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A miniszterelnök  
munkaprogramja.

(m l) A képviselőház f. hó 19-iki 
— hétfői — ülésén Teleki Pál gróf 
miniszterelnök a ház teljesszámb.an 
megjelent tagjainak általános, nagy 
figyelme közepette terjesztette elő 
munkaprogramját.

A nagyszabású s állami életünk 
minden fázisára kiterjeszkedő kor 
mányelnöki beszéd úgy bel- mint 
külföldön erős visszhangot keltett, 
amelyből általában a legteljesebb 
elismerés akkordja csendült ki az\ 
országépités áldásos és áldozatos! 
munkáját vállaló Teleki Pál gróf 
miniszterelnök és kormánya irá
nyában.

Az elismerés illetékes helyekről1 
jött megnyilatkozása után nem le
het feladatunk a munkaprogram
mal részletesen foglalkozás vagy 
éppen annak ismertetése, annál 
kevésbbé, mert a napilapok azt! 
már a miniszterelnök beszédének 
egész terjedelmében történt leköz- 
lésével napokkal ezelőtt megtették 
s abból mindannyian tájékozódást 
nyerhettünk.

Nem lehet azonban nekünk sem 
csak amúgy hangtalanul elsiklanunk 
a nagyjelentőségű kormányelnöki 
beszéd fölött.

Többek között a miniszter- 
elnök következő kijelentése ragadta 
meg figyelmünket:

Ne próbáljanak az emberek any- 
nyira kombinálni, hanem végezzék  
a dolgukat, m ert akkor szem be 
tudunk szállni m inden n eh éz ségg e l. 
Ha p e d ig  m inden félén  törjük a f e 
jünket, akkor elpocsék oljuk  az időt.

Aranyigazság rejlik e szavakban 
s ennek a nagyhorderejű kijelen
tésnek igazságát mindnyájunknak 
nemcsak elismerni, de a kormány
elnök eme bölcs intelmét megfo
gadnunk is kell.

Szomorú valóság, letagadhatatlan 
tény sokat beszélni, mindenben 
kombinálni szerelésünk, ami mel
lett elfeledkezünk dolgaink végzé
séről és elpocsékoljuk alkotó mun
kára rendelt, drága időnket.

Ősi magyar betegség, annyi baj
nak szülőokává lett veszedelmes 
szokás és minden tettrekészséget, 
akaraterőt semmivé mállasztó baj 
ez, amit radikálisan meg kell szün
tetnünk, magunkból ki kell vetnünk, 
a magyar életmezőről gyökerestől 
gyorsan el kell távolitanunk.

A beszédek ideje lejárt. Fecse
géssel munkát végezni nem, csak 
hátráltatni lehet. Kormánynak és 
minden magyarnak tudásának, ere
jének százszázalékos igénybevéte
lével az országépités munkájához 
kell fognia. Nehéz, nagy, de gyö
nyörűséges munka ez, aminek el
végzésében mindnyájunknak be
csületesen meg kell tennünk köte
lességünket. Összefogva, egysége

sen ! Mert csak összefogásos egy- j 
séggel, egységes összefogással, lan
kadatlan kitartással, erőinkben bí
zással, rendíthetetlen magyar hittel, 
törhetetlen reménységgel, egymást 
támogató, megsegítő, áldozatos sze
retettel építhetjük meg a boldog 
magyarok boldog nagyországát 
s tehetjük széppé, áldásos gyümöl
csöket termővé a magyar jövendő 
gyönyörűséges kertjét.

Az Egyesült Párt hódolata a Kormányzó 
születésnapján Rimaszombatban és Feleden.

H ódolatteljes é s  b en ső s ég e s érzésekkel 
ünnepelte m eg Rimaszombat lakossága  
június 18-án vitéz nagybánya i Horthy 
Miklós kormányzó 71 születésnapját.

Ezúttal először szabadon szárnyalha
tott a lélek a legelső magyar ember 
felé a nevezetes évfordulón. A város há-1 
zait már szombaton fellobogózták, a z ; 
íizletek kirakatait pedig stilszeriien ki 
diszitették. Vasárnap délelőtt 10 órakor 
a református templomban volt hivatalos 
hálaadó istentisztelet, amelyen ár. Sói 
dós Béla főispán is megjelent, a katona
ság és hivatalok képviselőivel. Varga 
Imre magasan szárnyaló beszédben és j 
gyönyörű imában emlékezett meg a| 
Kormányzóról.

Ugyancsak 10 órakor tartották ntegj 
az ünnepi istentiszteletet az ág. ev.j 
templomban, hol Barülli Károly lelkész 
mondott szép beszédet.

11 órakor a katolikus templomban 
volt nagymise, amit K orponay Géza 
plébános-adminisztrátor celebrált. Itt 
megjelent dr. Horváth Árpád alispán és j 
a katonaság, valamint a hivatalok kép- I 
viselői. Ugyancsak akkor a Városháza 
pompásan feldiszitett tanácstermében j 
kezdetét vette az E gyesült Párt rima- 
szombati és járási körzeteinek díszköz
gyű lése .

A magyar Hiszekegy után Perecz Samu 
diszelnök nyitotta meg az ünnepi ülést 
é< a közönség állva hallgatta végig az 
elnöknek a Kormányzó születésnapjáról 
tett bejelentését. Ezután Varga Imre, 
a párt megyei ügyvezető elnöke mondott 
nagyhatású és költőien szép ünnepi be
szédet. A történelmi példákból levezetve 
állapította meg, hogy Horthy Miklósban 
csodálatos összhangban és fölséges har
móniában egyesülnek a nagy magyar 
ősök erényei, akit az isteni Gondviselés 
a legnehezebb időben küldött a nemzet 
élére. Áldást és hosszú életet kért a 
szónok az Egek Urától a Kormányzó 
számá'a és indítványozta, hogy a sz ere
tet, hála és hódolat je léü l a díszközgyű
lés Horthy Miklós ország építő érdem eit 
jegyzők ön yvbe fo g la lja  és a diszűlésröl a 
következő hódoló táviratot küldje e l :

Vitéz nagybánya i Horthy Miklós 
Kormányzó Ur Ö főm éltóságának

Budapest.
Az Egyesült Magyar Párt rimaszom

bati és rimaszombati járási szervezete

mai ünnepi ülésében a Gondviselő iránti 
hálával emlékszik meg Főméltóságu 
K o r má n y z ó  Urunk születésnapjáról. 
Alattvalói hódolattal s a felszabadított 
magyarok soha el nem múló hálájával 
üdvözöljük Főméltóságodat s minden 
magyaroknak annyira drága életére s 
országgyarapitó nagy munkájára a ma
gyarok Istenének gazdag áldását kérjük.

A közönség felá llva  éltette a Kormány
zót é s  ünnepelte a kitűnő szónokot.

Perecz Samu indítványára az ünnepi 
beszédet a Márkus László által vezetett 
diszközgyülési jegyzőkönyvbe foglalták, 
majd a méltóságteljes összejövetel a 
Himnusz eléneklése után véget ért.

* ri-
Az Egyesült Párt feledi járási vá

lasztmánya is diszülést tartott vasár
nap a Kormányzó hetvenegyedik szüle
tésnapja alkalmából, amelyen a járás 
közönsége impozáns számban jelent meg.

A nap jelentőségét dr. Csák Géza 
járási pártelnök, Szakáll Zoltán várme
gyei pártfötitkár és Révay Pál rimaszécsi 
kisgazda méltatták. A választmány hó 
doló távirattal köszöntötte az államfőt 
a feledi járás nevében.

sok szó esik az utóbbi időben városunk
ban s az üggyel nem ismerős közönség 
türelmetlenkedésének megszüntetése, de 
az ez ügybeni felvilágosító tájékoztatás 
végett is az emlékmühizottság elnök
sége a múlt hétfő délután ülésre hívta 
össze a választmányt.

