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3—4 —5-ike felejthetetlen 
emléknapjai maradnak a rimaszom
bati református egyháznak. Öröm- 
füzek gyuttak ki ezeken a napokon 
a közösség lelkében, boldogság 
költözött a szivekbe, egyben azon
ban nagy megtiszteltetés adódott 
magának az ősi városnak is, amely 
felszabadulása óta először köszönt
hette falai között a református Egy
házfőt és magas kiséretét. Dr. 
Enyedy Andor, a tiszáninneni ref. 
egyházkerület püspöke, Farkasfalvi 
Farkas Géza felsőházi tag, egyház
kerületi főgondnok és dr. Szabó 
Zoltán országgyűlési képviselő, egy
házkerületi főjegyző — mint hang
súlyozták — őrjáratként látogattak 
el Rimaszombatba, ebbe a végvár
ba, hogy megvizsgálják: „nem csor
bult-e cl a kard hegye'1, amely 
annyi évszázadon át küzdött meg 
minden viharral. Miként a konfir
mációban megerősítést nyer a val
lásos lélek, olyan hatalmas meg
erősödésben részesült a püspöki 
látogatás révén az egész rimaszom
bati református társadalom, amely
nek szivében a 20 esztendős el
nyomatás alatt is izzó „örök tüz“ 
ezeken az emlékezetes, napsugaras 
áprilisi napokon lobogó lángokkal 
emelkedett a magasságos Egek 
felé. Hisszük azonban, hogy az a 
szeretet és megbecsülés, amely a 
kedves vendégeket városunkban 
felekezeti különbség nélkül fogadta, 
azt a bizonyságot ébresztette fel az 
ittjár! magas egyházi hatóságok 
lelkében is, hogy itt soha sem fog 
kialudni a krisztusi hitnek és ma
gyar érzésnek örök tüze.

A püspök fogadtatása.
(Április 3-án, szombaton délután )

Dr. Enyedy Andor püspököt és Far
kasfalvi Farkas Géza főgondnokot, akik 
dr. Szabó Zoltán egyházkerületi főjegyző 
és Illyés Bertalan püspöki titkár kísére
tében érkeztek Bánrévére, a megye ha
tárán dr. Radvánszky György kormány
biztos-főispán és dr. Horváth Árpád 
alispán a vármegye, Lenkey Lajos es
peres és Boros Zoltán h. gondnok a 
gömöri ref. egyházmegye nevében fogad
ták szívélyes Isten-hozott-tal. Bánrévé
ről a vendégek autókon induitak Rima
szombat felé. A jánosi kapunál Éva 
László polgármester és vitéz dr. BUkky 
Jenő rendőrtanácsos köszöntötték a püs
pököt és kiséretét.

A református templom tornyán és a
szomszédos házakon a nemzeliszinü lo

bogó hirdette az ünnepnapokat. Mire a 
püspök és kísérete megérkezett, a temp 
lom előtt felsorakoztak a keresztény 
egyházak képviselői, vitéz Vereczkey 
Lajos m. kir. alezredessel az élen a 
helyőrség tisztikara, a ref. egyház pres
bitériuma, valamint a hatóságok, liözü- 
letek és a társadalmi egyesületek veze
tői és kiküldöttei. Ott voltak az iskolák 
protestáns tanulói teljes számban. A 
rendet diszsisakos rendőrök és a gim
názium cserkészcsapata tarlotta fenn. 
Harangzúgás jelezte, hogy a püspök 
megérkezett a váios határába. Néhány 
perccel 5 óra után futottak be az autók 
a Horthy Miklós-térre, ahol a nagy
számban összegyűlt közönség a mosoly
gó arccal lelépő püspököt lelkes éljen
zéssel fogadta. A templom ajtajában 
Varga Csilla elermsta tanuló bátor han
gon elmondott kedves kis köszöntővel 
üdvözölte a püspököt, akinek virágcsok
ron nyújtott át. Szabó Ági elemista kis
lány pedig Farkasfaivi Farkas Géza fő- 
gondnokot köszöntötte virággal. Majd 
dr. Eszenyi Gyula, a rimaszombati egy
ház főgondnoka szívből takadt szavak
kal üdvözölte a magas vendégeket. 
Hangsúlyozta, hogy

milyen nagy megtiszteltetés a rima-
szombati egyházra, hogy a püspök
első felvidéki hivatalos látogatása 

éppen neki szólott.
Költői szavakkal emlékezett meg arról, 
hogy az évszázados templom kövei mi
lyen nagy múltról beszélnek. A püspök
kel együtt meleg szeretettel köszöntötte 
az egyházkerületi főgondnokot, Gömör 
vármegye hűséges fiát. Dr. Eszenyi 
Gyula végül a püspöknek bemutatta a 
fogadtatáson megjelenteket, akik ezután 
bevonultak a templomba, amelynek pad 
jai zsúfolásig megtellek.

Varga Imre lelkipásztor a lelkészi 
kar élén az „lm’ bejöttünk nagy öröm
mel" kezdetű dicséret eléneklése után 
emelkedett hangú beszédben „Isten szent 
nevében" köszöntötte a végvárba érke
zett püspököt és kiséretét. A 20 éves 
elnyomatás alatt tanultuk meg, hogy mit 
jelent a templom, az ősök eme felszen
telt hajléka — mondotta. Szólott a ne
héz időkben küzdelemmel teljes életről, 
amely azonban kemény magyarokká 
nevelt bennünket. Végül szeretettel üd
vözölte az egyházkerület magas vezető 
ségét itteni első látogatása alkalmából 
és munkájukra az Isten áldását kérte.

Dr. Enyedy Andor püspök válaszolt 
most az üdvözlésekre. Megköszönte a 
meleg fogadtatást, a testvéri kar forró 
kézszoritását. Az egyházkerület vezető
sége nagy szeretettel ölelte magához a 
hazatért kedves gyermeket: a felszaba
dult Rimaszombatot. Hangsúlyozta, hogy

a felszabadulás feletti örömnek so
hasem szabad elmúlnia.

Méltatta a város végvári szerepét, amely 
a 20 esztendő alatt nemcsak testben, de 
lélekben is magyar maradt. „Rimaszom
bat a magyar kardnak a hegye, eljöt

tünk tehát megnézni, — mondotta 
hogy elég éles maradt-e?" A püspök

tanácstermében a püspök fogadta a 
róm. katolikus és az evangélikus egyház 
küldöttségét. A legteljesebb felekezeti 
összhang jegyében lefolyt fogadáson 
a róm. kát. egyháztanács nevében Ra- 
ddny Lajos esperes-plébános, dr. Gabo
nás János helyettes-polgármester és dr. 
Löcherer Géza kir. közjegyző, az ev. 
egyházközség részéről pedig vitéz Baráth 
Károly lelkész és Fényes Sándor egy
házi felügyelő vezetésével népes küldöt-

ezután méltatta Varsa Imre lelkipásztor ség jelent meg. Radány Lajos esperes- 
nagy érdemeit, aki — mint tapasztalta— plébános beszédében hangsúlyozta, hogy
szívvel és lélekkel együtt vau a rima- 
szombati közösséggel. Végre említést 
tett arról, hogy Gömör áldott földje 
adta néki legjobb segítőtársul Farkas- 
íal/i Farkas Géza főgondnokot is nehéz 
munkájának elvégzéséhez. Újabb zsol
tár eléneklése után a püspök bibliát ■ 
olvasott és magasztos imádságot mon
dó t, majd a megjelenteket megáldotta. 
A Himnusz eléneklésével ért véget a 
fogadtatás. Délután 6 órakor a ref. egyház

Isten országának munkálása és az isten
tagadók elleni küzdelem a közös cél, s 
hogy a mai felbomló világban milyen 
fontos a krisztusi alapon álló egyhá
zak együttműködése. Vitéz Baráth Ká
roly a protestáns uniónak Rimaszombat
ban példátadó együttműködéséről szólott. 
Dr. Enyedy Andor püspök hasonló szel
lemben köszönte meg az őszinte hangu 
üdvözléseket.

