejéből fakadt búcsúszavak nem
csak a távozó jóságos családfő sze
retetteljes „Isten-hozzádja“ voltak, 
hanem egyben

megszívlelendő és követendő 
intelmek arra nézve is, hogy 
a vármegye szolgálatában álló 
tisztviselői kar miként teljesítse 
kötelességét a jövőben is a 

nemzet javára.
Búcsúbeszédében dr. ’Sóldos Béla 
olyan örökséget hagyott a tisztvi
selőkre, amelynek megőrzése és 
ápolása a szebb és boldogabb ma
gyar jövendő zálogát is jelenti.

Dr. ’Sóldos Béla búcsúja során 
elsősorban visszaemlékezett arra a 
nehéz és felelősségteljes munkára, 
amelyet a felszabadulás utáni négy 
esztendőben a vármegye tisztika
rával együtt a romok eltakarítása 
során végzett. Visszapillantást ve
tett az 1939. évre, amikor az ugyan
csak akkor hivatalába lépett alis
pánnal megkezdték az épitőmun- 
kát, a semmiből teremtvén meg a 
példás rendet annak ellenére, hogy 
a legapróbb Írószertől kezdve min
dent külön be kellett szerezni. En
nek eredményét

örömmel látta az 1939. év ta
vaszán megyénkbe érkező bi- 
boros-hercegprimás, aki a Szent 
Jobb-kőrútján az Aranyvonat
tal jött hozzánk. Ugyanez évben 
tisztelte meg immár a régi fé
nyében diszlő vármegyeházát 
az ország Főméltóságu Kor
mányzója és fenkölt lelkű hit

vese is.

A továbbiakban megrajzolta az 
igazi közigazgatási tisztviselő esz
ményképét. A közigazgatási tiszt
viselőnek hivatást kell érezni pályá
jához, működése során ne csak 
pusztán rideg bútordarabot lásson! 
íróasztalában, amely mellett élete 
nagy részét eltölti, ne csak a tör-1 
vény szigorú parancsai szerint dol
gozzék, hanem

szívvel és lélekkel álljon a köz 
és közösség szolgálatában.

A tisztviselő ne csak ítélkezzék,! 
hanem bíráljon, ne csak dolgozzék, 
hanem alkosson és ne csak a be
tűket nézze, hanem az igazságot is.

Minden tisztviselőt annak a
tudatnak kell áthatni, hogy ő
nem az egyéni célokért, de az 

egész nemzetért dolgozik.
Mégegyszer megköszönte a tiszt

viselőknek azt a támogatását, ame
lyet négy esztendőn át súlyos mun
kájához nyújtottak, azzal a hő ki- 
vánságggal, hogy adjon az Úristen 
nékik a jövőben egy boldogabb 
és békésebb légkört, amelyben 
nyugodtan és alkotó munkát vé
gezve működhetnek a magyar haza 
javára. Végül hálás köszönetét 
mondott dr. Horváth Árpád alis
pánnak a megértő együttműködé
séért és a tisztviselők további mun
kájára az isten bőséges áldását 
kérte.

A mély hatást keltett szavak 
után dr. Horváth Árpád alispán 
lépett dr. ’Sóldos Béla elé és a 
következő mélyen átérzett beszédet 
mondotta:

Az a lisp án  búcsúja.

„Kegyelmes Uram!
Alig pár hete annak, hogy a vár

megyei tisztikar megjelent Nagy
méltóságod előtt, hogy a legmaga
sabb helyről történt kitüntetése al
kalmával őszinte örömmel üdvözölje 
és köszöntse végtelenül tisztelt és 
szeretett főispánját.

És ma ismét itt állunk Nagymél
tóságod előtt, amikor a közszolgá
latától visszavonulva búcsút vesz 
tőlünk, hogy mégegyszer tiszteleg

jünk Nagyméltóságod előtt mielőtt 
kilép innen, ebből a székházból, 
ahonnan szépen iveit közigazgatási 
pályája elindult, hogy megköszön
jük azt a sok jót és támogatást, 
amelyben bennünket négy eszten
dőn keresztül részesíteni szives volt.

Amilyen váratlan volt Nagymél
tóságodnak az az elhatározása, 
hogy a főispáni székből távozik, 
éppen olyan

őszinte sajnálatot váltott ki a 
a távozás a vármegye Közön
ségének és Tisztikarának kö

rében.
Négy évtizedet töltött Nagymél

tóságod a köz szolgálatában. Eb
ből a négy évtizedből pár évet ki
véve jóformán az egész működése 
ennek a vármegyének — a szülő
vármegyéjének — a szolgálatában 
telt el. Áz első évtizedet — a gond
talan ferencjózsefi kor évtizedét ki
véve — mindig a legnehezebb idők
ben és körülmények között szolgálta 
Nagyméltóságod a közt és várme
gyéjét és mindenkor felettesei tel
jes megelégedésére, a köz hasz
nára és embertársai elismerésére 
és szeretetére méltóan.

