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A föltám adás nem zedéke...
Ó husvét reggel, nagy harcok pihenője, nyílt sírod fölött zeng az 

engesztelő s biztató szózat, melyet meghallanak ugyan mindnyájan, 
de melyet csak a föltámadás gyermekei értenek meg. Sírod árok, 
sírköved bástya, a világtörténelem zajlik körülöttünk; de húsvéti 
örömben csak azok hajtják le megnyugodva sírkövedre fejüket, kik hisz
nek s bíznak a föltámadásban.

Ezek közé tartozunk mi ! Nekünk a husvét reggele ébredés éj
ből, tavaszodás télből, éledés halálból. Nekünk az alleluja a világharc 
diadalmi éneke, s a húsvéti harangszó nemzetünk föltámadását ha
rangozza be a világba. Mi hiszünk a föltámadásban ! Egyesekében 
épugy, mint nemzetekében ; mi hiszünk az életben; bízunk a jobb 
jövőben, s van reményünk nemzetünk föléledéséhez.

E hitünket s bizalmunkat meg nem zavarja sem a nagypéntek 
emléke, sem a körülöttünk kisértő romlás. Mi a föltámadás tavaszi 
sugárzatából nyugodtan nézünk a keresztut távlatába; mindezek a 
benyomások meg nem zavarnak minket, mint ahogy a tavasz fakadó 
rügyein s illatos hajtásain nem változtat a sok korhadt ág, melyet az 
erdő koronájából kitört az északnak bús szélvésze. Sőt éppen a ro
mok közt sarjadó uj élet, s a korhadt, száraz ágak közt fakadó illa
tos kikelet biztat s bátorít leginkább halállal, enyészettel s éjszakával 
szemben és biztosit, hogy e kipusztithatatlan életerő nem lehet a halál 
s a romlás prédája.

Uj tavasz, olajos rügy, fakadó kikelet nemzetünk életében az a 
nemzedék, mely hisz a föltámadásban! Van ilyen, fejük, erősbül, s 
lelkét és erejét belefekteti majd a nemzet életébe, hogy az egészet 
föltámassza. Tudnunk kell azonban, hogy mint mindent, úgy a nem
zeteket is csak az élet erejében lehet föltámasztani, annak az életnek 
erejében, mely nem gazdagság, termelés, fogyasztás, tudás, hanem 
hit, jellem, erkölcs, kitartás, lelkesülés és igazságosság. Hinni és tenni! 
Eltelni eszményekkel és kiadni az erőt! De hogy a nemzet éledjen 
és éljen ez ideális irányzatból, ki kell azt a szellemet terjesztenünk a 
nagy összeségre. Be kell azt vezetnünk a közérzésbe és közéletbe, 
hogy necsak a nép, hanem az eszmék járásának kitett intelligencia 
is éljen belőle. Ne legyen a nagy nemzettestben egy inaszakadt ta
gunk sem, mert a fél-élet fél-halál.

Több mint 16 millió pengő 
gyűlt össze a honvédcsaládok javára.

Vitéz nagybányai Horthy Mik
lósáé, Kormányzó Urunk hitvese az 
elmúlt év utolsó estéjén felhívással 
fordult a magyar társadalomhoz a 
honvédcsaládok megsegítésére. Az 
országban egységesen megszer
vezett mozgalom hatalmas sikerrel 
járt, amennyiben

több mint 16 millió pengő gyűlt 
össze az arra rászorult hon

védcsaládok javára.
A Főméltóságu Asszony kedden 

este a rádió utján meleghangú kö
szönetét mondott az adakozóknak.

„A gyűjtés során az egész ország 
és a nemzet hite és bizalma szó
lalt meg. A hit és a bizalom, amely- 
lyel bízunk egymásban, hiszünk a 
mi nemzetünk történelmi hivatásá
ban, bízunk harcunk igazságában 
és hiszünk az igazságos magyar 
ügy győzelmében" — mondotta szó
zata végén a fenkölt lelkű és nemes 
szivü legelső magyar asszony, aki 
már oly sokszor töt ölte le a köny- 
nyeket a szenvedők és nélkülözök 
arcáról, s maga is a legdiágább 
kincsét áldozta fel a Haza oltárán.

Dr. R A D V Á N S Z K Y  G Y Ö R G Y  
le t t  a M agyar É le t P ártja  várm egyei szervezetének

elnöke.
Dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla 

m. kir. gazdasági főtanácsosnak 
Gömör és Kishont vármegye tör
vényhatósági bizottsága által történt 
felsőházi taggá való megválasztása 
folytán a Magyar Élet Pártja gö- 
mörmegyei szervezetének elnöki 
tisztségében változás történt. Dr. 
Hisnyay-Heinzelmann Béla három 
éves működése alatt a MÉP vár
megyei szervezete rendkívül meg
erősödött. A távozó elnök legna
gyobb érdeme, hogy a felvidéki 
Egyesült Magyar Párt vármegyei 
szervezeteit minden zökkenő nélkül 
vezette át a Magyar Élet Pártjába, 
amellyel azokat rövid idő alatt 
jelentős erőforrásá tette. Vitéz Lu
kács Béla m. kir. titkos tanácsos, 
tárcanélküli miniszter, a MÉP or
szágos elnöke meleg hangú levél
ben mondott köszönetét dr. His

nyay-Heinzelmann Bélának érdem
dús és hasznos munkásságáért.

Dr. Kállay Miklós m. kir. mi
niszterelnök, a MÉP vezére a gö
mör és kishont-vármegyei szerve
zet vezetésével dr. R a d v á n s z k y  
G y ö r g y  kormánybiztos-főispánt 
bízta meg. A pártvezér elhatáro
zása vármegyeszerte őszinte meg
elégedést keltett, miután dr. Rad- 
vánszky György itteni rövid szol
gálata alatt már is tanúbizonyságát 
adta politikai rátermettségének és 
lelkes jnunkakészségének. Bizo
nyos, hogy az ő vezetése mellett 
a MÉP vármegyei szervezete a 
már biztos alapokon tovább fejlő
dik és újabb megerősödést nyer. 
Ennek bizonyságtételei lesznek a 
jövő hónap elején a vármegye 
számos helységében megtartandó 
kerületi választmányi összejövetelek.

A föltámadás angyala a halál sírkövét hengeritette el a sírról, 
melyben az élet pihent. A föltámadás nemzedékének sok mindenféle 
sirkövet kell komoly, nehéz és egész embert igénylő munkában el- 
hengeritenie a nemzet sírjáról. Nagy szavak nem teszik; tettek kel
lenek. Magyar nóták nem teszik, ha nemzetközi, hazátlan szellem pá
rosul velük. Az igazi teljes föltámadást csak eszményi hit, tiszta er
kölcs, mély meggyőződés, jellem és erős faji érzéssel párosult halá
lig menő izzó hazaszeretet hozza meg.

A föltámadás nemzedéke, mely a legeszményibb, halhatatlan 
életben hisz, s a legelévülhetetlenebb reményben él, hivatva van a 
nemzetfönntartó szellemnek köztünk való ápolására és érvényesítésére.

Fogjunk vele kezet és irányítsuk fiainkat, hogy e húsvéti nem
zedék soraiba álljanak. T. S.

