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Já té k k á rty a  eladás! 
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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL; 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz 56. 

Lapzárta csütörtökön este Kéziratokat vissza nem adunk
FŐSZERKESZTŐ: 

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
ELŐFIZETÉSI D ljA K : Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám ára 20 fillér.
Külföldre : Egy évre 12 pengő.

Húsz esztendeje
annak, hogy Horthy Miklós, mint j 
fővezér, a Nemzeti Hadsereg élén 
bevonult Budapestre, ahol sárba 
tiporták a nemzet koronáját, a 
nemzet színeit, kiölni igyekeztek 
a szivekből a büszke, ezer esz
tendős magyar múlt emlékeit s 
hagyományait és vörös ron
gyokba öltözött az ország fővá
rosa. Fegyverrel a kezében jött 
seregei élén, katonai Bocskay 
sapkáján sastollat lengetett a di- 
deregtető őszi szél.

A mai idők nem nyújtanak kellő 
alkalmat még a legnagyobb je
lentőségű események méltó meg
ünneplésére sem. Mégsem halad
hatunk el szó nélkül olyan dátum 
mellett, amelyhez az ujjáébredt 
magyar sors fűződik. Mint bon
tott kéve a viharban, úgy szóró
dott szét a világháború után a 
veszteséget még áttekinteni sem 
tudó nemzetünk. A nemzet szine- 
virágából közel egy millió ember 
hősi halált halt. A fegyveres 
összeomlást nyomon követte a 
gazdasági és szociális felbomlás. 
A kiürült raktárak s a munkaal
kalmat vesztett ipartelepek gond
jait sinylő nép soraiba odaférkő
zött a csatornákból felszínre ju
tott romboló szellem s izgatott, 
lázitott, pusztiíoít, a még meglévő) 
javakban prédáit és üvöltött min-1 
den ellen, ami valamennyire is j 
még összetartotta lelkiekben a 
magyart. És mételye megszállta 
a lelkeket s a legnagyobb rom
bolás itt következett be. A szer-! 
vezetlenségben s z é t h u l l l  pol
gári osztály semmiféle ellenállást 
nem tanúsított. Néhány száz bri- 
ganli ugrott a nemzet élére s pusz
tított, rombolt, anyagiakban és 
lelkiekben, amint csak tudott. 
Egyedül a magyar paraszt ment 
ki épugy, mint azelőtt a földjére, 
szántotta, bevetette és betakarí
totta a termést. És erről a ma
gyar parasztról mondotta az ak
kori fővezér, az ország mai kor
mányzója, hogy „katonáim, miu
tán betakarították a földekről az 
Isten áldását, fegyvert fogtak ke
zükbe, hogy rendet teremtsenek 
a hazában”.

Húsz esztendeje múlt annak, 
hogy Horthy Miklós nemzeti had
serege a Dunántúlon végig ha
ladva, megérkezett a porig alá
zott ország nyomorultul megsar
colt és kétségbeejtően destruált 
fővárosába. Ha a késői idők tör

ténetirója e napok históriáját meg
írja, csak epébe mártott tollal 
tudja papírra vetni azt a keserű
séget, ami nemzetünk legjobbjai
nak szivét elöntötte, látva szép 
országunk siralmas tönkremene
telét.

Ebből az állapotból kellett életre 
kelteni a nemzetet. Fundamentum
rakáson kezdtük, majdnem ott, 
ahol IV. Béla királynak kellett a 
tatárdulás után a magyarnak uj 
országot építenie. A itiagyar nem
zet a legutóbbi két évtizede ra
gyogó példáját mutatja annak, 
mit tud felmutatni az elszánt, egy
séges akarat. Mert jól tudjuk, 
hogy a gyiilöltség háború utáni 
hömpölygő folyama el akarta mosni 
nemzetünket a Duna-Tisza közé
ről, de akad-e nemzet, amely 
kétségbe;vonná ma már létezé
sünket. És akad-e itthon bárki is, 
aki ne tudná azt, hogy sorsunk 
abban a pillanatban fordult jobb 
irányba, amikor a kihullott fegy
vert Horthy Miklós ismét meg
ragadta. Azóta a nemzeti hadse
reg olyan erőtényezővé fejlődött, 
hogy ma, amikor óriási fegyve
res összeütközések folytán népek 
és országok eltűnésének vagyunk 
tanúi, ismét tisztelik és megbe
csülik a békét óhajtó, de kezében 
fegyvert szorító nemzetünket.

Az őszi napokban az egész 
magyar nemzet hálateli érzése 
száll a budai Vár felé, ahol az 
ország kormányzója gondosan 
őrködik felettünk. Az ő alakja 
már húsz évvel ezelőtt magasan 
kiemelkedett közülünk. De egyé
nisége évről-évre a fokozott tisz
telet, megbecsülés és szeretet le
téteményese lett. Ma már nem
csak e szűk országhatárokon be
lül, de Európában is hírneve, 
dicsősége és nagy tisztelete van. 
Bármennyire is megnehezültek 
Európa feje fölött a csillagok já
rásai, bármily sötét képet mutat 
a háborús konfliktusba jutott 
Európa képe, mi bizalommal és 
bátor, katonás tekintettel nézünk 
jövőnkbe, mert Horthy Miklós 
kormányzó a romokból is fel 
tudta építeni országunkat.

A magyar történelem is szám
talan esetben igazolja azt a tézist, 
hogy semmi sem uj a nap alatt. 
Európai életünk ezer esztendeje 
elegendő idő arra, hogy minden 
életmegnyilvánulásra megtaláljuk 
a példaadást. Hunyadi János és

Zrínyi Miklós nagy katonai és 
államférfiul alakja jelenik meg 
előttünk most, amikor történel
münk harmadik nagy katonai és 
államférfiul alakját szinről-szinre 
láthatjuk Horthy Miklós kor

mányzó személyében, akik mind 
a hárman a fegyver dicsőségét 
jelentik a magyarság számára. 
Igazolását annak, hogy amig se
rege van egy nemzetnek, addig 
van hazája is.

Főispánunk kérelme a vármegye közönségéhez.
Főméltóságu Kormányzónk nemes- 

gondolkozásu, nagyszivjóságu hitve
sének a nyomorgók megsegítése érde
kében ezévben is megindult gyűjtési 
akciójával kapcsolatosan dr. S ó id on  
B éla , vármegyénk főispánja a követ
kező kérelmet intézte a Vármegye Kö
zönségéhez :

Amikor a fákról az utolsó levél is 
lehull és valahonnan a magas hegyek 
felől minden nyomorúságával elindul a 
Tél, hogy a szenvedő, segítségre szo
ruló miiliónyi magyar szivében meg- 
dermessze a jobb jövő hitét, akkor 
bontja ki minden évben az irgalmasság 
és könyörület zászlaját a Jóság fehér 
Asszonya, Magyarország Főméltóságu 
Kormányzójának fenköltlelkü hitvese, 
vitéz nagybányai Horthy Miklósné.

Október vége óta az egész megna
gyobbodott hazában ismét leng ez a 
zászló, hogy maga mellé szólítson min
denkit, akinek szivében még él a fele
lősség és szeretet nélkülöző ember
társai iránt.

„Nagy a nyomor, sok a segélyre 
szoruló és sok a szenvedő" — irta en
nek a zászlónak egyik oldalára Ma
gyarország első Asszonya, mig a zászló 
másik oldalán szivbemarkolóan sikolt 
felénk a könyörgő szó : „Adjanak, ké
rem, minél előbb és minél többet".

Gömör és Kishont vármegyében, mint 
ennek a vármegyének a főispánja, én 
nyertem megbízatást arra, hogy a Fő-; 
méltóságú Asszony kérő szavával be
zörgessek az ajtókon, bezörgessek a 
sziveken : Emberek, magyar testvérek,
halljátok meg a legelső magyar Asz- 
szony szavát és segítsetek anyagi erő
tökhöz mért jó szívvel, mert nem sza
bad, hogy ezen a télen éhező és di
dergő ember legyen ebben az ország
ban.

