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É v a  L á s z l ó  polgárm ester 
negyedszázados szolgálati jubileuma.

Az idők viharos rohanásában 
egy negyedévszázad rövidke pilla
nat csupán, de a munkában eltöl
tött emberi életben a 25 esztendő 
olyan határkövet jelent, amely mel
lett megállani, s róla elgondolkozni 
nem csak érdemes, de kötelesség 
is.

Éva László, Rimaszombat me
gyei város polgármestere 1943. áp
rilis 1-én érkezett el közszolgálatá
nak negyedévszázados évforduló- minden 
jához, amelyből immár közel 4 esz
tendőt töltött el közöttünk. Az ország 
egyik távoli részéből, a déli végek
ről jött el mihozzánk: az északi 
végvárba, magával hozván a ma
gyarság legforróbb történelmi leve
gőjével táplált izzó hazafiasságát 
és a trianoni megkötöttség által acé
lossá vált páratlan munkakészségét. 
Délvidékiből szinte egycsapásra vált 
felvidékivé, amint azt éppen leg
utóbb egy pártatlan bírálója is meg
állapította. Rövid négy esztendő 
alatt szerezte meg azt a dicsérő 
jelzőt, amit a rimaszombatiak olyan 
büszkén viselnek. „Gyüker" lett a 
szó szoros értelmében, amelynek 
minden szála odatapadt ahhoz a 
városhoz, amelynek vezetésével a 
kormány súlyos időkben bizta meg.
A huszesztendős megpróbáltatá
sok idején a faluvá lealacsonyított 
Rimaszombat benne találta meg azt 
a hivatott vezetőt, aki nemcsak 
külsejében szépítette meg, de belső 
értékeit is növelve, ismét városi 
rangra emelte az ősrégi megye- 
székhelyt.

Éva László nagy érdeme, hogy 
Rimaszombat olyan rövid idő alatt 
újra elfoglalhatta méltó helyét a 
felvidéki városok sorában. Utcáink 
és tereink korszerű kicsinositása 
és középületeink megujhódása el
sősorban az ő lelkes kezdeménye
zésének, de munkás kezének alko
tása is. Hányszor láttuk, amikor 
már kora reggel a kertész-ollóval 
járta végig a várost és elnéztük, 
hogy milyen szeretettel és szakér
telemmel irtotta a kórtokozó gyo
mokat. Hivatali szobájában is ez a 
természetszerető ember gyakorla
tiassága érvényesül, amelyet törhe
tetlen fajszeretettel és keresztény 
erkölcsiséggel párosít. Ezek az ér
zések nemcsak gyönyörű beszédei
ben, de minden cselekedetében 
megnyilvánulnak. Kérlelhetetlen el
lensége mindannak, ami a nemzeti 
és keresztény ügy ártalmára van, 
a város lakosságának jóléte és a

mai időkben oly súlyos feladatot 
jelentő közellátása szivén és lelkén 
fekszik. — A város ügyeiben 
fáradhatatlanul jár-kel, mintaképe 
a „mindent kijáró" közéleti ve
zetőnek. Páratlan agilitással har
colta ki a Hősök Emlékművének 
hazahozatalát, mindent megtesz a 
polgárság adóterheinek megköny- 
nyitése érdekében, megértő feljebb 
valója tisztviselőinek és szószólója 

igaz ügyüknek, összes 
ténykedéseiből a krisztusi elveken 
alapuló szociális érzés sugárzik ki, 
amelynek jótékony hatását a város 
minden rendű és rangú polgára 
egyformán érzi és élvezi.

Éva László rimaszombati négy
éves működésének tükréből érté
kelhetjük ki teljes biztonsággal azt 
a két évtizedet meghaladó közigaz

gatási munkásságot, amely az itt 
eltöltött esztendők mögött áll. Ez a 
huszonöt esztendő a köz érdekében 
végzett szakadatlan munkában telt 
el, amely többször és méltán érde
melte ki a felettes hatóságok elis
merését és a két város, Mohács 
és Rimaszombat lakosságának igaz 
szeretetét.

őszinte örömmel tölt el bennün
ket, hogy Éva László itt érte meg 
életpályája ezüstjubileumát. A város 
lakossága nevében is szerető szív
vel és igazi magyar lélekből eredő 
jókívánságokkal helyezzük el a hála 
és köszönet virágait ahhoz a ha
tárkőhöz, amely — hisszük — to
vábbfolytatása lesz egy felfelé ha
ladó s magasra Ívelő közéleti pá
lyának.

Éva László Óbecsén (Bács Bodrog 
vármegye) szüléiéit 1895. május 7-én. 
Édesapja néhai Éva József m. kir. telek
könyv vezető volt, akit érdemes munkás- !

Püspiki látogatás a református egyháznál.
Kettős ünnepe tesz ma és hol

nap a rimaszombati református tár
sadalomnak, egyben Rimaszombat 
városának is, amely felszabadulása 
óta először fogadja falai közé a 
tiszáninneni ref. egyházkerület fő 
pásztorát. Dr. Enyedy Andor sze
mélye nem ismeretlen városunkban, 
mert éppen püspökké történt megvá
lasztása előtt — egy szeretetven- 
dégségen — ismertük meg fenkölt 
egyéniségét és Istentől áldott gaz
dag lelkiségét.

Most, amikor mint püspök hiva
talos Nógatásával tiszteli meg vá
rosunkat, a történelmi missziót be
töltött ref. egyházat és az immár 
90-ik esztendőt elért Egyes. Prof. 
Gimnáziumot, Rimaszombat egész 
társadalma nevében mély tisztelettel 
és igaz szeretettel kösz öntjük az 
Egyházfőt és magas kíséretét. Köz
tük külön is melegen üdvözöljük 
Farkasfalvi Farkas Géza felsőházi 
tag, egyházkerületi fögondnokot, 
Gömör vármegye szülöttjét és gim
náziumunk öreg diákját, aki — 
mini mondani szokta — mindenkor 
belső örömmel tér vissza szükebb 
hazájába. Kívánjuk, hogy rima- 
szombati tartózkodásuk során olyan 
benyomásokkal gaz dagod j anak ,  
amelyek a szívből és létekből soha 
el nem tűnnek, s méltó értékmérői 
lesznek az itteni, ünneppé magasz
tosult látogatásuknak.

A püspöki látogatás programja.
Ma, vasárnap d. e. 10 órakor az is

tentiszteletet dr. Enyedy Andor püspök 
és dr. Szabó Zoltán országgyűlési kép 
viselő, egyházkerületi főjegyző végzik. 
Énekel a sárospataki főiskola regőscso
portja. — Istentisztelet után presbiteri 
ülés, amelyen Lenkey Lajos főesperes 
az egyházmegye nevében üdvözli az egy 
házi főhatóságot.

