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A falutól bucsuzás
hangulata uralta a csütörtök dél
utáni képviselőtestületi közgyűlést, 
a toldozott-foltozott s mégis szűk, 
öreg városházán.

Napirend előtt Gabonás István 
szólalt fel a városi tisztviselők ér
dekeinek védelmében s a közgyű
lés bizottság kiküldését határozta 
el vármegyénk alispánjához, Sichert 
Károly ugyancsak napirend előtti 
javaslatára díszközgyűlés összehí
vása mellett döntöttek, melynek 
célja és tárgya a járási főszolga
bírótól búcsúzás s a vármegyei 
alispán üdvözlése lesz.

A 28 pontból álló napirend so
rán tudomásul vették a jelentést 
arról, hogy Rimaszombat folyó évi 
julius 15-ével a megyei városok 
közé soroztatott és hogy Éva László 
mohácsi polgármesterhelyettes pol
gármesterré és dr. Gabonás János 
községi jegyző polgármesterhelyet
tes főjegyzővé ideiglenes hatállyal ki
neveztettek, mely alkalomból Sichert 
Károly meleghangon üdvözli dr. 
Gabonás Jánost, aki az üdvözlést 
megköszönve, kijelenti, hogy hat
ványozott erővel s legjobb tudásá
val szolgálja a várost.

Egy csomó illetőségi és admi
nisztratív ügy szerepelt még a tárgy- 
sorozaton, amelyeket minden na
gyobb vita provokálása nélkül si
mán elintézett a közgyűlés, kivé
telével a Méhes-pusztai bérlők bér- 
leszállitás iránti kérelmének, ame
lyet levettek a napirendről s több 
olyan apró-cseprő adminisztratív 
ügyet is elintéztek, ami a közgyű
lés eredeti tárgysorozatán nem sze
repelt, nem akarván nagyobb res
tanciát átvinni a faluból a városba.

Nagy örömmel vette tudomásul 
a közgyűlés a jelentést arról, hogy 
vármegyénk főispánja a Széchenyi 
kert kerítésének helyrehozatalához 
3500 P. és a Barátok kútja rend- 
behozatalához 250 P. segélyt utalt 
ki, amiért köszönetét szavazott a 
közgyűlés.

A csendben-rendben lefolyt, falut- 
temető közgyűlés végén Sichert 
Károly képviselőtestületi tag köszö
netét mondott Badiny György vá- 
rosbirónak, Siposs József városbiró- 
helyettesnek, hogy a város ügyeit, 
ha rövid ideig is, de mindig be
csülettel vitték. Az éljenzéssel ki
fejezésre juttatott egyhangú köszö
netét úgy Badiny városbiró, mint 
Siposs városbiróhelyettes hálás sza
vakkal fogadták.

Ezzel a megható akkorddal fe
jeződött be az annak idején, hat

százéves városi múlt ellenére, fa
luvá degradált Rimaszombat köz
ség képviselőtestületének utolsó 
közgyűlése.

Mire e sorok lapunkban napvi
lágot látnak, Rimaszombat már 
megyei város.

Reméljük, sőt biztosra vesszük, 
hogy az önkormányzatot nyert vá-

Amint már múlt számunkban be
harangoztuk, f. hó 8-án, szomba
ton d. e. 11 órakor vitéz Szinay 
B éla  nyug. altábornagy Rimaszom
batban kilenc vitézjelölttől vette ki 
a vitézi esküt.

Felszabadulásunk óta az anyaor
szághoz visszacsatolt területen ez volt 
az első vitézi eskütétel, amely ün
nepélyes külsőségek között folyt le 
a jelzett időben, a Gömör- és Kis- 
hontvármegyei vitézi szék megye
háza I. emelet 1. szám alatt lévő 
hivatalos helyiségében, hová, mi
kor szombaton d. e. S/«H órakor 
benyitunk, vitéz K eresz tes László 
nyug. áll. százados, vármegyei vi
tézi széktartó szívélyes kedvesség
gel fogad, majd az eskükivételre vo
nattal érkező vitéz Szinay Béla 
nyug. altábornagy, körzeti vitézi 
törzskapitány fogadására a vasúti 
állomáshoz indul.

A következő perceket szemlélő
désre használjuk fel. Az első szo
bában a fekete ruhába, ünneplőbe 
öltözött kilenc vitézjelölt. Idősebb- 
korú, ősszeshaju, barnapirosarcu 
földmives- és iparosemberek. Bal
mellükön 4-5-6 háborús katonai 
kitüntetés sorakozik : a nagyezüst 
vitézségi érem egyiknél sem hiány
zik. Közöttük ott szorgalmatoskodik 
Murányi Béla helybeli szabómester, 
aki a vitézi jelvény felfűzéséhez 
szükséges zsinórokat varrja föl a 
vitézjelöltek kabátjának baloldali 
részére, a szívtől mintegy tenyérnyi 
távolságra. Majd vitéz Vereczkey 
Gyula dr. vitézi formaruhában a 
vitézjelöltekhez megy s több hasz
nos tudnivalóra oktatja ki őket, 
amit azok látható figyelemmel hall
gatnak. Közben megérkeznek az 
ünnepségre, katonai díszben : in- 
nersburgi vitéz Peinlich Béla m. 
kir. őrnagy, Porpáczy Jenő m. kir. 
csendőrőrnagy, vitéz Farkasházy 
Henrik m. kir. százados, vitéz Kul
csár Ferenc m. kir. hadnagy s az 
összegyülekezett tisztek, régi vité
zek és a vitézjelöltek bevonulnak a 
díszben pompázó belső szobába,

ros vezetősége, tisztviselőkara és 
egész személyzete — a felettes ha
tóság megértő, lendületes, értékes 
támogatásával — lelkiismeretes, 
fáradhatatlan munkássággal Rima
szombatot a haladás utján mihamar 
a város polgárságának boldogulá
sát és jólétét jelentő célhoz vezetik.

ahol a vitézjelöltek nagyság szerint 
felsorakoznak, a tisztek velük szem
ben állnak föl.

11 óra 20 percet mutat az óra, 
amikor nyílik az ajtó és vitéz Szi
nay Béla nyug. altábornagy, kör
zeti vitézi törzskapitány dr. Horváth 
zupád vármegyei alispánnal, vitéz 
Keresztes László nyug. áll. száza
dos, vármegyei vitézi széktartó kí
séretében belép a szobába. A benn- 
levők feszes vigyázz állásban, ka 
tonásan fogadják a daliás vitézi 
törzskapitányt, aki a bemutatkozás 
formaságainak végeztével az író
asztalhoz lép és felolvasva az or
szágos vitéziszék vonatkozó rende
letét és az eskütételre bocsájtott 
Ádám József volt tartalékos őrmes
ter, tornaijai ácsiparos, Borzy Béla 
volt tartalékos őrvezető, tornaijai 
mészáros, Boros Bálint volt tarta
lékos főtüzmester, rimaszécsi föld
mives, Czikó Zsigmond volt tarta
lékos őrmester, földmives, nemes- 
martonfalai lakos, Egri István volt 
tartalékos szakaszvezető, földmives, 
sajókeszi lakos, Fazekas István 
volt tartalékos szakaszvezető, zsipi 
földmives, K. Filep József volt tar
talékos szakaszvezető, földmives, 
sajókeszi lakos, Molnár Dániel volt 
tartalékos őrmester, rimapálfalai ács 
és Molnár Balázs volt tartalékos 
őrvezető, óbásti földmives, kilenc 
vitézjelölt nevét, katonai rangját, 
polgári foglalkozását és lakhelyét, 
felszólítja őket, hogy jobbkezük 
háromujját a szemmagasságban 
fenntartva, mondják utána a vitézi 
esküt. „Én. . .  ünnepélyesen eskü
szöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, 
Szentlélek, teljes Szentháromság, 
egy igaz Isten és mindenre, ami 
előttem szent, hogy az ezeréves 
Magyarországhoz és annak alkot
mányához, a magyar nemzeti esz
méhez, a magyar törvényekhez és 
jószokásokhoz, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós úrhoz, Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzójához, 
a Vitézek Főkapitányához, mind
halálig hü leszek"... kezdődik és 
„Isten engem úgy segéljen!“ feje

ződik be a megható esküvés.
Vitéz Szinay Béla nyug. altábor

nagy, vitéz Keresztes László szá
zados segédkezése mellett, saját
kezűig felfűzi a vitézek mellére a 
vitézi jelvényt, majd katonaember
től ritkán hallott szép beszédet in
tézett az esküt tett vitézekhez.

Bevezetőül kijelentette beszédé
ben, hogy ezt a történelmi pillana
tot, mikor a visszatért Felvidéken 
az első vitézi eskütétel itt, Rima
szombatban történik, nem akarta 
elmulasztani s mint körzeti törzs
kapitány éppen ezért személyesen 
jött el a vitézi eskü kivételre. — 
Önöket, mint vitézeket mától kezdve 
a nem zetes ur és feleségeiket a 
nem zetes asszony  cim illeti — mon
dotta vitéz Szinay altábornagy, 
majd a világháborúra történt visz- 
szaemlékezés, a csonkaságban, il
letve megszállás alatt élésben töl
tött idők nehézségeinek vázolása 
után ismertette a vitézi rend cél
kitűzéseit, mely nem más, mint 
„utódaikban is jutalmazni s az or
szág hűségében megtartani mind
azokat, kik a világháborúban és a 
forradalmak alatt egyéni vitézsé
gük s nemzeti érzésükkel kitűntek; 
érdemeik méltánylásával ápolni a 
hazafiui erényeket s egyúttal ál
landó értékű nemzetvédelmi szer
vezetet teremteni úgy kívülről jövő, 
mint a belső romboló erők forra
dalmi kísérleteivel szemben. A Vi
tézi Rend tagjait különleges állá
suknál és tekintélyüknél fogva pél
daként állítani a nép elé, mint an
nak polgári és nemzetvédelmi vo
natkozású dolgokban természetes 
vezetőit. A Vitézi Rend tagjai, csa
ládjaik leszármazóival, egy erős, 
hatalmas, fajmagyar, keresztény 
erkölcsű, békében bölcs és dolgos, 
háborúban erős és a hazához min
denkor és minden körülmények kö
zött hü, nemzetfenntartó, a magyar 
társadalmat erősítő szervezetet ké
peznek." Ismerteti továbbá a már 
Zsigmond király által alapított vi
téz rend történetét, melynek zász
lója alá a világháború óta lefolyt 
idő alatt immár húszezer vitéz so
rakozott. Felvilágosítja a vitézeket 
teljes részletességgel jogaikról és 
kötelességeikről s végül kívánja, 
hogy a Nemzetes Urak a Nemze
tes Asszonyokkal, úgy mint eddig, 
jó egészségben éljenek.

