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Mindent a hazáért!
Irta és a Vöröskereszt február 7-iki teaestélyén elmondotta 

dr. H o r v á t h  Á r p á d  alispán, a Magyar Vöröskereszt 
Egyesület Gömör és Kishont vármegyei elnöke.

Az emberiség történetében min
dig korszakot jelentett egy-egy ta
lálmány. A hajó, a vonat, a repülő
gép legyőzték a távolságokat és 
szárnyakat adtak a halandó ember
nek. A rádió, a telefon, a táviró a 
földteke ellenlábasainak teszik ma 
lehetővé az egymással való diskur
zust.

A technika szédületes arányban 
való fejlődése azonban elkoptatja a 
ma emberének idegeit és felőrli a 
tulajdonképen boldogságra teremtett 
emberi lelket, mert a gépeknek 
szörnyű iramával idegrendszerünk 
nem tud lépést tartani, s ezért forr, 
kavarog ma minden körülöttünk, s 
ebből a kavarodásból fog kiformá
lódni majd a jövő embere, a ter
mészethez visszatért, s az apró, 
kicsi örömöknek ismét örülni tudó

zik, amivel hegyeket lehet elmoz
dítani a helyükről.

Ilyen hatalmas hegyeket elmoz
dító összefogó erőre van ma ne
künk, magyaroknak szükségünk és 
ha a 12 millió magyar itt a Kár
pátok medencéjében mindennap le
galább egy percre alázatosan meg
hajtja fejét Istene előtt, aki egy 
évezreden át védett és oltalmazott 
bennünket és kéri, hogy mai meg
próbáltatásában is nyújtson feléje 
védőkart, ha hálás tisztelettel gon
dol a budai várban sorsát intéző 
Kormányzójára, aki eddig is oly 
előrelátó bölcsességgel vezette né
pét, ha minden fenntartás nélkül 
bizik vezetőjében, ha ez a 12 millió 
magyar mindennap csak egy ma
gyar testvérén akar segíteni, ha

minden gondolata és cselekedete 
csak az lesz, hogy hazánk egy 
újabb ezredévre újra szabad és nagy 
lehessen, akkor olyan erő keletke
zik, amely kemény acéllá kalapál 
bennünket és akkor dühönghet itt 
akármilyen vihar, ezen a földön nem 
nem fog állni más — ha megté- 
petten is, csapzott hajjal is — csak 
maga a magyar!

S éppen ezért ebben a vihartom- 
bolásban, amely most végigseper 
az egész földtekén, jó ha mi, ma
gyarok minél többször összejövünk, 
hogy megszorítsuk egymás kezét, 
s mélyen egymás szemébe nézzünk, 
hogy biztatást, bátorítást olvassunk 
ki onnan és valami ilyet mondjunk 
egymásnak: higyj, bízzál, szeress 
és dolgozz te is, te is, te i s ! Me
legítsük azt az erőt, ami a testvér
ieseket közelebb hozza egymáshoz, 
mert azt már keserves áldozatok 
árán megtanulhattuk, hogy nem biz
hatunk senkiben másban, csak a 
saját erőnkben, csak önmagunkban.

A  belső front a külső frontért.
Kitünően sikerült a Vöröskereszt szombati teaestélye.

homo sapiens: a bölcs ember. Wells 
is egyik fantasztikus, de sok igaz
ságot tartalmazó regényében a ka
varodás korszakának mondja mai 
napjainkat, amelyben a profit haj
szolásában a népek is egymás el
len fordulnak, mert a gazdagabb 
népek nem akarják megérteni, el
ismerni a szegényebb népeknek az 
élethez való jogát, s ez okozza, ered
ményezi a háborút. Szörnyű vihar 
tombol napjainkban, a technika 
minden vívmányával és ördöngős 
fegyvereivel, és ebben a szörnyű 
fergetegben Európa sorsával dől el 
a mi sorsunk is. Ezért a nemzetnek 
összefogó erőre van szüksége, hogy 
a helyét szilárdan megállhassa.

A japán népnek van egy ősi szo
kása : reggel a napfelkeltét kelet 
felé fordulva három főhajtással kö
szönti, amelyből az egyik az Isten
nek, a másik a tennonak, a csá
szárnak, a harmadik a szülőknek, 
a szülőföldnek, a hazának szól. És 
hogy micsoda félelmetes erő kon- 
denzálódott ennek az ősi erőnek 
az egész nép által évszázadokon 
át való gyakorlásában, azt láthatjuk 
a távol keleti háborús titáni küz
delemben. És talán egy hindu bölcs
nek megállapításával tudnám ezt 
legjobban érzékeltetni, akitől mikor 
megkérdezték, hogy hogyan kelet
kezik és mi is az az erő, azt felelte, 
hogy: ha tizen az évnek minden nap
jában, s a nap minden szakában 
ugyanarra a csillagra vetik a tekin
tetüket és ugyanegyre gondolnak, 
akkor olyan hatalmas erő keletke

Az estét nem előzte meg hangos rek
lám. Még díszes meghívók sem csábí
tották a közönséget. Csupán néhány sze 
rény plakát hirdette a kirakatokban, 
hogy a Magyar Vöröskereszt Egylet Gö
mör és Kishont vármegyei körzetének 
önkéntes ápolónői kara a „Három Rózsa" 
termeiben teaestélyt rendez a harctéren 
küzdő és megsebesült hős honvédeink 
javára. És mégis megérezte mindenki, 
hogy a legidőszerűbb nemzetvédelmi 
gondolat támogatásáról van szó, mert 
aki a szombat esti teaestélyre elmegy, 
filléreivel a mindannyiunkat saját éle
tével védő magyar katonát ajándékozza 
meg.

A divatos toilettektő! a rövid szoknya- 
blúzig, s a szmokingtól az egyszerű ün
neplőig képviselve is volt az estén min
den öltözék és éppen ez jelentette leg
inkább az estély harmóniáját, kihang
súlyozva azt, hogy nem ruhabemutató, 
hanem az igaz magyar testvéri együtt 
érzés hozta együvé a nagy számban meg
jelent közönséget. Szép példája volt ez 
a megnyilatkozás a polgári társadalom 
és a fegyverrel harcoló honvéd közös 
küzdelmének a biztos győzelemért.

