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széfpaítant, országunk területe és né
pessége meggyarapodott.
Mindezekben oroszlánrésze volt a
fiatal zseniális Csáky István grófnak,
Teleki Pál gróf miniszterelnök nagysze
rűen kiválasztott értékes munkatársának.
H ó d o la t és h á la a z o r s z á g m e g n a g y o b b o d á s á é r t. — E m lé k e z é s a n e m z e t n a g y h a l o ttj a ir a .
Korán bekövetkezett halálát az egész
ország megsiratta, a nagy veszteség
— Ú jb ó l k é t k é p p e l g y a r a p o d o tt a v á r m e g y e n a g y j a in a k a r c k é p c s a r n o k a .
súlyát érzi minden magyar, abban részt
vesz vármegyénk közönsége is, ugyan
Gömör és Kishont vármegye törvény | tal mögött, Kormányzó Őrünk arcképének \ egy pillanatra sem szűnt meg e célért csak javaslom, hogy ennek kifejezéséül
hatósági bizottsága április 30 án, szer- 1 két oldalán helyezték el gyönyörű arany dolgozni, de ugyanakkor tudta, hogy ez kimagasló érdemeit és emlékét jegyző
dán délben tartotta tavaszi rendes köz rámákban, amiket zöld girlanddal diszi- ! az ország a jobb és boldogabb jövőben könyvünkben örökítsük meg.
gyűlését Rimaszombatban, a vármegye- j tettek és a vármegye piros-sárga lobogójá- ! történelmi hivatását csak akkor fogja
háza nagytermében. Az eredetileg kitű val takartak le. A két kép mellett a vár betölteni, ha minden magyar összefog,
zött tárgysorozat kibővítése a közgyü- I megye két díszbe öltözött huszárja állott szolgálni, áldozni önzetlenül képes, ép
lésnek ünnepi jelleget adott, ami külső-1 feszes vigyázzban.
pen ezért, ahol erre alkalom nyílott, a
Tisztelt Közgyűlés ! Eddig a Minden
nemzeti élet tökéletesebb betöltésére ható megkímélte országunkat a háború
lég is kifejezésre jutott. Ez alkalomkor
került ugyanis sor a vármegyeháza nagy
Az ünnepélyes alkalomra megérkeztek alkalmas egyéneket igyekezett nevelni. borzalmaitól. Nagypénteken azonban el
terme számára megfestett újabb két m ü - j a Kubinyi- és Lukács-családok tagjai,
Külpolitikai munkássága és helyes érkezett a mi cselekvésünk ideje is.
alkotás : néhai K ubinyi Géza és Lukács eljöttek a honvédség, a hatóságok és hi irányának nagyszerű eredményeit közis Ezen a napon hangzott fel ugyanis K o r
Géza főispánok arcképeinek, M átrai-M a-\ vatalok, valamint a rimaszombati MÉP mert szerénységével ő maga is élvezte mányzó Urunk hadiparancsa: Honvédek!
kovits Jenő rimaszombati és Bánovszky képviselői. Nagyszámban jelentek meg a Felvidék, Kárpátalja és Erdély keleti Előre az ezeréves déli határokra I
Miklós budapesti festőművészek értékes a törvényhatósági bizottság tagjai is. részének visszatértével. A Délvidék né
A volt jugoszláv állam kihivó és tá
portréinak leleplezésére. Maga a nagyte Pontban fél 12 órakor foglalták el a pével kezeífogni már nem tudott. A madó magatartása folytán nagy lelke
rem is megújult az ünnepi alkalomra. helyüket az elnöki asztalnál dr. runyai Triász együtt van, együtt szemlélik műn sedéssel indultak el dicső honvédeink,
Vadonatúj és kényelmes székek fogad ’Sótdos Béla főispánnal az élén a vár .másságuk gyümölcsét és tiszta lelkiis hogy visszafoglalják azt a történelmi
ták az érkezőket, az újonnan felépített megye vezető tisztviselői. A Magyar merettel, felemelt fővel számolnak be a területet, amely Isten és emberek előtt
pódiumon pedig 10 méter hosszúságú, Hiszekegy eiimádkozása után nagy fi magyar föld szolgálatában kifejtett sá bennünket illet és csak az ármány ra
tölgyfából remekbe készült, faragott és gyelem közepette dr. ’Sóldos Béla főis fárkodásukról a mindenek felett álló bolt el tőlünk. Ezúttal nem virágeső,
de az ádáz ellenség, valamint az orvul
címeres elnöki asztal díszelgett. A lelep pán az alábbi emelkedett hangú meg- j legfőbb bíró itélőszéke előtt.
támadó alattomos bandák golyói fogad
lezésre váró festményeket az elnöki asz- nyitó beszédet mondotta :
Gömör és Kishont vármegye sokat, ták őket, azonban a kitűnő vezetés, a
igen sokat köszönhet neki. Felszabadi magyar föld és magyar testvéri szeré
tóttá az idegen uralom alól, megváltotta téiből fakadó harci készség rövid idő
keserves szenvedéseitől, újra boldog alatt becsülettel elvégezte a Legfelsőbb
szabadságot élvező lett meggyötört népe,
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! ról a két kiváló férfiúról, akik ifjú a magyar szó, a magyar imádság és Hadúr feladatát s ma már a Duna-Tisza
torkolatánál ott leng a magyar trikolor
éveimben jóakaratu tanítómestereim és
A mai napra szabályszerűen összehí irányítóim voltak, akikre mindenkor a ének nem bűn többé, visszavezette a s a nagy magyar Alföld déli része újra
vott rendes tavaszi közgyűlésünket legnagyobb tisztelet, szeretet és őszinte vármegyét az édes haza szerető keblére, és örökre a mitnk.
éppen azért javaslom a tekintetes Tör
Örömmel és büszkeséggel állapíthat
ezennel megnyitom.
hála érzésével gondolok.
vényhatósági Bizottsági Közgyűlésnek,
Meleg szívvel, szeretettel köszöntöm
Legyen emléktik áldott, munkásságuk hogy széki gróf Teleki Pál m. kir. mi juk meg ezen haditényt, de ugyanilyen
érzésekkel fordulunk derék honvédeink
törvényhatósági bizottságunk megjelent pedig legyen erőforrása az utókornak
niszterelnöknek a haza és vármegyénk felé. Köszönjük, hálásan köszönjük ne
tagjait, mély tisztelettel üdvözlöm köz mindenkoron.
érdekében kifejtett magasztos érdemeit kik hogy ősi jussunkat aránylag cse
gyűlési dísztermünk számára megfestett
és hálával telt emlékét jelen közgyűlé kély, de mégis drága magyar élet és
felsókubini és áemjénfalvai Kubinyi Géza
sünkről felvett jegyzőkönyvében örökítse véráldozatt-1 visszaszerezték és ez al
volt főispán és kövecsesi Lukács Géza
Tisztelt Közgyűlés I Folyó évi április
kalommal országunkat a Délvidék egy
volt alispán, majd főispán arcképeinek hó 3-án a délelőtti órákban egy meg meg.
Mi pedig tanuljunk az ő életéből, részével, annak népével, minden gaz
ünnepélyes leleplezése alkalmából kö döbbentő gyászhir rezegtette meg a ma
rünkben megjelent hozzátartozóit, név- gyar lelkeket, széki g ró f Teleki P á l m. megrendítő halálából és törekedjünk dagságával ismét gyarapították.
A magyarok Istene áldja meg őketszerint Tasnády-Nagy Elemérné urasz- kir. miniszterelnök váratlanul bekövet arra, hogy magyarabb magyarok legyünk.
Elvesztése felett érzett gyászunk és Legyen velük mindenkor, aki megmu
szony Őnagyságát, vitéz Lukács Béla kezett tragikus elhunytával.
fájdalmunknak a megemlékezés e szó tatta most is, nem tilri, nem engedi meg,
nyug. államtitkár, vitéz Lukács Endre
Személyében egy kiváló politikus, tu moru perceiben pedig néma felállással hogy elrabolt terület továbbra is bár
országgyűlési képviselő, dr. Lukács Géza
mely ellenség kezében maradjon.
miniszteri osztálytanácsos urakat, vala dós, egy nemzetnevelő államférfi, egy adjunk kifejezést.
Hősi lialottaink sirja felett pedig virmint a m. kir. honvédség, különböző igaz magyar hagyott itt bennünket ak
rasszon a nemzet kegyelete, mert örökké
hatóságok és testületek képviselőit, kor, amikor az ő nagyszerű képességeire
ebben a vérzivataros időben nagy szük
Tisztelt Közgyűlés I A magyar tragé él az, ki a haza védelmében esett el.
kedves vendégeinket.
A történelmi igazságszolgáltatás ez
Jóleső érzés tölti be szivünket, hogy sége lett volna még a sokat szenvedett dia sorozatos fejezetei nem tudnak végetérni. Újabb és újabb áldozatokat kö újabb magasztos megnyilatkozása alkal
a mai napot megérhettük, főleg pedig, nemzetnek.
Kormányelnöki minőségtan egy or vetel ettől az országtól, mégpedig olyan mából tisztelettel, javaslom, hogy K o r
hogy a családias ünnepélyt — hosszú
évek múltán bár — de itt, ebben a szék szágot igazgatni felelős államférfiunak időkben, amikor a történelem folyamán mányzó Urunk Őfőméltósdgát jelen köz
házban sokoldalú tevékenységük mun mindenkor nagy és súlyos feladat. De soha le nem játszódott események nem gyűlésünkből hódoló távirattal üdvözöl
kahelyén tarthatjuk meg; hálásan kö amikor egy szétszedett és elszegénye csak országos, de európai vonatkozás jük.
szönöm, hogy nagy szülötteink emléke dett, ország újjáépítéséről van szó és ban egy uj világrend csiráját hordozzák
és érdemeik megbecsülése, valamint arról, hogy tőlünk jogtalanul elszakított magukban, amikor a kiválóságok mun
kegyeletünk külső megnyilvánulásának véreink visszatértét az igazság győzel kája nagy és döntő mértékben befolyá
Bejelentem, hogy vármegyénk alis
tanúi kívánlak lenni s ez által annak mében vetett rendíthetetlen hittel mun solhatja egy nemzet jövőjét.
pánja a gróf Teleki Pál in. kir. minisz
káljuk,
ahhoz
nem
elegendő
a
politika
Komoly és nagy veszteség érte ha terelnök ur elhalálozása alkalmából a
fényéi emelni kegyesek voltak.
Gömör és Kishont vármegye közön nehéz iskoláját kitünően elvégzett tanít zánkat körösszegi és aáorjáni g ró f Csáky vezetésére bízott vármegye és tisztikara
sége — jóllehet az idők változtak és vány jóhiszemű, becsületes és önzetlen István m. kir. külügyminiszter elhuny nevében a m. kir. Kormány előtt meleg
részvétét fejezte ki, melyért a kormány
igyekszik alkalmazkodni a rohanó élet tevékenysége, igazi államférfi csak ak-* tával.
Egy széleslátókörü politikus és dip nevében vitéz Keresztes Fischer Ferenc
kívánalmaihoz, — nem változott meg kor lesz, ha nemcsak a jelennek él, de
lomatát vesztettünk benne, akinek he m. kir. belügyminiszter ur mondott kö
abban a vonatkozásban, hogy ragasz a távolabbi jövőre is gondol.
Gróf Teleki Pál nagynevű elődeinek, lyes külpolitikai vonalvezetése bővebb szönetét.
kodó a hagyományokhoz és tiszteletben
Tiszteletteljesen kérem, hogy előter
tartja nagyjai emlékét. Ez képezte in Gömbös Gyula, Darányi Kálmán nyom indokolásra nem szorul, mert az előt
dokát bizottságunk ama határozatának, dokain haladva, kiérdemeite az „igazi tünk lévő tények beszélnek. Barátaink jesztéseimet elfogadni, illetve tudomásul
mellyel a két arckép megfestését elren államférfi" jelzőt, mert nemcsak dolgo mcgválogatása, szövetségestársaink olda venni méltóztassanak".
delte, mai összejövetelünk pedig ennek zott szeretett nemzetéért, de nevelte is lán magyar becsülettel való nyilt helyt
Bejelentette végül az elnöklő főispán,
azt. Ez a nagymíiveltségü ludós férfiú állás, a rohanó időknek éles szemmel hogy a vármegye alispánja dr. Ragályi
természetes folyománya.
Részemre különösen értékes ajándéka látnoki képességével megérezte, hogy az való figyelése, állandó megfeszített Antal vm. főügyészt és vitéz Fábián Vil
a sorinak, hogy itt ebben a teremben, elszakított sok millió magyarnak egyszer munka mindmegannyi közrehatott abban mos tanügyi főtanácsos, gimnáziumi
ebből a székből emlékezhetem meg ar- vissza kell térnie az Anyaországhoz, az irányban, hogy a trianoni rabbilincs igazgatót, mint a Vitézi Szék rimaszom-