A választmány ülésén Sichert Károly 
ügyvezető bizottsági elnök aktaszerüleg 
részletesen beszámolt az ezen ügyben 
végzett munkáról s mindazon intézke
désekről, amit a bizottság az emlékmű 
felállítása ügyében tett s ismertette a 
felállítást elodázó rendkívüli akadályo
kat.

A közönség tájékoztatása végett is az 
emlékbizottság elnökségének az akadá
lyok legyőzése végett intervenáló sege
delemre felkért alispáni hivatalhoz 1939. 
junius 7-én intézett kérelmének vonat
kozó részét itt közöljük :

Gőmör-Kíshont vármegye 
Tekintetes Alispáni Hivatalának

Rimaszombat.
A világháborúban elesett hősök em

lékének méltó megörökítése végett hosz- 
szas előkészítő munkálatok után az 1928 
évben meg tudtuk alakítani Rimaszom
batban a „Hősök Emlékműbizottságát".

A bizottság hatósági engedéllyel helyi 
gyűjtést rendezett, több kulturális es
télyt, szinelőadást stb. tartott, hogy a 
szükséges összegen egy tényleg a hősök 
emlékéhez és Rimaszombat városhoz 
méltó emlékművet állíthasson s sikerült 
az 1938. év április végéig 90.000 ck. 
gyűjtenie. Ezen összeg már alkalmat 
adott arra, hogy pályázatot tűzzön ki, 
pályadijakat állapítson meg s komolyan 
foglalkozzék a felállítással. Akadály csak 
az volt, hogy a csehszlovák hatóságok 
ellenezték a főtéren (Horthy Miklós tér) 
való felállítását, hogy ezen emlékművet 
kapcsolatba akarták hozni egy szlovák 
szabadság szobor felállításával és bizo
nyos magyar nemzeti vonatkozású figu
rális kiképzést elleneztek. Ezen akadá
lyokat is sikerült szívós és kitartó mun
kával legyűrni és az 1938. évi május hó
17-én már meg lehetett rendelni a sze- 
pesváraljai travertin bányából származó 
édesvízi mészkő — travertin — építési 
köveket ék. 38,320.-- értékben, viszont 
a szobrászati munkákat Makovits Jenő 
rimaszombati festő - szobrász művész 
vette munkába.

A travertinkő megrendelésekor a szer
ződés szerint a bizottság kifizetett ék. 
12.440 — fizetendő még kétszerennyi. A 
kövek Grünapfel Dezső iglói (Szepes 
megye) kőfaragó műhelyében lettek 
szemcsézve, csiszolva, ugyanott lettek 
a hősök nevei kivésve. Ezen munka 
1938. szeptember 20 án készült el, 22-én 
a kövek vasúti kocsiba lettek rakva, 
hogy 23 án vagy 24 én Rimaszombatba 
szállíttassanak. A csehszlovák mozgósí
tás miatt a köveket a feladónak a vasúti 
kocsiból ki kellett rakni s azokot újra,

; csak 1938 nov. 22-én adta fel Rimaszom
batba, de mert Csehszlovákia és a vissza
csatolt Felvidék között a vasúti forgalom 
szünetelt, a vasúti kocsi Rimabánya ál- 

! lomáson feküdt, újabban azt Iglóra visza- 
dirigálták.

A bizottság mindent elkövetett, hogy 
ezen egy harmadrészben kifizetett tra- 
veitin követ be tudja hozni, ezért a kö
vetkező intézkedéseket tette:

1. A külkereskedelmi hivataltól a kö
vekre szabályszerű behozatali engedélyt 
kért.

2. A központi vámigazgatóságtól Bu
dapest, vámmentes behozatal engedé
lyezését kérte, mert a kövek megrende
lése még 1938. május 17 én történt, an
nak Vs része ki lett fizetve s mert a 
kövek tisztán magyar nemzeti és kegye- 
letes célt szolgálnak.

3. A MÁV miskolci üzletvezeiőségétől 
kérte a fuvarozás engedélyezését.

4 A Magyar Nemzeti Banktól kérte 
a deviza vagy valuta fizetés engedélye
zését s főleg azt, hogy mivel a Rima- 
szombati Banknál folyószámlán fekvő 
betétje a 7 osztó számmal könyveltetett 
át pengőre, a kegyeletes célra való 
tekintettel a Nemzeti Bank szintén 1:7 

| alapon engedélyezze a ék. fizetését, kü- 
| lömben a hősök emlékbizottság pénze 

hibáján kívül nagy veszteséget szenved 
: el.



2. Gömör 1939. junius hó 25.

Ezen kérvényekből elintézést nyert:
5. A külkereskedelmi hivatal 29.998. 

szám alatt 3270 pengő illeték megfize
tés ellenében a behozatali engedélyt 
megadja.

6. A MÁV. nem adhat vasúti kocsi
nak fuvarozási engedélyt, mert a 2 ál
lam között (visszacsatolt Felvidékre) 
megállapodás nincsen. A Rimabányán 
2 hónapig fekbérben állott vasúti ko
csit nem is avizálták a címzettnek, azt 
lglóra visszaküldték.
. 7. A központi vámigazgatóság 15.727/ 
1939. II. a. szám alatt 1939. II. 22-én 
értesített, hogy az emlékbizottság kér
vényét a m. kir. pénzügyminisztérium
hoz tette át, a minisztériumból azonban 
eddig válasz nem jött.

8. A Nemzeti Bank ismételt interven
ció dacára nem adta meg a deviza en
gedélyt a fizetésre, enélkül pedig az el
adó nem szállít, még ha fuvarozási en
gedélye is volna.

Tekintetes Alispánt Hivatal!
Itt egy nemzeti és kegyeletes akcióról 

van szó. Sötét szobákban bujkálva, ti
tokban tanácskozva lehetett a csehszlo
vák megszállás alatt kezdetben ezen 
ügyben munkálkodni s csak később a 
nyilt színen dolgozni. A rimaszombati 
hősök hozzátartozói nyugtalankodnak, 
hogy a felszabadulás óta sem tört' nik 
az emlékmű feállitása körül semmi, 
persze a közönség nem ismeri a külön
féle nemzetközi nehézségeket, egyes 
hozzátartozók kezdenek kihalni. 21 év 
múlt el a világháború befejezése óta, a 
nyugtalanság indokolt, mert meg van a 
tőke, sőt megvan a kifaragott, kicsiszolt, 
vésett építési anyag, megvan a tér par
kírozásával a szép környezet, de már 
áll is az alapépítmény kopáran, csupa
szon, valóban nem díszére e régi érde
mes városnak s igy mély tisztelettel és 
hazafiui buzgalommal, kérjük méltóztas- 
sék illetékes helyeken közben járni, hogy:

9. A vasúton való fuvarozás körűibe-! 
lül 33.700 kilogramm édesvízi (travertin) 
mészkőre minél előbb engedélyeztessék,

10. hogy ezen kb. 33.700 kilogramm 
travertin követ vámmentesen lehessen 
behozni és végül, hogy

11. a „Magyar Nemzeti Bank" enge
délyezze 29.000 ck.- nak Grünapfel Dezső 
kőbányatulajdonos és kőfaragó cég Sze- 
pes Igló-i lakosnak kifizetését s hogy 
ezen fizető eszközt az emlékbizottság! 
ugyanazon kurzussal kapja, mint ahogy I 
azt a betétjén a bank elszámolta, vagyis j 
1:7 alapon.

