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M Á R C I U S I  S Z Ó Z A T A  

A Z  IF JÚ S Á G IH O Z .

az élet józan követelményeihez si
múl.

Március 15-ike közel egy évszá
zad óta a fiatalságnak, a meg
indulásnak, a fakadó életnek az 
ünnepe. Az ma is. Mégis most, 
amikor az ifjúsághoz szólok, első 
szavam nem a Tietek, hanem azé 
a — sajnos — sok ezer magyar 
életé, amely a hazáért, mint annyi
szor ezeréves történelmünkben, újra 
áldozatot hozott. Március 15-én, 
amikor a nemzeti megújhodás, a 
nemzeti jövő áll gondolataink élén, 
szálljon minden szeretetünk, tiszte
letünk és elismerésünk azok felé, 
akik már nem élnek, vagy hadi
fogságban vannak, vagy kórházi 
ágyon szenvednek itthon, vagy 
rokkantán kerültek haza. ók a mai 
idők nagy magyar kötelességtelje
sítői. De minden szeretetünk és amelyek az 1848-as márciusi ifjú

jes egyenlőségünk. Ha ezeket meg
őrizve egységben, fegyelmezetten, 
keményen dolgozva haladunk és 
megtartjuk erkölcsi tisztaságban 
országunkat, méltók leszünk őseink-

, . , , , , hez és a Ma magyar harcának
is csak akkor lehet egészséges, ha szent áidozataihoz

Legyetek felkészülve, hogy ha 
ránk köszönt a napsütés, ősi erö- 

1848-ban március 15-ének lelke- vei sarjadjon az ifjú magyarság 
sedését nem lehetett valóra váltani, élete.
Ma ehhez minden rendelkezésünk- Bízom a mai fiatal magyar lei
re áll. Országunk független és ön- kék egészséges életerejében, amely 
álló, meg van a törvény előtti tel-j meghozza a szebb jövőt.

A megujhodott márciusi eszmélt jegyében folyt le
az idei szabadságünnepség.

A ragyogó napsütéses március nyugodt szívvel ünnepelhessünk. 
15-én ugyanazok a természeti erők Valamennyi templomot zsúfolásig 
dobogtatták meg sziveinket, mint töltötték meg a honvédség tagjai,

gondoskodásunk azoké is, akik 
apát, testvért, gyermeket, élettársat 
veszítettek el.

Magyar Leventék! Az ország 
egész fiatalsága mellett elsősorban 
Tihozzátok szólok, mert Reátok 
nagy feladat vár. A március 15-iki 
ifjak helyébe kell lépnetek. Nektek 
is ugyanolyan lelkesedéssel kell fel
sorakoznotok a nemzet nagy ideál
jai és céljai mellé. Ma Ti vagytok 
hazánk reménysége, a magyar jövő 
valóraváltói. Legyetek mindig mél
tók nagy őseitekhez, állítsátok ifjú 
erőtöket épp olyan lelkesedéssel a 
haza szolgálatába és teljesítsétek 
épp oly híven kötelességeiteket. Tö
rekedjetek mindig arra, hogy éle
tetek példaadás legyen. Ti járja
tok elől a valláserkölcsi életben, a 
becsületességben és a hűségben. 
Szolgáljátok mindenekelőtt a nagy 
magyar célokat, mert kivált ilyen 
nehéz időkben kell, hogy a nem
zet érdekei minden egyéni érdeket 
megelőzzenek.

A nemzeti élet egyik legfontosabb 
alapja a fegyelem. Az összetartás, 
a belső rend fenntartása, a belső 
front ereje ma az ország számára 
a lét, vagy a nemlét kérdése.

Szánjatok mindig keményen szem
be a társadalombontó törekvések
kel. Ezek rendszerint válogatás 
nélkül mindennel szemben a taga
dást hirdetik. Pedig még az egész
séges reformokat sem szabad, hogy 
a demagógia sajátítsa ki magának, 
mert az szem elől téveszti az adott 
lehetőségeket, tulkiabálja az ész
szerű jóakaratot és háttérbe szo
rítja a komoly munkát. Az újítás

Ságot cselekvésre kényszeritették. 
Minden esztendőben bensőséges 
érzésekkel ünnepli meg az ország 
és négy év óta újra Rimaszombat 
magyarsága is Március Idusának 
évfordulóját, de ebben az évben 
minden eddiginél megkapóbban 
fordult a figyelmünk a márciusi 
ifjak szabadság küzdelme felé, hogy 
az ő hitükből és forró hazaszere
tetükből erőt merítsünk a mai ne
héz idők harcaihoz. Nemcsak fel
sőbb parancs folytán, de szivből 
és lélekből áradóan is az ifjúság 
ünnepe volt 1943. március 15-ike: a 
szabadságharc hajnalhasadásának 
95-ik évfordulója.

Rimaszombat városa nemzeti 
szinü díszbe öltözetten fogadta a 
nagy napot. S mint a szent ünne
peken, imádságos lélekkel kereste 
fel az istenházát, hogy hálát adjon 
az Egek Urának azért, hogy húsz 
esztendős keserves rabság után és 
a mai sorsdöntő időkben is meg
engedte, hogy szabad lélekkel és

az iskolás gyermekek és a hívek 
nagy serege. Dr. R a d v á n s z k y  
György főispánnal, vitéz Rojháthy 
Sándor m. kir. alezredessel és Éva 
László polgármesterrel az élen 
megjelentek a honvédség és a hi
vatalok, valamint a közületek ve
zetői és kiküldöttei. Eljöttek a vi
tézek, hadirokkantak, tűzharcosok, 
leventék és cserkészek teljes szám
ban. A római kát. templomban 
Radány Lajos esperes plébános, 
Tóth Sándor és Plichta József hit
oktatók segédletével mondott ün
nepi szentmisét, mely után buzgó 
imádságban kérte a Mindenható 
áldását Magyarország Kormányzó
jára és a harctéren küzdő dicső 
magyar honvédségre. A református 
templomban Boros Elemér segéd
lelkész, az evangélikusban pedig 
vitéz Baráth Károly lelkész maga
san szárnyaló beszédekben és ma
gasztos imádságokban adtak ki
fejezést az ünnepi hangulatnak. 
Mindhárom templomban nemzeti 
imádságunkkal, a Himnusszal zá
rultak a hálaadó istentiszteletek.

A LEVENTÉK SZABADSÁGÜNNEPE

Az istentiszteletek után az ünneplő 
közönség a Horthy Miklós-térre vonult, 
ahol a Hösök-Emlékmüve előtt folyt le 
az országban egységesen megrendezett 
levente-ünnepség. A rimaszombati hely
őrség a térre diszszakaszszal vonult fel 
és a Hösök-Emlékmüve előtt helyezke
dett el. Az emlékmű két oldalán egy- 
egy diszbeöltözött megyei huszár állott 
őrt. Pontban 10 órakor az emlékmű 
talapzatán elhelyezett rádióleadóból meg
szólaltak a harsonák és mc-sszehangzóan 
szárnyaltak fel

vitéz nagybányai Horthy Miklós

nak, Magyarország Főméltóságu Kor
mányzójának magasz t os  szavai ,  
amelyekben márciusi üzenetet kül

dött a magyar ifjúságnak.
A lapunk vezetőhelyén közölt kormány
zói szózat után a hangszórók a magyar 
himnuszt és a Rákóczi-indulót közvetí
tették, majd megkezdődött a műsornak 
helyi vonatkozású része, amelyet a 
Levente Egyesület elnöksége a gimná
zium leventeparancsnokával együtt átü
tött össze rendkívül hatástkeltöen.