Bízom benne, hogy a könyörület és 
irgatmasság kibontott zászlója alá Gö
mör és Kishont vármegye nemesszivü 
népe is egy emberként sorakozik s az 
egyidejűleg mellékelt csekklapon eljut
tatja adományát oda, ahol abból ke
nyér, ruha, tüzelő, mosoly, megelége
dettség és hála lesz.

Esetleges természetbeni adományok 
felajánlása hivatalomhoz eszközölhető.

Rimaszombat, 1939. november hó.
Hazafias tisztelettel:

Dr. S ó/ dos B é la  s . k. 
főispán.

A kérelmet nemeszivü főispánunk 
vármegyénk tehetősebbjeinek levélben 
megküldvén, az a remélt meghallga
tásra talált s az adományok nap-nap 
mellett tömegesen futnak be, de a se
gélyre szorultak kérvénye is garmadá
val érkezik. Minden remény megvan 
arra, hogy e nagyjelentőségű mozga
lom teljes sikerrel jár s a nélkülözők 
könnyeit letörli a Szeretet.

Nemes, szép emberbaráti munka ez 
és lélekemelőén magasztos a köteles
ség, mely ennek a munkának emberies 
elvégzését a jószivek feladatává teszi 
azáltal, hogy ebben a kötelességtelje- 
sitésben mindenki kiveszi részét, aki 
csak teheti s aki szives embernek, lel
kes lénynek, szerető embertestvérnek 
tudja, ismeri és érzi magát.

A Szeretet munkája megindult! Szű
kösen élhetünk bár, azon tudatban, hogy 
vannak nagyobb szenvedésekben élő, 
az élet fentartásához szükséges, leg
elemibb kellékeket is nélkülöző, nyo
morgó, szerencsétlen embertársaink, — 
a Szeretet kérő szavát nem enged
hetjük fülünk mellett meghallgatatlanul 
elsuhanni, emberek.

Rendkívüli közgyűlés a vármegyeházán.
Gömör és Kishont vármegye törvény

hatósági bizottsága november 21-én, 
kedden, délelőtt fél 12 órakor, a vár
megye székházának nagytermében, dr. 
ru n ya i S ó/dos B é la  főispán elnöklése 
alatt rendkívüli közgyűlést tartott.

Sóldos főispán üdvözölve a törvény- 
hatósági bizottság megjelent tagjait, 
D a r á n y i  Kálmán, a magyar or
szággyűlés képviselőház elnökének a 
közelmúltban történt elhunytéról a kö
vetkező kegyeleteshangu beszédben em
lékezett m eg:

— Mély megilletődéssel jelentem be 
a törvényhatósági bizottságnak, hogy

Darányi Kálmán, a magyar országgyű
lés képviselőházának elnöke, volt mi
niszterelnök folyó évi november hó 
1-én hosszas szenvedés után vissza
adta nemes lelkét teremtőjének. Úgy 
érzem, nem szükséges Darányi Kál
mánnak a haza érdekében végzett el
évülhetetlen érdemeit részletesebben is
mertetnem. Az egész nemzetnek halottja 
ő és halála napján minden magyar em
ber szemében ott ragyogott a köny, a 
mélységes fájdalomnak és gyásznak 
kifejezője.

— Mindnyájan emlékezünk azokra a 
a történelmi időkre, amikor szivszo



2 . G ö m ö r 1939. november hó 26.

rongva vártuk, hogy éppen kedves vár
megyénket is mihamarább az édes haza 
szivére ölelhessük. Ezekben a napok
ban a Darányi Kálmánok tartották ben
nünk a hitet és gyújtották lángra a fel
támadás reményét.

— Halála mindnyájunknak, az egész 
magyar nemzetnek nagy vesztesége. 
Hálával és kegyelettel állunk meg te
hát Darányi Kálmán frissen hantolt sir- 
halma előtt s ennek a hálának és ke
gyeletnek kifejezéseképpen tisztelettel 
indítványozom, hogy emlékét a törvény- 
hatósági bizottság kegyelettel meg
őrizve, jegyzőkönyvében is örökítse 
meg.

A főispán kegyeletes szavait a köz
gyűlés mély megilletődéssel, állva hall
gatta végig.

Ezután dr. H orváth Árpád alispán 
bejelentette, hogy az országgyűlés kép
viselőházához Darányi Kálmán elhunyta 
alkalmából a vármegye nevében rész
véttáviratot intézett.

Majd a napirend tárgyalására tért át 
a közgyűlés. A napirend első tárgyso
rozati pontja az 1939—41. évek tarta
mára az adófelszólamlási bizottságok 
tagjainak megválasztása volt. Sóldos 
főispán az 1929. évi XXX. t. c. 28. 
§-ának 13. bekezdése alapján a tagok 
megválasztására szavazólapokkal tit
kos szavazást rendelt el. A megjelent 
törvényhatósági bizottsági tagok sorá
ból a szavazatszedő küldöttség elnö
kéül Varga Imre, két tagjául pedig Lech- 
niczky Zoltán és Bándy György tör
vényhatósági bizottsági tagokat kül
dötte ki, majd a szavazás tartamára a 
közgyűlést felfüggesztette.

A szavazás befejeztével Varga Imre, 
a szavazatszedő küldöttség elnöke je
lentette a közgyűlésnek, hogy össze
sen 40 érvényes szavazatot adtak le. 
A leadott szavazatok értelmében a put- 
noki m. kir. adóhivatal területére ren
des tagként Csiszár László, Déry Jó
zsef, Győr József, dr. Székely József 
és dr. Balogh Ákos, póttagként dr, S e 
ress István, Tábori György, vitéz 
Szurdoki Pál és Csiszár Lajos; a ri
maszombati m. kir. adóhivatal terüle
tére rendes tagként: Farkas Ábrahám, 
Derekas János, Gabonás István, dr. 
Ragályi Antal és dr. Szakai! István, 
póttagként: ifj Szabó Elemér, Péter Ár
pád, vitéz Molnár Dániel, dr Dohnányi 
Dezső és Rábely Miklós; a rozsnyói 
m. kir. adóhivatal területére rendes tag
ként: dr. Hisnyay-Heinzelmann Béla, 
Kirschner Zsigmond, Belicza Lajos, dr. 
Knóth László és dr. Szirányi Dezső; 
póttagként: Nehrer Gyula, Glosz Bar
nabás, id Pongor András, dr. Kovács 
József és Gaál Béla; a tornaijai m. kir. 
adóhivatal területére: rendes tagként 
ifj. Szilárdy István, Iván Lajos, Kógler 
János, dr. Szakai! Kornél és Szenl- 
Ivány József, póttagként: Beélik Viktor, 
Halvák József, Nagy József és Mispál 
János választattak meg. A putnoki m. 
kir. adóhivatal területére póttagként je
lölt dr. Grosz István ügyvéd és a tor
naijai m. kir. adóhivatal területére 
ugyancsak póttagként jelölt dr. Kende 
Dezső ügyvéd a szavazás során egyet
len szavazatot sem kapott, igy az il
letékes ügyvédi kamara uj póttagok 
kijelölésére lett felhiva.

Ezután Igaz L a jos főjegyző ismer
tette a törvényhatóság kisgyülése által 
már elfogadott, a községi közmunka 
összeírásáról, megváltásáról, a váltság- 
összeg behajtásáról és felhasználásáról, 
— a törvényhatósági ulbiztosok, — 
valamint a törvényhatósági utkaparók 
szolgálati viszonyáról és hivatalos teen
dőiről alkotott vármegyei szabályren
deleteket. A közgyűlés az ismerteteti 
szabályrendeleteket jóváhagyta. Ugyan
csak jóváhagyta a közgyűlés a vár
megyei fogalmazási tisztviselőknek, ke
zelő hivatalnokoknak és vármegyei al
tiszteknek, valamint a m. kir. belügy
minisztérium alá rendelt vm. számve
vőség tisztviselőinek és kezelőszemély
zetének a vármegyei háztartási alap 
terhére, valamint a törvényhatósági köz
úti alap alkalmazottainak, az államépi- 
lészeti hivatal műszaki és kezelési tiszt
viselőinek, valamint a Ih. közúti alapot 
kezelő vm. számvevőségi tisztviselők
nek a törvényhatósági közúti alap ter
hére karácsonyi segélyben való része
sítéséről szóló javaslatokat.