Hisszük, hogy önzetlen, becsületes, j 
nemzeti és kegyeletes munkánk megér-j 
téssel fog találkozni s a kért engedé- j 
lyeket minél előbb meg fogjuk kapni ! I 

A választmány elé terjesztett elszá
molást a következőkben tette meg az j 
elnökség:
Bevétel: Adományok, gyűjtések összege 

és ennek bankkamatja 97.626— fk.
Kiadások :

1. Pályázat kiírások költsége, szakér
tők díjazása és utazási költsége, ki
fizetett pályadijak, műemlékek bizott
sága által kiküldött mérnök díjazása 
és útiköltsége és kisebb adminisztrá
ciós költségek 6.255'— ck.
2. Alapzathoz cement, vas, n.unkadi- 
jak és szociális teher 7.038'— ék.
3. Makovits Jenőnek művészi tervezés, 
figurális munkák készítésének pályá
zat folytán adott megbízással járó ho
norárium 16.160'— ék.
4. A travertin kövek, hősök neveinek 
vésése általában a teljes építési rész 
költség 'lz részének kifizetése a kő
bánya tulajdonos részére kötlevél sze
rint 11.773'— ék.

összes kiadások: 41.226 ék.
Bevétel 97.626'—
Kiadás 41.226'
Pénzkészlet 56.400'— ék.,

vagyis pengő 8.057'—
Mindezekből az ügy állására vonat

kozólag tiszta képet nyert a választmány 
s nyerhet a nagyközönség. Az emlékmű- 
bizottság választmánya a legnagyobb 
gondossággal megtett intézkedésekért 
köszönetét is fejezte ki Sichert Károly 
ügyvezető elnöknek, egyúttal Varga Imre 
választmányi tag javaslatára és Perecz 
Samu választmányi tag indítványára egy
hangúlag elhatározta, hogy az alispáni 
hivatal eredményesnek Ígérkező közben
járására remélhetőleg mielőbb megér

kező, a hősök neveit feltüntető emlék
táblából, bronz rohamsisakböl és koszo
rúból álló emlékművet megérkezése 
után azonnal fel fogja állíttatni, az em 
lékmü föalakját a felszabadulásunkkal 
járó megváltozott viszonyok folytán újra 
tervezteti s azt későbben fogja az em
lékművön elhelyeztetni, addig is a meg 
kért engedély alapján a gyűjtést tovább 
folytatja.

A nő öntudatlanul
is a szépségre törekszik. Lopez de Vega klasszikus tömörséggel ezt igy magyarázza . Mert a nő 
szépsége a legellenállhatatlanabb". Mivel éri el ezt a nő ? Ha mindig arra tekint, hogy vonala fia
talos, külseje üde legyen. Az anyagcsere káros zsírlerakódásai, az emésztőszervek salakja a bőr 
tisztátlansága, mind ellensége a női szépségnek. Egy csapásra megszabadulhat ezektől az ártal
maktól minden nő, ha orvosi tanács szerint, reggelenként éhgyomorra, kevés testmozgás kíséreté
ben, pohár meleg jászkarajenői Mira glaubersós gyógyvizet fogyaszt, mely veszély nélkül soványit, 
rendezi az emésztést, anyagcserét.

A szegedi orvosi kamara ülése Rozsnyón.
A  gömöri és nógrádi tanítók 

közgyűlése.
A Felvidéki Általános Magyar Tanító

egyesület legnagyobb csoportja, a Gö- 
ntör Nógrád megyei szervezet hétfőn 
tartotta treg Rimaszombatban, a Pol
gárikör nagytermében a felszabadulás 
óta első  közgyűlését. Mintegy 300 tanító 
és tanítónő gyűlt össze erre az ünnepi 
alkalomra.

O csovay Imre ig. tanító, a szervezet 
elnöke megnyitó beszédében elsősorban 
vitéz Horthy Miklós kormányzóról emlé
kezett meg, majd üdvözölte a megjelent 
vendégeket, akiknek soraiban ott láttuk: 
ár. K ézdy Béla rimaszombati és ár. 
R éffy  Ernő balassagyarmati tanfelügye
lőket, Dinyés Kálmán udvardi ig. ta
nítót, a Tanító Egyesület elnökét, Ba- 
áiny G yörgy  városbirót, Tariska Lajos 
törvényszéki elnököt, ár. C setényi László 
rendőrkapitányt, K orponay Géza plébá
nost, Varga Imre ref. lelkészt és ár. 
Machnyik Anáor gazdasági iskolaigazga
tót. Táviratilag üdvözölte a közgyűlést 
ár. Sóláos Béla főispán, ár. Kása Kát 
mán miniszteri osztályfőnök és P ogány  
István kir. tanácsos, volt rimaszombati 
tanfelügyelő. Az elnök indítványára a 
közgyűlés távirati üdvözlést küldött Hó
mon Bálint és Ja ro s s  Andor miniszterek
nek, valamint dr. Kosa  és dr. Hertelendy 
miniszteri tanácsosoknak. Ocsovay elnök 
nagy tetszéssel fogadott szép beszéde 
után Benyik Béla titkár az egyesület 18 
éves működését vázolta és feltárta azt 
a hősi munkát, amit a m agya r tanítók 
az elnyom atás szomorú év ei alatt vé
geztek a magyar nyelv és magyar lé
lek fennmaradása érdekében. Méltatta 
Sclim ögner János és Stefanyák Róbert 
volt, valamint O csovay Imre jelenlegi 
einök érdemeit. A tartalmas titkári je
lentést jegyzőkönyvbe foglalták.

A pénztári jelentés után dr. Réffy 
Ernő tanfelügyelő az „időszerű kérdé- 1  
sek“-ről beszélt nagy érdeklődés mellett.

Dinyés Károly központi elnök a tani*- í 
tóság napi problémáit világította meg 
lelkes szónoklatban. Beszéde közben p 
hallgatóság viharosan ünnepelte Ja ro ss  
Andor felvid ék i minisztert, a tanítóság 
igaz barátját. Megemlékezett a központi 
elnök a 20 éves nehéz küzdelemről, a 
tanítóság „csendes és néma hőseidről 
és a tanítók kívánságairól. Szavait vi
haros tapsok fogadták.

Argay Rezső bemutatta az általa fel
talált „nyomtatva irva-olvasás“ érdekes 
és hasznos módszerét.

Dr. K ézdy Béla rimaszombati kir. tan
felügyelő elismerését nyilvánította a 
közgyűlés tanulságos és nivós lefolyá
sáért és a tanítóságot további lelkes és 
nemzetnevelő munkára hivta fel.

Dr. Machnyik Andor, a rimaszombati 
gazdasági iskola igazgatója a föld né
pének gyámolitására hivta föl a tanító
ság figyelmét.

Ocsovay elnök lelkes zárószavaival 
ért véget a nagyjelentőségű közgyűlés, 
amely bizonyságát nyújtotta annak, hogy 
a „nemzet napszámosai minden körülmé
nyek között megtették és m egteszik nép- 
és  nemzetnevelö kötelességüket.

A közgyűlésen szerepelt a tanítóság 
alig egyéves működését betöltő énekara, 
precíz összhanggal, Farkas Márton kar
nagy kitűnő vezetése mellett.

A közgyűlést a Polgárikör kerthelyi
ségében 200 személyes közebéd követte, 
amelyen több felszólalás hangzott el.

Évzáró vizsga. A rimaszombati m. 
kir. téli gazdasági iskola mezőgazdasági 
szakiskola tagozata Péter Pál napján 
d. e. 10 órakor az iskola nagytermében 
tartja meg évzáró vizsgáját a következő 
rend szerint: Hiszekegy, (közös ének). 
Megnyitó beszéd. Szóbeli vizsgálatok. 
Ifjúsági gazdaköri zárógyülés. Torna és 
leventegyakorlatok. Záróbeszéd. Him
nusz.