Mert ha végiglapozom a vár
megye közgyűléseinek a jegyző
könyveit, azokból beszédes tanú
bizonyságot olvashatok ki Nagy
méltóságodnak

vármegyéje iránt érzett határ
talan szeretetéről és annak ér
dekében kifejtett intenzív és 

eredményes munkásságáról.
Különösen, ha végigolvasom azo

kat a sorokat, amelyek Nagymél
tóságod instellációs beszédét tar
talmazzák és ha visszagondolok 
arra az általános megelégedésre és 
tetszésre, melyet beszéde a törvény- 
hatósági bizottság tagjai között osz
tatlanul kiváltott és ha végigfut az 
emlékezetem a négy esztendős fő
ispáni működésén, mely idő alatt 
közvetlen hivatali kapcsolatban volt 
s z e r e n c s é m  Nagyméltóságoddal 
együtt dolgozhatni, érzem és

megállapíthatom azt, hogy 
Nagyméltóságod Ígéreteit és a 
működéséhez fűzött reménye
ket maradéktalanul beváltotta.

Hü volt szülővármegyéje tradíciói
hoz, esküjéhez hiven és bölcses
séggel töltötte be magas méltósá
gát, békét és megértést hirdetve, 
vármegyénk konszolidális munkáját, 
gazdasági, kulturális és szociális

előrehaladását mindenkor készség
gel mozdította elő.

A négyesztendős főispáni mű
ködése a vármegye Közönsé
gével, Tisztikarával a legtelje
sebb egyetértés szellemében 
telt el, éppen ezért főispáni 
működése a vármegye Közön
ségének és Tisztikarának meg
becsült kedves emléke marad. 
Távozása feletti őszinte sajnála

tunkat enyhíti az a tudat, hogy 
Nagyméltóságod a szülővármegyé- 
jétől el nem szakadhat. Érezzük és 
tudjuk, hogy a jövőben is bármi
kor számíthatunk Nagyméltóságod
ra, ha vármegyénk érdekeinek meg
védéséről és hathatós képviseleté
ről lesz szó.

És most, amikor bucsuzásra 
nyújtja felénk kezét Nagyméltósá
god — kívánjuk, hogy a jó Isten ál
dása kisérje további utjain és talán 
Nagyméltóságod számára a legjobb 
és a legszebb kívánság ez alka
lommal tőlünk mégis az lehet, hogy 
akiért most a legtöbbet aggódik, 
akit most talán a legjobban a szi
vébe zárt és aki nekünk is egyik 
kedves tisztviselőtársunk, azt baj
társaival épen, egészségesen és 
győzelmesen vezérelje vissza mi
hamarabb a magyarok Istene ha
zájába, otthonába.

Nagyméltóságod 
a mi megbecsülésünket, szere- 

tetünket viszi magával, 
éppen ezért szabad legyen kérnem, 
hogy tartson meg bennünket ezen
túl is jóbarátságában, jóakaratában 
és jóemlékezetében és vármegyén
ket, szülővármegyéjét, ezt a szép 
Gömörországot, ne feledje el soha“.

Az .alispán beszéde után dr. 
’Sóldos Béla, aki mélységes meg- 
hatódottsággal hallgatta az őszinte 
szép szavakat, kézfogással búcsú
zott el az alispántól és a vármegye 
mindenegyes tisztviselőjétől.

Dr. runyai ’Sóldos Béla 
a járási főszolgabiráktól és a 
megyei városok polgármeste
reitől szívélyes hangú levelek

ben búcsúzott el.
Rimaszombat megyei város részé
ről Éva László polgármester sze
mélyesen mondott búcsút a város 
Közönsége és tisztviselői kara ne
vében Rimaszombat érdekeit min
dig a szivébe záró és igaz ügyét 
mindenkor készségesen támogató 
főispánnak.

• ----------------

M á ju s  végén érvénytelenné vélnek a feg yve rta rtá si engedélyek.
A m. kir. minisztérium 900/1943. 

M. E. rendeletével a lőfegyverek, 
robbanó anyagok és robbantósze
rek tartását korlátozza. A rendelet 
értelmében

az eddigi fegyvertartási és fegy
verviselési engedélyek 1943. 
évi május hó 31-én érvényü

ket vesztik.
A tulajdonosok az I. fokú rendőr- 
hatóságtól (rendőrkapitányság, fő
szolgabíró) uj fegyvertartási enge
délyt kötelesek kérni. Annak, aki
nek junius hó 1 - én nincs érvényes 
fegyvertartási engedélye, köteles a 
birtokában lévő lőfegyvert legké
sőbb junius hó 15-ig elismervény 
ellenében a rendőrhatóságnak be
szolgáltatni.

A rendelet értelmében
a lőszer, robbanóanyag vagy

robbantószer vásárlására már 
kiadott engedélyek szintén ér
vényüket vesztik 1943. május 

hó 31-én.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
a lőszer, robbanóanyag és rob
bantószer előállításával, forgalom- 
bahozatalával vagy árusításával fog
lalkozó személyek (vállalatok) ré
szére kiadott engedélyekre.

A kormányrendelettel kapcsolat
ban kiadott 186.000/1943. B. M. 
rendelet úgy intézkedik, hogy

az uj fegyvertartási engedély 
iránti kérelmet az I. fokú rend
őrhatóságnál 1943. évi már
cius hó 31-ig kell Írásban be

nyújtani.