Délután 5 órakor a gimnázium torna- 
csarnokában a püspök tiszteletére és a 
hadiárvák javára

matinét rendeznek a kővetkező 
műsorral:

1. Liszt: Magyar ünnepi dal. Énekli a 
sárospataki regőscsoport.

2 Megnyitót mond dr. Enyedy Andor 
püspök.

3. Erdélyi József Anyai szó c. versét 
szavalja Szabó Iluska.

4. A finn himnusz magyarul és finnül. 
Előadja a sárospataki regőscsoport.

5. Ady versek és Veres Péter: „Ha nem 
lehettél szálfa" c. költeménye. Elő
adják a sárospataki regősök.

6. Előadás. Tartja dr. Szabó Zoltán 
egyházkerületi főjegyző, országgyű
lési képviselő.

7. Bódás János: Vitézi ének 1943 bán. 
Szavalja özv. Hinoráné, Paál Muci.

8. Fohász Oláh Károlytól. Előadja a 
Ref. Vegyeskar. Vezényel Szűcs 
György.

9. A sárospataki regösök vidám száma
10. Bezárót mond Varga Imre lelkipász 

tor.
11. Szózat. Énekli a közönség.

Hétfőn délelőtt a püspök és a fögond- 
nők látogatást tesznek az Egyes. Prot. 
Gimnáziumban, meghallgatják a tanítást és 
a tanári kar együttes ülésén vesznek részt. 
Délután 4 órakor a püspök és kísérete el
utazik Rimaszombatból.

ságáért a király a koronás aranyérdem- 
kereszttel tüntetett ki. Középiskolai ta
nulmányait Cegléden a Kossuth-gimná- 
ziumban végezte, az államtudományi 
államvizsgát a pécsi püspöki jogi-lyceum- 
ban tette le. Utána nyomban, 1918. 
április 1-én a közigazgatási pályára lé
pett. Először a mohácsi járási főszolga
bírói hivatalban mint dijas közigazgatási 
gyakornok, később pedig mint szolga- 
biró működött. 1924. december hó 17-én 
Mohácsnak várossá történt átalakulása
kor a polgárság szeretete és megbecsü
lése városi tanácsnokká választotta. 1936. 
április 30 án polgármester-helyettes lett, 
majd pedig 1939. julius 15 én a m. kir. 
belügyminiszter — közszolgálati érde
meinek jutalmául — Rimaszombat me
gyei város élére állította. Amilyen mély
séges sajnálattal vált el tőle Mohács 
városa, olyan szeretettel fogadta Rima
szombat lakossága, amely a megnyerő 
modorú polgármestert azonnal a szivébe 
zárta.

Mohácson, mint szolgabiró és városi 
tanácsnok nagy szeretettel foglalkozott 
a levente ügyekkel és az intézmény köz
ségi, majd városi beszervezésével. Ennek 
elismeréseképpen az Országos Testneve
lési Tanács emlékérmével tüntette ki. 
Mint tanácsnok a mohácsi levente-zene
kar megszervezésében és fejlesztésében 
fejtett ki tevékeny részt olyannyira, hogy 
ez a zenekar Baranya vármegyében a 
legelsők közé tartozott. Mohács szigetén 
az egyes gazdák birtokában lévő mintegy 
1500 kát. hold kiterjedésű gyümölcsösön 
állami támogatással a fák ápolását, fej
lesztését Éva László vezette be. Ennek 
eredményeképp a gyümölcstermelő gaz
dák a Pécsett évente megrendezett 
gyümölcskiállitáson igen szépen szere
peltek és számos dijat nyertek, ő pedig 
a kiállítás mohácsi részeinek megren
dezéséért több tiszteletdijat és a föld
mi velésügyi minisztérium nagy ezüst
érmét kapta. A mohácsi 11. Lajos-muzeum 
felállításában és annak továbbfejleszté
sében, mint gyűjtő is tevékeny munkás
ságot fejtett ki és a Mohács környékbeli 
ásatásokat nagyobbrészt is ő vezette. A 
mohácsi szegényügy rendezése teljesen 
Éva László érdeme. Bevezette az egri 
normát, a régi szegényházat megfelelő 
állapotba hozta, majd gyakori államköl- 
csönök kieszközlésével uj, modern 30 
személyes szegényházat létesített, ame
lyet a szegénygondozó-nővérek vezeté
sére bízott. A szociális intézkedések 
egész sora őrzi Éva László mohácsi 
működésének emlékeit. A kommün alatt 
ellentállt a vörösök uralmának és ami
dőn pedig a szerbek megszállották Ba
ranyát, helyét nem hagyta el, nélkülözé
sek és üldöztetések ellenére kitartott. 
Magyarország Kormányzója ezért a múlt 
évben a Nemzetvédelmi Kereszttel tün
tette ki.

É va László ünneplése 
a városi képviselőtestület ülésén

Jelentettük, hogy Rimaszombat 
megyei város képvi sel őtestül ete  
március 27-én, szombaton délután 
rendkívüli közgyűlést tartott. A na
pirend előtt vitéz Baráth Károly 
ev. lelkész, képviselőtestületi tag 
emelkedett szólásra és a város Kő-
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zönsége nevében őszinte szívből 
fakadt beszédben üdvözölte Éva 
László polgármestert 25 éves szol
gálati jubileuma alkalmából. Első
sorban utalt arra, hogy a polgár- 
mester háta mögött álló 25 közigaz
gatási esztendő milyen nehéz idők 
terhét viseli magán. „Népek tenger
rengésében, világviharban haladt 
élethajója" — mondotta. — „És Ő 
kezdettől fogva, mind a mai napig 
élethajójának erőskezii kormányosa 
volt. Nem a hullámok játékára 
bizta magát, hanem hullámokon és 
örvényeken keresztül, nem törődve 
az életveszedelmekkel, útmutató 
csillaga után igazodott és- egyenes 
vonalban tört előre. Útmutató csil
laga pedig a hazaszeretet volt, 
amely közénk is hozta.“ Nagy tet
széssel kisért szavai során vitéz 
Baráth Károly kiemelte, hogy Éva 
László polgármester kezenyoma 
nemcsak az elintézett aktákon van 
meg, hanem megszépült városunk 
gyönyörű tereivel, rendezett utcái
val is elénkvetitik szépet szerető 
és azt megvalósítani is tudó lelkű- 
letét. Főgondja pedig arra irányul, 
hogy a város polgársága erkölcsi 
és anyagi jólétén, kultúráján, meg
elégedett életén keresztül virágoz
zék ez a város. így lett méltó 
utódja a város polgárságából szár
mazó nagy polgármester elődeinek.

Végül vitéz Baráth Károly Isten 
bőséges áldását kérte a polgár- 
mester további munkásságára azzal 
a kívánsággal, hogyha ránk virrad 
a győzedelmes magyar béke kora, 
lássa meg városán kiteljesedni em
bereket boldogító, a várost emelő 
legszebb elgondolásait.

