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A magunk ereje.
(m l .)  Tapasztalati tény, hogy inig 

sokat szidunk másokat, addig ke
veset kritizáljuk magunkat. Azt a 
bizonyos szálkát a mások szemé
ben könnyen meglátjuk, de a ma
gunk szeméből nem dobjuk ki 
a tisztánlátást zavaró gerendát. 
Büszke mellveregetéssel hangoztat
juk erőnket, de ha meg kell mu
tatni a magunk erejét, akkor ezer 
apró érdek forgácsol szét és meg
hunyászkodunk az érdekek önző 
Ígéretei előtt.

A materializmus uralkodó csil
laga alatt mindenki szívesen mond 
anathémát embertársára, akit az 
önösség az anyagiak hatalma alá 
hajt. Szidjuk a materializmust ak
kor, mikor a konkrét esetek ezreiben 
a matéria előtt hajbókolva fejet 
hajtunk.

A magunk ereje abban rejlik, 
hogy az eszmék gyakorlati meg
valósítását és alkalmazását előbb 
otthon követjük el és csak azután 
söprűnk a mások portája előtt. 
Gyenge erővel érvel az, aki a ma
gyarság érdekvédelmében folyó 
harcban mellét veregetve fen 
nen hangoztatja nemzethüségét, de 
egyébként ölhetett kézzel lesi, várja 
a sültgalamb szájbaröpüiését.

Mert a magunk erejére utalva, 
csak a magunk erejéből vívhatjuk 
meg az igazság fegyverével igaz
ságos harcunkat a Szent István 
koronájának uralma alatt álló ma
gyar birodalom megalkotásáért s 
nagy barátaink ebbeli harcunkban 
csak harcunk igazságosságát elis
merő nemes támogatóink lehetnek.

A magyarságnak meg kell végre 
érezni azt — mert tudni régen tud
hatja, legfeljebb nem ment még 
a vérébe — hogy csak annyi 
életlehetőséget tud kicsikarni a 
sorstól, amennyire önerejével képes. 
Aki ebben a harcban nem a lel
kesedéstől fütött kitartással küzd, 
az országépilő munkából nem teljes 
erővel veszi ki részét, jobb ha kiáll 
a sorból, mielőtt ragadós példájával 
bajtársait csüggedité, munkástársait 
tessék-lássék dolgozókká tenné.

Aki nem küzd győzelmi remé
nyekkel a nemzetvédelmi fronton, 
aki a magyarság jobb életéért, bol
dog országának felépítéséért nem 
feszíti meg — ha kell inakszakad- 
táig — erejét: az ne beszéljen nem- 
zethüségéről vagy éppen ne han
goztassa jómagyarságát soha !

Ünnepélyes eskütétel a 
rimaszombati törvényszéken.

A rimaszombati törvényszék terüle
tén legutóbb kinevezett bírák és köz
jegyzők a múlt szombaton délben ünne
pélyes teljes ülés keretében tették le 
az előirt hivatali esküt Tariska Lajos 
törvényszéki elnök kezébe.

Az ünnepélyes aktuson a bírói kar tel
jes számban vett részt s a hallgatóság 
soraiban megjelent azon dr. Sóldos Béla 
fői: pán, dr. Horváth Árpád alispán ve
retesével a vármegye küldöttsége, vala
mint a polgári és katonai hatóság kép
viselőin Kivíil a vármegye társadalmá
nak számos kitűnősége.

Az ülést Tariska Lajos törvény- 
széki elnök a következő magasszárnya- 
lásu beszéddel nyitotta meg:

Amióta magyar buzakalászt renget az 
alföldi szellő, — amióta magyar nóta 
száll a vén Tátrától a Karsztokig, Már- 
marostó! Sopronig, sohase volt a ma
gyarnak olyan gyásza, amely hasonló 
lett volna az 1918-ik évi októberi gyász
hoz. Pedig sokat gyászolt már a ma
gyar ! Gyászolta a tatárhordáktól lemé
szárolt testvéreket, — gyászolta a török 
félhold másfélszázados büszke ragyogá
sát, — Mohácsot. De valahányszor el
bukott, legyőzője sohase tartott meg 
magának a nemzet testéből, az ország 
területéből semmit.

Az 1914 ik évben megindult világhá 
bomba akaratunk, tiltakozásunk, érde
keink ellenére sodortak bele. De becsü
lettel állattuk a harcot és becsülettel, 
nyílt harcban buktunk el. És amikor 
nemzetünk magatehetetlenül kínlódott 
a belső felfordulásban felülkerekedett 
szélsőséges elemek ökölcsapásai alatt, 
akkor támadt rá északról orvul egy 
olyan nép, amely vele soha, semmi te
kintetben sem mérkőzhetett.

Azért volt hát az 1918 ki októberi 
gyászunk a legnagyobb valamennyi 
eddigi gyász között, mert legyőzöttsé- 
günkben támadt ránk orvul olyan nép, 
amelyiknek ehhez semmi jogcíme nem 
volt és mert ez a nép elszakította a 
Felvidéket és 20 évig uralkodott itt 
felettünk, mint a saját alattvalói lelett.

Ez alatt a két évtized alatt nem csak 
élellehetőségünket igyekezett megbéní
tani, hanem még az európai viszonylat
ban is igen sok tekintetben mintául 
szolgáló jogrendszerünket is próbál
gatta a maga módján átformálni.

Anyagi büntetőjogunk általános rer.d 
szerén nem változtattak. A közönséges 
büntetendő cselekményekre vonatkozó 
rendelkezésekhez alig nyúltak. Annál 
inkább rávetették magukat a politikai 
vonatkozású cselekmények törvényi ül
dözésre. 1:1 azután szinte kifogyhatatla
nok voltak.

Tudjuk, hogy a Cseh Szlovák köztár 
saságot tisztán csak politikai célok ér
dekében hozták létre. Rendeltetésének 
csak úgy volt képes ideig óráig meg
felelni, ha létezését egyebek között men
nél tágasabb kürti és mennél erősebb 
jogi bástyákkal tudta befelé biztosítani.

Ezért törvényhozó szervének főfeladata 
volt a politikai törvénytermelés.

Az anyagi magánjog terén egyelőre 
megelégedtek némelyik különleges jog
viszony törvényt szabályozásával. Ezen
felül a tulajdon sérthetetlenségének el
vén ütöttek óriási rést a szociális szük
ségesség hangoztatásával megalkotott, 
födreformnak nevezett jogintézmény ál
tal. A földreform köpenye alatt azután 
a magyar birtokosoktól elvett földeken 
a tiszta magyar lakosság testébe fekélyt 
okozó szerepre szánt idegen elemeket 
plántáltak.

Hogy magánjogi jogrendszerünket na
gyobb mértékben nem bolygatták, annak 
az volt az oka, hogy a köztársaságnak 
Ausztriától elcsatolt részein még az 
osztrák polgári törvénykönyv volt ha
tályban. Ennek a rendelkezései pedig 
főrészben már elavultak, azért a csehek 
azt a maguk országában is újonnan 
akarták feldolgozni és egyúttal a Ma
gyarországtól elcsatolt részeken is élet
belépténk

Az 1938 év volt az, amelyikben a köz
társaság fennállásának két évtizedes ju
bileumát ünnepelte volna. Jubileumi 
ajándéknak szánták az uj polgári tör
vénykönyvet. Ehelyett azonban a jubi
leumi évben a Felvidékre a magyar (ör
vények és a magyar Íratlan magánjog 
tért vissza diadalmasan.

A csehek sem a büntető, sem a pol
gári eljárási jogszabályainkon nem vál
toztattak lényegesen.