Végül jóváhagyta a közgyűlés az al
ispánnak a zsipi bekötő ut megépítésé
vel kapcsolatos előterjesztését s esze

rint a törvényhatósági bizottság az út
nak végleges burkolattal való ellátási 
költségeihez a fedezetlenül maradt 9000 
pengőnyi összeggel a törvényhatósági 
közúti alap 1939. évi költségvetés ter
hére hozzájárult.

Több tárgy nem lévén, az elnöklő 
főispán a közgyűlést berekesztette.

Beszámoló.
Rimaszombat felszabadulásának egy 

éves évfordulóján, november hó 10-én 
hármas ünnepély fényében tündökölt. 
[A helyőrség csapatzászlószentelése, a 
Kormányzó Ur emléktáblájának lelep
lezése és az Országzászló felavatása].

Az Országzászló felavatási ünnepélyt 
előkészítő bizottság ülésén felvetődött 
a gondolat, hogy ezen a napon a vá
ros vendégelje meg a szegényeit. Le
gyen emlékezetes ez a nap azoknak is, 
kiket az ünnepség után nem vár fűtött 
teremben terített közebéd, de sok he
lyen csak fűtetlen szoba és esetleg 
csak krumpli leves. Vigyük be az ün
nepély fényébe a magyar szív  melegét 
és a magyar sorsközösség és pietas 
lelkiségét. Vigyünk be az ünnepélybe 
egy kis krisztusi gondolatot és gyújt
suk fel a szegények szivében a szere
tet mécsesét.

Eddig a gondolat, mit a bizottság 
egyhangúlag a magáévá is tett. A gon
dolat keresztülvitele már nem volt ilyen 
egyszerű. Nem pedig azért, mert a 
nyilvános gyűjtés nem keresztezhette 
a Kormányzóné őfőméltóságának téli 
nyomorenyhitő akcióját és igy az en
gedélyezhető sem volt. De még ha 
engedélyezhető is lett volna, a gyűjtés 
a mai nehéz anyagi viszonyok mellett 
kielégítő eredménnyel úgy sem zá
rulhatott volna. Gondoltam arra, hogy 
felkérem a hivatalok főnökeit egy házi 
gyűjtés rendezésére, de ennek a ke
resztülvitelétől csakhamar el kelleti 
állnom, mert nem lett volna sem mél
tányos, sem igazságos egyedül annak 
a társadalmi osztálynak a vállaira 
rakni a terheket, melynek nehéz élet
viszonyait ismerem. Jó részük állandó 
hátrálékban van olyannyira, hogy a hó 
elején az előző hónap adósságait ren
dezi. Bizony, nem egynél a hónap 
5-ike körül már csak mutatóban akad 
1—2 pengő. Gondoltam arra, hogy a 
keresztény felekezetek lelkészeit kérem 
fel, hogy a szószékről hívják fel hí
veik figyelmét az akcióra és a templo
mok előcsarnokában az erre a célra 
szolgáló perselyre. Megvallom, ez elé 
a kétséges kísérlet elé — okulva ré
gebbi tapasztalatokon bajsejtelmek
kel telítve néztem. A hirdetést megelő
zően a lelkész uraknál óvatosan tapo- 
gatództam, hogy milyen anyagi ered
ményt várhatok? Az információ annyira 
nem volt biztató, hogy jobbnak láttam 
ezt a megoldást is elejteni.

Ugyanis, az esendő ember inkább 
adakozik, ha erről mások is tudomást 
szereznek. Ez esetben az erkölcsi kény
szer is élénkebb, mert hiúságból in
kább szeret adakozni. Ha ellenben az 
adakozás összegét egy persely titka 
őrzi, úgy nagyon sok ember jön kisér
tésbe, hogy az adakozás lényegét meg
kerülve egyedül az adakozás látszatát 
mentse meg. így kerülnek a perselybe 
tömegesen a forgalomból kivont, — 
numizmatikai értékkel sem biró -  régi 
érmek és a legkülönbözőbb fajtájú 
gombok. Ezek a perselybe dobásnál 
szintén csörrennek és a gombbal ada
kozó ismerősében azt az illúziót keltik, 
mintha valódi, jó pénz hullott volna a 
perselybe. Az ismerős szintén a per
selyhez lép és folytatja ezt az illúzió- 
adakozást gombbal, vagy régi vasból 
való 10 filléressel. Hullottak volna min
den bizonnyal 2 filléresek, sőt nikkel 
érmek is, de az összeredmény csak 
pengőket tehetett volna ki, de nem ko
moly eredményt.

A város anyagi viszonyaihoz mér
ten hozzájárulását adta a segélyezés
hez, de ez egymagában nagyon kevés 
lett volna az akció lebonyolításához.

A helyzetet a komolyan fenyegető 
válságtól S ó ld o s  B é la  dr. főispán ur szo
ciális érzéstől áthatott meleg szive men
tette meg azzal, hogy 200 P-t. folyósit- 
tatott az ebédeltetés céljaira. Ugyan
csak az ő hathatós közbenjárása foly
tán kapott az akció özv S an ia r ja y

J á n o sn é  nagyasszony utján 300 P-t a 
szeretetcsomagok részére. A m a gy a r  
Ip a ro sa ssz on y ok  K ö r e  az akció ren
delkezésére bocsájtol! 14 kgr. húst és 
26 kgr. kenyeret. Nemes áldozatkész
ségüket ez utón köszönöm. Befutottak 
kisebb tételek árusok részéről is [zöld
ségek stb],

Áz 1. honv. határvadász zászlóalj 
parancsnoka, vitéz dezséri B obok  Miksa 
alezredes ur előzékenyen bocsájtott az 
akció rendelkezésére 4 tábori kondért 
és két katonaszakácsot. A nemzetes 
urnák ez utón mondok a szegények 
nevében is hálás köszönetét. Ugyan
csak ez utón köszönöm T om csá n y i  
P irosk a  urhölgynek az akciónál és a 
szeretetcsomagok összeállításánál ki
fejtett buzgalmát. Itt mondok köszöne
tét mindazon hölgyeknek és uraknak, 
egyenként és összesen, kik önzetlen 
munkájukkal támogatni szívesek voltak,

Ebédül a legalkalmasabbnak a gu
lyás Ígérkezett, melynek összetételénél 
és elkészítésénél a katonai normát vet
tük alapul. Erre nézve a helyőrség 
gazdasági hivatala készséggel bocsáj- 
totta rendelkezésünkre a kívánt ada
tokat. Eredetileg 600 személyre kalku
láltunk, de mire elérkezett az ebédosz
tás ideje, 1200 adagot tudtunk kiosztani. 
[1 adag 1/2 liter gulyás] Az ebédosz
tásnál jelen voltam magam is. Meg is 
kóstoltam a gulyást és azt kifogásta
lannak találtam. Minden személy két, 
sőt háromszoros adagot kapott, meg
felelő kenyérrel.

Ugyancsak az akció keretében került 
kiosztásra 70 szeretetcsomag, mit főleg 
hadiözvegyek, hadiárvák és rokkantak 
kaptak. Egy csomag tartalma volt: 2 
kgr. nullás liszt, 1 kgr. só, fél kgr. 
rizs, fél kgr. cukor, negyed kgr. sza- i 
Ionná és 1 csomag malátakávé. A 
csomagok szelvény ellenében Derekas 
csemegeüzletében kerültek kiosztásra.

Mivel a folyósított 500 pengővel a 
kalkulációnál nagyobb összeg állt ren
delkezésre, arra is gondoltam, hogy 
lehetőleg tartalékoljak egy alapot, mit 
a hősök szobrának leleplezésekor egy 
hasonló ebédeltetési akcióra használ
hatnánk fel. Ez sikerült is. A teljes 
megtakarítás 170 P.

Örömmel jelenthetem, hogy dr. Hor
vá th Árpád alispán ur nemes pártfo
gása révén a Rimaszombati Levente 
Egyesület még ez évben fúvós zene
karhoz jut. Az alispán ur meleg ma
gyar szive erre a célra 1000 P-t folyó
sított.