A különös gonddal és Ízléssel feldí
szített asztalok mellett foglaltak helyei 
a vendégek, akiknek soraiban ott láttuk 
dr. ’Scldos Béla kormánybiztos-főispánt, 
dr. Horváth Árpád alispánt, Révhegyi 
Ferenc tn. kir. honvédezredest, Czupy 
Jenő m. kir. alezredest, Éva László pol
gármestert, vitéz dr. Biikky Jenő m. kir. 
rendőrkapitányt, Raddny Lajos esperes- 
plébánost, dr. jékei Balogh Ádám igaz
gató főorvost, özv. Samarjay Jánosnét, a 
Rimaszombat és Vidéke Nőegylet elnök- 
nőjét, valamint a vármegyei és városi 
közélet sok más előkelőségét. Ott voltak 
továbbá a vártnegyei Vöröskereszt Egy
let vezetősége és a rimaszombati önkén

tes vöröskeresztes ápolónők teljes szám
ban dr. jékei Balogh Ádámné vármegyei 
főápolónő vezetésével.

A megjelent vendégeket dr. Horváth 
Árpád alispán, a Vöröskereszt vármegyei 
elnöke szívélyes, meleg szavakkal kö 
szöntötte. „A Vöröskereszt eredetét, cél
ját és eddigi áldásos működését mind
nyájan nagyon jól ismerjük — mondotta 
az alispán — s én azt hiszem, hogy ép
pen ennek köszönthetjük azt, hogy ilyen 
számmal jöttek nta itt össze, ami ismét 
csak beszédes tanúbizonysága annak,hogy 
Rimaszombat város közönsége a közért 
mindig kész áldozatot hozni és ez biztató 
jel a rimaszombati Vöröskereszt jövő 
működését illetőleg". „Legyen hát ez a 
mai összejövetel is a nemes áldozatho
zatalon felül egy kézszoritás, egymás 
szemébe nézés, a magyarságban való 
megerősödés és a mai idegölő időkben 
egy kis felüdülés a számunkra —“ fe
jezte be nagy hatású beszédét dr. Hor
váth Árpád alispán.

Az értékes gondolatokkal telt és lel
kes tapsokkal jutalmazott beszédet la
punk vezető helyén egyidejűleg teljes 
egészében közöljük.

Utána a Vondra Jánosné által ado
mányozott diszes torta kisorsolása kö
vetkezett, mig a belépőjegy ellenében 
kedves és szép leánykák teát szolgállak 
fel Ízletes süteményekkel, amely áldo
zatkész hölgyeink önkéntes adományai
ból gyűlt össze éppen úgy, mint a gaz
dag és finom büffé.

Majd Lali pritnás és bandája vette át 
a szót, vigau huzva záróráig a tüzes' 
talpaiávalót.

A Vöröskereszt ezen az estén egye 
sitette a társadalom minden rétegét a 
közös jobb magyar élet érdekében.

A fáradhatatlan hölgygárda, élén dr. 
jékei Balogh Ádátnnéval minden elisme

rést megérdemel. Mert a szombati jóté
konysági est kimagasló anyagi és er
kölcsi sikere elsősorban az ő és önzet
len segítőtársai hosszú és fáradságos 
előkészítő munkájának eredménye.

„A belső front a külső frontért" — 
jelszó alatt megrendezett Vöröskeresztes 
est az egész város szívügyévé nőtt, s 
éppen ezért hosszú ideig szép emléke 
marad Rimaszombat társadalma hazafias 
összefogásának.

Külön meg kell emlékeznünk a rima- 
szombati Magyar Iparos Asszonykör tag
jainak lelkes segitőmunkájáról, amely 
nagyban hozzájárult az est kiemelkedő
sikeréhez.

A város, sőt az egész vármegye meg
értő közönsége ismét fényes tanujelét 
adta áldozatkészségének. A teaestély 
tiszta jövedelme meghaladta az ezer 
pengőt. A két pengős teajegy árán felül 
a következő felülfizetések történtek :

Dr. runyai ’Sóldos Béla 48 P. Feledi Vöröske
reszt Fiókegylet 4f50 P. lpartársu at, Tornallyai 
Zoltán 20P Dr. Horváth Árpád 16P. Dr jékei Ba
logh Ádám, Barabás Lajos 15P. Id.Szabó Elemér 
14 P. Dr. Böszörményi Nagy Béla, Derekas Já
nos, Éva László, dr. Eszenyi Gyula, Farkasfalvi 
Farkas Atilla, ifj. Füzy Rezső, Gémes Béla, Kál
mán Károly, Kálvin Kör, Márkus László, Mitske 
Gusztáv, Róm. Kát. Oltáregyesület, Rábely Ká
roly, Szigetváry József őrngy !0 P. Horváth Ele
mér, dr. Kovács László, dr. Löcherer Géza, Ra- 
dány Lajos, dr. Ragályi Nándor, Schauer Gyula 
8 R. Dr. vitéz Bükky Jenő, dr. Baráth László, 
Fetser Lajos, ifj Szabó Elemér, Valaszkay Rezső, 
Virág Ica 6 P Vitéz Baráth Károly, id. Dessewffy 
Árpádné, id. Füzy Rezső, vitéz Fábián Vilmos, 
dr Halász Istvánná, Holéczy Miklósné, özv. Hor
váth Kálmánná, Juraskó Pál, Káposztás László, 
dr. Mariányi Pál, N. N , dr, Pettkó Mihály, Pa- 
tonay Gábor, Széplaky Pál, Temják Pál, Tomka 
László, Tóth Ernő, özv. dr. Wallentinyi Dezsőné 
4 P. Dr. Pásztor hdgy., özv. Széplaky Lajosné4P. 
Dr. Brommer Andor, Bodnár István fhdgy., Fé
nyes Elemér, dr. Lelkes Zoltán, dr. Mészáros 
Gyula, N. N., Siposs József, Széman Intézet Fő
nöknője 3 P. Özv. Farkas Zoltánná, Hegyessy 
Róza 2'50 P. Báthory Andor, Bálint Tivadar, 
Dittel István, dr Licskó Béláné, Mispál Paula, 
Marosi József, N. N., Nagymegyeri Nagy Béla 
fhdgy., Nagy Emilné, Pásztor Mária, dr. Révész 
Menyhért, dr. Ragályi Antal, Sárkány István, ifj. 
Siposs József, Szűcs Mihályné, Szabó Károly, 
Szakait Hajnalka, Szakáll Lenke, Terray Istvánné, 
Ujházy Dénes, dr. Veres Andorné, Zólyomi S. 
Pálné 2 P. Deák Andorné, Füleky Józset hdgy., 
özv. Gaál Emilné, Kálmán László, Kertsik Lászió, 
Kovács István, Lengyel N„ N.N..N. N , Rajháthy 
Sándor alez., dr. Szepesbélai Róth Pál, Rökk 
Attilla fhdgy., Tariska Lajos I P és Petrovics 
László 4 P.