Ami pedig a csehszlovák bíráskodást 
illeti, az általánosságban nem állja ki a 
szigorú bírálatot. A bírói gyakorlat kü
lönösen az alsóbb fokokon általában in
gadozó volt. Ennek a főoka az volt, hogy 
előbb hirói szolgálatra jelentkezők hiánya 
miatt, később pedig takarékossági és 
nemzetiségi okokból nem gondoskodtak 
eléggé a birák utánpótlásáról és az 
utánpótlás megfelelő kiképzéséről. Volt 
idő, amikor a birói vizsga előtti kötelező 
gyakorlati időt két évre szállították le. 
A vizsgákon a jelölteket enyhén bírál
ták és bizony többször megtörtént, hogy 
az egyetemi évek lezajlása után 4—5 év 
múlva az újonc már birói talárban osz
totta az igazságot. Ezenfelül a birák te
vékenységét pontok szerint mérték. Aki 
a titokban megállapított és titokban tar
tott legmagasabb pontszámot meghaladó 
eredményt mutatott fel, azt külön juta
lomban részesítették. Ezzel egyenesen 
ösztönözték a birót arra, hogy mennél 
nagyobb papiroseredményt mulasson ki. 
Ez pedig csak felületességre vezethetett. 
A hiba tehát nem is az emberekben, 
hanem a rendszerben volt.

A kiképzés hiányossága dacára a bi
rói gyakorlatban kilengésekre mégis 
csak a politikai okokból büntetendőknek 
nyilvánított cselekmények elbírálásánál 
került sor. Itt ugyanis tág tere nyilott a 
jogszabálymagyarázatnak, a szavakkal 
való zsonglőrködésnek. Érdekes példái 
ennek azok az Ítéletek, amelyeket a 
„32-es baka vagyok én...“ meg a „Messze

van a nyíregyházi kaszárnya..." kezdetű 
dalok éneklői ellen hoztak. Azokat, akik 
ezeket a nótákat énekelték, azért ítélték 
el, mert izgattak a csehszlovák állam 
ellen annak keletkezése miatt. Nehéz 
lenne megérteni azokat az okokat, ame
lyekből ezeket az ártatlan katonanótá
kat a köztársaság közellenségei közé 
sorozták.

Ma az anyagi magánjog egy részének 
kivételével, már a magyar jogrendszer 
van érvényben az Édes Anya keblére 
visszatért Felvidéken is.

És én most, amikor a nagy természet 
minden teremtménye ujjongva hódol az 
újjáélesztő, teremtő erőnek, úgy látom, 
hogy a magyarnak sohase volt még 
olyan nagy öröme, mint amilyen most 
van. Nagy az örömünk, mert nagyobb 
véráidozat nélkül szereztük vissza nem
zet- és vagyonállományunk 20 év előtt 
elrabolt kárpátaljai részét és a Felvidék 
egy részét. Nekünk gömöri magyarok
nak,azért is nagy,kimondhatatlanul nagy 
az örömünk, mert a mai nappal teljes 
díszben foglalja el ősi jussát a magyar 
jog és a magyar szó itt, az igazságszol
gáltatás megszentelt csarnokában.

D rága M agyar Testvéreim !
Ezen a helyen, amelyre kerülni ál

momban sem reméltem, amelyet nekem 
a húsz éven át csak vágyva - vágyott 
Édes Anya töretlen hűségem leggyönyö- 
rüségesebb jutalmául juttatott, gömöri 
magyar iparos kezével cseh birói talár
ból alkotott ösmagyaros köntösben ál
lok előttetek és zengő magyar nyelven 
jelentem Nektek az örömtől csordultig 
telt szívvel, határtalan lelkesedéssel, hogy 
megérkeztek Juszticia Istenasszonynak a 
magyar alkotmányosság minden bizto
sítékával felvértezett, az igazságosságért 
halni is kész, de alázatosan egyszerű 
magyar papjai, akik ezentúl a Ti jogai
tok felett őrködni fognak rendíthetetle
nül. Az ö nevükben is hirdetem Nektek 
a jogosságot az igazságosságot, törvé
nyességet és a törvény előtti egyenlő
séget.

Ennek bizonyságára és biztosítására 
az igazságos Isten szine előtt és Ti előt
tetek, testvéri szeretetben itt újra eggyé 
forrott anyaországi és felvidéki magya
rok előtt fogják az alkotmányosan ki
nevezett birák és ügyész, valamint a 
közjegyzők kezüket szivük fölé helyezni 
és hátsó gondolat nélkül, igaz és szent 
meggyőződéssel fogják elmondani a tör
vény által előirt esküt.

Drága K artársa im ! Igen tisztelt Köz
j e g y z ő  Urak!

Szivem teljes melegével, lelkem őszin
te szeretetével üdvözöllek Titeket. És 
amidőn arra kérlek, hogy alkotmányos 
kötelességetekhez képest kartársaitok és 
a nyilvános gyülekezet előtt tegyétek le 
a pártatlanságotok és tárgyilagosságotok 
zálogául előirt esküt, egyúttal arra is 
kérlek, hogy nehéz hivatástok teljesitése 
közben sohase kétségeskedjetek, hanem 
bízzatok mindig magatokban, egymás
ban, de mindenekfelett bízzatok az igaz
ságos Isten kegyelmében. Ez a bizalom 
adjon Nektek erőt, világosságot munká
tok sikeres és eredményes elvégzéséhez. 
Bízzatok bennem is, mint ahogy én is 
bízom Bennetek.

A  Polgárikörben f. hó 27-ére tervezett családias tán ceste t  
Pünkösd másodnapján (Hétfőn) tartják meg.
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A vállvetett munka és a kölcsönös 
bizalom, megértés biztosítani fogja a 
becsületes sikert.

Isten áldását kérem mindnyájunk mű
ködésére.

Éljen az egyre nagyobbodó Magyar- 
ország ! Éljen nagybányai vitéz Horthy 
Miklós Kormányzó Ur Öfőméltősága 1

Győzzön és uralkodjék örökké a 
magyar Igazság!!!

Majd a kinevezett 12 biró eskütétele 
következett, akik harsány hangon, egy
szerre mondották el az esküszöveget. A 
megható aktus után Szabó Dezső ügyész 
tette le az esküt.

A bírói kar nevében dr. Laczkó Gyula 
törvényszéki biró, az ügyvédi testület 
részéről pedig dr. Weinberger Rezső 
rimaszombati ügyvéd szólaltak fel ez
után, majd az elnök meleg szavakkal 
köszöntötte dr. Király Kálmán és dr 
Löcherer Géza közjegyzőket, akik szin
tén együttesen tették le az esküt az el
nök kezébe.

A pestvidéki kir. törvényszék és 
ügyészség üdvözlő iratának ismertetése 
után a teljes ülés meleg átirattal kö
szönte meg a budapesti kartársaknak 
a rimaszombati kir. törvényszék műkö
désének január hóban történt megkez
dése alkalmából küldött testvéri köszön
tését és hasonlóképpen átiratban juttat
ta kifejezésre elismerését dr. Salzmann 
Zoltán nyíregyházai joggyakornoknak és 
feleségének, akik a novemberi visszacsa
toláskor két nemzeti színű zászlót küld
tek a rimaszombati törvényszéknek.

A gömöri magyar birák lélekemelőén 
szép ünnepélye a beérkezett üdvözlő
táviratok ismertetésével ért véget.

A rimaszombati m. kir. 
honvéd állomásparancsnok
ság felkéri a város lakossá
gát, hogy folyó hó 38-án (va
sárnap), a Hósok Napján a 
helybeli katonai temetőben 
1-1 ssál virággal rójja le ke
gyeletét a Hősök iránt.