Sokgyermekes családok földhözjuttatása.
A ni. kir. földmivelésügyi minisz

ter értesítette dr. Kádár Levente 
belügyi államtitkárt, az Országos 
Szociális Felügyelőség ügyvezető 
elnökét, hogy a zsidó tulajdonban 
volt és igénybevett mezőgazdasági 
ingatlanokból 13.000 kát. holdat 
átad a közjóléti szövetkezeteknek 
sokgyermekes földműves családok 
részére történő j ut t at ás  végett. 
A közjóléti szövetkezetek, az Or
szágos Szociális Felügyelőség irá
nyítása mellett, ezekre a birtokokra 
az egykés vidékeken sokgyermekes

családokat fognak telepíteni. Az 
előkészületek ilyen irányban már 
folynak.

Ugyancsak a közjóléti szövetke
zetek utján megindult országszerte 
az öt holdon aluli volt zsidó bir
tokok és igénybevett többezer hol
dat kitevő ingatlanok juttatása is 
ugyancsak sokgyermekes, arra ér
demes családok számára. A köz
jóléti szövetkezetek a juttatásoknál 
a sokgyermekesek közül a hősi 
halottak hozzátartozóit és a had
viselteket előnyben részesítik.

2 napos tekeverseny a Katolikus Körben.
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Köszöntünk, K árpát-Euyesület!
A 70 éves jubileumát ünneplő Ma- 

gyaroszági Kárpát-Egyesület'előtt a Ri
mavölgyi Osztály is meghajtja a tisztelet, 
szeretet és nagyrabecsülés zászlaját.

Mert szent kötelesség, hogy megem
lékezzünk azokról, akik 70 év óta szóban, 
Írásban és cselekedetben tanítják a ter
mészeti szép szeretetét, s rajongó lelke
sedéssel hirdetik és ösmertetik a magyar 
tájak, a magyar hegyek ragyogó szép 
ségét.

Sokan nem is sejtik, hogy milyen jót 
tett velünk a Mindenható Isten, amikor 
ösztönt és teremtő erőt öntött azokba 
a hazafias érzésű cipcer-lelkekbe, akik 
hét évtizeddel ezelőtt megalkották a 
Magyaroszági Kárpát-Egyesületet.

Mennyi öröm és szépséggel szórták 
tele a lelkünket, s mennyi értékes al
kotással gazdagították nemzetünket e 70 
év alatt I

Sokféle küldetés van a világon, s min
den embernek tehetsége és képessége sze
rint jut is valamiféle küldetés, amelyet 
hűen és lelkiismeretesen el kell végeznie, 
de azt a küldetést, amelyet a Kárpát-Egye
sület vezető tagjai végeztek s oly nagy 
lélekkel szolgáltak, már egy magasabb- 
rendü nemzeti missziónak kell minősí
tenünk.

Céljuk ideális, nemes és tiszteletre
méltó volt : megszerettetni az emberek 
sokaságával a természetet, a szép földet, 
a tájat, ezt a tündöklő szép magyar 
világot.

Egyik messzetekintő célkitűzésűk volt 
a Kárpátok hatalmas láncának, de kü
lönösen a Magas Tátrának feltárása és 
hozzáférhetővé tétele. 1873 bán, az egye
sület alapítása idején a Tátra tövében 
még csak egyetlen egy helyen, Ótátra- 
füreden volt néhány lakóház. Körülötte 
járhatatlan vadon, kőszikla, törmelék és 
ősi erdőrengeteg volt.

Izzó lelkesedéssel, fáradhatatlan mun
kával szolgálták az eszmét: a Tátra 
csodaszép világának és a Kárpátokkal 
övezett alhavasi hegyvidéknek feltárá
sát, a turisztika megnyugtató, gyönyör
ködtető szépségének szeretetét s ezzel 
karöltve, az alpinizmusnak, a hegyóriá
sok ostromának felemelő, nagyszerű él
ményét.

A szívós, lankadatlan munka meg is 
hozta gyümölcsét. Elvitathatatlanul az 
ö érdemük, hogy a ma már világszerte hí
res tátrai fürdő telepek, üdülők és nyara
lók sokasága sorakozik a bűbájos feny
vesek között. Pormentes, nagyszerűen 
megépített autó utak, széles sétányok 
vezetnek a fürdőkhöz és nyaralókhoz, s 
pompás gyalogösvények útvonalán jut
hatunk a tengerszemek barátságos men- 
házaihoz.

A bekövetkezett siker nagy perspek
tívát és biztató reményeket nyújtott a 
további fejlődéshez. Ahogy a siker je 
lentkezett, évről-évre szerte az ország 
bán megszervezték az osztályok és helyi 
csoportok formációját és nlunkakörét, 
s folytatták az ország más-más vidékén 
a vadvirágos, lomberdős alhavasi hegy
vidék feltárását és ösmertetését.

Kétségtelen, hogy szép és magasztos 
misszió volt.

De van valami, a Kárpát-Egyesületnek 
még egy más, jellemzőbb tulajdonsága 
Is, amely mindannyiunk előtt sokkal na
gyobbra emeli tekintélyét s glorifikálja 
erkölcsi értékét.

Amikor a világégés elszakított ben
nünket édes hazánktól s kettészakadt az 
egyesület, a változott politikai viszonyok 
következtében, 1920 bán a késmárki 
anyaegyesület kénytelen volt címeréből 
a „Magyarországi* jelzőt elhagyni s ne
vét „Karpathverein“-re változtatni. Em
berfeletti erővel kellett a cseh soviniz
mussal szemben küzdeniük, hogy bizto
sítsák az egyesület életfeltételeit, s hogy 
védjék, őrizzék a közös történelmi múl
tat s épitsék a szebb jövőt.

Hasonló nehéz szerepet juttatott a 
sors a budapesti központnak is. Izzó, 
hazafias lelkületű vezetői elszánt aka
rattal és csüggedetien kitartással taka
rították a romokat és vettek részt az 
újjáépítés, az uj munkakör s uj felada
tok nehéz, hősiességet kívánó munká
jában. Nemcsak továbbhirdetői voltak 
annak a nemes gondolatnak, amely az 
embert az élet zaklatott világából az 
őslermészet tisztaságába, a hegyek, er
dők-mezők utólérhetetlen szépségébe 
vezeti, ahol megpihen az agyonzaklatott

élet, — hanem ők voltak azok a magyar 
lelkek, akik — amikor egyidőre búcsút 
kellett venniök a Tátra-Fátra, Vepor és 
a Királyhegy szépségeitől, fenyőitől és 
patakjaitól, — útmutatót adtak nekünk, 
a szivünkhöz szólva, mondának :

„Vegyétek a hátizsákot a vállaltokra, 
a turistabotot a kezetekbe, minden sza
bad időben... Menjetek, lássatok és gyö
nyörködjetek. De a ti célotok ne csak 
az élvezet és gyönyörűség legyen, ha
nem apostoli küldetés is. Vándoroljatok 
a hegyek közé, a Kárpátok szent bér
cére, az évezredes határra, s lépjetek a 
legmagasabb csúcsra, oda, ahol a leg
nyomasztóbban üli meg lelketeket a fáj
dalom és nézzetek körül, látni fogjátok 
a hegyeket, völgyeket, repkénybefutotta 
emlékeket, templomokat, falvakat és vá
rosokat, mind megannyi oltárkövét a 
magyar kultúrának.