Látogatás Rimaszombatban.
A szegedi orvosikamara tagjai közül 

mintegy 250-en f. hó 17 és 18 án fel
keresték Rozsnyót, hogy vitéz Meskó 
Zoltán ny. orvostábornok elnöklésével 
ott kamarai ülésüket megtartsák. Az al
földi metropolisból és vidékéről Gömör- 
országba jött orvosok kamarai ülésén 
megjelent dr. Sóldos Béla, vármegyénk 
főispánja és dr. Horváth Árpád alis
pán is.

A szegedi orvosi kamara kétnapos 
rozsnyói ülésén több értékes tudomá
nyos előadás hangzott el. így Tomcsik 
J ó z s e f  egyetemi tanár „Az orvos a köz- 
igazgatásban", Lőrincz F erenc egyetemi 
tanár „üszefoglaló közegészségügyi prob
lémák a jövendő Magyarországban" 
címmel adott elő. K ostyá l László egye
temi magántanár a gyermekbetegségek
ről, Gáspár János egyetemi magántanár 
euginitikai tárgykörből tartott mindvé- 
gig nagy figyelemmel hallgatott elő- j 
adást. Gaál András közegézségügyi fő
felügyelő nagy érdeklődés mellett fejte
gette a zöldkeresztes egészségvédelem 
feladatait és annak a felszabadult terü
leteken megszervezését. Tokay László 
egyetemi magántanár az iskoláskor 
pszihés higiéniájáról értekezett.

Ülés zártával az orvosok megszem
lélték a várost és annak vidékét, igy

kirándultak Krasznahorkaváraljára is.
A szegedi orvosi kamara tagjai közül 

többen hazafelé vezető Útjukban meg
látogatták városunkat is, hová a váro
sunkból származó Gaál András köz
egészségügyi főfelügyelő kalauzolása 
mellett autóbuszon vasárnap délután 
érkeztek s a város megtekintése után a 
Polgárikör enyhetadó, ritkaszép kert
helyiségében pihentek meg, ahol a ba
rátságos ozsonna folyamán Meskó Zol
tán ny. orvostábornok, elnök, társai 
nevében is, a legnagyobb elragadtatás 
hangján szólott Gömörország megcso
dált szépségeiről, a rozsnyói és rima- 
szombati testvérek közvetlenségéről, 
vendégszerető barátságáról.

Vasárnap este 7 óra után tovább 
folytatták útjukat a szegedi orvoskama- 
mara Felvidéket járt orvosai, kiknek s 
általában az egész szegedi orvosi ka
mara részéről Badiny városbiróhoz folyó 
hó 20-án intézett levelében vitéz Meskó 
elnök hálás köszönetét mond a magya
ros és testvéri szeretetteljes vendéglá
tásért s kéri annak tolmácsolását rima- 
szombati találkozójukon jelenvoltaknak, 
nemkülönben testvéri üdvözletük Rima
szombat város minden polgára részére 
való átadását, egy szegedi viszontlátás 
reményében.

Találkozásra
hívtatok s nem mehettem el. A lelkem 
azonban ott volt, Veletek örült, Veletek ün
nepelt és gondolatom — mint csaknem fél
század alatt annyiszor — szabad szárnyain 
odaröpült a Drázus mellé, a Sajópartjára s 
diákemlékeim hintés mezején csokorba kö
töttem a sohasem hervadó legszebb virágo
kat : emlékeztem. Az öreg Alma Materre. 
Jóságosszivü tanáraim ra. A mindennapos 
templombajárásokra. Veni Szanktékra. Te 
Deumokra. A klepusi hadakozásokra. Az első 
táncórákra. Próbabálra. Rosenkranz bácsira. 
Az első virágcsokorra, első csókra, diáksze
relemre. A fürdői majálisokra. Az első má
morra. A szamaras ta ligára. „Andro bö“-re, 
A Jó öreg diákmecenás Józsi bácsira. A cse
resznyét kinálgató bányaoldalra. A kísértés
be vitt diófákra. Kálváriahcgyre. A kisséta- 
téri zenékre. Elóris muzsikájára Az első 
éjje li zenére. A sajóréti labdázásokra. Kor
csolyázásokra, fürdésekre. A zugó fluderokra. 
A baki korcsmára. Sulán bá' kuglizójára. 
Berzétei, pozsállói, szádellői kirándulásokra. 
Almási szűreire. Krausz bácsi cukrászdájára. 
A zárdások sétájára. A karcerra. Az első 
szekundára, a borovnica szedésekre, a se j
telmesen csobogó kasztokra s a búcsúra, 
amikor kiballagtunk a gőzkocsi állomásra s 
kit erre, kit arra dőcögtctelt a lassujárásu, 
rozoga v icinális. . .

így volt. Ez volt, öreg fiuk, kik találkozásra 
hívtatok s mert nem mehettem el: legkedve
sebb emlékeim drága csokrát szivem szere- 
tetpántlikájával összekötve, mindnyájatokra 
hűséges emlékezéssel. Itt küldöm Nektek.

^ g u s .
Vármegyei alakuló közgyűlés. Gö-

niör és Kishont vármegye törvényható
sági bizottságának alakuló közgyűlését 
dr. Sóldos Béla főispán, elnök Rima
szombatba, a vármegye székházának 
nagytermébe f hó 28 án délelőtt 11 órá
ra egyb/hivta. Az ünnepélyes alakuló 
közgyűlést megelőzően a keresztény 
felekezetek templomaiban d. e. 10 óra
kor a törvényhatósági bizottsági tagok 
vészvételével istentiszteletet tartanak.

Rendőrségi áthelyezés. Csetényi 
László dr. itteni rédórkapitány a nagy- 
kanizsai m kir. rendőrkapitánysághoz 
helyeztetett át, helyébe Jancsó Gyula dr. 
helyeztetett át az ungvári m. kir. rend- 
őrkapitánységlól.

Halálozás. Özv. Hizsnyan Bálintné 
szül. Telgarec Mária 82 éves korában 
f. hó 18 án városunkban meghalt. A 
munkáséletü nő holttestét őszinte rész

vétmegnyilvánulás mellett f. hó 21-én 
temették. Halála f iát : Hizsnyan Béla 
helybeli ruhakereskedőt s családját dön
tötte gyászba.

Érettségi vizsgálatok, A rimaszom
bati M Kir. Áll. Gimnáziumban az érett
ségi vizsgálatok f. hó 23-án, pénteken 
délelőtt befejeződtek. Régen volt az 
érettségiző tanulók száma oly nagy. 
mint ebben az évben. Vizsgára összesen 
30 tanuló jelentkezett (27 fiú és 3 lány). 
Ezek közül sikeresen végzett 28. Kitü
nően érett: Kovács Bertalan. Jelesen 
érett: Baksay Éva, Fenyő Tibor, Kis
faludy Andor, Szabó Dezső, Túrós Mar
git, Váry Juliska. Jól érett: Bán Lajos, 
Hullay József, Kálmán László, Lissauer 
György. Érett: Bauhofer Zoltán, Buck 
Miklós, Dobó István, Gábor János, Janó 
Dezső, Katona Pál, Koltányi Tibor, Ko 
vács Sándor, Molnár István, Paczek 
László, Rövid Gyula, Simon István, 
Szőllösy István, Ungár László, Ungár 
Zoltán, Vajda Sándor, Scholtz Pál. Ketten 
nem feleltek meg a követelményeknek. 
Az érettségi vizsgálatokon a kormány ki
küldöttje dr. Mitrovics Gyula — debre
ceni egyetemi tanár volt. — A vizsgá
latok eredményének péntek déli Ün
nepélyes kihirdetésén a város előkelő
ségei közül többen megjelentek. A kedves 
ünnepséget Fábián Vilmos igazgató 
nyitotta meg buzdító beszédével, melyet 
a tanuló ifjúsághoz intézett. Méltatta a 
nap jelentőségét, amely kettős ünnep: 
ez húsz év óta az első magyar érettségi 
és az érettségizett ifjúság most lép ki 
az életbe. Ezután a kormánybiztos tárta 
fel azt a helyzetet, amely az életbe ki
kerülő ifjakat az anyaországban várja. 
Méltatta a magyar kormány erőfeszítéseit, 
amelyeket az ország művelődési színvo
nalának emelésére tett s kérte a tanu
lókat, hogy az államot ebben a szándéká
ban minden erejükkel támogassák. — 
A tanulók nevében Kovács Bertalan bú
csúzott el az iskolától. Szép beszédében 
megköszönte a kormánybiztos megérté
sét, az igazgató és tanári kar fáradozá
sait s a tanulókkal szemben tanúsított 
jóindulatát. Az életbe kilépő ifjakat a 
vármegye nevében Horváth Árpád dr. 
alispán köszöntötte s kérte őket, hogy 
minden erejükkel támogassák a szegény, 
darabokra szaggatott ország épségének 
visszaállítására irányuló törekvéseket. — 
A lelkes ünnepség a Himnusz elének- 
lésével ért véget.