A vármegye közgyűlése a kegyeletes
megemlékezések jegyében.

Dr. ’Söidos Béla ffiisi án megnyitó beszéde.
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bati járási hadnagyát a törvényhatósági
bizottságba tagokként behívta.
A közgyűlés a főispáni bejelentéseket
és indítványokat nagy tetszéssel egy
hangúlag tudomásul vette. Ezután Honéczy Géza tb. főszolgabíró tette le a hi
vatali esküt a th. közgyűlés előtt.

Az alispán! jelentés.
A tárgysorozat első pontjaként Igaz
Lajos vm. főjegyző beterjesztette ár.
Horváth Á rpád alispánnak az 1941. év
első negyedére vonatkozó időszaki jelen
tését.

Elsősorban is megemlékezett az alispáni jelentés az ország újabb megna
gyobbodásáról.
„Alig pár nappal ezelőtt minden ma
gyarnak a szivét lelkes öröm érzete töl
tötte el, amikor a Legfelsőbb Hadúr pa
rancsára megindultak honvédeink Dél
felé az ezeréves régi, történelmi ha
tárokra. Lelkesen, lobogó tűzzel mene
teltek és ma már dicsőséges harcok
után a Délvidék újra a miénk és a ma
gyar honvédek állnak őit az ősi földön.
Hálaadó imánk száll az Ur zsámolya
elé. Örömünk határtalan és továbbra is
erős hittel hiszünk igazságunk erejében,
mert ebben a harcunkban velünk van
az Isten. És ha látjuk vitéz honvédsé
günk élén örömujongások közben legen
dás fehér lován vonulni országgyarapitó
Kormányzó Urunkat, akkor szemünkben
a bizakodás lángja lobban fel, mert
érezzük, mert tudjuk, hogy valóra válik,
hogy kiteljesedik a „Magyar Hiszekegy".
De örömünkbe fájdalom és gyász is ve
gyül. Nagyon meglátogatott bennünket
az Ur, a Nemzetnek leghübb, legjobb
fiait ragadta el tőlünk a közelmulban a
végzet".
A jelentés kegyeletes szavakkal em
lékszik meg ezután g ró j Teleki Pál és
g ró f Csáky István tragikus haláláról.
„Az ő halálukkal bennünket ért nagy
veszteség annál nagyobb, annál fájdal
masabb reánk nézve, mert a mostani
bonyolult világhelyzetben és nehéz ma
gyar sorsban nagyon nagy szüksége lett
volna a magyarságnak nagy fiaink kül
politikai tájékozottságára és személyi
összeköttetéseiken kÍvül az ő munka
bírásukra". Majd a vármegyét ért gyász
esetekről szólott az alispán, méltatván
Martonházai-Marton János, hanvalH anvay László, Varga Oros János és Lörinczy György érdemeit, kiknek emlé
két a vármegye örökre kegyelettel fogja
megőrizni.
Részletesen beszámolt ezután az alis
pán a vármegye életműködéseinek min
den részletéről. (Helyszűke miatt az ér
dekes jelentés e részét a közgyűlés má
sodik részének tárgyalásával együtt leg
közelebbi számunkban közöljük.)
Miután a közgyűlés az alispáni je
lentést vita nélkül tudomásul vette, dr.
Horváth Árpád alispán emelkedett szó
lásra. „Amikor Isten segítségével 1938ban a kifosztott és kirabolt vármegyei
székházat átvettük, újból kellett mindent
kezdeni, rendbe kellett hozni a nagy
termet és a hivatali helyiségeket" —
mondotta. „Fokozatosan sikerült a res
taurálás és igy került a sor most a
nagyterem felszerelésére, amelyet Igaz
Lajos főjegyző tervei alapján Telek
Gyula rimaszombati műbutoros készí
tett el olyképen, hogy az ne rójon na
gyobb terheket a vármegye háztartási
alapjára". Bejelentette még az alispán,
hogy a csehszlovák hatóságok által el
vitt 7 drb. festmény visszaszerzése iránt
az akció sikerrel járt. Örömének adott
kifejezést, hogy a vármegye nagy veze
tőinek arcképcsarnoka újabb két érté
kes festménnyel bővült és jelt adott azok
leleplezésére. A megjelentek elragadtatva
szemlélték a vármegye volt kiváló ve
zetőinek kitünően sikerült és élethü
képeit.