És menjetek le a völgyekbe, térjetek 
be elszakított véreink házába s mond
játok meg nekik, hogy a haza, a meg
csonkított és keresztrefeszitett haza küld 
fiaihoz, testvéreihez ; mondjátok el nekik 
mélységes gyászunkat és fájdalmunkat, 
s élesszétek bennük a hitet, a remény
séget, az elszántságot és emlékezést. 
Mondjátok el nekik, hogy bármily ha
tárokat is rajzolt a békeszerződés, mi 
nem ösmerjük el és nem fogjuk elös- 
merni soha. Véssék a szivükbe, oltsák 
a gyermekeik vérébe, hogy mi megnyu

godni soha nem fogunk, hogy fájó em
lékezéssel, lázas türelmetlenséggel vár 
juk a napot, a feltámadást, a ml igaz
ságunk diadalát... Addig is hisszünk 
Istenben, az Isteni örök igazságban.*

Ezzel az érzéssel, ezzel az Útmutatással 
búcsúztak tőlünk a gyász legszomorubb 
napjaiban. így lettünk mi ennek a kül
detésnek apostolai. így munkáltuk az 
eszmét, a célt, a magyar lelkek meg
mentését, s lettünk bevehetetlen várai a 
magyar gondolatnak. Mert valljuk be 
őszintén, a természet szeretetén kívül 
van a mi szivünknek még egy más, egy 
mindenek felelt való mély és hatalmas 
érzése is: a haza végtelen szerelme. Ebbe 
kapaszkodik a hitünk és minden remé
nyünk.

Most, e pillanatban arra gondolok, 
hogy 20 esztendővel ezelőtt mi is részt- 
vettünk a késmárki anyaegyesület által 
a Tátrában rendezett félszázados jubi
leumon. Az ünnepségnek roppant nagy 
sikere volt, s ennek oroszlánrésze az 
akkori elnök : dr. Guhr Mihály és az 
agilis főtitkár: Hefly Gy. Andor érdeme 
volt. Drága emlékű Hajts Béla kalauzo
lása mellett öt napig túráztunk a hegyek 
között... Soha nem múló szép emlékek!

De vájjon hányán lehetnek még az ün
nepségen résztvevők közül, akik lélekben 
ma Is velünk ünnepelnek? Mert sajnos, a 
Tátra környékén néhány év óta sok minden 
megváltozott. A Rákóczi és Kossuth szel
lemében felnőtt tántoríthatatlan hazafias 
érzésű cipcerek kihalóban vannak, s az 
utódokban, a legfiatalabb nemzedékben 
már nem találjuk meg az apák és őseik

K in ev ezték  a törvén yh atóság i és városi k özellá tá si 
b izottságok  tagja it.

Radvánszky György kormánybiztos- 
főispán a 103.600/1943. K. M. számú 
rendelet 8. §-ának 2. bekezdésében biz
tosított jogánál fogva Gömör és Kishont 
vármegye törvényhatósági közellátási 
bizottság tagjaivá az alábbiakat nevez
te ki:

Dr. Farkasfalvi Farkas Ábris föld 
birtokos Zsip, i)j. Rdkossy Lajos föld- 
birtokos Berzéte, Almdssy László kis
birtokos Kánó, ifj. Szabó Elemér tér 
ménykereskedő, Valaszkay Rezső ipar

társulati elnök és Slolcz Jenő ipartársu
lati titkár Rimaszombat, Potocsnyi József 
nyomdatulajdonos Rozsnyó, Noviczky 
Béla kőbányai üzemi tisztviselő Korláti 
és Berente István Hangya-kirendeltségi 
vezető Tornaija.

Rimaszombat megyei város közellátási 
bizottságának 12 tagját Éva László pol
gármester nevezte ki. A bizottság elnöke 
hivatalból a polgármester, előadója pe
dig Patonay Gábor városi ellenőr.

K o m o ly m unkásságról szá m o lt be a Légoltalm i Liga 
évi közgyűlése.

A Légoltalmi Liga rimaszombati hely1 
csoportja április 15 én, csütörtökön dél
után tartotta meg évi rendes közgyűlé
sét a légoltalmi központ helyiségében. 
Nagyszámú tag jelenlétében dr. Dolmá
ny  Dezső városi tiszti ügyész, elnök 
nyitotta meg a közgyűlést. Szívélyes 
szavakkal üdvözölte a megjelenteket és 
soraikban Henkey-Hönig Vilmos tti. kir. 
vezérőrnagy, területi felügyelőt, Éva 
László polgármestert, Rimaszombat vá
ros légoltalmi vezetőjét és vitéz dr. 
Biikky Jenő m. kir. rendőrtanácsost, a 
város légoltalmi parancsnokát. Az elnök 
ezután a ''ea-csoport elmúlt évi műkö
désétől si/molt be. Hangsúlyozta, hogy 
ma minden magyar embernek tudatában 
kell élnie a légoltalom fontosságának. A 
Liga helyicsoportja, úgy mint a múltban, 
a jövőben is fokozottabb teljesítményt 
óhajt kifejteni, hogy a város lakosságát 
a háború minden veszélyétöi megóvja. 
A liga csoport működése a tanfolyamok 
rendezésében és az Intézkedések ellen
őrzésében volt igen tevékeny, s a sike
res munkából a főrészt Sohler Béla fő
titkár és Zddory Jolán titkárnő vették 
ki. Bejelentette ezután dr. Dohnányi 
Dezső elnök, hogy az elnökség mandá
tuma lejárt. Éva László polgármester 
vette át most az elnöklést és indítvá
nyára a közgyűlés újabb két esztendőre 
egyhangú lelkesedéssel elnökké dr. Doh- 
nányi Dezsőt választotta meg. Alelnök: 
Sohler Béla városi tűzoltóparancsnok 
lett. Titkárnak Zádory Jolánt, pénztárossá 
pedig Patonay Gábor városi ellenőrt 
választották meg. A számvizsgáló-bizott
ság elnöke TŐrös Pál számvevőségi fő
tanácsos lett.

Dr. Dohnányi Dezső elnök megkö
szönte a közgyűlés bizalmát, majd Soh
ler Béla terjesztette be a csoport mű
ködésére vonatkozó részletes titkári 
jelentését. Örömmel jelentette be, hogy

a taglétszám évről-évre emelkedik, s 
jelenleg 762, amelyből azonban csak 
45 °/o esik a háztulajdonosokra. Kikép
zésben eddig 486 fő részesült. Nagy 
tetszés mellett szólott arról, hogy

a honvédelmi miniszter a legtelje
sebb elismerését fejezte ki a helyi

csoport működése feleit,
s ennek jeléül megbízta az egész vár
megye légoltalmi oktatásának megszer
vezésével.

A nagy tetszéssel fogadott tartalmas 
jelentésért dr. Dohnányi Dezső elnök 
mondott köszönetét az ügybuzgó volt 
főtitkárnak. Majd Patonay Gábor pénz
táros a liga-csoport zárszámadásait ter
jesztette elő. A bevételek 231347 t, a 
kiadások pedig 216392 P-t tettek ki, 
igy a maradvány 149'55 P. A leltári va-

hüséges magyar nemzet-szeretelét. A 
nagy .világégés, az uj világszemlélet 
elhamvasztotta ezt a szeretetet és széjjel
választotta az apát a fiaitól.