Azután barátságosan elbeszélget 
a kegyelmes ur az uj vitézekkel, 
kikérdezi őket életkörülményeikről, 
családi állapotukról, beszél nekik 
a várományosok kiválasztásáról és 
neveléséről, példákkal illusztrálva 
egyes eseteket s valamennyiökkel

Az első vitézi eskütétel.
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egyenként kezet fogva, megköszöni 
dr. Horváth Á. alispánnak szives meg
jelenésével az együttérzés kifejezé
sét, a többieknek is az ünnepsé
gen részvételét.

Horváth Árpád dr. a vármegye 
részéről meleghangon üdvözölte 
vitéz Szinay Béla altábornagyot, 
majd a vitézekhez fordult beszé
dében az alispán s kijelentve, hogy 
a háború nem szűnt még meg, 
tovább folyik és zug a vihar, kéri, 
hogy a viharos időkben vitézekhez 
méltóan állják meg helyüket s jöj
jenek hozzá mindig teljes bizalom
mal. Bátor egymás szemébe-nézés- 
sel kezet fog minden vitézzel az 
alispán, kinek fascinálóerejü beszéde

a jelenvoltakra nagy hatást gyako
rolt.

A vitézi igazolványok kiosztásá
val ért véget az ünnepélyes vitézi 
eskütétel, mely után a körzeti vi
tézi törzskapitány a vármegye al
ispánja és a tisztek társaságában 
az uj vitézekkel a Polgárikor kert
helyiségében ebédhez ült, ahol vi
téz Szinay Béla nyug. altábornagy 
éltette hazafiashangu pohárköszön
tőjében a kormányzót s a fehér
asztalnál bajtársias közvetlenséggel 
el elbeszélgetett a boldog ujvitézek- 
kel, akiknek a kormányzó általi 
ünnepélyes felavatása a jövő év
ben Kassán történik meg.

(mollö.)

Mezőgazdasági iparunk
a világ szeme előtt.

(B. É.) Jelentőségében és értéké-1 
ben igen nagy súlyt jelent a magyar 
mezőgazdasági ipar számára az aj 
tény, hogy a nemzetközi mezőgaz
dasági ipari világ a gyönyörű főváro
sunkban rendezi meg hatodik kong
resszusát. Ha számba vesszük azt, 
hogy a zsúfolt programú, tiz napra 
tervezett kongresszusra 38 nemzet 
küldötte el képviselőjét, már ma-j 
gábanvéve azt jelenti, hogy a leg-l 
több külföldi ország érdemesnek 
tartotta elküldeni Magyarországra] 
mezőgazdasági ipari értékeinek ta - j 
nulmányozása és fontos mezőgaz
dasági ipari kérdések rendezése 
céljából kormányférfiait, tudós pro
fesszorait és a nagy iparvállalatok 
megbízottait. Amikor Budapesten 
összeült e kongresszus ötszáz kül
földi s legalább ugyanannyi ma
gyarországi résztvevője, lehetetlen 
volt nem éreznünk e nemzetközi 
tanulmányozás óriási jelentőségét. 
Nem éreztünk itt egyetlen nemzet 
kiküldötte részéről sem gyűlölkö
dést és politikai ellenszenvet, acsar- 
kodást és egymás lekisebbitését. 
Ez a szellem valóban nem volt ta
pasztalható a kongresszusi tagok 
között. A kongresszus szelleme an
nál inkább kidomborítja a népek 
egymásrautaltságát, a haladottab- 
bak nagy vívmányai elismerését, 
méltánylását s a tőlük való tanulás 
vágyat.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a 
Nemzetközi Mezőgazdasági Ipari 
Kongresszus gazdasági kérdések 
elintézése mellett legalább oly mér
tékben szolgálja a nemzetek közötti 
béke gondolatát, mint bármely más, 
hasonló előkelő együttes. Állítjuk ; 
ha a világ, a szorosan vett politi
kát a nemzetközi érintkezések so
rán ki tudná kapcsolni a tárgya
lások anyagából, jobban boldogít- j 
hatnók az emberiséget. Mert ami- j 
kor a Budapesti Nemzetközi Mező-1 
gazdasági Ipari Kongresszuson 
olyan témákat fejtegetnek, amelyek 
az emberi produktumok kiválósá 
gait elemezik és összemérik az 
előrehaladás tüneteit, a legkifejezet- 
tebben emberi célt szolgálnak'.

Bennünket nagy megtiszteltetés 
ért azáltal, hogy e nagy, nemzet
közi célt szolgáló kongresszus ta
nácskozási színhelyéül Budapestet 
választotta. Ebben az elhatározás
ban benne van az is, hogy Ma
gyarország területileg és népesség 
szempontjából, — bár nem vete- 
kedhetik sok nagy európai és ten
gerentúli állammal, de népünk nagy
szerű mezőgazdasági rátermettsége

és a mezőgazdasági termékek ipari 
feldolgozása terén tanúsított nagy 
előrehaladása folytán kiváló és meg
különböztetett helyet foglal el a né
pek konszernjében.

Ehhez hozzá kell számítanunk 
még egy istenadta nagy értéket s 
ez : a magyar föld. Áz a magyar 
föld és éghajlat, amelyben ugyanaz 
a mezőgazdasági termék egészen 
megkülönböztetett izt és zamatot 
kap. Ez, a magyar mezőgazdasági 
termékek egyik legnagyobb értéke, 
mert hiába törekszik utánzásra a 
világ sok-sok országa, azt a spe-! 
ciális izt, amit a magyar gyümölcs, \ 
a magyar zöldségfélék stb. tártál-1 
máznák, alig lehet feltalálni. Nem 
beszélve a búzáról, amelynek si
kértartalma ismét a legjobb hírnév
nek örvend a világon s ezen a té
ren olyan fejlődési eredményt tu
dunk felmutatni a világháború után, 
amelyet a Nemzetközi Mezőgazda- 
sági Ipari Kongresszus tagjai előtt 
részletesen fel is fogunk tárni. A 
kongresszus jelentőségére mutat az 
a körülmény is, hogy megnyitó 
ülésén részt vett az ország kor
mányzója, Horthy Miklós és a kor
mány több tagja is. Ugyancsak ezt 
igazolja gróf Teleki Pál miniszter- 
elnök előadása is, aki a „vitamin- 
dus élelmiszergyártásáról maga is 
előadást tart.

Ennél az előadásnál egy pilla
natra meg kell állanunk s anélkül, 
hogy annak lényegét érintenénk, 
egy fontos szempontra kell felfi
gyelnünk. Nem tudjuk eléggé he
lyeselni gróf Teleki Pál miniszter
elnök rendkívül fontos és nagyje
lentőségű magatartását, amikor im
már visszatérően azt tapasztaljuk, 
hogy miközben az ország nehéz 
kormányzati ügyeit fáradh tatlan 
odaadással és nagy eredményekkel 
irányítja, azalatt minden tényével, 
nemzetpedagógiai munkát végez. 
Az ország legelső katedrájáról ok
tat, nevel, irányit és ha csak te
heti, folytatja ezt a nemes, nemzet
nevelő munkát politikamentesen.

Nem akarjuk mi a politika mély- 
tartalmu értelmét és lényegét elvi
tatni, de oly nemzet előtt, mint a 
magyar, amely egyébként is hajla
mos arra, hogy vérmérsékletéből 
fakadóan derékig benne járjon a 
politika vizének napi hullámzásá
ban és régi, évszázados hagyomá
nyok és emlékek alapján mindent 
politikai, igen sokszor pártpolitikai 
szempontból néz, most, gróf Teleki 
Pál iránymutatása alapján kezd rá
jönni arra, hogy a malom alatti

politizálásnál sokkal értékesebb 
munkát végez akkor, ha mezőgaz
dasági terményeinknek müvelésé- 
sében, minőségileg fokról-fokra job
bat produkál. Ezzel anyagi erején 
is segit, mert egyénileg jobban 
boldogul, de a köz számára is na
gyobb hasznot hajt, mert köteles
ségeinek könnyebben tud eleget 
tenni, miáltal az államháztartás is 
simábban és zavartalanabbá pros
perálhat.

így kapcsolódik bele az egyéni 
érték, az egyéni boldogulás és jobb 
sors a nemzet egyetemes életébe. 
Honalapító nagy királyunk boldog
nak tartotta azt az országot, amely
ben sok az idegen. Ennek az óhaj
nak történelmi jelentőségét lemér
tük már s ismerjük súlyát. De ma, 
ha boldog nemzetről beszélünk, ott 
az egyedeket szinte külön-külön is 
számon kell - vennünk. Boldog az 
az ország, amelyben nincsen ele
sett, nyomorult, koldusszegény em
ber. Minél kevesebben szorulnak 
rá a közellátásra, kevesebben tart
ják markukat akár az egyén, akár 
az állam felé alamizsnakérően, an
nál boldogabbak vagyunk. Ezt a 
nagy emberi célt békés, nyugal
mas munkával lehet csak megkö
zelíteni. Az ilyen alkalmak, mint 
amilyen most a Nemzetközi Mező- 
gazdasági Ipari Kongresszus, kiváló 
alkalmat szolgáltat a magyar nem
zetnek arra nézve, hogy anyagi 
ereje körében nagy lelkiismeret- 
vizsgálaton essen át, hogy tisztán 
lássa idegenek megítélése szem
szögéből is azt, hogy miként sá
fárkodik az Isten által rendelkezé
sére bocsátott anyagi eszközökkel.

Nemes büszkeséggel telik meg 
lelkünk, amikor végigjárjuk a kong
resszus alkalmával rendezett me
zőgazdasági ipari kiállítást, ahol 
azt látjuk, hogy a tizenkét nagy 
magyar cukorgyár a legkiválóbb 
ipari gyártmányt bocsátja a fogyasz
tók rendelkezésére, a keményítő, 
keksz, csokoládé, cukorkaipar, a 
gabona és lisztfeldolgozó telepeink, 
a magyar méz, a tápszerek, a fű
szer, a paprika, a gyümölcs, a zöld
ség, a főzelékfeldolgozó iparok, a 
konzervipar, a tejipar, a gyógyipar, 
a selyem, a szőlő, a bor, a hús 
és hütőipar s ki tudná felsorolni e 
szükreszabott helyen mindazt a 
sok mezőgazdasági ipari területet 
és terméket, amikkel a külföldi 
szakemberek és kormányférfiak elé 
állíthatunk, mondván : ezt csinálta 
a magyar mezőgazdaság a maga 
iparával s tette ezt a nagyszerű 
fejlődést olyan időkben, amikor 
húsz esztendőn át valósággal bé
nult tagokkal kellett tartani az anya
országban az eke szarvát és a 
mezőgazdasági gyárak lendítő ke
rekeit. Ám lássák és reméljük, ér
tékelni is fogják mezőgazdasági 
ipari előrehaladásunkat.