Elsőnek Kiss Ernő ginin. VI. o. tanuló 
szavalta el Petőfi Sándor „Élet vagy

hálái" cimü — a mai idők szellemét 
is visszatükröző — nagyszerű költemé
nyét kifejlett előadói tehetséggel. Majd 
Kisfaludy Lajos gim. Vili. o. tanuló mon
dotta el ünnepi beszédét, amely dicsé
retére vált volna bármely hivatott szó
noknak és méltó kifejezője volt az újjá
éledt és öntudattal telt márciusi ifjúsági 
gondolatoknak.

Fiatalos lelkesedéssel elmondott be
széde elején fellebbentette a fátyolt arról 
a szomorú érzésekről, amelyek a felvi
déki ifjúság szivét 20 esztendőn keresz
tül eltöltötték, amikor csak titokban 
ünnepelhette meg március 15 ikét. 

„Nekünk március 15 ike— mondotta 
— egy soha ki nem apadó magyar 
forrás volt, amelynek eredeténél ott 
láttuk lélekben megelevenedett há
rom nagy magyarnak : Széchenyinek, 
Kossuthnak és Petőfinek ölelkező 

alakját.
Ennek a forrásnak a vizéhez jártunk el 
erőt, hitet és reményt meriteni"... „Ha 
valaha, most százszorosán érezzük a 
48-as ifjúság üzenetét. Most nem lehet 
gondolat nélkül átsiklani emlékük felett, 
most éreznünk kell őket, velük együtt 
az uj márciusi hősöket. Éz adja meg a 
mai ünnep igazi értelmét" — hangsú
lyozta az ifjú szónok. Majd összehason
lítást tett 1848. márciusa és a mai vi
szonyok között. Tanulságul levonta pe
dig, hogy mint 95 évvel ezelőtt

most is arra van szükség, hogy fel
rázzuk a közönyösöket és minden 
magyar erőt egységbe tömörítsünk.

Az erdélyi kalákát kellene ma beültetni 
minden magyar ember szivébe, hogy 
tegyen félre most minden önzést, egyéni 
érdeket, mert ma csak egy cél lebeghet 
minden magyar előtt: 

győzni kell életünk, vérünk árán is, 
mert különben menthetetlenül el

pusztulunk.
Követésre a finn testvérnép példáját 
hozta fel, majd figyelmeztelt a belső 
fronton való kötelességekre.

Végül kegyeletes szavakkal emléke
zett meg a magyarság történetének 
ezerév koszoruzta hőseiről, arról a hatal
mas seregről, amely ma a magyarok 
Istene előtt térdelve imádkozik a^ért, 
hogy jöjjön el az a jobb kor, amelyért 
„buzgó imádság epedez százezrek aja
kén."

A nagy tapssal fogadott Ünnepi sza
vak után Szedtük György gimn. V. o. 
tanuló Czuczor Gergely „Riadó" cimü 
versét mondotta el figyelemreméltó sza
való készséggel. Ezután az utóbbi idő
ben sokat fejlődött levente-zenekar 
Kardos Gyula oktató lendületes veze
tése mellett Kossuth-nótákat játszott el 
nagy tetszést aratva. Végül ifj. Makray 
László levente-ifjuvezető szavalta el 
Ábrányi Emil „Hazám ifjúsága" cimü 
költeményét-kifejező erővel. A levente
zenekar eljátszotta a Magyar Hiszek
egyet, s ezzel a rövid, de komoly méltó
ságú ünnepség véget ért. Utána a kivo
nult helyőrségi diszszakasz, a levente 
puskásszakasz és a gimnázium levente
csapata fegyelmezett diszmenetben vo
nult el a Hösök-Emlékmüve, valamint 
dr. Radvánszky György főispán, vitéz 
Rajhdthy Sándor m. kir. alezredes, leaz 
Lajos vm. főjegyző, Éva László polgár- 
mester és vitéz dr. Blikky Jenő m. kir. 
rendőrtanácsos előtt.
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Jóték on y  célú  m atin é  a  N em zeti F ilm színházban.

A nemzeti ünnep délutánján Rima
szombat megyei város, a társadalmi 
egyesületek nemzeti munkaközösségé
vel karöltve a Nemzeti Filmszínházban 
ünnepi matinét rendezett, amelynek tiszta 
jövedelmét a honvédcsaládok felsegélye
zésére fordítják. Sajnos, az előadást 
nem kisérte olyan érdeklődés, mint 
amelyet a nap jelentősége és a n-.mes 
cél megérdemelt volna. A nemzeti szí
nekkel feldíszített moziban megtartott 
előadás során a filmszínház igazgató
sága által készséggel rendelkezésre bo
csátott magyar és német filmhíradók ke
rültek először levetitésre. Ehhez kap 
csolódott a tartalmával az ünnepség 
hangulatába éppen beleülő magyar 
kulturfilm, amely a Déda-szeretfalvi 
vasútépítésnek, a megnagyobbodott Ma
gyarország első hatalmas építkezésének i 
történetét vetítette a vászonra nagyszerű 
fényképezési technikával.

Majd a gimnázium, polgári leányis
kola és a Széman Intézet növendékeiből 
alakult „Éneklő Ifjúság" Lackner László 
dinamikus erejű vezetése mellett éne
kelte el Berzsenyi-Kodály: „A magya
rokhoz" clmü ódáját. A népszerű ének
kar újból tökéleteset nyújtott, s a magasz
tos dallamok, mint imád'ságos zsolozs
mák szállak az Ég felé. Hatalmas taps 
jutalmazta a kedves énekesek hazafias 
hangulatot előidéző szép szereplését. A 
matiné ünnepi szónoka: dr. Gyulay László 
tanár, a nemzetvédelmi lYünisztérium 
előadója lendületes beszédében utalt is 
az elhangzott ének kezdő- és záró
soraira.

„Ma tényleg forr a világ — mon
dotta — de ebből a forrongásból 
szabaddá válik a magyar, de nem
csak szabad, hanem erős is lesz."

Majd nagy hatást keltő szavakkal szó
lott a magyarság 1000-éves hivatásáról 
és arról a történelmi misszióról, amely- 
lyel a sors bennünket a Duua-Tisza 
között oly sok veszély ellenére szilár
dan megtartott. Ezt

a helyűnket azonban csak akkor 
őrizhetjük meg, ha márciusi lélek 
lesz bennünk. Ez pedig az, hogy 
mindennél jobban szeressük a faj
tánkat és higyjünk annak örökkévaló

ságában.
De szolgáljuk is fajtánkat minden nap 
szóban, Írásban és dalban. Itt a szónok 
a márciust ifjak üzenetét tolmácsolta 
a mai ifjúságának, arra kérvén őket, hogy 
ne engedjék megbontani a magyarság 
lelki egységét, teljesítsék minden tekin
tetben a reájuk hárult kötelességeket, 
legyenek magukba tekintők és önkriti- 
zálók, s méltóak a vérszerződésben kö
zösséget vállalt ősmagyarokhoz. A be
szédet nagy tetszés fogadta. Utána Kun 
György postafőnök szavalta el az ünnep
nap szellemébe illő, s egyizben már 
nagy sikert aratott „Teremt az Ur“ 
cimü, döbbenetes erejű versét, mely 
után a Március Idusa szellemében és 
a közösség jegyében megrendezett fel
emelő ünnepség a Szózat eléneklésével 
végétért.