Változtak az idők — változtak az em
berek.

* * *
Én már átmeneteltem az élet utjának 

nagyobbik felét, de ma is ugyanaz va
gyok, aki 50 évvel ezelőtt voltam: gyó
gyíthatatlan szerelmese a hegyek vilá
gának, a lelki béke tiszta birodalmának, 
és az üdvösséget Ígérő nagy Magyaror
szágnak. Néha, napfényes időben el el
zarándokolok a szőlői Nagyhegy vadvi
rágos platójára, s lefekszem a magas 
fűbe, két kezem összekulcsolom a fejem 
alatt s nézem a kék eget, a felhőt, a 
remegő, illatos verőfényt s élvezem a 
napsugaras gyönyörűséget, s úgy elfog 
a vágy, a néma epedés a Tátra, a Ki
rályhegy s a többi magas hegyek után 
és sóvárgó lélekkel vágyódom arra a 
mesebeli csodára, hogy egyszer, Isten 
segítségével még ott állhassak én is a 
magyar Murányi-vár bástyafalán s túl
áradó boldogsággal nézzem s templomi 
áhítattal csodáljam földünk egyik leg
szebb panorámáját: a Murányvölgy tün
dér! világát, a kéklő nagy hegyek lebi
lincselő, szeplőtlen, tiszta birodalmát.

Úgy legyen !
Ezzel a felemelő érzéssel köszöntöm 

és őszinte szeretettel üdvözlöm a Rima
völgyi Osztály nevében a 70 esztendőt 
ünneplő Magyarországi Kárpát-Egyesü
letet !

Rábely Miklós.

gyón értéke megközelíti az 1000 P-t. 
A jövő évi költségvetést 236955 P-vel 
irányozták elő. A szakszerűen kidolgo
zott zárszámadásokhoz Törös Pál szó
lott hozzá, aki

a taglétszám emelését tartotta 
vánatosnak.

ki-

A közgyűlés örömmel fogadta Mátrai- 
Makovits Jenő cserkészparancsnok aján
latát, hogy

a cserkészcsapat tagjai utján indít
propagandát a lakosságnak a Ligába 

való belépésére.
Henkey- Hónig Vilmos vezérőrnagy 

szólalt fel a tárgysorozat után. Őszinte 
elismerését fejezte ki a csoport példát- 
adó és mintaszerű működése felett, s 
nagy dicsérettel emlékezett meg dr. Doh
nányi Dezső elnök, Sohler Béla alelnök 
és a legutóbb oly szép eredménnyel 
vizsgázott Zádory Jolán titkárnő mun
kásságáról. Majd rámutatott

a nők fontos szerepére a légolta
lom terén.

Ma csaknem 90%-ban a nőkre hárul 
az itthoni légvédelmi kötelességek súlya 
és felelősségérzete. Felhívta a nőket, 
hogy minél többen jelentkezzenek az 
elsősegélyre kiképző tanfolyamra. Végül 
a közösségi gondolat támogatására hívta 
fel a csoport tagjait, mert csak annak a 
nemzetnek van jövője, amely közös 
érzéssel dolgozik a szebb és boldogabb 
jövendőért.

Az elnök megköszönvén a területi 
felügyelő Útmutatásként szolgáló értékes 
beszédet, s — a Magyar Hiszekegy el- 
imádkozása után — a komoly és hasz
nos munkásságról beszámoló közgyűlést 
bezárta.

A rim aszom bati „É n e k li! If jú s á g "  újabb nagysikerű

Virágvasárnap délelőttjén a rimaszom
bati állomásról 48 leány és 37 ifjú in
dult el Budapestre virágos jókedvvel 
és derűt árasztó fiatalos lelkesedéssel. 

Az „Éneklő Ifjúság*: a rimaszombati 
Egyesült Prot. Gimnázium és a ró
mai kát. Női Kereskedelmi Szak- 

tanfolyam énekkarának tagjaiból 
állott a vezetőkkel együtt 90 főt kitevő 
kis expedxió, amely arra volt hivatva, 
hogy a levegő hullámain át — immáron 
ötödször — tegyen bizonyságot az egész 
ország színe előtt arról, hogy Rimaszom
batban az ifjúság éneknevelése az első 
helyen áll. A Magyar Rádió megtisztelő 
meghívásának tett eleget Lackner László 
énektanár, amikor a mai nehéz Időkben

is tetté váltotta ezt a kedves és sok él
ményt nyújtó szereplést, amely

városunknak újabb hirt és dicsősé- 
séget szerzett.

Csak dicséret és elismerés illeti érte a 
zene és ének nemes ügyének rimaszom
bati „apostolát* és az 6 kitűnő tanít
ványait, akik április 20 án, délelőtt II 
óra 15 perckor a budapesti Rádió 550'5 
m-es hullámhosszán gyönyörködtették 
el a hallgatókat szebbnél-szebb nótáik
kal.

Bach János Sebestyén húsvéti korálja 
csendült fel elsőnek ragyogó fénnyel a 
85 énekes ajkán. „Ragyogva tűz a nap
sugár*, igy kezdődött a szöveg. S mintha 
a természet is az ifjúsággal együtt örült
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G yerm ekekt
önként kérik a hashajtót, ha mér 
egyszer Darmolt kaptak. A Oarmol 
ize kitűnő és fájdalom nélkül hal 
Darmolt adjon Ön 
la gyermekeinek

volna, tényleg ragyogva sütött a nap, 
amely a magyar fővárost, a kék Duna 
legszebb gyöngyszemét tavaszi pompába 
borította. Ragyogtak a szemek és kipi
rultak az arcok az első diadalmasan 
felzengö akkordok után. Az „Éneklő If
júságion jele sem volt a mikrofon-láz
nak. Utána Isaac „Innsbruck" cimü édes- 
bus madrigáljának lágy dallamai száll
nak. Mosolygó könnyek, halkan tova- 
szálló pianók. Majd Lully bájos „Tánc
dala" következett. A 3—3 leányhangból 
álló szólista csoport és a nagy kórus 
együttese libbenő könnyedséggel adta 
elő az énekt'Chnikailag is igen nehéz 
müvet, amely ifjaink előadásában a rá
dión át nagyszerűen hatott. A megölt 
legényről szóló kis népballada egysze
rűségével a sziveket fogta meg. Nádasdy 
Kálmán két népdal-feldolgozása is méltó 
tolmácsolókra talált. Látszott az előadá
sán, hogy szeretettel tanulták és gyako
rolták.

Kodály Zoltán „Norvég leányok" cimü 
darabja minden tekintetben a műsor 
legnehezebb száma volt. A zenei feladat 
súlyosságát legjobban bizonyítja, hogy 
rádióban először most hangzott el ifjú
sági énekkar előadásában. Bemutatója 
Kolozsvárott volt nemrégen. Ez az új
szerű, csupa apró képből álló remekmű: 
fájdalmasan feljajduló, majd csendes 
megadásba hanyatló bánatával egész 
különleges helyet foglal el Kodály leg
újabb müvei között. Az „Éneklő Ifjúság" 
teljesen átérezte a feladat nagyságát | 
és minden dicséretet megérdemel töké- ] 
letes előadásáért, amelyet a szerző — | 
mint ígérte -  a mikrofonon át maga isi 
meghallgatta. Bárdos Lajos pompás 
„Bogolyai táncdalai“-nak sodródó tem
pójú előadásával végződött a pontosan 
25 percig tartó közvetítés, amely a Rádió: 
osztályzatában „l es" kalkulust nyert és j 
elfogulatlan bírálók szerint is a legtelje ! 
sebb sikert érte el.

