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Magyar pünkösd.
„Mikor eljött a pünköstnek napja, 

mindnyájan egy akarattal együtt 
valának... És lön nagy hirtelenség
gel az égből mintegy sebesen zugó 
szélnek zendülése, amely betölté az 
egész házat, amelyben ülének... 
Megtelének mindnyájan szent lélek
kel és kezdenek szólni más nyelve
ken, ahogy a lélek adta nékik szól- 
niok... Péter pedig monda nékiek : 
„Térjetek meg..."

(Ap. Csel. 2i-4, 3s.)
A keresztyénség három főünnepe 

közül a pünkösd a legelvontabb 
jellegű; jelentősége a legkevésbé 
ismert, ezen ünnep gondolatvilága 
a legkevésbé feltárt. A pünkösd 
szemünkben titokzatos, misztikus, 
emberi voltunktól távol eső ünnep. 
Pedig a legemberibb, a legegyénibb 
s ez az egyszerű szavakkal leirt 
bibliai történet őserejü, magasztos 
prófécia, eme hangulatos kis pün
kösdi élmény örökérvényű, időn és 
téreken általzendülő, időszerű üzenet 
a magyarság számára.

„Mikor eljött a pünköstnek napja, 
mindnyájan egy akarattal együtt 
valának.. .“

Magyar Testvérem! Eljött a 
pünkösd s a lelkemet összeszoritja 
a fájdalom eme szóra . . .  egy szív
vel, egy lélekkel.. .  Vágyálom ez 
a magyar ugaron. Itt kisért a turáni 
átok. Itt egymás ellen acsarkodnak, 
egymás ellen harcolnak az emberek. 
Politikai és társadalmi életünk egy
más kipellengérezése. Nem tudjuk 
megérteni, hogy nem a mód, a 
miként fontos, hanem a szolgálat. 
A felvidéki politika is azért bukott 
el, mert a felvidéki szellem a 20 
év szolgálati jellegéből kivetkőzött 
s nem volt más, mint a feljelenté
sek sorozata, névtelen levelek, alá
írásgyűjtés. . .  A felekezetközi vi
szony is kuszáit. Igazán oázis a 
rimaszombati egyházak felebaráti 
viszonya, mert papjaik pünkösdi 
lelkek, akik megérzik „a nagy 
hirtelenséggel jövő, sebesen zúgó 
szélnek a zendülését.. . “

Nem érzed-e, magyarom a ter
mészet erőinek különös játékában, 
a természet viharaiban „a sebesen 
zúgó szélnek zendülését"? Nem 
ismered-e fel a sebesen zúgó ár
vizekben, amelyek ezer és ezer 
magyart tettek hajléktalanná, sok
ezer magyar földjét, vagyonkáját 
mosták el, a természetellenes idő
járásokban, a kiszántott vetésben, 
az elfagyott bimbókban, a jégveré
sekben Isten intő beszédét, amelyet 
olyan megrázóan, de annyira iga
zán és nékünk szólóan fejezi ki a

magyar bánatok, a bús magyar 
álmok szomorú szemű sámánja:

„Bánattestvérek a halál keblén 
Jó hogyha néha összebújnak..."

Nem rendül-e meg lelked, ma
gyarom ama, a világtörténelmen 
átrezdülő hatalmas sebesen zúgó 
szélnek áradásán s nem rendülsz-e 
meg a pünkösd, Péter szájából ki- 
áradó igehirdetésének hallatára...

„Térjetek meg!“ Tartsatok bün- 
bánatot, magyarok! Sok a mi bű
nünk, de a legnagyobb bűnt ön
magunkkal szemben követtük el. 
Nem tudtunk élni, közjogi viták
ban fecséreltük el nemzeti erőinket, 
nem adtunk megélhetést fiainknak 
és a magyar értékekkel idegeneket 
gazdagítottunk, elősegítettük magyar 
fiainknak kivándorlását. Idegen esz
ményeket és eszmeiséget hajszol
tunk és hajszolunk, idegen célok 
és törekvések végrehajtói voltunk, 
a magyar életet ellapositottuk, el
bürokratizáltuk, álmodoztunk, áb
rándoztunk, jelszavakat puffogtat- 
tunk s az élet kegyetlenül megcsu- 
folt, megbüntetett minket...

„Térjetek meg“, magyarjaim s 
vegyétek a szentlélek ajándékát... 
miként a tanítványok megtelének 
szentlélekkel.

A hosszú télies időjárásból hirtelen 
felocsúdott természet is ragyogó fénnyel 
adózott május 25-én, vasárnap a magyar 
hősök emlékének, akik az 1000 éves 
haza megvédésére életüket áldozták fel. 
A „Hősök Napján" Rimaszombat közön
sége is kegyeletes hálával ünnepelt. Az 
ez évi megemlékezésnek különös jelen
tőséget adott, hogy ez alkalommal ke
rült leleplezésre az az emléktábla, amely 
a rimaszombati volt egyesült protestáns 
főgimnázium hősi halált halt tanárának 
és tanítványainak emlékét lesz hivatva 
megörökíteni az idők végtelenségéig.

A hivatalos ünnepséget Rimaszombat 
megyei város a helybeli katonai állomás- 
parancsnoksággal karöltve az Ország
zászló előtt rendezte meg. Délelőtt 10 
órakor a keresztény felekezetek templo
maiban hivatalos istentiszteletek folytak 
le, amelyeken megjelentek a honvédség 
és hatóságok képviselői. A katolikus 
templomban Radány Lajos esperes-plé
bános fényes segédlettel celebrálta a 
szentmisét, mig a református templom
ban Varga Imre, az evangélikusban pe-

Szükségünk van „‘Lélek “-re, ma
gasabb lelkiségre. Mi a magyar 
pünkösd lelke? Magyarságunk mé
lyebb átérzése, magasabbrendü ma
gyarságtudat. Átértékelése annak, 
hogy a magyarság nem üzlet, nem 
ipar, nem árucikk, amelyet minden 
szánalmas szolga-és kufárlélek ma
gáénak vallhat, hogy a magyar 
gondolat, a magyar élet nem léha 
hányavetiség, gőgös fintor, kedélyes 
kvaterkázás.

A magyarság nem politikum, nem 
elfecsérelhető értéktelen semmiség, 
hanem a magyar élet szent elkötele- 
zés, véres, könnyes, bánatos életút, 
mélységes életeszmény, halhatatlan 
gondolat, véres bélyeg Európa 
homlokán...

A magyarság szolgálat, a magyar 
élet önfeláldozás, örök lemondás. 
Ez a magyar pünkösd lelke, amely 
magyar — a magyar lét ősforrá
saiból fakadó, népi keresztyén — 
emelkedett, jóságos, megbocsájtó, 
reális, — a tényekkel számoló — 
nem álom, ábrándkergető, szél
malomharcot v ív ó . Várjuk a magyar 
pünkösd lelkét, amely ledönti a 
társadalmi válaszfalakat s szabad, 
magasabb horizontot nyit a ma
gyarnak. ..

dig Baráth Károly mondott szivhezszóló 
beszédet és imát az elesett magyar 
hősökért.