A képviselőtestületi tagok a szép 
beszéd után meleg szeretettel ünne
pelték Éva László polgármestert, 
akit láthatólag meghatottak az üd
vözlő szavak. Válaszában ennek 
kifejezést is adott, amidőn szere
tettel köszönte meg vitéz Baráth 
Károly jóleső szavain át a város 
Közönségének üdvözletét. Majd igy 
folytatta:

„Mélyen tisztelt Képviselőtestület !
Amikor az ember két és fél évtizedes 

munkásságának határkövéhez ér, egy 
pillanatra megáll és lelkiismeretvizsgá- 
latot tart. Ezt tettem meg, amidőn a 
Mindenható kegyéből elértem ez időt és 
bátran emelt fővel merek a mélyen tisz
telt Képviselőtestület elé lépni, mert az 
elmúlt két és fél évtized alatt megszo
kott puritán egyszerűségemről, rendít
hetetlen, meg nem alkuvó hazaszerete
temről, szorgos és kimeríthetetlen mun
kásságomról tettem tanúbizonyságot.

Közel négy esztendővel ezelőtt a m. 
kir. kormány kitüntető bizalma e gerin
ces város élere állított. Büszkén jöttem 
e városba igaz magyar szeretetet, meg
értést és lázas tevékenységet hozva ma
gammal. Azzal, amiről beszéltek, a fel
vidéki szellemmel nem találkoztam oly 
formában, melyben eltorzították. De igenis

találtam jóleső, felejthetetlen szere
tetet, gerinces magyar megértést és
a mai idők nehéz munkájában se
gíteni akaró kezeket, találtam a ke
resztény magyar hazához hü polgá

rokat.
Ebben a környezetben neveltek fel en
gem és akik ismertek, azért becsültek 
meg, mert mindig szívesebben nyújtot
tam kezemet a szegény vizbefulónak 
és mindig szívesebben nyújtottam kezet 
a szegény becsületes magyar polgárnak. 
Uraim, bennünket a keresztény magyar 
gondolat és a magyar paraszt kezeitől 
megmunkált magyar rög köt össze és 
ebben a keresztény magyar együttérzés
ben kell nekünk most összetartanunk ! 
Rimaszombat városát második szülőfa
lumul választottam. Felvidéki lettem 
szivestől-lelkestől és Ígérem, hogy amed
dig e nemes város történelmi trad'Ciók-j 
tói dús levegőjét szívhatom, ameddig a

Mindenható a gyarló életet engedélyezi 
halandó testembe, szeretetem, ragasz
kodásom e város és annak minden egyes 
polgára iránt soha ki nem apad 1 Ugyan
ezt a megértő szeretetef és támogatást 
kérem Önöktől Is !“

A közgyűlés Éva László foga- 
dalomszerü és további alkotó prog
ramot adó beszédét, nagy éljenzés
sel és tapsokkal fogadta. Az ün
nepi hangulat kifejezéseként Márkus 
László képviselőtestületi tag aján
latára úgy vitéz Baráth Károly, 
mint Éva László polgármester be
szédét a közgyűlés jegyzőkönyvé
ben örökítik meg.

Rimaszombat megyei város tiszt
viselői kara április 1-én, csütörtö
kön délután a napi munka befejez
tével testületileg jelent meg Éva 
László polgármester előtt. Dr. Ga
bonás János városi főjegyző, he-

máicius 30-án, kedden délután tartotta 
meg az intézet igazgatósági termében 
Kolos Ödön, az Egyesült Felsőmagyar
országi Hitelbank és Kassai Takarék- 
pénztár R. T. vezérigazgatójának elnök
lete mellett. Az igazgatóság és a meg
jelent részvényesek nevében dr. Zehery 
István egészségügyi főtanácsos, alelnök 
üdvözölte Kolos Ödön vezérigazgatót és 
a kassai bank mecjelent igazgatóit: 
Reiler Gézát és B tanár Ernőt Az elnöki 
megnyitó után Káposztás László igazgató 
beterjesztette az igazgatóság évi jelen 
tését és az 1942. évi mérleg-, nyereség 
és veszteség számlát, a jelentésből ki
tűnt, hogy városunknak ez a régi pénz
intézete a nehéz viszonyok közepette is 
megfelelt feladatának. Az 1942. évi zár
számadás az előző évről áthozott 3.765 P 
40 fillér betudásával 6030 P 43 fillér 
összegű tiszta nyereséget tüntet fel. Az 
igazgatóság a közgyűlésnek azt javasolta, 
hogy ezt az összeget akként használja 
fel, hogy a tartalék-alap gyarapítására 
az alapszabályszerü 10°/o ! elyett 3.000 P 
forditassék, mig a fennmaradó 3.030 P 
43 fillér az intézet belső megerősödése 

; érdekében az 1943. üzletév számlájára 
| vitessék át. Az igazgatósági jelentés 

kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
Eperjessy József feltigyelőbizottsági tag, 
az intézet volt főtisztviselőjének halálá
ról, akinek emlékét jegyzőkönyvben meg
örökíteni kérte. A felügyelőbizottság je-

A nagybőjti hitvédelmi összejövete
lek során március 26 án dr. Pfeiffer 
Miklós pápai prelátus, kanonok (Kassa) 
előadása iránt az érdeklődés minden 
eddigit felülmúlott. Nemcsak a nagyte
rem telt meg zsúfolásig, de kinyitották 
a szomszédos kistermek ajtait is az ér
deklődők számára, akik felekezeti kü
lönbség nélkül jelentek meg, hogy el
múlt kisebbségi életünk ifjúsági lelki- 
pásztorát meghallgassák.

A nagybőjti ének és ima után Radány 
Lajos esperes-plébános bevezető beszé
dében visszaemlékezett azokra a nehéz 
időkre, amelyek a szerencsétlen trianoni 
békeszerződés következtében szakadtak 
ránk. Az ittmaradt keresztény magyar 
ifjúság akkor kétségbeesetten nézett a 
bizonytalan jövő elé. A letargiás állapo
tot azonban csakhamar kemény harci 
vágy váltotta fel és az az ifjúság, amely 
kitartott a vártán, az idegen nyelvű 
egyetemeken igyekezett a tudást elsajá
títani annak az igazságnak a bizonyítá
sára, hogy mindenki annyit ér, ahány 
nyelvet tud. így kerültek a magyar ifjak 
Prágába, Brünnbe és Pozsonyba, ahol 
az idegen környezet ellenére megtartot
ták hitüket és magyarságukat.

Ehhez segítette őket dr. Pfeiffer
Miklós kanonok, a halkszavu, jósá-

lyettes-polgármester emelkedett han
gú beszédben tolmácsolta a tiszt
viselők és alkalmazottak szerencse- 
kivánatait és a város címerével dí
szített, értékes ezüstplakettet nyújtott 
át a város vezetőjének.