A virágzó Budapesten eltöltött 3 szép i 
nap az erkölcsi diadal mellett megér
demelt szórakozásokat is hozott kedves 
dalosainknak. A 90 főnyi társaság a 1 
megerőltető próbák mellett is hasznosan ; 
és kellemesen töltötte el az időt. Egy- 
csalédba tömörülve járták a fővárost. 
Az atyai szigort Sándor Jenő vezető ta
nár képviselte, aki Lackner Lászlóval 
együtt szivvel-lélekkel fáradozott azon, 
hogy az ifjúság méltóan képviselje a két 
intézet hírnevét. Az anyai feladat Ri- 
sdnyi Mária kereskedelmi iskolai tanárnő 
és özv. Komáromy Zoltánné gimn. fel
ügyelőnő, a kedves „Manci néni" vállaira 
hárult, akik igaz szeretettel gondoskod
tak a bájos leánygárdáról.

Dalosaink a jól végzett munka érzé
sével érkeztek haza, hogy kiélvezzék a 
húsvéti szünidő még hátralévő pár nap
ját. Sok élményt, derűt és tapasztalato
kat hoztak magukkal, egyben hálás kö
szönetét azok iránt, akik ezt a felejthe
tetlenül szép kirándulást lehetővé tették.

♦ * *
Az „Éneklő Ifjúság" budapesti szerep 

lésének közvetítése rádió-technikai szem
pontból is kitünően sikerült. A leadás 
kristálytiszta, a vétel pedig zavartalan 
volt, úgyhogy énekeseink kifogástalan 
előadása az éter hullámain át is mara
déktalan hatást keltett.

A reform átus  
egyház v irágvasárn ap i 

seregszem léje.
Virágvasárnap délután 5 órai kezdet

tel tartotta meg a református egyház a 
gimnázium tornatermében hagyományos 
seregszemléjét.

A CXXV. zsoltár 1. versének elének- 
lése vezette be a vallásos délutánt, mely
nek elhangzása után Szűcs István vallás- 
oktató-leikipásztor olvasott igét és imád
kozott. A vallásos délután kiemelkedő 
müsorszáma volt Rőcz András zenemű
vészeti főiskolai hallgató művészi gor
donka játéka. A hallgatóság élénk ér
deklődéssel és élvezettel hallgatta a 
szebbnél szebb darabokat: Schubert
Preggiera-ját, Saint Saens Allegratto con

motto c. részét, Schumann Álmodozás c. 
darabjait, melyeket a művész megszó
laltatott. Élénk éljenzést és tapsot vál
tott ki Rácz András saját szerzeményű 
darabjával is. Azzal a jóleső érzéssel 
fogadta a közönség a művészi játékot, 
hogy mint a „mi fiunk" gyakrabban fog 
ebben az élvezetben részesíteni a jövő
ben is bennünket. Valamennyi darabot 
Kosko Sárika kisérte a tőle megszokott 
szép zongorajátékával, mely nagyban 
emelte a darabok művészi értékét.

Jól esett hallanunk Szigethy Rózsa tol
mácsolásában Ady E.: Köszönöm, köszö
nöm, köszönöm... Áprily L.: Találkozás 
és Reményik S.: Kegyelem c. versét. 
Szigethy Rózsa életlé tette a gondolato
kat, melyeket a költők fenti vallásos 
verseikben az isteni kegyelemről és 
bűntudatról kifejezni akartak.

Utána K. Nagy István gimn. tanár 
tartotta meg előadását „Vallásosság a 
modern magyar költészetben" címmel. 
A mindvégig nagy figyelemmel és ér
deklődéssel hallgatott előadásban ügye
sen és szakavatott kézzel mutatott rá 
Ady Endre nagyságára, akinél a bűntu
dat oiyan erős, hogy szinte a lélek Iá 
zadásának lehet nevezni. Balassa mel
lett nagyobb vallásos költőnk után Re
ményik Sándor, Áprily Lajos költészetét 
és abban a vallásosság megnyilatkozá
sát tárta fel. Hálával és szeretettel fo
gadta a hallgatóság az aktuális, mind
végig érdekes és értékes előadást.

A Rejormátus Vegyeskar Szűcs György 
kántor vezénylésével Balzett N. J.— 
Varga Tamás : Szegény szivünk reménye 
c. darabját kedvesen és művésziesen 
adta elő.

Végül Varga Imre lelkipásztor rövid 
bezárójában rámutatott arra, hogy a múlt 
kötelez. Az elmúlt két évtized alatt a 
virágvasárnapi szemlék nemcsak a re
formátusoknak, hanem a magyarságnak 
is testvéri találkozói voltak. Adja az Isten, 
hogy a jövőben is azok legyenek. A 100. 
dicséret eléneklésével végződött a szép 
sikert és nagy hatást keltő előadás.

A rim aszom bati tűzharcosok  
ózdon.

A Magyar Tűzharcos Szövetség ózdi 
főcsoportja április 18 án, virágvasárnap 
tartotta évi rendes közgyűlését, amelyre 
a rimaszombati itlzharcos csoportot is 
meghívta. A szívélyes hangú meghívásra 
a rimaszombatiak 18 tagból álló kül
döttséggel indultak el vasárnap kora 
hajnalban. Ózdra érkezvén, dr. Gabonás 
János vezetőtiszt vezetése mellett az ózdi 
Hősök - Emlékművéhez vonultak, ahol 
Speckner Szilárd vezetőtiszttel az élen 
zászlaik alatt felsorakoztak az ózdi tűz
harcosok is. Az „Imához" szóló kürtjei 
hangjai mellett dr. Istók Barna elnök és 
dr. Dohnányi Dezső alelnök tették le a 
rimaszombati küldöttség babérkoszorú 
ját, majd mindkét alakulat diszmenetben 
vonultak el a Hősök-Emlékmüve előtt.

11 órakor folyt le az évi közgyűlés 
dr. Fabinyi József kohóigazgató elnöklete 
mellett, aki meleg szavakkal üdvözölte 
a vendégbajtársakat. Majd dr. Quirin 
Leó műszaki vezérigazgató, m. kir. bá
nyaügyi főtanácsos, országgyűlési kép 
viselő mondott magasan szárnyaló be
szédet, s a mai Időkben fokozottabb kö- 
telességteljesitésre hivta fel a tűzharco
sokat. A közgyűlés után dr. Istók Barna, 
a rimaszombati csoport elnöke megkö
szönte a meleg fogadtatást és rámuta
tott á két csoport között kezdettől fogva 
fennálló igaz barátságra. Dr. Gabonás 
János vezetőtiszt visszaemlékezett arra, 
hogy életpályáját éppen Ózdon kezdte, 
majd a tűzharcos jelszó jelentőségét 
méltatta. A közgyűlés tagjai szeretettel 
ünnepelték a rimaszombatiakat, akiket 
végül egytálételes bajtársi ebéden is 
vendégül láttak. A küldöttség tagjai a 
legkellemesebb emlékekkel a lelkűkben 
délután utaztak el Ózdról.