Az emlékbeszédek.
Ezután Baráth Károly th. bizottság!
tag mondotta el magasanszárnyaló em
lékbeszédét

K u b in y i G ézáról.
„Gömör és Kishont vármegye nagyjait,
a közgyűlési terem falain megjelenítő
és megörökítő arcképsorozat két márkáns egyéniség arcképeivel gazdagodott.
Álljunk meg néhány pillanatra e képek

előtt. Ezek közül az egyik a közvetlen
előd, Kubinyi Géza arcképe. E képen
keresztül most évtizedek távlatából, az
örökkévalóság mindent tisztánlátó honá
ból újra végignéz szeretett vármegyéje
közgyűlési termén és a felsorakozott
vármegyei törvényhatósági tagokon.
Nézzünk mi is a lelki szemébe annak
a rendkívüli embernek, aki közel négy
évig, 1913. május 23-tól 1917. január
24-ig féltő gonddal és vasakarattal tar
totta kezében Gömör vármegye közigazgatási, politikai, gazdasági és társa
dalmi életének irányítását.
A főispáni széket kiforrott világnézet
tel, építő munkatervvel, gazdag leszűrt
élettapasztalatok birtokában foglalta el;
mindezekhez még acélkemény akaratán
kivül magyar faját lángolóan szerető
s zív
is járult. Saját lelkivilágát és köz
életi munkásságának irányát ő maga
jellemezte a legtalálóbban, amikor szék
foglalója ünnepélyes pillanatában lelkét
feltárva igy nyilatkozott meg : „Hálaér
zettel és mély áhítattal lépek a nagy
elődök nyomdokaiba. Mély áhítattal,
mert ifjúkoromban Iskola volt nekem e te
rem, hol szerető nagy férfiak bölcsessé
ge mély tudásából tanultam tisztelni az
igazság hatalmát; férfikoromban pedig
templomnak tekintettem, hol legjobb
tudásom és becsületes lelkem erejéből
hirdettem az igazságot".
Ilyen érzésekkel eltelve szögezi le fő
ispáni működésének jelmondatát: „mun
ka, akarat és szeretet". S ez mind arra
irányult, hogy vármegyéjét naggyá, bol
doggá tehesse.
így könnyű megérteni azt a nem
mindennapi jelenséget, hogy Kubinyi
Gézát Gömör hegyeihez, völgyeihez,
városaihoz, de legkisebb falujához is,
valamint a megye legkisebb, de legna
gyobb lakosához is a személyes kap
csolatok erős szálai fűzték. Mindenki
birájának, de jogosult védelmezőjének
is tudta magát. Közismert volt és még
ma is köztudomású, hogy kicsinek,
nagynak érdekeit acélkemény akarattal
juttatta érvényre.
És emellett, talán épen ezért mindenre
volt ideje. Evangélikus egyházát is hű
séggel szolgálta. Egyházközség, egyház
megye, egyházkerület és az egész matgyarországi evangélikus egyház ott látta
(magas tisztségeket betöltő munkásai kö
zött...
Amikor itt a közgyűlési teremben
arcképére tekintünk, Kubinyi Géza be
szél hozzánk. Beszélni fog a késő utó
dokhoz is: hazaszeretetről, magyar aka
ratról, munkakészségről. Mi megértjük
a néma beszédet. Hisszük, hogy az utá
nunk következő nemzedék is megérti
majd és az egymás nyomába lépő kor
szakok emberei nemcsak emlékét őrzik
meg, de letisztult nagy eszméit is dia
dalra viszik".
Majd hasonlóan szép beszédben dr.
Csák Géza th. bizottsági tag emlékezett
meg

L u k á cs G ézáról.
„Kövecsesi Lukács Géza 35 éves köz
életi pályáján Gömör megye tisztikará
nak mindenkor olyan tagja, majd olyan
első tisztviselője volt, aki kötelességének
teljesítésében csakis a vármegye Közön
ségének érdekeit és a vármegyéjén ke
resztül nemzetét szolgálta.
Ez a szigorú kötelességteljesités a
tiszta jellem keresése, de amellett a pá
ratlan igazságszeretet volt mindenkor
közéleti munkásságának iránytűje. Ö
maga igy jellemezte alispáni beiktatása
alkalmával az általa követett és tiszt
társaitól is megkövetelt közigazgatási
munkát.
Jelszava : „Sokat dolgozni, keveset be
szélni s a becsület utján járni" volt.
Valóban a mai történelmi időkbe illő
közéleti munkaprogramm e z ! Szigorú
ellenőre volt tisz'viselőtársai munkájá
nak, de saját személyével védelmezője
is volt azoknak. Irányítója volt munkás
ságában az, hogy a vármegye Közönsé
gének műveltségét, hazafias érzelmeit
erősbbitse és gazdasági jólétét fejlessze.
Fanatikusan szerette szülőföldjét: az ő
Gömör megyéjét. Mint mondotta : „Lel
kem teljességével akarok támogatója
lenni a földmivelésnek, a művészetnek,
iparnak, kereskedelemnek és az egész
séges szociális törekvéseknek".
A magyar hagyományokhoz való tör
hetetlen ragaszkodását jellemzi az a ki
jelentése, hogy : „ősi alkotmányunk ki
játszása ellen életem árán, vérem hűl
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látásival is a leghatározottabb küzdel
met folytatnám"...
Szép országunk széthullása a csonka
anyaországba száműzte a vármegye hi
vatalos apparátusát, Lukács Géza itt
maradt velünk. Mehetett volna Ö is, de
nem tudta itthagyni az ősi vármegyét
és nem akarta növelni a csonka anya
ország terheit. Helyén maradt.
Lukács Géza a református egyháznak
is hű fia és vezető egyénisége volt.
Az öregkorában is daliás tiszteletre
méltó megjelenésű Lukács Géza úgy
járt itt közöttünk, mint a régi Gömör
vármegyének megszemélyesítője. Ha Öt
láttuk, ha Vele találkoztunk mindenkor
megerősödött bennünk a felszabadulá
sunkban bizakodó hitünk. Megosztotta
vele a nehéz trianoni sorsot hű hitves
társa, Marton Lenke nagyasszony. Mert
Lukács Gézának példás harmonikus volt
a családi élete is. Gyermekeik ugyan a
csonka anyaországban helyezkedtek el,
de sok örömük volt bennük, mert meg
érték derék fiaik erősen felfelé Ívelő
pályafutását.
1938-ban junius 26-án tért meg ősei
hez. Akkor hagyott itt bennünket, ami
kor itt már forró volt a levegő és ami
kor már éreztük, hogy itt a szabadulás
órája".
A nagy tetszéssel fogadott két megem
lékezés után vitéz Lukács Béla nyug.
államtitkár, országgyűlési képviselő kért
szót. A meghatódottság hangján mon
dotta :

