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r Hivatalos püspöki és egyházkerületi 
főgondnoki látogatás a református egyházban.

A hivatalos lap 1943. évi már-; 
citts hó 21 -iki száma közölte, hogy

a m. kir. belügyminiszter dr.' 
Horváth Árpád, Gömör és Kis
hont vármegye ideiglenes ha- í 
tállyal kinevezett alispánját azi 
1942 : XXII. t. c. 3. §-a alapján 
Gömör és Kishont vármegyei 
alispánjává kinevezte.

Az egész vármegye Közönsége) 
őszinte örömmel fogadta, hogy a 
m. kir. belügyminiszter törvényadta 
jogánál fogva az elsők között erő
sítette meg hivatalában a várme
gyének immár négy éve közszere
teten  és általános megbecsülésben 
működő első tisztviselőjét. A bel
ügyminiszteri határozat most már 
elválaszthatatlanná tette és m eg-; 
pecsételte azt a szivbéli kapcsola-í 
tót, amely dr. Horváth Árpád alis
pán és a vármegye tisztviselői kara' 
és egész lakossága között eddig is | 
fennállott, de egyben méltó elisme
rése annak a felelősségteljes és 
eredményekben gazdag munkának 
is, amit a vármegye alispánja a 
nehéz időkben Gömör és Kishont 
vármegye fejlődése és lakosságá
nak jóléte érdekében olyan fárad-1 
hatatlan ügybuzgósággal fejt ki.

A cseh megszállás alól történt 
örömteljes felszabadulásunk után, 
még a katonai közigazgatás mükö- j 
désének ideje alatt, idegenből: Tolnai 
vármegyéből került közigazgatási; 
előadóként hozzánk dr. Horváth 
Árpád. Abban az időben kezdte: 
meg mint megyei főjegyző, majd 
mint alispán Gömörországban mű
ködését, amikor a legsúlyosabb vi- j 
szonyok és legnehezebb körülmé
nyek között kellett a trianoni ha
tárokon belüli és azokon kívüli, már 
egyes részeiben felszabadult, anya
giakban a csehek által kifosztott, 
lelkiekben a húszéves megszállás 
alatt szörnyen meggyötört lakos
ságból álló vármegyét uj életre 
hívni. Szinte emberfeletti munkát, 
a válságos időkben soha nem té
továzó, de a kitűzött cél elérése, a 
nehéz munka minél jobb és minél 
gyorsabb elvégzése érdekében ke
rülők nélküli, egyenes utón haladó 
egész embert, tettrekész, alkotni 
akaró és túÉó igazi férfit követelt 
és kívánt meg a vármegye újra 
életre keltése.

Dr. Horváth Árpád szeretni na
gyon tudó szívvel s Istenbe vetett 
erős hittel a legteljesebb sikerrel

oldotta meg aránylag rövid idő 
alatt feladatát, végezte el felelős
ségteljes, nehéz munkáját, amit leg
fényesebben igazolnak az immár 
valóságként elénk ragyogó meg
annyi nagyszerű alkotás, valamint 
dr. ’Sóldos Béla volt főispánunk
nak a vármegye 1942. évi tavaszi 
rendes közgyűlésén az alispán mun
kásságát is méltató üdvözléséből 
kicsendült elismerő szavai: „Fele
lősségteljes munkájában abból a 
szeretetböl merített lelkierőt, ame
lyet első perctől kezdve érzett vár
megyénk népe és föidje iránt; ez a 
szeretet párosulva a magával ho
zott közigazgatási tudással, szak
képzettséggel és j ó s z á n d é k k a i ,  
aránylag rövid idő alatt olyan ní
vóra emelte közigazgatásunkat, hogy 
ezért hálás lehet neki a vármegye 
közönsége.1*

Dr. Horváth Árpád, a hivatali 
helyiségéta hozzáfordulók számára 
mindig nyitvatartó alispán, már a 
kezdeti nehézségeken minden 
fennakadás nélkül vezette át a vár
megyét és számos ismeretterjesztő, 
értékes előadással járult hozzá az 
uj helyzet adta változások meg- 
isméréséhez, s mindenkor a vár
megye f ő i s p á n j á v a l  legtelje
sebb összhangban végzett épitö, 
alkotó munkássága során nagy súlyt 
helyezett a lelkek megbékélésére, 
egymás megbecsülésére, az össze
tartásban rejlő, s eredmények  
elérését biztositó magyar népi 
erő hatékonnyá tevésével az egy
ség megteremtésére, s mindarra, 
ami a keresztény, nemzeti, szociá
lis, hazafias és haladó szellemiség 
velejárója a szebb és jobb magyar 
jövő, Nagymagyarország megte
remtésére irányuló nagy és szent 
célkitűzésekben.

Ilyen emberségesen igaz emberi 
munkásság, ilyen nemesen magasz
tos, nagyszerű első tisztviselői lan
kadatlan és példás dolgosság tiszta 
érzéseket kellett, hogy fakasszon a 
vármegye közönségének szivében 
a kormányhatóság által tisztében 
történt véglegesítéssel most még 
szorosabban hozzánk fűzött, még 
inkább szivünkhöz simulódott, köz- 
becsülésben és szeretetben álló 
alispánunk iránt, s Gömörország 
bércein és szelíd lankáin ezért gyul- 
nak örömtüzek a lelkekben és ezért 
pirosodnak hervadhatatlan friss sze- 
retet-virágok a tiszta öröm nemes 
borával dr. Horváth Árpád alispán

Dr. Enyedy Andor püspök és Farkasfalvi Farkas Géza egyház
kerületi főgondnok április hó 3-án délután öt órakor hivatalos látoga
tásra érkeznek városunkba. A tiszáninneni református egyházkerület el
nökségét erre az útra elkíséri dr. Szabó Zoltán egyházkerületi főjegyző, 
országgyűlési képviselő, dr. Gulyás József gimn. igazgató, középiskolai 
előadó, Illés Bertalan püspöki titkár és a gömöri református egyház
megye elnöksége. A vármegye főispánja és alispánja a bánrévei állo
máson fogadják a magas vendégeket, mig a város polgármestere és a 
rendőrkapitányság vezetője a város határában, a helybeli egyházak és 
hivatalok pedig a református templom előtt köszöntik. Ezután a temp
lomban Varga Imre lelkipásztor fogadja a vendégeket, amikor is a 
püspök válaszol az üdvözlésekre.

Április hó 4-én, vasárnap a délelőtti istentiszteleten dr. Enyedy 
Andor püspök fog prédikálni. Istentisztelet után megejtik a hivatalos 
egyházi vizsgálatot, majd délután résztvesznek a gimnázium tornacsar
nokában rendezendő nagyszabású ünnepélyen, amelynek tiszta jövedel
mét a hadiárvák felsegélyezésére fordítják. Az április 4-iki délutáni ün
nepély érdekessége lesz a sárospataki főiskola országosan ismert re
gős-csoportjának fellépése. Április 5-én a gimnáziumban ejtik meg a 
hivatalos látogatást.

emberi jólétére, boldogságára koc-j 
cintó hálás szivekben.