A kormány felemelte a gazdatisz 
tek és gazdasági munkások öregségi 
járadékát. A hivatalos lap múlt vasár
napi száma kormányrendeletet közölt, 
amely szerint az Országos Mezőgazda- 
sági Biztositó Intézet a gazdatisztek 
öregségi, rokkantsági és özvegyi nyug 
diját, továbbá gyermeknevelési segélyét, 
ezenkívül a gazdasági munkások és 
cselédek öregségi és özvegyi járadékát 
1943. január 1-től számítva a rendkívüli 
szolgáltatási pótlékkal átlagosan 30 szá
zalékkal emelte.

Hősi halál. Pásztor István m. kir. 
honvédzászlós a keleti harctéren éleiét 
áldozta fel a Haza és a kereszténység 
védelmében. A nagy katonai jövő előtt 
álló, 19 éves ifjú tiszt halála szüleiket 
korán elvesztett, egymást rajongásig 
szerető testvéreket: Pásztor Mária és 
Malvin tanítónőket, valamint Pásztor 
Béla tanítót döntötte mély gyászba. A 
hősi háláit halt lelkiüdvéért a szentmise 
áldozatot április 20 án, kedden reggel 
mutatták be a rimaszombati plébánia- 
templomban.

H Í R E K
H usvét- ünnepe

ebben az évben április 25-ére esik, 
ami a történelmi idők folyamán 
eddig csak négyszer történt meg 
és pedig az 1666., 1734., 1886. és 
a most folyó esztendőben, líusvét- 
nak a legkésőbbi időpontra esése 
éppen olyan ritkaságok közzé tar
tozik, mint amikor Krisztus fel
támadásának szent ünnepét a leg
korábbi dátumon: március 22-én 
ünnepelhetjük. Az idők során ez 
is négy ízben, legutoljára 1818-ban 
történt meg.

Régi jóslás szerint, ha husvét- 
vasárnapja Márk-napjára esik „jaj
gatni fog a világ.u Bizzunk azon
ban a mindenható Istenben, hogy 
miként egyszülött Fiának e napon 
dicsőséges Feltámadását adta, a 
Bennük és az isteni igazságban 
hivő magyar népnek is meghozza 
a szebb és boldogabb jövendőt.

Ebben a hitben és reményben 
kíván a „Gömör“ kedves Olvasói
nak, Előfizetőinek és Hirdetőinek 
boldog és örömteljes húsvéti ünne
peket.

Dr. Horváth Árpád alispán beikta 
tása. Dr. Radvdnszky György, Gömör 
és Kishont vármegye kormánybiztos
főispánja a vármegye törvényhatósági 
bizottságát április 30 án, pénteken dél
előtt 7» 12 órára Rimaszombatba, a 
vármegyeháza nagytermébe rendes köz
gyűlésre hivta össze. Ennek keretében 
teszi le hivatali esküjét dr. Horváth 
Árpád, a vármegyének az 1942. évi 
XXII. t. c. 3. §-a alapján kinevezett 
alispánja. A 27 pontból álló tárgysoro
zat élén az alispán tesz jelentést a leg
utóbb tartott rendes közgyűlés óta eltelt 
időszakról.

Igazolás. A m. kir. belügyminiszter 
Dessewffy Árpád, Pozsega vármegye 
örökös főispánja, ny. kir. Ítélőtáblái biró 
és leszármazottai részére a „Cserneki 
és Tarkeöi" előnév használatára jogosító 
ősi magyar nemességet és az örökös 
főispánf méltóságot 55.791/1941.—II a. 
számú bizonyítványával igazolta.

Ugyancsak a m. kir. belügyminiszter 
413.556/1941.—11. a. szám alatt folyó 
évi március 31-én kelt bizonyítványával 
megállapította a többek között: Márkus 
Sarolta férj. Gerenday Károlyné és Már
kus Elemér régi magyar nemességének 
és ősi családi címerük használatához 
való joguknak igazolását.

A szaksajtó kiállításon részt vett a 
Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat is. Áz előkészítés nehéz mun
káját dr. Szabó-Patay József Nemzeti 
Muzeum-i igazgató, a társulat titkára, 
rimaszombati földink végezte, olyan 
szép eredménnyel, hogy a kiállításon a 
társulatot aranyéremmel tüntették ki. 
Ebből az alkalomból a Természettudo
mányi Társulat legutóbbi közgyűlésén 
méltatták kitűnő földink áldozatos mun
kásságát, s Szabó-Patay Józsefnek a 
Természettudományi Közlöny szerkesz
tőségéből megrongált egészségi állapota 
miatt történt megválásáról dr. Gombocz 
Endre titkári jelentésében megemlékezve, 
a Társulat legnagyobb elismeréssel adó
zott dr. Szabó Patay József kiváló mun
kásságának.

Előléptetés. A m. kir. belügyminisz
térium Szöllösy Jánost Rimaszombat 
megyei város I. osztályú pénztárnokává 
léptette elő, s igy nevezett szolgálati 
éveinek beszámítása mellett a VIII. fiz. 
osztály első fokozatába került.

Vöröskeresztes ápolónői vizsga Zó
lyomi Pálné áll. el. iskolai tanítónő, a 
vármegyei Vöröskeresztes Fiók előadó
nője 10 napos házi betegápolási tan
folyamot tartott a polgári leányiskola 
III—IV. osztályos növendékei számára. 
A hallgatók április 16 án az állami kór
házban megtartott vizsgán adtak számot 
a 30 órán elsajátított elméleti és gyakor
lati tudásukról dr. jékci Balogh Ádámné, 
vármegyei önkéntes főápolónő és dr. 
Kriesch Lajos kórházi főorvos, a Vörös
keresztes Fiók ügyvezető elnöke előtt. 
Az Iskola tanári karát Kontratovich Jo
lán h. igazgató, Varga Etelka és Rokosz 
Józsefné tanárnők képviselték. A vizs
gázók a rövid tanulmányi idő ellenére 
is kitünően feleltek és gyakorlati rész
ben is nagy ügyességről tettek bizony
ságot. Dr. jékei Balogh Ádámné, mint 
a vizsga elnöke nagy elismerését fejezte 
ki a hallottak és látottak felett, s mon
dott köszönetét a nemes ügy érdekében 
fáradtságot nem ismerő Zólyomi Pálné 
előadónönek szakavatott működéséért.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett jó 

férjem elhalálozása alkalmából mély fá j
dalmamat részvétükkel igyekeztek enyhí
teni, s azoknak, kik a végtisztességtéte- 
lén megjelentek és akik ravatalára ko
szorút helyeztek, ez utón mondok hálás 
köszönetét.

Himaszombat, 1943. április hó.

özv. Göntöry Arnoldné.

Chlorodont
f o g p a s z t a

vakító fehér fogakról, üde é» tisita
leheletről gondoskodik.
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I Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! I

Kinevezés. A m. kir. belügyminiszter 
dr. Takács László városi főjegyző, szek
szárdi lakost Rozsnyó megyei városhoz 
polgármesterhelyettes - főjegyzővé kine
vezte.