M e g a la k u lta  „B aross S zö ve tsé g “ 
R im aszom bat és Vidéke Fiékja .

Folyó hó 9 én délelőtt 11 órakor tar
totta a Baross Szövetség Rimaszombat 
és Vidéke Fiókja alakuló és egyben 
választó közgyűlését az Ipartársulati 
székház dísztermében, nagyszámú érdek
lődő részvételével.

A mindvégig impozáns közgyűlést a 
magyar Hiszekegy vezette be, majd a 
szervező bizottság elnöke, Valaszkay 
Rezső ipartársulati elnök üdvözölte a 
megjelenteket és a szövetség központi 
kiküldöttjét, dr. Szarka István főtitkárt.

A szövetség nevében dr. Szarka István 
főtitkár üdvözölte a közgyűlésen részt
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vevőket s megtartotta hatásos, rendkí
vül tartalmas ismertető előadását a Ba
ross Szövetség célkitűzéséről s a szö
vetség szervezetéről. Előadásában rámu
tatott arra, hogy a Baross Szövetség 
mintegy 20 évvel ezelőtt alakult, mikor 
a liberális eszmeáramlat még virágzá
sában volt. A szabadgazdálkodási rend
szerben kialakult egy idegen fajta he
gemóniája, mely mind lehetetlenebbé 
tette a keresztény magyar kereskedő és 
iparos társadalom boldogulását. Ebben 
a nehéz, szinte reménytelennek látszó 
helyzetben vette fel a harcot a Baross 
Szövetség és lassú, kitartó, de magabizó 
munkával sikerült eredményt elérni s 
ma ott tart, hogy megvalósíthatja a szö
vetség célját, hogy a keresztény magyar 
társadalom gazdasági téren is foglalja 
el azt a helyet, mely őt ebben az or
szágban számarányánál és rátermettsé
génél fogva méltán megilleti. Ehhez 
pedig szükséges az elsősorban, hogy a 
keresztény pénz keresztény zsebekbe 
kerüljön. Különösen fontos a Baross 
Szövetség szerepe a zsidótörvény végre
hajtásával kapcsolatban, mert kell, hogy 
egy minden tekintetben megbízható, 
szakképzett magyar keresztény iparos 
és kereskedő társadalom kapcsolódjon 
be a gazdasági vérkeringésbe. Ezen a 
téren kis feladat nincs. Mindenki, aki 
a kötelességét keresztény magyar szel
lemben lelkiismeretesen teljesiti, éppen 
olyan fontos, mint egy tábornok, ki 
csapattesteket vezet felelősségének tel
jes tudatában.

A szövetség főtitkára tolmácsolta köz
gyűlésnek a Baross Szövetség elnökének 
üdvözletét és az Isten áldását kéri a 
helyi fiók működésére.

Valaszkay Rezső elnök a közgyűlés 
nevében hálás köszönetét mond a rend
kívül tartalmas, szépen felépített elő
adásért, majd a közgyűlést 5 percre 
felfüggesztette.

Jelölő bizottság javaslata alapján a 
Baross Szövetség Rimaszombat és Vi
déke fiókjának tisztikarát a közgyűlés 
következőképen választotta meg:

Diszelnökök : Dr. Sóldos Béla főispán, 
dr. Janisch Géza pénzügyigazgató, dr 
Horváth Árpád alispán, Vitéz Bányász 
Gyula ezredes.

Elnök: Valaszkay Rezső.
Társelnökök: Dr Horváth Béla fő

szolgabíró, Éva Lászlő polgármester, dr. 
Rátky Béla rendőrtanácsos, id. Derekas 
János kereskedő, Teleszniczky Ferenc 
kalapos.

Alelnökök : Siposs József, Gabonás 
István, Kun György, Temják Pál.

Titkár: Szabó Károly.
Pénztáros: Tóth László.
Ellenőrök : Szőllösy István, ifj. Dere

kas János.
Háznagy : Filo András.
Ügyész : Dr. Ragályi Antal.
Sajtóügyi előadó: Márkus László.
Laptudósitó: Benkovits Gyula.
Választmányi tagok: Gyulai István, 

Kovács Lajos, Králik János, Hizsnyan 
Béla, Rábely Miklós, Angyal Gyula, 
Nagy Miklós, Marosi József, Kosko 
Lajos, ifj. Gecse József, Makovits Jenő, 
Nozdroviczi Pál, Bálint Pál, Kertsik 
László, id. Tóth Ernő, Vozáry Samu, 
Kosztra, István, Dobó Dezső, Rábely 
Károly, Bódi István, Józsa Ignác, Halassy 
Gyula.

Dr. Gabonás János a város nevében 
köszöntötte a szövetség központi kikül
döttjét s kérte, hogy mindenben támo
gassák Rimaszombat magyar iparos és 
keresztény társadalmát, mert az elnyo
matás nehéz évei alatt mindenkor meg
tartották magyarságukat.

Gabonás István a kisiparosok nevében 
üdvözölte a főtitkárt.

A közgyűlés táviratban üdvözölte 
Ilavszky János kormányfőtanácsost.

A Himnusz eléneklésével fejeződött 
be a közgyűlés.

Az 1939. évben fizetendő család- 
pénztári járulék egysége. A kereske
delem- és közlekedésügyi miniszter — 
úgyis, mint iparügyi miszter — a csa- 
családpénztári (gyermeknevelési) járu
lékegység mérvét az 1939. naptári évre 
(az eddigi egységgel megegyezően) évi 
48 pengőben állapította meg. (9.523.)
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Népművelők táborozása.
Amikor Rimaszombat lakossága meg

tudta ittléntiiket, bizonyára azt hitte, hogy 
ismét egy cserkészcsapat érkezett, tá 
borozásra. Talán ennek tulajdoníthatjuk, 
hogy a cserkészetnek jogosan kijáró 
szeretet fogadott bennünket. Igen, a tá
bor fogalma egy a cserkészet fogalmá
val. És ez helyes, bár ma már nagyon 
sok más alakulat is táborozik az ország
ban, a táborozásnak mestere és meg- 
szerettetöje kétségtelenül a cserkész- 
mozgalom. Mégis most mi, akik itten 
táboroztunk, nem cserkész minőségben 
táboroztunk a rimaszombati szép erdő
ben, mert ez a tábor népművelők tábora 
volt. Itt a felszabadult magyar területe
ken nem eléggé ismert a népművelés 
fogalma. Ahhoz a munkához hasonlít
ható, amit a cseh magszállás alatt a 
Szmke végzett.

A népművelésnek országos központja 
a kultuszminisztériumban székel. Az irá
nyítást és hivatalos vezetést, szervezést 
a kultuszminisztérium intézi, népműve
lési ügyosztályával, amelynek élén mint 
osztályvezető egy miniszteri tanácsos 
áll. Ez az ügyosztály a vármegyei szer
vezeten keresztül végzi a maga irányitó 
munkáját, amelyet végső helyen a köz
ségek és városok népművelő szerveze
tei hajtanak végre. A népművelési mun
kában a törvényhatóság és a pedagógia 
szervezett összemüködése biztosit olyan 
tevékenykedést, amely népünk művelt
ségi színvonalának az emelését szolgálja. 
Bár a legfőbb irányítás a kultuszminisz
tériumból történik, a népművelési munka 
végrehajtó és gyakorlati irányítás vé
gező szervei a vármegyei székhelyeken 
működő „vármegyei népművelési bizott
ságok." A vármegyei népművelési bi
zottság élén mint elnök az alispán áll. 
Az alispán mellett ügyvezető elnöki 
hatáskörrel a királyi tanfelügyelő mii 
ködik. A népművelési hivatalnak a veze
tője és a bizottság határozatainak a 
végrehajtója azonban a vármegyei nép
művelési titkár, aki egyébként is fele 
lős a vármegyében folyó népművelési 
munkáért. A vármegyei bizottságnak 
tagjai olyan közéleti egyének, akik ma
gánéletükben önkéntes munkával bebi
zonyították a nép iránti szeretetüket és 
cselekvő bizonyságot adtak a bizottság 
bán való működésük alkalmasságára.

Meg kell még említeni a legkisebb, 
de leggyakorlatibb munkát végező nép
művelő szerveket. Ezek a városok és 
községek „népművelő helyi bizottságai." 
ilyen helyi bizottságok csak megyei vá
rosokban és községekben működnek, a 
törvényhatósági joggal felruházott váro
soknak a megyéhez hasonló törvény- 
hatósági népművelési bizottságaik vannak. 
A megyei városok és községek helyi 
bizottságának az élén a polgármester, 
illetve a főjegyző áll és látja el az el
nöki teendőket, de mellette a népmű
velési munka aktív szervezője, munka
tervének összeállítója és végrehajtója a 
helyi bizottsági gondnok, aki rendsze
rint a tanítók vagy tanárok sorából ke
rül ki, de vannak községek, ahol orvos 
tölti be ezt a tisztséget. Ez a helyi bi
zottság a nyár végén ülést tart, meg 
beszéli és összeállítja azt a munkater
vet, amelynek a végrehajtását községé
ben szükségesnek tartja. Ebben a mun
kában a hangsúly a gyakorlati tévé 
kenységen van. Szükséges, hogy most 
erről tegyek említést.

Mit végez a népművelés a
városokban és falvakban?

Ahol szükséges, analfabéta tanfolya
mot tart, ahol gazdák vannak többség 
ben, ott földmiveléssel tanfolyamszerűén 
és előadásokban foglalkoznak. A helyi 
viszonyoknak megfelelő gazdasági lan 
folyamokat rendez, hogy hozzásegítse a 
népet a jobb gazdálkodáshoz. A gyü
mölcsápolás, szőlökezelés szakszerű irá
nyítása is ilyen tanfolyamok keretében 
történik, de rendez a népművelés házi 
ipari tanfolyamokat, valamint főző, varró 
tanfolyamokat is. Ezeknek a tanfolya 
moknak az anyaga teljesen az élethez 
alkalmazkodik és elsősorban a legsztik 
ségesebb tudnivalókat tanítja meg. A 
falvakban rendezett népművelési főző
tanfolyamok az olcsó és sok vitamint 
tartalmazó ételek főzését is tanítják. 
Nagyon népszerűek a szabás varrás tan 
folyamok, melyek a legegyszerűbb házi

munkától az egyszerű ruha készítéséig 
mindent tanítanak.