Ezeket a kérelmeket a rendőrható
ság május hó 31-ig bírálja el.
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a légoltalm i előírásokat! i
T e lje s  részvétle nsé g m ellett fo lyt le a Kereskedelm i Te stü le t 

alkotó m unkáról beszám oló évi közgyűlése.
A rimaszombati Járási Kereskedelmi 

Testület (Grémium) évi rendes közgyű
lését február 21-én, vasárnap délben 
tartotta meg hivatalos helyiségében. A 
szabályszerűen összehívott és többször 
is hirdetett fontos összejövetel iránt 
olyan érthetetlen részvétlenség nyilvá
nult meg, hogy a közgyűlést csak a 
szabályszerű várakozási idő után lehe
tett megnyitni alig 20 tag jelenlétében. 
Pedig az egyesület beszámolója oiyati 
értékes és hasznos munkásságról tett 
bizonyságot, hogy azt minden magyar 
s keresztény szívvel érző kereskedőnek 
meghallgatni kötelessége lett volna.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Temjiik Pál elnök üdvözölte a meg
jelenteket és a város 1. fokú iparható
ságának képviselőjét: dr. Gabonás János 
helyettes-polgármestert. Az elnök a napi
rend előtt kegyeletes szavakkal emléke
zett meg a keleti harctéren életét fel
áldozó vitéz nagybányai Horthy István 
Kormányzóhelyettesről. A hazafias lelke
sedéstől fűtött szavakat a megjelentek 
állva hallgatták végig és a kögyűlés el
határozta, hogy a hősi halált halt Kor
mányzóhelyettes emlékét jegyzőkönyv
ben örökíti meg. A reánk kényszeritett 
háborúról szólván, figyelmeztette az el
nök a kereskedőket, hogy minél áldo
zatosabb élettel szolgálják a hazát és 
maradéktalanul teljesítsék kötelességei
ket azon a helyen, amely számukra ki
jelöltetett.

Temják Pál ezután részletes jelentést 
tett a Testület múlt évi működéséről. 
Örömmel adott kifejezést annak a tény
nek, hogy a Testület működése immár 
szervezetten folyik. A 232 tag közül 
14 en teljesítenek katonai szolgálatot. 
1942-ben 26-án kaptak Rimaszombatban 
iparigazolványt, 15 kereskedő viszont 
megszűntette iparát. Az elmúlt évben 
11 tanonc szabadult fel. A tagsági dija
kat az 1941. évi kereseti adóalap utáni 
0'6°/o-ban állapították meg, a testületet 
terhelő régi tartozásokat kiegyenlítették, 
úgyhogy

az elmúlt esztendőt jelentős cselek
vő vagyonnal zárták.

A testület minden irányban védi és 
gondozza a kereskedőtársadalom érde
keit és ezért arra figyelmeztette a tago
kat, hogy a tagdíj fizetési kötelezettsé
güknek tegyenek eleget. Beszéde végén 
Temják Pál elnök annak a hitének 
adott kifejezést, hogy a bolsevista-elle
nes háborúból győztesen kerülünk ki. 
Addig is összefogva, kéz a kézben dol
gozzunk és szolgáljuk szeretett magyar 
hazánk és közös érdekeinket.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki je
lentés után Ftizy Rezső testületi titkár 
beterjesztette az 1942. évi zárszámadá
sok adatait és Tóth Ernő pénztáros je
lentését. Eszerint az elmúlt évben a 
bevételek 879809 P-t, a kiadások pedig 
596490 P-t tettek ki, úgyhogy a marad
vány 283319 pengő. A vagyoni leltár 
cselekvő értéke 9874'12 P. Ebből a 
tagdijhátrálékra 2897 P esik. A közgyű
lés nagy megelégedéssel fogadta, hogy

a testület újjáalakulása óta nem
deficittel, hanem tiszta vagyonnal 

dolgozik
és az elnökségnek a felmentvényt egy
hangúlag megadta.

Az 1943. évi költségvetést 726919 
P-ben irányozták elő. Az indítványok 
során Gémes Béla a kereskedők kijelö
lése ügyében tett fel kérdést, amelyre 
az elnökség megnyugtatólag válaszolt. 
A napirend letárgyalása után dr. Gabo
nás János helyettes-polgármester emel
kedett szólásra. A városi iparhatóság 
nevében őszinte örömét és megelége
dését fejezte ki afölött, hogy a testület 
munkássága minden nagyobb zökkenő 
nélkül folyt le. Az elnöki beszámoló — 
mondotta — ékes bizonysága volt úgy 
a testület erkölcsi, mint adminisztrációs 
működésének kifogástalan voltáról. E- 
zért az elismerés az elnökségen kívül

Füzy Rezső titkárt illeti, aki pontosan 
és szakavatott kézzel végzi a kereske
dők érdekeit szolgáló munkáját. Hangoz
tatta a polgármester-helyettes

a mai időkben a szolidaritás és 
szervezettség fontosságát, és ezért 
őszinte megdöbbenéssel és sajnálat
tal állapította meg, hogy a közgyű
lés iránt megnyilvánult közöny nem 
áll arányban azzal a nagy munká
val, amelyet a Testület a keresztény 
magyar kereskedelem érdekében 

végez.
A mai rendkívüli idők rendkívüli telje
sítményeket követelnek meg minden
kitől, hangsúlyozta.

Ilyen százszázalékos kötelességteljesi- 
tésről tett bizonyságot a Testület elnök
sége és vezetősége, amiért őket igaz 
elismerés illeti. Végül hitet tett amel
lett, hogy ebből a nagy világégésből a 
a szebb és boldogabb magyar jövő 
virágzik ki.