A vasárnapi is te n tisz te le t  és eg y h á si v iz sg á la t.

Április 4-én, vasárnap délelőtt a 
református templomban a nagy 
ünnepekre emlékeztető hivősereg 
gyűlt össze. Soraikban ott láttuk 
az evangélikus társadalom szine- 
javát is az élen dr. Radvánszky 
György főispánnal. Dr. Szabó Zol
tán egyházkerületi főjegyző olvasta 
az Igét és mondott lélekbe mar
koló gyönyörű imádságot. Majd dr. 
Enyedy Andor püspök tartott szent
beszédet. Hatalmas, minden pátosz
tól mentes szónoki készsége, köl
tői szépségű és prófétai emelkedett- 
ségü, lenyűgöző erejű szavai az 
Istentől megáldott nagy tehetségű 
lelkipásztor megnyilatkozásai vol
tak.

„Alázzátok meg magatokat
Istennek hatalmas keze alatt,
hogy alkalmas időben Tite

ket felmagasztaljon!"
— idézte az evangélistát az Egyház
fő. Ne a címekben és hiúságokban 
keressük az élet értelmét — mon
dotta, de az alázatosságban, mert 
arra kell gondolnunk, hogy csak 
porszem vagyunk a földön és tö
rékeny edény az Isten kezében. 
S ha erre gondolunk — Isten fel- 
magasztal bennünket. Kedves epi
zódként hatott az istentisztelet ke
retében a püspök által megtartott 
keresztelő. Az istentiszteleten mu

tatkozott be a sárospataki főiskolá
sok regőscsoportja két nagyszerű 
kidolgozással előadott egyházi ének
kel.

Az istentiszteletet követően az egy
házkerület vezetősége a ref. egyház ta
nácstermében presbiteri ülés keretében 
megejtette a hivatalos vizitáclót. Lenkey 
Lajos esperes az egyházmegye nevében 
meleg szavakkal köszöntötte az egyházi 
főhatóságot. Dr. Szabó Zoltán egyház
kerületi főjegyző ismertette a vizsgálat 
eredményét, amely

az egyház vezetését példásan min
taszerűnek találta.

Ezután a püspök szólott az egyház 
elöljáróihoz és a látottak felett a legtel
jesebb elismerését fejezte ki. Farkasfaivi 
Farkas Géza főgondnok örömének adott 
kifejezést afelett, hogy

Rimaszombat a magyar gerinc klasz- 
szlkus földje,

ma amikor olyan ritka a gerinces em
ber. Végül Varga Imre lelkipásztor kö
szönte meg az egyházi főhatóság láto
gatását és elismerő szavait.

Délben a püspök és a főgondnok a 
vármegye, a város és a keresztény egy
házak vezetőinél, a református egyház 
elöljáróinál, végül pedig az állami kór
házban látogatást tett. Délután 2 órakor 
a ref. egyház vezetősége a megjelent 
magas vendégeket a gimnázium igaz
gató-tanácsával és tanári karával együtt 
az Iparoskörben vendégül látta. Az ebé
den Farkasfalvi Farkas Géza fögondnok 
mondott emelkedett hangu felköszöntőt 
vitéz nasybányai Horthy Miklós kor
mányzóra.

Műsoros délu tán  a g im náeium  tornacsarnokában.

Vasárnap délután 5 órakor a ref. egy
ház a püspök tiszteletére és a honvéd
árvák javára a gimnázium tornacsarno
kában nagyszerűen ö s s z e v á l o g a t o t t  
programmal műsoros délutánt rendezett. 
A hatalmas terem zsúfolásig telt meg. 
A megjelentek soraiban ott láttuk dr. 
Radvánszky György főispánnal és dr. Hor

váth Árpád alispánnal az élen nemcsak a 
város egész társadalmát osztály- és fe
lekezeti különbség nélkül, hanem a kö
zeli vidékről bejött érdeklődőket is.

A sárospataki resősök, akik az isten
tiszteleten már teljes mértékben meg
szerezték a közönség szeretetét, művészi 
rátermettséggel énekelték el Liszt Ma-
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Földhöz jutnak a göm öri vitézek.gyár ünnepi dalát. Zugó taps jutalmazta 
a hatásos éneket. Majd a közönség sze
retetteljes ünneplése között lépett a vi
rágokkal és nemzeti színekkel Ízlésesen 
feldiszitett pódiumra dr. Enyedy Andor 
püspök. Néhány szavas megnyitója újabb 
megnyilvánulása volt gazdag lelkületé- 
nek. A „tisztátalan lélekről* szóló taní
tásról szólván, mondotta, hogy az első 
nagy világégés után a népszövetség ál
tal felidézett gyűlölködés idézte elő a 
mostani világháborút. A felszabadult 
magyarságra is illik a tisztátalan lélek 
ről szóló hasonlat, amely most — amikor 
kiűzte a gonoszt leikéből —

a megtisztult helyet töltse meg sok
sok magyar gyermekkel, az össze
tartás, a népi politika, az egymásra
utaltság érzéseivel és olyan szociális 
politikával, mely a magyar faji ér

zésből fakad.
Megemlékezett az északon küzdő magyar 
katonákról és kötelességként irta elő, 
hogy az ő megsegítésük által és az itt
honi épitőmunkával támogassuk hőseink 
áldozatkészségét. Ma az élet legválsá
gosabb idejét éljük, tegyük tehát az éle
tet egymásnak elviselhetővé, keressük 
meg az értékeket, s testvéri kézfogás 
révén töltsük meg ünnepi tartalommal 
az uj és mindig igézetes magyar életet. 
A mély hatást keltett beszéd után Szabó 
lluska gimn. tanuló Erdélyi József „Anyai 
szó“ cimü gyönyörű költeményét sza
valta el bájos közvetlenséggel és kifo
gástalan előadói készséggel.

A sárospataki regősök ajkán hangzott 
most fel a finn himnusz eredetiben és 
magyarul. A nagyszerű hangú énekesek 
kitünően összeegyeztetett előadásukkal 
teljes szépségében juttatták érvényre a 
a testvérnép nemzeti imádságát. Majd a 
regősök két Ady és egy Veress Péter 
verset szavaltak el a közönség lelkes 
tapsai között.

Dr. Szabó Zoltán egyházkerületi fő
jegyző, akinek rádióelőadásaiban már 
többször gyönyörködtünk, rendkívül 
mélyértelmü és magas bölcseleti értékű 
előadást tartott ezután. Elemezve Rima
szombat nevét, főleg a második szótag
nál állott meg, amely a munka után a 
pihenést jelenti.