Halász Dezső honvédhadnagy a 
harctéren küzdő tisztviselők nevé
ben mondott könnyekig megható 
beszédet. Éva László polgármester 
lelke mélyéig megilletődve köszönte 
meg a szeretet s együttérzés kife
jező szavait és a tisztviselők ked
ves ajándékát, amit továbbra is, 
mint a közös munka zálogát fogja 
nagy becsben tartani. A bensősé
ges családi ünnepség azt bizonyi 
tóttá, hogy Rimaszombat megyei 
város első polgára és annak tiszt
viselői egymást megértő szívvel és 
lélekkel dolgoznak a város lakos
ságának jólétéért és ezen át az 
ország szebb és boldogabb jövő
jéért.

leütésének Freytag Ödön felügyelőbizott
sági tag által történt felolvasása után a 
közgyűlés az igazgatóságnak és a fei- 
(igyelőbizottságnak a felmentvényt meg
adta, valamint elfogadta a tiszta nyere
ségnek az igazgatósági javaslat szerinti 
felhasználását. Majd Kolos Ödön elnök 
felkérésére a megjelentek felállva, egy 
perces néma csönddel áldoztak Eper
jessy József emlékének. Az alapszabá
lyok szerint lelépő Baksay József, dr. 
Eszenyi Gyűl , Éva László, Gyulai István 
és Radány Lajos igazgatósági és Freytag 
Ödön, Kovács Lajos és Vondra János 
felügyelőbizottsági tagokat a közgyűlés 
újra megválasztotta. Dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester a részvényesek vé
leményét. tolmácsolta és különös elis
meréssel emlékezett meg az intézet 
igazgatójáról, aki minden rendelkezésére 
álló eszközzel igyekszik az intézet ügyeit 
szolgálni és akinek egyénisége általános 
köztiszteletnek örvend Rimaszombatban. 
Elismerését fejezte ki a tisztviselői kar
nak is. Indítványára a közgyűlés úgy 
Káposztás igazgatónak, mint a tiszt
viselői karnak jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott meg. Kolos Ödön elnök és 
Káposztás László igazgató köszönték 
meg dr. Gabonás János elismerő szavait, 
mire a közgyűlés végétért. Utána Kolos 
Ödön elnöklete mellett az igazgatóság 
tartotta meg ülését.

gos arcú, egyszerű reverendáju lelki 
atya, aki szive gazdagságával, krisz
tusi alázattal őrangyalként járt az 

ifjak között,
hogy csöndben, de annál hatásosabban 
dolgozzék Krisztusért, hazánkért és nem
zeti jövőnkért. „Hálával és köszönettel 
tartozunk néki ezért“ — mondotta Ra
dány Lajos esperes-plébános és szavaira 
a megjelentek lelkesen ünnepelték a 
mosolygó arcú főpapot, aki ezután meg
tartotta rendkívül nagy hatást keltett 
előadását azzal a szivekbe szinte simo- 
gatóan belopódzó, közvetlen modorú 
szónoki készséggel, amelyről ország
szerte közismert.

Öivenperces előadásában foglalkozott 
a család és nevelés összhangba hozata
lának kérdéseivel. Minden szava és ösz- 
szes érvei meggyőző erővel hatottak, 
hiszen egy gazdag múltú és mélységes 
ismeretekkel telt tanári és lelkipásztori 
életpálya igazságait hozta a felszínre. 
Hangsúlyozta, hogy a családi boldogság 
csak ott virulhat ki, ahol az anyai ál
dozatkészséggel párosul az apai védelem. 
Mert a nevelés a házastársak legtöké
letesebb lelki harmóniájára és hősies 
áldozatkészségére van felévitve. Hogy 
igazi nevelők lehessünk, meg kell érte
nünk az ifjúság lelki állapotát, annak

változó voltát és a legnagyobb szükség 
arra van, hogy

a gyermekeit ne felülről kezeljük,
de lelkiekben is hajoljunk le hoz

zájuk.
Nem komoran, tekintélytkeresően kell 

a nevelést gyakorolni, hanem komolyan, 
megértőén és főleg nagy szeretettel.

Dr. Pfeiffer Miklós előadása beveze
tőjében válaszolt Radány Lajos esperes
plébános visszaemlékezéseire. Hangsú
lyozta, hogy abban a munkában, ame
lyet az egyetemi ifjúság között végzett, 
sok szépet tapasztalt.

A kisebbségi magyar ifjúság nagy 
érték volt.

Ezek az ifjak nemcsak azért tanultak, 
hogy valamikor kenyérhez jussanak, de 
már akkor tudatában voltak annak, hogy 
felelősek a magyar kisebbségért. A cseh 
egyetemeken tanuló ifjak szolgálni akar
ták magyar testvéreiket és maguk kö
zött már akkor megvalósították azokat 
az égető problémákat, amelyek ma is a 
magyar sorskérdéseket képezik. A fel
vidéki magyar és keresztény ifjak éles 
szemmel látták meg azokat a szccális 
kérdéseket is, amelyek most megvaló
sulás előtt állanak. Dr. Pfeiffer Miklós 
a maga érdemeit szerényen elhallgatva 
nagy tetszés közepette említette fel Sza
káll Hajnalka maradandó érdemeit, aki 
Prágában, mint az „Erzsébet-Ieányuiler- 
nátus" vezetője, a magyar ifjúság lelki 
felügyeletét oly eredményesen végezte.

Radány Lajos esperes-plébános nagy 
köszönettel adózott a komoly és gazdag 
tapasztalatokról tanúskodó előadásért, 
amely maradandó emléket hagyott a lel
kekben. A közönség zajos tapsa mellett 
hagyta el a pódiumot a nagy szeretettel 
fogadott rokonszenves előadó.

Olajos Márta két szép vallásos éne
ket adott ezután elő kellemes hangján 
és mély áhítatot keltőén Lévay János 
kántor harmónium kísérete mellett, majd 
a pápai himnusz eléneklésével az össze
jövetel véget ért.

Április 2-án folyt le az utolsó hitvé
delmi előadás. Április 8 án, csütörtökön 
reggel 7V4 órakor a katolikus templomban 
megkezdődnek a három napos lelki gya
korlatok, amelyeket P. Molnár Jézustár
sasági atya tart.

A  város rendkívüli közgyűlése,
Rimaszombat megyei város kép

viselőtestülete március 27-én, szom
baton délután tartott rendkívüli 
közgyűlésén Éva László polgármes
ter ünneplése után a 17 pontból 
álló tárgysorozat felett határozott. 
A közgyűlés a Vitézi Székház épí
tése céljára kilátásba helyezte a 
jelenlegi szegényház 400 D-öles 
telkének i n g y e n e s  átengedését. 
Amennyiben a Vitézi Szék 5 éven 
belül a székházat felépítené, a sze
gényházat a város egyik külső épü
letében helyezi el és azt sze
génygondozónővérek v e z e t é s é r e  
bízzák.