Az Anyaországban a legtöbb leven
teegyesületnek utolérhetetlen vágyálma 
a zenekar. A Rimaszombati Levente 
Egyesület csak néhány hónapos múltra 
tekinthet vissza és már birtokában lesz 
egy olyan hazafias és erkölcsnevelő 
eszköznek, melynek hiányában az Anya
országi leventeegyesületek még ma is 
szűkölködnek.

Ugyancsak az alispán ur atyai gon
dossága folytán folyó hó 27-én d. u.
3 órakor a leventék részére ingyenes 
szinielőadás lesz. A színtársulat Hcr- 
czeg Ferenc „ B iz á n c “ c. drámáját 
adja elő.

vitéz  V ereczk ey G yula dr.

k Nemzeti Hitelintézet 
újabb tranzakciója.

A városunkban működő Nemzeti Hi
telintézet budapesti központja a közel
múltban az ország különböző városai
ban, magasabb pénzügyi körök kíván-: 
ságára, több tranzakciót bonyolított le. 
Két vidéki pénzintézetet inagáhaolvasz- 
tott, két fiókja részére székhazat vásá
rolt és a visszacsatolt felvidéken két uj 
fiókot létesitett.

Most olvassuk a mezőtúri helyi la
pokban, hogy a Mezőtúri Általános 
Bank rt.-ot a Nemzeti Hitelintézet be
olvasztja a mezőtúri fiókjába. Az erre 
irányuló tárgyalásokat maga az Intézet 
vezérigazgatója, Molnár Ándrás kor- 
mányfőtanácsos vezette, úgy a Mező
túri Általános Bank ügyfelei, mint an
nak vezetősége és tisztviselői részéről. 
megnyilvánult kölcsönös megelégedésre, 
mert nemcsak a Nemzeti Hitelintézet 
pénzügyi felkészültségéről, hanem an-1 
nak szociális érzékéről is meggyőződ

tek. Csak nemrég olvastuk a Szegedi 
Uj nemzedék hasábjain, hogy az ottani 
Szegedi Kézműves Bankot a Nemzeti 
Hitelintézet rt. szegedi fiókjába olvasz
tották be.

Nemrég vásárolta meg a Nemzeti 
Hitelintézet Nyíregyháza főutcájának 
egyik legszebb palotáját, ottani fiókin
tézetének székháza céljaira, ugyancsak 
a közelmúltban fejezték be a szentesi 
Fő-téren vásárolt sarokháznak átala
kítási munkálatait, mely székház köz
vetlen a református templom szomszéd
ságában van. A Mezőtúri Általános 
Bank rt. beolvasztásával kapcsolatban 
pedig megvásárolták a bank tulajdonát 
képező Kossuth-téri palotát is a fiók 
székháza céljaira.

Ha mindezeken felül figyelembe vesz- 
szük, hogy a bennünket közelebbről 
érdeklő visszacsatolt Felvidéken is meg
nyitotta ezen agilis, tőkeerős pénzinté
zet újabb két fiókját, egyet városunk
ban, a másikat pedig Érsekújváron, 
akkor igaz megelégedéssel mond
hatjuk, hogy a magasabb pénzügyi kö
rök kívánságainak megfelelően, a hi
vatásának magaslatán álló keresztény 
pénzintézet jól választott, mikor a visz- 
szatért felvidéki városok közül Rima
szombaton kezdte meg működését, mert 
ezáltal biztosítva érezzük nemcsak vá
rosunk, hanem az egész Gömör vár
megye gazdasági- és hiteléletének ren
des mederben való folyását.

Ezen fővárosi pénzintézet itteni fiók
jának működését továbbra is élénk fi
gyelemmel kisérjük.

G ernyő, Leánym ezö, Csobánka 
és K a cag ó -pu sztá k  nagy ünnepe.

Dr. Sóldos Béla főispán, dr. Horváth 
Árpád alispán, a vármegyei gazdasági 
felügyelőség és a vitézi szék képvise
lőinek jelenlétében lélekemelő ünnepség 
keretében csütörtökön helyezte birtokba 
a Felvidéki Földbirtokrendezési ügyel; 
Kormánybiztossága részéről dr. Kubinyi 
László osztályvezető és a Földbirtok- 
rendezési Szövetkezet vezérigazgatója, 
fájj Fáy István munkatársaikkal egye
temben azt az 560 gömörmegyei ma
gyar családot, akik a felvidéki löldre- 
form revíziója folytán a csehek által 
idegen kézre juttatott magyar földből 
részesedtek. A csütörtöki történelmi 
napon 560 magyar család vetette meg 
újból a lábát Gömör és Kishont vár
megyében, hogy életerőt merítsen és 
fejlődést teremtsen azon az ősök véré
vel megszentelt, drága magyar földön, 
mely őket a történelem és a jog sze
rint megilleti.

A felvidéki földreform revíziója ko
moly és lelkiismeretes munkával hóna- 
napok óta folyamatban van és hála az 
isteni gondviselésnek, ma már ezen a 
téren is jelentős eredményeket tudunk 
felmutatni. A Garam mentén, a Bod- 
rog-közben és most itt, Rimaszombat
tól pár kilométernyire történt meg a 
birtokbahelyezés történelmi ténye, ami 
— minden túlzás nélkül mondhatjuk — 
szinte szinbólum a számunkra. Szim
bólum azért, mert az a föld került most 
újból a magyar nép birtokába, melyet 
évekkel ezelőtt az idegen nacionalista 
uralom éppen a magyar ellenállás és 
öntudat elsorvasztása érdekében ját
szott át bevándorolt idegeneknek, cse
heknek, morváknak és jugoszlávoknak 
a kezébe.

Mindig hangoztattuk, hogy magyar 
életünk, fejlődésünk és középeurópai 
jövőnk egyetlen záloga a magyar föld 
és a magyar földet mivelő öntudatos, 
kulturált magyar paraszt. Mert nemzeti 
megmaradásunk és fejlődésünk itt a 
Duna-Tisza völgyében attól függ, meg 
tudjuk-e erősíteni gazdaságilag magyar 
népünk legszélesebb réteget, a magyar 
parasztságot? Meg tudjuk-e teremteni 
számára a kenyeret termő, becsületes, 
szociális életet jelentő és kulturális fej
lődést biztositó rendet, melyben csak
ugyan termő és produktív részese tud 
lenni a magyar életnek. Tudót dolog, 
hogy magyarságunk szellemi, gazda
sági és politikai alapja: a föld. A ma
gyar föld szabadsága egyszersmind a 
magyar nép szabadságát is jelenti. De 
hogy a magyar föld valóban szabad 
legyen, ahhoz egy szükséges: öntuda
tos, kulturált magyar parasztság, aki 
a saját földjét műveli. Aki tudja, hogy
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melyért érdemes részt venni a 
j ó t é k o n y c é l u m .  kir. állami 
sorsjáték húzásán

nyájunk számára. És ez az ut, a ma
gyar parasztság földhözjuttatása: az 
igazi magyar feltámadás útja.

A csütörtöki ragyogó napsütésben a 
mosolygó vetések, kedves udvarházak

és 255 uj birtokos hittől ragyogó sze
mének fényénél jól láttuk ez az utat.

A szép ünnepélyről a magyar film
iroda is felvételt készilett.

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

mert nyereményei 40.000 P., ’
20.000 P.. 10.000., P„ kétszer
5.000 P., négyszer 2.500 P., 
hatszor 2.000 P., huszonkétszer
1.000 P. stb.. összesen 19.600 
nyeremény

mert húzása már a közeljövő
ben: december 5-én esedékes, 
tehát az eredményt a közeljö
vőben élvezheti.

amidőn görnyedt háttal az eke fölé 
hajol, hogy az áldott magyar baráz
dából rengő búzatáblákat, kenyeret és 
termő életet varázsoljon elő, nemcsakj 
önmagáért és önmagának dolgozik, 
hanem saját élete, boldogulása, gyerme
kei emberibb jövője mellett ugyanakkor 
a nagy és szent közösségért i s : a
nemzetért.