Délelőtt 11 órára vonultak fel kürt
szóval a Tompa-térre a honvédhuszár 
és a határvadász diszszázadok, zászlaik 
alatt a tűzharcosok és hadirokkantak, a 
fúvószenekarral az élen a cserkészek, 
majd a leventék hosszú sora, azután 
zárt sorokban az egyes iskolák és tes
tületek. Az Országzászló előtt foglaltak 
helyet az egyházak és hatóságok kép
viselői dr. ’Sóldos Béla főispánnal és 
dr. Horváth Árpád alispánnal az élen. 
Néhány perccel 11 óra előtt futottak be 
a hősök emlékére rendezett staféta-ver
seny résztvevői. Elsőnek a gimnázium 
futója ért be, akit követett a leventék 
és a huszárok stafétája. A befutók ne
vében Futó Géza levente-oktató tette le 
a megemlékezés babérkoszorúját az Or
szágzászló talpazatára, mig OJcsárik Pál 
huszár az önálló huszárszázad hatalmas 
koszorúját helyezte el. Majd a cserkész 
fúvószenekar eljátszotta a Magyar Hiszek
egyet, mely után a nemzeti színekkel

S a tanítványok „megtelének 
szentlélekkel s kezdenek szólni más 
nyelveken, ahogy a lélek adta né
kik szólniok...“ Jézus tanítványai
ban a pünkösd gyökeres változást 
idéz elő. Egész bensőjüket felfor
gatja, átformálja, átalakítja, átmele- 
giti, áttüzesiti, úgyhogy szólanak 
idegen nyelveken. Tulajdonképen 
lényegileg semmi változás nem tör
tént, csak arcukon, lényükön, mi
ként Veronika kendőjén, általverő- 
dött az Ur Krisztus képe és a sze
retet üvegharangja csendült meg a 
lelkekben és muzsikált az ajkakon 
égi hangokon...  A magyar pün
kösd is meghozza, meg fogja hozni, 
mert meg kell hoznia a pünkösdi 
„Szentlélek" adományait, kegyelmi 
ajándékait.. .  A szeretetet nemzet
testvéreink, a megértést idegen 
testvéreink... a szociális megértést 
és megérzést az elesettek, meg- 
bocsájtást a vétkezettek, az eltéve- 
lyedettek. . .  az önzetlenséget az 
élet sötét sikátoraiban vergődők s 
az ■ élet árnyékos oldalain lakók 
iránt. . .

és akkor megindul az uj magyar 
honfoglalás, a szivek honfoglalása... 
új magyar történelem indul meg, 
amely a magyar lelkekbe van Írva.

— dil.

feldiszitett dobogóra lépett az ünnepség 
szónoka:

dr. Istók Barna kir. törvényszéki 
biró, a Magyar Tűzharcos Szö
vetséghelyi csoportjának elnöke. 

Rövid, de hatásos beszédében méltatta 
az 1914—18. évi világháború katonáinak, 
majd a felujódott magyar honvédségnek 
világraszóló hősiességét. A világháború 
— mondotta —

69 millió harcost állított a küz
delem porondjára. Ebből csak 
a magyarok közül 660.000 en 
haltak hősi halált, 300.000 en 

váltak hadirokkanttá 
és az ország tönkrement és elszegénye
dett. De a nemzet a hősi halottak ön- 
feláldozásából merített példát ahhoz a 
szívós munkához, amely talpraállította 
a nemzetet és amely munka megterem
tette a maga gyümölcsét: hogy ma a 
húsz év előtti állapotokhoz képest erő
sek vagyunk, területileg sokat vissza
kaptunk és visszaszereztünk. „Ezekben 
a legújabb eseményekben honvédeink 
mutatták meg azt az erőt, amely nem-

A diákhősök emlékezetének áldozott 
Rimaszombat a „Hősök Napjá“-n.

H iv a ta lo s  ün nepség  az O rszágzászló  elő tt. — L elep lezték  a g im n ázium  e le se tt  ta n á 
rának  és ta n itv á n y a in a k  em léktáb lá já t.
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zetiinkben él s amelynek ősforrása a 
messzi történelmi múltban valahonnan 
Ázsia belsejéből ered." A nagy tetszés
sel fogadott beszédet az ünnepi szónok 
ezzel az óhajtással fejezte be:

„Higyjük, hogy a világháborús hőseink 
és ifjú honvédségünk véráldozata meg

termékenyíti ősi erényeink televényét, 
hogy ösztökélni fog még a hiányzó bir
tokaink visszaszerzésében s annak meg
tartásában elszántságot ad, nehogy még 
egyszer lesüllyedjünk az életnek alig 
nevezhető nyomorúságos tengődésbe".

A „Ferenczy István" cserkész-csapat 
zenekara eljátszotta a Himnuszt, mire 
a rövid, de bensőséges és fegyelmezett 
keretekben lefolyt ünnepség véget ért 
és az alakulatok, valamint a nagyszám
ban megjelent közönség átvonult a gim
náziumba.

A g im n á ziu m i hősök em léktáb láján ak  le lep lezése .

A napos és meleg időjárásra tekin
tettel a gimnáziumi ünnepélyt az épület 
előcsarnokában tartották meg, ahová 
már beépítették, zöld girlanddal övezték 
és nemzeti szinü lobogóval takarták el 
a leleplezendő emléktáblát, amit a Rima- 
szombati Volt Diákok Szövetsége készí
tetett el. A Szövetség képviseletében 
Budapestről 10 tagú küldöttség élén 
megjelentek dr. Groó Béla igazgató-fő
orvos, elnök, dr. Lukács Géza minisz
teri osztálytanácsos, alelnök és Baksay- 
Stech Géza bankigazgató, föpénztáros. Áz 
épület előtt foglaltak helyet az egyházak, 
a katonaság és a hatóságok kiküldöttei, 
a gimnázium ifjúsága, a tűzharcosok és 
hadirokkantak. A Ferenczy-utcán vettek 
frontot a katonai diszszázadok, a leven
ték és cserkészek. Nagyszámban jelentek 
meg a főgimnázium volt növendékei 
nemcsak Rimaszombatból, hanem a 
messze vidékekről is.

A szónoki asztalt az intézet bejáratá
nál helyezték el. a leleplezendő emlék
mű mellett négy diákcserkész helyez
kedett el és ugyancsak idevonult a gim
názium énekkara, amely Lackner László 
vezénylete mellett elénekelte a Magyar 
Hiszekegyet.

Az ünnepélyes hangok után dr. Groó 
Béla lépett az asztalhoz. Mélyen a Iel- 
kekhez szóló beszédben adta át az em
lékművet a gimnázium mai vezetőségé
nek. Először vázolta a két évvel ezelőtt 
megalakult Rimaszombati Volt Diákok 
Szövetségének ama célkitűzését, amely 
most még csak az emléktábla, később 
azonban egy nevekkel ellátott emlékmű 
megalkotásával akarja a gimnázium hősi 
halottjainak emlékezetét örök időkre 
kőbevésetni. A mai fiatalság elé állította 
az öregdiákhősök példátadó erényeit, 
mondván, hogy „a hősök legméltóbb 
nyughelye az utódok emlékezetében, ra
jongó tiszteletében, soha el nem múló 
hálájában és a rájuk váró örök emlé
kezésben van. Á kiöntött drága vér 
parancsolóan követeli tőlünk, hogy ne 
álljunk meg csak az emlékezésnél, ha
nem merítsünk erőt az ő hálájukból, 
folytassuk harcainkat a magyar igazság 
teljes eléréséért: a magyar föld minden 
porszeméért".

Az Alma Mater hűséges fia hazafias 
fűztől áthatott szép szavait végül Így 
fejezte be :

„Ma az ország valamennyi falujában 
minden templom közös szentéllyé vált és 
mindenütt csak egyről prédikáltak : a 
hazaszeretetről, az önfeláldozásról. Ma 
mindenhol azoknak a megdicsőüléséről 
imádkoznak, akik a legdrágább kincsü
ket : az életüket adták a hazáért. 
Templomi imádságunk után idejöttünk, 
hogy Alma Materünk falai között meg
emlékezzünk róluk s örök emlékezetükre 
elhelyezzük itt a mi külön hősi oltá
runkat".

„Trikolorunkkal leboritott hősi emlék
mű hirdesd e gimnázium minden tanu
lójának múlhatatlan időkig, hogy ne lett 
légyen hiába e hősök vérének folyása. 
Beszélj majd ezentúl nekik izzó haza
szeretetről, hősi önfeláldozásról. Hirdesd 
a szemlélőnek a legszebb erények egyi
két, a hazáért élni és halni tudást. 
Messze tájak harcmezeiről suhanjon át 
e hősi halottak lelke az ünneplő kö
zönségen, megilletni a sziveket, felforró- 
sitani a kebleket a nagy s hősi önfelál
dozás nyomán megtermő végső dicső 
diadalra".