Dr. Horváth Árpád 1897. évben Szak
oson, Tolna megyében született. Édes
atyja ugyanott községi főjegyző volt.

Középiskoláit Pécsett a ciszterci-rend 
főgimnáziumában végezte mint praema- 
turus. Jogi képesítését a kolozsvári, majd 
a pécsi egyetemen szerezte meg szintén 
kiváló eredménnyel.

A világháborúban az 1916—1917. és) 
1918. években a cs. és kir. 24. tábori 
vadászzászlóalj kötelékében vett részt. 
Két Ízben is megsebesült és önfeláldozó 
magatartásáért vitézség! éremmel tün
tették ki.

Közszolgálatba 1922 ben lépett és 
Tolna vármegye törvényhatóságánáleiőbb 
mint díjas közigazgatási gyakornok, majd 
aljegyző, tb. főszolgabíró szolgált egé
szen 1938. novemberéig, amikor is a m. 
kir. belügyminiszter a rimaszombati já
rási katonai parancsnoksághoz rendelte 
ki katonai tanácsadóvá.

1938. december hó 22-én Gömör és 
Kishont vármegye főjegyzőjévé, majd 
néhai Szontagh Zoltán váratlanul bekö
vetkezett halála után 1939. március
29-tn egyelőre ideiglenes minőségben 
vármegyénk alispánjává nevezte ki a m. 
kir. belügyminiszter.

Tolna vármegyében különösen a le
vente-intézmény és a tűzoltóság fejlesz
tése terén szerzett érdemeket, ezért az 
O. T. T. bronz-, majd ezüst-érdemérmé
vel tüntették ki. Sokáig működött, mint 
levente vezetőfőoktató és vármegyei tüz- 
rendészeti felügyelő.

Tolna vármegye alispánja annak ide
jén az alábbiakban számolt be időszaki 
jelentésében dr. Horváth Árpád távozá
sáról :

„A vármegye közönségét bizonyáta 
őszinte megelégedés, a vármegyei tiszti
kart pedig büszkeség tölti el dr. Horváth 
Árpád tb. főszolgabírónak alig pár hó 
napon belül Gömör és Kishont vármegye 
alispáni székébe történt kinevezése al

kalmából, mely az uj alispán közigaz
gatási képességeinek, vezetésre való rá
termettségének és kedves egyéniségének 
bizonyít: kai. Kívánjuk, hogy uj hazájá
ban és hatáskörében munkásságát na
gyon sok siker koronázza s vármegyéje 
közönségének boldogulása és előrehala
dása legyen alispáni működésének leg
szebb eredménye."

.  * **
Régi vármegyéjének ezt a szív

ből jövő, kedves kívánságát dr. 
Horváth Árpád teljes mértékben 
beváltotta. Ezt mutatja az a kivé
teles megbecsülés és szeretet is, 
amely áldozatos és jól végzett mun
kája nyomán személye iránt uj vár
megyéjében megnyilvánul.

Egy közéleti férfi számára pedig 
nem lehet több, értékesebb elisme
rés és jutalom, mint az ilyen őszinte 
szeretet és igaz megbecsülés.

Gömör és Kishont vármegyének 
és alispánjának ebben a szeretet
ben összeforrott és igy elválasztha
tatlan szövetségében van a belügy
miniszteri kinevezés igazi jelentő
sége.

Jóváhagyták a város 1943. évi költ
ségvetését. Éva László polgármester és 
Törös Pál számvevőségi főtanácsos az 
elmúlt héten Budapesten tárgyalásokat 
folytatták a város 1943. évi költségve
tése ügyében. A miniszterközi bizottság 
a költségvetést lényegtelen változtatá
sokkal elfogadta és igy az ujr% megadott 
államsegély által a pótadó változatlanul 
75 •/• maradt. Éva László polgármester 
az államsegélyen felül 20.000 P segélyt 
eszközölt ki a városháza átalakítását 
befejező munkálatokra, a kocsiszín és 
istállók felépítésére.
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2 -s z e r  n a p o lt a
reggel és különösen este lefekvés előtt

Chlorodoni
f o g p a s z t a

A ref. Kálvinkor 
e lő a d á s -so r o z a tá b a n
február hó 26-án d r. P a z o n y i  
Béla gimnáziumi tanár tartott rend
kívül érdekes s vetített képekkel 
kisért előadást. „A hormonok hatása 
a szellemi életre" címen. Az emberi 
szervezetben rejlő nagy természeti 
titkok részben még ma is ismeret
lenek a tudomány előtt. Az elő

adás, melyet igen élénk megbeszé
lés követett, természettudományi 
jellege dacára is ráirányította a 
figyelmet a nagy Alkotóra. — 
Március hó 5-én Pa p p  József 
vallástanár tartott előadást „Kálvin 
János és a családi nevelés" cimen. 
Kálvin müvei alapján szakszerű 
feldolgozásban mutatta be a nagy 
reformátor nevelési elveit különös 
tekintettel a családi életre. Úgy az 
előadásban, mint a hozzászólások
ban az a szempont domborodott 
ki, hogy a legfontosabb nevelési 
eszköz a család, mert ez az alapja 
nemcsak az egyházi, hanem az 
állami és a társadalmi életnek is. 
Március 12-én dr. Bo l l a  József 
gimn. tanár beszélt az európai 
szellemi élet válságáról.

A nagyértékü és mélyenszántó 
gondolatokkal telt előadás során 
az előadó a kulturális élet hanyat
lásáról szólván, mélységes meg
döbbenéssel emlékezett meg azok
ról a repülőtámadásokról, amelyek 
évszázados és a világ közkincsét 
is képező kulturális értékeket sem
misítenek m eg.— Március hó 19-én 
Va j d a  S z a b ó  Pál gimn. tanár 
Puskás Tivadarról, a múlt század 
egyik legnagyobb tehetségéről, az 
Edison által is elismert kiváló ma
gyar feltalálóról tartott szakavatott 
és lebilincselő modorban megirt 
felolvasást.

N ;g y  é 'deklödés m ellett fo lyt le a gazdasági iskola 
é v z á ró -v iz s g á ja .

A rimaszombati Téli Gazdasági Isko
lában most fejeződött be az 1942/43. 
tanév, amelynek záróvizsgája március 
14 én, vasárnap delben folyt le az inté
zet egyik nagytermében. A vizsga iránt 
a város társadalma részéről is nagy ér
deklődés nyilvánult meg, amennyiben 
azon megjelentek az egyházak, a kato
naság és a polgári hatóságok képvise
lői, valamint a helybeli földbirtokosok 
is. A magyar királyi földmivelésügyi mi
nisztérium vizsgabiztosként dr. Gabonás 
János helyettes polgármestert küldte ki. 
Képviseltette magát a Tiszajobbparti 
Mezőgazdasági Kamara is.