A tervbevett sportuszoda és 
strandfürdő céljaira egyhangú ha
tározattal a közgyűlés díjmentesen 
átengedte a Széchenyi-kert háta- 
mögött fekvő 1710 n-öles területet 
és a sportpálya megnagyobbitására 
pedig további 567 5 D-öl területet. 
Az igy eleső kb. 36 káposztaföldet 
a város másik határában jelölik ki. 
A közgyűlés Varga Imre és dr. 
Kovács László képviselőtestületi ta
gok hozzászólása után örömmel 
vette tudomásul, hogy az Országos 
Sport Központ a saját költségére 
építi fel a szükségessé vált nyári 
uszodát..

A város tulajdonát képező u. n. 
„Kelecsényi faiskola“ elnevezésű 
11'5 kát. hold területet kedvező 
feltételek mellett bérbeadták.

A közgyűlés néhány belső ügy 
elintézése után Hlóska László ri
maszombati és Kolbenhayer Pál 
budapesti lakosokat a város köte
lékébe felvette. •

A  Rimaszombati Takarékpénztár 
81 -ik évi rendes közgyűlését

♦

A kisebbségi magyar ifjúság dicsérete.
Dr. Pfeiffer Miklós kanonok nagyértékfl előadása a Katolikus Körben.
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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 h«t
Darmolt adjon ön 
is gyermekeinek Vili

Resch Rudolf alezredes 
magas kitüntetései.

Magyarország Föméltóságu Kor
mányzója Resch Rudolf m. kir. 
alezredesnek, a Rimaszombatból el
indult páncélos-ezred parancsno
kának az ellenség előtt tanúsított 
önfeláldozó és bátor magatartá
sáért a Magyar Érdemrend lovag
keresztjét a hadiszallagon a kar
dokkal adományozta. Ugyanakkor

a Német Birodalom Vezére Resch 
Rudolf alezredest a német Vas
kereszt I. és II. osztályával tün
tette ki.

Resch Rudolf alezredes hármas 
magas kitüntetése azoknak a pél- 
dátadó haditetteknek a jutalmát 
képezik, melyekről a magyar hadi
jelentés már többizben beszámolt, 
s amelyekről már lapunkban is 
megemlékeztünk. Resch Rudolf al
ezredes csapata az elmúlt téli el
hárító harcok alkalmával is felette 
kitüntette magát, igy a Legfelsőbb 
Hadúr és a Führer kitüntető kegye 
mindenképpen méltó egyéniséget 
ért. A kitüntetés városunkban is 
nagy örömet keltett és a vitéz ezred
parancsnok családját sokan keres
ték fel szerencsekivánataikkal.

A népi irodalom újabb bemutaté-estje
a K A T O L I K U S  K Ö R B E N .

A társadalmi munkaközösség második 
nemzetvédelmi irodalmi estje március 
27 én, szombaton a Katolikus Körben 
folyt le szépszámú közönség előtt, ame
lyet Kun György postafelügyelő üdvözölt.

Az est célját Széles Jenő gimnáziumi 
tanár előadása foglalta egybe, aki gaz
dag irodalmi tudással megirt tanulmá
nyában méltatta az uj szociális, népi 
irodalom jelentőségét és annak nagy 
értékéit. Hangsúlyozta, hogy a vers Ady 
Endre fellépése után többé már nem 
csupán költői forma, hanem vallomás a 
magyar faj problémáiról. Hosszasabban 
és nagy szeretettel foglalkozott a tragi
kus sorsú József Attilával, jellemezte 
azután az est egyik előadóját: Barsi 
Dénest, akinek Írói vénáját csodálatosan 
ősi humusz táplálja. Végül annak a 
meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
az uj idők előjele az, hogy a magyar 
irodalomban összeomlott Babits Mihály 
„elefántcsont tornya" és a nyugati köl
tői irányzat helyébe a népi és faji köl
tészet lépett. Az értékes előadást nagy 
tetszés fogadta. Ezután Barsi Dénes ol
vasta fel egyik nagyszerű háborús no
velláját, amely a magyar katonának baj
társi szereletét foglalta megható sorok
ba. Később egy humoros Írását adta 
elő, amely viszont a magyar faj tős
gyökeres gondolkozási módjáról szólott 
rendkívül Ízes formában. Mindkét no
vellát nagy taps jutalmazta.

Az eredetileg meghirdetett, de jöve
telében akadályozott szavalónő helyett 
az első irodalmi esten már szerepelt 
Cz. Szabó Magda ujságirónő adott elő

nagyszerű szavalókészséggel Sinka, Re- 
ményik és Erdélyi költeményeiből, vala
mint erős szociális érzéssel telt és költői 
tehetséggel megirt saját verseiből. A 
közönség a kedves előadót nagy szere 
tettel fogadta.

Végül dr. vitéz Nagy Zoltán, az Eöt
vös-kollégium tanára, muzeumőr tartott 
felolvasást Rimaszombat nagy szülöttjé
ről : Ferenczy Istvánról, akinek a magyar 
szobrászművészet oly sokat köszönhet. 
Sok uj és érdekes vonásokkal világí
totta meg Ferenczy István tragikus sor
sát, aki Ady szavaival élve „eljutott a 
nagy Óceánig", hogy onnét csalódottan 
térjen vissza szülőföldjéie. Ferenczy 
István legnagyobb érdeme, hogy tuda
tosította azt a tényt, hogy a magyar kéz 
alkalmas a legmagasabb szobrászmüvé- 
szetre és e tekintetben sem vagyunk 
alábbvalóak egyik nemzetnél sem. Fe
renczy István óriási tehetsége Izsó Mik
lóson át átszármazott a ma teljes virág
zásban lévő magyar művészi életre, 
amelynek megújhodását a rimaszombati 
egyszerű lakatoslegény indította meg. 
Bár az est meghívója más zsánerű elő
adást hirdetett, nagy örömmel és büszke
séggel hallgattuk meg dr. vitéz Nagy 
Zoltán szakavatott felolvasását.

Dr. Gabonás jános, a Katolikus Kör 
elnöke köszönte meg a nemzetvédelmi 
minisztérium kiküldötteinek és az est 
többi szereplőinek hasznos és élményt 
jelentő előadásait. A legközelebbi iro
dalmi estet április 10-én az Iparoskör
ben tartják meg Erdélyi József részvé
telével.

A  Levente Egyesület évi 
beszám olója.

A rimaszombati Levente Egyesület 
évi rendes közgyűlésén, amely március 
25-én délután folyt le a „Három Rózsa"- 
szálló nagytermében, dr. Mariányi Pál 
kir. törvényszéki biró elnöki megnyitó
jában kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a háború hősi halottjairól. Majd 
mélyenszántó gondolatokkal telt beszéd
ben szólott a leventékhez és az elmúlt 
25 esztendő szomorú tanulságaira hivat
kozva, figyelmeztette őket arra, hogy a 
belső front védelmében tegyék meg a 
maguk kötelességeit és indítsanak ki- 
méietlen harcot a hitetlenek, fecsegők és 
árdrágítók ellen. Végül erős bizodalmát 
fejezte ki szent ügyünk győzelmében és 
a magyar igazság örökkévalóságában.