Zászlóavatás Nemesradaáton.
Nemzetiszinü lobogót lengetett a má

jusi szellő a in ült vasárnap Nemesrad- 
nót minden házán. Fényes zászló-ava
tási ünnepre készült a kis falu apraja- 
nagyja. A gyermekek hahatallan költő
jének özvegye, Pósa Lajosné és lánya, 
lidértejedi dr. Kiss Istvánná és a költő 
tisztelői ajándékozták meg Radnótot a 
remekbe készült selyemzászlóval. Az 
avatásra Budapestről 26-an jöttek el s 
ezen előkelő ünneplőket, a község lel
készével az élén, a Pósa-család vendé
gelte meg. A ref. egyházmegyét Zehery 
István gondnok meg Lenkey Lajos es
peres képviselték. A szomszédos köz
ségekből is számosán jelentek meg.

Istentisztelettel kezdődött az ünnepély, 
el sem fért a templomban a közönség.

A zászlóval az Urasztala mellett ál
lott meg Pósa Ferenc, mellette magyar 
ruhába öltözött lányok állottak. A zászló 
felirata az egyik oldalon : „Dicsőség 
nevüknek, kik oltárt emeltek néked szent 
szabadság". A másik oldalon: „Pósa 
Lajos falujának, Nemesradnót egyház- 
községének felszabadulása emlékére 
ajándékozták a költői tisztelői.

A magyar „Hiszekegy" elhangzása 
után Pósa Lajos dicséreteiből énekelt 
el kettőt a hivők serege, Balogh János 
nyékládházi kántortanitó pedig alkalmi 
költeményt énekelt. Pósa Dezső .nyék
ládházi lelkész prédikált az örömről, 
mellyel együtt jár édes testvére a bánat.

Pósa Péter miskolci lelkész, borsod- 
megyei esperes avatta fel a zászlót, mely 
amint — mondotta — annál értékesebb, 
mert ezentúl a piros, fehér, zöld szin 
nemzeti eszméknek és érdekeknek szol
gálatában fog állani, nem úgy, mint aze
lőtt.

A zászlóanya tisztét özv. Pósa Lajosné 
látta el, könnyekig megható szép be
szédéből tudtuk meg, hogy Pósa Sárika 
eszméje volt, hogy a Pósa Lajos szü
lőfalujának z á s z l ó t  kellene aján
dékozni, mégpedig olyant, mely bárme
lyik községnek büszkesége lehetne. Özv. 
Pósa Lajosné szalagot is kötött a zászló 
rudjára, a szalagon a következő felírás
sal : „Legyen a föld áldott, ahol a költi) 
született". Egy lányka pedig szép csokor
ral tisztelte meg a költőnek szintén költői 
özvegyét.

Két magyarruhás lány költeményeket 
szavalt, melyeket Móra László irt erre 
az alkalomra.

Bodon Aladár györkei lelkész lendil- j 
letes beszédben a nemzeti jövőjének 
letéteményeseiről, az ifjúságról beszélt, 
akiknek buzgósága emelte a selyem
zászló alapkövét a zászlórúd számára. 
Ez az ifjúság azonban fogy az egyke 
átok folytán s ha ez a folyamat tovább 
tart, 50 év múlva nem lesz Pósa meg 
Bodon-család Nemesradnóion.

Móra László költői gondolatokban gaz
dag hangulatos beszéde a Pósa bácsi 
budapesti rokonainak szeretetét hczta 
Nemesradnótra.

Bakó Lászlóné — a Nemzeti Színház 
művésznője — párját ritkító művészet 
tel szavalt a Pósa bácsi, valamint özve
gyének szebbnél-szebb költeményeiből. 
Szép csokorral jutalmazták meg művé
szetét magyarruhás kis radnóti lányok.

Kiss Gyula a zászló jelentőségét mél
tatta s erre a kivonult leventék foga
dalmat tettek, hogy hűek lesznek a 
háromszinii lobogóhoz.

A zászlóavatási ünnepély befejeztével 
következett a Pósa Lajos szobrának 
megkoszorúzása. Koszorút helyezett el 
Pósa Lajosné, melyen a következő fel 
irat olvasható. „Nem haltál meg".

Kászonyfalvi László Pál, a magyar- 
országi zeneszerzők testületének igaz
gatója is megkoszorúzta a szobrot rövid, 
de lelkes beszéd kíséretében.

A nemesradnótiak ősz lelkészének 
megható záróbeszéde után a radnóti 
kitűnő dalárda elénekelte a Himnuszt s 
ezzel az ünnepély véget ért.

Az ünnepély részvevőit a lelkész és 
több radnóti család ősi magyar szokás 
szerint megvendégelte s ez alkalommal 
szebbnél-szebb pohárköszöntők hang
zottak el.

Az ünnepély véget ért, az ünnepi 
hangulat tovább tart s az érzés, mellyel 
gazdagodott s nemesedett a szivünk, 
örökké él s remélem, a Bodor Aladár 
jóslata sem teljesedik be s élni fog a 
Pósa meg a Bodon család Nemesrad- 
nóton s megőrzi a selyemzászlóval 
együtt a község költő fiának emlékét.

Vaunak még csodák!
Jászkarajenöről jelentik : A község határában források fakadnak, amelyek nagy 
mennyiségben tartalmazzák az úgynevezett „csodasót", a glaubersót. Az epe
máj-, gyomorbajosok, fogyni akarók 4—6 hetes kúrát tartanak a jászkarajenői 
forrásvízzel, a Mira glaubersós gyógyvízzel és megelőzik meggyógyítják a fenti 
betegségeket. Kérdezze meg orvosát!

Miskolci irók és művészek 
müvészestje.

A rimaszombati iparoskor rendezésé
ben a miskolci irók és művészek min
denben nívós rnüvészestet rendeztek f. 
hó 13 án az Iparoskor nagytermében.

Az aznap délután megérkezett kedves 
iró és művészgárdát az iparoskör veze
tősége fogadta a vasúti állomáson és 
kalauzolta az Iparoskörbe, ahonnét rövid 
ismerkedés után a vendégek, a vendég
látó Iparoskör elnökségének kíséretében 
előbb Tompa Mihály szobrához vonultak, 
ahol dr. Vucskovics Jenő tanügyi főta
nácsos-igazgató nagyhatású beszédének 
elhangzása után megkoszorúzták a virá
gok költőjének szobrát. Majd a Blaha 
Lujza emléktáblájának és Ferenczy Ist
ván mellszobrának megkoszorúzására 
került sor. Az előbbinél Miskolczy Kál
mán, az utóbbinál dr. Árokszállásy Zol
tán rótták le ékes szavakban is a ke
gyelet adóját a magyar Pantheon nagy
jainak emléke előtt.

A rnüvészestet a Himnusz eléneklése 
vezette be, majd Králik János iparosköri 
elnök üdvözölte a vendégeket és közön
séget.

Nagy hatást keltett dr. Vucskovics 
Jenő tanügyi főtanácsos-igazgató szóno
ki remekmű számba menő, értékes be
széde.

Magyar Gizella hangulatos verseiből 
olvasott tel. Szép jövővel, sikerekkel ke
csegtető költeményeit nagy tetszéssel 
fogadta a publikum.

Dr. Árokszállásy Zoltán előadása 
megérdemelt tapsot aratott, verseinek 
hangja végtelenül szimpatikus, amint 
egyénisége is az.

Miskolczy Kálmán „Emberke" novel
lája mesteri munka, amelyet az iró

kifejezésteljes előadásában igaz gyönyö 
riiséggel élvezett a közönség.

Rákos Aruold hegedűművész zene- 
igazgató zeneszámai kiváló tehetségről 
tanúskodtak, csodálatos vonókezelése 
bámulatot keltett.

Nagy Vilma énekmiivésznő dalai, ma
gyar nótája általános tetszésben része
sültek. Hangja végtelenül kellemes, lé
lekbe lopakodó, figyelmet lenyűgöző, 
lágysága mellett is kifejező erővel teljes, 
a magasabb fekvésekben is tisztán csengő.