A Magyar Hiszekegy eléneklése után 
Benedek József igazgató szívélyes sza
vakkal üdvözölte a miniszteri vizsgabiz
tost és a megjelenteket, majd rövid be
számolót adott az elmúlt tanévről, ame
lyet 78 növendék végzeit el. Ebből 43 
az 1., 35 pedig a II. évfolyamra esik. 
Valamennyien vidéki gazdaszülők gyer
mekei, akik kisgazda szüleik nagy anyagi 
áldozata mellett tehetnek csak eleget 
iskolai kötelezettségüknek. Dicsérő elis
meréssel emlékezett meg az igazgató 
Rimaszombat megyei város és a feledi 
járás közönségének áldozatkészségéről. 
Ok tették lehetővé, hogy a csehszlovák 
megszállás idején az iskola, mint ma
gyar intézet fennmaradhatott. Benedek 
József igazgató megköszönte még a vár
megye részéről a tanuló-otthon fenntar
tása érdekében megnyilvánult bőkezű
séget és köszönetét mondott a fiaikért 
is dolgozó, áldozatkész szülőknek.

Dr. Gabonás János vizsgabiztos meg
köszönte az igazgató üdvözlését, majd 
az elméleti vizsgát megnyitotta. A 35 
növendék Benedek József igazgató tanár, 
Rakottyay Győző gazdasági tanár, Braun 
Ágoston g. szakoktató, Sárkány Béla 
oki. kertész és dr. Baráth Károlyné orvos, 
egészségtani előadó kérdéseire kellő ta- 
nultságot eláruló, talpraesett válaszokat 
adtak, bizonyságul annak, hogy az in
tézetben komoly és céltudatos oktatás 
folyik.

A megjelentek körében is nagy elis
merést kiváltott vizsga után a Gazda- 
kör tartotta meg szokásos évzáró ülését, 
amelyen értékes előadások, szavalatok 
és jólbetanult énekszám hangzottak el. 
Mike Elemér gazdaköri elnök köszönte 
meg hálás szavakkal az intézet igazga
tójának és tanári karának sok fáradt
sággal és szeretettel párosult tanítását.

Ezután dr. Gabonás János vizsgabiz
tos szólott az ifjúsághoz. Elismeréssel 
állapította meg, hogy az öntudatos ma
gyar gazdaifjak két éven át komoly és 
lelkiismeretes munkát végeztek, melynek 
gyümölcsét odahaza arathatják majd le. 
Bucsuzásul néhány értékes gondolatot 
adott számukra utravalóul :

„Ti rátok, magyar gazdaifjakra 
komoly feladatok hárulnak a ma
gyar életben. Ti vagytok a magyar 
gazdatársadalom reménységei, le
téteményesei, ti lesztek az ősi ma
gyar föld fáradhatatlan munkásai, 
művelői és fenntartói. Szeressétek 
tehát ezt a magyar földet, amelyet 
őseink évszázadokon át fegyverrel 
védtek meg, s s z í v ó s  kitartó mun
kájukkal müveitek mindig. Ragasz
kodjatok görcsösen, szivvel-lélekkel 
az ősi rögökhöz, feküdjetek bele 
annak megmunkálásába minden 
erőtökkel s minden tudástokkal, 
mert jegyezzétek meg jól, hogy ez
zel az ősi földdel áll, vagy bukik 
az ország. Ha ezt az Istenadta nagy 
kincsünket, ősi örökségünket elha
nyagoljuk, ha ez a talaj kicsúszik 
lábaink alól, akkor elvesztettünk 
mindent, akkor mi magyarok el
merülünk a nemzetek nagy hullám- 
sirjában. Ezt pedig, azt hiszem, hogy 
senki sem akarja közületek. S ha 
a föld hátát mélyen hasítva az eke 
szarván meg is kérgesedik a te
nyeretek, s ha munkaközben arco
tok verejtékével öntözitek is a ba
rázdákat, ne csüggedjetek. Ilyen
kor gondoljatok arra, hogy ezt az 
ősi földet egy ezredéven át sok 
magyar vér öntözte, s ezért a föl
dért, ennek a földnek maradéktalan 
birtokunkban való maradásáért hul

latják drága vérüket, s áldozzák fel 
életüket ma is a végtelen orosz 
pusztaságon küzdő dicső honvé
dünk. S el kell készülnötök nektek 
is arra, hogy megcselekedjétek azt 
bármikor, amit megkövetel tőletek 
a haza."

Majd istenfélelemre, vallásosságra, az 
iskolában tanultaknak hasznosítására, a 
tanárok Iránti soha el nem múló szere
tőre, végül a szülők iránti hálára hívta 
fel az ifjakat abban a meggyőződésben,

hogy falvaikba visszatérve úgy fognak 
élni és dolgozni, hogy valóban hasznos 
tagjai lesznek a magyar gazdatársada
lomnak s ezzel együtt a magyar hazá
nak is. Végül a miniszteri vizsgabiztos 
elismerését fejezte ki az intézet igazga
tójának és tanári karának a vizsgán ta
pasztaltak és hallottak felett, megkö
szönte a vendégek szives türelmét, 
amellyel a vizsgát meghallgatták és azt 
a Himnusz eléneklése után bezárta.

Az intézet levente - ifjúsága Braun 
Ágoston oktató vezetése mellett fegyel
mezett diszmenetben vonult el a nem
zeti lobogó és a megjelentek előtt.

Évi beszámoló- és tisztújító közgyűlések.
A rimaszombati Polgárikör

97-ik évi rendes közgyűlését március
21-én, vasárnap délután 3 órakor tar
totta meg székházának nagytermében a 
tagok nagy érdeklődése mellett. Dr. Ha
lász István vm. II-od főjegyző, alelnök 
nyitotta meg a közgyűlést, s elsősorban 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
Kör nagy veszteségéről: Telek A. Sán
dor elhunytáról. A közgyűlés tagjai fel
állva és egy perces néma csönddel ál
doztak a magyarság nagy harcosa em
lékének. Majd sajnálattal jelentette be, 
hogy ár. runyai ’Sóldos Béla m. klr. tit
kos tanácsos a városból történt elköl
tözése folytán diszelnöki tisztségéről le
mondott és a Kör tagjainak sorából 
kilépett. Volt főispánunk egyben arról 
értesítette a Kör elnökségét, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter 1000 P 
segélyt utalt ki az egyesület céljaira. A 
közgyűlés a bejelentést nagy örömmel 
fogadta és az üggyel kapcsolatos önzet
len fáradozásáért

dr. ’Sóldos Bélának hálás köszöne
tét fejezte ki.

Bejelentette az alelnök, hogy a múlt év 
folyamán iá. Rábely Miklós elnök, dr. 
Szepesbélai Róth Pál alelnök, Szőllösy 
János ellenőr és Gömöry Arnold választ
mányi tag tisztségükről lemondtak.