A mély hatást keltett elnöki megnyitó 
után Kolumbdn Antal titkár terjesztette 
be kimeritő jelentését az egyesület múlt 
évi munkásságáról.

Rimaszombat társadalmát a leven
teügy fokozottabb támogatására hívta 

fel,
amikor beszámolt arról, hogy az egye
sület mindössze 45 taggal rendelkezik 
a 10 tiszteletbeli tagon kívül. A működő 
leventék száma 435 fő. Elismeréssel szó
lott a titkár az asztali-teniszszakosztály 
és a zenekar működéséről. Ifj. Makray 
László jegyző olvasta fel a múlt évi

közgyűlés jegyzőkönyvét, Kalocsay Kor- 
, nél helyettes pénztárnok pedig az egye

sület anyagi helyzetéről számolt be, mig 
Fukker Bertalan a számvizsgáló bizott
ság jelentését terjesztette a közgyűlés 
elé. Az egyesület készpénzvagyona 529 
P 42 fillér.

Az 1944. évi költségvetési előirányzat 
és munkaterv megállapítása után a köz
gyűlés tiszteletbeli tagokká választotta : 
dr. Radvánszky György kormánybiztos
főispánt, dr. vitéz Puskás Zsigmond vá
rosi tanácsnokot, mint a Törekvés el
nökét, Mátrai-Makovits Jenő megyei 
cserkész-ügyvezetőt, Molnár Sándor és 
Czikora János levente főoktatókat. — 
Bútora Lászlót, a LE asztali tenisz ve
zetőjét, Kardos Gyulát, a zenekar veze
tőjét és Katona Tibort, az atlétikai szak
osztály vezetőjét példátadő működésűkért 
a közgyűlés dicséretben részesítette.

A tisztikar kiegészítése során Kolum- 
bán Antalt főtitkárrá, Molnár Sándort 
pedig titkárrá választották. Czikora Já-. 
nos főoktatót és Babik Zoltán segédok
tatót a választmányba vették be. — Tóth 
Sándor hitoktató-lelkész a hitbuzgalmi 
bizottság, Hölbling Alfonz és Járosy Mi
hály pedig a számvizsgáló bizottság tagjai 
lettek. Kriskó Lászlót, Szepesy Zoltánt 
és Király István a választmány póttag
jaiul választották meg.

Az elnök buzdító zárószavai után a 
közgyűlés a Himnusz eléneklésével vé
get ért.

A z  elsötétítés este 21 óiétól 
reggel 5 óráig ta rt,

A honvédelmi miniszter elren
delte, hogy március 29-től kezdő
dően az egész  országban az el- 
sötitést e s t e  21 ó r a k o r  kell 
végrehaj'tani. Az elsötétítés vál
tozatlanul a régebbi rendelkezések
nek megfelelően hajnal i  5 óráig 
tart.

H Í R E K

Á p r i l i s .
Az április bolondos hónap:
Bimbót ébreszt, rtigyszemü ágat,
De deret is szór, telet havaz,
És letördel virágos fákat.

Az április bolondos hónap:
Szerelmet ébreszt, vágyat hevít.
De, ha az egyik s z í v  fellángol,
A másikra jégpernyét térit.

Az április bolondos hónap: 
Kacajnyilat szór és örömmagot,
De, ha bolondos kedve tartja,
Bufelhőt hoz és bánatot.

Az április bolondos hónap :
Sokat Ígér, de keveset ad.
Április — Élet, ne játsz velem !
Jaj, ne vedd el boldogságomat!

Amminger Ferenc.

Uj magyar miniszterek. Magyaror
szág Föméltóságu Kormányzója Varga 
József m. kir. kereskedelem- és ipar
ügyi minisztert ezen állásától — saját 
kérelmire — felmentette és helyébe 
Bornemisza Géza m. kir. titkos tanácsos, 
ny. minisztert iparügyi-, dr. Zsindely 
Ferenc miniszterelnökségi államtitkárt 
pedig kereskedelemügyi miniszterré ne
vezte ki.

Eljegyzés. Benkovits Éva és Szeley 
László, Kassa jegyesek. (M. k. é. h.)

Iskolalátogatás. Dr. Gulyás József 
gimn. igazgató, a tiszáninneni ref. egy
házkerület középiskolai előadója már
cius 27—30 ig az Egyesült Prof. Gim
náziumban résztvett az egyes osztályok 
tanítási óráin és megbeszélést folytatott 
a tanári karral.

A Rimaszombati ' t akarékpénztár ,  várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvezd kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

Halálozások. Padi Ferenc nyug. ref. 
lelkipásztor 80 éves korában március 
27-én Rimaszombatban meghalt. Az el
hunyt évekkel ezelőtt Rimaszombatban 
mint segédlelkész működött, később pe
dig a gömörmegyei Hubón volt lelkész.Te
metése a református templomból már 
cius 29 én ment végbe nagy részvét mel
lett. Kiterjedt rokonság gyászolja.

Özv. Piszony Istvánná sz. Gombár 
Mária rimatamásfalvai lakos március 
27-én 51 éves korában meghalt.

Országos vásár. Ritnaszécs község
ben az országos állat és kirakodó vásárt 
1943. év április hó 19 én, hétfőn tart
ják meg.

Vármegyei kinevezések. Dr. Rad
vánszky György kormánybiztos-főispán 
dr. Hámos Ottó vin. díjtalan közigazga
tási gyakornok, tornaijai lakost díjas 
közigazgatási gyakornokká, dr. Korponay 
Zoltán segédjegyző, osgyáni lakost pe
dig vm. díjtalan közigazgatási gyakor
nokká nevezte ki. A vármegye főispánja 
Szitankó Pál vm. kezelő, rozsnyói lakost 
vm. irodasegédtisztté kinevezte.

Az ev. böjti elmélkedések során az 
elmúlt vasárnap Amminger Ferenc hit
oktató-lelkész „Böjti kiáltás!" címen 
tartott mélyenszántó előadást. Gyulai 
Kató gimn. tanuló szépen előadott sza
valata emelte az áhitatos hangulatot. 
Áp rilis 11 én, vasárnap d. u. 5 órakor 
vitéz Baráth Károly lelkész tart záró- 

| előadást.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó apám el

halálozása alkalmából mély fájdalmunkat 
írásban vagy szóval igyekeztek enyhíteni 
és azoknak, kik a ravatalára koszorút he
lyeztek, s a végtisztességtételén m egje
lentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. március hó.
Paál Zoltán és családja.