A magyar föld ezért szimbólum szá
munkra és a magyar paraszt megmun
kálta föld ezért az egyetlen ut. cél és 
megoldás.

A Dobra-puszlai utelágazásnál Do- 
bóca, Feled, Gernyő és Leánymező 
derék magyar népe ünnepi öltözékben 
és ünneplő szívvel lelkes csoportban 
fogadta a birtokbahelyezésre érkező 
bizottság tagjait, akiket először dr. 
Horváth Béla, a rimaszombati járás fő- 
szolgabiráia üdvözölt emelkedett hangú 
beszédben. Megköszönte a kormány
biztosság és a föidbirtokrendező szö
vetkezet képviseletében megjelent dr. 
Kubinyi László osztályvezetőnek, faji 
Fáy István vezérigazgatónak, valamint 
a vármegye melegen érző szivű fő
ispániának és alispánjának fáradhatat
lan és önzetlen munkáját. Majd a föld
höz jutottakat a haza iránti kötelessé
gükre figyelmeztette.

Vitéz Csikó Zsigmond és mások 
szintén a köszönet és hála szavait tol
mácsolták és a földhöz jutottak mélyen 
átérzetí felelősségét hangoztatták.

Kis magyar ruhába öltözött leány
kák virágcsokorral kedveskedtek a ha
tóságok megjelent képviselőinek. Benne 
volt ebben a csokorban a hála és sze
retet a m. kir. kormány és annak ma
gas képviselői iránt, a ragaszkodás az ‘ 
ősi röghöz és a fogadalom az utolsó! 
csepp vérig való inegvédelmezésre.

Dr. Kubinyi László mély magyar j 
érzéstől fütött beszédben mutatott rá a í 
birtokbahelyezés nagy nemzeti jelentő
ségére és az uj család és honalapitásra, 
valamint azokra a kötelességekre, ame
lyek az itteni földhöz juttatott magyar
ságra várnak. „Csak úgy áldjon meg 
a magyarok Istene bennünket, ahogyan 
a haza iránt a kötelességünket mind
nyájan teljesítjük' fejezte be lelkes él
jenzéssel és tapssal fogadott beszédét 
a kormánybizlosság népszerű képvi
selője.

A csobánka-telepi köztéren hasonló [ 
lelkes hangulatban és felemelő érzések 
között folyt le a bensőséges ünnepség. 
Itt a rimaszécsi leventék diszszakaszai 
is kivonultak.

És most, amikor a felvidéki földre
form revíziója kapcsán magunk előtt 
látjuk a fénylő szemű, kérges tenyerű j 
felvidéki magyar parasztokat, akik már' 
megvetették lábukat a magyar földön, 
optimizmussal merünk nézni ismét a j 
magyar jövő elébe. Optimizmussal, 
mert hisszük, hogy az, ami most a 
Felvidéken elindult, nem múló jelenség, 
hanem bevezetése annak a nagy orszá
gos átalakulásnak, melyet minden ha
zájáért és a magyar jövőért aggódó 
magyar olyan nagyon sürget. Szeret- 
nők hinni, hogy ez a felvidéki láng, 
mely hóditó körűin indult hetekkel 
ezelőtt a visszacsatolt Felvidéken, be
világítja majd az egész magyar életet 
és utat mutat és megoldást sürget mind-

Adóügyi közlemények:
1. Felhívja a városi adóhivatal az 

adózókat, hogy adótartozásaikat és 
pedig úgy a mull évi hátralékot, mint 
a folyó évi előírást minél sürgősebben 
rendezzék, mert különben a megejtett 
zálogolások alapján az árverések ki 
lesznek tűzve.

Azok, akik fizetési kötelezettségük
nek eleget tenni nem tudnak, az eset-
1 en.ha kérelmük indokolt, tartozásaikra 
12 esetleg 24 havi részletfizetést 
nyerhetnek. Az ilyen irányú kérelmeket
2 pengős okmánybélyeggel ellátva sür
gősen adják be a városi adóhivatal
hoz.

2. A köztartozások miatt lefoglalt 
ingóságok főleg bútorfélék árve
rése december 4-én d. e. 9 órakor meg
kezdődik és folytatólagosan minden 
hétköznap tart. Az első árverésen a 
lefoglalt zálogtárgyak a becsérték 
75 0-ánál alacsonyabb árban nem ad
hatók el. A vételárat azonnal kész
pénzben ki kell fizetni.

5. Az 1940. évre szóló házbérvallo- 
mási iveket f. hó 30-ig feltétlenül be 
kell adni a városi adóhivatalnál, mert 
aki kellő időben nem adja be, 5 illetve 
10" „ birsággal lesz sújtva. A tudniva
lók a város különböző helyein kifüg
gesztett „felhívásokból' megállapítha
tók, ha valaki bővebb felvilágosítást 
akar, forduljon a városi adóhivatalhoz.

4. Felhívjuk az ebtulajdonosokat, j 
hogy az ebadót sürgősen fizessék be.

S z é k r e k e d é s
lavarólag hat az emésztésre és a ;

£  vért is beszennyezi. Émelygést,
XT lej- és derékfájást. Idegességet 

és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor
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Dr. szepesbélai Roth Pál OTBA kerü le ti 

főorvos, vo lt közkórházi sebészföorvos ren
de lő jé t a H orthy M iklós téren levő Pénzügy- 
igazgatósági pa lotába helyezte át.

B ú csú : Az idő rövidsége miatt ez 
utón búcsúzom el szülővárosom mé
lyen tisztelt Polgárságától. Köszönöm 
az irániam tanúsított bizalmukat és ké
rem tartsanak meg jó emlékezetükben.

Tóth Vilmos oki. mérnök.
Kinevezés. A m. kir. kereskedelmi 

miniszter Tóth Vilmos rimaszombati 
városi mérnököt az egri államépitészeti 
hivatalhoz mérnökké kinevezte.

S ikeres v izsga. Ifi. dr. Sóldos Béla, j 
a tornaijai járásba beosztott szolgabiró 
az Országos Gyakorlati Közigazgatási 
Vizsgabizottság előtt a közigazgatási 
általános vizsgál elnöki dicsérettel si
keresen letette. — Ezen előirt vizsga 
nemcsak vármegyénkben, hanem a fel
szabadult felvidéken is az ilyen vizsga 
letételére kötelezett tisztviselők között 
a legelső volt.

Nyugdíjazás. Boross Zoltán feledi 
kir. járásbirósági elnököt, a m. kir. 
igazságügyminiszter a f. hó 30 napjá
val végleges nyugalomba helyezte. A 
kir. törvényszék elnöke ebből az alka
lomból részére a következő szövegű 
okiratot kézbesítette: Amidőn Nagysá
god ernyedetlen szorgalommal, az igaz
ság fanatikus keresésében fáradtságot 
nem ismerő lelkiismeretességgel telje
sített hosszú szolgálata után kiválik a 
magyar bírák acélfalanxából, hogy húsz 
kínos év lelket őrlő vágyakozásai után 
az Édes Magyar Anya áldott kezéből 
szedje fel töretlen hűségének, áldozatos 
kitartásának jutalmát: a Szent Magyar 
Kenyeret, — én aki Nagyságodnak 
sorstestvére vagyok, megköszönöm 
Nagyságodnak mindazt, amit az idegen 
viszonyok között is a magyyrságért telt, j

l
megköszönöm a tárgyilagos igazságos
ságot, a lelkiismeretes bíráskodást és 
mély meghatódottsággal kívánom Nagy
ságodnak, hogy gyönyörű munkája gyü
mölcsét még hosszú ideig élvezhesse 
zavartalan nyugalomban.