Az egyházkerület vezetősége őrjárat
ként és nem vizsgálni jött Rima
szombatba és csak egy kérése van: 
„amint itt eddig éltünk, úgy folytas

suk azt a jövőben is.“
Majd a „folytatólagosság* szó értelmét 
fejtegette az ember, a család, a nemzet 
és az egyház életében nagy tudást el 
áruló igazságok erejével. Az ember és 
a család hivatását a sok gyermek neve
lésében jelölte meg, mert

csak a magyar gyermek és az ősi 
föld tarthatja meg a nemzetet ebben 

a nagy világégésben.
A szolgálat folytatólagosságát bízta az 
itteni magyarságra is, végül úgy a maga, 
mint a honi földet járó főgondnok ne
vében megköszönte a szeretetteljes fogad
tatást.

A rendkívül tartalmas előadás mély
séges hatását fokozta özv. Hinordné Padi 
Muczi szavalata, aki Bódás Jánosnak: 
„Vitézi ének 1943 bán* cimü hazafias 
költeményét jól ismert kiforrott előadói 
képességével és mély átérzéssel adta 
elő. A közönség nagy tapsai jutalmaz
ták a díszes magyarruhája által is nagy
sikert elért szavalónő szép szereplését. 
Majd a Ref. Vegyikor Szűcs György 
kántor vezetése mellett Oláh Károly: 
„Fohász* cimü dalát énekelte el dicsé- 
retreméltó lelkesedéssel és áhitatos lé 
lekkel. A sárospataki regősök végül 
diákos pajzánsággal vidám énekszámo
kat és monológokat adtak elő, sokolda
lúságuk bizonyságtételeként. A közönség 
alig akarta a kedves fiukat a pódium
ról leengedni.

A műsor befejeztével Varga Imre 
mondott nagy tetszéssel kisért zárószava
kat. Megköszönte az előadásokból ki
áradt szeretet melegét, a vendég- és az 
itthoni szereplők kézfogását. Büszkén 
állította,

Veszprém mellett Rimaszombat a 
legmagyarabb város és arra kérte a 
város lakosságát, hogy továbbra is 
őrizze meg törhetetlen magyar lelkét,

mert Így marad csak meg a kard éles
sége, a gerinc egyenessége, a tekintet 
nyíltsága és a kézfogás őszintesége.

A Szózat eléneklésével végződött a

Gömör és Kishont vármegye Vi
tézi Széke megkedte a zsidóbirto
kok átvételét: igy hamarosan föld
höz jutnak a gömöri vitézek.

A hazáért folytatott harcokban 
vitézi érdemeket szerzett magyar ka
tona földet kap. Így cserélt gazdát 
Rozsnyón özv. Lissauer Samuné 14 
katasztrális holdja, melyet vitéz Nagy 
János 8 gyermekes földmives, vár- 
hosszuréti lakos, — Sajógömörben 
pedig a Buck-féle 20 katasztrális 
és a Klopstock-féle'10 katasztrális 
hold, amelyet részben a most folyó 
harcok során vitézi érdemeket szer-

A hivatalos lap múlt szerdai 
száma két rendeletet közölt a köz- 
ellátásügyi igazgatás szabályozásá
ról. Az első rendelet széleskörű 
felhatalmazást ad a főispánoknak, 
mint közellátási kormánybiztosok
nak.

A kormánybiztos a közellátás
ban működő alkalmazottakkal 
közvetlenül rendelkezhetik és

azt az alkalmazottat, aki a kiadott 
rendelkezést késedelmesen teljesiti, 
vagy a rendelkezéseknek nem en
gedelmeskedik, felfüggesztheti állá
sától.

A másik rendeletet a közellátási 
miniszter adta ki. Ez a rendelet 
kimondja, hogy az ellátatlan lakos
ság nyilvántartását és a közszük
ségleti cikkek szétosztását a tör
vényhatósági és községi hatóságo
kon felül a közellátási felügyelősé
gek látják el.

Két esztendeje már annak, hogy Te
leki Pál végzetes elhatározása a lel
kűnkbe hasított. Az első megdöbbenés 
elmúlt, s elérkezett az ideje, hogy val
lomást tegyünk afelől, ki volt a mi szá
munkra gróf Teleki Pál.

Teleki Pál a nagy államférfiak típu
sához tartozott. Nemcsak nagy állam
vezető volt, hanem ugyanakkor a szel
lem terén is kiválót alkotott. Jeles föld
rajztudós, nagy nevelő, aki otthon volt 
a történelem mezőin is. Az a hatalmas 
előadás, amelyet 1940. elején, mint Cor- 
vin-serlegbeszédet Mátyás királyról tar
tott, már akkor elárulta, hogy elgondo
lása a mások megállapításain túlnövő, 
eredeti tanulmány gyümölcse. Ilyen ér
telemben a nagy Goethéhez hasonlít, 
aki amellett, hogy a legnagyobb költők 
egyike, Weimar államférfia. A hasonló
ság lényege az, hogy mindkettőjük élete 
tökéletes egysége a gyakorlati tevékeny
ségnek és a legtisztább szellemiségnek.

zett nincstelen zsellér: Pásztor
János sajószárnyai és az elmúlt 
háború hőse: vitéz Kovács István 
zsóri földmives kapott.

Ugyancsak átvette a Vitézi Szék 
Sajókeszi községben a Lax-féle 9 
katasztrális holdat, melyet az uj 
világháborús vitézeknek juttat.

A zsidóbirtokok további átvétele 
folyamatban van. A vármegye te
rületén levő kb. 1.000 kát. hold 
zsidóbirtok hamarosan a vitézek 
kezébe kerül, igy jutalmazza az 
állami gondoskodás a vitézi eré
nyeket.

A rendelet továbbiakban intéz
kedik

a közellátási bizottságok meg
alakításáról.

A bizottságoknak, melyeket április 
15-ig mindenütt meg kell alakítani, 
a törvényhatóságokban 12 tagból, 
a községekben és városokban pe
dig legalább 6 és legföljebb 12 
tagból kell állania. Dr. Radvánszky 
György, Gömör és Kishont vár
megye kormánybiztos-főispánja a 
rendelet értelmében azonnal intéz
kedett a közellátási bizottságok 
megalakításáról. Rimaszombat me
gyei város polgármestere pedig 
értesítette a lakosságot, hogy a 
zárolt közellátási cikkek, igy a cipő, 
cipőtalp stb. igények elbírálása is, 
április 5-től kezdődően már a köz
ellátási bizottságok hatáskörébe 
ment át.

Teleki Pálnál a tudományos működés 
és a politika nem volt egymástól elkü
lönített terület, hanem egyik a másikat 
táplálta és szabott annak irányt. Killö 
nősen tévednek mindazok, akik azt 
mondják, hogy Teleki csak professzor 
volt. De azok is tévednek, akik azt ál
lítják, hogy Teleki ahhoz, hogy igazán 
szellemi tényező legyen, mindvégig túl
ságosan is politikus maradt. Beszédei 
azért vonzottak annyira, mert bennük 
semmi egyéb nem volt, mint tiszta gya
korlat és életbölcsesség. Ezt a kettőt 
láttam már másoknál is, de csak külött- 
külön. E két tényező összefonódása adta 
életének lényegét.

Bármilyen államvezetői talentum is 
volt, lehetséges azonban, hogy ha vala
mely hatalmas és nagy nép sarja, csak 
tudós és nevelő lett volna. Nem szerette 
a hatalmat és utálta a napi politikát. 
Magánember szeretett volna lenni. Maga 
Írja : „Amikor első miniszterelnökségem

után lejöttem a Lánchídon gyalog és 
nem voltam kénytelen kocsin jönni, bol
dogabb ember nem volt nálam.* De egy 
család hagyományai kényszeritették — 
mondja Joó Tibor — egy olyan családé, 
amelynek tagjai közül mindig ott állt 
egy vagy kettő a nemzet sorskerekénél. 
Ez az ut volt talán a Széchenyi-család 
útja és a Rákóczi Ferencé. Sőt talán a 
fiatalabb Zrínyi Miklósé is ez volt.