Előadások. Takács István MÁV-ta- 
! nácsos-földink, az ismert Író és költő a 

miskolci Tompa Mihály-Társaságban a 
i nagy költő szülővárosáról, Rimaszom- 
| batról tartott nagy tetszéssel fogadott 

előadást. —- Smid Lehel gimn. vatjásta- 
nár Losoncon az evangélikus egyház 
második böjti estjén beszélt „Keresz
tyén böjt — magyar böjt" címen mara
dandó hatással.

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

Követésreméltó jócselekedef. Szutor 
József rimaszombati péksegéd harctéri 
szolgálatot teljesít. Felesége nemrégen 
halt meg, ötéves Juliska kislánya gon
dozás nélkül maradt. Bányay János 
konzervgyári vegyész felesége bejelen
tette a rimaszombati árvaszéknél, 'hogy 
a leánykát addig is, mig az atyja haza
tér gondozás alá veszi és — amennyi
ben arra szükség lenne — örökbe is fo
gadja. Az árvaszék a nemes cseleke
dethez hozzájárulását adta.
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Kötelező tífuszelleni oltás. A m. kir. 
belügyminiszter elrendelte, hogy Rima
szombat megyei város és a rozsnyói 
járás községeinek lakossága május hó 
végéig hastífusz elleni védőoltásban ré
szesítendő. Városunkban az oltások már 
április elején megkezdődnek. A lakos
ságnak az illetékes orvosokhoz való be
osztását közölni fogják.

SzobatUz. Szerdán d. e. 9 óra tájban 
a tűzoltóságot a II. Rákóczi Ferenc-utca
12. szám alá hivták, ahol a lakás egyik 
szobája kigyulladt. A veszedelmesnek 
induló tüzet hamarosan sikerült elfojtani. 
A szoba berendezésének egyrésze elé
gett. A tűz ügyében a szokásos vizsgá
lat megindult.

A mosdószappan elosztása. A város 
közélelmezési hivatala közli, hogy az 
április—májusi mosdószappan-adagot az 
uj jegyszelvény ellenében elsősorban 
azok számára szolgálják ki, akik a régi 
jegy 5 ös számú szelvényét még nem 
váltották be és azt felmutatni tudják. A 
későbbi időpontban azonban mindenki 
megkapja a járulékos szappanadagját.

Mikor kell a házasodási kölcsönt
kérni? Az érdekelt hatóságok és a sajtó 
is többizben felhívta a házasulók figyel
mét arra, hogy a házasodási kölcsönt 
a házasság megkötése előtt kell kérni, 
nagyon sokan mégis csak hónapokkal a 
házasság megkötése után folyamodnak 
e kölcsönért. Minthogy a jövőben az 
ilyen elkésett kérelmek teljesítése még 
kivételesen sem lehetséges, az Orszá
gos Szociális Felügyelőség újólag fel
hívja a házasulók figyelmét, hogy ké-1 
relmüket saját érdekükben a házasság-1 
kötés tervbevett időpontja előtt — 
lehetőleg 60 nappal — terjesszék elő.

A szállodák és fogadók árainak fel
emelése. A m. kir. közellátásügyi mi
niszter megengedte, hogy a szállodák 
és fogadók az 1939. augusztus 26-ai 
árakhoz viszonyítva 10—20 százalékkal 
emelhessék a szobák árait. A pótágy! 
rögzített dija azonban legfeljebb 10 szá- j 
zalékkal emelhető. Az árakból a tulaj
donos engedményt adni nem köteles.

Régi újságpapír kapható
R á b e l y  K á r o l y  könyvnyomdájában.

Újabb rendelet a zsidó hadkötele
zettek bevonulásáról. A m. kir. honvé
delmi miniszter elrendelte, hogy az 
1906—1918. években született zsidóknak 
tekintendő személyek, amennyiben már 
sorozáson résztvettek, 1943. április 27— 
május'13a között meghatározott idő
pontban katonai (kisegitő) szolgálatra 
bevonulni kötelesek. Mindazok, akik 
bármely okból sorozáson nem voltak és 
a fenti évfolyamhoz tartoznak, ugyan
ezen időpontokban jelentkezni tartoznak. 
A VII. hadtest területén lakók Rima
szombatban az itteni közérdekű munka
szolgálatos zászlóaljnál jelentkeznek.

Parlagon heverő területek haszno
sítása. A m. kir. közellátásügyi minisz
ter 401.337/1943. K. M. számú rendele
tével felhívta az összes ingatlantulajdo
nosokat arra, hogy tulajdonukat képező 
minden területet műveljék meg és az 
egyébként p a r l a g o n  fekvő földeken 
konyhakerti veteményeket termeljenek. 
A rendelet különösen a közületek és 
iparvállalatok példátadó magatartását 
emeli" ki. A rendkívüli viszonyok paran
csoló kötelességgé teszik, hogy ma egy 
talpalatnyi föld se maradjon ' kihaszná
latlanul.

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

Népművelés.
A leányok számára legutóbb Pásztor 

Mária áll. elemi iskolai tanítónő tartott 
komoly értékű előadást a „jellemneve- 
lés“-ről. Szinte bölcseleti magasságokra 
emelkedve bizonyította be, hogy a „jó 
jellem fontosabb, mint a mindennapi ke
nyér." Majd elénk tárta, hogy miképpen 
nevelhetjük magunkat jó jellemű embe
rekké, akik hasznára válhatunk a társa
dalomnak és Így a nemzetnek is. Meg
szívlelendő tanítását azzal végezte, hogy 
„a jó jellem koronája közt virágzik ki 
a földi s majdan a tulvllági élet liliom
fehér virága: a boldogság." A szép elő
adás után Olaszország műkincseit mu
tatták be vetitett-képeken. A hétfői záró
előadáson Pál Mária polgári iskolai ta
nárnő és Goláa Irén tanítónő beszélnek.

A jink számára legutóbb Amminger 
Ferenc ev. hitoktató-lelkész: „Miért van 
szükségünk vallásosságra" elmen a nagy
böjt hangulatába beillő, mély gondola
tokkal telt s nagy hatást keltett előadást 
tartott.

A Mária Kongregáció utolsó népmű
velési előadásán Pál Mária polgári isko
lai tanárnő a helyes magyar beszédről 
és Pásztor Malvin kurittei áll. elemi 
iskolai tanítónő „A nők szociális tevé
kenysége Szent Erzsébet jegyében" cí
men beszélt. Mindkét előadás alapos 
felkészültségről tett bizonyságot és nagy 
tetszést aratott.

Az üzleti zárórák újabb 
szabályozása.

Rimaszombat megyei város polgár- 
mestere a nyári időszakra az üzletekre 
nézve az alábbi ideiglenes nyitó- és 
zárórákat állapította meg:

Fiiszer-, csemege- és egyéb élelmi
szer- kereskeáések: Nyitva: délelőtt 8—fél 
1 és délután 2—6 óráig. Ebédszünet fél 
1—2 óráig.