Méltatta Rábely Miklós elévülhetet
len érdemeit,

aki a legnehezebb időkben, a megszál
lás alatt az 1937. évtől magyar lelkese
déssel és felelősségérzettel vezette’a Kör 
ügyeit olyan időben, amikor a Polgári
kört kifejezetten irredenta egyesületnek 
minősítették. Indítványára a közgyűlés 
egyhangú határozattal

id. Rábely Miklóst a Kör örökös 
tiszteletbeli tagjává választotta,

a lemondott tisztviselőknek pedig kö
szönetét fejezte ki.

Az általános helyesléssel fogadott el
nöki bejelentések után Maczkó György 
jegyző felolvasta az 1942. évi rendes 
közgyűlés jegyzőkönyvét, majd Martin
csók Samu pénztáros számolt be a Pol
gárikör vagyoni állapotáról. Eszerint a 
bevételek 29.57665 P t, a kiadások pe
dig 28 84688 P-t tettek ki, Így a marad
vány 729 77 P. Az egyesület vagyona 
30.23513 P, amiből a teher 16.376— P-t 
tesz ki, Így a tiszta vagyon 13.859M3 
P, tehát 5.610 P-vel több a tavalyi va
gyoni állapotnál. Az 1943. évi költség- 
vetést 35.119 77 P-ben irányozták elő 
kb. 700 P maradvánnyal. A közgyűlés 
a zárszámadásokat — Tariska Lajos 
kir. törvényszéki elnök hozzászólása 
után, aki az 1856 P tagdijhátrálékot ne- 
hézményezte, — elfogadta és a pénz
tárosnak a felmentvényt megadta. Elha
tározta a közgyűlés, hogy a tartozásokat 
egyhelyben, a Rimaszombati Takarék- 
pénztárnál telepítik le.

Ezután Szabó Károly főtitkár tartotta 
meg az egyesület életének minden moz
zanatára kiterjedő, rendkívül tartalmas 
évi jelentését. A Kör taglétszáma 254, 
ami a múlt évhez képest 4 tag szapo
rodást jelent. Kilépett 4, meghalt 6 tag 
(Bihary Barna, Konyha Béla, Járossy 
Mihály, Horváth Albert, Tibély László 
és Telek A. Sándor). Újonnan jelenkez- 
tek 14-en. Miként az alelnök, Szabó

li Tartsuk be
a légolta lm i előírásokat! I

Károly főtitkár is hangsúlyozta, hogy a 
tagdijakat a jövőben szigorúan behajt
ják. Majd vázolta a Kör nagyértékü kul
turális és társadalmi munkásságát, amely
ről lapunkban állandóan beszámoltunk. 
A sportszakosztály a kedvezőtlen viszo
nyok miatt csak korlátolt mértékű tevé
kenységet fejthetett ki.

A mindvégig nagy figyelemmel hallga
tott beszámolója végén Szabó Károly 
főtitkár megemlékezett Id. Rábely Mik
lós elnök lemondásáról is, aki a „Kör 
ügyeit szeretettel vezette, s előharcosa 
volt a testvéri megbecsülés és össze
fogás gondolatának...“ Majd nagy tet
széssel fogadott jelentését befejezve, 
mondotta : „Legyünk mi is testvérek, 
becsüljük, szeressük, támogassuk egy
mást,

egyetlen értékmérő csak a becsüle
tes magyar munka legyen."

Az ügybuzgó főtitkár ezután bejelentette, 
hogy az elnökség mandátuma lejárt.

Tariska Lajos szólott az elnökségi 
jelentéshez, amely felett megelégedését 
fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy

a Polgárikör a megszállás ideje alatt
megdönthetetlen védőbástyája volt 

a magyar ügynek,
s kell, hogy az legyen a jövőben is. 
Arra kérte a Kör tagjait, hogy az egye
sület életében a teljes egységet és ösz- 
szetartást az egymás iránti bizalom és 
megbecsülés jegyében mielőbb valósít
sák meg és a széthúzást, — amely csak 
kárára lehet ennek a nagymultu egye
sületnek — végleg küszöböljék ki.

A sportosztály alapszabályainak el
fogadása után

kisorsoltak 10 drb. házépítési köt
vényt az alábbi számokkal:

20, 75, 182, 261, 316, 372, 373, 382 
429 és 441.

Majd a közgyűlés dr. Zehery István 
eü. főtanácsos, korelnök vezetése mellett 
megejtette a tisztujitást. A közgyűlés a 
Rábely Károly, Mitske Gusztáv és Iva
uit s Andor tagokból álló jelölőbizottság 
indítványa alapján

az elkövetkezendő 3 évre egyhangú
lag a következő tisztikart válasz

totta meg:
Elnök: Dr. Halász István, alelnökök: 

Vozáry Sámuel, Szabó Károly és Telesz- 
niczky Ferenc, főtitkár: Smid Lehel, 
titkár: Petrusz Béla, ügyész: dr. Mihalik 
Dezső, pénztárnok: Martincsók Samu, 
ellenőrök: Kovács Gyula és Miskolczy 
László, jegyzők: dr. Biró Ferenc, Kovács 
József, Oltvai Ferenc és Záhorszky De
zső, könyvtáros: Paál Lajos, háznagy: 
Cseh Miklós, szertáros: Gyulai István, 
borgazdák: Gaál Mátyás és Zádory Gá
bor. Számvizsgálóbizottság : Sichert Ká
roly, ifj. Halász József, Patonai Gábor 
és Kertsik László. A kulturális szakosz
tály elnöke: Mátrai-Makovits Jenő, a 
társadalmi szakosztályé: Kun György, 
a vigalmi bizottság elnöke: Sándor Jenő, 
a bérbizottságé Vozáry Sámuel, a dalárda 
elnöke: Sichert Károly, a zenekar veze
tője: dr. Mihalik Dezső. A 40 tagú vá
lasztmányban helyet foglalnak a város 
valamennyi társadalmi osztályának a 
Körben szereplő és ügybuzgóságukról 
ismert tagjai.

Dr. Zehery István korelnök köszön
tötte az uj elnökséget, majd dr. Halász 
István elnök köszönte meg az általános 
bizalmat és tisztviselőtársai nevében is 
Ígéretet tett arra, hogy a Kör ügyeit a 
legjobb tudása szerint és mindenben 
egyedül és kizárólagosan a Polgárikör
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érdekeinek megfelelően fogja vezetni. 
Szavait nagy tetszés fogadta.

Dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőorvos 
a választmányi tagok nevében mondott 
köszönetét, s a társadalmi összefogásra 
és békés együttműködésre hivta fel a 
Kör vezetőségét és tagjait.

Az elnök köszönő szavaival ért véget [ 
a centennárium küszöbére lépett egye- j 
sületünknek végig nyugodt mederben] 
lefolyt közgyűlése.

Az újra megválasztott elnökséget Józsa 
Ignác korelnök és dr. Gabonás János 
vezetőtiszt meleg szavakkal üdvözölték. 
Dr. Istók Barna elnök köszönte meg az 
újólagos bizalmat és szeretetteljes kö
zös munkára hivta fel a csoport veze
tőségét és tagjait.