Dr. Gabonás János ezután Temják 
Pál elnök azon kijelentéséhez szólott 
hozzá, hogy

a kereskedők a tanoncok helyett 
inkább tanuiólányokat fogadnak fel.

Pedig az utánpótlás szempontjából most, 
amikor az ipartörvény az összes ipar
ágakat képesítéshez óhajtja kötni, szük
ség lenne arra, hogy

a keresztény kereskedelem a saját 
kebeléből neveljen fel utódokat.

Temják Pál elnök hálásan köszönte 
meg a helyettes-polgármester elismeré
sét és megszivlelésre méltó intelmeit. 
Gémes Béla indítványára a közgyűlés 
jegyzőkönyvi elismerést szavazott meg 
az elnökségnek és a tisztikarnak ügy
buzgó működéséért, mire a csekély lá
togatottság ellenére is jó munkát vég
zett közgyűlés az elnök éltetésével vé
get ért.

Tarka toll 90 fillér, jobb 2 —P szürke, vegyes 
2-60, jobb 3-20, még jobb 4 —, finom szürke §■ - , 
Fehéres fosztott 6-50, jobb 7-50, még jobb 9 '—, 
fehér fosztott libatoll 10 50, pehelyest 12 — 
pengőtől szállít 5 kilós papirzsák-csomagolásban 
bérmentve, utánvéttel. Tisztviselőknek 3Vo 

kedvezmény.
V A R G A  A N T A L  ágytollválialata, 
Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

A Polgórikör kulturestje február
hó 27-én, szombaton este 8 órakor.
Mindenkit érdeklő előadás!

— A hitelszövetkezet a kisgazdák és 
más kisemberek s z ö v e t k e z é s e  ab
ból a célból, hogy kölcsönösen segít
sék egymást jogos hitel szükségleteik 
kielégítésénél.

Az ország gazdasági fejlődése meg
kívánja, hogy a hitelszövetkezetek ki
fejlődjenek, megerősödjenek és műkö
désűket mindenütt kiterjesszék.

A hitelszövetkezet követelései mind 
betáblázással a legjobb helyen bizto
sítva vannak és ezt az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet is ellenőrzi, a 
betáblázást pedig az állam illetékmen
tességgel elősegíti.

A hitelszövetkezet kockázatos, vagy 
nagyösszegü üzletekbe nem bocsátko
zik és a betáblázással jól biztosított 
kölcsönök mellett semmi veszteség nem 
érheti, ezért a betétesek számára a 
legteljesebb biztonságot nyújtja.

Pártoljuk a RIMASZOMBATI JÁRÁSI 
HITELSZÖVETKEZETET mint az Or
szágos Központi Hitelszövetkezet tagját 
betétek elhelyezésével, üzletrészek jegy
zésével és keressük fel más megbízá
sokkal is, mert a betétek után a teljes 
biztonság mellett is a legmagasabb ka
matot kapjuk, a kölcsönöknél pedig 
már az illetékmentesség révén is a leg
olcsóbb elintézéshez jutunk, de ezek 
mellett ezt a nép számára rendelt 
közhasznú pénzitézetet is erősítjük és 
igy hazafias szolgálatot teljesítünk.

Á g y  t o l l  o l c s ó n !

t HAZÁÉRT,

Kormányzói kitüntetés a hősi halál 
után. Magyarország Főméltóságu Kor
mányzója az orosz harctéren elesett dr. 
Grcck L. Tibor rimaszombati kir. tör
vényszéki jegyzőt az ellenség előtt ta
núsított önfeládozóan bátor magatartá
sáért legfelső elismerésben részesítette, 
az utólagos kitüntetésnek a hadiszala
gon és a kardok egyidejű adományo
zása mellett.

H Í R E K

A háborús m árcius parancsa.
Dr. Horváth Árpád, Gömör és 

Kishont vármegye alispánja kör
rendeletben hívta fel a vármegye 
mindkét városának és valamennyi 
községének vezetőségét arra, hogy 
az ez évi március 15-én rendezendő 
iskolánkivüli népművelési ünnepsé
geken emlékezzenek meg nemze
tünknek és a mai magyar hadse
regnek jelenlegi nagy erőfeszítésé
ről, áldozatairól és főleg mostani 
hőseinkről.

„Mai hőseinket és hősi halot- 
tainkat — igy szól az alispáni ren
delkezés — zárjuk éppúgy a szi
vünkbe, mint a 48-as idők legen
dás hőseit, mert ugyanaz a szent 
cél vezeti őket küzdelmükben: a 
magyarság jövőjének örök időkre 
való biztosítás a.“

A nemzetvédelmi kereszttel kitün- j 
tetettek feldíszítése. Mint már meg
írtuk, az Országos Nemzetvédelmi Bizott
ság Rimaszombatban a vármegyeháza 
nagytermében f. év március 7-én dél
előtt 11 órakor ünnepélyes keretek kö
zött adja át a gömörmegyei kitüntetet
teknek a nemzetvédelmi kereszteket. 
Az ünnepség műsora a következő lesz: 
1. Hiszekegy, előadja a Rimaszombati 
Dalárda. 2. Megnyitó, tartja vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, gimnáziumi 
igazgató, megyei elnök. 3. Az Országos 
Nemzetvédelmi Bizottság kiküldöttjének 
ünnepi beszéde. 4. Fogadalomtétei. 5. 
A nemzetvédelmi keresztek ünnepélyes 
átadása. 6. A kitüntetettek nevében Éva 
László polgármester beszél. 7. Himnusz. 
Előadja a Rimaszombati Dalárda. Az 
ünnepségre szóló meghívókat már szét- 
küldték.