Egyéb üzletek: Nyitva: délelőtt fél 9— 
fél 1 és délután 2—fél 5 óráig. Ebéd
szünet fél 1—2 óráig. A papirkereske- 
dések az Iskolai évben reggel 8 órakor 
nyithatnak.

Május 1-től augusztus végéig a nem
füszerkereskedéssel foglalkozó üzle
tek szombaton reggel fél 9 órától d. u.
2 óráig egyfolytában lesznek nyitva,
délután pedig hétvégi szünetet tar

tanak.
A Gergely-naptár szerinti hétköznapra 
eső ünnepeken valamennyi kereskedés 
déli 12 óráig tarthat nyitva.

Cukrászüzemek: Reggel 7-től este 11 
óráig tarthatnak nyitva úgy hétköznap, 
mint ünnepnapokon.

Mészárszékek: Nyitva délelőtt 7—fél 
1 és délután fél 3—7 óráig. Vasárnap 
délelőtt 7— 10 óráig.

Péküzletek: délelőtt 7—fél 1 és dél
után fél 3—7 óráig. Vasárnap délelőtt 
7 -1 0  óráig.

Az üzletekre vonatkozó rendelkezés 
a piaci árusokra is vonatkozik. A déli 
ebédszünet a heti, havi és országos 
vásárokon nem kötelező.

Az üzleti záróra rendelkezéseinek be
tartását a hatóságok szigorun ellenőrizni 
fogják.

S P O R T .

A Tö re k vé s  uj vezetősége.
A Törekvés SE évi közgyűlésén vitéz 

ár. Puskás Zsigmond elnök megnyitó 
beszédében

felhívással fordult a város társadal
mához és közületeihez a sportegye- 
sület nemes céljainak a támogatására.

„Munkára hívok mindenkit — mondotta, 
s ha 99 kudarc ér is bennünket, szá- 
zadszor is neki fogunk, hogy egyesüle
tünket minél nagyobb nívóra emeljük."

Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat!

Kriskó László főtitkár évi jelentésében 
megemlítette, hogy a nehéz idők elle
nére is a sportegyesület sikerrel műkö
dött. Kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg Kresnye Károlynak, a labdarugó
csapat tagjának hősi haláláról. Kövér 
Pál főpénztárnok beszámolt az egyesület 
anyagi helyzetéről. A cselekvő vagyon 
1.088 P 22 fillért tesz ki. Az 1943. évi 
költségvetést 6360 P-ben irányozták elő.

Az alapszabályok néhány szakaszának 
módosítása után a közgyűlés tagjai fel
állva, mély áhítattal emlékeztek meg a 
háború hősi halottairól. Majd Kövér Pál 
korelnök vezetése mellett megejtették a 
tisztujitást. Elnök lett: vitéz ár. Puskás 
Zsigmond városi tanácsnok, társelnök: 
Kunos András gimn. tanár. Ügyvezető 
elnök: Cséman István maradt. Alelnökök 
leltek : Barabás Lajos, Füzy Rezső, Nagy 
Miklós és Pohoczky László, főtikár: 
Kriskó László, titkár: Milos Lajos, Jegyző: 
Nagy József, ügyész: dr. Baráth László, 
orvos: dr. Batta György, ellenőrök: Mol
nár Sándor és Palecskó Barnabás. Meg- 
vála-ztottak a választmányba 15 rendes 
és 8 póttagot. Vitéz dr. Puskás Zsigmond 
elnök megköszönte a közgyűlés egyhangú 
bizalmát és Ígéretet tett arra, hogy a 
jövőben is mindent meglesz, hogy az 
egyesület élele virágzó és fejlődőképes 
legyen. A közgyűlés Cséman István ügyv. 
elnök indítványára a lelépett Kövér Pál 
volt főpénztárosnak több évi önzetlen és 
hasznos munkásságáért jegyzőkönyvi kö
szönetét fejezte ki, majd a Himnusz el- 
éneklésével a közgyűlés véget ért.

Labdarúgás.

R. Törekvés—Jolsvai SK 4:1 (3:1).
Bajnoki mérkőzés Jolsván. A Törekvés 
fölényesen győzött keményen játszó el
lenfelével szemben. Az első gól a jols
vai védelem hibájából esett, mig a többi 
hármat Kisfaludy szerezte, aki egyben a 
mezőny legjobb embere is volt. — Ma 
a Törekvés Özörényben mérkőzik.

Egyéb eredmények : Tornaija—Far
kaslyuk 3:3, Ózd-Bánréve 9:1, Rozsnyó 
—Özörény 5:0.

Irodalom .
„Magyar Föld" elmen a Mezőgazda- 

sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 1 "30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör
út 7.

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-TDndérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

A „Híd" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg 
Egyes szám ára: 50 fillér.

A „Forrás" Irodalmi Váilalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kulturáltak, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

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

Nemzeti filmszinbáz.
Szombaton és vasárnap a közkedvelt 

német háborús filmek sorából a „Tábori 
színház" c. életdráma kerül bemutatásra. 
Szivbemarkolóan időszerű történet ez a 
fegyverek és a művészet hőseiről. Fő
szereplői: Heli Finkenzeller, René Delt- 
gen, Lothar Firmans és a Höpfner nő
vérek. — Április 5-én, hétfőn és 6 án, 
kedden egy különleges olasz filmalko
tást láthatunk a „Maláji kalózok* címen. 
Eniilio Sargarinak, a kiváló olasz Írónak, 
akinek kalandos történetei Verne Gyuláé
val vetekszenek, izgalmas levegőjű s 
mesterien megrendezett filmje a kelet
indiai félsziget izzó hangulatát vetíti 
a vászonra. Főszereplők : Massimo Gi- 
rotti. Camillo Pilotto és Clara Calamai. 
— Április 7-én, szerdán és 8 án, csütör
tökön kezdi meg a filmszínház a magyar 
filmgyártás legjobbjainak másodbemuta
tóját. Elsőnek az „5 óra 40 perc", a leg
sikerültebb magyar bűnügyi film kerül 
sorra. Az utolsó pillanatig fel nem derí
tett bűntény rejtélye szívhez szóló szere
lemmel párosul. Főszereplők: Tasnády- 
Fekete Mária, Lázár Mária, Kiss Ferenc, 
Uray Tivadar, Köpeczy-Boócz Lajos. — 
A jövő vasárnap a magyarul beszélő 
„Szudáni szerelem" fut a vásznon, mig 
a legközelebbi magyar újdonság a 
„Katyi" lesz.

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

E l a d ó
egy 5 méter hosszú és 2 méter 
széles jó karban lévő mé h e s .  
Érdeklődni lehet

D óbisz K ároly  ig .-tan itón á l
Koháry-utca 19. sz.

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.

T eljesen  jókarban lévő

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

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

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