baját. Sokszor gondoltam már ezekre,
hogy mennyi sok jót élveztünk, sokszor
gondoltam milyen sok szeretetben volt
részünk és mindezt a sokat neki kö
szönhetjük. Neki köszönhetjük, hogy az
életben előremehettünk.
Jött azután az ország csonkítás, a vár
megyénk idegenek által való megszál
lása és kettőnknek távoznunk kellett
innét. Később fiatalabb öcsém is kijött
utánunk. Isten rendelte azt, hogy elsza
kadjunk a vármegyétől, de hitet teszek
amellett, hogy ez a szakadás csak lát
szólagos volt, mert ezer és ezer szál fű
zött ide Gömör földjéhez és becsületes
magyar népéhez.
Vallomást tehetek, hogy az alatt az
idő alatt nem hoztunk szégyent a vár
megyére. Úgyszintén állítom, a legboL
dogabb napjaink azok voltak, amidőn
szerény szolgálatot tehettünk Gömör
vármegye egyik másik ügyes-bajos, de
jogos dolgaival hozzánkforduló emberé
nek. Fennmaradt tehát a kapcsolat a
két sirhant és fennmarad most még
jobban azáltal a kegyeletes elhatározás
által, mellyel Gömör vármegye törvényhatósága édesatyám képét megfestette.
Ezek újabb erős és elszakíthatatlan
kapcsolatok. A vármegye kegyes elha
tározásáért úgy a magunk, mint a Kubinyi-család nevében hálás és igaz kö
szönetét mondok és kérem a Törvényhatóság további szives jóindulatát".
Zajos éljenzés fogadta vitéz Lukács
Béla beszédét, mely után a közgyűlés
Hizsnyay-Heinzelmann Béla th. bizott
V ité z L u k á cs B é la beszéde. sági tag indítványára kimondotta, hogy
az elhangott felszólalásokat jegyző
„Amikor a hosszú ellenséges elnyo könyvben örökitteti meg.
matás után a vármegye székházában
először van módom szólni, mélységes
Az arcképleleplezés ünnepélyes aktusa
meghatottság fog el s azt hiszem nincs
a teremben egyetlen ember, aki megha után a közgyűlés ár. Bárdossy László
tottságomat meg ne értené.
miniszterelnököt és kormányát hivata
Hiszen itt kezdődött életem, itt éltem lukba lép.ése alkalmából táviratilag
gyermekkoromat, ide fűződik férfikorom üdvözölte és a kormányt támogatá
kezdett s itt elsősorban minden jó édes sáról és bizalmáról biztosította. G ró f
atyámra emlékeztet. Látom az ő szép Teleki Mihály volt földmivelésügyi mi
férfias profilját, mindig jóságos tekinte niszternek a közgyűlés köszönetét fe
tét és hallom szivének dobbanását, mely jezte ki a mezőgazdaság érdekében ki
mindenkor megérezte a magyar ember fejtett hasznos munkásságáért.

A társadalmi összefogást hangsúlyozták
a Katolikus Kör közgyűlésén.
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg
a rimaszombati katolikus társadalom
48 esztendőt betöltött népszerű Olvasó
egyesülete, uj nevén : a Katolikus K ör
április 27-én, vasárnap délután évi ren
des közgyűlését.
A Magyar Hiszekegy elmondása után
dr. Gabonás János elnök megnyitó-be
szédében hazafias lelkesedéssel emléke
zett meg Magyarország újbóli megna
gyobbodásáról. „A történelem kereke
ismét nagyot lendült és újból igazságot
szolgáltatott — mondotta. Csehszlovákia
után a nemzetek hullámsirjába dűlt is
mét egy ország, amely a trianoni igaz
ságtalanságok pilléreire volt építve. Tra
gikus bukása nem hatja meg a lelkünket,
mert 22 éven át annyi sok magyar éle
tet sorvasztott el. S hogy mindez igy
történt, a Mindenható s a bennünket
támogató baráti hatalmak mellett hálatelt
szívvel mondunk köszönetét Országgya
rapitó Vezérünknek, Föméltóságu K or
mányzó Urunknak, aki Szegediől való
elindulása „óta biztos és erős kézzel ve
zeti nemzetét a szebb s boldogabb ma
gyar jövő és az ezeréves magyar hatá
rok felé".
A megjelentek felállva éljenezték meg
a Legfelsőbb Hadúrt és vitéz hadseregét.
A mély hatást keltő bevezetés után
dr. Gabonás János elnök meleg szavak
kal üdvözölte a Kör első egyházi elnö
k ét: Radány Lajos esperes-plébánost
és arra kérte őt, hogy szeretettel kap
csolódjék be az egyesület életébe. A
közgyűlés ezután áttért a napirend többi
pontjaira.
Szabó István jegyző felolvasta a múlt
évi közgyűlés jegyzőkönyvét, amelyet

Igmáridi k e s e r ü v i z
a term észetes

gyorshashajtó
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egyhangúlag hitelesítettek. Bartos István
ellenőr felolvasta a számvizsgáló bizott
ság jelentését az 1941. évi zárszámadás
ról. Eszerint a bevételek 22.320 P. 78
fiII.-1, a kiadások 21.597 P. 50 fill.-t tet
tek ki, úgyhogy a készpénzmaradvány
723 P. 28 fii!. Dr. Gabonás János elnök
a nehéz viszonyok közepette is örven
detesnek tartja a mérleget és bizodal
mát fejezte ki a zárszámadások fokoza
tos javulásában. A pénztáros kimuta
tása szerint a Kör tiszta vagyona 15.240
P. 35 fillért tesz ki. Az 1941. évi költ
ségvetési előirányzatot 17.373 P. 28
fillérben állapították meg, majd a köz
gyűlés úgy a pénztárnoknak, mint a
számvizsgálóbizottságnak a felmentvényt
megadta.
Ézután Szabó István jegyző olvasta
fel az elmúlt évi működésről szóló szé
pen megirt és nagy tetszéssel fogadott
jelentését. Elsősorban is kegyelettel em
lékezett meg Ferencz István, Safcsák
Alfonz és Csendes János tagok haláláról.
Majd vázolta a Kör kulturális, hazafias
és vallásos működését. Hangsúlyozta,
hogy „a Katolikus Kör, mint a társa
dalmi megértés és kiegyenlítődés hor
dozója, hivatása magaslatán ál! s soha
sem feledkezett meg arról, hogy a hely
beli más társadalmi egyesületek felé is
baráti kezet ne nyújtson.
A helybeli három társadalmi egye
sület békés összemüködése, meg
értése és egymás megbecsülése
csak előbbre viszi városunk s ez
zel hazánk kulturális, társadalmi
és valláserkölcsi emelkedését".
A Kör tagjainak száma 245-ről 302-re
emelkedett, ami a K ö r igazi vonzó
erejét bizonyítja.
Dr. Gabonás János elnök megköszönte
az értékes beszámolót és indítványára
a közgyűlés jegyzőkönyvi elismerését
fejezte ki Diczky Pál pénztárnoknak,
Szabó István jegyzőnek és az időközben
lemondott, érdemes munkát végzett Szőke
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Gömör

Id ézek e g y a r c o t . . .
Tavaszba rózsáló, halk májusi este
homályos lényénél idézek egy arcot.
Rohanó éveknek opál szinti ködén,
. Kicsi gyermek-lelkem emlék ablakán át :
meg kell vívnom e múltba hajló harcot...
Ne mondjátok meg, hogyha nem ilyen volt...
En ilyennek akarom hinni, tudni ő t ! ...
... Két szemét, meleg tekintetét,
imádkozó, tiszta, drága a jk á t:
hadd őrzöm meg igy azt a szent időt I
. . Emlékszem, keze milyen csoda-lágyan
tudta végig simítani az arcomat.
Vagy mikor bogozta szöszke gyermek fejem,
Hogy csókolás volt minden kis atomja
Kezének, mely rajtam átszaladt.
Megöregedni Ö nem fog soha,
felette nem szállhatnak az évek.
Puha keze már nem is simogathat,
nem hajolhatok rá forró, csókos-könnyel.
... De néha-néha rám talál a lélek. ..
S mintha egy-egy virágban intene...
. .. Mintha a hangja végigsimitana :
meleg, mély, drága hegedüzene...
De jó lenne, ha most is hallanám ,...
De jó lenne, ha néha visszajönnél
s leülnél mellém én É desanyám !...