Szilágyi Károly Művészet, műalkotás, 
kritika címen olvasott fel tanulmányt. 
A komoly témát értékes feldolgozásban 
tárta a köíönség elé. Méltán rászolgált 
az elismerés megnyilatkozásra.

Bánóczi Szenei Tamás jó előadó mű
vésznek bizonyult.

A Gabonás István iparosköri ügyve
zető elnök zárószavával véget ért mű
sor után a fehérasztalnál lefolyt közvet- 
lenhangu barátkozás s illetve parázs 
táncos mulatozás következett s bizony 
hajnalhasadásra járt már az idő, mikor 
pihenni tértek a kedves vendégek, hogy 
másnap a város nevezetességeinek meg
tekintése után hazautazzanak, a már 
nem kocsonyájáról, 999 csizmadiájáról 
és 28 asairól, hanem a kultúra intenzív 
ápolásáról, az irodalom és művészet 
kultiválásáról, terjesztéséről hires-neve- 
zetes Miskolcra.

Rövid itt idözés, bemutatkozás, test
véri összeölelkezés után elmentek ugyan, 
de kedves emlékük felejthetetlenül itt 
maradt s egy mielőbbi viszontlátás hi- 
vésében itt él közöttünk, a maga szép
ségében, elválasztó távolságot beragyogó 
fényességében.

Megalakult a Rimaszombati Gimnázium Volt
Diákjainak Baráti Egyesülete.

Az 1920-as évek elejétől fogva, mikori 
trianoni csonkaságában a magyarság | 
mind jobban érezni kezdte az egymásra
utaltság és a bajtársias szellem fontos
ságát, egyre-másra alakultak a maradék 
hazában — különböző középiskolák diák
jaiból — a baráti körök és „öregdiák" 
szövetségek, melyek a múlt emlékeinek 
és nemes hagyományainak ápolásával a 
jobb jövőt akarták szolgálni. így pl. aj 
rozsryói két gimnázium (prémonrei és 
evangélikus) volt növendékeiből 1926-ban 
Budapesten megalakult öregdiák-szövet
ség már a következő évben egy 810 sze
mélyes találkozót rendezett a Pesti Vi
gadóban s ez időtől is a példés egyet
értés és buzgó áldozatkészség számtalan 
jelét mutatta: nyomtatásban megjelent 
kiadványaival az iskolák és Rozsnyó vá
ros kultuszát szolgálta, ösztöndíjaival 
diákokat segélyezett stb. A másik szom
széd város, Losonc volt gimnazistái is 
még 1936-ban létrehozták a maguk egye
sületét, — csak éppen Rimaszombat vá
ratott még magára.

Az utolsó két esztendőben, ha két- 
három egykori batyii diák — főleg Bu
dapesten összeakadt, beszélgettek e 
dologról : tenni kellene már valamit. De 
talán éppen azért, mert az egykori Egye
sült Protestáns Főgimnázium diákjai va
lóban a régi Nagy-Magyarország oly 
különböző vidékeiről kerültek ki, ér
demleges lépések csak a mull év őszé
től, a magyar Felvidék s ezzel Rima
szombat város magvar impérium alá tör
tént visszakerülése óta történhettek. De 
most már gyorsan ment minden.

Dr. Groó B éla , margitszigeti igazga
tó-főorvos, ki családi kapcsolatainál fog
va, — mint városunk nagynevű és bol- 
dogemlékü pedagógusának, néhai jó 
„Fábry bácsidnak, gimnáziumunk igaz
gató-tanárának unokája, — de páratlan 
agilitása folytán is a kezdeményezésre 
a legalkalmasabb volt, körleveleivel és

hírlapi közzétételeivel összetoborozta a 
fővárosban lakó érdeklődőket, érintke
zésbe lépett a mai áll. gimn. igazgatójá
val, Fábián Vilmossal és a megalakulás 
előkészítése ügyében eljárt a hatóságok
nál is.

így történt, hogy pár „Pannonia“-beli 
összejövetel után, amikor is rajta kívül 
vitéz Máriássy László ezredes, dr. Só
lyom Barna egyet. m. tanár, Fábry Zol
tán rendőrtanácsos és még igen sokan 
mások is a szövetség gyors megalaku
lása mellett szólaltak fel, f. hó 16 án, 
este 7 órakor az Esterházy-utcai Tiszt
viselő Kaszinó nagytermében száznál 
több, a fővárosban és vidéken lakó öreg
diák jelenlétében megalakult A Rima- 
szombati Gimnázium Volt Diákjainak 
Baráti E gyesülete.

Ez alakuló gyűlésen a szervező bizott
ság jelentésének meghallgatása után a 
jelenlévők kimondták a megalakulást. 
Majd felolvasták és elfogadták az alap
szabály-tervezetet, ezután a tisztikar és 
választmány megválasztására került a 
sor. Az egyhangú választás eredménye 
a következő :

Diszelnök : vitéz Lukács Béla föld
mi velésűgyi államtitkár. Disztagok : Ke
rekes Dezső és Sárkány Imre ny. taná
rok. Elnök : dr. Groó Béla igazgató-fő
orvos. Alelnökök : dr. Kerekes Tibor kir. 
törvényszéki biró, dr. Lukács Géza mi
niszteri titkár, dr. Sólyom Barna egyet, 
m. tanár, dr. Szabó-Patay József a Magy. 
Nemzeti Múzeum igazgatója. Főtitkár: 
Benkó Barnabás áll. gimn. tanár. Titkár : 
dr. Veress Samu székesfővárosi fogal
mazó. Főpénztáros: Baksay-Stech Géza 
igazgató. Pénztáros : Bárczy László szé
kesfővárosi tanácsjegyző. Ellenőrök : 
Fábry Zoltán rendőrfőtanícsos, Molnár 
István posta műszaki igazgató. Főjegyző : 
vitéz Ladányi László osztályfőnök.Jegy
ző : dr. Madarassy Kálmán miniszteri 
titkár. Háznagy : dr. Szent-Ivány József
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Nyaraljunk a szép magyar tengernél. S "  “ >ik
Vegye Igénybe 59 P -ért az „Egy vidím hét a Balatonon” c e llá tá sa  jegyfüzetet mely az ösz- 
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Legjobban nyaral Siófokon ésfltöpon'faS k szállóiban: Sió'Hu,lám
Kérjen prospektust. Utazzon „Vidám hét” jegyfiizettel.

Csak g yógysze rtá rakban  kaphatok

a Magyar Nemzeti Múzeum gyakornoka. 
Választmányi tagok : Stech Dezső igaz
gató, dr. Bernát Géza miniszteri taná
csos, Derekas János oki. közgazdász, 
Frenyó Lajos gimn. tanár Rimaszombat, 
dr. Gazdy Béla kir. főügyész Kassa, dr. 
Gazdy Gyula ny. máv. tanácsos, dr. 
Gelléri Miklós ügyvéd, Járdánházy Dé
nes gépészmérnök, vitéz dr. Kossuth 
Ferenc, a Magy. Nemzeti Bank ügyésze, 
Lévai István a Tudakozó Egylet felügye
lője, Magyar Lőránd mérnök, dr. Miha 
lik Dezső várni, tiszti főügyész Rima
szombat, Rábely Miklós v. könyv- és 
papirkereskedő Rimaszombat, Soós 
Barna ny. rimamurányi fötisztviselő, 
Dr. Stolcz Zsigtnond rendörtanácsos, 
dr. Szelényi-Schultheisz Jenő főorvos, 
dr. Székely Ernő gyógyszerész, dr. Szűcs 
La.os székesfővárosi tanácsjegyző, Szom 
bathy Volkó Viktor Író Komárom, Veres 
Ltván fakereskedő Rimaszombat, Veress 
László a Pesti M. Keresk Bank főtiszt
viselője, dr. Wiesinger Frigyes igazgató
főorvos, Záborszky István ny. ritnamu- 
rányi fötisztviselő. Számvizsgáló bizott
ság tagjai: Gondkiewich László kor
mányzósági számvevőségi tanácsos, Ro
zina)' Jenő banktisztviselő, Meskó Barna 
ny. árvaszéki ülnök.