A népművelés tanfolyamokon és elő
adásokban alkalmazkodik azokhoz az 
igényekhez, amelyek az egyes közsé
gekben, városokban különleges igények. 
Az egészséges élet, hygiénia, jellemképző, 
nóta és zenetanfolyamok a mindennapi 
életben szükséges tudnivalók, postafel
adó, pénzeslevél és csomagszállító levél 
feladása stb. is oktatás tárgyát képezi. 
Különösen sok időt töltenek ki a nép
művelésben a kedéiyképző alkalmak s 
a szórakozást nyújtó műsoros estélyek, 
műkedvelő előadások.

Mi a mi táborunk célja?
Egyszerű a válasz. Kiképezni a falu- 

vezetöket, tanítókat, jegyzőket, részben 
lelkészeket, orvosokat erre a népművelő 
munkára s gondolatot, irányítást adni, 
segítséget nyújtani nekik, hogy munká
jukat minél eredményesebben tudják el
végezni. Az elért eredmények, tapaszta
latok megbeszélése sem marad el eze
ken a tanfolyamokon, valamint a hibák 
meglátása és a jobb utak keresése is 
elsőrendű feladat. Más megyékben is 
szerveznek nyaranta népművelő előadó
képző tanfolyamot, de rendszerint pen
ziókban, szállodákban, tehát nem a sza
bad ég alatt s táborszerüen.

Pestmegyében először az elmúlt év
ben szerveztük meg táborszerüen a tan
folyamot. Könnyű volt ezt megtenni, 27 
éves cserkésztapasztalat s a táborveze
tés és tábori élet teljes ismeretében. A 
tábori élet messze felülmúlja a nem 
táborszerüen vezetett tanfolyamok érté
két. A természet életébe kapcsolódik 
bele a tanfolyamon résztvevő hallgató, 
kiszakad a város és a falvak életéből, 
megpihen akkor is, ha sátorárkot kell 
ásnia és a konyhán krumplit tisztítania,

| mert ezek a kedves nomádélet-készsé- 
gek teljesen másirányu elfoglalságot je
lentenek a folytatott élettől eltérő beál
lítottságukkal. Az együttműködés és kö
zös élet és a tábortüzek lélekben for
rasztják egybe a résztvevőket s az elő
adásokon és kiképzésen túl hatalmas 
szellemi és lelki töltetet adnak, amit 
nem nyújthat semmiféle zárt épületben 
rendezett tanfolyam.

A Rimaszombaton megrendezett tan
folyammal célunk volt még az Alföld 
népművelőivel megismertetni a felsza
badult magyar területek egy részét, lel
kikapcsolatot teremteni népével, 20 éves 
küzdelméből biztatást, erőt meríteni a 
további munkához és kezet nyújtani a 
közös magyar küzdelmekhez. Mindezt 
teljes mértékben elértük és ezen a he
lyen is köszönetét mondok Rimaszom
bat lakosságának, megköszönve a vá
ros segítő szeretetét és támogatását. 
De szeretettel üdvözlöm Pestvármegye 
nevében nemcsak Rimaszombat, hanem 
az egész megye és környék felszabadult 
harcos magyar népét is.

vitéz dr. F aragó Ede. 
*

Pár sor függeléket kell Írnunk ehhez 
a programszerű ismertetéshez. Hiányos
nak találnók, ha nem imánk néhány 
meleg szót a pestmegyei népművelők 
rimaszombati tartózkodásáról.

10 napig voltak közöttünk. Ezalatt is
mételten volt alkalmunk megösinerni 
lelkűk nemességét, célkitűzésük őszinte
ségét, programjuk nagyszerűségét.

Áldozatos, vidám lélekkel jöttek kö
zénk, hogy szellemük erejével építsék 
az uj magyar életet, magyar érzésük 
összefogásával szolgálják azt a becsüle
tes nemzeti célkitűzést, amely emberibb 
életet s nagyobb karéj kenyeret akar 
minden magyar számára biztosítani az 
ősi magyar földön.

Élmény volt számunkra az a néhány 
óra, amelyet közöttük tölthettünk.

Amikor a lombos fák között, a csil
lagos ég alatt fölpiroslott a tábortűz 
lobogó lángja, fölhangzott az édes bús 
magyar nóta, szivünk táncolt a boldog
ságtól. Szent meggyőződéssel hittük, 
hogy nem siralomvölgy az élet, hogy 
vannak az életnek örömei is.

Nekünk, rimaszombatiaknak kétszer 
is tartottak műsoros estét, tábortűz mel
lett, 8 án és 11-én. Voltak tréfás, enyelgő 
és tartalmas, komoly tárgyú előadások.

Art vájjon
a ruhának?

Mi tagadás: a kefélés és 
dörzsölés semmiképen sem 
használ. De nincs is szük
ség rá. A Persil egyszeri, 
rövid ideig tartó főzés alatt 
tökéletesen kioldja a pisz
kot a fehérneműből. A ru
hának pedig nem árt!

^Éreztük ezekből a hangokból az uj 
irányt s azt a magyar levegőt, amely 
szivünk és vágyakozásunk belső szava 
volt. Éreztük, hogy szivünk melegszik, 
békéi s lelkünk a végtelen felé, az Is
ten felé indul.

Köszönjük nektek, Testvérek, hogy 
tréfás és komoly, de nagyon értékes 
előadásotok művészetével szomjazó lel
künket telehintettétek szépséggel.

Köszönjük, hogy nemes lelketek ere
jével szolgáljátok nemzetünk nagy esz
méit, hogy nemcsak keresitek, de mun
káljátok is a lelkeknek azt a békés har
móniáját, amely értéket: tudást és vilá
gosságot, hitet és szeretetet hint a ma
gyar nép szivébe.

Lelketek hangjában zendüljön a ma
gyar élet, tiszteletreméltó missziótokat 
segítse a Mindenható Isten. R.

Tábori beszámoló.
A helybeli m. kir. gimnázium Tompa 

Mihály cserkészcsapatának nyári tábo
rozása jun. 26-tól julius 11 ig tartott, 
melyen 28 cserkészfiu vett részt. 1913 
vagyis a csapat megalakulása óta ez 
volt az első alkalom, hogy a gyönyörű 
magyar tenger — a Balaton mellett 
verhetett sátrat a rimaszombati cserkész- 
csapat. A tábor közel Balatongyörökhöz 
fenyvessel körülövezett domboldalon 
terült el. A szomszédságunkban táboro
zott a pápai gróf Tisza István cserkész

csapat a városunkban jól ismert igen 
agilis cserkészparancsnok, Tóth Sándor 
vezetése alatt. A táborozás egész ideje 
alatt nagyszerűen érezték magukat a 
fiuk. A tábori szórakozások mellett ju
tott idő a környék megismerésére is 
Mindjárt az első napokban kirándulás 
tettek Keszthelyre és a meleg vizéről 
világszerte híres Hévízre. Megtekintették 
országunk jól ismert bortermő vidékét 
Badacsonyt és Szigliget várát is. Csónak
kirándulás keretében a Zala torkolatáig 
jutottak el. Julius 2-án nyilvános tábori 
ünnepélyt és tábortüzet rendeztek, me
lyet a cserkészeket kedvelő fürdőzők és 
a falu lakossága nagy érdeklődéssel 
nézett végig. A jól sikerült ünnepélyt a 
pápaiakkal közösen rendezték.

A tábort meglátogatták: R a s c h k a
Lajos káplán, Suda János őrnagy és Ta- 
riska Lajos törvényszéki elnök, akiket 
cserkészeink a tőlük megszokott ven
dégszeretettel fogadtak és szórakoztattak.

A festőién szép hely, a balatoni für
dőzés és csónakázás oly annyira impo
nált a fiuknak, hogy a táborbontás után 
sokan könnyes szemekkel veitek búcsút 
a Balatontól. A tábort Sípos István ta
nár, cserkészparancsnok vezette.

Az aránylag olcsó és mégis kitünően 
sikerült táborozás részben a város áldo
zatkész közönségének, részben pedig a 
vezetősége gondos munkájának köszön
hető.

Jiivorszky Tibor r. v.

Külföldi betéteket incassó végett 
elfogad.

Uj betéteket előnyösen 
kamatoztat.

Átutalásokat olcsón és gyorsan 
' - lebonyolít. ' '

Nemzeti Hitelintézet Részvénytársaság fiókja.
Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 17.
(volt R o ln ic k a  B a n k  helyisége)
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Aratás.
Madárcsicsergés, virágos rét, 
szénaillattal szalad a szél, 
a nap füzében izzik a határ 
s arannyá érik a buzakalász.
Izmos karokban feszül az ér, 
suhan a kasza... peng az acél, 
nyomában rendre dűl a vetés, 
gyűlik a búza, a drága kenyér.
Ringó derékkal markot szed a lány, 
mindenütt a legény nyomában jár, 
babos szoknyája libben a szélbe, 
kilátszik izmos, napsütött térde, 
kacsint a legény és kacag a lány 
— hogy mit gondolnak Isten tudja

[tán !
Péterné Kotnáromy Iréné.

A tandijiioy.
Hetek óta halljuk a szülők elkesere

dett megjegyzéseit, szenvedelmes kifa- 
kadásait a tulnagy gimnáziumi tandíj 
miatt. Szeptembertől ugyanis már az 
anyaországi rendszer lép életbe. Eszerint 
a tandíj egész tanévre a visszacsatolt 
területen is 100 p. A szülők megdöbbe
nését ez magyarázza meg. Megszokták 
a csehszlovák iskolai törvényt, melynek 
értelmében az elégséges előmenetelő 
és szegény tanulók is egész tandíjmen
tességet élveztek.

Hazánkban azonban más a helyzet. 
Csupán a jeles rendű tanulók, vagyis 
azok akiknek legfeljebb egy jó osztály
zatuk van, nem fizetnek. A jó rendűek, 
vagyis azok akiknek legfeljebb egy 
elégséges osztályzatuk van, féltandíj 
mentesek. Az elégséges rendűek már 
csak némi, pl. 20 P kedvezményt kap
hatnak.