A „Hulljon le a lepel!“ szavakra a 
szónok oldalán álló huszárkürtös az 
„Imához" kürtjelet intonálta, mire a 
diszszázadok feszes vigyázba állottak, a 
tűzharcosok meghajtották zászlóikat és 
a közönség felállva némán tisztelgett a 
diákhősök szent emléke előtt.

A kegyeletes aktus után vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, gimnáziumi 
igazgató a hála és köszönet meleg sza
vaival vette át az emléktáblát. Majd

költői veretű beszédben méltatta a nap 
jelentőségét és jellemezte a magyar 
hősiességet. „Hősök bölcsője és hősök 
sirja volt mindig Magyarország", a hő
sök emlékéről beszél ebben az ország
ban minden kő és az ő dicső emléküket 
hirdeti a déli harangszó is, (amely a 
véletlen folytán éppen e pillanatokban 
hangzott el). Úgy a világháború hős ka
tonáinak dicső haditettei és az ifjú ma
gyar honvédség harci dicsősége bizo
nyítja, hogy a magyarnak a népek so
rában az elsők között van a helye. A harc
tereket vitézen átküzdő ezüstöshaju igaz
gató ezután az ifjúsághoz szólt és a hősök 
életpéldájára mutatva figyelmeztette őket 
az életbeni kötelességükre és a testi 
erőn belül a lélek tisztaságára.

Figyelmeztette tanítványait az egymás 
megbecsülésére, az összefogásra, a ka
tonai és lelki erények ápolására. „Istenen 
kívül csak önmagatokban bízzatok és 
legyetek mindig öntudatos magyarok", 
fejezte be nagyhatású beszédét vitéz 
Fábián Vilmos.

Most Szokolay Imre VII. o. t. szavalta 
el dübörgő erővel Gyóni Géza: „Csak 
egy éjszakára hozzátok el őket !“ cimü 
döbbenetes hangú költeményét, majd az 
énekkar elénekelte a Himnuszt.

Az emléktábla alá Kovács Ödön VIII. 
o. t, a gimnáziumi ifjúság, Jurasko Pál 
a hadirokkantak, dr. Istók Barna pedig 
a tűzharcosok babérkoszorúját helyezte 
el. Majd a katonaság és az egyéb kivo
nult alakulatok, valamint a diákság tisz
telegve vonult el az emlékmű előtt.

A felemelő érzésekkel telt ünnepség 
után a közönség megtekintette a gimná
zium előcsarnokának jobboldali falába 
beépített emléktáblát, melynek művészi 
kivitele mindenkit lenyűgözött. A fehér 
márványba vésett szöveget pompás, ma
gyar stílusban és a katonai jelvények
kel ékesített zöldpatinás ráma övezi. 
Alján gyönyörű bronzkoszoru, dr. Groó 
Béla elnök ajándéka.

Az emléktábla a következő felírást 
hordja :

„Pro Patria ! 1914—1918. Hősi ha
lált halt tanárunk és diáktársaink 
emlékének a rimaszombati gimná
zium volt diákjainak szövetsége".

A R im aszom b ati G im názium  
V o lt  D iák ja in ak  S zövetsége

a város mély háláját érdemelte ki azál
tal, hogy oltárt emelt a hősök emlékére. 
Úgy a Szövetség, mint a gimnázium 
igazgatósága fáradhatatlan munkájával 
tette lehetővé, hogy a leleplezési ünnep
ség mindenki számára felejthetetlen ma
radjon. Az eszme megvalósulása a Szö
vetség érdeme, az ünnepség megrende
zése pedig a helyi bizottság dicséretét 
képezi.

A legfőbb elismerés azonban a dr. 
Groó Bélát, a Szövetség önzetlen akaratú 
lelkes elnökét illeti, amely kifejezésre 
is jutott szombaton este. A Polgári
körben ekkor mintegy 120 terítékes est
ebéden gyűltek össze az öregdiákok, 
akiknek soraiban — mint vendégek — 
megjelentek dr. ’Sóldos Béla főispán és 
dr. Horváth Árpád alispán is. A vacso
rán dr. Mihalik Dezső, a népszerű rima- 
szombati öregdiák a helyi bizottság ne
vében köszöntötte dr. Groó Bélát, aki 
az üdvözlésre megható szavakkal vá
laszolt.

A Rimaszombati Volt Diákok Szövet
sége ez utón köszöni meg együttesen 
és egyenként mindazoknak szives ado
mányát, akik az emléktábla elkészítésé
hez és a leleplezés költségeihez hoz
zájárultak.

— A Szegedi Ipari Vásár a folyó 
évben junius hó 8-tól 18 ig terjedő idő
ben lesz megtartva. A vásárra féláru 
vasúti jeggyel lehet utazni. Felvilágosí
tásokkal szívesen szolgál a Járási Ipar- 
társulat (Iparos u. 5. sz.), ahol utazási 
igazolványok is kaphatók.

Igmándiviz
so k szo r

életm entő

A Mária Kongregáció disznagygyülése.
Május 25-én, vasárnap délelőtt a 9 

órai szentmise keretében avatta fel 
Radány Lajos esperes-plébános a Mária 
Kongregáció 34 uj tagját. Ebből az ün
nepélyes alkalomból a Kongregáció 
leányai a Boldogságos Szűz tiszteletére 
május 24-én, szombaton este a Katoli
kus Kör nagytermében kitünően sike
rült műsoros disznagy gyűlést rendeztek.

A termet zsúfolásig megtöltötte az 
érdeklődő közönség, amelyet Ádám Antal 
segédlelkész, a Kongregáció prézese üd
vözölt. A lelkekhez szóló beszédében 
méltatta az egyesület vallásos, karitatív 
és kulturális működését és annak párt
fogására hivta fel a katolikus társadal
mat. A beszéd előtt a kongreganisták 
elénekelték saját himnuszukat elismerés- 
reméltó összhanggal.

Az est célját hiven jelképezte egy 
rendkívül hatásosan és művésziesen be
állított élőkép, melyet halk zeneszó fes
tett alá és együttesen kifejező erejével 
megfogta a sziveket. Szűz Mária alakját 
Szűcs Irén elevenítette meg tiszta szép
ségével. El bájolóan kedves angyalkák 
voltak : Janisch Zsuzsa, Benedek Gizi, 
Sarinay Anikó, Huszanyik OJga, Utrata 
Kató, Zsenei Sári, Molnár Valéria és 
Nyerges Gizi.

Emelkedett hangulatban került ezután 
sor az „Esti imááság“ c. három fel- 
vonásos társadalmi, énekes és táncos 
ifjúsági színműre. Goriczki Elvira szép 
darabja magas erkölcsi tanulságaival és 
drámai feszültségével nehéz feladat elé 
állította a szereplőket, akik azonban 
egytől-egyig kitünően feleltek meg a 
reájuk bízott szerepek követelményei
nek. A főszerepekben Szűcs Irén és Bar- 
tos Márta kifejlett színpadi készséggel 
és kifejezően érzékeltették meg azt az 
ellentétet, amit alakításuk megkivánt. 
Játékuk, énekük és kellemes megjelené

sük tökéletes volt. Vaskó Gyuláné drá
mai szerepében egészen magas fokra 
emelkedett. Jól dolgozta ki nehéz szere
pét Nagy Mária. Hlozek Lili kedvessé
gével és elevenségével hatott. Üdítő 
élményt jelentettek a darab legkisebb 
szereplői : Jetiinek Olga és Gecse Kató, 
akik gyermeki bájjal és bátor fellépés
sel kapcsolódtak bele a játék menetébe. 
Nagy kacagást váltottak ki Kriska Márta 
eredetien palócos és Zeitham Erika ti
pikusan cigányos leányalakjai. Jók vol
tak Kirá ly  Alice a cigány- és Huszanyik 
Irén az öreg parasztasszony szerepében. 
Valamennyien kiérdemelték a többi sze
replőkkel együtt a közönség tapsait. 
Az egyes szerepekben kitűntek még 
Szabó Ica, Olajos Márta, Göldner Márta, 
Huszanyik Olga és Irén, Nyerges Irén, 
Tóth Erzsébet és Szvejkovszky Ilona. 
Nagyszerű volt és megismételtették a ma
gyarruhás táncot, amelyet Csorba Edith, 
Gecse Alice, Durda Éva, Virók Erzsi, 
Szopcsdk Rózsi és Zeitham Erika jártak 
lendületes ügyességgel Lali Sándor zene
karának pattogó muzsikájára.