GYERMEKEK RÉSZÉRE tánckurzust kezd 
meg Dohránszky János oki tánctanitó e hő 
28-ától az IPAROSKÖR nagytermében. Be
iratkozni lehet Szijjártó ucca 59. sz. alatt
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Betétkönyvecskék megjelölés vé- 
getti bemutatása. A Budapesti Köz
löny t. hó 18-iki számában megjelent 
55000/1939. M. E. sz. kormányrendelet 
értelmében a felvidéki területen 1938. 
november hó 11 napja előtt kiállított 
betétikönyvecskék 1939 julius 3-ig a 
betétikönyvecske kiállító pénzintézet
nél bemutatandók, annak megállapítása 
végett, hogy a betétikönyvecske tulaj
donosa belföldi személy-e ? A belföldiek 
tulajdonát képező betétikönyvecskéket a 
betétikönyvecskét kiállító pénzintézet 
„Belföldi 1939.“ bélyegzővel látja el és 
kifizetés csak oly könyvecske ellenében 
teljesíthető, amely belföldi bélyegzővel 
van ellátva. — Azokat a könyvecskéket, 
melyek tulajdonosa külföldi, megjelölés
sel ellátni tilos s az ily betétikönyvecs
kékre vonatkozó adatok a pénzintézetek 
által külön jegyzékbe foglalandók. -  A 
rendelet nem tesz említést a folyószámla 
alapján fennálló betétekről, miért is a 
folyószámlákról forgalomban lévő köny
veket (ellenkönyvet) megjelöléssel el
látni nem kell. - A pénzintézetek a 
rendelettel szabályozott eljárásban tudó 
másukra jutott adatokat bizalmasként 
kötelesek kezelni s azt harmadik sze
mélyek és hatóságok tudomására nem 
hozhatják. — A betéíkönyvecskék tu
lajdonosai tehát mutassák be haladék
talanul betétikönyvecskéjüket annak az 
intézetnek, amelyik a betétikönyvecskét 
kiállította, mert a belföldi megjelölés el
mulasztása a legjobb esetben is csak j 
hosszadalmas eljárással lesz pótolható sj 
annak befejezése előtt a betétes sem-1 
mikép sem rendelkezhetik betétjével.— | 
A Kölcsönös Földműves Pénztár (Rol- 
nicka Vzájomná Pokiadnica) Rimaszom
bat által kiállított betétikönyvecskék 
ezen intézet hatósági b i z t o s á n á l ,  
Márkus László lapszerkesztőnél muta- 
tandók be (Található a Rimaszombati 
Bank pénztárhelyiségében délelőtt 9—12- 
ig), ki azon betétikönyvecskékről, ame
lyek tulajdonosai belföldiek, külön nyil
vántartást készít.

Beiratások
a rimaszombati gimnáziumba

Az 1939—1940. iskolai évre szóló be 
iratások j u n i u s  hó 26—27-ik napjain 
tartatnak meg.

Az a tanuló, aki az I. osztályba akar 
beiratkozni, illetve más gimnáziumból 
akar a rimaszombati gimnáziumba át
iratkozni, köteles atyja, anyja, vagy 
gyámja, esetleg azok felnőtt megbízottjá
nak kíséretében megjelenni. — Okmá
nyait (születési anyakönyvi kivonat, előző 
tanulmányok elvégzéséről szóló bizo
nyítvány, himlőoltási, 12 évnél időseb
beknél ujraoltási bizonyítvány) mindenki 
hozza magával.

A gimnázium 1. osztályába csak a 
nyilvánosjogu népiskola negyedik osztá
lyát sikerrel elvégzett, életének 10-ik 
évét már betöltött, de a 13 ik évét még 
túl nem haladott tanuló vehető fel.

Leánytanuló csak kivételesen és  csak 
magántanulónak  vehető fel a tankerületi 
kir. főigazgató engedélye alapján. Erre 
vonatkozólag részletesebb felvilágosítá
sokat az igazgatói irodában kaphatnak 
az érdeklődök. A beiratkozás alkalmá
val a következő dijak fizetendők : Fel
vételi dij úgy a nyilvános, mint a ma
gántanulók részére 8 pengő, iskolasza
natóriumalapra 1 pengő és vöröskereszt 
alapra 20 fillér, összesen tehát 9'20 
pengő. A tandíj és fentartási dij nyilvá
nos tanulóknak évi 100 pengő, magán
tanulóknak 150 pengő, amely összeget 
a magántanulók a vizsgák előtt egy té
telben, a nyilvános tanulók pedig oki. 
nov. jan. márc. és ápr. hónapokban, te
hát 5 részletben fizethetik meg. Tandíj
mentesség, vagy díjkedvezmény csak 
nyilvános tanulóknak engedélyezhető s 
az eziránti kérvények szept. 15 ig, il
letve a második félévre febr. 15-ig nyúj
tandók be az előirt nyomtatványon. A 
felvételi, tandíj és a fentartási dij alóli 
felmentésekre vonatkozólag is az inté
zet igazgatósága nyújt részletes felvilá-i 
gositast. I

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

Tornaünnepéiy. A rimaszombati m. 
kir. áll. gimnázium tanulóifjúságának 
VI.—VII.—Vili, valamint leánytanulóinak 
I.—VII. osztálya junius 18 án rendezte 
meg első tornadélutánját, a következő 
programmal : 1 Hiszekegy. 2. A tanuló 
ifjúság eskütétele a magyar zászlóra. 
Az esküt elmondta Telek Lehel VII. o. 
tanuló. 3. Az első magyar tornaünnepély 
méltatása dr. Sárkány Oszkár tanár á! 
tál, aki kiemelte ezen nap jelentőségét, 
hangsúlyozva a testnevelés célját. Meg
említette, hogy ez az ünnepély éppen a 
Kormányzó Úr hetvenegyedik születés
napjával esik egybe és az ifjúság hódolat
tal hajtja meg előtte zászlaját. Erről a 
tornabemutatóról is szálak vezetnek az 
ország belseje felé, az egyik szál Kor
mányzó Urunk, a haza felé vezet, a má
sik a nemzeti műveltség felé, hisz ennek 
alapjait rakjuk le az ifjú nemzedéknél, 
fejezte be beszédét dr. Sárkány Oszkár 
gimn. tanár. Ezután következtek a fiuk 
és lányok zenés ritmikus gyakorlatai, 
volley-ball, kézilabda, majd atlétikai 
számok fejezték be a tornadélutánt. 
Kiemelhetöbb eredmények : Rúdugrás 1. 
Kovács K. V. o. t. 295 cm. (a 285 cm.

magasságot négy tanuló ugrotta á t : 
Palkovics, Gonda, Kovács L. Imrece.) A 
volley-ball döntőt a Vili. oszt. ellen a 
VII. oszt. nyerte 2:0-ra. A kézilabda
döntője a VI.—VII. oszt. között 1:1 (0:0). 
A 3000 m. 3-as katonai gyalogló csa
pat versenyt a VI. oszt. csapata nyerte 
22'5 perc alatt (Eszenyi, Pollák, Kovács), 
második a VII. oszt. csapata. 100 m. 
síkfutás: első Bauhoffer Z. Vili. oszt. 12 
mp. második Demkovics Z. 12 1 mp. VII. 
oszt. 400 m. síkfutás első Danis L. VI. 
oszt. 1 p. 3 mp. alatt. 60 m. síkfutás 
lányok részére, győzött Bóna Olga V. 
oszt. 9'2 mp. Kézilabda IV.—V. között 
1:3. A megjelent közönség tapsokban 
jutatta kifejezésre elismerését Mándy 
Antal tornatanárral szemben, ki a jól
sikerült tornaünnepélyt megrendezte.