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

A vásárló közönség figyelmébe.
Május 1-től, szombattól kezdve a nem 
élelmiszerrel kereskedő üzletek a nyári 
idény alatt szombaton reggel fél 9-töl 
délután 2 óráig lesznek nyitva, délután 
pedig hétvégi szünetet tartanak.

A gazda kötelessége : sürgősen 
megtekinteni a községi elöljáró
ságon közszemlére kitett gazda- 
lajstromot és az esetleges tévesen 
bevezetett a d a t o k  kiigazítását 
kérni.

Pályázat. Gömör és Kishont várme
gye törvényhatóságánál nyugdíjazás foly
tán két kisegítő szolgai állás kerül be
töltésre. A pályázati hirdetmény a vár
megyei hivatalos lap 1943. évi április 
hó 22 én megjelent számában került 
közlésre, amelyből a részletes pályázati 
feltételek megtudhatók. Felvilágosítással 
egyébként a hivatalos órák alatt a vár
megye irodaigazgatója is szolgál.

Csendes nap a gimnáziumban. A
keresztény felekezetek április hó 17- én, 
szombaton az Egyesült Prot. Gimnázium
ban csendes napot tartottak, amikor az 
ifjúság a vallástanárok nagybőjti elmél
kedését hallgatták meg.

A tífusz elleni oltást jórészt befejez
ték. Akik az oltási kötelezettségnek még 
eleget nem tettek, április 28 án, szerdán 
délután 3 órakor jelentkezzenek a város
háza nagytermében. Ugyancsak a jövő 
hét végén oltják be a gimnázium tan
testületét és növendékeit is.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Évi közgyűlés. A Felvidéki Magán 
tisztviselők és Alkalmazottak rimaszom
bati székhellyel biró Szövetsége évi ren- 
des közgyűlését április 27 én, kedden 
délután 4 órakor tartja Budapesten a 
TÉBE helyiségében (V.Gróf Tisza István- 
utca 12).

A gazdalajstromból tájékozód
hattok beszolgáltatást kötelezett
ségeitekről. Sürgősen tekintsétek 
meg az elöljáróságon.

Közérdekű értesítés. A földmivelés- 
ügyi minisztérium 1943. április 18-án 
megjelent 2170/1943. M. E. sz. rende
lettel az OMB1 járadékosainak az eddigi 
nyugdijtörzs összegét évi 30'— illetve 
24'— pengő rendkívüli pótlékkal fele
melte és elrendelte, hogy a fokozódó 
járadékrészeket, valamint járadéktörzs- 
pótlékokat 30 %'OS rendkívüli pótlékkal 
kell kiegészíteni. A fenti pótlékok a jo
gosultakat 1943. január 1 - töl illetik. — 
A Felvidéki Magántisztviselők Szövet
sége Rimaszombat figyelmezteti az ér
dekelteket, hogy az eddig segélyben ré
szesülő MABI járadékosainak minden 
év május 1. és junius 15 ke, az OMBI 
járadékosainak dec. 1- és 15 ke között 
kell helyhatósági bizonyítvánnyal iga- 
zolniok, hogy anyagi helyzetük előnyö
sen nem változott.

A Gömör és Kishont vármegyei m. 
kir. Közellátási Felügyelőség létszá
mának felemelése folytán előadói, keze- 
iői és napidijas tisztviselőket, valamint 
egy napibéres altisztet vesz fel. Az al
kalmaztatás iránti kérelmek a m. kir. 
közellátásügyi miniszterhez címezve és 
sajátkezüleg megírva a m. kir. Közel
látási Felügyelőséghez (Rimaszombat, 
Koháry-ut 4. sz.) nyújtandók be, ahol az 
állással kapcsolatos feltételek is meg
tudhatók.

A tábori posta csomagforgalom 
megindítása. A m. kir. honvéd vezér
kar főnökének rendelkezése folytán a 
polgári postahivatalok április 15 tői is
mét felvesznek tábori postacsomagokat. 
A csomagok két kilogram súlyúak lehet
nek és feladásuk kizárólag a kékszinü 
bélyegjegyes tábori postai levelezőlapok 
megfelelő havi szelvényének felhaszná
lásával történhetnek. Nyomatékosan fel
hívják azonban a közönség figyelmét, 
hogy kizárólag csak azok részére küld
jenek csomagot, akik zzt kérték. A cso
magokban romlandó tartalmú élelmi
szer nem küldhető.

Elitéit volt rendörőrmester. A rima- 
szombati kir. törvényszék büntetőtanácsa 
Tamás Gyula volt rozsnyói rendőrmes
tert két rendbeli csalás és egyrendbeli 
hamistanuzásra való rábírás vétsége ci- 
mén 2 évi börtönbüntetésre, 10 évi hi
vatal- és politikai jogvesztésre Ítélte el. 
Tamás Gyulánét bünrészesség címén 
100 P pénzbüntetéssel sújtották. Az 
Ítélet — fellebbezés folytán — még nem 
jogerős.

S P O R T .

Labdarúgás.
Rimaszombati Törekvés—Ózdi VTK 

2:1  ( 1: 1). Az elmúlt vasárnapi nagyon 
kedvezőtlen időjárás sem akadályozta 
meg a szépszámú közönséget, hogy ki 
ne menjen a ladarugó mérkőzésre. Öröm
mel tapasztalható, hogy a sport iránti 
érdeklődés szélesebb rétegekben is meg
indult és ma már sokkal nagyobb a 
pálya látogatottsága, mint volt például az 
őszi idényben. Igaz, hogy ez a csapat 
meg is érdemli a pártfogást és érdeklő
dést. Kedvező idő esetén még sokkal 
többen lettek volna.

A felállítás a következő volt: Juhász, 
Csapó, Molnár I., Balaton, Kardos, 
Kosztra, Barczi, Szapári II., Kisfaludy, 
Murányi, Dombóvári. A választás nekünk 
kedvez és széllel hátban kezdünk. Mind
járt a 3. percben Kisfaludy egy szép 
beadásból érvényesít. 1 :0. Ekkor olyan 
nagy volt a lendület és olyan jói ment 
a játék, hogy mindenki nagy, több gólos 
győzelmet remélt. Azonban a 6. percben 
az ózdi csapat kiegyenlit. 1:1. Ettől 
kezdve főleg mezőnyjáték alakult ki és 
mindkét csapat részéről egy két veszé
lyesebb, de végeredményben nem sike
rült lefutáson kívül egyéb nem történik. 
A II. félidőben annak ellenére, hogy 
csapatunk széllel és nappal szemben 
játszott, mégis többet volt veszélyesebb, 
azonban eredményt egyik fél sem tudott 
elérni. Végre a 40. percben Dombóvárit 
egy veszélyes lefutása közben a 16 oson 
gáncsolják, miért szabadrúgás jár. Ennek 
Molnár I. áll neki és a sok ózdi védő 
és kapus között éles félmagas lövéssel 
a hálóba küldi a labdát. 2:1. Ezzel a 
reménytelennek hitt mérkőzést sikerült 
meg is nyerni.

Csapatunkban nagyon jól állt a lábán 
a védelem és főleg neki köszönhető 
a győzelem. Csatársorunk nem boldo
gult a kullancsként tapadó ellenféltől. 
Nagy hiba volt azonban Murányinak a

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

beállítása, aki a csapatban már ősz óta 
nem játszott. Nagy szerencse, hogy 
miatta nem veszítették el a két pontot.