Az Ízlésesen megrendezett és nagy 
türelemmel betanított előadás méltó si
kere elsősorban M. Laurentia irgalmas 
nővér érdeme. Részt kérnek a sikerből 
M. Paulina, a Széman-intézet főnöknője, 
aki a tánc-és énekszámokat tanitotta be, 
valamint a Kongregáció egész vezető
sége is, akik Lippa Piroska és Ádám 
Antal elnökökkel az élükön újból be
bizonyították, hogy a hitélet céltudatos
ságába megfelelően tudják beállítani a 
szórakoztatás eszközeit is.

Az erkölcsi sikerhez párhuzamosan 
járult az anyagi eredmény is, melynek 
tiszta jövedelmét a szegénysorsu elsó- 
áldozók felsegélyezésére használják fel. 
így válik valóra az a nemes cél, amelyet 
a Mária Kongregáció zászlajára irt.

Május 26-án d. e. 11 órakor tartotta 
meg a „Rimaszombat és Vidéke Hitel- 
szövetkezet, mint az O. K. H. tagja,, 
XlX.-ik évi rendes közgyűlését iá. Szabó 
Elemér földbirtokos elnöklete mellett.

A közgyűlés letárgyalta a Sichert Ká 
roly ügyv. alelnök által előterjesztett 
üzleti évi jelentést és a Sárkány István 
ügyv. igazgató által felolvasott 1940. 
évi zárszámadásokat, melyekből megálla
pítható volt, hogy a szövetkezeti eszmét 
Gömör és Kishont vármegyében úgy a 
városi, mint a falusi társadalom nemcsak 
erősen felkarolta, de azt spontán ter
jeszti és fejleszti is mert meggyőződött 
arról, hogy gazdasági érdekeinek hatal
mas ̂  támogatóját, védelmezőjét tudja a 
szövetkezetekben. Az üzleti jelentés sze
rint a Hitelszövetkezetnek az 1940. év 
végével 832 tagja volt, akik összesen 
2394 üzletrészt jegyeztek, ezen időpont
tól a közgyűlés napjáig a tagok növe
kedése és az üzletrészek jegyzése to
vábbi emelkedést mutat, amennyiben 
jelenleg a tagok száma már 933, akik 
2832 üzletrésszel bírnak. Ez egészséges 
fejlődést jelent.

Közli a jelentés, hogy a Tátrabank 
állománya még nem lett teljesen átvéve, 
még kb. 250.000 P. átvétele ügyében 
folynak a tárgyalások s közli azon igen 
örvendetes tényt is, melyet az érdekel
tek nagy megnyugvással vesznek tudo
másul, hogy a Rimaszombatból evakuált 
„Földműves Kölcsönös Pénztár" (Rol- 
nicka) kölcsön-állományának átvételére, 
mely több mint 1,500.000 pengő értékű, 
megbízást kapott az Országos Központi 
Hitelszövetkezettől a Rimaszombat és 
Vidéke Hitelszövetkezet. Kiemeli a jelen
tés azt, hogy ha az evakuált F. K. P. 
kölcsön-állománya, mellyel jár egy na
gyobb betét-állomány átvétele is, szi
gorú becslés és bírálat után is zökke
nőmentesen lesz átvehető, a Rimaszom

bat és Vidéke Hitelszövetkezet várme
gyénk legerősebb pénzintézetévé lép elő. 
Megállapítja a jelentés, hogy a Tátra
bank épületét a teljes banki berendezés
sel hitelszövetkezeti székháznak meg
vette az igazgatóság s hogy ezen vételt 
a m. kir. pénzügyminisztérium, a Magyar 
Nemzeti Bank és 0. K. H. hathatósan 
elősegítette. A zárszámadásokból kitűnik, 
hogy a Hitelszövetkezet saját tőkéje az 
1940. év végén 61,704 P., mely úgy
szólván naponta emelkedik, mivel min
den újonnan belépő tag üzletrész jegy
zésével növeli ezt, hogy a 699,001 P. 
betétet kezelt s hogy a kihelyezett köl
csönök összege 1,085.505. Mindezen szá
mok azóta is a közgyűlésig erősen emel
kedtek.

A kimutatott eredmény, mint tiszta 
nyereség 1503.29 P., ezen felül ered
mény a zárlat előtt már tartalékra köny
veit 5122.40 pengő és leírásra fordított 
2714.13 P., mely műveletek a belső 
megerősitéstcélozzák. Osztalékban 4 °/o-ot 
fizet tagjainak a teljesen befizetett üzlet
részek után a Hitelszövetkezet.*

A közgyűlés nagy örömmel vette tu
domásul az előteijesztett jelentést és a 
zárszámadásokat, a felmentvényt meg
adta és a nyereség felosztására vonat
kozó igazgatósági javaslathoz hozzájá
rult, megállapította az igazgatósága vég
rehajtó bizottság és felügyelőbizottság 
jelenléti dijait, kegyelettel áldozott az 
elhunyt Czirbesz József nyug. kőburgi 
felügyelő nemes emlékének, aki egyik 
alapitó tagja és azóta is igazgatósági 
tagja volt a Hitelszövetkezetnek. Helyére 
az igazgatóságba megválasztotta dr. 
Balogh Ádám rimaszombati állami kór
házigazgató-főorvost és újonnan meg
választotta a sorrend szerint kilépő két 
érdemes igazgatósági tagját: Valaszkay 
Rezsőt és Kerekes Istvánt.
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Keressünk gyógyulást, üdülést és szórakozást a 
korszerűen átépített kiváló gyógyhatású

p a r á d - f  ü  r d ö b e n .
Idény május 14—szept, 30-ig. Főidény julius— 
augusztus hónapban. Arzénvasas-timsós és 
szénsavas fürdők. Modern vizgyógyintézet.
ivókúrák. Hegyi strand, 300 folyóvizes szoba. 
126 hold park. Diétás ellátás. Elsőrendű konyha 
uj vezetéssel. Főidényi szobákat kérjük már most 
megrendelni. F ü r d ö i g a z g a t ó s á g  — P á r á d .

Végül letárgyalta a közgyűlés az uj 
alapszabályokat, melyekben a legfonto
sabb eltérés az uj cég. Az 0. K. H. a 
Hitelszövetkezet eredményes munkáját 
és jövőbeni pozíciójának kidomboritását, 
hatásköri növekedését azzal is szemlél
tetni kívánja, hogy cégének megváltoz
tatását javasolja. Az uj cég: „Rim aszom 
bati Járási Hitelszövetkezet, mint az O . K . H . 
ta g ja “ lesz.