A nemes célra adott felülfizetéseket, 
valamint a természetbeni adományokat 
hálás szivvel nyugtázza a Vöröskereszt.

E g y  napi dohányadag 
a honvédeknek!

Megírta a „Gömör", hogy a Magyar 
Vöröskereszt Egylet rimaszombati önkén
tes főápolőnöje, dr. jékei Balogh Ádámné 
„Fiisttelen nap" jelszó alatt mozgalmat 
indított, hogy városunk lakossága egy
napi cigaretta, szivarka és papirdohány 
adagját a keleti harctéren küzdő honvé- 
deinknek ajánlja fel.

A vármegye alispánja a nemes célt 
szolgáló gyűjtésre az engedélyt megadta, 
úgyhogy a

gytljtőivek a helybeli dohánytőzs-
dékben, társadalmi körökben és a
vendéglőkben az adakozók rendel

kezésére állanak.
A gyűjtés határideje 1942. március bó 7.



2 G S m f t r 1942. február hó 15.

N a gyszerű en  sike rült a 
szerzőavató

A rimaszombati Magyar Iparos Asz- 
szonykör, amely eddigi működése során 
a nemzeti kultúra művelése és a krisz
tusi szeretet jegyében álló jótékonyság 
gyakorlása terén máris jelentős eredmé
nyeket ért el, február 8 án megrende
zett kulturestjével újabb és méltó sikert 
könyvelhet el. A farsang derekán tartott 
est kettős célt szolgált: városunk egyik 
fiatalon feltűnt zenei tehetségének alkal
mat adni, hogy kivételes tudását szü
lőföldjének bemutathassa, egyben enyhi 
teni azokat a terheket, amelyek gimná
ziumunk szorgalmas és jóelőmenetelü, 
de szegénysorsu növendékeinek vállait 
nyomják. Jóleső örömmel tapasztaltuk, 
hogy Rimaszombat társadalma megér 
tette ezeket a nemes törekvéseket, mert 
régen láttunk kulturestén olyan nagy
számú és válogatott közönséget, amely 
vasárnap este az Ipartársulati Székház 
nagytermében összegyűlt. A megjelentek 
soraiban Tariska Lajos kir. törvényszéki 
elnök, vitéz Fábián Vilmos tanügyi fő
tanácsos, gimnáziumi igazgató, Radány 
Lajos esperes-plébános, ár. Gabonás 
János polgármester-helyettes, ár. Balogh 
Ádám kórházi igazgató, ár. Stnmp) Pál 
kir. járásbirósági elnök és számos más 
vezető egyéniséggel az élen a zsúfolásig 
megtelt teremben ott láttuk osztálykü
lönbség nélkül a város társadalmának 
számos tagját.

Az Ízlésesen feldiszitett színpadról 
Vondra Jánosné, az Iparos Asszonykor 
népszerű és tiszteletreméltó elnöknője 
meleg szavakkal köszöntötte a megjelen
teket, akik eljöttek, hogy Gabonás Ti
bor művészetének meghallgatása által 
áldozzanak a jótékonyság oltárán. A ki
tünően összeválogatott műsor keretében 
mutatta be azután Gabonás Tibor Gy. 
g. Vili. o. tanuló, a helybeli Zeneiskola 
büszkesége azokat a szerzeményeket, 
amelyeket 13 éves kora óta alkotott és 
amelyek közül három máris országos 
elismerést nyert. A bemutatott zenemű
vek egy nagy jövőre jogosító kivételes 
zenei képességekkel felruházott ifjú al
kotásai, aki nemcsak kiváló hegediitu- 
dásával a gyakorlatban, de a zenei el
mélet terén is túlnőtt azokon a kerete
ken, amelyeket eddigi tanulmányai tőle 
megkövetelhettek. A hangulatos „Irma 
keringő“-töl a lendületes „Malom“-on, 
a klasszikusan megalkotott „Ördögtánc"- 
on keresztül Gabonás Tibor legújabb 
és ugyancsak aranydiszoklevéllel jutalma
zott nehéz fajsúlyú „Hősi lassú Gábor 
Áron emlékére" cimű szerzeményéig, 
a szerző által kifejezően előadott be
mutatójuk kifejezően bizonyították a hala
dás szembetűnő fokozatait. Valamennyi 
műből kitűnt, hogy Gabonás Tibor bá
mulatos invencióval, tiszta és minden 
behatástól mentes zenei érzékkel ren
delkezik, amellett, hogy a klasszicizmus 
követelményeit össze tudta egyeztetni a 
mai népszerű magyar zenei stílussal. 
Minden darabja lenyűgöző erővel hatolt 
és fogta meg a hallgató szivét és lelkét, 
maradéktalanul kifejezésre juttatván azo
kat a gondolatokat, amelyeket a kóta- 
lapra vetve a hegedű szárazfáján át 
költői szépséggel elmondani óhajtott. 
Hisszük, hogy Gabonás Tibor, aki az 
érettségi után a zeneszerzés magasabb 
tudományának megszerzésére törekszik, 
még sok örömet és dicsőséget fog sze
rezni szülővárosának és az őt felnevelő 
iskoláknak. A nagy tetszéssel és zajos 
tapsokkal fogadott szerzeményeket Ta
riska Magda, Nagy Ica, Burtáky Éva 
és Almásy Éva kisérték zongorán meg
értő alkalmazkodással és igazi művé
szettel. Saját szerzeményein kívül Gabo
nás Tibor, Barláky Éva zongora kísé
rete mellett Bloch J. Kis magyar rap
szódiáját játszotta még ei virtuóz telje
sítménnyel. A Magyar Iparos Asszonykör 
nevében KovácsJózsefné gyönyörű ezüst
szobrot nyújtott át Gabonás Tibornak, 
mig Burián Dagmár g. VIII. o. tanuló 
babérkoszorúval fejezte ki az elismerés 
tényét a Petőfi Sándorként „egyszerre 
egérz babérkoszorúi" nyert kedves osz
tálytársa iránt.