Dr.'Fabinyi József ózdi gyárigazgató j 
szólalt fel méga közgyűlés élénk ünneplése 
között. Megköszönte a rimaszombatiak j 
szerető vendéglátását. Emlékeztetett arra, 
hogy éppen 24 éve annak, hogy Magyar- í 
országon a kommunizmus átvette az

uralmat, amelynek szennyes áradata 
többé soha nem öntheti el ezt az orszá
got. Figyelmeztette a tűzharcosokat, hogy 
éppen olyan katonái legyenek a belső 
frontnak, mint a harctéren küzdő dicső 
honvédeink.

Dr. Istók Barna elnök mondott kö
szönetét dr. Fabinyi elnöknek bajtársias 
megnyilatkozásáért, majd dr. Gabonás 
János vezetötiszt érdemeit méltatta, aki 
vitéz Vaskői Károly törzsvezetővel együtt 
közmegelégedésre látja el tisztjét. Majd 
indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét mondott a Katolikus Körnek 
azért a készségéért, amellyel helyiségeit 
a csoport gyűlései számára mindenkor 
átengedi.

A Himnusz elének lésével ért véget a 
komoly lefolyású és nemzet érdekében 
jól végzett munkáról beszámoló köz
gyűlés.

A közgyűlés után a rimaszombati tűz
harcosok barátságos táborozás keretében 
beszélgettek el az ózdi bajtársakkal, 
akik a Hősök-Emlékmiive elé szép babér
koszorút is elhelyeztek.

* * *
A Törekvés SE is vasárnap tartotta 

meg évi rendes közgyűlését az Iparos
körben dr. vitéz Puskás Zsigmond elnök
lete mellett. A közgyűlésről, amely meg 
választotta az uj vezetőséget is, a jövő 
számunkban adunk részletes tudósítást.

A Magyar Tűzharcos Szövetség 
rimaszombati csoportja

ugyancsak március hó 21-én, vasárnap] 
délután tartotta meg 4 ik évi rendes köz- \ 
gyűlését a Katolikus Kör nagytermében.! 
A Magyar Hiszekegy elimádkozása után 
dr. Istók Barna kir. törvényszéki biró, a 
csoport elnöke szívélyes szavakkal üdvö-1 
zölte a megjelenteket, a Vármegyei Vi-] 
tézi Szék képviselőjét: vitéz Keresztes 
László ny. á. őrnagy, vitézi széktartót, 
vitéz Kemény Gézát, a HONSz helyi 
csoportjának elnökét, s a dr. Fabinyi 
József gyárigazgató, elnök és az ózdi 
üzemek parancsnok-helyettesének veze
tése mellett zászló alatt kivonult nagy
számú ózdi bajtársakat. Majd

kegyeletes szavakkal emlékezett meg
az első és a mostani világháború
hősi halottairól, az élen Magyar- 

ország Kormányzóhelyeltesével.
A közgyűlés felállva, néma csönddel ál
dozott a nemzet hősei emlékének. Az 
elnök ezután utalt a mai sorsdöntő 
időkre, amely fontos feladatokat ró a 
tűzharcosokra is. Ma nem az egyén, ha
nem a nemzet sorsa a fontos — mon
dotta — és most mindenkinek a közös
ségi gondolattól áthatva kell a reá ki
szabott munkát elvégezni. A nagy tet
széssel fogadott elnöki megnyitó után 
Kovács Gyula ny. Igazgató-tanító, titkár 
felolvasta a múlt évi közgyűlés jegyző 
könyvét és a tartalmas titkári jelentést.
A csoport a nehéz időkben is hűséggel 
szolgálta a tűzharcos eszméket és jó 
példával járt elől a belső arcvonal kö- 
telességteljesitése során. A csoportnak ; 
93 tagja van és közülök 14-en kapták 
meg a Nemzetvédelmi Keresztet, mig aj 
vitézek száma 9-re emelkedett. A titkári | 
jelentést a közgyűlés helyeslőleg vette 
tudomásul.

Dr. Istók Barna elnök tolmácsolta a ; 
központ üdvözletét és indítványára a 
közgyűlés táviratban üdvözölte grój 
Takách-Tolvay József országos elnököt.]

Ezután Juraskó Pál főpénztáros ter
jesztette elő a múlt évi zárszámadáso 
kát, melyek szerint a bevételek 506'57 
P-t, a kiadások pedig 271 06 P-t tettek j 
ki, Így a maradvány 235'51 P. Az 1943.] 
évi költségvetést 360 P-ben állapították ! 
meg és a pénztárosnak a felmentvényt; 
megadták.

Dr. Istók Barna elnök bejelentette, 
hogy az elnökség mandátuma lejárt. Kö
szönetét mondott a tisztviselő-karnak 
ügybuzgó munkásságáért és a bajtársak 
bizalomteljes támogatásáért. Majd helyét 
átadta Józsa Ignác korelnöknek, aki el
rendelte a tisztujitás megejtését. A jelölő- 
bizottság ajánlata alapján a közgyűlés

a régi vezetőséget egyhangúlag újra 
megválasztotta.

Eszerint elnök lett: dr. Istók Barna, társ-! 
elnök: vitéz dr. Vereczkey Gyula, alelnö- 
kök: vitéz Fábián Vilmos és dr. Dohnányi 
Dezső, főpénztáros: Juraskó Pál, titká
rok: Kovács Gyula és Munka Sándor,, 
ellenőrök: Slposs József és Valaszkay 
Rezső lettek. A választmányt 15 tagra 
egészítették ki.

„C s a lá d o k  s z e m e fé n y e : a keresztény m agyar if jú s á g ."
Értékes hitvédelmi előadás a Katolikus Körben.

A nagyböjti hitvédelmi előadások so-j 
rán március 18 án a Katolikus Körben! 
Páter Kerkai Jenő Jézustársasági atya, a 
KÁLÓT országos elnöke szólott: „Csa- ] 
ládok szemefénye: a keresztény magyar' 
ifjúság" címen. Ebből az alkalomból is 
nagyszámú hallgatóság gyűlt össze és 
képviseltette magát a társadalmi egye
sületek munkaközössége is. A bevezető 
nagybőjti ének és ima után Radány La
jos esperes-plébános, a férfi Oltáregye
sület elnöke üdvözölte a megjelenteket. 
„A világ az elvesztett paradicsomból — 
mondotta — csak három értéket tudott 
megmenteni és pedig a csillagok fényét, 
az ibolya illatát és a gyermeki szemek 
ragyogását." Az Egyház az édesanya sze- 
retetével őrzi Immár kétezer éven át a 
gyermekbe vetett hitet, reményt és sze- 
retetet. A mi kötelességünk is, hogy az 
ifjúság szivében megőrizzük az isteni 
hit szikráját, mert nagy igazság az, hogy