Tanügyi kinevezés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter mihályfalusi 
Forgon Irmát Szolnokra leánygimnáziumi 
rendes tanárrá kinevezte.

Kitüntetett erdőörök. Magyarország 
Főméltóságu Kormányzója Huszanyik 
József, Dankó István és Magicz Gyula 
Rimaszombat megyei város erdőőreit a 
„Nemzetvédelmi Kerereszt“-tel tüntette 
ki a cseh-szlovák megszállás alatt tanú
sított önteláldozóan hazafias magatar
tásukért.

A kórházi beteglátogatások ideje.
A rimaszombati m. kir. állami kórház 
igazgatósága közli, hogy 1943. március 
hó 1-től a délelőtti 11 —12 óráig rend 
szeresitett beteglátogatást megszünteti. 
Ilyenformán a betegek látogatása, mint 
az ország többi kórházaiban, naponta 
csak egyszer és pedig délután 1 — 3 
óráig történhetik.

Helyesbítés. A Törköly-emlékműre 
történt adományozások elszámolásának 
végösszege, amelyet a múlt számunkban 
közöltünk, nem 881 P 80 fillér, hanem 
841 P 80 jill. volt. A kimutatásból ki
maradt Vályi István neve, aki 5 pengőt 
adományozott.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete HETÉTF.KET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.
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Megbizhatosagot, io mi
nőséget ielez az árucikken

Tífliegv•TR D l '»!BT

A jövedelem és vagyonadó kiveté
séről szóló rendeletet a Budapesti
Közlöny múlt csütörtöki száma közölte. 
Ez a rendelet általában fenntartja az 
1943. évre is azokat az eljárási szabá
lyokat, amelyek az 1942. évi jövedelem- 
és vagyonadó, valamint általános kere
seti adó kivetésénél érvényben voltak, s 
közli a mezőgazdasági ingatlanok jöve
delmének megállapítása céljából az 1942. 
évi terményárakat. Aki a bevallását a
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most kiadott rendelet Intézkedéseinek 
szem előtt tartásával február végéig el
készíteni nem tudta, a bevallás beadá
sára az adóhivataltól március végéig 
terjedő időre halasztást kérhet: ennél 
messzebbmenő halasztásért a pénzügy
ig zizatósághoz kell fordulni. A kivetési 
körrendelet f gyelemmel van a harctéri 
szolgálatot teljesítő katonákra: ezek
helyett a meghatalmazottjuk által be
adott bevallást akkor is számszerű be
vallásnak kell tekinteni, ha abban a 
jövedelmek és vagyonértékek bevallása 
helyett csak a jövedelemforrásokat és 
vagyontárgyakat jelölték meg.

A burgonyabeszolgáltatás uj rend
je. A m. kir. közellátísügyi miniszter 
újból szabályozta a burgonyabeszolgál- 
‘atást. E rendelet szerint a termelő kö- 
t-ies m ndazt a mennyiséget beszolgál- 
iaíni, ame'y háztartási és gazdasági szük
séglétét meghaladja. Ilyen szükséglet
ként számításban kell venni minden 
eltartásra szoruló családtag után 70 
kg-ot, sertésenként 150 és tehénenként 
300 kg-ot. A beszolgáltatás idejét és 
módját a községi elöljáróság állapítja 
meg.

Rejtélyes hitvesgyilkosság Deres
ken. A Göinörmegyei Deresk községben 
a mezei kutban halva találták Kovács 
Rudolfné sz. Fülöp Jolán 19 éves asz- 
szonyt. Miután a halál körülményei gya
núsak voltak, a csendőrség őrizetbe 
vette az elhunyt férjét, Kovács Rudolf 
jómódú 34 éves dereski gazdát, aki be
ismerte, hogy hitvestársát, akivel alig 
három hónapot élt együtt, meggyilkolta. 
A gonosz férjet, aki a gyilkosság el
követésének módját és tettének okát 
bevallani nem akarta, a rimaszombati 
kir. ügyészség fogházába szállították.

Á rdráQ itás elleni büntetések.
Csuka Mihály és Németh Károly os- 

gyáni birtokosok tűzifát adtak el ür- 
méterenkint 28 pengős áron, még pedig 
túlnyomórészt olyan egészen nincstelen 
szegény asszonyoknak, akiknek a férjei 
a fronton vannak és ők 4—5 gyermek
kel a tél elején fűtőanyag nélkül állván 
kényszerűségből megadták a kért árat, 
amely mintegy 10 pengővel van felette 
az Osgyánra nézve érvényes maximális 
árnak. Dr. Brommer Andor királyi tör
vényszéki biró ezért Csuka Mihályt 1000 
P, — mig Németh Károlyt 900 pengőre 
Ítélte el, kik kötelesek az el nem ko
bozható fa értékének megfelelő összeget 
is megfizetni. — Mindkettő elitélése 
jogerős.