A műsor többi része méltó keretet 
nyújtott és hangulatosan illeszkedett be 
a szerző-avaiási ünnepségbe. Szamajddk 
Emnii kereskedelmi iskolai növendék, 
Hettmann Piroska polgári iskolai tanuló 
és Jávorszky Tibor joghallgató mélyen 
átérzett és hatásosan előadott szavala-

M a gya r Iparos A sszonykor 
kulturestje .

taikkal értek el sok sikert. Durááné Tóth 
Bözske csengő hangján elénekelt, s most 
népszerű katonadalokkal viharos tapso
kat váltott ki. Kedvenc énekesnőnk szép 
dalait Koskó Sári kisérte zongorán 
ügyes kézzel. Végül Lackner László zene
iskolai igazgató zongorakisérete mellett 
mutatta be legújabb felfedezését: Majo
ros Lászlót, aki terjedelmes, hajlékony 
és iskoláztatásra valóban érdemes hang
ján énekelt el három magyar nótát nagy 
tetszés mellett. A Gabonás Tibor-est 
fénye egyébként méltán sugárzik ki 
Lackner Lászlóra is, akinek iskolája adta 
meg az alapot a kitűnő növendéknek. 
A kulturest műsorát Katona Géza VIII. 
o. tanuló konferálta be őszinte szeretet
tel és talpraesett mondanivalóival.

Az előadás után a megjelentek a fehér 
asztal mellett is sokáig ünnepelték a 
fiatal zeneszerzőt, a boldog szülőket és 
az estet hibátlanul megrendező lelkes! 
asszonyokat, akiknek a gimnázium ta- j 
nulói nevében Katona Géza az estet j 
bezáró szavaival mondott köszönetét] 
azért, hogy az előadás megrendezésével 
jelentős összeggel gyarapították a gim
názium segítő alapját.

A  honvédcsaládok tám ogatása.
A honvédelmi miniszter rendele

tet bocsátott ki a tényleges katonai 
szolgálatukat teljesítő, nemhivatásos 
állományú legénységi személyek 
hozzátartozóinak pénzbeli támoga
tásáról. Pénzbeli támogatásra igény- 
jogosult a nős (családos) katonának 
az általa eltartott legközelebbi hoz
zátartozója, felesége és gyermeke. 
Szükséges, hogy a katona a nem
hivatásos katonai állományban rend
fokozatnélküli, vagy pedig a való
ságos csapatvezetői rendfokozatnál 
nem magasabb rendfokozatu legyen 
és 1941. julius elseje után az or
szághatáron túl teljesítsen katonai 
szolgálatot. A pénzbeli támogatás 
összege azonos a rendkívüli csa
ládi segély összegével.

A 600 éves zenekar értesíti a n. é. 
közönséget, hogy a 17-i estélyt 
közbe jött akadályok miatt műsor 
nélkül tartja meg. Vagyis a műsor 
elmarad — az estély megmarad.

A  Nemzeti Hitelintézet kitűnő 
eredménnyel zárta le elmúlt üzletévét.

Nagyarányú betétfejlődésről és a f i ó k h á l ó z a t  további 
kiépítéséről számol be a N e m z e t i  H i t e l i n t é z e t  mérlege.

A Nemzeti Hitelintézet igazgatósága 
február 6 án tartotta meg mérlegmeg- 
megáliapitó ülését Gévay Woljf Nándor 
dr. ny. államtitkár elnöklésével. Az in
tézet mérlegét Molnár András vezérigaz
gató terjesztette elő. A jelentés az in
tézet tavalyi igen nagyarányú, az összes 
előző éveket meghaladó üzleti tevékeny
ségéről számol be. Rámutat a jelentés 
arra, hogy az intézet a múlt évben már 
kétszeres alaptőkével megerősítve kezdte 
meg működését, uj fiókok nyitásával 
újabb nagy erőforrásokat kapcsolt be, 
s az intézet céljait és gyarapítását célzó 
tranzakciókat bonyolított le, általában 
az egész vonalon igen lendületes és ered
ményes üzleti tevékenységet jejtett ki.

A mérleg számadatai szerint különö
sen nagy gyarapodás mutatkozik a be
tét- és kölcsönáilományban. A betétállo
mány az év végével 51,164.980'— pen
gőre nőtt. Kiemeli a jelentés, hogy en
nek az országos viszonylatban is igen 
tekintélyes betétemelkedésnek nagyobb ré- 1 
sze a fiókhálózatnál, a kisbetétesek ta
karékoskodásából származott, jeléül an
nak, hogy az intézet iránti bizalom egy 
re szélesebb körökre terjed ki.

A másik rendkívüli arányú fejlődést 
az intézet kölcsönállománya mutatja, 
amelynek emelkedése 21,133.560'— pen
gőt tett ki. Az 1941 es év végén az in
tézet kölcsönállománya 67,725.866 pengő 
volt. Az adósok a múlt évben a kölcsö
nöknek több mint 50 százalékát fizették 
vissza és az intézet ezeket a törleszté
seket saját tőkefeleslegével megoldva, 
újra a hiteltkereső közönség rendelkezé
sére bocsátotta, úgy, hogy a múlt évben 
összesen 50,773.964 p. uj kölcsönt folyó- 
siiolt. Az 50 százalékon felülemelkedő 
mobilitás páratlanul áll a hasonló pénz- 
gazdálkodásu intézetek történetében.

Az intézet hitelélete a gazdasági élet 
egész területére kiterjedt, mert az inté
zet kölcsönöket folyósított a gazdáknak, 
az iparosoknak, a kereskedőknek s 
ezenkívül családi- és bérházak építésére, 
különféle köztiletek közszükségleti cik
keinek beszerzésére. Folyósított szociális 
célokat szolgáló kölcsönöket is és há
rom zálogházán keresztül segítette a 
legkisebb egzisztenciákat.

Az intézet ügyfeleinek száma az el
múlt évben 65962-re emelkedett, jeléül 
annak, hogy az Intézet minden fontosabb 
gazdasági gócponton működő fiókjai a 
legszorosabb kapcsolatban állanak a 
társadalom minden rétegével.