A napirendi 8. pont letárgyalása után 
Perecz  Samu tag szólalt fel. Ö — úgy
mond — aki résztvett még a cseh meg
szállás alatt a Hitelszövetkezet uj életre 
keltése munkájában, tudja, hogy az 
igazgatóság mily lelkesen foglalkozott a 
jövő érdekében s ma ismét megbízható 
magyar kezekben látja a Tátrabanktől 
átvett betétek és kölcsönök kezelését, a 
legnagyobb elismerését fejezi ki az igaz
gatóság, felügyelőbizottság és tisztviselői- 
karnak, kérve a közgyűlést, hogy az 
elismeréshez csatlakozzék. A közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel tette magáévá 
Perecz Samu javaslatát, mely után elnök 
megköszönte a maga, elnöktársa, az 
igazgatóság és felügyelőbizottság nevé
ben az elismerő szavakat, a közgyűlést 
azzal zárta be, hogy a megnyilvánult 
bizalom csak erősíti a vezetőséget a 
jövő nagy feladatainak elvégzésére: a 
magyar nemzetet a közgazdaság terén 
hathatósan szolgálni. (X)

Előadás Budapest
Fürdővárosról,

Hasznos és élvezetes előadásban 
volt része május 24-én, szombaton 
este fél 7 órakor a Nemzeti Film
színházban összegyűlt nagyszámú 
közönségnek. A Polgárikor kultur- 
bizottsága egyórás műsor kereté
ben hazánk gyönyörű fővárosáról, 
mint a gyógyfürdők „Mekká“-járól 
nyújtott alapos ismertetést. Az elő
adás kétségtelenül bebizonyította, 
hogy Budapest, mint fürdőváros 
teljesen pótolja a külföldi nagy és 
hírneves fürdőket és igy semmi 
szükség sincs arra, hogy az, aki 
meggyógyulni vagy üdülni akar, 
más országbeli fürdőhelyeket keres
sen fel.

Id. Rábely Miklós, a Polgárikor 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
akiknek soraiban dr. ’Sóldos Béla 
főispánnal, dr. Horváth Árpád alis
pánnal és Éva László polgár- 
mesterrel az élén ott láttuk a vár
megye és város társadalmának min
den számottévő egyéniségét. Üd
vözölte az elnök a budapesti Gyógy
hely Bizottság kiküldött előadóját, 
városunk neves szülöttjét, dr. Groó 
Béla igazgató-főorvost, aki maga 
is jelentős szerepet tölt be annak 
a kitűnő szervezetnek az életében, 
amelynek élén dr. Karafiáth Jenő, 
a Székesfőváros lelkes akaratú fő
polgármestere áll, igazgatója pedig 
az ugyancsak városunk szülöttje: 
dr. Gaál András egyetemi magán
tanár.

Ezután nagy érdeklődés mellett 
dr. Groó Béla tartott szakavatott 
előadást Budapestnek ama nagy- 
jelentőségű hivatásáról, amelyet az 
ország életében, mint gyógyító té
nyező betölt. Élvezetes formában 
ismertette a budapesti fürdők fej
lődését és a bennük rejlő gyógyí
tási lehetőségeket. Rámutatott arra, 
hogy Budapest — a többi fürdő
helyekkel szemben — azzal az 
előnnyel is bir, hogy világvárosi 
szórakozási lehetőségekkel is ren

delkezik. A nagy tetszéssel foga
dott előadás után kiosztották a mű
vészi ízléssel elkészített prospektu
sokat, majd sor került a hangos 
kulturfilm levetitésére. A mintegy 
félóráig tartó film elibénk tárta a 
magyar főváros minden szépségét 
és az összes gyógyfürdőkről ké
szült meggyőző erejű felvételeket. 
A filmből láthattuk Budapestnek, 
mint fürdővárosnak 2000 év alatti 
óriási fejlődését, amikor az aquin
cumi római medencétől a török 
fürdőkön keresztül a mesebeli pom
pával feldiszitett Gellért-fürdőig és 
a tündérszép Margitszigetig jutott 
el a gyógyulást és üdülést kereső 
beteg.

A Polgárikor kulturbizottságát a 
legteljesebb elismerés, a budapesti 
Gyógyhely Bizottságot pedig hálás 
köszönet illeti azért, hogy a nagy
szerű filmet — sok más nagyobb 
várost megelőzve — Rimaszom
batban bemutatta. Elismerés illeti 
a Nemzeti Filmszínház igazgatósá
gát is, amely a termet és a vetítő
gépet díjtalanul bocsájtotta a nemes 
célra.

Emlékezzünk: 1915. junius 2.
Volt besztercebányai 16. honvéd

gyalogezredünknek a galíciai Kai- 
nikuv környékén vívott igen súlyos 
harcai alatt Hajós József tartalé
kos főhadnagy tüntette ki magát. 
Géppuskáival olyan hatásos tűz alá 
vette a szomszédos védőkörletbe 
tört oroszokat, hogy az ellenség a 
betörés helyét ismételt próbálko
zások ellenére sem tudta kiszélesí
teni. Később kisebb orosz osztagok 
megkerülték a géppuskákat, de 
Hajós főhadnagy ekkor sem jött 
zavarba, hanem folytatva az orosz 
zöm tűzzel való lefogását néhány 
emberével a háta ellen támadó oro
szokkal vette fe l a harcot. Ezalatt 
súlyosan megsebesült, majd a hely
színen hősi halált halt. Hajós fő 
hadnagyot a katonai érdemkereszt
tel tüntették ki.

Kedves Olvasóinak, Előfize
tőinek és Hirdetőinek örö
mökkel teljes és kellemes 
ünnepet kíván a

„G öm ör“.
Aranylakodalom. G y ö r y -N a g y  Samu 

nyug. MÁV. felügyelő és felesége, m i 
hályfalusi F orgon  Irma a gömörmegyei 
felsővályi ref. templomban tartották 
aranymennyegzőjüket. A ritka szép év
fordulót elért házaspárt Székely Berta
lan ref. lelkész áldotta meg. Majd úgy 
ők, mint gyermekeik: dr. Győry-Nagy 
Lajos és dr. Győry-Nagy István ismert 
miskolci ügyvédek Úrvacsorát vettek. 
Az aranylakodalom alkalmából Győry- 
Nagy Samu és hitvese, aki ősrégi gö
mörmegyei nemesi családból származik, 
egy művészi kivitelű ezüst áldozókelyhet 
adományoztak a felsővályi ref. egyház
nak, mig fiaik értesítették a miskolci 
ref. egyháztanácsot, hogy az évforduló 
megörökítésére órával és harangjátékkal 
szerelik fel az ősi avasi templomot, ha
sonlóan a szegedi fogadalmi templom 
toronyórájához. A jubiláns házaspárt so
kan keresték fel szerencsekivánataikkal, 
köztük vitéz Lukács Béla ny. államtit
kár, m. kir. titkos tanácsos és vitéz 
Borbély-Maczky Emil borsodi kormány- 
biztos-főispán is.

Megemlékezés Trianonról. A rima- 
szombati m. kir. állami polgári fiú- és 
leányiskola junius 3-án „Trianonéról 
megemlékezést tart az iskola torna- 
csarnokában.

— Esküvő. Kisnyiresi P a p p  Judit és 
felhévizi B ihary  Barna vm. irodaigazgató 
junius 4-én d. u. fél 7 órakor tartják 
esküvőjüket a rimaszombati r. kát. 
plébánia-templomban.

A finn követ Gömörmegyében.
Finnország budapesti követe és konzulja 
vasárnap meglátogatta Gömörmegye 
nevezetességeit. Kíséretében dr. K ara - 
Jidth Jenő Budapest Székesfőváros fő
polgármestere és dr. Kelemen Kornél 
országgyűlési képviselő, az OTT elnöke 
voltak. A magas vendégek vasárnap 
délelőtt rövid ideig városunkban is tar
tózkodtak, ahol őket dr. ’Sóldos Béla 
főispán üdvözölte.

Egyházi kinevezések. XII. Pius pápa 
dr. Privitzky Gyula kanonokot, Rozsnyó 
város plébánosát pápai prelátussá ne
vezte ki. Bubnics Mihály rozsttyói me
gyéspüspök általános helynökévé dr. 
Pobozsny i Róbert kanonokot választotta.