Ezüstkürtöt és zászlót ajándéko
zott a város a Balogh Ádám nevét 
viselő kiskunhalasi 15-ik honvéd ke
rékpáros zászlóaljnak, annak emlékére, 
hogy Rimaszombat felszabadítása al
kalmával elsőnek vonult be városunk
ba. Az ezüslkürt és zászló ünnepélye- 
lyesen vasárnap, f. hó 26-án d. e. 11 
órakor adatik át a városháza közgyü- j 
lési termében, a honvédség helyi kép-! 
viseletének s a képviselőtestület tagjai
nak jelenlétében, az ezen alkalomra egy 
tiszt vezetése alatt f. hó 25-én Kiskun
halasról ideérkezendő kerékpáros disz- 
szakasznak. December 6-án a kiskun- 
halasi 15-ik kerékpáros zászlóalj álló-1 
máshelyén katonai ünnepélyt tart, ami
kor is városunk képv ise le tében  
odautazó Gabonás János dr. polgár- \ 
mesterhelyettes-főjegyző és Szabó Ká
roly városi főszámvevő jelenlétében a I 
zászlóalj az ezüstkürtöt és zászlót ün
nepélyesen is átveszi és ugyanakkor 
kiosztják a Felvidék felszabadításában | 
résztvelt katonák között az erre léte
sített kitüntetési érmeket.

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

Rimaszombati v ö r ö s k e r e s z í e s -  
hölgyek taníolyamzóró v izsgá ja .
A szervezés alatt álló rimaszombati 
Vöröskereszt-fiók első kéthetes házi 
ápolónői tanfolyamát végzett negyven 
jelölt múlt pénteken tette le az előirt gya
korlati és elméleti vizsgát, báró Apor 
Gizella v ö r ö s  k e r e s z t e s  főnöknő, 
dr. Balogh Ádám kórházi igazgató-fő
orvos és dr. Kriesch Lajos szülész-nő- 
orvosból álló bizottság előtt. A kitűnő 
eredménnyel záródott, színvonalas ké- 
pesitő-vizsga befejeztével báró Apor 
Gizella fő nők nő, maid dr. Balogh 
Ádám kórházi igazgató intéztek lelkes, 
beszédet a hallgatókhoz, megköszön
ve a tanfolyamon részt vett hölgyek 
önfeláldozását és az oktatást ellátó 
Mauks Márta vőröskeresztes testvér 
eredményes munkáját. A tanfolyam el
végzését igazoló bizonyítványok kiosz
tása után a záró-vizsga a Himnusz 
eléneklésével ért véget. Á rimaszombati 
vöröskereszt fiók a tanfolyam befejez-; 
tével nyolchetes önkéntes ápolónői tan- 
folyamot rendez, amelyre jelentkezők 
négy hetet az állami kórház sebészeti, 
hármat a belgyógyászati és egyet a 
gyermekgyógyászati osztályon fognak 
eltölteni. Áz önkéntes ápolónői tanfo
lyamra jelentkezéseket elfogad a vörös- 
kereszt Egyesület rimaszombati fiókja.
MEGHÍVÓ.

A m. kir. 1. honvéd határvadász he
gyi ágyús üteg a tüzérség védőszent
jének Szent Borbálának emlékünne
pét dec. hó 2-án, szombaton délu
tán 5 - 7  óráig tartja a Polgárikor 
nagytermében, melyre Rimaszombat 
város közönségét szeretettel várja. 
Belépti dij nincs. Önkéntes adomá
nyokat a Horthy Miklósné segélyak
ciója javára köszönettel fogdadunk. 
Egyéni meghívókat az üteg nem bo- 
csájt ki.
Ünnepély. A rimaszombati m. kir. 

áll. kórház Kormányzó Urunk nevenap- 
ján december 6-án ünnepélyt rendez 
a Főméltóságu Kormányzói Pár látoga
tását megörökítő emléktábla leleplezése 
és a kórház megnyitása alkalmából.

Magyar előadás Rómában. Már
kus István  dr. az olasz-magyar kultu
rális tárgyalásokon résztvevő m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
titkár, kit rokoni kötelékek fűznek vá
rosunkhoz, Rómában f. hó 14-én az

Beszerezhetők BODNÁR GÉZA villamossági és 
rádió-szaküzletében, Rima>zombat Andrássy ut 

16. — Telefon 29.

olasz kulturális életben nagy szerepet 
betöltő, előkelő „Európa Giovane' tu
dományos és irodalmi társaságban 
nagy érdeklődés mellett értékes elő
adást tartott az olasz-magyar kulturális 
együttműködésről s annak jelentősé
géről.

Mikulás-est a Polgárikörben. Elő
zetes jelentésben tudatjuk olvasóinkkal, 
hogy az elmúlt évek kedélyes és sze
líd tréfával tarkított, nagysikerű Miku
lá s - e s t é l y t  ezidén is felújítják a Pol
gárikörben december 5-én. Ez alkalom
mal is ugyanolyan formában rendezik, 
mint az elmúlt években volt: terített 
asztaloknál, intim baráti körben elhe
lyezkedve. Az előrebeküldött és meg
lepetésnek szánt tréfás, sokszor talá
lóan elmés ajándékcsomagok — vér
vörös Mikulás-papirosba csomagolva — 
az éjféli vacsoraszünetben kerülnek 
szétosztásra. A meglepetésnek szánt, 
lehetőleg olcsó, de kedves örömet rejtő 
ajándéktárgyak kiválasztására és be
szerzésére a rendezőség már most 
felhívja a közönség figyelmét. A Mi
kuláscsomagok december 5-én délután 
3 5-ig adhatók át a Polgárikörben. 
Hisszük, a Mikulás-estély krónikairója 
nagyszerű sikerről fog majd beszámolni.

Táncest a Katolikus Egyletben. 
A Katolikus Olvasóegylet ifjúsága va
sárnap, november 26-án este fél kilenc 
órai kezdettel családias táncestet ren
dez, melyre az Egyesület tagjait és 
azoknak hozzátartozóit ezúttal is tisz
telettel meghívja.

A földmives kölcsönös pénztár 
(Rolnická) ügye. Néhány nap előtt 
városunkban járt az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet elnöke és egyik 
igazgatója, több főtisztviselő kíséreté
ben. Tőlük azt az értesítést kaptuk, 
hogy a volt Rolnická központja a 
„Sváz“ és az OKH között tárgyalások 
folynak az innen elköltözött szövetke
zetek ügyében. Mihelyt ezek a tárgya
lások befejeződnek, a helybeli volt Rol- 
nicka itt maradt anyagát a Rimaszom
bat és Vidéke Hitelszövetkezet, mint 
az OKH tagja fogja átvenni. Ezzel kap
csolatosan arról is értesültünk, hogy a 
Rimaszombat és Vidéke Hitelszövetke
zet és a Tátrabank központja közölt a 
helybeli fiók átvétele ügyében a tárgya
lások igen előrehaladott stádiumban 
vannak. Ezek szerint itt egy hatalmas 
pénzintézeti szerv van kialakulóban, 
amely városunkra nézve igen nagy 
előnyöket fog jelenteni.

A Szeretet munkája megindult 
újból városunkban. Rimaszombat ösz- 
szes karitatív munkát végző egyesületei 
az itteni szegénysorsu iskolás gyerme
kek felsegélyezésére, a tanuló ifiuság 
közreműködésével, műsoros teadélutánt 
rendez f. évi december 10-én s ezen
kívül adományokat is gyűjt a város 
nemesszivü közönsége körében.
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— Titkos reménye mindenkinek,
hogy egyszer vagyonhoz jut. Ez köny- 
nyen teljesülhet, ha állami sorsjegyet 
vesz. Egész sorsjegy ára 3 — P., fél 
sorsjegy ára 1'50 P. Főnyeremény 
40.000'— P. Húzás december 5-én.

A R P S  rendkívüli közgyűlése . A
RPS vezetősége ezúton tisztelettel meg
hívja tagjait és az érdeklődőket a f. 
évi dec. hó 3-án, d. e. 11 órakor a 
városháza küzgyülési termében tartan
dó ren dk ívü li k ö z g yű lé s r e .  Tágysoro
zat. 1. Magyar Hiszekegy. 2. Elnöki 
megnyitó. 3. Titkári jelentés. 4. Szám- 
vizsgálói jelentés. 5. Tisztikar kiegészí
tése. 6. Az egyesületi élet fenntartása. 
7. Indítványok. (Csak olyan indítvá
nyok tárgyalhatok, amelyek a közgyű
lés napja előtt 8 nappal benyújtanak 
az elnökséghez.) Sporttársi tisztelettei: 
Az e ln ök s ég .