„akié az ifjúság, azé a jövő!"
Mentsük meg tehát az ifjúság lelkét, 
mentsük meg nemzeti jövőnket, addig, 
amig nem késő.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó 
szavak után Páter Kerkai tartotta meg 
rendkívüli hatást elért szabadelőadását. 
A nagyszerű szónoki lendülettel, mély
séges szociális tartalommal és az „em
berhez szóló" nagyerejü igazságokkal 
telített előadás maradandó nyomokat 
hagyott a hallgatók szivében. Szavai 
felrázták a lelket és utat mutattak azokra 
a tennivalókra, amelyek az ifjúság he
lyes nevelését célozzák. „Közel 1700 
esztendeje, már az első keresztények 
ideje óta, azzal vádolják a keresztény
séget, hogy nem életrevaló Ezt az állí
tást annak idején már Tertullianus is 
megcáfolta Karthágóban. Most azonban 
védőbeszéd helyett szigorú lelkiismereti 
vizsgálódásra van szükség és nem az 
okokat, hanem a gyógyítás módjait kell 
keresni az „élhetetlenség" vádjának meg
döntésére. Elsősorban is

szakítani kell azzal tévhittel, hogy
a keresztény ifjúság nem való a
szabadpályákra és idegenkedik a 

gyakorlati életpályáktól."
Itt az előadó Hollandiára és Belgiumra 
hivatkozott, ahol a katolicizmus alapja 
éppen az erős kereskedő társada
lomból nőtt ki. A középosztálynak meg 
kell szüntetni a papi pálya iránti ellen
szenvét is. Ma elsősorban az édesanyákra 
hárul magasztos feladat. Az életrevaló 
édesanyában összpontosuljon a sziv me
legsége, a kedély színe és finomsága.

A gyakorlati katolicizmus éppen az anyai 
kézig nyúlik le

Hangsúlyozta a népi kérdésekkel so
kat foglalkozó előadó, hogy

a városi szellemiségnek kötelessége
kezet fogni a magyar parasztsággal.

Tanuljunk meg közösséget vállalni a 
magyar néppel és köztudatunkból Űz
zünk ki mindent, amit az idegen szel
lemiség oltott belénk. A jánosi KÁLÓT 
Népfőiskola működésére utalva, dicsé
rettel állapította meg, hogy Gömörben 
e tekintetben már kedvező tapasztala
tokra tett szert. Végül figyelmeztetett 
arra, hogy csakis az egymást megértés
sel, a társadalmi válaszfalak megszün
tetésével lehet igazán elvégezni az örök 
szolgálatot, amely egyedül és kizárólag 
a magyar nép szolgálata lehet, s abból 
az örök kereszténységből indul ki, amely 
a krisztusi forrásokból táplálkozik. Ha 
ezt tesszük, úgy megcáfoltuk az „élhe 
tétlenség" vádját, szebbé és jobbá^tehet- 
jük az ifjúság életét és ezáltal a magyar 
jövendőt.

A lelkes ünnepléssel fogadott elő
adást Radány Lajos esperes-plébános 
köszönte meg hálás szavakkal. Majd 
Antal Rózsika szavalta el egy "a „Mi
atyánk" magasztos soraiból formált gyö
nyörű költeményt, kiforrott előadói kész
séggel. A pápai himnusz eléneklésével 
ért véget az előadás.

Március 26 án Pfeiffer Miklós kano
nok (Kassa) beszélt, mig április 2-án 
Magyar István szentszéki tanácsos, a 
budai „Szent Imre"-Kollégium praefec- 
tusa tart előadást „Nemzet jövőjén a 
család" címen.

F 8 J
fa (Urékfálás, »m ***>•«, id«4a**éfl. 
•utktalan teint Gyakran caafc ez 
tn c —tc:i aa*ecok kót^Hi^nséflye. 
Hf nltoc k  segít a —

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestoll, 12 —, szürke pelyhes ka
csatol], nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll 
2 '—, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll 
3-20, jobb 4-—, finomabb, szürke fosztott 5’—, 
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12--, pelyhesebb 
U-— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- 
tollvál alata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Rimaszombat megyei város képvl 
selőtestülete március 27 én, szombaton 
délután rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen a 20 tárgyból álló napirend felett 
határozott. A közgyűlésről a jövő szá
munkban adunk tudósítást.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsöztetf, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5°/»-os osztalékot fizet.

A 2 vei kezdődő tábori postákra
újból adhatók fel 5 kg-ig terjedő csórna 
gok, amelyek azonban kizárólag szükség
leti és ruházati cikkeket tartalmazhat
nak.

Az uj élelmiszer- és szappanjegye
ket, amelyek április 1-én lépnek életbe, 
az elmúlt hét végén osztották ki.

(O s z t á l y  j | | j ,  s o rs je g y e t^
rendeljen az Ismert szerencsés W

(
S U G H T A R  b a n k h á z n á l

Budapest, Üllöl-ut 6.
NAGY szám-választék 1

NAGY nyerési esély!
Előzékeny agykezelés !

Azonnali nyereménykifizetés.
Rendelés levelezőlapon.)
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A társadalmi munkaközösség nem
zetvédelmi estje március hó 27-én,
szombaton pontosan 8 órakor a
Katolikus Körben.
Dr. Szakait Aladár a MABI uj al-

elnöke. Magyarország Főméltóságu Kor
mányzója a m. kir. belügyminiszter elő
terjesztésére dr. lovasi Szakait Aladárt, 
a Magánalkalmazoltak Biztositó intézete 
aligazgatóját az intézet alelnökévé a VI. 
fizetési osztályba kinevezte. Dr. Szakai! 
Aladár 1893-ban a gömörmegyei Osgyán 
községben született, a világháborút mint 
huszártiszt harcolta végig és 1929 ben 
lépett a MABI szolgálatába, ahol nagy 
szaktudása revén hamarosan vezető po
zícióra tett szert.

80 éves születésnap. Dr. Krecs Gyula 
nyug. vasgyári főorvos, Rimaszombat 
város társadalmának közszeretetben álló 
tagja március 24 én ünnepelte 80 ik 
születésnapját. Ebből az alkalomból a 
még ma is jó egészségben és szellemi 
frissességben lévő jubilánst a rimaszom
bati orvosi kar dr. Eszenyi Gyula tiszti
főorvossal az élen testületileg kereste 
fel és őszinte lélekből fakadt sze- 
rencsekivánatait tolmácsolta.

Vitézi eskütétel. Örömmel értesül
tünk arról, hogy Juraskó Elek salgótar
jáni acélgyári fötisztviselő, emlékiapos 
honvédföhadnagy az elmúlt héten a vi
tézi esküt letette. Az uj rimaszombati 
származású tiszti vitéz, akit Jurányi 
néven soroztak a Vitézi Rend tagjai 
közé, a volt losonci 25. gyalogezrednek 
ts a 29 es vadászzászlóaljnak volt a 
világháborúban bátor magatartásáról is
mert tisztje.

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

Iskolalátogatás. Koch Vilmos tanügyi! 
főtanácsos, szakfelügyelő (Kassa) az el-; 
múlt héten látogatást tett a rimaszom- j 
bati iparos tanonciskolában.