^Milliók használják és kedvelik immár 
40 év óta az egész világon az Aspirin- 
tablettákat. Gyorsan használ, ártalmatlan, 
jól tűrhető, ezek az Aspirin-tabletta 
jellemző tulajdonságai. Meghűlés, fej
fájás és fájdalmak esetén az Aspirin- 
tabletta mindenkin segít. Aspiiin-tablet- 
ták csak „Bayer" kereszttel valódiak.

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

Balatonszéplakon
(A BALATON LIDÓJÁN) Siófok mellett, a Balaton legszebb részén. Fürdőzésre kitűnő fö

venypart. Ózondus levegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek.
FolviliizosiUst ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz-Körut 26. 
r e  8 Vagy a TELEPFELÜOYELŐSÉG a helyszínen.

Mosónő semmi esetre sem! Ilyen olcsón 
csak egy régi háziszér dolgozik; 26 fillérbe 
kerül és ezért a pénzért éjjelen át tökéle
tesen kioldja a ruhából a piszkot. Egy 
csomag H e n k o 50-60 liter legerősebb 
szennyoldó áztatóvizet ad. A benne áztatott 
ruhát nem kell leszappanozni, elmarad a 
fárasztó dörzsölés 
és az annyi kárt 
okozó k e f é l é s .
Reggelre a ruha 
már félig tiszta.

Az Iparoskőr julius hó 2-ikára terve
zett erdei mulatsága elmarad, mert a 
Szabadkai erdő táborozási célra lett 
átengedve s igy az iparosköri mulatság 
ideje később lesz közölve.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik drága szerettünk 

elhalálozása alkalmából fájdalmunkat rész
vétük kifejezésével enyhíteni szíveskedtek, 
avagy végtlsztességtételén megjelentek ez
úton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1939. junius 22.
Nagy Lajos és gyermekei.

Pestmegye előadóképző tanfolyama 
Rimaszombatban. Pest vármegye nép- 
müvelődési bizottsága julius 3 tói 12-ig 
Rimaszombatban, a szabadkai erdőben 
építendő sátortáborban rendezi meg 120 
részvevővel előadóképző tanfolyamát 
vitéz Faragó Ede orsz. gyűlési képviselő 
táborparancsnoksága mellett.

„Éneklő Magyarság" ünnepe is lesz 
a Magyar Dalos egyesületek Országos

Szövetsége által f. hó 24 és 25-én Kas
sán megrendezendő országos dalosün
nep. E célból minden városban és köz
ségben, igy Rimaszombatban a Horthy 
Miklós-téren, a hősök emlékművének 
talapzatánál, kedvezőtlen idő esetén a 
Polgárikörben, az összes itteni énekka
rok, f. hó 25-én, vasárnap d. u. 5 óra 
10 perces kezdettel, az egész országban 
egyszerre és egyidőben a Himnusz 
elénekiésével bekapcsolódnak, illetőleg 
a rádióközvetités során résztvesznek az 
„Éneklő Magyarság" ünnepén.

Orvosi kinevezés. A m. kir. belügy
miniszter a rimaszombati állami kor
házhoz Dr. Kriesch Lajos budapesti nő
orvos, v. egyetemi tanársegédet a szülé
szeti és nőgyógyászati osztály vezetőjévé, 
Dr. Lelkes Zoltán gyermekszakorvos, 
pécsi egyetemi tanársegédet a gyermek- 
gyógyászati osztály vezetőjévé, Dr. Fe- 
renczy Sándor belgyógyász szakorvos, 
győri közkórházi alorvost a belgyógyá
szati osztály vezetőiévé kinevezte. Ezen 
kinevezésekkel a korház végleges orvosi 
létszáma ki is alakult.

Külföldi betéteket incassó végett 
elfogad.

Uj betéteket előnyösen 
kamatoztat.

Átutalásokat olcsón és gyorsan 
' ' lebonyolít. ' r

Nemzeti Hitelintézet Részvénytársaság fiókja.
Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 17.
(volt R o l n i c k a  B a n k  helyisége).
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Találtatott egy csengő és egy ing. 
Igazolt tulajdonosa a helybeli ni. kir. 
rendőrkapitányságon átveheti.

Iparoskör! közgyűlés. A helybeli 
iparoskör f. hó 11-én tartotta rendes 
évi közgyűlését Králik János elnöklete 
alatt, a tagok élénk részvétele mellett. 
A közgyűlés megnyitása előtt a megje
lentek egy perces felállással emlékeztek 
meg az időközben elhunyt iparosköri 
tagokról, majd az elnök indítványára a 
visszacsatolás utáni első közgyűlésről 
Horthy Miklós kormányzó ur Öfőméltó- 
ságának, Kunder Antal kereskedelmi és 
iparügyi és Jaross Andor felvidéki mi
nisztereknek üdvözlő táviratot küld
tek. Az elmúlt évi jegyzőkönyvnek el
fogadása és hitelesítése' után az 1938 
évi számadást és az 1939 évi költség- 
vetést némi helyesbítés után az elnök 
mindenre kiterjedő beszámolójával együtt 
a közgyűlés jóváhagyta és az eddigi 
eredményes működésért minden egyes 
tisztviselőnek meleg köszönetét tolmá
csolta. — A közgyűlés kimondotta, hogy 
az ipartársulattal újból bérleti tárgya
lásokat kezd, mert az ipartársulat mult- 
évi ama határozatát, amivel a bérleti 
viszonyt az iparoskörrel megkötötte, 
felebbezés folytán a volt felsőbb fórum 
jóvá nem hagyta és Így bérleti jogvi
szony hiányában az újbóli bérleti jog
viszony tisztázása múlhatatlanul szük
ségesnek mutatkozik. — A közgyűlés 
felhatalmazta az elnökséget, hogy ha a 
közgyűlés utáni időben valamely meg
bízatási hely megüresedik, uj tagot 
saját hatás körében hivjon be és azt a 
legközelebbi közgyűlésnek jelentse be. 
— Végül Szőllősy István főtitkár múlt 
évre vonatkozó érdekesen összehozott 
jelentését adta elő, amit a közgyűlés 
nagy érdeklődéssel hallgatott végig és 
annak a reményének adott kifejezést, 
hogy most már, mikor minket az édes 
anyaföld magához ölelt, fokozott erővel 
és kitartással nem csak az iparososz
tály érdekeiért, de legelsősorban a hazáért 
is dolgozni kell, amit csak öszefogás- 
sal, egymásiránti megbecsüléssel és sze
retettel lehet elérni és igy más osztály 
megbecsülését is kiérdemelni. Ezzel a 
közgyűlés, amit társas vacsora követett, 
véget ért.