A cserkészek hazafias előadása.
A 274. számú „Ferenczy Istvdn“ iparos- 

cserkészcsapat a leventékhez hasonlóan 
lelkes teljesítménnyel kapcsolódott bele 
az ifjúság márciusi ünnepségébe. A csa
pat műkedvelői az ünnep előestjén 
a Polgárikörben zsúfolt nézőtér előtt ad
ták elő „A szabadkai diák" cimü irre- 
denta-szinmüvet. Mátrai-Makovits Jenő 
cserkész-kerületi ügyvezető, a csapat 
népszerű parancsnoka köszöntötte a 
megjelenteket, méltatva a cserkészesz
mét, amely az „Emberibb embert s ma- 
gyarabb magyart* jelszót tűzte ki zász
lajára. Dicsérettel emlékezett meg a 
színdarabot eljátszó és megrendező ifjak 
teljesítményéről, akik szabadidejüket 
áldozták fel a darab sikere érdekében. 
A nagy tetszéssel fogadott előadás vala
mennyi szereplője kitett magáért, együt
tesen teljes elismerést érdemeinek. A 
nagyobb főszerepekben kitűntek : Sari- 
nay Géza, Szabó Andor, Riz Imre és a 
kis Gyürék Jóska.

A Mária kongregáció március 14 én 
tartott gyűlésén a magyar márciust ün
nepelte. Tóth Sándor hitoktató prézes 
meleg szeretettel köszöntötte a megje

lenteket, majd Király Aliz Végvári „Nagy 
magyar télben..." c. költeményét sza
valta el nagy tetszéssel. Utána Tóth 
Sándor, a kongregáció prézese röviden 
méltatta, a nemzeti ünnep jelentőségét. 
Többek között ezeket mondotta : „Az 
ünnepnek lelke van. S minden ünnep 
valami üzenetet rejt magában, valami 
újat, valami mást, mint a hétköznapok 
egyformasága... De az ünnep csak ak
kor érték, ha számunkra nem csupán 
szünnapot, pihenést jelent, hanem ha 
megérezzük az ünnep lelkét, az ünnep 
üzenetét. S a mai márciusi magyar ün
nep lelke és üzenete : Legyünk igazán 
magyarok a magyar földön ! Boldogabb 
magyarok nagyobb magyar földön; jobb 
magyarok szabad magyar földön. Krisz- 
tusibb magyarok Szent István magyar 
földjén. Kell, hogy ez legyen minden

Lapunkban már számtalanszor szóvá- 
lettük, hogy a fejlődés útjára lépett Ri
maszombat város legfőbb szépséghibája, 
hogy sem nyári, sem pedig téli fürdője 
nincsen. Az elmúlt esztendőben meg
szűnt az a kevés lehetőség is, hogy a 
közönség a forró nyári napokon a Rima
menti szabadfürdőben felüdithesse ma
gát. Nemcsak a város lakosságának, ha
nem Rimaszombat idegenforgalmának 
érdekében is vármegyénk minden szépért 
és nemesért lelkesedő alispánja már az 
elmúlt év során lépéseket tett abban az 
irányban, hogy Gömör és Kishont var
megyében az uszósportot és ezzel a 
szabadban való fürdőzést felkarolják. Dr. 
Horváth Árpád alispán illetékes helye
ken eljárt, hogy

Rimaszombatban, Rozsnyón és Jols- 
ván megfelelő versenyuszodát és 
korszerű strandfürdőt építsenek. Az 
Országos Sport Központ nagy áldo
zatkészsége lehetővé tette, hogy eb
ben az esztendőben már Rimaszom
batban is felépül a versenyuszoda 
és az azzal kapcsolatos strandfürdő.

Az Országos Sport Központ kiküldöttei 
már két Ízben városunkban jártak és a 
város polgármesterével folytatott tár
gyalás eredményeképpen

az uszoda helyét a Széchenyi-kert 
háta mögött jelölték ki, ahol három 
évtizeddel ezelőtt a városi uszoda 
is volt. Az építkezési költségeket 
teljes mértékben az OSK viseli. Ri
maszombat megyei városnak csupán 
a szükséges területet kell adomá
nyoznia és a fürdő továbbkezelésé- 

ről gondoskodnia.
A terv szerint egy szabályos verseny- 
uszoda épül, a nem úszók számára is 
külön medencével. Ezekhez kapcsolódik 
szórakozási célokra a strandfürdő. A 
fürdőkhöz fából készült öltözőket és ka
binokat építenek.

Amidőn a város közönsége régi kí
vánságának megvalósítását őszinte öröm
mel üdvözöljük és érte azoknak, akik a 
város polgárságának ezt a régi vágyát

Március 7-én délben újabb szép és 
hazafias ünnepség színhelye volt a vár- 
megyeháza díszes nagyterme. Ez alka
lommal avatták fel a Nemzetvédelmi 
Kereszttel azt a 125 gömöri magyart, 
akiket Magyarország Főméltóságu Kor
mányzója a világháborút követő forra
dalmak és ellenforradalmak idején, va
lamint az idegen megszállás alatt életü
ket kockáztató nemzethU magatartásukért, 
vagy a magyar népközösség érdekében 
kifejtett önzetlen és maradandó értékű 
munkásságukért tüntetett ki.

Az avatási ünnepségen megjelentek 
Budapestről az Országos Nemzetvédelmi 
Bizottság részéről vitéz Vajtaffy Ottó 
m. kir. ny. á. vezérőrnagy és dr. Gazdy 
Gyula ny. MÁV tanácsos, irodaigazgató. 
Az ünnepség előkészítését vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, megyei bi-

magyarnak az ideálja. Mert naggyá min
ket keresztény hitünk és életünk tett. 
Minden elesettségünkből akkor tudtunk 
újra talpra állni, mikor mélységes meg
győződésből előtörő imádság és Isten
hez fordulás utján belekapaszkodtunk az 
Isten irgalmas kezébe."

A szép megemlékezés után Valló Zita 
Végvári: „Magyarokhoz", Winkler Margit 
pedig „A túri fiú története* c. verseket 
szavalták el igaz felkészültséggel. Vé
gül a kis kongreganisták: „Márciusi ibo
lyák" c. egyfelvonásos hazafias előadá
sával a gyűlés véget ért. A gyűlés vé
gén a népmüvelődési előadás keretében 
P. Plichta József s.-lelkész vetitettképes 
előadást tartott belgiumi élményeiről. A 
legközelebbi ülés március hó 25-én lesz.

Az állami polgári iskolában 13 án, 
szombaton délben emlékeztek meg 
Március Idusáról lelkes házi-ünnepség 
keretében.

valóra váltották, igaz köszönetünket. fe
jezzük ki, annak a biztos reményünk
nek adunk kifejezést, hogy

a város képviselőtestülete megérti 
az idők szavát

és támogatva az uszoda ügyében ugyan
csak nagy ügybuzgalommal eljáró vá
rosi vezetőség által majdan benyújtandó 
kérelmet, megszavazza mindazon feltéte
leket, amelyek ebben az ügyben a vá
rosra háramlanak. Ma már kétségtelen, 
hogy

a versenyuszodából és strandfürdő
ből a városra csak haszon származ- 

hatik.
Hiszen nyáron sokan keresik fel olya
nok a mesze idegenből is Rimaszom
batot, akik hosszabb időt töltenének el 
nálunk, ha a fürdési lehetőségek meg 
lennének. Nemcsak az idegenforgalmunk 
emelése, de ifjúságunk sportnevelése 
szempontjából is feltétlen szükséges a 
versenyuszoda. Magyarország az úszás 
terén világviszonylatban is az elsők kö
zött áll, számos kisebb és nagyobb vá
rosban már is nagy szeretettel és siker
rel karolták fel az uszósportot, amely 
bizonyára nálunk is hamarosan olyan 
népszerűvé fog válni, mint a labdarúgás 
és a tenisz.