Teleki Pál kiváló szónok volt. Pedig 
ellentéte volt annak, akit általában jó 
szónoknak tartanak. Benső tartalom nél
küli mennydörgés, mellverések, beszéd 
közbeni Izgés, mozgás, legszentebb fo
galmainknak frázissá koptatása a tria
noni gyásztól a szent-istváni gondolatig, 
— mindez ellentétes volt lényével. Gon
dolatgazdagság, világos okfejtés és min
dig határozott tartalom jellemezték. Tár
gyilagos volt, de sohasem száraz, mert 
ezekben a mondatokban valóban élt a 
gondolatok és az érvelés izgalma, ame
lyekkel szemben vagy teljesen érteden 
volt a hallgatója, vagy pedig az első 
szótól az utolsóig lekötötte. Akik hal
lották nagy beszédét 1940. decemberé
ben a MÉP országos választmánya előtt, 
láthatták, hogy e különböző összetételű 
hallgatóság a kemény hideg dacára mint 
olvad össze egyetlen feszült figyelemben. 
Csáky István temetésén a gyász könyiiit 
éles jellemzésbe szorította, a közigaz
gatási továbbképző tanfolyamon tartott 
előadása pedig ragyogó mintaképe volt 
egy vakító szellemiségű oktatásnak.

Drámai értelemben nem volt megrázó 
szónok, de beszédei egyformán jók vol
tak, elmondva vagy elolvasva. Egy Teleki 
beszéd után nem az volt az érzésünk, 
hogy szép beszéd volt, hanem az, hogy 
igaz volt ez a beszéd.

Mint államférfi, Teleki Pál nagyon ne
héz időkben vezette nemzetét. Az ország 
körül süvöltött a világháború, két nagy 
tél vonult át felettünk, pusztító árvizek 
és belső izgatás rázta az országot. A 
nehéz viszonyok ellenére rendkívüliek 
voltak az eredmények. Kárpátalját cse
kély áldozattal szerezte vissza, Erdély 
nagyrésze pedig elsősorban Teleki Pál 
lángelméje folytán és a hatalmas bará
tok jóvoltából tért vissza véráldozat nél
kül a hazához. Mindez kiterjedt szervező 
munkát igényelt s az egész nemzet ilyen 
irányú lekötöttsége mellett nem csoda, 
hogy a reformok gyökeres megvalósítása 
nem volt lehetséges. Gróf Teleki Pál 
azonban nemcsak a konkrét reformokat 
készítette elő minden téren, hanem a 
lelkeket is előkészítette, hogyha egyszer 
meglesz a reform, az ne legyen ered
ménytelen. Nagy nemzetnevelői szerepe 
itt domborodik ki. Hirdette, hogy min
den javítás fejlődés eredménye, s ez el
sősorban lelki fejlődés és az embere
ken múlik. Bármilyen radikális törvé
nyeket is hoznak, ameddig az egyes 
ember nem vonja le magával szemben 
a reform konzekvenciáit, tehát nem kor
látozza magát a köz érdekében, mindez 
hasztalan vergődés. A legtöbben, sajnos, 
mindig másoktól várják a jövő kívánta 
áldozatot, s ha reformról van szó min
dig másokat kívánnak megreformálni. 
Ezen a ponton magasodik Teleki Pál 
az egész nemzet nevelőjévé, s itt lép 
egyenesen Széchenyi István örökébe.

Tanulságos volt a földreformot elő
készítő munkája, amelynek keretében az 
ország vidékeit a termőerő szempont
jából dolgoztatta fel és osztályoztatta. 
Ez a munka talán még nem nyert be
fejezést, de Teleki messze felülmúlta

amely a jótékonycélt is szép eredmény
nyel segítette elő.

L átogatás a g im názium ban.

Április 5-én, hétfőn reggel fél 9 óra
kor dr. Enyedy Andor püspök meglá
togatta a fennhatósága alatt álló Egye
sült Prot. Főgimnáziumot, akit az igaz
gató-tanács élén dr. Zehery István e. ü. 
főtanácsos, elnök fogadott. A püspök és 
kísérete fél 9—fél 12-ig végiglátogatta 
az összes osztályokat és megtekintette 
az intézet internátusát. Fél 12 órakor 
az igazgató-tanács és tanári kar együt
tes ülésén elnökölt. Itt a püspök a ne
velés lelki tényezőiről és a hivő, öntu
datos és keresztyén szellemű ifjúság 

j jelentőségéről beszélt, majd

teljes megelégedését nyilvánította a 
tantestületnek a hivatott működésért.

Farkasfalvi Farkas Géza főgondnok, mint 
az intézet öregdiákja, könnyekig meg
ható szavakkal áldozott néhai nagynevű 
tanárai : Fábry János, Bodor István és 
társai emlékének. — Ezután Varga Imre, 
az igazgató-tanács ügyvezető elnöke rá
mutatott az iskola szervezésének néhány 
fontosabb kérdéseire. Vitéz Fdbidn Vil
mos tanügyi főtanácsos-igazgató a ta
nári kar, dr. Zehery István elnök pedig 
az igazgató-tanács részéről köszönte 
meg a püspök látogatását, melynek al
kalmából dr. Enyedy Andor a keddi 
napra iskolai szünnapot engedélyezett 
az ifjúság számára.

A püspököt és szükebb kíséretét itt 
tartózkodásuk alatt özv. Samarjay Já- 
uosné, a Ref. Asszonykör elnöknője, dr. 
Eszenyi Gyula főgondnok és Varga 
Imre hitvesei igazi magyaros vendég- 
szeretettel látták ebéden és vacsorán. 
Az ünnepnapok hibátlan megrendezésé
ből viszont az egyház vezetőségén kí

vül Sziics István és Boros Elemér hitok
tató-lelkészek, a református asszonyok 
és leányok vállaltak fáradtságot nem 
ismerő munkát. Mindannyiuk érdeme, 
hogy hétfőn délután dr. Enyedy Andor 
püspök és kísérete

a legszebb emlékekkel és mara
dandó érvényű benyomásokkal

utazhattak el Rimaszombatból.

A református egyház vezetősége
lapunk utján fejezi ki hálás köszönetét 
a vármegye, Rimaszombat városa, az 
egyházak, a katonaság, valamint a pol
gári hatóságok és intézmények szere
tetteljes figyelmességéért, amellyel az 
egyház magas vendégeit fogadták, s igy 
a felejthetetlen emlékű napok ünneppé 
való emeléséhez hozzájárultak.

---------------- ♦♦----------------

Széleskörű felhatalm azást kaptak a közellátási ko rm ánybizto so k.

Emlékezés gróf Teleki Pálra.
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a Darmol dolgozik. Nem zavarja 
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könnyű és teljes ürülést idéz elő. 
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némely elődjét, akik sokat hangoskodtak 
ugyan a földosztásról, de az említett 
munkát, az igazi reform alapfeltételét 
meg sem indították. Teleki Pál minden 
kormányzati ténye és megnyilatkozása 
a reform érdekében történt és történe
tünk majdani vizsgálója megdöbbenten 
fogja észlelni, hogy a reformok tekinte
tében nem volt különbség Teleki és az 
ellenzék legjobbjai között.