Fiilep Kálmánná.

János háznagynak. Majd nagy tetszés
között ajánlotta, hogy a közgyűlés elé
vülhetetlen érdemeiért dr. Bányai József
hittanárt a K ör tiszteletbeli elnökévé vá
lassza meg. A közgyűlés ezt egyhangú
lelkesedéssel elfogadta. D r. Bányai Jó
zsef hálásan köszönte meg a megtisz
teltetést, amelyben a jövőre nézve buz
dítást és lelkesítést lát. Ezért további
őszinte munkát ígér.
Majd dr. Gabonás János elnök az
alapszabályok értelmében benyújtotta a
közgyűlésnek az elnökség lemondását
és felkérte Raddny Lajos esperes-plé
bános, egyházi elnököt a tisztujitás megejtésére. Szünet után dr. Bányai József
beterjesztette a jelölő bizottság javasla.tát. A közgyűlés elfogadta ezt a javas
latot, melynek alapján egyhangúlag a
következő elnökséget és tisztikart vá
lasztotta meg :
Diszelnök : \ á r y János, világi elnök :
dr. Gabonás János, egyházi elnök : Radány Lajos, alelnökök : Kéry István és
Bárdos István. Főtitkár: Szabó István
(tanító), titkár: Freytag Ödön, pénztáros:
Diczky Pál, ellenőrök: Bartos István és
Szabó Andor, háznagyok : Kalocsay
Gyula és Matyinko László, könyvtárosok:
Ádám Antal és Kovács József, ügyész:
dr. Dohnányi Dezső, a számvizsgáló bi
zottság elnöke : Fukker Bertalan, játékfelügyelők : M ihalik Gyula és Szlovéncsak Gyula. Megválasztották az igazgató
választmány, a kulturális- és vigalmi
bizottság, valamint a számvizsgáló- és
borbizottság tagjait is.
Raddny Lajos esperes-plébános sze
retettel üdvözölte az uj elnökséget s
örömét fejezte ki, hogy ez alkalommal
először szólalhat fel az elnöki székből.
Összefogásra és alkotó munkára hívta
fel úgy az elnökséget, mint a Kör tag
jait, hogy az egyesület méltó módon
vehesse ki részét abból a nagy átalaku
lásból, amely egy szebb és jobb jövő
reményét rejti magában. A szívhez szóló
székfoglalót a megjelentek lelkes taps
sal fogadták.
Dr. Gabonás János elnök úgy a maga,
mint a többi megválasztottak nevében
megköszönte az újólag megnyilvánult
bizalmat. ígéretet tett, hogy feladatukat
keresztény és nemzeti alapon fokozot
tabb és hatványozott munkakedvvel
végzik majd, amelyhez a tagok segítsé
gét és az Isten áldását kérte. Végül a
tagokat felhívta tagdijkötelezettségük
teljesítésére és az elismerésreméltó rend
ben lefolyt közgyűlést bezárta.
A megjelentek elénekelték a himnuszt,
a közgyűlés után pedig társasvacsorára
gyűltek egybe.

Vitaest a Polgárikörben. Május
10 én, szombaton este 19.30 órai kez
dettel Szepsy József gimn. tanár előadást
tart vitaest keretében „A liberalizmus
Tudomásul és miheztartás végett köz
Anyák napja.
korszaka Magyarországon*
* elmen. Az löm az 104.800/1941. Á. K. számú
érdekesnek Ígérkező előadást családi rendeletben megállapított sertéshúsára
A legnagyóbb jó, amit Isten min táncestély követi éjfélig. Beléptidij nincs. kat, amelyek 1941. évi április 24-ikén
den embernek adott, minden kétsé
A rimaszombati öregdiákok szövet léptek életbe : zsirszalonna bőrrel nagy
gen felül az Édesanya és nem lé sége
május 7-én, szerdán d. u. 6 óra bani 2‘54 P. fogyasztói ár 2'74 P., háj
lek a lélek, amely boldogabb áldo kor a Polgárikörben összejövetelt tart. 3 P. fogyasztói ár 3'16 P., kenyér és
zást ismer, mint az áldozatos Felkérjük a rimaszombati öregdiákokat, tokaszalonna 2‘50 P. fogyasztói ár 2'74 P.,
3'24 P. fogyasztói ár 3'40 P., nyers
hálát az Anyának. E z az ünnep, hogy ezen az összejövetelen teljes szám zsir
bél kövér 2'40 P.
ban
megjelenni
szíveskedjenek.
amelynek meleg fénye május első
A sertéshúsrészek legmagasabb fo
vasárnapját ragyogja be, felemelő
— A m. kir. Kereskedelmi Hivatal gyasztói ára a bennelévő csonttal, min
szép ünnep. Az ajándék, amit ezen Kirendeltsége május 1-vel Koháry-utca den nyomaték hozzáadása nélkül tör
a napon gyermek, kicsi és nagy 4. sz. alá helyezte át Horthy Miklós-tér ténő árusításnál kg-onként: rövid karaiy 3'40, hosszú karaly 3' 10, bőrös
az Anyának átnyújt, néma hálaima 14. sz. alatti helyiségeit.
karaly 3'20, comb 290, lapocka 2'80,
azért, hogy megteheti.
Vármegyei kinevezés. Dr. ’Sóldos tarja 2'70, oldalas 2- csülök elülső 1'80,
A május 4-i ünnep azért van, Béla kormánybiztos-főispán Honéczy csülök hátsó 1'60, fej, farok 1'40, kö
hogy minden Anya; szegény és Géza szolgabiró, feledi lakost tisztelet röm 080, tüdő, s z í v , lép 1'40, máj 2'20,
vese-velő 2'20 pengő. A csont nélkül
gazdag, öreg és fiatal egyformán beli főszolgabíróvá kinevezte.
árusított sertéshús legfeljebb 16°/«*al
érezze meg a gyermeki szeretet
magasabb áron hozható forgalomba a
mélységét: azt a csekélyke hálát,
megfelelő husrészeknek fent megálla
S
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amelyet egy kis ajándék jelképez
pított áránál.

Közérdekű hirdetmény.

minden Édesanyának önfeláldozó
élele elölt. És legyen ez a nap
különösen a Magyar Anyák ünne
pe, a legtöbb szenvedést kiállott
Édesanyáké, azoké a könnytelen,
szófián, öszhaju asszonyoké, akik
a világháború és megszállás súlyos
esztendeiben a nagy idők legna
gyobb hőseiként viselték martiru
mokat és azoké a fiatal anyáké,
akik egy bizonytalan uj világ kü
szöbén dalolva ringatják a sokezer
kis magyar bölcsőjét. Adja Isten
hogy az ezévi Anyák napján azok
is vigasztalódjanak meg és ezek
is teljenek meg az igazabb, szebb
magyar jövő reménységével. Adas
sák hála, béke és szeretet minden
Édesanyának.

a g im n á ziu m b a n .

Az egyesült prot. gimnázium tanári
kara április 27-én, vasárnap délben
szülői értekezletet tartott. A nagy szám
ban összegyűlt szülőket vitéz Fábián
Vilmos tanügyi főtanácsos-igazgató üd
vözölte, hangsúlyozván a közös célt:
a gyermekek boldog jövőjének megala
pozására való törekvést. Beszámolt az
igazgató a legutóbbi ellenőrző konfe
rencia eredményéről, amely a magavi
selet tekintetében bizonyos romlást mu
tat. Ezzel kapcsolatban Szepsy József
tanár ismertette a kultuszminisztérium
legújabb rendeletét a tanulók magavi
seletének elbírálására. Eszerint a maga
viseleti jegy adásánál nemcsak a szoros
éltelemben vett jó vagy rossz viselke
dést, hanem a vallásos, hazafias és er
kölcsi érzést, valamint a szorgalmat is
mérlegelni kell. A rendelet szerint tehát
egy közepes eredményű, de szorgalmas
tanuló nem lehet jeles magaviseletü. Ez
a körülmény úgy a tanári karban, mint
a szülőknél bizonyos fokú kritikai meg
gondolásokat váltott ki, amiket a tanári
kar a felsőbb tanügyi hatóságokkal már
közölt is. Az értekezleten Smid Lehel
tanár szép és értékes előadást tartott
az ifjúságnak a háború idején való ne
velőséről. A világháborúban szerzett ta
pasztalatait használta fel a kiváló elő
adó annak kifejtésére, hogy a háborús
idők a magyar tanuló ifjúságban a ka
tonai szellemet erösbbitik meg. A mai
fiatalságnak kifejlett történelmi érzéke
van, amelyhez kell igazodnia a tanítás
módszereinek is. Az előadó erős bizo
dalmát fejezte ki abban, hogy a most
növekedő ifjúságnak megelégedettebb,
gazdagabb és békésebb lesz az élete.
Vitéz Fábián Vilmos megköszönvén a
tanulságos előadást, ismertette a KISOK
nyári üdültetési akcióját, majd az évi
utolsó szülői értekezletet bezárta.