A gyűlés ezután a nagy általános diák- 
találkozó idejét f. év junius 10—11 nap 
jaiban állapította meg. Ez a találkozó 
minden, a rimaszombati gimnáziumban 
akárhány osztályt is járt diák találkozója 
lesz, tehát nemcsak az érettségizettek 
összejövetele. Budapestről 10 én az esti 
gyorssal külön kocsikban fognak ér
kezni az öregdiákok. Este fél 9-kor a 
Polgári Olvasókörben bankett lesz. 11-én, 
vasárnap d. e. részvétei az istentisztele
teken, tisztelgés a gimnáziumban, majd 
az elhunyt tanárok sírjának és — az 
összesek helyett, szimbolikusan — egy 
volt diák sírjának megkoszorúzása. Majd 
délben újra közös ebéd és d. u. elutazás.

A rimaszombati programm előkészí
tése elsősorban a helybeli bizottság 
munkája lesz s ez tekintve a várható 
nagy részvételt, alapos előkészítést kíván. 
A találkozón való részvétel bejelentését 
postán (megjelölve, hogy az illető már 
a szombati banketten is részt vesz e) a 
rimaszombati áll. gimn. Igazgatósága 
címére kérjük.

Majd dr. Gelléri Miklós ügyvéd in
dítványát fogadta el a gyűlés : e szerint 
a szövetség a gimnázium hősi halott 
diákjai emlékét az Alma Mater előcsar 
nokában elhelyezendő márványtáblán 
fogja megörökíteni.

A megválasztott tisztikar nevében dr. 
Groó Béla elnök mondott köszönetét. 
Kérte a megjelent és távollevő diákokat, 
hogy vállvetve dolgozzanak az egyesület 
nemes céljai érdekében, majd a gyűlést 
— mely az ügybuzgó elnököt lelkesen 
éltette — berekesztette.

Az öregdiákok még nem oszoltak szél. 
Olt maradtak barátságos beszélgetésre 
és közös vacsorára a Tisztviselő Kaszi
nóban. E vacsorán megjelent, korábbi

halaszthatatlan hivatalos elfoglaltsága 
után, az egyesület diszelnöke, Lu k á c s  
Bé l a  földmiveléstlgyi államtitkár is, 
kit a rimaszombati öregdiákok lelkesen 
ünnepeltek.

H Í R E K
Májusi ének.

Csokorba hnrultan diszlik a Természet, 
virágok illata izgatja érzékünk ; homályok
hoz szokott szemünk hunyorgatjuk, ha fény
ben fürödve tán a napba nézünk.

Kipattant bimbóknak szűzi lehelete bal
zsammal teliti meg a langyos lég e t; a kert, 
erdő, mező s a bánatban telelt, sóhajba fűlt 
ember uj reményre éled.

A csicsergő madár frissen rakott fészkén 
dalos ajkkal várja hazatérő p á r já t ; rögön 
lyukat rágó fürge bogársereg zümmögve 
keresi párja csókos száját.

Csendes titkok mélyén magból éled fakad, 
szárba hajt a csira napsugár c só k já ra ; a 
borult homloku, fájósszivü ember a munka 
niesgyéjét dalos kedvvel já rja .

Gyöngyvirág kelyhében harmat brilliánsát 
csillogtatja felénk a pirkadó ha jn a l; Tavasz 
van ! M ájus! s az Életkertjében ott állunk 
kacagva, széjjel tárult karral.

Édes bizsergéssel telik meg a szivünk, a 
lelkünk hárfáján Ámor keze já ts z ik ; tiszta 
boldogságnak ragyogó napjánál a ború de
rűnek, az árny fénynek látszik.

Tavasz van ! M ájus! és amig az ének 
öröm ezüsthangján muzsikál a szánkon; 
májusi álmok mesebölcsőjéből tovaszáll a 
lelkünk rózsaszinü szárnyon.

^ r g u s .
Katonai sorozási összeitás. Felhi

vatnak az összes 1918 évben született 
állitáskötelesek, hogy sorozási összeírá
suk foganositása céljából a városháza 
14. sz. szobájában folyó hó 22, 23 és 
24-én a délelőtti hivatalos órák alatt 
büntetés terhe mellett jelentkezzenek. 
Hozzák magukkal személyi okmányai
kat.

Halálozások. Szabó Ambruzs, a Ri
maszombati Bank hűséges nyugalma
zott altisztje, a háború alatt a fronton 
szerzett betegségben f. hó 13 án elhalá
lozott, gyászba döntve özvegyét és gyer
mekeit, valamint rokonságát.

Udvardy Hona 36 éves korában f. hó
12- én és

Z agy i Gizella 21 éves korában f. hó
13- án a sorvasztókór áldozataivá lettek.

üzv. felsökubini és deménfalvi Ku-
binyi F erencné szül. Kubinyi Gizella, 
néhai Kubinyi Ferenc, vármegyénk volt 
tiszti főügyészének özvegye Budapesten 
f. hó 17-én elhunyt. Holttestét pénteken 
délután a várgedei családi sirkertben 
helyezték örök nyugalomra. Halálát a 
Kubinyi családon kívül a Szeleczky, Ber- 
nolák és Osvald családok gyászolják.

Orgonahangverseny és müvészes- 
tély. A helybeli Ref. Egyház gyülekeze
ti szervei — amint ezt már jeleztük — 
a budapesti ref. tanárok közreműködé
sével f. hó 20-án este fél 8 órai kez
dettel a református templomban orgona
hangversenyt és f. hó 21-én este 8 órai 
kezdettel a gimnázium tornacsarnoká
ban müvészestélyt rendeznek, amikre a 
műsoros meghívók már kibocsájtattak. 
Az orgonahangverseny műsora: 1. a) 
Walther J. G.: Két korái előjáték: 1. 
Erős várunk... II. Oh Uram kegyelmed 
szerint... b) Ritter Chr,: Szanalina. 2. 
Bach J. S.: Két Preludiutn és Fuga (d., 
F.) 3. a) Telemann Árokházy : Fantázia 
(D), b) Baero: Pásztorének. 4. Bach J.
S.: Tokkata és Fuga (d), 5. Himnusz. 
Énekli a gyülekezet. A 3. és 4. szám 
között dr. Szabó István tart előadást 
„Külföldi kapcsolataink" címen. — A 
művészestély műsora: 1. Himnusz.
Énekli a közönség. 2. Megnyitót mond 
Varga Imre lelkipásztor. 3. Hamar Ilonka 
tanárnő szaval. 4. Incze Gábor dr. elő
adást tart „Ami a miénk" címen. 5. 
Rajner László énekli Papp Mihály—dr. 
Koudela Géza „Magyar Miatyánk“-ját.

Harmoniumon kiséri Szűcs György. 6. 
Szeleczky Zita, a Nemzeti Színház mű
vésznője magyar verseket ad elő. 7. Raj
ner László énekli dr. Sziklay—Gáspár 
János „Szabadulás" című darabját. Har- 
moniutnon kiséri Szűcs György. 8. Bö
szörményi Jenő szentesi lelkész, iró, 
elbeszéléseit adja elő. 9. Kéry Mária 
hegedtimüvésznő előadja; 1. Handel— 
Hubay: Larghetto, II. Hubay: Csárda 
jelenetét. 10. Árkossyné Szabó Margit 
magyar verseket ad elő. 11. Szózat. 
Énekli a közönség. — Beléptidij sem az 
orgonahangversenyre, sem pedig a mű- 
vászestélyre nincs. Önkéntes adományo
kat a költségek fedezésére és a szegény 
gyermekek felsegitésére köszönettel fo
gadnak.