Halálozás. Mezömadarasi Madarassy 
Elemér földbirtokos, ny. kir. törvény- 
széki tanácselnök, a budapesti Kálvin- 
téri ref. egyházközség presbitere életé
nek 55. évében, március 19 én Buda
pesten meghalt. Hülttetemét a gömör- I 
megyei Gortvapusztára szállították, ahol 
március hó 23 án nagy részvét melletti 
helyezték örök nyugovóra az ősi családi j 
sirkertben. Az elhunytban gyászbaborult ] 
özvegye és két leánya a legjobb férjet 
és szerető édesapát vesztették el, mig 
dr. mezőmadarasi Madarassy Kálmán 
pénzügyminisztériumi miniszteri osztály- 
tanácsos szeretett bátyját gyászolja a 
kiterjedt rokonság élén.

Ev. nagyböjt! előadások. Az ev-
templomban a nagyböjt vasárnapjain 
eddig vitéz Baráth Károly lelkész és 
Smid Lehel gimn. vallástanár tartottak 
áhítattal telt emlékezéseket. Suhujik Ica 
és Hettmann Piroska tanulók szép sza
valataikkal járultak a böjti hangulat 
emeléséhez. — Ma, vasárnap délután 5 
órakor Amminger Ferenc hitoktató-lelkész 
tart előadást.

Közgyűlések. A rimaszombati Levente 
Egyesület március 25 én, csütörtökön 
délután a „Három Rózsa* nagytermében 
tartotta évi rendes közgyűlését. — A 
Rimaszombati Takarékpénztár március 
30 án, kedden délután 3 órakor tartja 
meg 81 ik évi rendes közgyűlését az 
intézet igazgatósági nagytermében. — A 
Vármegyei Tűzoltó Szövetség 31-én, 
szerdán délelőtt 11 órakor tartja évi 
közgyűlését Rimaszombatban.

A halászati tilalmi időket a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter újólag meg
állapította. A nyilt vizekre nézve az ál
talános tilalom május 1 töl a következő 
év május hó végéig tart. Ez a tilalom a 
nyilt vizek országhatárt képező szaka
szaira nem vonatkozik. Folyami és kövi 
rákot október hó 15 töl junius 1-ig nem 
szabad fogni.

A nyári időszámítás, mint már je
lentettük, március 29 én, hétfőn reggel 
2 órakor lép életbe, amikor egész Kö- 
zépeurópában az órákat 60 perccel 
előbbre tolják.

Államsegély. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium a rima- 
szombati Polgárikör kulturális munkás
ságának támogatására 1000 pengő és 
Barka, Gice és Várgede községek isko- 
lánkivüli népművelési bizottságainak rá
dióvevőkészülék vásárlására 200—200 
pengő államsegélyt utalt ki.

A „Világposta* katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10 én. Szer- 
k»s7tőség és kiadóhlvaial : Kőszeg.____

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

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

A putnoki járási népfőiskolái tanfolyam 
záróünnepélye és nemzetvédelmi estje.

Putnok községben az állami polgári 
iskola nagy tornaterme igen jelentős 
eseménynek volt márc. 14-én a színhelye. 
!it folyt le délután fél öt órai kezdettel 
a putnoki járási népfőiskolái tanfolyam 
záróünnepélye és a nemzetvdelmi mi
nisztérium kiküldöttjeinek előadása.

Az ünnepély a Himnusz eléneklésével 
kezdődött. A megnyitó beszédet Mogyo- 
róssy Imre járási főszolgabíró tartotta, 
aki szép és lendületes szavakkal üd
vözölte a vármegye közszeretetben és 
megbecsülésben álló alispánját: dr. Hor
váth Árpádot és fvleségét, Oravszky 
Rezső vm. népművelési titkárt és a nem
zetvédelmi minisztérium kiküldött elő
adóit: dr. Gyuluy László tanárt, Barsi 
Dcnes Írót és Takács Nagy László sza 
valómüvészt, valamint az érdeklődők ha
talmas táborát. Majd a népfőiskolái tan
folyam előadói kérdéseket intéztek a 
tanfolyam hallgatóihoz az általuk elő
adott tárgyakból. A hallgatók szép és ér
telmes feleleteikkel bebizonyították, hogy 
a hathetes tanfolyamon sok értékes dől 
got tanultak meg.

Ezután Oravszky Rezső vm. népmű
velési titkár gondosan felépített, szónoki 
lendülettel előadott beszéddel mutatott 
rá a tudás és a műveltség szükséges
ségére, mely nélkül — mint mondotta — 
nincs egyéni boldogság és nemzeti élet.

A népfőiskolái tanfolyam záróünne- 
péiyének keretében tartott előadást dr. 
Gyulay László tanár, aki mély gondo
latokban gazdag előadásában fejtegette, 
hogy az egyén élete nem számit, csak 
a nemzet élete a fontos. A lelkes elő
adást a közönség nagy tetszéssel fo
gadta. Utána Fodor István járási gazda
sági felügyelő Mécs-verseket szavalt, 
amelyeket a közönség lelkes tapssal kö

szönt meg. Ezután Barsi Dénes iró egy 
orosz-harctéri eseményt tartalmazó no
velláját olvasta fel. A közönség megil- 
letődéssel hallgatta végig a népszerű 
Iró értékes elbeszélését. Ezt követte Ta
kács Nagy László szavalómüvész szava
lata, amely a közönség lelkében mély 
hatást váltott ki.

A tanfolyami hallgatók közül Varga 
Géza szép és talpraesett szavakkal mon
dott társai nevében hálás köszönetét az 
előadóknak fáradozásaikért.

Az ünnepély befejezéséül dr. Horváth 
Árpád, vármegyénk alispánja a tőle meg
szokott költői gondolatokkal ékes, mély 
hatást elért beszédet tartott. Elismerését 
fejezte ki az előadóknak lelkes és ön
zetlen munkájukért és a tanfolyam hall
gatóit hitre, fegyelemre és kötelesség- 
teljesítésre buzditotta. Az alispán rövid, 
tömör és szivhezszóló beszédéért a kö
zönség szűnni nem akaró tapssal fejezte 
ki hálás elismerését.

A Hiszekegy eléneklése után ünnepi 
hangulatban széled! szét a nagyszámú 
közönség a magyar népművelés nagy
szerű ünnepéről. Hogy a putnoki járási 
népfőiskolái tanfolyam szép sikerrel és 
eredménnyel fejeződött be, ez elsősor
ban Mogyoróssy Imre járási főszolgabí
rónak és Németh Károly vallásoktató
lelkész, tanfolyamvezetőnek, valamint az 
előadók lelkes és önzetlen munkájának 
köszönhető. A lélekemelő szép ünnepély 
tanujele volt annak, hogy a lelkes ve
zetők mire képesek. Tanulhatnak ebből 
a példából az összes gömörmegyei köz
ségvezetők hitet, áldozatkészséget. Mun
kájuk eredménye felől pedig biztosak le
hetnek, mert a magyar nép tud és akar 
tanulni, ha érdeklődését fe keltik, bizal
mát megnyerik és szeretettel foglalkoz
nak vele.