A bajnoki mérkőzés előtt */. 2 órai 
kezdettel elömérkőzés volt. Eredmény : 
Törekvés II.—Sajógömöri LE 6:2 (5:0).

Husvétkor nagy sporteseményre ké
szülnek a helyi sportegyesületek. Vasár
nap a Törekvés I. csapata a Losonc- 
apátfalvai TSE NB III. csapatát vissza
vágó barátságos mérkőzésre látja ven
dégül. Ezen a mérkőzésen fog először 
védeni a messze idegenből hazatért 
Andrásik. A mérkőzés kezdete délután 
4 órakor lesz.

Előtte húsvéti körmérkőzést rendez
nek a helybeli sportegyesületek a Sze
rencsi LE, Rimatamásfalvai LE, Rima- 
szombati LE és a Rimaszombati Törek
vés II. csapatai között.

A mérkőzések sorrendje a következő: 
Vasárnap: délután 1 órakor a Rimata
másfalvai LE—Rimaszombati Törekvés
II. Délután fél 3 órakor a Szerencsi LE— 
Rimaszombati LE csapatai mérkőznek. 
Másnap, hétfőn délután fél 3 órakor a 
két vesztes és 4 órakor a két győztes 
csapat játszik. A körmérkőzés győztese 
szép emléktárggyal fogja gyarapítani 
egyesületét.

MLSZ-Felvidéki kerület.
Sajóvölgyi csoport. I. osztály.

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

11 — 9------- 2—29:16 18
1 1 - 8 —1— 2—36:17—17
1 1 - 5 - 3 -  3 -29:16 -13  
II -  5 -  3 -  3 -32:20-13
1 1 - 5 - 1 -  5-35:24—11
1 1 - 5 ------- 6—14:21 — 10
1 1 - 2 ------- 9-21:41— 4
11—1 —1 0 - 1 1 : 5 0 - 2

Egyéb eredmények:
Rozsnyói MSC—Tornaijai LE 2:2. 
Farkaslyuki OTE—Jolsvai SK 6:1. 
Bánrévei VSC— Özörényi CLSE 2:1.

Tekeverseny. A Katolikus Kör husvét- 
vasárnap és hétfőn saját újjáépített lé
ces-tekepályáján nagyszabású tekever
senyt rendez, melyre mindenkit szere
tettel meghív a rendezőség. A dijak 
megtekinthetők a Katolikus Körben.

M E G H Í V Ó .
A H O N S Z rimaszombati fiókja

IV. rendes közgyűlését
1943. május hó 9-én (vasárnap) 15 
órakor tartja a rimaszombati Polgári 
Olvasókör emeleti különtermében, erre 
a tagokat az elnökség bajtársi szeretet
tel meghívja.

A tagok közül szavazati joggal az 
alapszabályok értelmében azok bírnak, 
akik tagdijhátráléka nem tesz ki többet, 
mint egy évi tagdíj, ezért a hátráléko- 
sokat tagdijaiknak közgyűlésig való ren
dezésére kérjük fel.

A közgyűlésen csak azok az indítvá
nyok kerülnek tárgyalásra, amelyeket az 
indítványozó a közgyűlés napját meg
előző három nappal az elnökséghez Írás
ban benyújt.

T Á G Y S O R O Z A T :
1. Hiszekegy.
2. Elnöki megnyitó.
3. Titkári jelentés az 1942. évről.
4. Pénztári jelentés az 1942. évről, 

erre vonatkozó számvizsgáló bizottsági 
jelentés.

5. Költségvetés megállapítása az 1943 
évre.

6. Ellenőr és számvizsgáló bizottság 
választása.

7. Esetleges indítványok.
8. Himnusz.
Szives megjelenését bajtársi együtt

érzéssel elvárjuk.
Rimaszombat, 1943. április hó 21.

Vitéz Kemény Géza s. k. 
elnök.

Dr. Istók Barnabás s. k. 
titkár.

Nemzeti filmszínház.
Husvét kettős ünnepén és április hó 

27-én, kedden Karády Katalin legújabb 
nagy filmje, az „Ópiumkeringö" kerül 
műsorra. Három izgalmas nap esemé
nyeit viszi a vászonra az érdekfeszitő 
történet, öt jóbarát békés egy Ottlétét 
zavarja meg a gyönyörű nő, mig végre 
győz az igazi szerelem. Karády Katalin 
az egyéniségéhez illő főszerepben és uj 
slágerével „bóditja el" a nézőket. Mellette 
Jávor Pál, Petrovich Iván, Greguss Zol
tán, Pálóczy László, Baksa Soós László 
és Egyed Lenke játszák a főbb szere
peket. — Április 28 án, szerdán és 29 én, 
csütörtökön Paul Wegener nagyszerű 
filmdrámáját mutatja be a filmszínház: 
„Moszkva—Shanghai“ címen. Orosz
ország és Kina határán folyik le a 
lélekzetelállitóan izgalmas és szép sze
relmi történet. Főszereplői: Pola Negri 
és Gustav Diessl, közreműködik a Don- 
kozák énekkar Serge Jaroff vezényleté
vel. — Április 30 án kerül bemutatóra 
Szörényi Évának legújabb nagy szerepe, 
a „Tavaszi szonáta", amely két müvész- 
lélek ideális szerelmének bűbájos tör
ténetét adja. Az elragadó szépségű és 
kedves Szörényi Éván kívül a főszere
peket vitéz Benkő Gyula, Uray Tivadar, 
Makláry Zoltán, Földényi László és 
Pethes Sándor játszák.

25 év körüli komoly leány
vagy

gyerm ek telen  f ia ta l asszony
felvétetik a Borsodnádasdi Lemezgyári 
Konzumba pénztárhoz és könyvek be
írásához. Föltétien megkivántatik szép- 
és gyorsírás és jó számolás. Fizetés 60 
pengő és t e l j e s  e l l á t á s .  — Ci m:  
Horchocsik László konzum-vezető. 3-3

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 feloszlatott 
„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

3 - 3  polgármester.

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

334/1943. tk. szik. szám.

Á rv e ré s i h ird e tm é n y -k iv o n a t.
Tátra Bank r. t. végrehajtatónak isme

retlen helyen lakó Mysik Ferenc és 
neje, Andrle Hedvig képv. dr. Dohnányi 
Dezső ügygondnok végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság az újabb 
árverést 2090 P tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett Rimaszombat vá
rosban fekvő, s a rimaszombati 1906. 
sz. tkvi betétben A. I. 1 sorszám 611/2. 
hrsz. alatt felvett és egészben végrehaj
tást szenvedők nevén álló ház és udvar 
ingatlanra 2400 P kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1943. évi május hó 4. 
napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Iparos utca 3. sz. 
I. e. 9. ajtó) fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan 3600 
P-nél alacsonyabb áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár lOVo-a. ame
lyet a magasabb ígéret ugyanannyi 0 „-ára 
kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1943. évi február hó 
27. napján.

Dr. Mosánszky Lothár s. k.
kir. tvszki biró.

A kiadmány hiteléül:
Balogh

sh. tisztv.

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