Beszámol a jelentés arról, hogy az 
intézet a visszatért területekkel is kap
csolatokat teremtett és a múlt évben 
Máramarosszigeten és Újvidéken nyitott 
uj fiókintézetet. A jelentés részletesen 
beszámol a vidéki fiókintézetek megerő
sítéséről, székházvásárlásairól, a menet
jegyirodák számának szaporításáról és a

tüzelőanyag-üzletág fejlesztéséről.
Az igazgatóság körültekintő gondos

sága mellett, az intézet további megerő
sítését is szem előtt tartva, az 1941. évi 
üzleti eredményt 544.329'-— pengőben 
állapította meg, ami a kétszeres alaptő
kének, az uj erőforrások bekapcsolásá
nak és a rendkívül lendületes üzleti 
fejlődésnek megfelelően, lényegesen na
gyobb a tavalyinál. Az évi rendes köz
gyűlést az intézet február 24-én tartja 
meg, amikor az igazgatóság javasolni 
fogja, hogy úgy a régi, mint az uj rész
vényekre változatlanul 4 százalék oszta
lék folyósittassék.

Az igazgatóság a nagyarányú fejlő
désre való tekintettel az érdemes tiszt
viselők nagyrészét előléptette.

Nem ismeretlen előttünk az intézet 
rimaszombati fiókjának igen eredményes 
működése sem, mellyel lehetővé tette 
számos keresztény kisegzisztencia bol
dogulását, hozzásegítette a gömöri gaz
dákat több százezer pengő bekebelezet- 
len kölcsön folyósításával tenyészállatok 
beszerzéséhez, miáltal a megye állat- 
állománya erőteljesen feljavult, meghi
telezéseivel hozzájárult a városi és me
gyei útépítés sima lebonyolításához, 
nagyarányú faüzleteivel kenyeret adott 
a téli Ínséges időkben nagyszámú mun
kásnak és kocsisnak, elősegítette a kis
emberek téli tüzelőanyagbeszerzését 
részlethitelek nyújtásával és még számos 
inkább altruista, mint Üzletszerű tény
kedésével áldásos közreműködést fejtett 
ki a megye lakossága körében.

Őszinte örömünkre szolgál, hogy ez a 
színtiszta keresztény pénzintézet a múlt 
évben ismét ily komoly fejlődést ért el 
és ezzel igazolta mindazokat a várako
zásokat és reményeket, melyeket ke 
reszlény körök működéséhez megalapí
tása óta fűztek. (x)

A z  első katolikus hitvédelm i 
előadás.

A kát. férfiak Oltáregyesülete az ez 
évi nagyböjtben is megrendezi a múlt 
évben jólsikerült hitvédelmi előadásokat, 
amelyekre kiváló egyházi szónokok sze
replését biztosította. Az előadások min
den pénteken este 8 órai kezdettel foly
nak le a Katolikus Kör nagytermében.

Az első előadó február 20-án dr. 
Pobozsnyi Róbert püspöki helynök 
lesz, aki „Egy elvi kérdés körül" 
címen értekezik.

A rendkívül érdekes előadás elé a ka
tolikus társadalom nagy érdeklődéssel

Nép- és családvédelmi 
munka a vármegyében.

Gyapjufeldolgozó tanfolyam tartása 
Riniatamásfalván.

A m. kir. iparügyi miniszter megen
gedte, hogy a Közjóléti Szövetkezet Ri- 
matamásfalva községben, a Szövetkezet 
központi telepén gyapjufeldolgozó tan
folyamot rendezzen. A tanfolyamra a 
vármegye juhtenyésztő községeiből a 
vármegye alispánja által kiválasztott 25 
hallgató nyer felvételt. A hallgatóknak 
a tanfolyamra való és visszautazási költ
ségeit, valamint a tanfolyam tartama 
alatt az ellátási költségeiket is a szövet
kezet fedezi. Ezen túlmenően a Szövet
kezet a tanfolyamot sikerrel elvégzett 
hallgatók részére egy gyapjufonő rokkát 
és községenként egy kézi kártoló gépet 
ad kamatmentesen visszafizetendő köl- 
csönképen. Továbbá a tanfolyamot si
kerrel elvégzett hallgatóknak a tavasz- 
szal ugyancsak kamatmentesen vissza
fizetendő kölcsönképpen 3 vagy négy 
juhot juttat. A juhokat a Szövetkezet 
olyan vidékekről szerzi be, ahol az úgy
nevezett házi juhtartás szokásban van. 
Ezeket a juhokat ugyanis el lehet tar
tani a házkörüli hulladékokból és az 
udvaron, vagy kertben található füves 
területeken. Különösen a dunántúli és az 
erdélyi vármegyékben szokásos a házi 
juhoknak tartása. Ezeknek a juhoknak 
a gyapjából a családnak házi hasz
nálatára szükséges mennyiség kike
rül, a gyapjút a család nő tagjai fonják 
és szövik fel. A családnak ruhaneműje 
igy otthon készülve el, jóformán sem
mibe sem kerül és amellett még sokkal 
tartósabb, mint az eddig vásáron vásá
rolt gyári holmi.

A Dunántúlon a háziszükségletet meg
haladó mennyiségű gyapjúból fonalat 
készítenek az asszonyok és azt értéke
sítik. Erdélyben pedig háziipari utón 
szöveteket állítanak elő és a felesleget 
értékesítik. Olvasóink valószínűleg em
lékeznek azokra a jóminőségü és szép 
szöveiekre, amiket az erdélyi bevonulá
son résztvett katona-fiaink hoztak ma
gukkal. Amit az ország más vidékein 
meg lehet oldani, ugyanazt a mi vár
megyénkben is meg lehetne honosítani, 
annál is inkább, mert az 1938. évben tar
tott népszámlálás adatai szerint várme
gyénk vezető helyet foglalt el a juhte
nyésztésben és igy feldolgozásra váró- 
gyapjú elegendő van.

A vármegye alispánjának a tanfolyam 
rendezésével megindított kezdeményezése 
éppen ezért nagy jelentőségű, mert elin
dította faivaink lakosságát arra az útra, 
amerre az erdélyiek haladnak és ahová 
a skót és ir földművesek már régebben 
eljutottak. Tudvalévő dolgok, hogy a 
világszerte annyira kedvelt és olyan 
drágán vásárolható sportruhaszöveteket, 
az úgynevezett „Homespun" és „tvved" 
szöveteket a skót és ir földművesek ké
szítik háziiparszerüen.