Örömmel regisztráljuk ezen tőkeerős, 
magyar szellemben vezetett pénzintézet
nek városunkban való letelepedését, 
annál is inkább, mert az államfordulat 
óta a gazdasági életben a tőkehiány 
erősen éreztette hatását.

P o n t :
melyért érdemes részt venni 
a jótékonycélu m. kir. ál
lami sorsjáték húzásán...

Megindult városunkban is a kedvez- 
menyes kiskereskedői kölcsőnakció.

A városunkban letelepedett fővárosi 
pénzintézet fiókja, — a Nemzeti Hitel- 
intézet R. t. — mint értesülünk, műkö
désének megkezdésével egyidejűleg meg
indította a kiskereskedői kölcsönakciót 
is, melynek lebonyolításával a m. kir. 
Pénzügyminiszter a Nemzeti Hitelin
tézetet bízta meg. A kölcsönakció lényege 
az, hogy az arra rászorult, mindenkép
pen érdemes kiskereskedők ezen akció 
utján anyagi megsegítéshez jussanak. Az 
egyes kölcsönigényléseket a Pénzügy
minisztérium intenciójának megfelelően 
a Nemzeti Hitelintézet budapesti köz
pontja és a Baross Szövetség központja 
együttesen bírálják el. Pár száz pengőnyi 
hitelt ingatlannal nem biró kiskereske
dők is kaphatnak, egy két jó bonitásu 
kezes aláírása mellett. Egy két ezer 
pengőt már ingatlannal biró kereskedők 
kaphatnak, esetleg bekebelezés nélkül is. 
Ez össze en felül, — maximálisan 5.000'— 
Pengő-ig — azonban már megkívánják 
a bekebelezést. Ezen kedvezményes ál
lami kiskereskedői kölcsönakció kamat
lába évi 6%, visszafizetési kötelezettségi 
idő négy év. Amidőn ezen, — városunk 
és vármegyénk kereskedői részére ör
vendetes — hirt elsőnek hozzuk olvasóink 
tudomására, közöljük, hogy a további 
részletek megbeszélése végett az érde
keltek a Nemzeti Hitelintézet r. t. rima- 
szombati fiókjánál, a volt Rolnicka Bank 
helyiségében érdeklődjenek.

A kiskereskedői kölcsönakción kívül 
e fővárosi pénzintézet fiókja foglalkozik 
már meglévő épületekre folyósítandó 
kölcsönnel Is, építkezési kölcsönökkel, 
továbbá mezőgazdasági ingatlanokra, 
vagy uj ingatlanok megszerzésére szol
gáló kölcsönnel, jutányos kamatláb és 
kedvező visszafizetési feltételek mellett.

Mint az Országos Földhitelintézet kép
viselete, nagybirtokokra is folyósít kor
látlan összegű kölcsönöket, melyeknek 
bekebelezése — mint ismeretes — ille
tékmentes.

A takarék- és folyószámlabetétek után 
vidéki viszonylatban is magas kamatot 
térit és felbecsülhetetlen előnye, hogy 
minden összeget azonnal, minden előze
tes felmondás nélkül kifizet.

mert egy egész sorsjegy 
ára csak 3 P, fél sorsjegyé 
pedig 1 50 P. Ilyen olcsó 
sorsjegy nincs.

mert nyereményei 40.000P,
20.000 P, 10 000 P, kétszer
5.000 P, négyszer 2 500 P, 
hatszor 2.000 P, huszon- 
kétszer 1.000 Pstb., össze
sen 19.600 nyeremény.

mert húzása már a közel
jövőben: jún ius  6-án ese
dékes, tehát az eredményt 
a közeljövőben élvezheti.

Képviselőtestületi közgyűlés. Rima
szombat nagyközség képviselőtestülete 
f. hó 13 án délután Siposs József má- 
sodbiró vezetése mellett közgyűlést tar
tott. A kormányzó urnák kabinettirodája 
utján az alakuló képviselőtestületi köz
gyűlésből küldött hódoló-üdvözlésre le
érkezett válaszát meghallgatva, a kép
viselőtestület tudomásul vette az április 
havi pénztárvizsgálatról tett jelentést, 
majd a Rimaszombati Polgárikör fel- 
szabadulási díszközgyűlésében Márkus 
László örökös tiszteletbeli tag előter
jesztett s a díszközgyűlés által elfoga
dott és a képviselőtestülethez juttatott 
határozati javaslatára a közgyűlés fel- 
szabadulásunk napját, november 10 ét 
városi emléknappá nyilvánította s an
nak minden évben való megünneplését 
egyhangúlag elhatározta. A munkakép
telen szegényeknek a magyar, úgyneve
zett egri norma szerinti segélyezéséről 
szóló jelentést tudomásul vették, nem
különben a városi parkirozási többlet
kiadásokat is elfogadták. A m. kir. rend
őrség székáza részére szükséges épitő- 
telek ajándékozását névszerinti szava
zással egyhangúlag elhatározták. Több 
illetőségi és adminisztrációs ügy elinté
zése után a közgyűlés véget ért.

Országzászlóavatás. A feledi ország
zászlót ünnepélyes keretek között f. hó 
21-én, vasárnap délelőtt avatják föl. A 
zászlóavatási ünnepségen városunkból 
is számosán vesznek részt s a helyi bi
zottságtól vett értesülés szerint az ün
nepélyen való megjelenését Jaross An
dor felvidéki miniszter is kilátásba he
lyezte.
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A rimaszombati m. kir. posta- 
hivatal távbeszélő központjába 
bekapcsolt előfizetők névsora.
Államépitészeti hivatal ... 74.
Angyal Gyula füszerkeresk. ... 51.
Baráth László dr. ügyvéd ... 71.
Betegsegélyző pénztár kér. ... 1.
Bobok Miksa vitéz alezredes ... 90.
Bodnár Géza elektro-rádió váll. ... 29.
Braun Gyula és fia szállítók ... 5.
Braun Sándor ecetgyáros ... ... 33.
Cikta cipőüzlet ................ ... 32.
Csendőrosztály parancsnokság ... 80.
Csendőrőrs m. kir................... 9.
Dohánybeváltó hivatal m. kir. ... 17.
Dohnányi Dezső dr. ügyvéd ... 95.
Egyesült magyar párt ... 77.
Fővámhivatal m. kir. ... 37.
Füzy Rezső divatáru keresk. ... 41.
Forg. adóhivatal m. kir. ... ... 87.
Forg. adóhiv. malomosztálya ... 3.
Ganczfried Ernő dr. ügyvéd ... 75.
Galbavy Istvánné postatisztv. ... 94.
Gazdasági szakiskola ... 38.
Gottlieb és Reinitz................ ... 93.
„Gömör" szerkesztősége ... ... 56.
Gross Andor igazgató ... 64.
Gömör-Kishont vármegye :

Alispán ............................. ... 45.
Várm. irodaigazgató ... 15.
Főispán ............................. ... 89.
Várm. főjegyző ... 11.
Várm. tiszti főorvos ... 72.
Várm. gazdasági fel. ... 96.