É v a L ászló
polgármester.
Uj bírósági joggyakornok. A m.
kir. igazságügyminiszter dr. Gööz Béla
pü. fogalmazógyakornok, putnoki lakost
a kassai Ítélőtábla területén ideiglenes
minőségű bírósági joggyakornokká ki
nevezte.
Halálozások. Özv. Gaál Józsefné szül.
Rásztoczky Jolán állami elemi iskolai
tanítónő életének 57. évében, hosszú
szenvedés után április 30 án Rimaszom
batban meghalt. Az elhunyt a helybeli
fiúiskola tantestületének volt értékes és
megbecsült tagja. Temetésén, amely
május 2-án ment végbe nagy részvét
mellett, megjelentek a gyászoló csalá
don kivül kartársai és tanítványai is.
Id. Bencze Sámuel felszentelt ev. lel
kész, a volt sajógömöri ág. h. ev. Szent
Ivány-polgári iskola nyug. igazgatója
83 éves korában, április 29-én Sajógömörön elhunyt.

— Eljegyzés. Dr. Fóris Ferenc kassai
tanácsvezelő kir. ítélőtáblái biró és neje
szül. Martinéin Ilona jelentik, hogy leá
nyukat, Icát eljegyezte dr. Nagyiday
Szent László ünnepe. A Szentszék a
Ernő kassai ügyvéd, Abauj-vármegye tb.
magyar püspöki kar kérésére Szent
tiszti ügyésze. (M. k. é. h.)
László magyar király névünnepét (junius
27) a jövő évtől kezdődően II. rangú
Vitéz Lukács Endre Mezőcsát or
ünneppé (duplex II. classis) nyilvání
szággyülési képviselője. Egry Zoltán
totta.
nyug. ezredes halálával megüresedett
mezőcsáti kerületben az időközi válasz
*Az Ipartársulat felhívja tagjainak fi
tást május 4-ére, vasárnapra tűzték ki.
gyelmét a Budapesti Nemzetközi Vásárra
Miután a kerület választóinak egyhangú
s közli, hogy a vásárt megtekinteni
bizalma vitéz Lukács Endre, Borsod
óhajtók részére féláru vasúti jegy meg
megye alispánjának személyében össz
váltására szóló igazolványok az Ipartár
pontosult, a Magyar Élet Pártjának je
sulatnál is kaphatók.
löltje máris megválasztottnak tekinthető.
A „HID“ minden száma érdekes és
Vitéz Lukács Endrének május 4-én ad
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos,
ják át Mezőcsáton a mandátumot.
felelösszerkeszlő Kállay Miklós. Mutat
— Ügyvédi iroda áthelyezése. Dr.
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
Ragályi Antal rimaszombati ügyvéd vár
vatal: Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A
megyei tiszti főügyésszé történt kineve
lap előfizetési á ra: •/* évre 6 pengő,
zése folytán ügyvédi irodáját a várme
félévre 12'— pengő, egész évre 24’—
gyeháza földszint 6. szám alá helyezte
Értesítés. A „Gömör és Kishont-vár- pengő, mely összeg fizethető havonta 2
át, ahol a vármegyei törvényhatósági megyei Egyesület" Budapesten május pengővel is.
közgyűlés engedélye alapján magán- 5-én, hétfőn este fél 9 órakor a Kárpátja
A Tolnai Világlapja uj száma érde
Ugyvédi gyakorlatát is tovább folyta,ja. vendéglő különtermében (IV. Ferencziekkes tartalommal jelent meg. Egyes szám
tere)
vacsorával
egybekötött
közgyűlést
Bírósági kinevezések és áthelyezé
ára 20 fillér.
sek. Horthy Miklós, Magyarország Kor tart. Erre az összejövetelre a nemzet
közi
vásárra
felutazó
gömöriek
figyel
A Délibáb a legújabb színházi híre
mányzója az igazságügyminiszter elő
ket hozza. Ára csak 14 fillér.
terjesztésére dr. Lakatos Lajost, a rima- mét külön is felhívjuk.
szombati kir. járásbíróság elnökét a
rimaszombati kir. törvényszékhez tanács
elnökké nevezte ki. A kitüntető előlép
tetés hivatása magaslatán álló, kiváló
biintetőbí'át ért. A Kormányzó Ur dr.
B iró Ferenc nyíregyházai kir. törvényD eá k F er en c-u tca 17. T e le fo n : Menet'ewlrod. 52, Fatelep 72.
széki jegyzőt és dr. Túrós Dezső kassai
kir. járásbirósági jegyzőt a rimaszombati,
K Ö L C S Ö N Ö K E T a legelőnyösebb kamatozás és kedvező visszafizetési
dr. Szentmiklóssy József miskolci kir.
feltételek mellett nyújt.
járásbirósági titkárt és dr. Ferenc József
Nagyobb mezőgazdasági kölcsönök méltányos kamatláb és illetékmen
szombathelyi kir. járásbirósági jegyzőt a
tes bekebelezés mellett.
putnoki kir. járásbírósághoz birákká
Középlejáratú gazdakölcsönök 4 ‘ / r O S kamatozással.
kinevezte. — A magyar kir. igazságügy
Kiskereskedői kölcsönök Baross-tagok részére.
miniszter dr. Stum pf Pál rimaszom
Betéteket előnyösen kamatoztat és bármily összeget azonnal visszafizet.
bati kir. törvényszéki bírót a rimaszom
A banküzlet minden ágával kapcsolatos megbízásokat elfogad és
bati kir. járásbírósághoz és dr. Moa legelőnyösebben lebonyolít. — A Magyar Nemzeti Bank által
sánszky Lothár rimaszombati kir. járás
valuták beváltásával és eladásával, valamint devizaátutalásokkal
birósági bírót a rimaszombati kir. tör
megbízott pénzintézet.
vényszékhez áthelyezte. A miniszter dr.
IBUSz
MÁV.
HÍV. MENETJEGYIRODÁJA mindennemű utazási ügyben
Csapó Ödön rimaszombati kir. ügyészt
készséggel szolgál díjtalan felvilágosítással. Vasúti jegyek bármi
Kassára, dr. Kovács Sándor huszti kir.
lyen viszonylatban kaphatók.
ügyészt pedig Rimaszombatba helyezte át.
T Ű Z I F A kicsinybeni eladása, azonnali szállítás és kedvező fizetés
A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
feltételével.
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET
Gömör megyében az egyetlen fővárosi keresztény p é n z i n t é z e t fiókja.
kedvező kamatozásra elfogad és azokból

A rimaszombati női OltáregyesDIet
április 30-án tartotta évi közgyűlését.
D r. Bányai József igazgató ismertette
az Oltáregyesület multévi működését,
kitérve a fontosabb nemzeti, társadalmi
és vallási eseményekre. A közgyűlés
utolsó tárgya dr. Zakács Istvánná elnök
nő eltávozásával megüresedett elnöknői
tisztség betöltése volt. A közgyűlés
egyhangú határozattal Tariska Lajosnét
választotta meg az Oltáregyesület elnök
nőjévé, aki meghatódott szavakkal mon
dott köszönetét a bizalomért és kérte a
tagtestvérek támogatását és jóindulatú
közreműködését.
visszafizetéseket’mlndenkor azonnal teljesít.
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Gömör
A Budapesti Nemzetközi Vásár
kedvezményre jogosító igazolványai
a „Gömör* Kiadóhivatalában még
kaphatók. Budapestre az 50°/<>-os
utazás e héten még megkezdhető.
Az igazolvány ára 3 P. (Vidékre
postaköltség 20 fillér).