A gömöri magyarság 
kulturünnepe Pelsficön.

Impozáns keretek között tör
tént meg a SZMKE faluvezetői- 

nck kitüntetése.
P e l s ő c ,  n o v em b er .  A krónikás této

ván keres a színek, szavak, hangok 
között, mikor méltóképen be akar szá
molni Pelsőcön szerzett élményeiről, 
arról a feledhetetlen szép napról, amely 
valósággal a hűséges végvári harco
sok munkájának megkoronázása volt 
az Anyaország hivatottjai részéről.

Vasárnap, november 12-én zajlott le 
a gömöri SZMKE-körzet legjobb falu
vezetőinek a Faluszövetség ezüstérmei
vel és díszokleveleivel kitüntetése, a 
Szövetség, a SZMKE központ, a Vár
megye, a Járás, városok, községek, 
kultúrintézmények és egyesületek ki
küldötteinek jelenlétében. A nagy tör- i 
ténelmi múltú mezővároska már előző 
este ünnepi lobogódiszt öltött, a nagy 
napon pedig autókon, vonatokon, sze
kereken s gyalogosan érkeztek a részt
vevők a vármegye minden tájairól, 
első sorban a SZMKE ötven körzeti 
fiókjából. A község két temploma 10 
órakor megszentelt boltivei alatt fo
gadta s ölelte egybe az örömfohászos 
magyarok tömegeit, melyek azután 11 j 
órakor vonultak át a Református kul- 
turház szépen feldiszitett nagytermébe, 
mely hatalmas méretei dacára is szűk
nek bizonyult a hatalmas tömegek be
fogadására.

A Faluszövetséget dr. Szabó Sándor 
ny. főispán, szövetségi társelnök kép
viselte, kíséretében dr. Ágoston Béla i 
főtitkár és Bartos Károly szerkesztő 
jelentek meg. A SZMKE Országos 
Központja nevében Tichy Kálmán, a 
gömöri körzet titkára, a Vármegye ré
széről dr. Langhoffer László főszolga-1 
biró, mint az alispán megbízottja, Pel
sőc község nevében Gajdár József fő
jegyző és Lőrincz Sándor községibiró, 
a két helybeli egyház részéről Perényi 
László pp. kamarás-plébános és Bajusz 
Gyula ref. segédlelkész, a SZMKE 
helyiszervezete nevében Jánosdeák Má
tyás igazgató voltak jelen. Rajtuk kivül 
ott láttuk a pelsőci társadalmi és kul
turális egyesületek, valamint a járás és 
környék különböző képviseleteinek tag
jait s egész testületeket.

Az első széksorokban a kitüntetendő 
faluvezetők foglaltak helyet, az elnöki 
asztalon pedig már ott ragyoglak ket
tős sorban a finom tokokban helyezett 
ezüstérmek s mellettük a művészi ki
vitelű díszoklevelek egy nagy mappá
ban. A Magyar Hiszekegy áhitatos, 
megkapó elimádkozásával kezdődött a 
lélekemelő ünnepség. Majd Jánosdeák 
Mátyás igazgató - tanító, a SZMKE 
helyi vezetőségének nevében lelkes 
szavakkal köszöntötte a megjelent ven
dégeket s a kilüntetendőket. A Pelsőci 
Ref. Énekkar művészi kórusa után dr. 
Szabó Sándor ny. főispán, a Faluszö
vetség országos társelnöke emelkedett 
szólásra s költői lendületű, izzó ma
gyar érzéstől áthatott ünnepi beszédben 
méltatta a faluvezetők munkásságát, a 
végek hőseihez hasonlítva őket, akik 
önmaguk feláldozásával állották őr
helyeiket, hogy a jobb jövő számára 
átmentsék a kisebbségi sorsba zárt

magyarságot. A gyönyörű szónoklatot 
a lelkes közönség teljes szivével él
vezte s forrró tapsokkal köszönte 
meg. A Ref. Énekkar újabb élvezetes 
énekszáma után Tichy Kálmán körzeti 
titkár a SZMKE központjának üdvöz
letét tolmácsolta, röviden vázolta a 
SZMKE munka régebbi s mai célkitű
zéseit, felértékelte a végzett munkát, 
kitűzte a jövő feladatait s köszönetét 
mondva a faluvezetők hűséges kitar
tásáért és munkavállalásáért, további 
odaadó tevékenységre kérte őket. Majd 
a képviseletek s testületek üdvözlései 
következtek. Ezek sorából kiemelkedett 
dr. Langhoffer László főszolgabírónak, 
az alispán kiküldött helyettesének lel
kes felszólalása, mellyel a vármegye 
elismerését fejezte ki a kulturharcosok- 
nak. Lőrincz Sándor községibiró Pel
sőc nevében üdvözölte keresetlen sza
vakkal az ünnepeiteket és a vendége
ket, Szőllős József sajóházai SZMKE 
vezető megkapó szavakban, mély ha
tást keltve tett hitet a faluvezetők ön
zetlenmunkavállalásáról, Sonkoly Endre 
polg. isk. tanár, SZMKE-vezető pedig 
a kitüntetettek nevében szólalt fel, emel
kedett szellemű, komoly szépségű mon
datokban reagálva az érdem külső ju
talmazására s fogadalmat téve a to
vábbi köteiességteljesitésre. A Ref. 
Énekkar újabb gyönyörűséget szerző, 
kitünően vezetett vegyeskari száma 
után megtörtént a kitüntetések ünne
pélyes átadása. Az érmeket s oklevele
ket dr. Ágoston Béla, a Faluszövetség 
főtitkára adta át a betűrendes névsor 
szerint szólított kitüntetetteknek. Mé
lyen megható jelenet volt mikor a ta
vasszal fiatalon elhunyt Duczmann 
András, lévárli SZMKÉ elnök ezüst 
érmét s oklevelét mély gyászban meg
jelent özvegye vette át. Tichy körzeti 
titkár rövid megemlékezésben méltatta 
a gömöri magyarság e kitűnő harco
sának érdemeit s aztán az ünnepi kö
zönséget az elhunyt emléke előtti néma 
tisztelgésre kérte fel. A kisirt szemű 
özvegy ezután a jelenvoltak mély meg
hatottsága közben vette át megőrzésre 
néhai férje kitüntetését.

Összesen 24 ezüstérem s ugyanannyi 
díszoklevél, Berán Lajos szobrászmű
vész és Biczó András festőművész al
kotásai kerültek kiosztásra. A közönség 
a kitüntetetteket minden alkalommal 
külön-külön, lelkesen ünnepelte. Tichy 
körzeti titkár hálásan s elismeréssel! 
emlékezett meg a körzet azon kultur- 
munkásairól is, akik ez alkalommal a 
megadott keretek közt nem részesül
hettek az elismerés külső jeleiben. Kö
zölte, hogy úgy a SZMKE mint a 
Faluszövetség számon tartja minden 
egyes kulturmunkás buzgóságát s ké
sőbbi alkalommal az elért eredmények 
arányában további kitüntetések lesznek. 
Amint Sonkoly Endre mondotta szép 
felszólalásában: boldogan regisztráljuk, 
hogy már nemcsak a véres küzdelmek 
színterén, ágyutűzben s géppuskák ro
pogása közben szerzett érdemekért 
járnak elismerések, de a kultúra front
ján hűséggel teljesilett feladatokért is.

Számos üdvözlőtávirat érkezett, — 
elsőnek Schubert Tódor kormányfőta- 
nácsos, országos SZMKE elnök távi
rata, — ezeket Tichy körzeti titkár ol
vasta fel a közönség lelkes éljenzése 
mellett. A kitüntetettek névsora: Alsó 
Bacsó Lajos, Barta Erzsébet, Bodon
l.ajos, Bodzássy Mátyás, dr. Boross 
Zoltán, Csizy Kálmán, néhai Duczmann 
András, Fábián Lajos, Kuli Farkas Ist
ván, Ferber Gyula, Fodor László, Gallo 
Irén, Hindulák Rudolf, Jánosdeák Má
tyás, Kusza Béla, Lechnitzky Zoltánné, 
Mikula Zoltán, Oszvald Dániel, Punka 
Béla, Sedivy László, Sonkoly Endre, 
Székely Bertalan, Szőllős József és 
Tamás Gyula.