Amennyiben az uszoda építéséhez 
minden feltétel adva lesz, úgy

az junius végére elkészülhet és a 
közönség rendelkezésére állhat. 

Tapasztalat szerint a Rimában a fürdés 
csak julius—augusztusban lehetséges. A 
jövendő kialakulásának kérdése lesz 
majd viszont az, hogy az uszoda vizé
nek mesterséges melegítése révén a für
dőévadot előbb mégkezdeni és kitolni 
lehessen.

Itt említjük meg, hogy Jolsván a für
dőmedence és az épületek már elké
szültek és ott ugyancsak ez év nyarán 
megkezdődhetik az uszószezon. Rozsnyón 
a helyzet Rimaszombatéval hasonló, ahol 
azonban szintén igaz örömmel várják a 
versenyuszodával és strandfürdővel kap
csolatos tervek megvalósulását.

zottságl elnök és ár. Mihalik Dezső ny. 
vm. főügyész, városi bizottsági elnök 
végezték. Az elnöki asztalnál rajtuk kí
vül helyet foglaltak : dr. Horváth Árpád 
alispán, vitéz Rajháthy Sándor alezredes, 
vm. vitézi székkapitány, vitéz dr. Bükky 
Jenő m. kir. rendőrtanácsos és dr. Istók 
Barna m. kir. törvényszéki bíró, a Tűz
harcos Szövetség helyi csoportjának el
nöke. A megjelentek soraiban ott láttuk 
a keresztény egyházak vezetőpapjait, a 
honvédség tisztikarát és a hatóságok 
vezetőit, valamint a város társadalmá
nak szine-javát.

A Levente Egyesület zenekara Kardos 
Gyula oktató vezetése mellett eljátszotta 
a Magyar Hiszekegyet, amely után vitéz 
Fábián Vilmos elnök mondott magasan
szárnyaló megnyitó beszédet.

„Rügyfakasztó márciusban gyűltünk 
össze olyan ünnepre, — mondotta — 
amelyen először látjuk azokat a férfia
kat, akik a válságos időkben szivük 
sugallatára hallgatva önként vállalkoz
tak a nemzetmentő munkára, s akik ma
gyarságukból, fajszeretetükből titkot nem 
csináltak.* Ezután méltatta a „nemzet- 
védelem" jelentőségét. „Sokatmondó szó 
ez, amely az igazi magyar élet lényegét 
Is megadja. A nemzetvédelem kifejezője 
annak a 100 százalékos kötelességteije- 
sitésnek, amely a köz javára válik; ra
gaszkodás mindenhez, ami magyar, s 
megbecsülése mindannak, amit a ma
gyar kéz, ész és tehetség alkotott és al
kot. Benne van a magyarság hivatás- 
tudata. Minket nem a véletlen állított a 
Duna-Tisza közére, hanem a népek sor
sát intéző Gondviselés, s ruházta ránk 
a történelmi missziót, hogy védői le
gyünk a nyugati keresztény kultúrának 
és a civilizációnak a Kelet barbárságá
val szemben, legyen az török, tatár vagy 
orosz. A Nemzetvédelmi Kereszt jelkép : 
szimbóluma a meg nem alkuvó harcnak, 
jelképe az áldozatvállalásnak. Kellőre 
emlékeztet:

először a magyar nemzet 24 év 
előtti süllyedésére, az uj magyar Gol
gotára, de emlékeztet a fényre, a 
magyarság világitó oszlopára : vitéz 
nagybányai Horthy Miklós ország- 

gyarapitó Kormányzó Urunkra."
A megjelentek ezekre a szavakra fel
állva, sokáig lelkesen ünnepelték a leg
első magyar embert. Vitéz Fábián Vil
mos ezután a belső front és a magyar 
közösség hűséges szolgálatára hivta fel 
a kitüntetetteket és annak a meggyőző
désének adott hitet, hogy az igaz ügyért 
folyó harcunk a mi győzelmünkkel fog 
végződni, mert velünk van az Isten.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
vitéz Vajtaffy Ottó vezérőrnagy, az Or
szágos Nemzetvédelmi Bizottság üdvöz
letét tolmácsolta. Szeretettel köszöntötte 
a vármegye alispánját és Gömör megye 
száz százalékig kipróbált hazafias ér
zésű lakosságát. Hangsúlyozta a végvári 
kötelességeket, s arra intette a nemzet- 
védelmi kereszteseket, hogy

legyenek a belső front hűséges ka
tonái és egyben példaadók az ösz- 
szefogásban és az egymás megbe
csülésében, s minden tettüket a régi 
becsületes magyar öntudat vezesse.
A hallgatóság lelkes éljenzése mellett 

emlékezett meg a vezérőrnagy a d'cső 
magyar honvédségről és mély hódolat
tal a legfelsőbb Hadúrról, kinek veze
tése mellett vihetjük igaz ügyünket dia
dalra.

A lelkes hangulatot teremtő, katonás 
egyenességgel elmondott szép beszéd 
után a Nemzetvédelmi Kereszttel kitün
tetettek az elnöki asztal elé sorakoztak, 
akiktől dr. Gazdy Gyula vette ki az es
küt. A nemesveretü fogadalom után 
a vezérőrnagy kiosztotta a nemzeti szinü 
szallagon függő szép kitüntetéseket.

A komoly méltóságú aktus után a ki
tüntetettek nevében Éva László, Rima
szombat megyei város polgármestere 
mondott szívből fakadt köszönetét:

„A mai ünnepség megható, nemes 
egyszerűsége és a vérzivataros idők ko
molysága késztet arra, hogy ne szóvi
rágokból egybefont hangzatos beszéd
ben, hanem egyszerű, őszinte, gerinces 
magyar szívből fakadó keresetlen sza
vakkal köszönjem meg Kormányzó Urunk 
Ófőméltóságának legfelsőbb elismerését, 
valamennyiünk, a gömöri nemzetvédelmi 
keresztesek nevében.

Szent István koronájának legfénye
sebb ékessége, a Kereszt sugározza a mai 
ünnepélyes alkalommal legszentebb fé
nyét a gömöri keresztes testvérekre és 
ez a szent Kereszt sugallja, parancsolja 
kötelességeinket a keresztény, nagy ma- 
■gyar célok elérésére.