Halála pedig, ez a különös és idegen- 
szerű halál, olyan vérfagyasztó, hogy J 
még ma is összerázkódunk az emléke-! 
zéstől. Tettének, amely egy nemzetet j 
döbbentett meg, ismeretlen a végső okaJ 
Lehetséges, hogy volt olyan kérdés, | 
amelyben tévedett egyszer az életben, 
de az is lehet, hogy mindnyájan téved
tünk, csak éppen ő nem. Dr. Rónay 
András, aki tanítványa és munkatársa 
volt, azt Írja, hogy Teleki Pálra nem aj 
nehéz helyzetek hatottak sorvasztólag ; ■ 

a legnagyobb pillanatokban is nyűgöd- i 
tan tétovázás nélkül cselekedett, s a lég- j 
nagyobb veszélyek idején is felcsillant 
szavaiban a bölcs derű. Ami bensőleg 
őrölte, azok a látszólag kis dolgok vol-! 
tak, az aprónak látszó tökéletlenségek,) 
amelyek a nemzeti életben mindenna
posak „Embereknek egymás elleni ás- 
kálódása, modortalan tülekedése, hízel
gés, szolgalelküség, egyéni érdekeknek 
a köz rovására való érvényesítése, a ve
zetők kasztszerii elzárkózása a vezetet-j 
tektől, az áliami igazgatásnak rideg pa- I 
piros-szabályok szerinti vitele, a fele- [ 
iősséggel járó cselekvéstől való iszo- j 
nyodás." Természetesen a fentiek távol-j 
ról sem elegendők ahhoz, hogy egy nagy J 
lelket az örvény szélére sodorjanak.! 
Ehhez több körülmény tragikus össze- j 
szövődése szükséges, hogy a végső tett j 
kirobbanjon. Teleki Pál magános ember 
volt. Munkatársai között volt sok kiváló j 
ember, de valójában akkor még aligha í 
tudta közülük valaki is követni őt a 
nemzeti élet teljességében. Ez a tragi
kus magányérzet minden emberek kö- ; 
zött való forgolódása ellenére, vagy ép-) 
pen azért, egyre tragikusabb alapszint! 
adott életének. Amikor Mátyásról azt | 
mondta : „A müveitek értetlenül álinak j 
szemben sok mindennel, amit tett, sj 
amit akarni látszott” — amikor ezt1 
mondta — mintha magáról beszélt volna.

Gróf Teleki Pál izzig-vérig magyar] 
volt. Azt, hogy „mi a magyar" nem 
olyan egyszerű megmondanunk. Sokkal 
hamarább megmondanám azt, hogy mi az 
a nem magyar. Az igazi magyar ember) 
számára a magyar az minden. Ilyen em
ber volt Teleki Pál is. Magyarságából 
következik, hogy mindazok, akik nem 
voltak olyan magyarok mint Ő, elkese- 
redten támadták. Érdekes és megdöb
bentő, hogy azon a ponton támadtak rá 
a legtöbben, ahol a legnagyobb volt, a 
lelkiismeretességben. A rágalmak he- 
lyenkint a derék emberek közt is ta
lajra találtak. Pedig az ellenzék bármely 
tagja magáénak vallhatta életideáljait. 
Éppen azért, aki egyéniségét egészében 
támadta és becsületében sértette Öt, 
akiben a nemzet becsülete testesült meg, 
valójában a nemzet becsületét sértette 
meg, s az ilyen számára nincs felmen
tés a nemzet itélőszéke előtt.

Nemes alakja két évvel halála után 
még tisztábban, még példátadóbban áll 
mindnyájunk előtt.

!fj. dr. Csák Géza.

Iro d a lm i-e s t a z Iparoskörbsn.
A nemzeti munkaközösség iro

dalmi és nemzetvédelmi estjének 
április 10-i (szombati) műsora a 
következő lesz:

Bevezetőt mond dr. Pazottyi Béla 
gimn. tanár.

Erdélyi József iró saját verseiből 
szaval.

Takács-Nagy László előadómű
vész Erdélyi verseket ad elő.

Alföldi Alajos, a Nemzetpolitikai 
Szolgálat vezetőjének e l ő a d á s a  
„Magyarság—népiség" címen.

Laurisin Irén operaénekesnő régi 
virág- és pásztordalokat énekel.

A „600 éves zenekar" magyar 
nótákat játszik.

Bezárót mond: Kun György 
postafelügyelő.

Az előadást az Iparoskörben pon
tosan fél 9 órakor kezdik.

Nagyvonalú előadással zárultak a nagyböjti 
hitvödelmi összejövetelek.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestoll, 12 —, szürke pelyhes ka- 
csatoll, 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 
14'— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- 
tollvál alata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Jótékonycélu bélyegek. A m. klr. 
posta vezérigazgatósága a hadigondozás 
céljait szolgáló, 8 bélyegből álló soro
zatot bocsátott forgalomba. A művészi 
kivitelű bélyegek a magyar katona ősi 
vitézi erényeit szemléltetik.

A nagybőjti hitvédelmi összejövetelek 
során a Katolikus Körben április 2-án 
hangzott el az utolsó előadás, amely 
méltó befejezője volt az ebben az évben 
rendkívül nagy érdeklődést keltett és 
magas nívón állott előadás-sorozatnak. 
A befejező-est szónoka Magyar István 
szentszéki tanácsos, a budai Szent Imre- 
Kollégium praefcctusa volt, aki — amint 
az elnöklő esperes-plébános bevezető 
beszédében megemlítette — iskolatársa 
volt Pécsett dr. Horváth Árpád alispán
nak, Bécsben pedig Radány Lajos es
peres-plébánosnak. A szeretetteljes kö
zös emlékek hozták őt Rimaszombatba, 
mondotta az előadás bevezetőjében a 
megnyerő egyéniségű vendégszónok, egy
ben azonban áhitatos lélekkel jött a 
felszabadított területre. Majd a „Nemzet 
jövőjén a család" címmel bölcseleti ma
gasságokban járó, meggyőző erővel és 
szónoki lendülettel előadott fejtegetései
ben olyan húrokat érintett meg a hall
gatók lelkében, hogy azok ott valóban 
előidézték a nagybőjti meggondolásokat.

Elsősorban arról szólott: igaz-e az, 
hogy a család és a házasság válságban 
van? A két háborús idő szenvedései 
között a család és a házasság is meg
érzi a válságok jeleit. De ha a hibákra 
rámutatunk, hasznot és tanulságot me
ríthetünk belőle. Az egyház főköteles
sége, hogy a válságot legyőzze. Goethe 
mondotta, hogy

házasság és család nélkül az em
beriséget elképzelni nem lehet.

Isten három Ízben tökéletesítette a há
zasságot és adta meg annak céljait. 
Először a Paradicsomban, amikor a 
gyermeket tette főcélul, azután Noé ut
ján megmentette az emberiséget, hogy 
a szülők legyenek nevelői a gyermeknek 
és végül, midőn a kisded Jézus meg
születése által a Szent Családot tette 
az emberiség mintaképéül, hogy példát 
adjanak a kegyelmi és szentségi életre.

A családot az emberiség, az Egyház 
és az állam életében mint „piros vér- 
sejt“-et jellemezte, amely nélkül nin
csen egészséges élet. Hangsúlyozta, hogy 
Isten szolgálatára és dicsőítésére szolgál 
a családnak az a rendeltetése, hogy mi
nél több gyermek utján töltse be azt a 
hivatást, amit Teremtőjétöl kapott. Vi
szont az állam és az Egyház legfonto
sabb kötelessége a sokgyermekes csa
ládok támogatása.