Az uj cukorjegyeket a múlt héten
osztotta ki a városi élelmiszer gazdál
kodási hivatal. A jegyek május 5-től
augusztus 10 ig szóló érvénnyel bírnak
és ezúttal is névre szólnak.
Kicserélik a magyar-szlovák állam
polgársági egyezmény okiratait. Érte
sülésünk szerint, a közeli napokban ki
cserélik a magyar-szlovák állampolgársági egyezmény megerősítő okiratait,
úgyhogy az egyezmény rövidesen életbe
léphet.
Felemelték a gyógyszer árakat. A
hivatalos lap közölte a belügyminiszter
nek azt a rendeletét, amellyel a gyógy
szerárakat emeli fel. A gyógyszerek
árához pótdijat számíthatnak fel a
gyógyszerészek. A rendelet minden egyes
gyógyszernél felsorolja a felszámítható
pótdijat. Egyidejűleg módosította a bel
ügyminiszter a gyógyszerészi munka
dijakat is.
Továbbra is zár alatt marad a
tűzifa. A hivatalos lap múlt pénteki
számában kormányrendelet és végrehaj
tási utasítás jelent meg, amelyek a
fakészletek bejelentési kötelezettségét,
továbbá a tüzifakészletek zárolását to
vábbra is fenntartják és intézkedéseket
tartalmaznak a tűzifa felhasználásáról
és forgalombahozataláról. A rendelet
lehetővé teszi a tűzifának a termelés
helyétől való leszállításához szükséges
fogatok, szállítási eszközök és rakterűi
tek igénybevételét. Intézkedik a rende
let a tüzifaszállitás folytonosságának
biztosításáról is.
A gimnáziumi sportdélutánnak múlt
vasárnapi,a rossz időjárás miatt elmaradt
programm-számait május 4 én, vasárnap
délután 3—fél 6 óráig tartják meg.
Bevonják az acél kétfilléreseket. A
múlt évben kiadott acél kétfilléresek közül
a sima peremüeket a magánosok május
végéig fogadhatják el. A recés szélii
kétfilléreseket ez év októberében vonják
ki a forgalomból.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.
A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij ’/i évre az
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.
Az Én Ujságoin-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési
dij */, évre ajándékkönyvvel együtt
2 P.
Mindhárom lapból díjtalan mutatvány
számot kívánatra küld a kiadóhivatal
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

F e l h í v á s .
Kérem azon ismeretlen megrendelő
met, vagy azt a bútor iránt érdeklődőt,
kinek mintalapokat és terveket bocsájtottam rendelkezésére, hogy egy fény
másolt műbutor mintakönyvet és a ben
ne lévő két műbutor-tervet, melyek
tévedésből nála maradtak, szíveskedjék
műhelyembe visszaszolgáltatni. — Azon
t. kollegák, kiknek a vevők által esetleg
birtokába kerültek a fent jelzettek, szí
veskedjenek engemet értesíteni, vagy
hozzám azokat elküldetni. Úgy a fény
másolt rajzokon, mint a két terven saját
cégbélyegzőm van. Tekintettel, hogy ezek
hiánya több félig kész munkámban
akadályoz, ezért kérném szives vissza
szolgáltatásukat, annál is inkább, mert
sem a vevő, sem pedig más készítő
saját eredeti tervemet nem használ
hatja fel.
Tisztelettel :
Höfer Sándor
műbutor-asztalos, Rimassombat.

Polgárit végzett leány vagyok,
gépirónőnek bármilyen hivatalba
elmennék.
Cim a kiadóhivatalban.
Pk. 3294/11/1940.
122 1941. vght. szám.

Á r v e r é si h ird etm én y .
Dr. Misner István bpesti (VI. Terézkörut 41.) Ringhoffer—Tatra—Werke A.
G. Werk Bacher, Raudnitz ügyvéd által
képviselt a/E. roudnicei (Csehország)
bej. cég javára hátr. 175 P. 95 f. tőke
és járulékai erejéig, amennyiben a kö
vetelésre időközben részletfizetés történt,
annak beszámításával a tornaijai kir.
járásbiróság 1940. évi Pk. 3294. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás
folytán végrehajtást szenvedőtől 1940.
évi julius hó 31-én lefoglalt 1240 P. —
fillérre becsült ingóságokra a tornaijai
kir. jbiróság Pk. 3294/11/1940. sz. vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak
a végrehajtást szenvedő lakásán, Abafalván, 112. házszám alatt leendő meg
tartására határidőül 1941. évi május hő
5. napjának délelőtti 13 órája tüzetik'ki,
amikor a biróiiag lefoglalt 4 drb. kettős
eké és 2 tehén s egyéb ingóságokat a
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett el fogom adni.
Tornaija, 1941. április hó 16.
Dezső József s. k.
kir. bírósági végrehajtó.
A feledi kir. járásbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

ELADÓ K E R T .

Korcsolyapálya mellett sarok gyü
mölcsös kert eladó. Érdeklődni 63/1941. tk. szám.
lehet Kossuth Lajos-utca 23.

Árverési hirdetmeny-kivonat.

H u l l a y Józs ef né
divatszalónja

R im a szo m b a t, H u n y a d i u. 35
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Nemzeti filmszínház kft.
E héten két kitűnő magyar filmuj
donság bemutatásával kedveskedik a
mozgóképszínház. Most szombaton és
vasárnap —- Budapesttel egyidőben —
az idény legnagyobb magyar filmalko
tása, az „Elnémult harangok" kerül a
műsorra. Rákosi Viktor halhatatlan ér
tékű regényét Hunyady Sándor ültette
át filmre. Az erdélyi havasok tiszta le
vegőjében lejátszódó dráma pompás je
lenetei maradéktalanul elevenítik meg a
garabói történetet, amikor az elhagyatott
székely falu fiatal papja végzetes kon
fliktusba keveredik a fanatikus román
pópával. Tragikus szerelem és a ma
gyarság ma is aktuális sorskérdései
szövik át az izgalmas történetet. Fősze
replők: Lukács Margit, Kiss Ferenc, Greguss Zoltán és a fiatal pap személyé
ben egy most feltűnt kolozsvári színész:
Nagy István. Fényes Szabolcs nagyszerű
zenéje és Kalmár László ötletes rende
zése teszik tökéletessé és felejthetetlenné
a nagysikerű darabot.
Május 6-án, kedden szellemes és de
rűs német vígjáték kerül lejátszásra:
„Nanette" (Édes hazugság) címen. Egy
külvárosi leány és egy divatos iró ka
landos szerelmét a bájos Jenny Jugó és
Hans Söhnker viszik a filmre sok ötlet
tel és humorral.
Május 7-én, szerdán és 8-án, csütör
tökön a legmulatságosabb magyar bo
hózat : „Mátyás rendet csinál" fut a
vásznon. Mátyás a furfangos hotelpor
tás, aki mindent összebonyolit, de min
dent jóvátesz : Mály Gerő, a mulattatás
nagymestere. Mellette Lukács Margit,
Németh Romola, Erdélyi Micl, Kökény
Ilona, Kőváry, Szilassy stb. gondoskod
nak arról, hogy a közönség ki ne fogy
ják a nevetésből.
A jövő szombaton és vasárnap a leg
újabb Metró nagyrevüre, az 1940. évi
„Brodway Melodie“-re kerül sor.

Á llá s t k e r e s e k !

Jutányosán és kedvező rész
letfizetés mellett is vállal
minden Sjzakmábavágó mun
kát. Ugyanoda egy tanuló is
felvétetik.