A közelmúltban került itt tárgyalásra, 
s most jött vissza a kir. Ítélőtábla hely
benhagyó Ítéletével Gagyi László tornai
jai teherautófuvarozó ügye, aki autó
guminkkal, főleg használt tömlőkkel és 
abroncsokkal kereskedett. Orosz és len
gyel eredetű gummikat vásárolt zug
kereskedelemben és azokat nagy ha
szonnal adta tovább. A tevékenysége 
valahogy tudomására jutott a budapesti 
detektivtestület árellenőrző csoportjának 
és ezért enntk négy tagja lejött Tornai
jára, autófuvarozóknak adták ki magu
kat és látszólag megvettek tőle igen 
magas áron tartott gummikat és ekkor 
felfedve a kiléttüket, megtették ellene a 
feljelentést. Az i élet szerint egyrészről 
a méltányos hasznot meghaladó nyere
séggel adta tovább az általa vett gum- 
nrikat, de mint nem szükséges közben- 
esö kereskedő ékelődött be az árunak 
a .ermelőtő. a fogyasztóhoz való rendes 
u’jába és ez is drágította azt, végül 
pedig haszonszerzés végett üzérkedett 
olyim dologgal, aminek a forgalma a 
hadviselés érdekében korlátozva van. 
Ezekre tekintettel annak idején dr. Brom
mer Andor kir. törvényszéki biró Gagyit 
bűnösnek mondotta ki az árdrágításban 
és ezért őt 6 hónapi böntönre, 200 P 
pénzbüntetésre, 1000 P vagyoni elég
tételre ítélte és a tőle lefoglalt gummi
kat elkoboztatta. A fellebbezések foiy-

n az ügy a kassai kir. Ítélőtáblához 
került, ahni egész terjedelmében hely
benhagyták az elsőfokú ítéletet, amely 
így jogerőssé vált.

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

Oltáregyesületi gyűlések.
A rimaszombati férfi Oltdregyesület 

február havi rendes taggyűlését e hó 
19 én tartotta meg a tagok nagyszámú 
érdeklődése mellett. Ima után Raddny 
Lajos esperes-plébános elnök Kempis 
Tamás elmélkedéseiből olvasta fel „Az 
Oltáriszentség" cimü fejezetet, amely a 
hithez való ragaszkodásra buzdít. Majd 
nagy érdeklődés közepette folytatta az 
elmúlt ülésen megkezdett tanulmányát 
a polgári házasságról.

Ez alkalommal a házasságról, mint 
szentségről szólott, amely Szent Pál 
szerint az igazi „magnum mlsterium." 
A házasság — az Egyház felfogása sze
rint — örökreszóló szerződés, amely 
sírig tartó kötelezettségeket ró mindkét 
szerződő félre. A szentségi házasság 
ténye felemelő, amelyből Isten áldása 
fakad. Az előadó ezután meggyőző ér
vekkel három sokat vitatott kérdés igaz
ságát bizonyította be. Először, hogy az 
Egyház csak a legritkább esetben és 
szigorú vizsgálódás után bont fel 
házasságot azon elv alapján, hogy azok 
tulajdonképpen meg sem kötettek, ha 
valamely kényszerítő ok folytán jöttek 
létre. Másodsorban fejtegette az Egy
háznak a vegyes házassággal szemben 
elfoglalt álláspontját és végül az állam 
illetékességét a házasság kérdésében. 
Beigazolta, hogy az Egyház álláspontja 
a felbonthatatlanság szigorú elvéhez 
való ragaszkodásával csak hasznára van 
az államnak, amikor a házasság szent
ségi jellegére vigyázva az államot al
kotó sejtet védi és ezáltal az ép és 
egészséges nemzedék keletkezésének 
forrását őrzi. A magyar katolicizmus 
mindenkori törekvése az, hogy Szent 
István országában újra a szentistváni 
törvények uralkodjanak teljes erejükkel 
a legfontosabb államalkotó sejtben: a 
családban.

A nagy tetszéssel fogadott s mély ha
tást keltett nagyvonalú előadáshoz dr. 
Stumpj Pál szólott hozzá, érdekes jogi 
adatokkal járulván a polgári házasságot 
életbeléptető törvény előzményeinek 
megismeréséhez. Majd a taggyűlés meg
vitatta a kérdéshez fűződő „ellenvetése
ket."

Az elnök ezután bejelentette, hogy 
az első nagyböjti hitvédelmi előadást 
március 12 én. pénteken este 7 órai 
kezdettel a Katolikus Körben tartják 
meg, amelyre Mázik László rimaszécsi 
esperes-plébánost sikerült megnyerni 
előadóul.