Közszállitások lebonyolítása a Fel
vidéken. A 2554/1939 BM. számú ren
delet a felvidéki hazai kisipar támoga
tása érdekében akként intézkedik, hogy 
a felvidéki hivatalok, intézmények, és 
intézetek berendezési tárgyainak beszer
zése körül el lehet tekinteni a Közszál- 
iitási Szabályzat rendelkezéseitől s igy 
felhatalmazza a felvidéki hatóságokat, 
intézeteket, intézményeket, hogy ameny- 
nyiben a fedezet rendelkezésükre áll, 
berendezési tárgyaiknak sürgős beszer
zése iránt rövid utón intézkedhessenek. 
Eszerint a Közszállitási Szabályzat 16. 
§ a 1. bekezdésének 9. pontja értelmé
ben értékhatárra való tekintet nélkül 
szabadkézből, tehát versenytárgyalás 
mellőzésével is, kiadhatók azok a köz
szállitások, amelyeket a megrendelő hi
vatal a felvidéki kisipar támogatása 
céljából kisiparosoknak kíván juttatni.

Tanévzáró ünnepély az állami 
polgári iskolában.

Hétfőn reggel a Te Delim, a hálaadás 
szavai elhangzottak a templomokban a 
tanulóifjúság ajkáról, az iskolák kapui 
bezárultak, a tanév véget ért.

A felszabadulás óta első Ízben tar
totta meg ugyanezen nap délutánján a 
rimaszombati m. kir. állami polgári is
kola ünnepélyes tanév bezáróját a Pol
gárikör nagytermében, amelyen a szép 
számban megjelent szülőkön kivü! ott 
láttuk városunk uj tanfelügyelőjét: dr. 
Kézdy Bélát is. A tanévzáró ünnepély a 
Hiszekegy eléneklésével vette kezdetét, 
melyet a Makovits Jenő helybeli festőmű
vész által művésziesen feldiszitett szín
padon a magyarruhába öltözött iskolai 
énekkar adott elő, amidőn a földig meg
hajtott nemzeti zászló előtt Lestyán Er
zsiké IV. o. tanuló mondott hódolatot 
és tett az egész ifjúság nevében ünne
pélyes fogadalmat. Ezután Huszti Edit
IV. o. tanuló szavalta el Pap Váry Ele
mérné „Hiszekegy"-ét. Majd Murányi 
Éva IV. o. tanuló köszöntötte dr. Kézdy

Bélát, mint az első magyar tanévzáró 
ünnepélyén megjelent első rimaszombati 
magyar tanfelügyelőt. — Hosszantartó, 
szünninemakaró tapsvihar köszöntötte a 
színpadon megjelent Kontratovich Jolánt, 
az intézet igazgatónőjét, a növendékek 
által nagyon szeretett „Jolán nénit" és 
a szülök által nagyrabecsült és köztisz
teletben álló intézeti vezetőt. Kontrato
vich igazgatónő meghatva, szívhez szóló 
beszédben vett búcsút a gyermekektől. 
A tőle megszokott alapossággal és szak
értelemmel összeállított tanévzáró be
szédében hü képét adta az elmúlt isko
lai évnek, annak mindenegyes részletére 
kitérve, lekötötte a hallgatóság és a je
lenvolt növendékek figyelmét. Majd bú
csút véve az iskolát elhagyó IV. éves 
növendékektől, azokra továbbra is a jó 
Isten áldását és kegyelmét kérte. A töb
bieknek pedig jó pihenést kívánva, az
zal zárta be nagy figyelemmel hallgatott 
beszédét, hogy a jól megérdemelt pihe
nés után, testben és lélekben megerő
södve, ujult erővel találkozhassanak az 
uj iskolai év kezdetén. A nagyhatású 
tanévzáró beszéd elhangzása után Dobó 
Dezső II. o. t. Babics : „Áldás a ma
gyarra", Szamajdák Emmi 111. o. t. Vég- 
váry : „Három szin" és „Nyitra üzen", 
Domokos Ferenc 111. o. t.' Szentiványi 
Nemes Erzsébet: „Magyarország Kor
mányzója" cimü verseket adták elő nagy 
szavalóképeséggel. A távozó IV. o. ta
nulók nevében Virók Erzsiké IV. o. t. 
mondott könnyekig megható ho.-szabb 
búcsúbeszédet, melyben hálatelt szavak
kal fejezte ki soha el nem múló hálá
jukat és köszönetüket az intézet igaz
gatónője és tanári kara iránt s elérzé- 
kenyülve vett úgy tőlük, mint tanulótár
saiktól búcsút. Virók Erzsiké bucsuzója 
alatt nem maradt szem szárazon s min
denkin a meghatottság vett erőt. Majd 
a 111. és IV. o. tanulókból összeállított 
szavalókar Fratrits Vilma tanárnő diri
gálása mellett precízen adta elő Kiss 
Menyhért: „Üzenet-“ét. Végül ugyancsak 
Fratrits Vilma tanárnő szakavatott ren
dezésében a 111. és IV. osztályos tanu
lók előadták Várady : „Legenda" cimii 
költeményét, színpadra átdolgozva. Mond- 
hatnónk, ez a szám volt valóságos ék
köve a tanévzáró ünnepélynek. Mária 
szerepében Sztolár Olga eszményien 
igazi Mária szobor volt. De az öregasz- 
szony szerepében Huszti Edit, az egy
házfit alakitó Varga Mária és a falusi 
embert játszó Lestyán Erzsébet vala
mennyien elsőrangút produkáltak s a 
közönség teljes tetszését és tapsviharát 
érdemelték ki, melyből bőven kijutott a 
rendező Fratrits Vilma tanárnőnek is. 
A zongorakiséretet Nagy Ilonka látta el 
teljes hozzáértéssel. Az előadott darab 
vallásos érzését méltóan emelte Bódi 
Irénke (szoprán) és Csaba Gyuláné (alt) 
szólói és a tisztelendő Neita nővér ál
tal vezényelt gyermekkar éneke is. A 
Himnusz eléneklésével ért véget a lé
lekemelő tanévbezáró ünnepély.

A bemutatott előadások, szavalatok, 
énekek mind azt igazolták, hogy az is
kola kitűnő tanárnője: Fratrits Vilma 
kiváló hozzáértéssel, nagy tudással és 
szeretettel kertészkedik a kedves kis 
gyermekkertben s a közönség és a szü
lők teljes megelégedését és elismerését 
érdemelte ki. De dicséret és elismerés 
illeti meg az iskola jelenlegi magastu- 
dásu igazgatónőjét és kiváló tanári ka
rát is, amelynek az ünnepély végén 
méltó kifejezést is adott a jelen volt dr. 
Kézdy Béla tanfelügyelő, aki meleg és 
elismerő szavakkal mondott köszönetét 
a tanári testületnek az elért szép ered
ményért és az iskola kiváló teljesítmé
nyéért s végül a tanári testület fárad
ságot nem ismerő, kiváló és hazafias 
munkálkodásáért.

A tanévbezáró ünnepély végeztével 
szétszéledt a nagy közönség, a gyerme
kek pedig az iskolába vonultak, hogy 
átvegyék egész évi szorgalmuk, igyeke
zetük méltó jutalmát: a bizonyítványo
kat. S akik utolsónak lépték át ekkor 
az iskola küszöbét, a negyedévesek, el
indultak könnyesen, reménykedve és bi
zonytalan reszketéssel szivükben. Négy 
éven át összeforrt életük szálait eltépte 
az idő. A közösut szerteágazik s min- 
denik külön-külön rójja már a kiszabott 
pályát.

Az ünnepély lezajlása után a jelen
levő szülők fejezték ki az egész tantes
tületnek hálás köszönetüket az odaadó

tanításért, kiváló nevelésért s mindazo
kért a jó és hasznos oktatásokért, amely
ben gyermekeiket az egész iskolai éven 
át részesítették !

Krónikás.