Népművelés.
Az iskolánkivill népművelési összejöve

telek során a fiuknak az elmúlt héten 
Smid Lehel gimn. tanár tartott mélyen- 
szántó előadást „Keresztény böjt—ma
gyar böjt“ cimen. A böjt szomorú idő 
szak — mondotta — a jelen idők böjtje 
fokozott mértékben az. Ma harcban áll a 
magyar, s ezért van sokaknak szemében 
szomorúság, aggodalom, fájdalom és 
gyász. A böjt Krisztus szenvedésének 
történetére emlékeztet. Krisztus értünk, 
a mi me g v á l t á s u n k é r t  szenved. A 
magyarság is keresztutat jár ma, piros 
magyar vértől iszapos a Don-kanyar, 
magyar Golgoták magasodnak a messze 
orosz mezőkön. Krisztus nem hírnévért 
és dicsőségért szenved, hanem mind
nyájunkért. A magyarság az uj Európáért, 
önmaga jobb jövendőjéért, — egy az uj 
magyar vérben megtisztuló magyar tár
sadalomért vívja élet-halál harcát. A 
böjt magunkbaszállásra s önvizsgálatra 
késztet, imádkozásra hiv fel. Csendesül
jenek el a lelkek, imára nyíljanak meg 
az ajkak. Jézus a győzelem hitével in
dult a böjt elébe, mi is a győzelem 
hitével menjünk ö  elébe. Higyjük, hogy 
„lesz még ünnep a világon*. Lesz még 
husvét — magyar Feltámadás. A szép 
előadás nagy hatást keltett.

A leányok számára hétfőn két nagyobb

érdeklődést is megérdemlő értékes elő
adás hangzott el. Zólyomi Pálné leány- 

j iskolai tanítónő „A tuberkulózis elleni 
védekezés"-ről beszélt, meggyőző erővel 
vázolván azokat a pusztításokat, amelye
ket ez a súlyos népbetegség a magyar
ságban évről-évre végez. Vigasztaló 
tényként emlitette fel, hogy a pusztító 
kór ellen sikerrel lehet védekezni. Az 
állam mindent megtesz a tbc terjedése 
ellen, de mindannyiunk kötelessége és 

j saját magunk éideke őt ebben segí
teni. A hasznos előadás tanulságait 
Szabó Ági és Soós Anna elemista tanu
lók ügyes szavalatokkal támasztották 
alá. Szűcs István ref. hitoktató lendüle
tes szónoki készséggel és megszívlelen
dő igazságokkal szólott a „Keresztény 
magyar nő helye a társadalomban* ci
men arról a magasztos feladatról, ame
lyet a mai leányoknak és nőknek a 
magyar életben be kell tölteniök. A nő 
legszebb kötelessége, hogy a krisztusi 
erkölcsök alapján álló családokból vi
gye magával a kötelességteljesités tuda
tát a társadalomba. A nőknek a mai 
sorsdöntő küzdelemben hasonlóan fon
tos szerepük van, mint a katonáknak 
odakünn a harctéren. A jövendő felépí
tésében elsőrangú fontosságú kérdés, 
hogy a nő újra felemelkedjék arra a ma
gaslatra, amelyre őt Krisztus emelte. 
Mindkét előadás maradandó hatást 
ért el. Hétfőn Golda Irén és Pásztor 
Mária tauitóknő tartanak előadást.

Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 
A takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás !

S P O R T .
Labdarúgás.

A R. Törekvés első tavaszi bajnoki 
mérkőzését ma, vasárnap játsza le Jnls- 
ván.

Asztali tenisz.
A Levente Egyesület asztali-teuisz- 

csapata az elmúlt vasárnap 14:2 arány
ban fölényesen legyőzte az Ózdi VTK-t 
és ezzel a ftileki kerületi bajnokság 
győzteseként a Nemzeti Bajnokságba lé
pett elő. Az LE II. csapata az I. osztály
beli játékosokkal megerősített ÓVTK II. 
csapatától 5:9 arányú vereséget szen
vedett.

Nemzeti filmszínház.
A múlt héten a mozilátogatók sorá

ban felekezeti különbség nélkül nagy 
sikerrel bemutatott komolyszépségü és 
ragyogó fénnyel kiállított első magyar 
nemzeti vallásos film, az „Isten rabjai* 
megerősitőleg hatott a nemzet érdeké
ben köteles áldozatvállalásban.

Most szombaton és vasárnap folytat
ták a pénteken általános tetszéssel foga
dott Csaíhó Kálmán vigjátékának, a 
„Szakítani nehéz dolog* c. rendkívül de
rűs levegőjű filmnek előadásait. — Már
cius 29 én, hétfőn és 30 án, kedden 
Rómában készült német nyelven beszélő 
társadalmi történet kerül sorra a magyar 
Bolváry Géza rendezésében. Főszereplői 
Beniamino Gigli, a kiváló olasz énekes. 
Marté Harrel, Lizzi Waldmüller és 
Werr.er Hinz. — Március 31-én, szerdán 
és április 1 én, csütörtökön Cziffra Géza 
német filmjét mutatja be a filmszínház 
„Fehér orgonák* cimen. Derűt fakasztó 
vidám történet ez egy hamis kislányról, 
aki a szerelemért szélhámoskodni is ké
pes. Főszereplők Elga Brink, Hannelore 
Schrott, Mady Rahl és Paul Henckels. 
— A legközelebbi vasárnap a „Tábori 
színház* cimü legújabb német háborús 
film kerül bemutatásra.

Famunkások!
Keresünk alkalmi munkára aszta
los, ács és bognár munkásokat, 
valamint rendes magaviseletü lá
nyokat. Felvételre jelentkezzenek

P E K A R C SIK  és BODZÁSY
műasztalosoknál Kmetty-utca 2. sz. 
az üzemi órákban.

K eresek  bérbe

e s i  s z o b a ,  k o n y h á s  lakást.
Cím a kiadóhivatalban.

T eljesen  jókarban lévő

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

26/1943. vghl. szám.

Á rverési h irdetm ény
Dr. Glacz Ottmár budapesti ügyvéd által 
képviselt Hangya központ, budapesti 
bej. cég javára 1287 P 18 fillér tőke és 
több követelés és járulékai erejéig a 
budapesti központ kir. járásbíróság 1942. 
évi 420235 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. február hó 19-én le
foglalt 1500 P-re becsült ingóságokra a 
feledi kir. járásbíróság Pk: 1610/1943. 
sz. végzésével az árverés elrendelietvén 
az á r v e r é s  megtartását e l r endel em 
végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében: 
Serke község 114. sz. alatt leendő meg
tartására határidőül 1943. évi április hó 
1. napjának délelőtti 10’45 órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 2 üsző, 
igás kocsi, magtisztító gép s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek késtpénz- 
fizetés mellett el fogom adni.

Feled. 1943. március hó 8.
Bajkai Gyula s. k.

rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirós4gi 
végrehajtónak az56S60/4l. I M. Vili. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

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