Különösen nagy jelentősége van a 
gyapjú háziipari feldolgozásának a mai 
időkben, amikor szövetet alig lehet kapni, 
s ami még van, az sem megfelelő minő
ségű. És ebben van a fentemlitett kez
deményezésnek igazi értéke, hogy ami
kor a gyapjú háziipari feldolgozását 
kezdeményezi, ugyanakkor gondoskodik 
arról is, hogy a juhtenyésztés növelésé
vel a rendelkezésre álló gyapjú mennyi
séget is fokozza, olyan családokat vonva 
be a juhtenyésztésbe, akik eddig nem 
is gondoltak, de nem is gondolhattak 
arra, hogy ők juhokat tenyésszenek.

Reméljük, hogy a vármegyénk alis
pánjának ez az igazi szociális gondol
kozástól származott kezdeményezése 
megfelelő fogadtatást talál vármegyénk 
lakosságában és rövidesen nálunk is ké
szítik a hosszú téli estéken a szebbnél- 
szebb gyapjú szöveteket.

Kukoricahéncsfotió tanfolyam nyílik 
meg Tornaiján.

Vármegyénkben a múltban nagyon 
sok cigány-család foglalkozott a kuko
rica leveleknek háziiparszerü feldolgo
zásával, de az általuk készített lábtörlők, 
szatyrok és egyéb háziipari eszközök 
olyan primitívek voltak, hogy értékesí
tésük nehézségekben ütközött. A hábo
rús korlátozások következtében a ku
koricaháncs munkákban olyan nagy ke
reslet állott elő a külföldi rostaanyagok 
kimaradása folytán, hogy a magyar és 
nyitva lévő külföldi piacokon minden
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If f f f y á & a t !
A Darmoi hashajtót utánoz
zák. Ügyoljon, mert mindon 
tablettán a „D A R M O L "  
szónak ésT alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje

mennyiségben el lehetett helyezni még 
a silányabb készítményeket is.

Dr. Horváth Árpád alispán elhatározta, 
hogy Tornaija községben kukoricaháncs- 
fonó tanfolyamot rendez. Előrelátását 
legjobban igazolta az a tény, hogy a j 
folyó év elején a külföldi piacok nagy 
része elzárkózott a magyar kukorica- |

háncs kivitel elől és igen kis kontingens 
kivételét engedélyezik. A tanfolyamon 
elsajátított készítési móddal készült ki
fogástalan kukoricaháncs munkákat azon
ban a Közjóién Szövetkezet könnyen 
tudja értékesíteni, akár a belföldön, akár 
a külföldön is. Sőt ezen a téren még a 
vármegye területe is ellátatlan terület
nek számit, mert a szépen fonott láb
törlők és szőnyegek pótolhatják a kó
kuszszőnyegeket, antik most amúgy sem 
kaphatók.

A tanfolyam a közeli napokban nyílik 
meg Tornaiján a Közjóléti Szövetkezet 
háziipari osztályának telephelyén, A tan
folyam iránt Tornaiján és a környező 
községekben igen nagy az érdeklődés.

Olaszország gyarmati törekvései.
Irta : Révhegyi Ferenc m. kir. honvédezredes.

II.
Az első olasz gyarmati hadjárat, ame

lyet a közvélemény bizalmatlansága és 
a kormány ingadozása kisért, minden 
komolyabb előkészület nélkül indult meg. 
Az uj külügyminiszter, gróf Robilant 
szerencsére hatásosan tudta képviselni 
a Közép-tengeri olasz érdekeket, a hár
mas szövetséget kedvezőbb feltételekkel 
megújította, s biztosította szövetségesei
nek helyeslését az afrikai vállalkozáshoz. 
Közben azonban megtörtént a dogalii 
(asmarai) meglepetés. A rajtaütő abeszi- 
nek 500 olasz katonát lemészároltak 1887. 
január havában. A hir mély lehangolt- 
ságot keltett az országban, s a kormány 
kénytelen volt lemondani. Az uj kor
mányelnök, Francesco Grispi főleg kül
politikájában vált ki és nagy gondot for
dított az afrikai hadjáratra, amivel meg
akarta bosszulni Dogalit, s tovább akart 
terjeszkedni belátva, hogy alapos előké
születekre van szükség. Á gyarmati szer
vezéssel Baldissera tábornokot bízta meg, 
aki megtette az első polgári és katonai 
intézkedéseket és megalapította az as- 
kenik benszülött hadtestet. San Marzano, 
az olasz csapatok vezére közben vissza
foglalta Dogalit (Asmarát). Grispi, hogy 
afrikai pozícióját erősítse, szövetséget 
köt Scióa-ja fejedelmével, Menelikkel, s 
támogatta ennek törekvését, hogy ő ke
rüljön az abesszin trónra. A négus (Já
nos) megöletése után valóban Menelik 
kerül az abesszin trónra, kivel az olaszok 
baráti és kereskedelmi szerződést kö
töttek, a ravasz Menelik négus, mikor a 
4 milliós olasz kölcsönt megkapta, ti
tokban hátat fordított az olaszoknak, s 
velük kétszínű politikát folytatott.

1889 ben Olaszország Vörös - tengeri 
birtokai az Eritrea nevet kapták. Ugyan
ekkor az obbiai és a midzsurtini szul
tánokkal kötött szerződések protektorá
tust biztosítottak Olaszországnak a ké
sőbbi Somába egyrésze fölött. Egyidőre 
az olasz — etióp viszály elcsendesedett, 
mert a négus a kapzsi és elégedetlen 
rasokat akarta lecsendesiteni, Olaszor
szág pedig gazdasági válsága miatt 
egyelőre letett hódítási terveiről. 1893- 
ban Menelik felmondta az olasz szer
ződést és megkezdte az ellenségeskedést. 
Mielőtt azonban az abesszinek támadást 
intézlek volna az olaszok ellen, az ola
szok mentek át támadásba, s Baratieri 
altábornagy elfoglalta Tigri tartományt. 
1895. tavaszán az abesszinek 35.000 fővel 
ellentámadásba mentek át, s az olaszok 
súlyos veszteséget szenvedtek, így kény
telenek voltak visszavonulni. Meneliket 
nagyon meggyöngitette a győzelme, nem 
akarta folytatni a háborút, annál kevésbé, 
mert közeledett az esős időszak, s nem 
kellett félnie birodalma feldarabolásától. 
Szeretett volna barátságban élni Olasz
országgal. Az olasz kudarc rettenetes 
hatást keltett az anyaországban. Grispi 
miniszterelnök volt a bűnbak, neki men
nie kellett, s Rudini kapott megbízást a 
kormány alakítására, kinek első dolga 
volt az abesszin vállalkozást beszüntetni 
és a négussal tisztességes békét kötni.