A szülök értelmetlenül merednek a 
nekik eddig szokatlan tehertételre és 
többen kivenni szándékoznak gyerme
keiket a gimnáziumból, sajnálatos elha
markodottsággal.

Lássuk e kérdésben végre világosan, 
társadalmunk közmegnyugvására.

A szülők emlékezzenek vissza, hogy 
nálunk a békevilágban is volt tandíj. 
Felmentést akkor is csak a jeles és jó 
rendű szegény tanulók kaptak szorgal
muk és eredményességük jutalmául. A 
gazdag tanulók pedig kivétel nélkül 
fizettek. A múltban mindenki indokolt
nak tartotta a tanulóknak ezen érdem
leges megkülönböztetését, amelynek nem 
anyagi szempont volt a főcélja, de a 
tehetségesebb tanulók buzgalmának meg
értő elismerése ily módon is. S a szülők 
amellett azt is megérthették belőle, 
hogy gyenge képességű, szegény gyer
mekek nem valók a gimnáziumba. Nem 
is kísérleteztek velük.

Elnyomatásunkból felszabadulva ta
pasztaljuk, hogy a régi elv nem válto
zott, holott a gazdasági viszonyok rend
kívül leromlottak ! Az anyaországiak 
mégis megszokták már keserves türe
lemmel a tandijtigy megkövesült állapo
tát. Csekély keresetükből megspórolják 
a borsos tandijpénzt, ha gyermekeik 
csak közepes tanulóknak is bizonyulnak, 
hogy haladhassanak.

Hozzájuk kellene idomulnunk nekünk 
is összeolvadásunk nyomán. Ez azonban 
kissé nehezen megy. Felvidéken az el
múlt húsz év alatt bizonyos szabadel
vűbb felfogás alakult ki minden téren, 
az iskolai tanítás és nevelés körül is. Itt 
sokan mondogatják, hogy nem emberies 
eljárás lezárni a sorompót a szegény 
tanulók előtt csak azért, mert nem 
valamennyi született lángész ! Mennyi 
érték sikkad el a haza kárára számos 
közepes tehetségű tanuló kiválásával ! 
Már két elégségessel 50 P-nél többet 
kell fizetnie, amire földhöz ragadt, gyak
ran munkanélküli szülei képtelenek. S 
ugyanakkor a javakban dúskáló szülők 
megerőltetés nélkül iskoláztatják végig, 
a diploma megszerzéséig butácska pót
vizsgákkal huzott-vonszolt nebulóikat. 
Hja, ők tehetik.

Rosszul esik az is nekünk, hogy az 
arra illetékesek szemet hunynak a fel
vidéki városok változatlanul nyomorú
ságos sorsa fölött. A minisztérium fel
tétlenül meggyőződhetett, hogy Kassa, 
Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc és Léva 
ideiglenes határvárosok számos munka- 
nélkülivel spékelve, tetemes beruházásra, 
bőséges támogatásra szorulnak. E vá
rosok gimnáziumaiba járó tanulók túl
nyomó többsége szorgalmas, magasabb

szellemi képzettségre vágyó, de hihetet
lenül szegény. Proletár szüleik vájjon 
miből teremtik majd elő a tandijat, ha 
a bölcs kormányzat további kedvez 
ményt nem ad legalább még egy 
tanévre ?

Úgy halljuk, hogy a kérelmező lépé
sek folyamatban vannak. De ettől füg
getlenül is kérjük a szülőket, hogy 
hozzák meg a legsúlyosabb áldozatot 
is törekvő gyermekeik jövőjéért! Később 
kamatostul megtérül majd ez a befekte
tés, amelynek áldásaiból a hála szelle
mében ökis részesülnek révpartra jutott 
gyermekeitől ! Felvidéki.

Esperességi közgyűlés.
A Gömör-Kishonti evang. esperesség 

julius 10. és 11-én tartotta megalakulása 
után első közigazgatási gyűlését. Hétfőn 
délelőtt az esperesség lelkészi értekez
lete tanácskozott Baráth Károly lelkész 
elnöklete mellett a lelkészi kart érintő 
ügyekről. Az. értekezlet elhatározta, hogy 
átír a testvér götnöri ref. egyházmegyé
hez, hogy közösen állapítsák meg azo
kat a módozatokat, amelyek szerint a 
hívek a vasárnapokat méltóan ünnepel
jék meg. Délután Szent-Ivány József 
egyházmegyei felügyelő és Smid Istvárt 
föesperes elnöklete mellett az egyház- 
megyei presbyteriuin ülésezett s külö
nösen a felszabadulás alkalmával szét
szakadt egyházközségek ügyeivel foglal
kozott. Pádár filiáját veszítette el, Reke- 
nyeujfalu pedig anyaegyházát. Este 6 
órakor gyámintézeti istentisztelet volt, 
amelyen Isten igéjét Palkovics Pál al- 
esperes hirdette, utána gyámintézeti 
közgyűlés s Adamis Gusztáv és Baráth 
Károly elnöklete mellett, amelyen egy
házak és intézmények közt a gyáminté
zet adományait osztották szét, 432 P. 
összegben.

A keddi esperességi gyűlést Bándy 
György egyházmegyei főjegyző által vég
zett istentisztelet vezette be. Szent-Ivány 
József megnyitó beszéde, Smid István 
főesperes jelentése a felszabadulás fe
letti öröm, a fokozott egyházi és nem
zeti építő munka számtalan jelenségére 
mutatott rá.

A közgyűlést a vendéglátó egyház 
nevében Fényes Sándor egyházfelügyelő 
köszöntötte meleg szavakkal, a refor
mátus egyház nevében pedig Urbán 
Károly segédlelkész üdvözölte, reá mu
tatva arra a szoros kapcsolatra, amely 
éppen Rimaszombatban a két egyház 
közt történelmi és iskolai tradícióként 
fenáll.

Az egyházmegye kormányzati, bel 
missiói és iskolaügyi helyzete magán 
viseli a megújulás lendületét, a lelkes 
építő munka komolyságát.

Hétfőn este és kedden délben a Pol
gári Körben társasvacsora, illetve ebéd 
volt, amelyen a város társadalma is 
részt vett. A háziasszonyi tisztet Holéczy 
Miklósné, Kálmán Lászlóné, Jetiinek 
Henrikné és Korányi Zoltánná látták el 
s a Leánykor tagjai szolgáltak fel.

Helyhatósági közlem ények.
I. Minden cséplőgéptulajdonos tarto

zik cséplési statisztikát vezetni. Felhív
juk tehát a cséplögéptulajdonosokat, 
hogy szükséges utasítások és nyomtat
ványok átvétele végett a cséplés meg
kezdése előtt a városháza 12. sz. hiv. 
helyiségében feltétlen jelentkezzenek.

II. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy 
házaik és kertjeik előtt a gyalogjárókat 
a vízlefolyásig a fűtől rendszeresen tisz
títani kötelesek.

III. A zöldkereszt egészségvédelmi 
szolgálat megkezdte működését, ingye
nes vizsgálatot és tanácsot kap bárki, 
aki a tanácsadásra jelentkezik. Minden 
hétfőn fél 3 tói 4 ig csecsemők és ter
hes nők részére, minden csütörtökön 
nagyobb gyermekek részére 2—6 éves 
korig és minden pénteken felnőttek ré
szére, nemre való tekintet nélkül, külö
nös tekintettel a tuberkulózisra és ideg
betegeknek ugyanazokban az órákban 
a gyermekmenhely földszinti hivatalos 
helyiségében van fogadás.

IV. A visszacsatolt területeken illető
séggel bíró azok a gőzgépkezelők és 
gözkazánfütök, akik az 1938. november 
2 án ott hatályban volt jogszabályok 
alapján nyertek gőzgépkezelői és gőz- 
kazánfütési képesítést, akár vannak al
kalmazásban, akár, azt vállalni akarnak

90 napon belül a kassai gőzgépkezelői és 
gőzkazánfütői v i z s g á l ó  bizottságnak 
(Kassa, Tordássy u. 7. sz.) képesítési 
okmányukat érvényesítés céljából bemu
tatni tartoznak. A kérvény és mellék
letei bélyegmentesek és az érvényesí
tésért dijat fizetni nem kell. A kérvény
hez illetőségi bizonyítványt kell csatolni.

V. Felhivatnak mindazok, akik lovai
kat és jármüveiket katonai szolgálatra 
beadják, hogyha elmaradt használati 
díjigényük van, azt a városháza 12. sz. 
hiv. helyiségében azonnal jelentsék be 
és a vonatkozó elismervényeket hozzák 
magukkal.

VI. A 2550/1939. M. E. számú rende
let alapján juttatandó ingatlanok igény
lése tárgyában kifüggesztett hirdetményre 
az érdekeltek figyelmét ezúttal is fel
hívjuk.

Mindezekre a városháza 12. sz. hiv. 
helyiségében közelebbi felvilágosítások 
kaphatók.

H Í R E K
Élmény

volt, felejth etetlenü l kedves élmény, ami
ben a Véletlen, e  n a gy  rendező já tékos- 
kedvéből a Természet csodá s színházá
ban a Szeretet részeltetett.

A budapesti 7-es számú Werbőczy 
cserk ész csapat a Várgede melletti Csók
fa la  pusztán ütötte f e l  nyári táborát. Lá
toga tá sra  hozzájuk vezetett a szivünk. 
C. 32 fok os kánikulai m elegben  kedves 
az erd ei árnyék s  benne nem annyira f á 
ra d sá go s a ballagás. Nem is sokáig tart. 
Már elő is tűnik a buja nyári, fo r r ó  l é g 
áramlatban lustán himbálódzó m agya r  
cím eres tábori zászló. P ár p e r c  és m eg 
érkeztünk. Szeretettel fogadnak . Kíván
cs isá g tó l tágu lt szemekkel tekintünk sz é j
jel. B ará tságos, k edves cserkészfészek, 
rendet, tisz taságot tükröző kék- fehérhátu  
sátorokkal peltyez ett erd ei tábor. P éter fy  
Gábor, az orvos i szolgá la tot is ellátó 
harm adéves, medikus cserkésztiszt készsé
g e s  kalauzunk, minden kérdésünkre szi
ves felvilágositónk . Hatvanötén vannak e 
táborba szállva. Emilt a Z erge, Turul, 
Párduc, Sólyom  s másnevü őrsök sátora, 
amott a parancsnoki, a tiszti sátor. Mind
egyikben p éldá s rend. Nini, itt a liürom- 
kiirtős tábori konyha. Lám, lám, m ég 
fö ld b e  ásott pincéjük, éléskamrájuk is van. 
A kitüntetett őrs zászlaja ott teng a tá
bori zászló alatt. Büszkén, fü r g én  a ki
érdem elt m egkülönböztetésre.