Az előadó megelevenítő erővel raj
zolta fel

azokat a veszedelmeket, amelyek az 
istentagadó eszmék esetleges győ 
zelme révén a család és ezzel >iz 
egész nemzet pusztulására vezethet

nek.
Az anyák és apák kötelességeinek hang
súlyozása után a Boldogságos Szűz, a 
Patrona Hungáriáé képét állította a hall
gatók elé, aki ezerév óta védi és óvja 
ezt a nemzetet. Tőle, az egész magyar 
nemzet anyjától várhatjuk most is, hogy 
a nagy világdulásból kivezeti a magyar
ságot és meghozza mindnyájunk hő kí
vánságát : Szent István birodalmának 
újjáéledését.

Radány Lajos esperes-plébános meleg 
szavakkal mondott köszönetét a nagy

vonalú előadásért, amely rámutatott a 
család és a nemzet jövője kialakulásá
nak fontos kérdéseire. Majd felhívta a 
katolikus társadalom figyelmét az április 
8 án megkezdődött lelki gyakorlatokra, 
amelyek vasárnap közös szentáldozással 
érnek véget, méltó befejezéseként a 
nagyböjti lelki megtisztulásnak.

Dr. Nemes János tanügyi fogalmazó, 
a kiváló templomi énekes meleg tónust! 
hangján két régi szép magyar vallásos 
éneket adott elő mély átérzéssel és ki
finomult technikával. Az éneket harmó- 
niumon maga kisérte. Végül a közönség 
Lévay János harmónium kísérlete mellett 
elénekelte a pápai himnuszt.

H Í R E K
Kállay Miklós miniszterelnök római 

útja. Dr. Kállay Miklós, Magyarország 
.miniszterelnöke az elmúlt hét végén 
három napig Rómában tartózkodott, ahol 
Mussolini olasz miniszterelnök- és külügy
miniszterrel beható tárgyalásokat folyta
tott. A magyar miniszterelnököt az olasz 
király és császár, valamint XII. Pius 
pápa is kihallgatáson fogadta. Viktor 
Ernáimét olasz király Kállay Miklós m. 
kir. miniszterelnököt a most alapított 
Római Sasrend nagykeresztjével, Kállay 
Kristóf miniszteri titkárt pedig a Római 
Sasrend tisztikeresztjével tüntette ki 
Az európai jelentőségű látogatást Rómá 
bán márkus- és batizjalvi Máriássy Zol
tán meghatalmazott miniszter, Magyar- 
ország kvirináli követe készítette elő.

Éva László polgármester üdvözlése.:
Éva László polgármestert a közszolgá
latban elért 25 éves jubileuma alkalmá
ból az ország minden részéből számo
sán üdvözölték. A polgármestert április 
1 - én hivatali helyiségében küldöttségi- 
leg keresték fel a Rimaszombati Polgári 
kör, a Járási Ipartársulat, a Kereskedelmi 
Testület és a Baross Szövetség vezető 
ségei, hogy a negyedszázados évforduló 
alkalmából a tagok nevében is jókíván
ságaikat kifejezzék.

A vármegye Közigazgatási Bizott
sága április 13-án, kedden délben ren
des ülést tart.

Orvosi hir. A harctéri katonai szol- j 
gálatra bevonult Breyer Gyula menhelyi! 
igazgató-főorvos helyettesítésére a m. j 
kir. belügyminiszter a rimaszombati áll. 
gyermekmenhelyhez h. igazgató-főor-1 
vossá dr. Bors Jenő budapesti áll. gyer- 
mekmenhelyi, volt gyermekklinikai or- i 
vost küldte ki.

Zöldkeresztes védőnői kinevezések.
A m. kir. belügyminiszter Petróczy Má
riát, Czakó Ágnest, Molnár Erzsébetet 
és Sztupák Annát Gömör és Kishont 
vármegyébe m. kir. egészségügyi védő
nőgyakornokokká kinevezte, akik Rima
szombatban dr. Radvánszky György 
kormánybiztos-főispán előtt a hivatalos 
esküt már letették és álláshelyeiket el
foglalták.

A Rimaszombati Takarékpénztár,  várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

A hadiárvák gondozása. A magyar
társadalomban élénk visszhangot keltett 
Kállay Miklősnénak, a m. kir. minisz
terelnök hitvesének felhívása, hogy nem
csak egyesek, de a bérházak lakói és 
az egyesületek tagjai is vállaljanak hadi
árva gondozást. Rimaszombatban a most 
folyó világháború első hősi halottja 
Balogh István cigányzenész, a Levente 
Egyesület tagja volt. özvegyének nem
rég kislánya született, s a város „első" 
hadiárvájának keresztszülői és gondozói 
tisztjét Bubik Zoltán városi tisztviselő, 
levente-oktató és felesége vállalták.

Virágvasárnapi ünnepély. A refor
mátus egyház gyülekezeti szerveinek 
közreműködésével április hő 18 án Virág
vasárnap délután 5 órai kezdettel a gim
názium tornacsarnokában vallásos ünne
pélyt rendez.

Halálozás Dianovszky Vilmos polgári 
iskolai magántanuló életének 19 ik évé
ben, április 2-án a rimaszombati kór
házban hosszas szenvedés után meghalt. 
Az elhunytban özv. Dianovszky Vilmosné 
sz. Pongrácz Mária (Losonc) nevelt fiát 
gyászolja. Temetése április 5-én nagy 
részvét mellett ment végbe.

Erdélyi József irodalmi estje, te
kintettel a róm. katolikus egyház lelki 
gyakorlatára, szombaton 8 óra helyett 
fé! 9 kor kezdődik az Iparoskörben.

Közgyűlés. A Légoltalmi Liga rima
szombati csoportja április 15 én, csütör
tökön délután 5 órakor tartja meg évi 
rendes közgyűlését a városháza nagy
termében.

Dr. Turóczy Zoltán, a tiszai ev. 
egyházkerület püspöke az elmúlt hét 
szombatján OsgyánbóJ Rozsnyóra át- 
utaztában néhány órát városunkban tar
tózkodott, s itt vitéz Baráth Károly lel
kész vendége volt.

A tífusz elleni védőoltások városunk
ban április 12-én, hétfőn kezdődnek 
meg. Oltásra kötelezett minden 2—65 
éves nő és férfi, akik a közelmúltban 
tifusz-ellenes védőoltásban nem része
sültek. Az oltásokat a városháza nagy
termében hétköznaponként d. u. 3 órai 
kezdettel dr. vitéz Vereczkey Gyula vá
rosi orvos végzi. A jelentkezés sorrend
jét utcák szerint állapítják meg és azt 
dobszó utján közük a lakossággal.

A posta kérése a közönséghez. A 
rimaszombati postahivatal arra kéri a 
közönséget, hogy miután a posta egész 
személyzetét április 11-én, vasárnap 
tífusz ellen beoltják, a postai szolgá
latot (ajánlott levél-, csomag- és pénz
feladás, telefon slb.) hétfőn csak okvet
lenül szükséges esetekben vegye igénybe.

Bizalmat érdem i,
amiben n«m  to ló dun k. A

minő ség* mindig ugyanac.

Chsarodont
fogpaszta
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A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kamat- | 
tál gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósit, üzletrészek 
után 5°/o-os osztalékot fizet.