Mig szeretett magyar véreink és hl! 
szövetségeseink a végelláthatatlan orosz 
hómezőkön titáni küzdelemben, utolsó 
csepp vérükig küzdenek a Kereszt igaz
ságos diadaláért,

ml keresztes testvérek, a belső front 
megszilárditói, szent hittel teszünk 
hitvallást, hogy Krisztus és a Haza 
tántoríthatatlan harcosai, a Kereszt 
hűséges védelmezői és méltó viselői 

leszünk mindhalálig I
A magyarok Istene segítse, védje és ol-

■ ■ ♦♦

Versenyuszoda és strandfürdő épül Rimaszombatban
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a N e m z e t v é d e l m i  K e r e s z t t e l  kitüntetett göm öriek 
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G y e r m e k e k
önként kérik a hashajtót, ha már 
egyszer Darmolt kaptak. A Darmol 
ize kitűnő és fájdalom nélkül hat 
Darmolt adjon ön 
is gyermekeinek'

előtte elhangzott beszédre, a jelenlévők 
nagy tapsa közepette jelentette ki: hogy 
„mindenkor gyönyörűségét lelte Éva 
László pompás beszédeiben, aki bár az 
ország más részéből került Rimaszom
bat város élére :

talmazza Kormányzó Urunk öfőméltó- 
ságát, hősiesen küzdő szereteti vérein
ket és hü szövetségeseinkéi !“

Éva László mély hatást keltő foga
dalma Kovács Bertalan rimasimonyi re
formátus lelkészt arra ihlették, hogy hi
tet tegyen a kitüntetettek hűségéről és
kötelességtudásáról. Emlékeztetve az

úgy beszélt, mint egy felvidéki ma
gyar és úgy cselekszik, mintha va
lóban rimaszombati „gyüker" volna."

Egységre, összefogásra és a legdrágább 
csillag: magyarságunk megőrzésére hivta 
fel végül a keresztes testvéreket.

Vitéz Vajtaffy Ottó vezérőrnagy meg
köszönte a helybeli rendezőség ügy
buzgó munkáját, s a felemelő ünnepség 
a Himnusz hangjai mellett végétért.

♦♦

M á z i k  L á s z l ó  pápai kam arás vo lt a nagyböjti hitvédelm i 
előadások első szónoka.

A jövő héten dr. P/eiffer Miklós kanonok tart előadást a Katolikus Körben.

A Katolikus Akció keretében működői 
rimaszombati férfiak Oltáregyesülete 
március 12 én, pénteken délután ren
dezte meg a Katolikus Kör nagytermé-j 
ben ez évi első nagyböjti hitvédelmi elő
adását. A termet zsúfolásig megtöltötték 
a mindkét nembeli érdeklődők, jeléül 
annak, hogy a már hagyományossá vált, 
s a lelkeket a húsvéti ünnepekre elő
készítő előadások népszerűsége évről- 
évre fokozódik.

„A Keresztfához megyek..." nagyböjti 
ének nyitotta meg a vallásos estet. 
Radány Lajos esperes plébános, a férfi 
Oltáregyesület elnöke ima után szivé- j 
lyes szavakkal köszöntötte a megjelen
teket. Majd emlékeztetett a nagyböjt 
hangulatára, hogy „porból lettünk és j 
porrá válunk" és arra a valóságra, 
hogy minden múlandó, csak a lélek örök.; 
Erre a lélekre őrködni az első köteles
ség. A hitvédelmi előadások is ezt a 
célt szolgálják. A Katolikus Akció az idei 
hitvédelmi előadások alaptételéül

a családvédelmi kérdések tárgya
lását tűzte ki.

A megerősödött és a krisztusi alapon j 
felépített családokon épül fel a szebb 
és boldogabb emberi jövő és a magyar 
élet is. Ezután az elnök szeretetteljes! 
szavakkal üdvözölte Mázik László pápai 
kamarás, rimaszécsi esperes-plébánost, 
Rimaszombat szülöttjét, aki „Hitvestár
sak a keresztény házasságban“ cinten 
tartotta meg megnyerő szónoki készség
gel szívhez és lélekhez közvetített, s 
nagy hatást keltett értékes előadását. 
Népszerű formában, a szentirásból és a 
történelemből vett példázatokkal muta
tott rá a házasság szentségére és annak 
egységére s felbonthatatlanságára. Majd 
a hitvestársak egymás közötti viszonyát 
tárgyalta, alaptételül állitván fel a ha
sonlatot, hogy

Krisztus és a Egyház összekötte
tése jelképe az igazi keresztény 

házasságnak.
A Krisztus szellemében kötött házas
ságokban a férfi jellemessége és a nő 
méltósága azok a szilárd alapok, ame
lyeken a boldog családi élet felépülhet. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy úgy 
a férfi, mint a nő teljesítsék az egymás | 
és a gyermekek iránti kötelességeiket. 
A megértés, áldozatkészség, a közös 
imádság és elsősorban a szeretet ural
kodjék minden keresztény magyar csa
lád életében. „Az Isten — mondotta — 
szebbet nem teremthetett, mint a női 
s z ív , amely főleg az édesanya szerze
tében nyilvánul meg a születéstől kezd 
ve még a síron túl is." Utalva a mai 
sorsdöntő időkre és a belső arcvonal 
kötelességteljesitésére végső következte
tésként vonta le, hogy

a boldog családokból női ki az a 
fiatalság, amelyen a sokat szenve
dett magyarság szebb és boldogabb 

jövendője felépülhet.
A nagy tetszéssel fogadott előadást 

Radány Lajos esperes plébános köszönte

meg. Méltatta az elmondottak értékét 
amelyből kiviláglott, hogy miképpen 
kell a keresztény házasságban a hitves- 
társaknak Isten akarata szerint élniök. 
Befejezésként Németh Erzsébet, a kát. 
énekkar egyik kiváló tagja Lévay János 
kántor harmónium kísérete mellett két 
szép egyházi éneket adott elő kellemes 
és jól csengő hangon. Az áhítattal telt 
estet a pápai himnusz eléneklése zár
ta be.

Március 19-én, pénteken P. Kerkai 
Jézus-társasági atya tartott előadást a 
keresztény ifjúságról. — Március 26 án 
dr. Pjeiffer Miklós kassai kanonok 
„Család és nevelés“ ciinü előadására ke
rül sor. Kisebbségi életünk volt ifjúsági 
lelki vezetőjének, a nagytudásu és nagy
szerű szónoki készségű lelkipásztornak 
itteni vendégszereplése nemcsak a ka
tolikus körökben, de a város egész 
társadalmában eseményszámba megy.

Szülői értekezletek.
Az elmúlt héten két iskolánkban uj- j 

szerű szülői értekezletek folytak le — a 
tanuló ifjúság bevonásával.

Az állami elemi leányiskolában az if 
jusági Vöröskereszt megalakulása kap
csán hivta össze a tantestület a szülő- j 
két. Szakáll Lenke igazgatónő köszön-! 
tötte a megjelenteket, majd egy leányka 
beszámolt arról, hogy az iskola kereté
ben megalakult az ifjúsági Vöröskereszt, 
amelynek első ténykedése 50 P jőve 
delemmel járt. Zólyomy Pálné tanítónő, 
a vármegyei vöröskeresztes fiókegyesü
let előadónője szakavatott felolvasást 
tartott a tüdővész elleni küzdelemről. 
Meggyőző erővel vázolta a súlyos be
tegség okozta veszélyeket és rámutatott 
azokra a feladatokra, amelyek a véde
kezés terén a szülőkre hárulnak. Az elő
adás kapcsán a lelkes tanulók versek
kel, dalokkal és egy jól betanított kis 
színdarabbal járultak az elmondottak 
megerősítéséhez.

Az államilag engedélyezett Zeneiskolá
ban lefolyt szülői értekezleten Lackner 
László igazgató tartott igen érdekes elő 
adást a zenetanitásról. Ennek során mu
tatkoztak be a zenei-ovoda bájos kis 
növendékei, akik bebizonyították, hogy 
már zsenge gyermekkorban is fogékony 
a fül a muzsikára. Majd az intézet ki
választott növendékei mutatták be a 
haladás különböző fokozatait, bizonysá
got adván arról a lelkiismeretes munká 
ról, amelyet a zenei kultúra művelése 
terén ebben az intézetban olyan áldáso
sán és annyi eredménnyel végeznek.