Levente-egyesület
Rimaszombatban,

A rimaszombati járási katonai pa
rancsnokság rendeletére 1939 junius 
19-én városunkban is megalakult a 
Levente-egyesület. Harsányi Aurél fő
jegyző, az előkészítő bizottság nevében 
szívélyesen üdvözölte az alispán képvise
letében is megjelent dr. Horváth főszol
gabírót, valamint az alakuló gyűlésre 
összehivottakat. Köszöntő szavaiban nagy 
örömének adott kifejezést, hogy végre 
Rimaszombatban is, a határok közelé
ben megalakult a Levente-egyesület, 
melynek célja lenne a magyar nemzet
erejének gyarapítása testben, lélekben 
és jellemben erős, tisztaerkölcsii leven
ték illetve ifjak nevelése által. Köteles
sége ezen egyesületnek a vallásosság, 
hazaszeretet és a kötelességteljesités 
erényére nevelni a reá bízott ifjúságot. 
Szavai után Badiny városbiró felolvasta 
az előkészítő bizottság által javasolt 
tisztikar névsorát, melyet a jelenlevők 
egyhangúlag elfogadtak. Ezek szerint az 
egyesület elnöke dr. vitéz Vereczkey 
Gyula lett, alelnökök : Fábián Vilmos, 
Márkus László, Kéry István, Sípos József 
és Valaszkay Rezső, főtitkár Szabó An 
tál, titkár Link Antal, pénztárnok Ker
esik László, ellenőr Urbán Károly, jegy
ző Raschka Lajos, ügyész dr. Ragályi 
Antal, gazda Dobó Dezső, könyvtáros 
Járossy M. András. Ezenkívül 12 tagú 
választmányt is megválasztottak.

A tisztikar és a választmány köszöne
tét dr. vitéz Vereczkey Gyula elnök 
tolmácsolta, majd lendületes beszédben 
ecsetelte a Levente-egyesület hivatását 
és kötelességét. Sok megpróbáltatásokon 
esett keresztül a magyar nemzet — 
mondotta beszében, de hála az Istennek, 
mindig megállta helyét, azért most ezen 
egyesület által az ifjúságból egy fana
tikus, nemzethüségében megrendithetet- 
len magyar janicsár-sereget akarunk ne
velni, kiknek magyar ereiben magyar vér 
csörgedez és a hazának, valamint Rima
szombatnak büszkesége lesz. Hiszen az 
ifjúság a nemzet jövője, a vitéz magyar 
honvédség előfutárja, kiknek nemcsak 
a kaszát, kalapácsot, tollat kell a ke
zében forgatni, hanem ha kell a kardot 

| is. így azután bátran kiálthatjuk a nagy
világnak : Igazságot Magyarországnak ! 
Szebb jövőt, adjon Isten ! Nagy tetszés
sel fogadott beszéd után Veress László 
őrnagy, a katonai állomás parancsnokság 
képviseletében szólott a felsorakozott 
leventékhez, kiket a kirótt feladatok 
pontos teljesítésére intett. Szavai után 
az elnök megköszönte a főszolgabíró és 
a vezetőség szives megjelenését s az ala
kuló gyűlést bezárta. Végezetül a leven
ték szép rendben elvonultak a tisztikar 
előtt. —ra.

Egészségügyi razzia 
a rimaszombati cigánytelepen.

A rimaszombati állami Közkórházba 
utóbbi időben 3 cigányt szállítottak be 
kiütéses tífusszal. A várost fenyegető ve
szély elhárítására az illetékes hatóságok 
a legszigorúbb óvrendszabályokat azon
nal foganatosították. Dr. vitéz Vereczkey 
Gyula hatósági orvos lázas gyorsaság
gal dolgozta ki a Sereg egészségügyi 
felülvizsgálatának, tetvetlenitésének és 
fertőtlenítésének programját. Sürgönyileg 
rendelte le a fertőtlenítő gépet Losonc
ról, érintkezésbe lépett az államrendőr
séggel és a katonai parancsnoksággal.

F. hó 17 én reggel 3 órára a katonai 
készültség és a rendőri karhatalom gyű
rűje zárta körül az egész cigánytelepet 
rajtaütésszerűen. Majd 3 óra 30 perckor 
megindult a városházáról az egészség- 
ügyi osztag is, dr. vitéz Vereczkey Gyula 
hatósági orvos személyes vezetésével: 
fertőtlenítő géppel, petróleummal, ecet
tel, mésszel, lúggal és szappannal fel
szerelve. A telep minden háza és min
den lakója tüzetes vizsgálat alá került.

Kattogtak a hajnyiró gépek, máglyákban 
égett a szalma, megindult a meszelés és 
a ruhák fertőtlenítése, a cigányok hangos 
jajveszékelésétől kisérve. Megkezdődött 
a könyörtelen tetütlenités az egész ci
gánytelepen.

Elismeréssel kell adóznunk a katonai 
parancsnokságnak és az államrendőrség
nek azért a megértő és a legmesszebb 
menő támogatásért, mellyel lehetővé tet
ték ennek a nehéz egészségügyi razziá
nak végrehajtását.

Ilyen radikális preventív védekezésre 
Rimaszombaton régóta nem volt példa. 
Dr. vitéz Vereczkey Gyula erről az ol
daláról is előnyösen mutatkozott be.

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

Tamásfalai MSC-Ózdi VTK 6:4 
(2:1). Biró : Jamniczky.

A TMSC értékes győzelmet aratott az. 
ÉLASZ bajnokságában vezető ÓVTK 
vegyes csapata ellen. A TMSC bői 
hiányzott a két Molnár, viszont két ka 
tonajátékossal megerösitve játszott. Az 
ÓVTK csapata technikai fölényben volt, 
azonban ezt nem tudta kihasználni és 
sok biztos gólhelyzetet elkönnyelmüs- 
ködtek csatárai. Ezzel szemben a TMSC 
szívósan védekezett, a kínálkozó gól 
helyzeteket pedig ügyesen kihasználta. 
A TMSC legjobbjai Ofcsárik, Neumann, 
Csák voltak, mig az ÓVTK-ból a vete
rán Maszlonka és a csatársor vált ki. 
A TMSC góllövői : Tóth (2), Kresnye 
(2), Csák és Mokány.

Felelős sz e rk esz tő : Rábely Károly.

Kiadó lakások.
Egy irodának is igen alkal
mas, csinos kétszobás gar
zon lakás és egy nagyszo
bából, konyha, kamrából 
álló lakás Rimaszombatban, 
Deák Ferenc-utca 17. sz. alatt
azonnal kiadó.

Bővebb felvilágosítás Má r k u s  
László hatósági biztosnál nyerhető.

Felhívás.
Felhívom mindazokat, akik a 

helybeli Szabucha László féle rnoz- 
gószinháznak 1939 julius hó 1-től 
való bérletére pályázni kívánnak, 
hogy ajánlataikat hozzám f. hó 
30-ig adják be és bővebb felvilá
gosítást nálam nyerhetnek. 

Rimaszombat, 1939 június 16.
Szőllősy István

___________________________ megbízott.

Egy jó házból való 2—3 
gimnáziumot végzett fiú

t a n u l ó u l
felvétetik G é m e s  Béla 
divatárukereskedésében.

Hirdetmény.
Az Iparos és Kereskedők Hitelinté

zete rimaszombati bej. cég Igazgatósága 
közhírré teszi, hogy a közgyűlés az in
tézet felszámolását mondotta ki, miért 
felhívja az intézet összes hitelezőjét, hogy 
a keresk. törv. 249. §-a értelmében az 
intézettel szemben fenálló követelései
ket jelen hirdeltnény közzétételétől szá
mított 6 hónap alatt jelentsék be és 
pedig az Intézetnek Rimaszombatban a 
Hunyadi u. 1. számú házban lévő helyi
ségében. Igazgatóság.

Egy jó karban levő

teljes ebédlő eladó
Tamásfalvi-u. 7.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. 8zám.)