Főigazgatói látogatás. Bensőséges 
ünneplésben részesítette szerdán a hely
beli polgári fiú- és leányiskola Buday  
Géza miskolci tankerületi kir. főigazga
tót. A tornacsarnokban összegyűlt 400 
fiú- és leánytanuló előtt dr. Szeijarth  
Vilmos igazgató üdvözölte a főigazgatót, 
majd a tanuló ifjúság 2 képviselője kö
szöntötte, kiemelve különösen azt, hogy 
Rimaszombat polgári iskolái most először 
köszönthetnek falaik között magyar fő
igazgatót. A főigazgató válaszában hang
súlyozta, hogy Rimaszombat iskolái 
lélekben is visszatértek az anyaország
hoz. A főigazgató szerdán a gimnáziu
mot és az elemi iskolákat is megláto
gatta.

Vitézi eskütétel. Gömör és Kishont 
vármegye Vitézi Székének rimaszombati 
helyiségében május 27-én, kedden dél
ben tette le a vitézi esküt Aczél Sándor 
tart. vadászfőhadnagy, Rozsnyó megyei 
város főmérnöke. Áz uj gömörmegyei 
tiszti vitézt az eskütétel után vitéz R a j -  
hálhy Sándor alezredes, vm. székkapi
tány köszöntötte. A bensőséges kis ün
nepségen, amelyen megjelentek az uj 
vitéz családtagjai és barátai, közremű
ködött vitéz Keresztes László ny. m. kir. 
százados, vm. széktartó is.

Közellátási hivatal a vármegyehá
zán. D r. ’Sóldos Béla főispán, közellá
tási kormánybiztos rendelkezésére a 
vármegyeháza első emelet 9. számú ter
mében dr. Halász István vm. II od fő
jegyző vezetése mellett külön közellá
tási hivatalt állítottak fel, amelynek 
hatáskörébe tartoznak az összes köz- 
élelmezési ügyek. Az ügyosztály telefo
non a vármegyei központ utján érhető 
el. — Itt említjük meg, hogy a liszleliá- 
tás terén beállott kisebb zavarok dr. 
’Sóldos Béla főispán, közellátási kor
mánybiztos erélyes rendelkezéseinek kö
vetkeztében a hét végére megszűntek.

Evang. pünkösdi istentiszteletek.
Pünkösd első napján Baráth Károly 
lelkész végzi az istentiszteletet és Úr
vacsorát oszt. Délután Lovas-Kovács 
András hirdeti az igét ; második ünnep 
délelőttjén Zólyomi Pál ny. lelkész végzi 
a szolgálatot.

Kinevezések. A m. kir. belügyminisz
ter Rimaszombat megyei városhoz Cson 
tos Árpádot adóhivatali tisztté, Halász  
Dezsőt pedig adóhivatali gyakornokká 
nevezte ki.

— Amit ma megtehet, ne halassza 
holnapra, mert junius 5-én van a m. kir. 
Államsorsjáték húzása s I a elfelejti meg
vásárolni a sorsjegyet, úgy azon nem 
vehet részt, pedig a főnyeremény 40.000 
ar. pengő.

Közös érettségi találkozó Rima
szombatban. A Rimaszombati Gimná
zium Volt Diákjainak Szövetsége felhivja 
azokat, akik az egyesült prot. főgimná
ziumban az 1891., 1896., 1901., 1906., 
1911., 1916., 1921. és 1931. években 
érettségiztek, hogy a junius második fe
lében rendezendő közös találkozás elő
készítésére címüket sürgősen közöljék 
dr. Kubinyi Aladár, budapesti ügyvéddel 
(lakik Budapest, XI. Bercsényi-ut 6), 
vagy a Szövetség rimaszombati helyi 
bizottságának titkárjával: Zólyom i Pál 
nyug. lelkésszel.

A vásárlási könyveket a városi kö
tött gazdálkodási hivatal már jórészt 
kiosztotta. Rimaszombatban mintegy 
3200 könyvet igényeltek. Megemlíthet
jük, hogy városunk az országban az el
sők közé tartozott, ahol a közönség 
már a rendeletet követő napokban meg
kapta a vásárlási könyvet.

— I g a z —
ami igaz, egy főnyeremény 
nagy szerencse ! De hogy 
módunkban legyen nyerni, 
vegyünk idejében 3 P-ért 
egy egész, vagy 1’50 ért 
egy fél j ó t é k o n y  célú 
állami sorsjegyet, mellyel 
a következő ö s s z e g e k e t  

n y e r h e t j ü k :

4 0 .0 0 0  a r .  P
főnyereményt, 

vagy :
20.000 P, 10.000 P, kétszer
5.000 P, négyszer 2.500 P, 
hatszor 2.000 P, huszon
kilencszer 1.000 P, össze
sen 24 000 P. nyereményt
348.000 P. é r t é k b e n .

Kapható osztálysorsjegy 
főárusitóknál és dohány

tőzsdékben.

H ú zá s  ju n iu s  5 -á n .
Ev. egyházi ünnepélyek. Áldozócsü

törtökön 15 fiút és 9 leányt konfirmált 
az ev. templomban Baráth  Károly lel
kész. A megkonfirmáltak előző nap az 
egyházközség előtt vallásos ismereteik
ről, keresztyén világszemléletükről vizs
ga keretében adtak szép és öntudatos 
bizonyságot. Az Ev. Leánykör és a Lut
herkor a megkonfirmáltakat vitéz Virág 
Jenő „Utravaló" cimü emlékkönyvvel 
ajándékozta rreg. Vasárnap délután pe
dig G yürky  Anna vasárnapi iskolai ve
zető és P a á l Péterné rendezésével a 
vasárnapi iskolások meleg és mély ér
zésektől áthatott „Anyák-napjá“-t tartot
tak, amely alkalommal Szokolay János- 
né az anyák nevében megragadó sza
vakkal válaszolt a szereplő gyermekek 
sok-sok kedves megnyilatkozására. Az 
ünnepélyt L ova s -K ová cs  András s. lel
kész imádsága zárta be.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesit

Halálozások. Vigh  Bertalan ny. bel
ügyminisztériumi segédhivatali főigaz
gató, a Ferenc József-rend lovagja 89 
éves korában Budapesten meghalt. Az 
elhunyt régi rimaszombati családból 
származott. Halálát fia : dr. Vigh Béla 
m. kir. rendőrtanácsos és kiterjedt ro
konság gyászolja.

Braun  Soma nyug. adóhivatali igazgató 
május 29-én délelőtt, 66 éves korában 
tragikus hirtelenséggel dőlt ki az élők 
sorából. Az elhunyt négy évtizedes mű
ködése alatt a szorgalmas és pontos 
hivatalnok példaképe volt. Váratlan ha
lála kiterjedt családot döntött gyászba. 
Temetése 29-én ment végbe nagy rész
vét mellett.

Nagy részvéttel vettük a hirt, hogy 
csütörtökön délután 65 éves korában 
meghalt B oh ö -F r icz i Lajos, a közkedvelt 
cigányprímás. Régi jó idők sok vigas
ságának kedvelt előmozdítója, számos 
édes-bus nóta szerzője távozott vele a 
banda éléről, amely a siró hegedűk 
hangjai mellett kisérte őt szombaton az 
örök pihenőhelyre.

Hősök napja az iskolákban. A rima- 
szombati m. kir. állami polgári fiú- és 
leányiskola május hó 24-én tartotta az 
iskola tornacsarnokában a „Hősök“- 
ünnepét. Az ünnep jelentőségét K ovács  
József tanár méltatta s lelkes beszédben 
buzdította az ifjúságot a hősök tisztele
tére és példájuk követésére. Ugyanakkor 
az állami elemi leányiskola tanulói az 
udvaron gyűltek össze, ahol Pásztor  
Mária tanítónő tartott szép beszédet és 
a leánykák hazafias szavalatokkal adóz
tak a világháború hősei emlékének.

A romániai menekültek ellátása 
Gömörben. A Gömör és Kishont-me- 
gyében elhelyezett 54 Romániából me
nekült magyar család tagjainak foglal
koztatása teljes mértékben sikerült.
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A Gömörmegyei Muzeum Egyesület 
választmánya dr. Zehery István e. ti. 
főtanácsos elnöklete mellett ülést tar
tott. Kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg az elnök a magyar tudományos 
élet nagy halottjáról : gróf Teleki Pál 
miniszterelnökről. A választmány elha
tározta, hogy adandó alkalomkor Teleki
emlékestet rendez. Foglalkozott a vá
lasztmány a „Gömör“ hasábjain dr. 
Farkasfalvy Kornél által felvetett Rima
szombat újabb története megírásának 
kérdésével is.