A várgedei egészségvédelmi kör
négyhetes házi betegápolást tanfolyamot 
rendezett, amelyen a község lakosai kö 
zül 27-en vettek részt, közöttük 3 férjes 
asszony is. A tanfolyam felölelte egy
részt a csecsemő ápolását és gondozá
sát, másrészt a csecsemő és felnőtt be
tegápolását. A tanfolyamot dr. Göcze 
Lajos h. körorvos és Dörflein Mária 
zöidkeresztes védőnő szép eredménnyel 
vezették, amelyről a hallgatók a záró
vizsgán a m. kir. tisztifőorvos és nagy
számú érdeklődő közönség jelenlétében 
az elsajátított elméleti és gyakorlati is
meretekkel tettek dicséretreméltó tanú
bizonyságot. A záróvizs -át szórakoztató 
műsorral fejezték be, amelynek megren
dezésében, úgy szintén a tanfolyam meg
szervezés! munkájában dicséretes és el
ismerésre méltó tevékenységet fejtett ki 
Csutor Mária várgedei r. kát. tanítónő.

Megváltozott a külföldre sz.ó!ó le 
vél és távirat postadija. A posta vezér- 
igazgatósága közli, hogy április 1-től J 
kezdve az Albániába'. Bulgáriába, Dá
niába. Horvátországba, Németalföldre, 
Norvégiába, Olaszországba, Romániába, 
San Marino köztársaságba, valamint 
Szlovákiába szóló levelek dija 20 
gramm súlyig 30 fillér, a levelezőlapok \ 
dija pedig darabonként 18 fillér. Ugyan
csak aprihlis hó 1 tői kezdve a Horvát- | 
országba, Németországba, Romániába és 
Szlovákiába szóló közönséges távi- I 
rátok szódija 25 fillér, a fenternlitett 
többi országba szóló táviratok szódija ] 
pedig 33 fillér.

Ötven százalékkal emelik a vasúti 
személyszállítási díjszabást. Mint aj 
Magyar Távirati Iroda közölte, a keres 
ked Imi miniszter április 15 tői átlago
san 50 0-ka! emeli a magyar kir. állam 
vasutak személyszállítási díjszabását. A 
tanuló, munkás és köztisztviselői ked
vezményes (heti és havi) jegyek ára 
egyelőre változatlan marad.

Az ebtartó gazdákat dobszó utján 
utoljára figyelmeztette a város polgár- 
mestere, hogy a kutyákat otthon láncra 
kötve tartsak. A kóborló ebeket nem- 
csakhogy kiirtják, de az általuk okozott 
károkért anyagilag az ebtartó gazdákat 
teszik felelőssé.

Április 24 én uj árak lépnek életbe 
a vendéglátó iparban A hivatalos iap 
április 2-iki száma közölte a közellá 
tásügyi miniszter rendeletét, amely meg
szünteti a jelenlegi vendéglői árakat, s 
április 24 évei uj egységes árrendszert 
vezet be. A rendelet az árak szempont
jából, az ország területét négy csoportba 
osztja, a vendéglátó üzemeket pedig há
rom osztályba csoportosítja. A rendelet 
köulezövé teszi a menü-rendszert, ösz- 
szegszerüen megállapítja a menük és az 
összes ételek árait, valamint a legkisebb 
adagmennyiséget. Rimaszombat megyei 
városban a vendéglátó üzemek a negye
dik csoportba tartoznak.

Uj Idők, a magyar középosztály nép-1 
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed- j 
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér. |

A Magyer Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/4-évre az i 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

A i  Éti Ujságom-Tiindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/í'évrc ajándékkönyvvé! együtt 2 P.

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

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában: 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
’/i-ed évre 1'30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal: Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

I Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! I

A Várm egyei Tű zo ltó  Szö ve tsé g  
évi közgyűlése

március 31-én délben folyt le Rima
szombatban, a vármegyeháza tanácstér 
lilében a tagok nagyszámú részvétele 
mellett. A Magyar Hiszekegy elimádko- 
zása után dr. Horváth Árpád alispán, a 
Szövetség elnöke üdvözölle a megjelen
teket. „Ma a cselekedetek idejét éljük, 
snem szavakra, de tettekre van szükség," 
— mondotta. A vármegye tűzoltósága [ 
tudatában van annak, hogy reá most 
komoly feladatok várnak. Tűzoltóságunk 
minden eshetőséggel számolva készen 
áll arra, hogy a lakosság vagyonát áldo
zatos helytállással megmentse. Az elnök 
azután bejelentette, hogy a m.kir. belügy
miniszter Makray László vni. számvevő
ségi tanácsost, a Szövetség pénztárnokát 
szolgálati érdekből áthelyezte. Méltatta 
az eltávozott pénztárnok érdemeit és 
eddigi munkásságáért a közgyűlés kö
szönetét fejezte ki. A közgyűlés a Sző 
vétség pénztárnokává Áddni János vitt. 
számtisztet választotta meg.

Majd Sohler Béla vm. tűzrendészed 
felügyelő, ügyvezető alelnök olvasta fe! 
a vármegyei tűzoltóság életének minden 
részletére kiterjedő, szakszerűen megirt 
jelentését, amelyből kitűnt, hogy a há
borús nehézségek ellenére is tűzoltó
ságunk mindenkor megáliotta a helyét. 
Az elmúlt évben 149 községben 3726 
tűzoltó működött, akik 162 kocsi
vagy mozdonyfecskendővel rendelkez
nek. A tüzesetek száma csökkent, ameny- 
nyiben a tűzoltóság 19 helyiségben 32 
esetben vonult ki. A jelentés végül 
beszámolt a Szövetség munkájáról és 
közelebbi céljairól. Dr. Horváth Árpád 
alispán, einök mondott köszönetét a 
nagy körültekintéssel és alapossággal 
megszerkesztett jelentésért. Sohler Béla 
vm. tűzrendészed felügyelő fiatalos hév
vel és lelkes ügybuzgósággal fogott a 
vármegye tűzrendészetének átszervezé
séhez — mondotta az alispán — s ennek 
a munkájának tnár is jelentős eredmé
nyei vannak. A maga részéről is min
den segítséget megad ahhoz, hogy tűz
rendészetünk fejlődését elősegítse.

Dr. Kolumbdn Antal vm. számvevő 
terjesztene be a számvizsgáló bizottság 
jelentését. E--zerini a Szövetség cselekvő 
vagyona 2548 P 23 fillér. Az 1943. évi 
költségvetést 9190 P-ben állapították 
meg, amelynek legnagyobb részét az 
eddig is nagy sikert eléri tanfolyamok 
megtartásának költségeire fordítják.

Dr. Horváth Árpád alispán záróbeszé- I 
dóben a bajtársi összefogásra és testvéri 
egyetértésre hívta fel a tűzoltóság min
den tagját, majd megköszönvén a nagy 
érdeklődést, a közgyűlést —• amely bi
zonyságát adta annak, hogy a vármegye] 
lakosságának élet- és vagyonbiztonsága] 
a legjobb kezekben van letéve — be- j 
zárta.