^

H irdetm ény.
A Görnörmegyei Nép- és Iparbank
részvénytársaság, rimaszombati bej. cég
1940. szeptember 26-án megtartott köz
gyűlése kimondotta a részvénytársaság
felszámolását. A rimaszombati kir. Tör
vényszék, mint illetékes cégbíróság Ct.
II. 66/1941/9. Cg. 82/1941. számú 1941.
évi március hó 17-én kelt végzésével a
felszámolás kimondását tudomásul vette.
Felhívjuk ennélfogva a részvénytársa
ság hitelezőit, hogy követeléseiket ezen
hirdetménynek a Rimaszombatban meg
jelenő „Gömör" cimii lapban történt
harmadszori közzétételétől számított hat
hónapon belül a kereskedelmi törvény
202. §-a értelmében jelentsék be.
Rimaszombat, 1941. április hó 15.
3 —3

A felszámoló bizottság.

Hirdetm ény.
A Görnörmegyei Áruforgalmi és
Banküzlet részvénytársaság, rimaszom
bati bej. cég 1940. szeptember 26-án
megtartott közgyűlése kimondotta a
részvénytársaság felszámolását. A rimaszombati kir. Törvényszék, mint illetékes
cégbíróság Ct. II. 67/1940—6. Cg. 93/
1941—6. számú 1941. évi március 17 én
kelt végzésével a felszámolás kimondá
sát tudomásul vetle.
Felhívjuk ennélfogva a részvénytársa
ság hitelezőit, hogy követeléseiket ezen
hirdetménynek a Rimaszombatban meg
jelenő „Gömör" című lapban történt
harmadszori közzétételétől számított hat
hónapon belül a kereskedelmi törvény
202. §-a értelmében jelentsék be.
Rimaszombat, 1941. április hó 15.
3—3

A felszámoló bizottság.

Rozsnyói Kegyesalapitványi Pénztár
végrehajtatónak Urbán László gömörsidi lakos végrehajtást szenvedő ellen
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
4571 P. 28 f. tőkekövetelés és járulékai
behajtása végett a Gömörsid községben
fekvő s a gömörsidi 10. sz. tjkvben
III. 1—2 sor és 12/a/2„ 12/b/2. hrsz.
alatt foglalt és B. 25. szerint Urbán
László nevén álló 1/2. részre 488 P.
kikiáltási ár mellett ;
2) a gömörsidi 140. sz. tjkvben A. I.
4. sor és 400/a hrsz. alatt foglalt szántó
földből B. 14. szerint Urbán László ne
vén álló 2/26. részre 753 P. kikiáltási
ár mellett;
3) a gömörsidi 188. sz. tjkvben A. I
1— 13, 18. sor és 64/b, 111/b, 112/b,
171 /b, 182/b, 22!/b 223/b, 272/b, 273/b,
308/b, 333/b, 362/b, 397/b hrsz. alatt
foglalt szántóföldekből és az ehez tarto
zó urb. erdő és legelő illetőségből B. 2.
szerint Urbán Lászlót illető 1/2. részre
1941 P. kikiáltási ár mellett;
4) a gömörsidi 209. sz. tjkvben A. I.
1, 2, 4, 6, 8. sor és 534/c, 535/c, 403,
413/a, 449. hrsz. alatt foglalt közös pince,
szántó, rét és erdőből B. 7. szerint Ur
bán László nevén álló 2/26. részére 837
P. kikiáltási ár mellett;
5) a gömörsidi 213. sz. tjkvben A-J-2.
sor és 525. hrsz. alatt foglalt szőllőböl
B. I. szerint Urbán László nevén álló
1/2. részre, 56 P. kikiáltási ár mellett;
6) a gömörsidi 283. sz. tjkvben A. 1.
1. sor és 404. hrsz. alatt foglalt rétek
ből B. 1/5 szerint Urbán László nevén
álló 2/26. részre 23 P. kikiáltási ár
mellett, végül
7) a gömörsidi 294. sz. tjkvben A. I.
1. sor és 428. hrsz. alatt foglalt szántó
ból B. 1/3. szerint Urbán László nevén
álló 2/26 részre 140 P. kikiáltási ár
mellett elrendelte.
Az árverést 1941. évi junius hó 5.
napján délután 15 órakor a gömörsidi
községházánál fogják megtartani.
Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adhatók el.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a,
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi
°/0-ára kell kiegészíteni.
Feled. 1941. február hó 13.

Park etta.

Elvállalok mindennemű p a r k e t t
m u n k á t a legjobb kivitelben és
mérsékelt árban. Régit és újat
egyaránt, fektetést, gyalulást, fénye
zést, átrakást stb.
Szives pártfogást k é r:
Kiss Pál Mihály p arke ttá zó szak m ester.

Bó'vebbet a Németh dohánytözsdében, Horthy M.-tér 10. sz.

Kiadó július hó 1-től
az Andrássy-ut 1. sz. alatti
üzlethelyiség.
Iparban lévő dupla aby * * 1* lak teljes felszereléssel,
továbbá egy ajtó és használt téglák

jutányos áron eladók.

hivatalban.

104/1941. vght. sz. — Pk. 3274/8/1941.

Á r v e r é si h ird etm én y .
Dr. Haas Andor rimaszombati ügyvéd
által képviselt Biedermann
Sámuel
kereskedő, Jolsva javára 433 P. 65 f.
tőke és több követelés járulékai erejéig,
amennyiben a követelésre időközben
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a rimaszombati kir. járásbiróság
1925. évi Kv. 11. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőtől 1941. évi már
cius hó 6-án lefoglalt 1225 pengőre be
csült ingóságokra a tornaijai kir. jbiró
ság Pk. 3274/8/1941. sz. végzésévei az
árverés elrendeltetvén, annak az 1908.
évi XL1. te. 20. §-a alapján a következő
megnevezett : Dr. Haas Andor ügyv. ált.
képv. Biedermann S. javára 433 P. 65 f.
s jár, továbbá a foglalási jkönyvből ki
nem tűnő más foglaltatók javára is az
árverés megtartását elrendelem, de csak
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma
is fennáll és ha ellenük halasztó ha
tályú igénykereset folyamatban nincs,
végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté
ben : Tornaiján, Fő-utca 49. és 87. ház
számok alatt leendő megtartására ha
táridőül 1941. évi május hó 9. napjának
délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a
biróiiag lefoglalt bútorok, rádió, kelimteritő, aratógép, vetőgépek és 2 kuko
ricadaráló s egyéb ingóságokat a leg
többet Ígérőnek — de legalább a becsár
s/3 részéért — készpénzfizetés mellett
el fogom adni, még akkor is, ha beje
lentendő fél a helyszínen nem jelenne
meg, ha csak ellenkező kívánságot Írás
ban nem nyilvánít.
Tornaija, 1941. évi április hó 16 án.
Kitűzési dij : 7 P. 18. f.
Dezső József s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

361,1940. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .

Dr. Misner István budapesti (VI. Teréz-körut 41.) ügy véd által képviselt Lővy
Sándor és József budapesti lakosok ja
vára 1444 P. 46 f. tőke és több köve
telés és járulékai erejéig, amennyiben
a követelésre időközben részletfizetés
történt, annak beszámításával, a buda
pesti központi kir. járásbiróság 1941.
évi 421241/40. sz. végzésével elrendelt
kielégítési végrehajtás folytán végiehajtást szenvedőtől 1940. évi november hó
22-én lefoglalt 1560 pengőre becsült in
góságokra a feledi kir. jbiróság Pk.
3439/40. sz. végzésével az árverést el
rendeltetvén, annak végrehajtást szen
vedő lakásán, üzletében: Gömörsiden
leendő megtartására határidőül 1940.
évi május hó 16 napjának délelőtti 10
órája tűzetik ki, amikor a biróiiag le
foglalt bútorok, berendezési tárgyak,
ezüstnemü, 1 hintó, 1 szekér, I pár ló
szerszám s egyéb ingóságokat a leg
többet Ígérőnek, de legalább a becsár
Vs-részéért, kézpénzfizetés mellett el fo
gom adni.
Feled, 1941. évi április hó 21 én.
Dr. Farkas Attila s. k.
Deák József s. k.
kir. járásbiró.
kir. bir. végrehajtó.

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).