A női Oltáregyesület egyik legutóbbi 
ülésén alakította meg az ez évre szóló 
vezetőséget dr. Bányai József gimn. hit
tanár, igazgatóval az élen. Elnöknő: 
Tariska Lajosné ; tb. elnöknő: dr. Hor
váth Árpádné ; ügyvezető elnöknők: dr. 
Bartáky Jánosné, dr. Licskó Béláné, dr. 
vitéz Vereczkey Gyuláné ; alelnöknök: 
özv. Halász Istvánná, Freytag Ödönné, 
Stolcz Jolán ; jegyzők: Mátics Júlia, dr. 
Tóth Mátyásné, Vörös Cirillné; pénz
táros : Gémes Béláné, Stolcz Sára; 
titkár: Biáth Jenőné lettek. Vigalmi és 
kullurbizotlsüg: Kulhanek Jánosné el
nök, Gabonás Istvánná alelnök, tagok: 
özv. Bartos Istvánná, Gábor jánosné, 
Golda Irén, Jávorszky Józsefné, özv. 
Hubay Bertalanná, Kinka Mária, Nagy 
Mária, Ondera Ferencné, Pásztor Mária, 
Szabó Istvánná, dr. Stumpf Pálné, özv. 
Tuba Miklósné. Számvizsgáló bizottság: 
dr. Fábián Jenőné elnök, tagok: Bulla 
Józsefné, Diczky Pálné, Hizsnyan Bé
láné, Ivanits Andorné, dr. Janisch Gé- 
záné, Szabó Ambrusné. Választmányi 
tagok : Ádám Jánosné, Barabás Lajosné, 
vitéz dr. Bükky Jenőné, özv. Dániel 
Ferencné, dr. Dóczi Andrásné, Halász 
Sándorné, Horváth Lajosné, Horváth 
Barnáné, Hunfalvi Emilné, Igaz Lajosné, 
özv. Kovács Józsefné, özv. Kovács Ist
vánná, dr. Kriesch Lajosné, özv. Lévay 
Mihályné, Mura Szilveszterné, Misurák 
Andrásné, Mispál Paula, Novák Jánosné, 
Póczos Istvánná, özv. Rakovszky Andor
né, Rábely Eta, Sebő jánosné, Thurzó 
Oszkárné, özv. Vályl Ferencné, Várhe
gyi Gyuláné, Veress Gyuláné.

A „HId“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti 1 pja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg 
Egyes szám ára: 50 fillér.

Emelték a posta, távird és 
távbeszélő díjszabásét.

A kereskedelmi- és közlekedésügyi 
miniszter a Budapesti Közlöny vasár
napi számában megjelent rendeletével 
felemelte a posta, táviró és távbeszélő 
díjszabásának egyes tételeit.

A postai levéltarifa annyiban emel
kedik, hogy a rendelet megszüntette a
20—40 grammig terjedő sulyfokozatot, 
amelynek a dija eddig helyben 16, vi
déken 28 fillér volt. Az ilyen súlyú le
velekre ezentúl a sulyfokozat megszün
tetése folytán 20, illetve 30 filléres bé
lyeget kell ragasztani.

Az üzleti papír bérmentesítésének dija 
belföldre 250—500 grammig ezentúl 40 
fillér, eddig 30 fillér volt. A nyomtat
vány bérmentesítésének dija 20 grammig 
belföldre 3 fillérről 4 fillérre emelke
dik. Hasonlóan emelkedik a nyomtat- 
ványdijszabás valamennyi tétele is.

A belföldi expresszdij helyben eddig 
30 fillér volt, ezentúl 50 fillér; vidékre 
eddig 60 fillér volt, ezentúl I, külső 
kézbesítő kerületbe 2 pengő.

Emelkedik a közönséges távirat szó
dija is belföldi forgalomban 12 fillérről 
16-ra, legkisebb dija 1 20 pengőről 
1'60-ra s a küldöncdij 1’60-ról 2 pen
gőre.

A közönséges telefonbeszélgetés és 
üzenetközvetítés dija belföldi távolsági 
forgalomban 3 percre aszerint, hogy a 
távolság 25 kni-ig, 25—50, 50—100, 
100—150, 150—350 kilométerig terjed, 
illetve 350 km-en felül van 0’60, 1'20, 
1 '80, 2'20, 2'50, 2'60 pengő. A meghívás, 
különmeghivás dija és a meghatározott 
időre szóló beszélgetés pótdija a felso
rolt díjövezetekben 60—87 fillér.

A beszélgetési dij vidéken általában 
12 fillér, a kötelező beszélgetések száma 
olyan községekben, ahol az előfizetők 
száma 500-at nem halad meg, 20 f.

A helyi beszélgetés dija 20, nyilvános 
állomásokról március 16-tól 30 fillér 
lesz.

Népművelés.
Az iskolánkivDli népművelési elő

adások sorozatában a leányok számára 
dr. Lelkes Zoltán kórházi főorvos a cse
csemőápolásról tartott hasznos és érté
kes előadást, amelyet vetitettképekkel 
kisért. Március 1-én, hétfőn délután 6 
órakor a leányok részére dr. jékei Ba
logh Ádámné, Gömör és Kishont vár
megye önkéntes főápolónője, valamint 
Pál Mária polgári iskolai tanrnő tarta
nak előadást mindenkit érdeklő témák
ról.

A fiuk számára legutóbb Szűcs Ist
ván ref. vallásoktató lelkész beszélt. 
„Hazugság—őszinteség" cimen szólott a 
nagyszámban egybegyült ifjúsághoz. Saj
nos — mondotta — éppen az ifjúkor
nak egyik legnagyobb veszedelme és 
bűne a hazudozás, amely megfertőzi az 
életet, a gondolkodást és igen sok bűn
nek a melegágya, előfutára. Szinte elő- 
számlálhatatlan sok oka lehet a hazu- 
dozásnak. Félelem, bosszúvágy, hatalom
vágy, kényelem, önzés, megszokás mind 
elindíthatják az ifjút a hazudozás utján 
és alááshatják a becsületét. Csak úgy 
védekezhetünk e fertőző betegség ellen, 
ha példátadó őszinteséggel vállaljuk az 
igazmondás sokszor kényelmetlen terhét. 
A társadalmat e rákfenéjétől a testben, 
lélekben, beszédben és cselekedeteiben 
egyaránt tiszta ifjúság gyógyíthatja meg. 
A magyar ember mindig sokat adott a 
becsületére. A magyar fiatalság a nem
zet igazságáért és jövőjéért harcol, itt
hon és odakünn egyaránt. Adjon Isten 
szebb jövőt a magyar ifjúságnak, mely 
kiveti szájából a hamisságot és úgy küzd 
az igazság diadaláért!