Gyermekmenhely ................ ... 57.
Haás Andor dr. ügyvéd ... 65.
Határvadász zlj m. kir. 1. sz. 50,54.
Heksch Bertalan fűszer kér. ... 14.
Hindrichs Gusztáv gyáros... ... 68.
Hizsnyan Béla dr. postaorvos ... 86.
Horovitz és társa nagyker. ... 6.
Hungária szálló ................ ... 24.
Járásbíróság kir....................... ... 97.
Járási katonai parancsnokság ... 88.
Klein József szikvizgyár, autói. ... 25.
Klein Sámuel dr orvos 2f
Klein Géza könyvkereskedő 92!
Kenessey Antal szds. ... 83.
Kozma Ármin term. kér. .. ... 47.
Körjegyzőség Tamásfalva ... ... 53.
Középszlovákiai elektr. müv. ... 30.
Közkórház ............................. ... 35.
Közs. elölj. Rimaszombat ... ... 23.
Kroo Ferenc nagykeresk. ... ... 27.
Lefkovits keresk. kf. ... 28.
Lontai Frigyes postatiszt lakása ... 98
Lovass és Pauker fakeresktdök ... 16.
Löcherer Géza dr. kir. közjegyző ... 82.
Lusztig László földbirtokos ... 49.
Lusztig és Szalvendi Kurinc ... 69.
Mura és Reichert villamossági üzl. ... 63.
Matuska Péter alezredes ... ... 79
Neményi Aladár mérnök rádió üzl. ... 8.
Nemzeti Hitelintézet fiókja ... 52.
Nozdroviczi Pál gyógyszertára ... 62.
Oroszlán gyógyszertár ... 43
Pénzügyigazgatóság m. kir. ... 13.
Pénzügyőri szakasz m. kir. ... 46.
Porpáczy Jenő őrnagy ... 59.
Postah ivata l :

Felvételi osz tá ly ................ ... 81.
Felvilágosilás kérés főnöki roda ... 99.
Főpénztár ... ... 70.
Hivafalvezető ................ ... 48.
Hivatalvezető lakása ... 84.
Vonalfelvigyázók................ ... 100.

Rábely József könyv- és papirkeres-
kedése, hirlapiroda ... 58.

Rábely Károly könyvnyomdája „Gö
mör" politikai és társ. lap szerkesz-
tősége és kiadóhivatala ... ... 56.

Ragályi Antal dr. ügyvéd ... ... 34.
Ragályi Nándor dr. körorvos ... 76.
Rátky Béla dr. rendőrtanácsos .. 101.
Rajháty Sándor vit. alezr__ ... 20.
Rimaszombati Bank .. 26.
Rimaszombati konzervgyár ... 21.
Rendőrkapitányság................ ... 40.
Rendőrőrszoba ................ ... 7.
Schalet Joachim dr. ügyvéd .. 61.
Schreiber és Seidner ... 44.
Seidner Bernát és fia .. 42.
Sipos József vizvezetékszerelő, ri-

maszombati járás élesztő lerakata 60.
Szabadkapusztai katonai utellenőrz. 4
Szabó Elemér ifj. Futura bízom. .. 78
Szántó Emi! gyógyszertára .. 73
Székely Imre Banküzlet .. 10.
Szenes Arnold poslaellenőr .. 91.
Tanfelügyelőség m. kir. .. 22.
Tátra B a n k ............................. 66,67.
Triesti általános biztositó... .. 39.
Törvényszék kir....................... 19.85.
Ügyészség kir. ................ .. 18.
Varga Imre ref. lelkész .. 12.
VVeinberger Rezső dr. ügyvéd .. 31.

Az anyák napja megünneplése váro
sunkban a Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nőegylet rendezésében f. hó 
13-án este a Polgárikör nagytermében 
folyt le, a termet szintiltig megtöltött 
közönség jelenlétében. Az ünnepi szó
nok tisztét dr. Eszenyi Gyuldné látta 
el, aki nagyhatású előadásában, szivböl- 
szivbefutó szavakkal méltatta az ünnep 
szép jelentőségét s beszélt a lelkekben 
élő anyaszeretetröl. A mély gondolatok
ban bővelkedő előadást zúgó tapsor
kánnal honorálta a közönség. Az ünne
pély műsorának többi számait az isko
lás gyermekek alkalmi színdarabjai, 
szavalatok és énekszámok töltötték ki, 
a közönség általános tetszése mellett, 
sikeresen, ügyesen. Áldozócsütörtökön 
délután 2 órakor a polgári iskolából 
kiindulva az iskolák tanuló ifjúsága a
II. Rákóczi Ferenc utón, Horthy Miklós 
téren át a „Konyha-kertbe" vonult, hol 
az elemi iskolás növendékek, nagy kö
zönség jelenlétében kedves jeleneteket 
mutattak be. Az ü n n e p é l y  meg
rendezéséért a Nőegylet vezetőségét, 
élén Sam arjay Jánosa iva l, igaz elisme
rés illeti, nemkülönben az iskolák tan
testületeinek rendező tagjait.

A Rimaszombati Bank. előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

*Félpohár vízben vegyük be az As- 
pirin-tablettákat. így hamarabb jutnak a 
szervezetbe és gyorsabban fejthetik ki 
kitűnő hatásukat fájdalmak és nieghü 
lés ellen. Minden Aspirin-tablettán a 
„Bayer" kereszt látható, ez különböz
teti meg az utánzatoktól.

Részvétköszönet.
M in d a z o k n a k ,  k ik  fo r ró n  s z e r e t e t t  f é r je m ,  

i l l e t v e  é d e s a p á n k  e lh u n y t a  a lk a l m á b ó l  m é ly  
f á jd a lm u n k a t  r é s z v é t ü k k e l  ig y e k e z t e k  e n y 
h í t e n i  é s  a z o k n a k ,  k ik  r a v a t a l á r a  k o s z o r ú t ,  
v a g y  v i r á g o t  h e l y e z t e k  s  k ik  a  v é g t i s z t e s -  
s é g t é t e l e n  m e g j e le n t e k ,  e z ú to n  m o n d u n k  
h á l á s  k ö s z ö n e t é t  H á lá s  s z í v v e l  m o n d u n k  
k ö s z ö n e t é t  a  R im a s z o m b a t i  B a n k  n a g y t e -  
k in t e t ü  ig a z g a t ó s á g á n a k  é s  t i s z t v i s e lő k a 
r á n a k  a  m e g b o ld o g u l t t a l  s z e m b e n  t a n ú s í 
to t t  k e g y e l e t e s  jó s á g u k é r t .

R im a s z o m b a t ,  19 3 9  m á j u s  h ó  1 6 .

Özv. Szabó Ambrusné 
és gyermekei.

Temetés. A zuhogó májusi eső csepp- 
jei összefolytak a gyászolók könnyeivel, 
midőn a nagyszámú jóbarátok és isme
rősök részvét megnyilvánulása mellett f. 

j hó 14 én öröknyugalomra helyezték a 
j másfél évvel ezelőtt Budapesten tragi

kus körülmények között elhunyt özv. 
Lévai Izsóné szül. Kármán Ida hült te
temeit. Gyermekei hazahozatták a fel
szabadult édes szülőföldre, hogy férje 
mellett aludja ötök álmát a rimaszom
bati sirkertben.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap, f. hó 20 és 

21-én a csodagyermek Schirley Temple 
bájos, elragadó alakításában gyönyör
ködhetünk. „A kis primadonna" cintii 
filmje kerül bemutatásra, melyben a kis 
Shirley, mint rádiósztár és mint falusi 
kisleány egyformán megállja a helyét.

Kedden f. hó 23-án rendkívül izgal
mas bűnügyi drámában lesz részünk az 
„Arséne Lapin visszatér" cimü filmben, 
melyet George Fitzmaurice rendezett.

Szerdán és csütörtökön f. hó 24 és 
25-én a magyar történelem dicső nap 
jait megörökítő film kerül bemutatás
ra „Észak f e l é  menetelünk“ és „Haza
tért ruténföld" címen. A magyar honvéd 
bámulatos teljesítménye minden magyar 
ünnepe !

Jegyekről elővételben gondoskodni !