Az abesszin kudarcnak azonban nagy 
belpolitikai kihatásai voltak. A forra
dalmi elemek, felbátorodva a kormány 
gyengeségén, sztrájkokat és zavargáso
kat kezdeményeztek, melyek közül a mi
lánóit 1898. májusában csak a katona
ság tudta vérbefojtani. 1900. julius ha
vában újabb nemzeti csapás éri Olasz
országot. I. Umberto királyt Monzában 
egy anarchista meggyilkolja, s utódja a

jelenlegi uralkodó: III. Viktor Emánuel, 
ki abban az időben éppen tengeri utón 
volt ifjú hitvesével, a montenegrói He
lénával.

III. Viktor Emánuel trónralépésével 
egy újabb korszak nyílt Olaszország tör
ténetében. A külpolitika egyre expanzí
vabb lesz, s most már a Balkán felé is 
nagy figyelmet fordítanak. Giovanni Gio- 
littinek, III. Viktor Emánuel uj miniszter- 
elnöke nevéhez fűződik az uj külpolitika 
célirányos és az olasz érdekeknek meg
felelő vonalvezetése, melynek eléréséhez 
nagyban hozzájárult az olasz királyné 
családi összeköttetése. Az olasz királyné 
nővére Nikolai Nikolajevics orosz nagy
hercegnek a felesége és igy az olasz 
külpolitika erősen belekapcsolódik az 
ellentétes tábor, Oroszország, Francia- } 
ország és Anglia külpolitikájába, mely 
ugyan nem igen egyeztethető össze a 
hármas szövetséggel, azonban a nemzet 
érdeke mindennél felettébb áll, s itt ér
zelmi momentumoknak, ha azok fenn is 
állanak, helyük nincs. Az olasz külpo
litika állandó javulásának első kézzel 
fogható jele akkor mutatkozik, mikor 
Anglia és Franciaország Líbiát több Íz
ben biztosította Írásban Olaszországnak, 
mihelyt a középtengeri egyensúly fel
bomlik, melyre többször nyílt alkalom, 
különösen akkor, mikor a Monarchia 
1908 bán annektálta Boszniát és Herce
govinát. Ez az esemény magával hozta 
Oroszország és Olaszország közeledését 
és megkönnyítette és lefektette az alap
ját a francia érdekszférába való bekap 
csolódásnak. A rugalmas és érzelmeket 
nem ismerő francia külpolitika minden 
igyekezetével azon volt, hogy Olaszor
szágot a Monarchiától és Németország
tól bármily áron is elidegenítse, s ezért 
terelte Olaszország figyelmét a Balkánra 
és az Adriai-tengerre, főleg Macedóniára 
és Albániára, mert tudta nagyon jól, 
hogy ezáltal a Monarchia érdekeivel ke
rül ellentétbe, mely érdekellentétet a 
tárgyaló asztalnál elintézni nem lehet. 
Az ügyes francia külpolitika elhitette 
az olaszokkal, hogy az Albániában fekvő 
Valona az oiasz gyarmatpolitika szem
pontjából legalább is annyit ér, ha nem 
többet, mint a Tunisban fekvő Biserta, 
melynek elnyerése biztositja Olaszország 
tengeri uralmát az Adriai tengeren.

111. Viktor Emánuel trónrajutásával a 
belpolitikában is hatalmas változás ál
lott be. A nemzeti szellem a társadalom 
minden rétegében kezd felül kerekedni, 
s ebbe a mozgalomba hatalmasan bele
kapcsolódik az egyház is, mely eddig 
távoltartotta magát minden politikai moz
galomtól. A nemzeti ébredés hajnalán 
ünnepelik az olaszok Firenzében 1911. 
decemberében az egyesült királyság ki
kiáltásának ötvenedik évfordulóját. Ez 
az ünnepség tanujele volt a nagy nem
zeti összefogásnak. Ilyen volt a nemzet 
hangulata, amikor kitört az olasz—török 
konfliktus. Olaszország egyre nyíltabban 
hangoztatta régi Líbiára vonatkozó igé
nyeit, melynek előzménye az 1896. évi 
Tunist érintő francia—olasz szerződés, 
melyben a franciák az olaszoknak kü
lönleges jogokat biztosítottak, s 1899-ben 
Franciaországnak teljes érdektelenségét 
Tripolis felett. Ezzel a két aktussal meg 
szűnt minden zavaró momentum Fran
ciaország és Olaszország között.

Az olasz kormány a beszüreinlés po
litikáját folytatta, azzal a szándékkal, 
hogy azután az európai hatalmak bele
egyezésével véglegesen megalapozza ha

talmát Líbiában. Franciaország, mint ezt 
előbb említettem, Tripolis felett kijelen
tette az érdektelenséget, a Monarchia 
pedig egyenesen örömmel látta Olasz
ország eme vállalkozását, mert figyelme 
ezáltal a Balkánról és az olaszlakta te
rületekről elterelődött.

Tripolis az olasz megszállás előtt Tö
rökország viharfészke volt, hol a zavar
gások napirenden voltak, melyek főleg 
a kereskedelemmel és földmiveléssel fog
lalkozó olasz lakosok ellen irányultak. Mi
dőn Franciaország protektorátusát Ma
rokkóra kiterjesztette, Olaszország, Fran
ciaország és Anglia beleegyezésével, 1911. 
őszén rövid lejáratú ultimátumot intézett 
Törökországhoz, melyben bejelentette 
igényét Tripolisra. Az olaszok a török
kel vívott harcokban eleinte súlyos ve
reséget szenvedtek, főleg Enver-bey őr
nagy erős különítményének felléptétől 
szenvedtek sokat az olaszok. A háború, 
mely 1911. szeptemberétől 1912. októ
beréig tartott, végül is az olasz fegyve
rek győzelmével végződött. 1912. de
cemberében Onetyban megkötött béke 
biztosította Olaszország részére Tripo- 
list, melyet az európai államok a béke
kötés után azonnal el is ismertek. Az 
uj tartomány hamarosan beletörődött az 
uj uralomba, mert a lakosság látta, hogy 
az olaszok nemcsak fegyvert, hanem 
kultúrát és jólétet is hoztak az általuk 
elfoglalt uj tartományba. Még a tripo- 
lisi hadjárat alatt 1912. május havában 
megszállják az olaszok Rodost és a kö
zelben fekvő II szigetet. Ennek a vég
leges birtoklását azonban csak az 1923. 
évi lausannei béke szabályozta.