Uj kőrorvos Gömörben. Az osgyáni 
körorvosi állást dr. Sand Henrik ceglédi 
szülész-nőorvossal töltötték be.

Gömbnek sportsikere. A magyar 
gazdasági akadémiák Debrecenben ren
dezett országos vivóversenyén az első 
dijat Dapsy Béla debreceni, a harmadik 
dijat pedig ’Sóldos Zoltán magyaróvári 
gazdasági akadémiai növendék nyerte. 
Gömöri fiaink eme szép sikerüket kiváló 
ellenfelek ellen erős mezőnyben, fé
nyes küzdelem után érték el.

— Cserkészünnepségek. Rimaszombat 
összes cserkészcsapatai junius hó 
1—2-án, pünkösd két napján bemutató 
táborozást és cserkészmajálist rendez
nek a szabatkai erdőben. Tábori rend: 
vasárnap : 6 óra zenés ébresztő, 9 óra 
istentiszteletek a templomokban, 12 óra 
térzene a Horthy Miklós-téren, 14 óra 
a csapatok zenés kivonulása az erdőbe, 
15 óra a tábor ünnepélyes megnyitása, 
17 óra őrsi versenyek, 20 óra disztábor- 
tüz, 22 óra zenés takarodó. Hétfőn : 9 
óra tábori istentiszteletek, 10 óra kikép
zés forgószinpadon, 14 óra repülő-be
mutató, 15 óra korszerű hadijáték, 19 
óra tánc. A műsoron cserkészvásár és 
elvarázsolt park szerepel. Hideg, meleg 
ételek, italok a „Cserkészcsárdában". 
Lampionos kivilágítás. Adományokat az 
erdélyi nagytáborozás segélyezésére há
lás köszönettel fogadnak. Műsormegvál
tás felnőtteknek 1 pengő, katonáknak és l 
leventéknek 20 fillér. Rossz idő esetén 
a majálist a Polgárikörben tartják meg.

Rajz- és kézimunkakiállitás. A rima- 
szombati magyar királyi állami polgári 
fiú- és leányiskola május 31-én reggel 
9-kor nyitotta meg rajz- és kézimunka- 
kiállitását. A kiállítás megtekinthető 
d. e. 9—12-ig és d. u. fél 4—6-ig.

Az időjárás szeszélyessége az elmúlt 
héten is folytatódott. Vasárnap hirtelen 
meleg idő váltotta fel a hűvös napokat, 
azonban az egész héten zivatarrahajló, 
a hét végén pedig újból hűvös volt 
az időjárás. Pedig a természet már kí
vánja a napsütést, mert a vetések fejlő
dését a tavaszi esőzések és a késői fa
gyok hátráltatják.

Tizenöt évi fegyházra szállította le 
a tábla az életfogytiglan elitéit Krá- 
ner Rudolfné büntetését. A rimaszom
bati kir. törvényszék a csehszlovák bűn- 
perek ujrafelvétele során ez év már
ciusában tárgyalta Kráner Rudolfné sz. 
Rocskár Jolán gyilkossági ügyét. Kráner 
Rudolfné, mint emlékezetes, 1932. julius 
1-én Rimaszombatban meggyilkolta és 
kirabolta nagynénjét, özv. Bán Sándorné 
sz. Szabó Teréz 64 éves asszonyt. A 
csehszlovák bíróság annak idején Krá- 
nernét jogerősen 15 évi fegyházra ítélte, 
a rimaszombati törvényszék viszont a 
büntetést örökrabságra változtatta át. 
Fellebbezés folytán a kassai Ítélőtábla 
Gedeon-tanácsa foglalkozott az üggyel 
és Rocskár Jolánt 15 évi fegyházra Ítélte 
el. A büntetésbe a bíróság a repyi fegy- 
házban letöltött 9 évet és 15 napot be
számította. A vádlott megnyugodott az 
ítéletben, mig dr. A ltdorjfer István fö- 
ügyészhelyettes semmiségi panaszt je
lentett le és igy az Ítélet nem emelke
dett jogerőre.

Szigorú takarékossági elvek az épít
kezéseknél. Az Anyaggazdálkodás Köz
ponti Bizottsága értesítette a vármegyei 
törvényhatóságok és megyei városok 
első tisztviselőit, hogy az építőiparban 
a folyó évre szükséges bizonyos anya
gok csak korlátolt mennyiségben állanak 
rendelkezésre és azért a már bejelentett 
igényléseket nem teljesitik teljes mér
tékben. Takarékosságra van szükség és 
mint a bizottság ajánlja, más építő
anyaggal pótolják a szükségleteket. A 
törvényhatóságok vezetői a leirat alap
ján figyelmeztették az alsóbb hatóságo
kat, hogy ezeket az elveket juttassák 
érvényre.

Nemzeti filmszínház kft.
A pünkösdi ünnepekre két kitűnő 

filmet kötött le a filmszínház vezetősége. 
Szombaton este és pünkösd vasárnap 
az olasz filmgyártás remekműve, az 
„Alcazar" szerepel a műsoron. A spa
nyol polgárháború sokat emlegetett hős
tettét, a toledói hires fellegvárnak he
tekig tartó bátor ellenállását dolgozta 
fel Genina olasz iró és rendező egy 
nagyszerű szerelmi dráma keretében. 
Főszereplői a legjobb olasz színészek, 
akik közül Maria Denis, Mireille Balin, 
Aldo Fiorelli tűnnek ki.

Pünkösd hétfőn és junius 3-án, ked
den Békeffy és Stella nagy sikert ara
tott „Jöjjön elsején" cimű vigjátékának 
filmváltozatát mutatja be a filmszínház. 
A kis női pénzbeszedö története tele 
van kacagással, ötlettel és látnivalók
kal. Főszereplői az eleven ördög Turay 
Ida, a régen látott Páger Antal, Jávor 
Pál, Rózsahegyi Kálmán, Szakács Zoltán 
és Sulyok Mária. Kedden az UFA hír
adó a legújabb háborús eseményeket 
hozza.

Junius 4 én, szerdán és 5-én, csütör
tökön Hans Albers legújabb kalandja: 
„Az alvilág vendége" kerül a műsorra. 
A kitűnő német zsáner-szinész most egy 
egészséges humoru, derűs és frissen 
gördülő vígjátékkal lep meg, amelyben 
ő maga öt kiilömböző egyént érzékit 
meg. Pompás felvételek  ̂ izalmas kalan
dok és bájos szerelem szövik át a szó
rakoztató filmet. Főszereplői még Char- 
lotte Thiele, Hilde Wiesner, Werner 
Fütterer és Peter Voss.

A jövő hét végére a tavaszi szezon 
nagy eseménye, Heinrich George hires 
alakítása: „A postamester" a filmszínház 
beígért műsorszáma.

S P O R T .

Megalakult a , /Törekvés11 Sportegylet
A rimaszombati MOVE—RAFC, mint 

már jelentettük, május 23-án kimondotta 
a MOVE keretéből való kilépését és 
ugyanakkor a közgyűlés elhatározta, 
hogy a sportegyesület újból felveszi a 
Rimaszombati Törekvés SE (RTSE) 
nevet.

A feloszlató és alakuló közgyűlést 
Koncz András, a MOVE—RAFC ügy
vezető elnöke vezette, akinek megnyitó 
beszéde után Kalocsay Koméi titkár 
terjesztette elő jelentését. Mindketten 
hangsúlyozták, hogy a MOVE—RAFC 
működése a kényszerítő viszonyok miatt 
nem volt eredményes, azonban anyagi 
tekintetben a most feloszlott egyesület 
zárszámadása 37 P. 68 fillér maradvány
nyal zárult.