A szom szédos crdőrészböl áthallatszik 
a loson ci cserkésztábor zsivaja. Itt a Wer
bőczy cserkészeknél vasárnapi a csend, 
példá s a rend és  katonás a fe g y e lem . 
Egy pöttöm nyi cserkész öntudatos, f e sz e s  
m agatartássa l látja ei a táborőri sz o lgá  
latot. Válláról a kurabely a g ya  csaknem  
a fö ld e t  súrolja. Alkonyodik. A künn f o g 
lalkozott őrsök bevonulnak az erdőből. 
A cserkészfuik diszbeöltözött énekkara 
összecsoportosu l. Gabi cserkésztiszt ba
rátunk lassan feléjük  vezet, m ajd előre 
en ged v e már hamarább megáll. K edves 
tá rsa ságom  ta g ja i távolabbról néznek. 
K elecsén yi Gábor h. táborparancsnok f o 
g a d  és dirigá lása mellett felhangzik  a 
Németh István László által m egzenésített 
felvid ék i m agya r induló, a m a gya r e g y 
s é g  indulója, amit m ég a cseh  m egszá l
lás alatt a m agya r egyetak arás láncának 
erő sebb é kovácsolására irtani :

Testvé r! M ily  büszkeség most magyarnak lenni, 
Hűséggel, reménnyel harcolni és hinni. 
Lankadatlan hévvel dolgozni serényen,
Zokszó nélkül élni mostoha kenyéren.
Megállni a sarat a földindulásban,
Sorssal verekedni, keményen és bátran,
Nem hagyni a jussot, tisztelni a törvényt, 
Acélkarral úszni át a sok-sok örvényt.
Hitegető szóra nem állni kötélnek,
Hmclt fővel nézni szembe a veszélynek,
Hgy táborba gyűlve, csak előre menni,
Testvér I Ilyennek kell a magyarnak lenni I . . .

Hallom a szivem  dobogásá t, szem eim re 
könny fá ty o l ereszkedik : a p esti cserk ész
fiuk szerzik m eg nekem ezt a könnyez- 
tetö örömet, — a csók fala-puszta i c s e r 
késztáborban. Most, ezúttal hallottam elő 
ször m egzenésített versem et énekkari e lő 
adásban. El elcsukló hangon mondok kö
szönetét a kedves, f ig y e lm e s  m eglep etésért, 
élm ényért és m eghatódva m egyek  vissza 
jcbará t-társa im hoz , akik nemkevésbbé 
m eghatódottan, könnyes szemekkel, b e 
sz éd es n ém a sá gga l m osolyognak  fe lém ...

síZ^rgus.
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Eljegyzés. Makovinyi Valériát Hatvan, 
eljegyezte Ivanics Kálmán fűszer- és 
vegyes kereskedő Rimaszombat. (M. k. 
é. h.)

Kinevezések. A kormányzó Bernáth 
Géza dr. miniszteri tanácsosnak az osz
tályfőnöki elmet és jelleget, Lőrinczy 
Szabolcs dr. miniszteri titkárnak pedig 
a miniszteri osztálytanácsosi címet ado
mányozta, a vallás és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére.

A kormányzó Boross Zoltán feledi 
volt járásbirót a feledi kir. járásbíróság 
elnökévé nevezte ki.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Erdős József rozsnyói gimnáziumi he
lyettes tanárt rendes tanárrá kinevezte.

Lehoczky Márton az itélőbirák és 
ügyészek részére megállapított II. fize
tési csoport jellegével felruházott mis
kolci ügyész a miskolci ügyészséghez 
alelnökké neveztetett ki : Madarassy
Elemért, az itélőbirák és ügyészek ré
szére megállapított II. fiz. csoport jelle
gével felruházott pestvidéki törvényszéki 
bírót a pestvidéki kir. törvényszékhez 
tanácselnökké nevezték ki.

Rátky Béla dr. rendőrtanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott rendőrkapi
tány, a rimaszombati rendőrkapitányság 
vezetője rendőrtanácsossá, Jancsó Gyula 
dr. rendörkapitányi címmel és jelleggel 
felruházott rendőrfogalmazó (Rimaszom
bat) rendőrkapitánnyá neveztetett ki.

A kormányzó Kun György postafő
tisztnek, a rimaszombati postahivatal 
vezetőjének a postafelügyelöi címet és 
jelleget adományozta.

A kereskedelmi és közlekedésügyi mi
niszter Valenta László rozsnyói forgalmi 
dijnokot postaszámgyakornokká, Kovács 
Lajos, Holtzmann László és Ács István 
forgalmi dijnokokat (Rimaszombat) for
galmi gyakornokká nevezte ki.

Az igazságügyminiszter Pásztor István 
rimaszombati törvényszéki, Koháry Já
nos rimaszombati járásbirósági és Pe
rec Béla dr. rimaszombati törvényszéki 
joggyakornokokat bírósági aljegyzőkké 
kinevezte.

A pénzügyminiszter Kolos István dr. 
rimaszombati pénzügyőri főbiztost pénz
ügyőri felügyelővé nevezte ki.

A rimaszombati pénzügyigazgató Laki 
Lajos rozsnyói, Borsodi Gusztáv rima- 
szombati, Nemeshegyi Mátyás feledi 
továbbképző tanfolyamot végzett pénz
ügyőri fővigyázókat végleges minőségű 
pénzügyőri szemlésszé, Kiss József pel- 
sőci, Luksics János feledi, Becz Ferenc 
tornaijai pénzügyőri I. o. vigyázókat vég
leges minőségű pénzügyőri fővigyázóvá 
és Varjas Bertalan pntnoki pénzügyőri 
II. o. vigyázót ideiglenes minőségű pénz
ügyőri I. osztályú vigyázóvá kinevezte.

A földművelésügyi miniszter Ternóczky 
Tibort ideiglenes minőségű erdőmér
nökké, Samu Istvánt és Kerpán Bélát 
ideiglenesminöségü erdömérnökgyakor- 
uokokká kinevezte. Ugyancsak a föld
művelésügyi miniszter által Andrik Lász
ló dr. és Havasi Jenő ideiglenes minő
ségű állatorvos gyakornokok a X. 
fizetési osztályba sorolt ideiglenes mi
nőségű állatorvosokká neveztettek ki.

Aranylakadalmak. Holkó Lajos nyug. 
elemi iskolai tanító és neje szül. Mihalo- 
vics Emília f. hó 9 én ünnepelték boldog 
házasságuk ötvenéves évfordulóját, mely 
alkalommal Baráth Károly ág. hitv. ev. 
lelkész áldotta meg az aranylakadalmas, 
tisztes házaspárt, akiket gyermekeik, 
családtagjaik, rokonaik, barátaik és tisz
telőik szeretete vett körül.

Dr. Z ehery István nyugalmazott főorvos, 
ref. egyházmegyei főgondnok és neje 
szül. Fábry Ida f. hó 15-én, szombaton 
érnek el mindvégig harmonikus, boldog 
házasságuk megkötésének felszázados 
fordulójához. E keveseknek kijutó ünne
pi alkalomról, a kedves Zeheryék örö- 
mös aranynászáról közelebb bővebben 
emlékezünk meg.

Irodaáthetyezés. A Gazdák Biztositó 
Szövetkezete rimaszombati főképviseleti 
irodája Ferenczi u. 2. szám alól átköl
tözött Deák F. u. (volt Gömöri ucca) 17. 
sz. alá. (A volt Rolnicka Banképület 
udvari helyiségébe).

— Aki Marvei Puck kölnivizet hasz
nál, annak megjelenése a legelőkelőbb 
társaságokban is kellemes feltűnést 
kelt.
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Negyedszázados közéleti munkás
ság. Dr. Ratky Béla rendőrtanácscs, a 
rimaszombati ni. kir. rendőrkapitányság 
vezetője f. hó 15-én töltötte be közszol
gálatának 25-ik esztendejét. Ebből az 
alkalomból a rendőrkapitányság tiszti
kara és őrszemélyzete bensőséges ün
nepség keretében üdvözölte a kiváló 
hivatali főnököt. Rátky Béla dr. rendőr
tanácsos városunk társadalmának köz- 
becsülésében álló, kedves tagja, akit 
úgyis, mint példás rendet tartó, emellett 
mindenkivel szemben igazságos és hu 
mánus emberi magatartást, lekötelezőén 
szives modort tanúsító kitűnő rendőr- 
tisztviselőt, úgy is mint halkszavu, 
csupasziv, csupalélek, kedves embert 
mindenki szeret, mindenki tisztel s ép
pen ezért úgy a magunk, mint városunk 
egész közönsége részéről melegen 
üdvözöljük öt élete jelentős stációjához 
érése alkalmából.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium a Gömör- Kishont 
vármegyei iskolánkivtili népművelési 
teendők ellátására Oravszky Rezső vm. 
népművelési titkárt Balassagyarmatról 
Rimaszombatba helyezte át. Az uj kul 
turmunkás, aki előbb Zala, majd Nóg- 
rád vármegyében másfél évtized óta 
dolgozott az iskolán kiviili népművelés 
hálózatának kiépitésén, már be is kap
csolódott az itteni munkakörbe s a 
napokban városunkban rendezett tanítói 
átképző tanfolyamon tartott előadása 
keretében érintkezésbe lépett a götnöri 
tanítósággal. Hiszük, hogy az átszerve
zés nehézségein átesve, vármegyénknek 
a kulturmunkásság iránt melegen ér
deklődő alispánja és agilis tanfelügye
lője támogatásával kulturális életünket 
sok sikerrel gazdagítja, amire bő ta
pasztalata és megnyerő egyénisége már 
előre biztosítékot nyújt.

Tanulmányutamról hazatérve értesítem 
a mélyen tiszt 'lt hölgyközönséget, hogy 
a legújabb inodellu

fűzőket éa haskötőket 
mérték szerint készítem.

T h u r z ó n é  D. Mária Horthy 
Miklós tér. 8.sz. Ugyanitt komoly inteli- 

gens tanuló felvétetik.

Országzászlóavatás. Csíz község és 
Csizfiirdő a Magyar Országos Orvos
szövetség Fürdőorvosi Szakosztálya által 
ajándékozott országzászlót f. hó 16 án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor avatja fel 
ünnepélyesen. Az avatási ünnepséget a 
templomban d. e 10 órakor tartandó 
istentisztelet vezeti be.