Az előadást követő rövid hangverseny 
során művészi értékű zongora- és ének
számokat hallottunk, amelyek betanítása 
Lackner László igazgató és Lacknerné 
Gregorovicz Mária zongoratanárnő szak
tudását és lelkes hivatástudatát dicsérik.

Tartsuk be
a légolta lm i előírásokat!

Vitéz Lukács Béla németországi 
látogatása. Vitéz Lukács Béla tárca
nélküli m. kir. miniszter, a Magyar Élet 
Pártjának országos elnöke Bormann 
Márton német birodalmi vezető meg 
hívására, aki a pártban a Führer helyet
tese, az elmúlt héten három napot töl
tött a német birodalomban. A minisztert, 
aki a nemzeti szocialista párt szerveze
teit látogatta meg, mindenütt rendkívüli 
szívélyességgel fogadták.

Névnapi Üdvözlés. Március 18 án a 
gömöri vitézek testületileg jelentek meg 
vitéz Rajháthy Sándor m. kir. alezredes, 
vármegyei székkapitány előtt, hogy neve- 
napja alkalmából üdvözöljék. Vitéz Dsde 
Lajos miniszteri tanácsos, pénzügyigaz
gató helyettes és vitéz Puskás Zsigmond 
városi tanácsnok tolmácsolták a vitézek 
szeretetteljes jókívánságait.

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Főinéltóságu Kormányzója a m. kir. 
miniszterelnök előterjesztésére Bányai 
István bányafőfelügyelő, korláti lakos
nak ugyanannál a vállalatnál több, mint 
négy évtizeden át teljesített értékes 
szolgálatai elismeréséül a Magyar Ezüst 
Érdemérmet adományozta.

Közgyűlések. Március 21-én, vasárnap 
három egyesület tartja évi rendes köz
gyűlését városunkban. Délelőtt 11 órakor 
a Törekvés sportegyesület tisztújító köz
gyűlése folyik le az Iparoskörben. Dél
után 3 órakor a Polgárikor tartja meg 
97. évi köz ’yülését székháza nagytermé
ben, 4 órakor pedig a Katolikus Körben 
a tűzharcosok gyűlnek össze az évi be
számoló és tisztujitás megejtésére.

Halálozások. Március 15-én hozta a 
posta a szomorú hirt, hogy Alkuy József 
m. kir. páncélos-százados életének 31-ik 
évében, tragikus körülmények között 
váratlanul meghalt. A nemes hivatásának 
és hazafias kötelességének teljesítése 
közben elhunyt százados 1941 — 1942-ben 
— harctéri szolgálata után — Rimaszom
batban az önkéntes iskola parancsnoka 
volt, s ezidőben részt veit városunk tár
sadalmi életében, ahol a rendkívül ro
konszenves, kedves modorú katonatisz
tet igen nagyra becsülték. Március hó 
14 én temették el a szegedi helyőrségi 
kórházból katonai pompával és nagy 
részvét mellett. Pár hónapos boldog 
házasság után gyászbaborult fiatal öz 
vegye siratja a korán eltávozottat.

Hasonlóan mély részvéttel értesültünk 
arról, hogy Erdős Béla m. kir. rendőrfel
ügyelő, tart. tüzérzászlós Budapesten 
március 13 án, 49 éves korában hosszas 
szenvedés után meghalt. Az elhunyt 
rendőrtiszt hosszabb időn át Rimaszom
batban teljesített szolgálatot és itt úgy 
a felügyelete alá tartozó rendőrlegény
ség szeretetét, mint feljebbvalói meg
becsülését kiérdemelte. Haláláról a váci 
m. kir. rendőrkapitányság, ahol legutóbb 
teljesített szolgálatot, adott ki gyász 
jelentést. Temetése március 16 án Pest- 
szentlflrincen ment végbe.

Cserneki és tarkeöi Dessewjfy Gizella 
alapítványi hölgy március 11-én Mis
kolcon meghall. Március 13 án délután 
temették nagy részvét mellett a mind
szenti kápolnából.Az elhunytat kiterjedt 
gömörmegyei rokonság gyászolja.

Az uj osztálysorsjátékhoz

rendeljen o s z t á l y s o r s j e g y e t
L en gyel Gábor főeláruaitónál

Budapest, Andrássy-ut 8 ’.

Hatósági közlemény. Felhivatnak a 
Rimaszombat megyei vár«ban és az 
idetartozó pusztákon lakó 1924. évben 
született állitáskötelesek közül azok, akik 
még eddig jelentkezési kötelezettségük
nek nem tettek eleget, hogy sorozási 
összeírásuk foganatosítása céljából folyó 
évi március hó 31-ig a városháza 6. sz. 
helyiségében, szigorú büntetés terhe 
mellett személyi okmányaikkal jelent
kezzenek.

Junius 30 ig lehet kitermelni a fát.
Báró Bánjfy Dániel in. kir. földmivelés- 
ügyi miniszter a rendkívüli viszonyokra 
való tekintettel a fakitermelés határide
jét március 31 ről junius 30-ig elhalasz 
tóttá.

Bizalmat érdemel,
amiben nem csolódunk. A C h lo r o d o n t  

minősége mindig ugyanaz.

Chlorodont
f o g p a s z ta

A magyar munkaközösség legköze
lebbi kulturestje március 27-én, szom
baton lesz. Előadók: Barsi Dénes iró, 
Gáborjáni Szabó Klára előadómüvésznő 
és dr. Szabados Mihály telepitésügyi 
tanácsos.

A honvédcsaládokért. A kövecsesi 
bajtársi szolgálat úgy Kövecsesen, mint 
Tornaiján nagy sikerrel adta elő az
annak idején először Rimaszombatban 
bemutatott „Katóka őrmesterné" elmü 
kedves népszínművet. Az 500 pengőt 
kitévő bevételt a honvédcsaládok fel
segélyezése javára fordítják. A népszínmű 
betanítását és megrendezését vitéz Kap- 
czy Tamásné, ref. lelkész felesége vé
gezte nagy ügybuzgalommal. Ugyancsak 
a honvédcsaládok javára rendezett jól 
sikerült műsoros estet a rimatamásfal- 
vai bajtársi szolgálat és a pokorágyi 
Levente Egyesület is. — Rimasimonyi 
és Darnya közönsége a múltban is szép 
példát mutatott a nemes cselekedetek
ben. Az egyházi és községi elöljáróság 
s z ív  gyévé léve a honvédcsaládok fel- 
segélyezésére megindított akciót, az alig 
340 lelket számláló gyülekezet 600 P-t, 
a 250 lelkes, filiális Darnya pedig 275 
P-t adott össze a templomból előre 
meghirdetett félnapi körüljárás után. A 
nemes tett magában hordja jutalmát.

A Nimaszombati tak a rék p én z tá r, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Szénajuttatás. A vármegye alispánja 
a törvényhatósági tenyészapaállatok és 
a Vármegyei Közjóléti Szövetkezet által 
tehénjuttatásban részesült gazdák állatai 
részére tizennyolc vágón szénát szerzett 
be és pedig 8 vagónt a Dunántúlról, 10 
vágón! pedig Kárpátaljáról. Ezzel a men
nyiséggel úgy az apaállatokat tartó köz
ségek, valamint a méntelepek és jutta
tásban részesült gazdák szénaszükség
lete biztosítva van.