A közgyűlés Szlovencsdk János indít
ványára a MOVE—RAFC egész vezető
ségének elismerését fejezte ki, amit a 
közgyűlés jegyzőkönyvébe foglalt.

Kimondották ezután, hogy a város szí
neiben (kék-fehér) működni óhajtó uj 
sportegylet célja a sport minden ágának 
művelése hazafias alapon, továbbá a 
levente kiképzés alól kikerülő rimaszom
bati ifjúság további sportolási lehető
ségének biztosítása.

A közgyűlés ezután megválasztotta az 
RTSE vezetőségét:

Tiszteletbeli elnök: Kovács Rezső m. 
kir. őrnagy. Elnök : Koncz András kór
házi ellenőr. Ügyvezető elnök : Cséman 
István. Alelnökök: Gyulai István, Fiizy 
Rezső és Runyay László. Főtitkár: Ku- 
locsay Kornél. Titkár: Krisko László. 
Intéző: Pohoczky László, helyettese: Szlo- 
vencsák János. Jegyző: Nagy József. 
Pénztáros: Kövér Pál. (A szakosztályve
zetők és a választmány tagjainak név
sorát jövő számunkban közöljük.)

Az egyesület tagdija havi 50 fillér, 
az alapitó tagok 20 pengőt fizetnek.

Koncz András elnök megköszönte a 
megválasztottak nevében a közgyűlés 
bizalmát és az uj egyesület működésére 
az Isten áldását kérve, a közgyűlést be
zárta.

T ornaünnepélyek.
A gimnázium tornaakadémiája jun. 

8 án, vasárnap folyik le az intézet ud

varán 3 órai kezdettel. A rimaszombati 
magyar kir. állami polgári f iú -  és leány
iskola junius 8-án d. u. 3-kor tartja torna
ünnepélyét a városkerti sportpályán. 
Kedvezőtlen idő esetén a tornaünnepélyt 
junius 12-én d. u. 3-kor tartják meg.

Az állami elemi iskolák tornaünne
pélyét junius 7-én, szombaton délután 
tartják meg a sporttelepen.

B irkózás.
A rimaszombati Levente Egyesület

junius hó 29-én a helybeli „Három Ró
zsa" szálloda nagytermében levente bir- 
kozóversenyt rendez „Rimaszombat vá
ros bajnoka" címért.

L abdarúgás.
A MOVE—RAFC utolsó mérkőzésén 

6:2 arányban győzte le a volt RPOS— 
RME öregfiuit.

Ma, vasárnap a Törekvés a Magyar 
Nemzeti Bajnokság egyik élcsapatát: a 
Diósgyőri MÁVÁG-ot látja vendégül a 
sportpályán. A mérkőzés d. u. fél 5 órakor 
kezdődik.

Irodalom.

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 Ujságom-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.

A „Hid“ minden száma érdekes és 
taitalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : '/» évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

A sivatagi vízkutatók munkájáról
rendkívül érdekes, képekkel illusztrált 
cikket közöl a Tolnai Világlapja leg
újabb száma. Horvátország királyáról 
és feleségéről, valamint az aktuális ma
gyar és külföldi eseményekről érdekes 
fényképfelvételek találhatók a szokásos 
rovatokat, szórakoztató és ismeretter
jesztő cikkeket tartalmazó népszerű ké
peslapban. A Tolnai Világlapja egyes 
száma 20 fillér.

Mi újság a pesti színházakban ? A
Délibáb színházi hetilap legújabb száma 
színházi beszámolókat, színes cikkeket 
közöl a közeli nyár eseményeiről. A 
népszerű legszebb és legolcsóbb szín
házi hetilap ára csak 14 fillér.

Értesítés.
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű 

közönséggel, hogy Ha l a s s i  Gyul a

szikviz üzemét
megvettem s azt II. Rákóczi Ferenc-utca 
38. szám alatt tovább vezetem. Az általam 
gyártott szikvizet bármilyen mennyiség
ben kívánatra házhoz szállítom.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok tisztelettel

Póczos László.

V j n r| á julius hó 1-től az Andrássy-ut 
M d U U  1. szám alatti (volt Delics-féle)

üzlethelyiség.
Érdeklődni lehet Forgách-u. 14. sz. alatt.

Eladó bútorok,
Teljes ebédlő, képek, függölámpák, csil
lárok és szőlőpermetező szabadkézből 
eladók. Horthy Miklós tér 9. I. emelet

K é n y e l m e s  csa lád i H Á Z  
tá g a s  udvarral

P T ' eladó.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Felhívás.
Kurth Testvérek (Kurth György és 

Kurth Ferenc) naszáiyi lakosok, ügy
feleim a Zsigmond Béia-féle méhii 172. 
sz. tjkvben foglalt ingatlant a rajta lévő 
malommal együtt megvenni és a malom
ipart tovább folytatni szándékoznak. A 
malmot jelenleg Dajkó József ur, méhii 
lakos bérli.

Ügyfeleim nevében és megbízásából 
felhívom mindazokat, akiknek ezen ma
lomipar-üzletből kifolyólag követelé
sük van, hogy ezen követelésüket annak 
feltüntetésével, hogy ki ellen van a kö
vetelés és miből származik, van-e valami 
okirat annak fennállására vonatkozólag 
stb., stb. — irodámban ezen felhívás 
hírlapi megjelenésétől' számított 8 napon 
belül bejelenteni szíveskedjenek, mert 
ellenesetben, — amennyiben a vétel, 
illetve a malom átvétele megtörténik, — 
ügyfeleim az esetleg fennálló tartozá
sokért, mint amelyeket az átvétel idején 
nem ismertek és a rendes kereskedő 
gondosságával nem tudhattak — nem 
tartoznak felelőséggel.

Kelt Tornaiján, 1941. évi május hó 
29. napján.

Dr. Kende Dezső
ügyvéd.

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

593/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Pömstein Arnold rimaszombati 

lakos végrehajtatónak özv. Telek Ferencné 
sz. Tóth Kovács Borbála osgyáni lakos 
végrehajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 308 pengő tőke
követelés és járulékai behajtása végett 
az Osgyán községben fekvő s az osgyáni 
173 sz. tkvi betétben A. I. 1—18 sorsz. 
648/2, 758/2,852/1, 1017/2, 1065, 1210/1, 
1324/1, 1388/1, 1542/1, 1654/1, 1762/1, 
1853/2, 1919/1, 2088/2, 2178/1, 2243/2, 
2410, 2547 hrsz. alatt felvett s egészben 
végrehajtást szenvedő nevén álló Pom
pását, Malomszög, Káposztás, Magyarrét, 
Malomfő, Csevice járás, Hosszú föld, 
Matójárás, Erdősor, Ispánrét, Tóth Jakab 
rét, Lajos alja, Telek alja, Vigtelki sor, 
Ortás dűlőkben fekvő rét és szántó 
ingatlanra 1042 P. 50 fillér kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést 1941. junius hó 16. napján 
d. u. 15 órakor Osgyán községházánál 
fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °l0-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1941. március 18. napján.
Dr. Mosánszky Lothár s. k.

kir. járásbiró.

2098/1941 vhszám.
Á rverési h irdetm ény.

Műtrágyát Értékesítő rt. budapest cég 
végrehajtató javára 1196 P. 06 fill. tőke 
s jár. erejéig a putnoki kir. járásbíróság 
Pk. 2528/1931. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, végrehajtást szenvedő tu
lajdonát képező és 1650 pengőre becsült 
ingóságokat, személyautó, rádió, Írógép 
és 20 anyabirkát, Sajópüspöki község
ben, végrehajtást szenvedő lakásán, 
1941. évi junius hó 20. napján d. e 10 
órára kitűzött nyilvános bírói árverésen, 
a kikiáltási ár !/s~ad részéért eladom.'

Putnok, 1941. május hó 25. napján.
Gödény András
kir. járásbirósági 

végrehajtó.

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