Gömör és Kishont vármegye alispánja.

Szám : 5035/1939.
Tárgy: Jegyzői oklevéllel biró 

kisegítők alkalmazása.

Pályázati hirdetmény.
Gömör és Kishont vármegye

1. putnoki járáshoz tartozó Putnok 
nagyközségben,

2. a rimaszombati járáshoz tartozó 
dobócai körjegyzőségben,

3. a tornaijai járáshoz tartozó bejei 
körjegyzőségben és végül

4. a rozsnyói járáshoz tartozó gicei 
körjegyzőségben jegyzői okle
véllel biró kisegítők alkalmazá
sára pályázatot hirdetek.
Az állás javadalma a 133.800/ 

1934. B. M. számú rendelet értel
mében havi 60 pengő.

A pályázati kérvényeket 1939. 
augusztus 15 ig kell az illetékes já
rás főszolgabirájánál beadni.

A pályázathoz csatolni kell a 
szakképzettségen kívül annak iga
zolását, hogy a pályázó ezidősze- 
rint állás nélkül van és semmiféle 
jövedelme vagy keresete nincsen. 

Rimaszombat, 1939. jul. hó 8-án.
Dr. Horváth Árpád

alispán.

Halálozások. Súlyos csapás érte Mé- 
rész  Lipót iparos polgártársunkat: neje, 
szül. Kurcz Piroska 61 éves korában f. 
hó 9 én hosszas szenvedés után meg
halt. A munkásélelü polgárasszonyt 
férjén kívül gyermekei, unokái és roko
nai gyászolják. Holttestét nagy részvét 
mellett f. hó 11-én helyezték öröknyu
galomra.

Nagy veszteség érte Bodnár Géza 
helybeli műszaki vállalkozót: édesanyja, 
özv. Bodnár Gézdné szül. Kazsimir 
Paula életének 66-ik évében f. hó 11-én 
rövid betegeskedés után örök pihenésre 
hajtotta fejét. A gyermekéért élt, gondos 
édesanya temetése őszinte részvétmeg
nyilvánulás mellett f. hó 13 án történt.

ajánlott postán  -  okmányairól

KANITZ Bpest, Vadász-u. 28. expresi elintézés

Annabál Csizfürdön. Az immár világ
hírű csizi jód- és brómforrás-ftirdőben 
ezévben az Annabált f. hó 22-én, szom
baton este tartják meg. A beteg emberi
ségnek megbecsülhetetlen, csodás gyógy- 
tényezőt jelentő Csizfürdő Annabálja 
nemcsak Gömörország, de a szomszé
dos vármegyék, a messze vidék közön
ségének is mindig egyik legkedvesebb 
találkozási, kellemes szórakozási és a 
mindennapi élet gondjait feledtető viga- 
dozási alkalma, hangulatos mulatsága 
volt, a boldog felszabadulásunk utáni 
ezen első Annabál pedig ezenfelül kü
lönös jelentőséggel is bir és az előkelő 
fürdőközönség nagyszámánál fogva rend
kívül sikerültnek ígérkezik.

Á

I
Veszek valódi keleti 

perzsaszőny egeket.
A já n la t o k a t  n a g y s á g ,  á r  é s  le h e t ő le g  
m in ő s é g  m e g n e v e z é s é v e l  „ D is z k r é t "  j e 

l i g é r e  L E O P O L D  K O R N É L  h i r d e t ő ir o 

d á b a ,  B u d a p e s t ,  V I . T e r é z - k ö r u t  3  k é r e k .

A vállalkozók társadalombiztosítási 
köztartozásainak figyelmen kívül ha
gyása a közszállitásoknál. A miskolci 
Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara 
felhívja az érdekeltek figyelmét a junius 
hó 22 én megjelent 85363/1939. Ip. M. 
sz. rendeletre, mely szerint mindaddig, 
amig a társadalombiztosítással kapcso
latos kérdésekre vonatkozó magyar jog
szabályok a visszacsatolt felvidéki terü
leteken hatályba nem lépnek, olyan 
vállalkozónak, akinek vállalata vagy 
üzeme az említett területen van, köz-

A rimaszombati kir. járásbíróság.

632/2 szám.
1939.

H irdetm ény.
A rimaszombati kir. járásbíróság köz

hírré teszi, hogy az állítólag elveszett 
következő okirat : A Tátra Bank R. T. 
rimaszombati fiókja bankcég által 1938. 
évi május hó 20. napján 196/1938. hi
telesítési szám alatt 10.000 Ké.-ról kiál
lított, 1938. évi december hó 31 -i lejá
ratú garancia levél megsemmisítése iránt 
az eljárást Urbányi Béla, ny. gyárigaz
gató, rimaszombati lakos kérelmére fo
lyamatba tette. Ennélfogva felhívja az 
említett okirat birtokosát, hogy a jelen 
hirdetménynek a Budapesti Közlönyben 
történ beiktatását követő naptól számí
tott egy év alatt az okiratot a bíróságnál 
mutassa be mert ellenkező esetben a 
bíróság azt a jelzett határidő letelte 
után a folyamodó újabb kérelmére sem
misnek fogja nyilvánítani.

Rimaszombat, 1939. évi jun. hó 6 án.

Dr. Lakatos Lajos s. k.
kir. jb. elnök.

A kiadvány hiteléül:
Lipták Irén s. k.

irodavezető. (P H)

Felelős szerkeszti: Rábely Károly.

szállítást abban az esetben is oda lehet 
Ítélni, ha ajánlatához társadalombiztosí
tási köztartozásairól kimutatást nem 
csatol, vagy ha bár valamely társada
lombiztosítási biztositó intézettel szem
ben hat hónapnál régebben esedékessé 
vált tartozása van, a közszállitási szer
ződésen alapuló követelését az intézet 
javára nem engedményezi. (10.200.)

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

Tábortűz a nemzeti munkatábor- 
ban. A nemzeti munkatábor itt táboro
zó egyik főiskolás csapata a jövő szom
baton, f. hó 22-én este 8 órai kezdettel 
műsoros tábortüzet rendez, melyen a 
város érdeklő közönségét szívesen lát
ják. Táborhely: a Széchenyi-kert mö
gött, a régi football pálya helyén.

M e z ő g a z d a s á g i  s z e s z g y á r
jogosultsággal együtt e la d ó ,
v e v ő  b i r t o k á r a  e lv ih e t ő .  K e d v e z ő  r é s z l e t f i z e 
t é s .  Ü g y n ö k  d i j a z v a .  K U F F L E R , B u d a p e s t ,  
V . W u r m - u t c a  3 .  T e l .  : 3 8 -9 1 -7 1 .

Könyvtárak nyári szünete.
A városi közkönyvtár valamint a Pol

gárikor könyvtára szokásos, a könyv
tárak rendezésével kapcsolatos nyári 
szünetét ez évben julius hó 15-től— 
augusztus hó 31-ig tartja. — Felkérem 
a Polgárikör könyvtárának olvasóit, úgy
szintén a városi közkönyvtár tagjai kö
zül azokat, akiknek nem állandó tartóz
kodási helye Rimaszombat, hogy az ál
taluk kikölcsönzött könyveket legkésőbb 
julius hó 18-ig feltétlenül szolgáltassák 
be. — A városi könyvtár olvasóiból 
alakult Könyvbarát Társaság tagjai ré
szére, kizárólag a társaság könyveire 
korlátozva, a szünet alatt is könyvköl
csönző szolgálatot tartok minden csü
törtökön délután 2—4 óráig.

Padi Lajos könyvtáros.

Üdvözlet Rimaszombatnak.

desség, főleg az ebédutáni és esti 
pihenés óráiban, — Önöknek kel
lene tudniok, lelkem Szomszédasz- 
szonykám.

Kedves Szerkesztő Uram, b. lapja 
utján közvetítse ezt a barátságos 
rádió leadást. Köszönöm.

E gy m egkínzott 
sz eren csétlen  fló tá s .

Kedves város a zajgó Rima partján, 
Hogy szabadságodat visszanyeréd, 
Nagy örömmel küldi öreg lelkem 
Szives honfiúi üdvözletét.
Amig leigázott a zsarnokság,
Folyton fájdalommal gondoltam rád.

Bizton nézhetsz már jobb jövőbe, 
Virulva haladj uj életedben előre. 
Szálljon rád Isten áldása gazdagon, 
Sok szép napot adjon új utadon. 
Fényes nap a Széchenyi-kert felett 
Örömmel töltse meg a sziveket.

Visszaragyog rád nagy múltad emléke, 
Ferenczy, Blaháné, Tompa Mihály 
Örökké élő hire, dicsősége.
Aki egykor ott láttam szép napokat, 
Kedves emléked híven őrzi szivem, 
Még itt tart az isteni kegyelem. 

(Gödöllő.) Sárkány Imre
nyug. gintn. tanár.

Halló! Szomszédasszony, halló!
Az Isten áldja meg, legyenek 

már egy kis könyörülettel szom
szédjaik iránt s rádiójukat éjjel
nappal ne nyafogtassák nyitott ab
lak mellett állandóan, mert hogy 
rádiójuk van, anékül is — sajnos — 
mindannyian tudjuk, azt pedig, hogy 
ez igy tovább — már csak a csend- 
rendelet miatt sem — mehet és ne
künk, boldogtalan szomszédoknak is 
jólesik olykor-olykor egy kis csen-

Mélii község 
határában

6 k át. h o ld  r é t
eladó.
Cim : a kiadóhivatalban.

Életunt mindenes. Galicza József, 82 
éves mindenes, aki a helybeli Hoffmann- 
féle bőrkereskedő cégnél mint mindenes 
volt 34 éven keresztül alkalmazásban, 
folyó hó 12-én eltűnt gazdája lakásáról. 
Keresni kezdték és a dúsai erdőrész 
egyik fájára felakasztva találtak rá ki
hűlt holttestére. Tettének oka ismeretlen.

Újabb telefonelöfizetők. A rima- 
szombati m. kir. postahivatal távbeszélő 
központjába újabban a következő elő
fizetők kapcsoltattak :
„Adria" biztositó társaság .................. 104.
Csontos József dr. ügyvéd.................. 102.
Fényes Elemér dr................................... 103.
Járási ipartársulat ............................... 105.
MÁV állomásfőnökség .........................106.