Közérdekű felhivás. A m. kir. rendőr- 
kapitányság felhívja a fegyverrel rendel
kező egyének figyelmét, hogy az uj 
fegyvertartási és lőszervásárlási enge
délyek elnyerése iránti kérelmeket a 
186000/1943. B. M. rendelet értelmében 
csak f. évi március hó 31-ig fogadhatja 
el. A március 31 -e után beadott kérel
meket a rendőrség nem fogadja el. — 
Ugyancsak március 31-ig adandók be a 
kérvények a járás területéről a feledi 
főszolgabírói hivatalhoz.

A nyári időszámítás március 29-én, 
hétfőn reggel 2 órakor lép életbe.

Az „Olajág" márciusi számának ve- 
zetöcikke a szabadságünnep alkalmából 
a „Fiatal magyarság" feladataival fog
lalkozik. Szűcs István vallástanár „A csa
lád szerepe a vallásos nevelésben* cí
men irt igen értékes cikket. Az „Emlé
kezzünk a régiekről" c. cikkben rendkí
vül érdekes és történelmi jelentőségű 
visszapillantást nyerünk a rimaszombati 
ref. egyház első anyakönyvéből (1679). 
Két szép vers és a szokott rovatok gaz
dagítják a Varga Imre által kitünően 
szerkesztett gyülekezeti lapot.
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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-TOndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V»-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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

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.

Népművelés.
Az iskolánkiviili népművelési elöaáások 

során a leányok számára hétfőn este 
Varga Etelka polgári iskolai tanárnő 
beszélt a finn lották szervezetéről. Nagy 
felkészültséggel megirt tanulmányában 
először rövid történelmi visszapillantást 
vetett a finn állam múltjára, majd be
mutatta a testvérnemzet lelki tulajdon
ságait, amelyek alapjai a becsületesség 
és a vallásosság. Méltatta a finnek ha- j 
tártalan hazaszeretetét, amelynek jegyé
ben folyik a világ első kitünően meg
alapozott női szervezetének, a lottáknak 
működése békében és háborúban. A 
finn nők önfeláldozó munkásságát állí
totta a magyar lányoknak a mai idők
ben követendő példaképül. A nagy tet
széssel fogadott előadás hatását növel
ték az „1000 tó országáról* bemutatott 
vetített képek, amelyeket P. Plichta József 
katolikus segédlelkész forgatott le nagy 
érdeklődés közpette. A legközelebbi elő
adás március 22-én lesz, amikor Szűcs 
István hitoktató és Zólyomi Pálné ta
nítónő beszélnek.

A fiuk számára rendezett összejöve
telen az elmúlt héten Smiá Lehel glmn. 
hittanár „Az uj Magyarország felé* el
men értekezett. Hangsúlyozta, hogy a 
magyarságra a Trianon után az uj 
országépités feladatai hárultak. Egy or
szágot újjáépíteni gazdaságilag, anyagi
lag, szellemileg erkölcsileg, és lelkileg 
lehet. Majd átfogó erővel vázolta az 
újjáépítési lehetőségeket és a már hala
dás útjára lépett cselekedeteket. Ennek 
a hittel és szeretettel folyó építői mun
kának részesei a magyar ifjúság, amelyre 
most nagy kötelességek hárulnak. Kovács 
József polgári iskolai tanár „Turáni ál
dás* címen már megkezdett előadási 
témáját folytatta. A történelmi igazságos
ság erejével bizonyította be, hogy a pár
tosság sem átok a magyarságon, hanem 
minden szabadságát szerető eszes nép 
jellegzetessége. A magyar nép katasztró
fáiból mindenkor régi fényében emelke
dett fel. Az ellenséges propaganda tu
ráni átka magyar szemmel így válik ál
dássá, amelyben benne élnek időtlen 
Hazánk végtelen népének fajtulajdon
ságai. A két értékes előadás nagy ha
tást keltett. — Március hó 12-én Varga 
Imre ref. lelkész tartott igen értékes 
előadást „Magyar szabadságharcok* el
men. Könnyen érthető, élvezetes sza- 
badelöadásban ismertette azokat a tör
téneti előzményeket, melyek a márciusi 
forradalom- és a szabadságharchoz ve
zettek. Ismertette az 1848. márciusának

nagy jelentőségét, a fiatalság áldozatos 
munkáját, a szabadságharc hősi harcait, 
katonáinak önfeláldozó hazaszeretetét. 
Előadása végén feltette a kérdést, hogy 
be van-e fejezve az a nemzeti forrada
lom, melyet a márciusi ifjak megindi 
dottak ? Tud-e a mai Ifjúság önzetlenül 
lelkesedni, mint az 1848. ifjúsága ? Méltó 
utódja tud-e lenni annak az ifjúságnak? 
Olyan ifjúságra van szükség, melynek van 
bátorsága meglátni a belső bajokat. 
1848. márciusa örökséget hagyott ránk, 
rajtunk múlik, hogy valóság lesz-e vagy 
sem. Ha az áldozatkészség lelke úgy 
lobog a mai fiatalságban, mint a már
ciusi ifjakban, akkor elmondhatjuk Szé
chenyivel, hogy „Magyarország nem volt, 
hanem lesz.*

Utána Szabó István népművelési gond
nok tartott vetitettképes előadást gróf 
Széchenyi Istvánról.

Asztali-tenisz.
A rimaszombati levente asztali-tenisz- 

csapat vasárnap d. e. 10 órakor a „Há
rom Rózsa* nagytermében 1. oszt. baj
noki mérkőzésen látja vendégül a Füleki 
VSK csapatát. A tavaszi forduló utolsó 
mérkőzésén a bajnokság első helyéért 
fognak küzdeni. A helybeli csapat, 
amely már is az első helyen áll, remél
jük, most is megtartja a helyét és vég
érvényesen megszerzi a kerületi bajnoki 
címet.

M eghívó.
A Csizl Jód Brom Forrás-Fürdő 

Részvénytársaság 1942. évi
r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
Cslzfürdőn, a fürdőiroda helyiségeiben 
1943. évi április 5-én d. e. 10 órakor 
tartja, melyre a t. részvényesek ezennel 
meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai :
1. Az igazgatóság jelentése és a mérleg 

és eredményszámlák előterjesztése.
2. A felügyelőblzottság jelentése.
3. A mérleg és eredményszámla felül

vizsgálása és a felmentmény meg
adása.

4. Egy igazgatósági tag választása.
5 Esetleges indítványok tárgyalása.

(A tárgyalandó indítványok a közgyű
lés előtt nyolc nappal az igazgatóság 
elnökénél nyújtandók be.)

Az 1942. év üzleti mérlege és ered
ményszámlája, az igazgatóság és felü
gy elöbizottság évi jelentései 14 nappal 
a közgyűlés előtt az igazgatósági iro
dában megtekinthetők.

Az Igazgatóság.
M é r l e g .

Vagyon :
Gyógyforrások P 2142857, Kutak, víz
gyűjtők 3396'—, Ingatlan telkek 378880, 
Épületek 2645228, Gépi berendezés 
37592'—, Ingók 826268, Értékpapír 
7008, Adósok 16875867, Pénztár 
333018.

Teher:
Részvénytőke P 28000—, Tartalék- 
tőke 126054, Hitelezők 19288371, Ka- 
záubeszerzési tartalék 6000'—, Bizto
sítási letétek : Hegedűs E. 35714 30, 
Erdődy N. 8571 40, 1942. évi nyereség 
64931.