Hatásági közlemények-
A M. Kir. Kereskedelmi minisztérium 

engedélyezte, hogy Rimaszombatban leg
alább 7 napot eltöltő nyaralók, akik 
legalább 120 km. távolságról teljesáru 
jeggyel érkeztek, visszautazásuk alkalmá
val 50°/o"Os vasúti kedvezményben ré
szesüljenek, illetve féláron utazhassanak 
vissza. Ezen kedvezmény május 15 töl 
szeptember 15-ig érvényes és igénybe

vételéhez egy igazolvány szükséges, me
lyet a községi elöljáróságnál, vagy pe
dig a MÁV jegypénztáránál lehet meg
kapni és pedig a nyaralónak a községbe- 
való érkezésekor fizetendő 10 fillér és 
az ideutazásra használt teljesáru menet
jegy felmutatása ellenében.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, 
akik a vagyon és jövedelem adó beval
lási iveikben tőketartozást tüntettek fel, 
de azokat a hitelező által igazolással 
nem látták el, olyan értelmű igazolással 
pótolják, amely az 1938 évi december 
hó 31 napján fennálló tőketartozáson 
kiviil az 1938 év folyamán kifizetett 
adósági kamatokat is feltünteti.

Amennyiben ezeket a tételeket hitelt- 
érdemlö módon nem igazolnák, úgy 
azok levonhatók nem lesznek.

A pótlások záros határidőn belül a 
városháza 1. számú szobájába adan
dók be.

Közhirréteszi az elöljáráság, hogy az 
1939 évi földadókivetési lajstrom elké
szült és a városháza 1. számú szobájá
ban május hó 22 töl junius hó 5-ig 
terjedő 15 napon át közszemlére ki van 
téve.

S P O R T .
F O O T B A L L .

Meghívó. A Rimaszombati Polgárikor 
Sportszakosztálya 1939 m ájus hó 24-én, 
szerdán este 8 órai kezdeitel a P olgá r i
kor emeleti helyiségében rendkívüli 
közgyűlést tart, melyre a t. tagokat 
és városunk sportkedvelő közönségét 
ezuttal is meghívja az Előkészítő Bi
zottság.

Rozsnyói S C -R P S  3:0 (2:0). Felvi
déki Kupa Mérkőzés.

RPS : Juhász - Seres, Kocsis - Cikora, 
Katz, Fuchs-Hauser, Palkovics, Schach- 
ter, Mester, Vályi.

A RPS — annak dacára, hogy több 
tartalékkal állott ki — lényegesen job
ban játszott, mint az elmúlt vasárnap. 
Igen sok szép támadást vezetett, a mér
kőzés nagyobb részében fölényben is 
volt, de ezalkalommal balszerencse is 
üldözte, r,o meg az RCS kitünően mű 
ködő közvetlen védelme is meghiúsítot
ta a gólszerzés lehetőségét. Ezzel szem
ben az RCS csatárainak sikerült a RPS 
védelem ingadozását kihasználni s na
gyobb gólkészségük révén a győzelmet 

j bebiztosítani.
A RPS bán Kocsis Fuchs,Vályi voltak 

a legjobbak, inig a rozsttyói csapatból 
a kitűnő közvetlen véaelem és a jobb 
szélső emelkedett ki.

Salgótarjáni SE—TMSC-RPS ve
gyes 6:0 (1:0) Vezette Lehocky.

Áldozó csütörtökön, a Felvidéki na
pon a Nemzeti Bajnokságban szereplő 
Salgótarjáni SE szerepelt a következő 
összeállítású vegyes csapat ellen :

Juhász - Molnár I, Radóc - Neumann, 
Kocsis, Misove Csák, Molnár II, Kres- 
nye, Fuchs, Ofcsárik.

A mérkőzés az 1. félidőben lanyha 
iramú volt. A vegyes csapat többet 
volt játékban, sok holtbiztos gólhelyzet 
nyiloít csatárai előtt, azonban a csatá
rok — főleg Kresnye — mindegyiket 
elhibázták, sőt a félidő végén a SSE 
ért el gólt. A II. félidőben a vegyes csa
pat elkészült erejével, s az igazi irányitó 
nélküli csatársor céltalan játéka magá
val rántotta a többi csapatrészt is. Fő
leg a hátvédek halmoztak hibát hibára 
s igy a felülkerekedett SSE kénye-ked- 
ve szerint érte el góljait.

A SSE csak a II. félidőben nyújtott 
Ízelítőt az NB ben szerzett tapasztalatai
ból, mig a vegyes csapatból csak Csák, 
Molnár II, Fuchs, Juhász, Misove érde
melnek említést.

Felelős s z e r k e s z t i :  Rábely Károly.
■ m i t n i i i H B n B H n B D a i n

Eladó 3 i6karba“ 
kereszthúros zongora
jutányos áron.

2 - 3  Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .

J u t á n y o s á n  
eladók:
Kézikötő-, szemfüző-, orsőzó-, var
ró-, fonó-, tépő- és mechanikai ha
risnya- és zoknikötőgépek, továbbá 
2 gőzgép generátorokkal. 
Felvilágosilás :
NEMZETI HITELINTÉZET RT. 
fiókja Miskolc, Telefon : 2—46

Meghívó.
A Csizi Jód Bróm Forrás Fürdő 

Részvénytársaság

1938-ik évi rendes közgyűlését
Csizfürdőn, a fürdő iroda helyiségeiben 
1939. év május hó 27 én d. c. 10 órakor
tartja meg, melyre a t. részvényesek 
ezennel tisztelettel meghivatnak.

Az Igazgatóság.
A közgyűlés tárgyai :

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság 
évi jelentése az elmúlt 1938-ik üzlet
évről.

2. A mérleg megállapítása és az igazga
tóság és felügyelőbizottság részére a 
a felmentvény megadása.

3. Igazgaiósági és felügyelő bizottsági 
tagok választása.

4. Indítványok. (Tárgyalandó indítványok 
a közgyűlés előtt 8 nappal az igaz
gatóság elnökénél nyújtandók be.)
Az 1938 ik üzletév mérlege, az igaz

gatóság és felügyelőbizoitság évi jelen
tése 14 nappal előbb az igazgatósági 
irodában a hivatalos órák alatt megte
kinthetők.
Mérleg: Vagyon: Gyógyforrások P.

21.42857. Ingatlanok : 29 78P22.
Gépi berendezések,ingók: 40.847 15. 
Értékpapírok : 70'08. A d ó s o k  : 
37.00846. Pénztár: 71.4170. Vesz
teség: 5.12994. Teher. Részvény- 
tőke: 28.571.44. Hitelezők:68.54998. 
Bizt. letétek : 36.31270.

Értesítés.
Rimaszombatban Deák Ferenc utca

17 . sz. alatt modernül berendezett

f é r f i  fodrász üzletemet
megnyitottam. Szolid árak mel
lett kifogástalan munkát nyújtok 
tisztelt vendégeimnek.
A n. é. közönség szives párfo

gását kérve vagyok
teljes tisztelettel :
K A R K U S Z  JÁN O S

3—3 borbély és fodrász.

Magyar os  és modern bútorok 
készítője. —  Tervek után is.
Hőfer S á n d o r  butorasztalosmesternél 

Rimaszombat, Kossuth utca 23.

Raktáron k é s z  b ú t o r o k  kaphatók.
■ ■ ■ ■ ■ H B n W H iiB D H H

Hirdetmény.
Az alsópokorágyi kocsmahely
ség 1940 január hó 1-től 1943 
december 31-ig

bérbe kiadó.
Az árverés napja 1939j’unius 4-én 
délután 2 órakor az iskola hely
ségében lesz megtartva.
Feltételek a közbirtokossági elnök
nél megtekinthetők.

Ambrus Miklós
kb. elnök.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Rál»*ly KAroly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