Végezetül az egész jelenvolt közön
ség hatalmas erővel feltörő hazafias 
tűzzel és lelkesedéssel elénekelte a 
Himnuszt s ezzel a feledhetetlen szép 
ünnep hivatalos része véget ért.

i Színház. ►
Az elmúlt hét műsorán szereplő 

újdonságok nagyobb, erősebb 
vonzóerővel birtak bár, a szó 
igazi értelmében vehető t e lt  há

zat még mindig nem láttunk. A 
közönség erősebb érdeklődését 
nagy mérvben fokozta N em ényi 
Lili, aki szerepeiben ének- és 
játéktudását ragyogtatva, estéről- 
estére valósággal elbűvölte mű
vészetével a közönséget. Mint 
szubrettet már ismerlük Neményit 
és sokat is tapsoltunk neki, ma 
azonban megállapíthatjuk, hogy 
művészete a koloratur-priinadon- 
nai szerepkörben jobban, tökéle
tesebben érvényesül és maradék
talanul hatásosabb. Öltözékei szé
pek, Ízlésesek, nemegyszer a sza- 
bómiivészet valóságos remekei. A 
többi szereplő is erősen hozzá
járult a közönség eddigi hideg 
közönyének fellangyositásához, 
sőt felmelegítéséhez. A hangulat 
határozottabban melegebb az ed
diginél, a művészet tiszta forrásá
nál szomjatoltók táborában. A jó
kedv derűje ömlik el az arcokon, 
kacagó vigsággal telik meg a 
színházterem. Nemegyszer a meg- 
hatódottság komolysága sötétlik 
a szemekben, a mélyebbjárásu 
lélekbeszántó művészi játék verte 
érzéshullámok ereje magával ra
gadja a publikumot s a kezeket 
tenyeret vörösre paskoló tapsra 
indítja. A szeretet tüzének meleg
ségével ünnepük a rivalda fény- 
özönében függöny elé hivott mü-S 
vészeket, felvonásról - felvonásra 
s a nyílt szin előtt feltörő taps
orkánok is mind gyakoribbak.

Még egy hét van hátra az itteni 
szezonból. Bízvást reméljük, hogy: 
az utolsó hét előadásai nemegy-' 
szer te ltház  előtt folynak le.

*
Vasárnap, november 19-én délután 

„Trafikos Erzsiké" operett, este „Zim- 
beri-zombori szépasszony" operett ment. 
Hétfőn „Bors István" színjáték", ked
den, szerdán, Neményi Lilivel a csá
szárnő szerepében, „Pozsonyi lakoda
lom" operett, csütörtökön ugyancsak 
Neményi Lili vendégfelléptével „Mosoly 
országa" operett, pénteken „Bizánc" 
színmű, került előadásra. A szereplők 
kifogástalanul oldották meg feladatukat 
s a siker igy nem is maradhatott el.

Szombaton és vasárnap este „Bubus" 
operettujdonságot mutatják be. Az óri
ási sikerű, szenzációs operett újdonság 
iránt nagy az érdeklődés.

Vasárnap, november 26-án délelőtt 
fél 12 órai kezdettel a színtársulat ke- 
gyeletes házi ünnepélyt rendez Blaha 
Lujza Totnpa-útcai szülőházánál, ahol 
az 1926. évben elhelyezett márvány
táblát megkoszorúzva áldoz a nemzet 
csalogánya halhatatlan emlékének. Erre 
a bensőséges, kedves ünnepségre ez
úton hívja meg a színtársulat a szülő
város színészetet szerető, müveit kö
zönségét.

*
A jövőhét műsora.

Iván Sándor színigazgató a közön
ség óhajának engedve az utolsó hét 
műsorában olyan előadásokat iktatott 
be, amelyek k elten  e g y  j e g g y e l  nézhe
tek meg. Ilyenformán az alant jelzett 
előadások félhelyárakkal kerülnek színre, 
úgy hogy a rimaszombati közönségnek 
szegényebb rétege is megnézheti a ne
vesebb újdonságokat.

Reméljük, hogy ez a kedvező intéz
kedés telt házakat hoz majd a szín
háznak. Az utolsó hét műsora e z :

Hétfőn, november 27-én kelten egy 
jeggyel „Földindulás", színmű.

Kedden, kelten egy jeggyel, „Trafikos 
Erzsi", operett.

Szerdán, csütörtökön, újdonság, bér
letben, rendes helyárakkal, Zilahy Lajos, 
kiváló írónk nagysikerű szinjátéka 
„Gyümölcs a fán", a főszerepekben: 
Somlay Julis, Kallós Évi, Mészáros 
Jolán, Pálffy György, Leviczky Andor, 
Mikes Béla, Siménfaivy.

Pénteken, kelten egy jeggyel, „Bubus" 
énekes vígjáték.

Szombaton és vasárnap operette be
mutató, a budapesti Városi Szinház 
mull szezonjának nagysikerű operettje: 
„Katinka", főszerepben az operette sze
mélyzet teljes számban vesz részt.

Hétfőn búcsúelőadás, a drámai sze
mélyzet búcsúja, ketten egy jeggyel, 
„Bizánc", Herczeg Ferenc drámája.

Kedden, bérletben, az egész személy
zet búcsúja nagy müvészest keretében: 
Kabaré.

Felelős szerkesztő: Róbely Károly.

Meghívó.

A Rum és Likörgyár r -t .  Rimaszombat
1939. december hó 4-én d. u. 
2 órakor Rimaszombatban, II. 
Rákóczi Ferenc-utc 44. sz. alatti 
helyiségében

rendkívüli közgyűlési
tart, melyre a t. részvényeseket 
meghívja az

Igazgatóság.
Tárgysorozat:

1. Az alapszabályok 5. és 6. §- 
nak módosítása.

2. Esetleges indítványok.
Szavazati joggal csak azon részvényes 
bir, aki részvényeit 3 nappal a közgyű
lés előtt a vállalat pénztáránál letétbe 
helyezi.

Elvállalok saját Írógépemen min
denfél

gépirási munkái,
diktandóra gyorsírással is. Másola
tokat több példányban. Nagy Ilona 

Ferenczy-utca 1. sz.

Jó karban lévő, használt
íróasztal

olcsón eladó. — Cim a kiadóba.

A rimaszombati kir. járásbíróság, mint 
_______ telekkönyvi hatóság._______
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Árverési hirdetmény-kivonat.
A Tátra Bank r. t. fiókja rimaszom

bati bej. cég. végrehajtatónak Czagany 
Lajos volt rimaszombati lakos végre
hajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 2125 P. 71 fiit. 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett

a Rimaszombat városban fekvő s a 
rimaszombati 1076. számú telek jegyző
könyvben A.-j-t- sor. 858 hrszám alatt 
felvett, a telekkönyvi adatok szerint 
42 n. öl területű, a Rákóczi Ferenc-ut- 
cán lévő házingatlanra 1960 P. kikiál
tási áron a C. 4. sorszám alatt az 
1838 1923 számú végzés alapján özv. 
Czaganyné Kozsechuba Julianna javára 
bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog 
fentartásával.

Az árverést 1940. évi január hó 
10 napján délelőtt 10 órakor a te
lekkönyvi hatóság helyiségében [Tompa 
tér 9, sz. I. em. 3. ajtó] fogják meg
tartani.

Az árverésre keriilőjingatlana a kiki
áltási ár felénél alacsonyabb áron nem 
adható el.

Az árverés alá kerülő ingatlant, ha 
az árverés megtartását a végrehajtatok 
közül M. A. J. Stárik cég kéri, 3.550 — P., 
ha a Kincstár kéri, . . . 3.150'—P., 
ha Varga János kéri, . . 4.900'— P., 
vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet [5.600,1931. M. E. sz. rendelet 
21. §-a].

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/0-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1939. évi okt. 17-én.
Dr. B rom m er  A ndor s  k. 

kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül : 
P a/ ugyay Antal 

telekkönyvvezető.

Rimaszombat 1939 Nyomatott F á b r ly  K áro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