K eresek  bérbe

e g y  s z o b a ,  k o n y h á s  lakást.
Cint a kiadóhivatalban.

T eljesen  jókarban  lévő

italmérési pult
jutányosán eladó. — Érdeklődés 
Dr. Baráth ügyvédi irodájában.

Takarokoskodj pénzzel, anyaggal, idővel 
A takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás !

M eghívó.
A SajóvölgyI Mümalom r. t-nak 1943. március hó 29-én 11 órakor 

Tornaiján, a részvénytársaság Irodahelyiségében megtartandó

III. évi rendes közgyűlésére.
TÁRGYSOROZAT.

1. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
2. Az 1942. évi mérleg megállapítása és a felmentvény megadása.
3. Az alapszabály 25. § a értelmében uj igazgatóság választása.
4 Egy felügyelöbizottsagi tag választása.
5. Alapszabályszerüleg beadott indítványok tárgyalása.

Amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy folyó év április 
hó 8-án d. e. 10 órakor ugyanott uj közgyűlés lesz megtartva, mely tekintet 
nélkül a megjelentek számára a kitűzött tárgysorozat felett jogérvényesen fog 
határozni.

Tornaija, 1943. március 16. Az Igazgatóság.
Mérlegszámla :

Vagyon :
Pénztárkészlet: P 9.200-73, Ingatlan: P 76.463 59, Leírás: P 764 63, Berendezés: P 143.895 37, 
Leírás 3% P 4.31686, Adósok: P 45.460 31, Értékpapír: P 4.000— Zsák-készlel: P 4.076 35, 
Terménykészlet: P 3.035 47, Örleménykészlet; P 175.500 57, Veszteség: P 6.792 29. Összegen: 
P 463.343'19.

Teher :
Részvénytőke: P 150.000" , Kifizetetlen osztalék: P 250' -, Tartalék tőke: P 1.500'— Hitele
zők: P 308.251-64, Adótartalék: P 2.000—, Nyereségáthozat 1941. évről: P 1.341 55 Összesen: 
P 463.343 19.

Veszteség nyereség számla :
Költségek :

Kifizetett kamatok: P 13.304 03, Zsákoknál: P 31304, Liszt forgalmi adó: P 20 63 P88, Üzemi 
költségek: P 28 137 29, Fizetések: P 20.509 98, Betegsegélyző P 1.527 70, Adó: 12.590-20, Tűz
biztosítás: P 4.640 72, Leírások: Ingatlanból: P 764.63, Berendezésből: P 4.316 86. összesen: 
P 106.736-33.

Jövedelem:
Vámkeresményből: P 18.029 12. Őrlemény és terményből: P 81.914-92, Veszteség P 6.79229. 
Összesen: P 106736 33.

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

Nemzeti filmszínház.
A pénteken nagy sikerrel bemutatott 

első magyar vallásos nemzeti filmnek, 
Gárdonyi Géza örökbecsű regényéből irt 
„Isten rabjaidnak előadásait szombaton 
és vasárnap folytatják. Árpádházi Bol
dog Margit áldozatos életének története 
a kitűnő magyar színészek (Bulla Elma, 
Tasnády Ilona, Szilassy, Lehotay, Har
sány!, Makláry) előadásában szivet és 
lelket gyönyörködtetően elevenedett meg. 
— Március 22-én, hétfőn és 23 án, ked 
den az „Újra sarjad az élet* remek francia 
életkép fut a vásznon. Egy földrengés 
pusztította falu három életben maradt 
lakójának története a boldogulás utján. 
Főszereplők: Gábriel Gabrielo, Fernan- 
del és Orane Demazis. — Március 24-én, 
szerdán és 25-én, csütörtökön merész 
témájú, izgalmasan érdekes olasz filmet 
mutat be a filmszínház: „Dilemma*
elmen. Az orvos-apa és eltévelyedett le
ánya tragédiáját mesteri módon viszik a vá
szonra a legjobb olasz színészek : Ma
rina Rainer, Rita Liechti és Leopoid 
Biberti.— Március 29-én, pénteken este 
mutatja be a filmszínház a „Szakítani 
nehéz dolog* cintü magyar vígjátékot, 
Csathó Kálmán nagyszerű uj filmjét. 
Főszerepeit Dayka Margit, Tóth Júlia, 
Kiss Manyi, Vaszary Piri, Rajnay, Mak
láry és a Pethes testvérek játszók.

11/1943. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.

Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd 
által képviselt Hangya központ buda
pesti javára 1154 P 20 f tőke és több 
követelés és járulékai erejéig, a buda
pesti központi kir. járásbíróság 1942. 
évi 419.195 sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1943. évi február hó 6 án 
lefoglalt 1500 P fillérre becsült ingósá
gokra a feledi kir. jbiróság Pk: 1581/43. 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében: 
Détér község 7. sz. a. leendő megtar
tására határidőül 1943. évi április hó I.
d. u. 1215 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt 1 tehén, 1 üsző s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de le
galább a becsár */s-részéért, készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni.

Feleden, 1943. évi március hó 8
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir. (bírósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirósági 
végrehajtónak az 56860,41. I M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese. [

S P O R T .
Labdarúgás.

Losoncapátfalusi SE—Törekvés SE 
2:1 (1:0). Barátságos mérkőzés Losonc- 
apátfalván. Játékvezető: Hegyi Zsigmond. 
A Törekvés a múlt vasárnap meg nem 
érdemelt verességet szenvedett NB. Ili 
beli ellenfelétől. A rimaszombati csa
pat minden játékosa tudása legjavát 
nyújtotta, ellenfelét mindenképen felül
múlta, támadásait azonban a balszeren
cse kisérte. A TSE egyetlen gólját 
Barczi szerezte, aki azonban egy 11-est 
mellérugott.

A Törekvés levente csapata Rima
szombatban az Osgyáni Levente E t 8:0 
arányban győzte le.

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

300/1943. tk. szám.

Á rv e ré s i h ird e tm é n y -k iv o n a t.
Gazdasági Hitelbank r. t. rimaszom

bati bej. cég végrehajtatnak Fejes Jó- 
zsefné sz. Makó Mária és özv. Máté 
Jánosné szül. Gál Borbála végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 296 P 30 f tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a Kis- 
gömöri községben fekvő, s a kisgömöri 
154. számú telekjegyzőkönyvben A. I.
1—5. sorszám és 3/a, 3/b, 3/d, 3/f, 3/g. 
helyrajzi szám alatt foglalt ház, udvar és 
kertből B. 1/a. szerint Fejes Józsefné 
Makó Mária nevén álló 1/2 részre 560 
P kikiáltási árban és a B. 1/b. szerint 
özv. Máté Jánosné Gál Borbála nevén 
álló 1/2 részre 560 P kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1943. évi április hó 2. nap
ján a kisgömöri községházánál fogják 
megtartani.

Á kisgömöri 154. sz. ingatlant, ha az 
árverés megtartását a végrehajtók közül 
Gazdasági Hitelbank r. t. Rimaszombat, 
ha dr. Dessewffy Árpád vagy dr. Bernát 
Gyula kéri, a kikiáltási ár felénél, ha 
özv. Kisatitainé sz. Hantkó Anna 360 P, 
illetve 360 P vételárnál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi */,- 
ára kell kiegészíteni.

Feled, 1943. évi február hó 17. napján.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül: 
Kelemen Erzsébet.

Rimasaombat 1943. Nyomatott Róbely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szánt).