Népművelés.
A leányok számára április 5 én tar- [ 

tolták meg az utolsó iskolánkivüli nép
művelési összejövetelt. Szakait Lenke 
igazgatónő üdvözölte a megjelenteket, 
majd Golda Írén tanítónő „A nők nem
zeti szolgálata" címen tartott a tárgyat 
teljes mértékben kimerítő, hasznos elő
adást. Hangsúlyozta, hogy a dicsőséges 
magyar műit alapján kell felépíteni a 
szebb és a boldogabb magyar jövőt. 
Ebből az építő munkából a magyar nők
nek is részt kel! vállalniok. Végül mél

tatta az önkéntes női honvédelmi munka 
jelentőségét. — Utána Pál Mária polgári 
iskolai tanárnő a „Helyes magyar be
széd" címen szakavatott tollal megirt 
felolvasásában figyelmeztetett azokra a 
hibákra, amelyek mindennapi beszédünk
ben előfordulnak. „A magyar nyelv ép
sége táplálja a nemzeti öntudatot" — 
mondotta, — s arra kérte a hallgatósá
got, hogy minden erejükkel küzdjenek 
a nyelvünket rontó magyartalanságok 
ellen. A költő szavaival élve fejezte be 
értékes előadását: „Úgy beszéljünk ma
gyarul, mintha imádkoznánk!" A köz
kedveltté vált vetitettképekkel kisért 
— Olaszország szépségeit bemutató — 
előadás után Holéczy Miklósné a városi 
népművelési bizottság nevében mondott 
köszönetét az összes előadóknak ön
feláldozó munkásságukért. Az idei elő
adás-sorozatot végül Amminger Ferenc 
ev. hitoktató-lelkész magasan szárnyaló 
háiaadó imádsága és a Himnusz elének- 
lése fejezte be.

N e m z e t i  f i l m s z í n h á z .
Szombaton és vasárnap „Szudáni sze- j 

relem" címen különleges dzsungel-film 
kerül műsorra, amelynek érdekessége,] 
hogy párbeszédei magyarra vannak át- 
téve. A nagy költséggel felvett, izgalmas 
meséjü filmremeket eredeti szudáni sze
replők játszák. — Április 12 én, hétfőn 
és 13-án, kedden újabb sikert aratott 
olasz filmdrámában gyönyörködhetünk 
„Egy éjszaka valcere" címen. Egy anyaj 
szörnyű leikitusájáról szói a minden 
kockájában étdekfeszitö történet, mig 
végre a régi emlékek a szerelmes leány 
győzelmét hozzák meg. Főszereplők: 
Assia Noris, Gino Cervi és Leonardo 
Cortese. — Április 14 én, szerdán és 
15 én, csütörtökön a régi magyar filmek 
egyik legszebb gyöngye, a „Bercsényi 
huszárok" kerül sorra. Békebeli ro
mantika, édes-bus szerelmi történet és 
fülbemászó muzsika teszik vonzóvá ezt 
a kedves magyar filmet azok számára 
is, akik már egyszer látták. Főszereplők: 
Szeleczky Zita, Makay Margit, Csortos j 
Gyula és Szilassy László. — A jövő héti 
végén az idei fiimévad bombasikert el j 
ért Ráthonyi-vigjátéknak, a „Katyi“-nak 
bemutatója kerül sorra Toinay Klárival! 
a főszerepben. Husvétkor a legújabb! 
Karády-film, az „Opiunv keringő" lesz az] 
ünnepi míiscr.

• S P O R  T.
Labdarúgás.

R. Törekvés—Özörényi CSE 3:2(2:2)
Bajnoki mérkőzés Özörényben. A gól- j 
arány nem fejezi ki a - Törekvés játék 
beli tudását, amellyel ellenfelet' minden 
tekintetben felülmúlta. Részben a biró 
pártoskodása, másrészt a balszerencse] 
fosztolta meg a megérdemelt 3—4 gól- j 
többletes győzelemtől. A Törekvés gól | 
jait Szapáry, Batczi és Kisfaludy rúgták.

Ma, vasárnap délután */a 4 órai kez
dettel a Törekvés idehaza Iá'ja vendé
gül a Farkaslyuki OTE jóhirü csapatát.
A mérkőzésnek rangadó jellege van, 
miután a FOTE a bajnokság élén 1 
ponttal vezet a Törekvés előtt. Remél
jük, hogy a rimaszombati csapat vissza 
vág az ősszel elszenvedet négy-gólos 
vereségért, s ezáltal a bajnoki táblázat 
élére kerül. Bízunk abbm, hogy a kö
zönség is nagyszámban keresi fe! az 
ezidei első itthoni bajnoki mérkőzést, 
hogy csapatunkat a győzelemre lelke-

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

sitse. — A jövő vasárnap viszont az 
Ózdi VTK mérkőzik Rimaszombatban.

Egyéb eredmények. Tornaija LE— 
J Havai SK 5:2, Farkaslyuki OTE—Btn- 
réve VSC 3:2, Ózdi VTK II. - Rozsnyói 
MSC 0:0.

MLSZ Felvidéki kerület.
Sajóvöigyi 

Farkaslyuki OTE 
Rimaszombati TSE 
Rozsnyói MSC 
Tornaijai LFÍ 
Özörényi CLSE 
Ózdi VTK II. 
Bánrévei VSC 
Jolsvai SK

csoport. I. osztály.
9—7-ri —1 — 30:14—15
9 - 7 ------ 2—25:15 !4
9 - 4 - 2 - 3 - 2 1 :1 2 - 1 0
9 - 4  2 - 3 —26:17—iO
9 - 5 ------4 -1 2 :1 5 -1 0
9—4 - ! - 4-28:20— 9
9 - 1 ------ 8 -1 7 :3 4 -  2
9 -1  - 8 -  8 :3 8 -  2

Tenisz.
A Rimaszombati Polgárikor Sportszak

osztályának tenisz-csoportja a közeljö
vőben megkezdi működését. Az érdek
lődőknek felvilágosítást Kaiocsay Koméi 
drogista nyújt. Ugyanott történik a tag
felvétel is.

25 év körüli komoly leány
vagy

g y e rm e k te le n  f ia ta l  asszony
felvétetik a Borsodnádasdi Lemezgyári 
Konzutnba pénztárhoz és könyvek be
írásához. Föitétlen rnegkivániatik szép 
és gyorsírás és jó számolás. Fizetés 60 
pengő és t e l j e s  e l l á t á s .  — C i in : 
Horchocsik László konzum-vezető. t—3 
B— — ^ — — —  —

Megbízható fözötnintienos
2 éves kislányával a j á n l k o z i k .
Cím: LÁSZLÓ F.-né Zádorfalva, 
Gömör megye 91. sz.

R Á B E L Y  K Á R O L Y
k ö n y v n y o m d á j á b a n

egy s ze d ő -ía n u ió , egy b etak ó- 
lány és egy k i f u t ó - lá n y
a z o n n a l  f e l v é t e t i k .

ESiadé egy 3-as számú egy ajtós 
W e r t h e i m -  s z e k r é n y
és egy jó karban lévő kézintan- 
gorló. Cint a kiadóhivatalban.

E g y  j ó k a r b a n  l é v ő  
h a s z n á lt

hálószoba bútort vennék.
Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .

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

P E K A R C S IK  és BO D ZÁ SY
műasztalosoknái Kmetty-utca 2. sz. 
az üzemi órákban.

Rimaszombat megyei város polgármes
terétől.

9.022/1942. szám.

Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akiknek a m. 

kir. Belügyminiszter ur 544.643/1942. VII. 
B. M. számú rendeletével felosz'atott 
„Rimaszombati Gazdakör és Birtokos
sággal" szemben követeléseik vannak, 
hogy követeléseiket legkésőbb 1943. évi 
julius hó 15 én déli 12 óráig hivatalom
nál jelentsék be, mert a később bejelen
tett követelések nem lesznek tekintetbe 
vehetők, illetve kielégíthetők. 

Rimaszombat, 1943. április hó 7.
Éva László

1-3 • polgármester.

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