A Magyar Műszaki Szövetség a kas 
sai felsőipariskola lefokozása ellen.
Ismeretes, hogy a 67 esztendő óta mű
ködő kassai felsőipariskolát ipari kö
zépiskolává minősítette a kultuszminisz
teri rendelet és hogy a négyfolyamos 
intézet szeptembertől elkezdve három 
év alatt képezi ki a gondjaira bizolt 
ifjúságot. Tegnap a M a g y a r  Mű
s z a k i  S z ö v e t s é g b e n  tartottak né
pes taggyűlést technikusaink Thurzó 
Rezső elnöklete alatt és Farkas László

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

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

venypart. Ózondus levegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 
Felvilágosítást ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz-Körút 26 

Vagy a TELEPFELÜOYELÖSÉG a helyszínen.
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titkár indítványára egyhangúlag elhatá
rozták, hogy a nagyevtolyamu kassai 
felsőipariskola fenntartását ipari és 
technikai érdekből kérik az illetékes 
minisztertől, egyben tiltakozásukat je
lentik be az intézet színvonalának le
szállítása miatt. A cseh impérium alatt 
meghonosított négyéves tantervet a 
szövetség a magyar ipar termelése és 
fejlesztése érdekében fenntartandónak 
tartja és e tárgyban készült emlékiratát 
a magyar országgyűlés valamennyi tag
jának megküldte, hangsúlyozván, hogy 
uj tipusu iskolák kísérleti célokra való 
felállítására ne használják fel a közel 
hétévtizede szép eredménnyel működő 
kassai felsőipariskolát, sőt az anyaor
szágbeli intézetek tanidejét is 4 eszten
dőre kellene kiegészíteni és uj szak
osztályokkal (repülőgépgyártás, motor- 
szerelés stb.) bővíteni, mert szakembe
rekben óriási hiány mutatkozik és fe
lesleges, hogy ezen a címen idegenből 
importáljunk munkaerőket.

Megnyílik az első ipari középiskola.
Az 1938. évi XIII. töivénycikk alapján 
szervezett első ipari középiskola 1939. 
szeptember hó 2-án Székesfehérváron 
megnyílik. — Az iskolába felvehető 
minden 14—17 év közötti ifjú, aki a 
gimnázium vagy polgári iskola IV. osz
tályát sikeresen elvégezte és legalább 
kéthavi fémipari gyakorlat elv gzését 
igazolja. Ez a gyakorlat julius-augusztus 
hónapokban az iskola műhelyében is 
elvégezhető, ha a tanuló ebbeli kérését 
idejében bejelenti az iskola igazgatósá
gánál. Az iskola négy évfolyamos. A 
negyedik év végén érettségi vizsgálat 
tehető s az itt nyert érettségi bizonyít
vány más középiskola érettségi bizo
nyítványához hasonlóan mindazokra az 
állásokra és tisztségekre képesít, ame
lyeknek elnyerésére az 1883: I. t. c., 
vagy más jogszabály értelmében közép
iskolai érettségi vizsgálat szükséges. Az 
ipari képesítés ügyében az iparügyi 
miniszter ttr fog intézkedni. Az iskola

tanulóotthonnal kapcsolatos, melynek 
havi dija (élelem, lakás, fűtés, vi
lágítás és ágynemümosás — felügyelet 
és orvosi kezelés) 50 pengő körül lesz. 
Közelebbi tájékoztatás az intézet igaz
gatóságánál (Székesfehérvár, Budai ut 
13.) nyerhető. (9.373.)

Pályázati hirdetmény,
A rimaszombati Polgárikor pályázatot 

hirdet
házfelügyelői állásra.

Csak nős férfiak pályázhatnak s a ház
felügyelő 500 P. készpénz kauciót köte
les lehelyezni. t\ részletes feltételek meg
tudhatók Remenyik Kálmán háznagynál 
(Kossuth Lajos utca 8. sz. a.), ahol a pá
lyázatok is julius hó 17 ig headandók. 

Rimaszombat, 1939. julius 5.
Szabó Károly s. k. Rábely Miklós s. k.

titkár. elnök.

Hirdetmény.
A m. kir. 1 honvéd határvadászzász- 

lóalj közétkezési bizottsága folyó hó 5-én 
megtartott versenytárgyaláson az előző
leg kifüggesztett hirdetményektől eltérő 
pályázatokat nem tárgyalhatta, miért is 
folyó hó 20 ált 9 órai kezdettel pót
tárgyalás tűzetett ki. Ezzel alkalom 
nyílik minden érdekelt kereskedő és 
iparosnak, hogy a fenti időre a Hirdet
ményben előirt módon felszerelt pá
lyázatát a Közétkezési bizottsághoz 
„Horthy Miklós laktanya" megküldjék. 
M kir. 1. honvéd határvadászzászlóalj 

közétkezési bizottsága._______

M agánkölcsönt
keresek biztos befektetésre, meg
felelő kamatfizetés, esetleg ha
szonrészesedés fizetésével. 

Stofcz Jenő Rimaszombat, Arany János 
(Kereszt) utca 9.

MEGHÍVÓ.A Rimaszombati Bank (előbb: Rimaszombati Takarékpénztár)
1939. julius hó 30-án délelőtt 11 órakor az intézet saját helyiségében tartja
I jX X V II . év i rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgatóság évi jelentése és az 1938. évi mérleg, nyereség és

veszteség számla előterjesztése. . . . .  , . .  , . , .
2. A felügyelőbizottság jelentése, a felülvizsgált zárszámadások jova-

hagyasa^z j(?azí;atóság és feiügyelöbizottságnak megadandó felmentvény. 
4 A tiszta nyereség mikénti felhasználása.
5. A 171.428 P 60 fillér részvénytőkének 180.000 P re való feleme

lése a tartalékalap terhére. .............................  ...
6. Az alapszabályok módosítása és a tarsasag cegenek a regi „Rima

szombati Takarékpénztár" cégre vaió változtatása.
Vagyon Mérleg számla 1938 december 31-én.

7. Hét igazgatósági és egy felügyelőbizottsági tag választása.
8. Az alapszabályok 14. § a szerint beadott indítványok.
Alapszabályaink szerint szavazati joggal csak azon részvényes bir, 

aki a nevére irt részvényt legalább 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt 
az intézet pénztáránál, a Pénzintézeti Központnál Budapest, vagy a Tor
naijai Hitelintézetnél Tornaija, letétbe helyezi.

A kereskedelmi törvény 198. §-a értelmében a felügyelőbizottság 
által megvizsgált mérleg, veszteség és nyereség számla, az igazgatóság 
elentése az intézet helyiségében megtekinthető.

T e h e r

I Készpénz és azonnal esedékes köve 
telések

II. Váltók ................. ...
Visszleszá mi tolásban

III. Értékpapírok:
Belföldiek....................
Külföldiek ............
Esedékes szelvények

IV. Részesedés: ..................
V. Folyószámlaadósok:

Értékpapírral fedezve 
Egyéb adósok ...

VI. Jelzálogkölcsönök:
VII. Kézizálogkölcsönök:
Vili. Ingatlanok és leltár:

Ingatlanok 
Leltár....................

IX. Átmeneti aktívák :
X. Egyéb aktívák:

XI. Átfutó tételek: ............Pengő 14285

Pengő Pengi

173 938 64
727.232 06
486.074 66 241.157 40

20.228 56
89.119 13 109.347 69

656 25 110.003 94
419 57

4.455 73
220.836 73 225.292 46

30.737 80
3 200 41

368.105 30
5 000 — 373.105 30

11.518 08
100.822 65

1,270 196 25

Pengő Pengő
i Részvénytöke: ...................................... 171.428 60

li. Tartalékalap: ...................................... 32.514 40
111. Leírási tarta lékalap: ............................. 18.114 80
IV. Nyugdíjalap: .............................................. 51.428 56
V. Betétek:

Betétkönyvecskékre .................... 582.364 22
VI Hitelezők:

Betétek folyószámlán .................... 156.995 41
Pénzintézetek ...................................... 199 883 73
Egyebek .............................................. 34 672 16 391 551 30

VII. Kifizetetlen szelvények: .................... 1.124 56
Vili. Átmeneti passzívák: ............................. 10043 99
IX. Átfutó tételek: ........... Pengő 142'85
X. Tiszta nyereség:

Áthozat 1937. évről............................. 10.956 29
Folyó 1938. év nyeresége ............ 670 53 11 626 82

1,270.196 25

Veszteség Eredmény számla 1938. december 31-én. Nyereség
Pengő Pengő Pengő Pengő

1. Nyereségálhozat az 1937. évről 10.95b 29
18.412 22 II. Kamatok:
3 676 43 Értékpapírok u tán ............................. 4 704 47

45.783 69 67 872 34 Vallók után ...................................... 49 150 12
Követelések után ............................. 11 865 — 65.719 59

7.186 61 III. Jutalékok: .............................................. 44 549 85
27.601 49 34.788 10 IV. Különféle nyereségek:

11 848 6° Valutákon.............................................. 419 59
Haszonbérek ...................................... 8.640 78 9.060 37

1.507 71
2.642 51 4.150 22

10.956 29
670 53 11,626 82

n 130.286 10 130.286 10

I. Kamatok:
Könyvbetétek után ... 
Folyószámlabetétek után 
Egyéb kamatok

II. Kiadások:
Dologi kiadások 
Személyi kiadások ...

III. Adók és illetékek:
IV. Leírások:

Folyószámláknál 
Értékpapíroknál

V. Tiszta nyereség:
Áthozat 1937. évről 
Az 1938. év nyeresége

Dr. Zakács István s. k.
ü g y v e z e t ő .

Rimaszombat, 1938. december hó 31 én.
Káposztás László s. k.

c é g v e z e t ő  f ő k ö n y v e lő .

Dr. Heuffel Róbert s. k.
e ln ö k .

Mussoni Antal 8. k. Dr. Samarjay Emil s. k
A z  i g a z g a t ó - t a n á c s :

Balázs Andor s. k. Czirbesz József s k. Dr. Eszenyl Gyula s k. Mitske Gusztáv s. k.

Friedrich Béla s. k., Forray Ernő s. k , Kemény Gyula s. k , Temják Pál s. k., Tichy Gusztáv s. k.
Jelen mérleg- valamint a nyereség- veszteség számlát megvizsgáltuk és az intézet fő- és kezelési könyveivel összeegyeztettük, mindenben megegyezőnek találtuk

A f e l ü g y e l ő - t a n á c s :
-  . . . .  - ■ Varga Imre s. k.

Bacsák Gyula s. k.,
elnök.

Badinyl György s. k., Baksay József s. k., Eperjessy József s. k., Sichert Károly s. k.,

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