Ugyancsak február 19-én Tóth Sándor 
r. kát. hitoktató-lelkész tartott előadást 
a fiuknak „Vallásosság és hazaszeretet" 
cimen. Fejtegette, hogy amikor a nem
zet élet-halál harcát vívja, lehet-e a 
jó magyar hazafi egyben vallásos ember 
és viszont lehet-e vallásos ember a hazá
jáért mindenét áldozó hazafi ? Az ország, 
a haza s a nemzet rövid fejtegetése 
után rámutatott a sajátságos magyar
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sorsra, mely egészen más, mint akár
melyik nemzeté. Majd igy folytatta: 
„Szent István lehelte rá évszázadainkra 
ezt a lelket, s ha volt Is idő mikor más 
aratott, hol mi vetettünk, a nemzet ezer
éves tölgyfája ugyanaz maradt. Ugyanaz 
maradt azért, mert a nemzet futóhomok
ját szentfölddé tette a szent király, mi
kor kardja mellé állította Krisztus ke
resztjét." Továbbiakban rámutatott arra, 
hogy magyarnak lenni és vallásos életet 
élni: ikertestvérek I S minél hívőbb egy 
lélek, annál gyümölcsözőbb a nemzet
nek. Mert a vallás, a hit világa — mint 
a nap sugarai az életet — úgy járják 
át a család, a nemzet, az ország életét, 
s „ha megfosztod a lelkedet az Isten 
kézvezetésétől, halálra Ítélted az egyént, 
a társadalmat és a nemzetet egyaránt." 
Végül rámutatott a hit mentőszerepére, 
mely megőrzi a nemzet számára az 
anyaföldtől elszakadt fajtestvéreket. A'lajd 
igy fejezte be: „Szeressük a magyar 
rögöt és szent kereszténységünket úgy, 
hogy ha kell akár mindkettőért is ké
szek legyünk életünket adni ezzel a 
szent jelszóval: Mindent Istenért és
Hazáért I" A két hitoktató mélyenszántó 
előadásai nagy hatást keltettek.

A Mária Kongregáció népművelési 
előadása február 28-án, vasárnap d. u. 
3 órakor a Széman-Intézetben.

Nemzeti filmszinbáz.
Az elkövetkező héten három kitűnő 

külföldi filmet mutat be a filmszínház. 
Február 28-án, vasárnap és március
I-én, hétfőn Strauss János örökszépségti 
operettjének, a „Denevérének pompá
san sikerült filmváltozatát láthatjuk. Az 
érdekfeszitő meseszövésü és a fülbe
mászó zenéjü darab főszerepeit a Prá
gából elszármazott érdekes szépségű 
Lida Baar, a pompás humoru Hans 
Moser és Georg Alexander, valamint az 
elegáns Hans Söhnker játszák. — Már
cius 2-án, kedden és 3-án, szerdán az 
olasz filmgyártás legújabb remekművé
ben, a „Leányálmok" c. szerelmi törté
netben gyönyörködhetünk. Egy leány
internátus keresztmetszetét állítja elénk 
az izgalmas mese, amelynek főszerepeit 
a legjobb olasz színészek játszák. — 
Március 4-én, csütörtökön és 5-én, pén
teken egy svéd társadalmi dráma fut a 
vásznon: „Csókolj meg!" cimen. Fősze
replője a nálunk már ismert Anna Lisa 
Ericcson. — Március 6-án és 7-én öt 
vidám darabból álló kacagtató farsang
záró estet rendez a mozgóképszínház.

S P O R T .
Levente-sport.

A Levente Egyesület asztali-tenisz 
osztálya ez idén is dicséretes tevékeny
séget fejt ki és máris szép eredménye
ket ért el. Az elmúlt vasárnap a Nem
zeti Bajnokság egyik kiváló csapatát, 
az Ózdi VKE-t látta vendégül. A mér
kőzések reggel 9 órakor kezdődtek meg 
a „Három Rózsa" nagytermében és iz
galmas, nivós küzdelmet adtak. Ezúttal 
a közönség érdeklődése is fokozódott, 
s az egyes játszmáknak állandóan sok 
nézője volt. Az ózdi vendégek sportlel
kesedését bizonyította, hogy a csapatot 
40 főnyi szurkoló kisérte el. Az ered
mények voltak :

Ózdi VKE—R. Levente E 9:4.
Rimaszombati LE II—Ózdi VKE 11.9:6.
Egyéni bajnokság: 1. Ári (Ózd), 2. Bú

tora (RLE). Harmadikok : Szapári és 
Kardos (RLE). Az első helyért izgalmas 
küzdelem folyt.

A Levente Egyesület három birkózója 
vasárnap Diósgyőrött a kerületi bajnok
ságokon vesz részt.

Labdarúgás.
A Törekvés SE labdarugó-csapata az 

elmúlt vasárnap már pálya-edzést tar
tott. Terv szerint, az első tavaszi barát
ságos mérkőzést március hó 15-én ját
szák le.

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