(Folytatjuk.)

H Í R E K

A z  á llsm í elemi fiúiskola ügye.
A helybeli állami iskolák gondnoksága 

február 9 én tartotta vitéz Baráth Károly 
ev. lelkész elnöklete mellett e havi ren
des ülését. Napirend előtt dr. Gabonás 
János polgármester-helyettes meleg sza
vakkal üdvözölte az elnököt vitézzé ava
tása alkalmából. Vitéz Baráth Károly 
hálatelten köszönte meg a gondnokság 
tagjainak a szívélyes ünneplést.

A folyó ügyek tárgyalása során a gond 
nokság elhatározta, hogy illetékes he
lyen feliratban tárja fel a fiúiskolával 
kapcsolatos tűrhetetlen állapotokat. A 
gondnokság tagjai egyébként február 
10-én, kedden délután e kérdés kapcsán 
helyszíni szemlét tartottak az állami elemi 
fiúiskola Kossuth Lajos-utcai épületében. 
Megállapítást nyert, hogy az iskola sem 
pedagógiai, sem pedig egészségügyi 
szempontokból nem felel meg a mai kor 
igényeinek.

Az épületben tapasztalt hiányok sür
gős orvoslást kívánnak, ezekre utal majd 
a gondnokságnak a tanfelügyelőség ut
ján a kultuszminisztériumhoz előterjesz
tendő felirata.

Itt említjük meg, hogy az iskolában 
tapasztalt hiányokra a vármegye Közi
gazgatási Bizottsági ülésén legutóbb már 
dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőorvos is 
rámutatott. De ebben a tárgyban maga 
dr. ’Sóldos Béla főispán is több felter
jesztéssel fordult a minisztériumhoz, 
melynek eredményeképen a kultuszmi
nisztérium kiküldöttje már meg is jelent 
a helyszínen és tapasztalatairól az ille
tékes ügyosztály vezetőjének jelentését 
megtette. Remény van tehát arra, hogy 
tavasszal városunk iskolaügyének ez az 
égető problémája is kedvező megoldást 
nyer.

Vármegyei kinevezések. Dr. ’Sóldos 
Béla kormánybiztos-főispán ifj. dr. Csák 
Géza feledi lakost díjas közigazgatási 
gyakornokká és Major Sándor vm. iro
datiszt, rimaszombati lakost a IX. fize
tési osztályba vármegyei irodafőtisztté 
nevezte ki.

A vitézek „Néma Bál“-ja. Hazafias 
lélekkel megirt meghívók hirdetik, hogy 
a Gömör és Kishont vármegye Vitézi 
Széke — megértve az idők szavát — a 
vitézi várományosok nyári kiképző-tá
borozásához szükséges költségek fede
zésére eszményi „Vitézi Néma Bál‘-t 
hirdet. Erre a célra Gömör megye tár
sadalmától mindenki anyagi tehetsége 
szerint hozzájárulást kér.

Báró Hazai Samu meghalt. Február 
10-én Budapesten 91 éves korában hosz- 
szas szenvedés után meghalt báró Hazai 
Samu volt honvédelmi miniszter, nyu
galmazott vezérezredes, valóságos belső 
titkos tanácsos, volt országgyűlési kép
viselő számos magas katonai kitüntetés 
tulajdonosa. Báró Hazai Samu Rima
szombatban született és tüneményes ka
tonai pályát futott be. A világháború 
egyik ismert vezető katonai egyénisége 
volt és a legnehezebb időkben állott a 

I honvédelmi minisztérium élén. Nemrég 
ünnepelte 90. születésnapját, amikor a 
Kormányzó Ur Ofőméltósága saját ke
zűleg irt levélben köszöntötte. Temetése 
február 13-án nagy katonai pompával 
ment végbe.

Részvétköszönetnyilvánitás.
Mindazoknak, kik szeretett jó férjem 

halála alkalmából jóleső részvétüket ki
fejezték és végtisztességén megjelentek, 
ezúton mondok hálás köszönetét.

Özv. Eperjessy Józsefné.

Tanügyi áthelyezés. A magyar kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. 
Bíró József tanügyi fogalmazót a rima- 
szombati kir. tanfelügyelői hivataltól 
azonnali hatállyal a debreceni kir. tan
felügyelői hivatalhoz áthelyezte.

Kulturesték a Polgárikörben. Feb
ruár 21-én, szombaton este folytatják a 
tervbevett kullurelőadásokat. Ez alka
lommal Kiihne László polgári iskolai 
tanár Szingapúrról ad elő. Február 28-án 
Smid István rozsnyói ev. esperes „A 
huszesztendő tanulságai” - ról beszél. 
Az előadásokat érdekes műsor kiséri.

H A R I S N Y A
M ü s e l y e m  é a 
h e r n y ó s e l y e m
összes minőségben  
kérje minden üzletben 
Vigyázzon a márkára:

N O R - C O C
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Kulturélet Korlátiban. A Korláti 
Bazaltbánya r. t. igazgatósága elisme- 
résreméltó áldozatkészségnek adta tanú- 
jelét, amikor munkásai részére hangos 
mozgóképszínház létesítését határozta el, 
amely kulturális téren is jelentős mun
kát fog kifejteni. A vállalat gondosko
dása a munkásság és a környező köz
ségek lakosságának körében nagy meg
elégedést váltott ki.

Erdészek kitüntetése. A m. kir. föld
mi veléstigyi miniszter az erdőgazdasági 
segédszolgálatban levő azoknak a szak
képesített erdészeti alkalmazottaknak, 
akik egy szolgálatadónál legalább 30 
éven keresztül szolgálatukat példás ma
gatartás mellett mindvégig adaadó hű
séggel látták el és kitüntetésben eddig 
még nem részesültek, elismerő okleve
let kíván adományozni. A kitüntetésre 
érdemes alerdészek (főerdőőrök, erdő
őrök) adatait és pedig: 1. nevét, 2. 
lakhelyét, 3. születési helyét és idejét, 
4. vallását, 5. családi állapotát és gyer
mekeinek számát, 6. a szakvizsga leté
telének helyét és idejét, 7. szolgálati 
beosztását és a szolgálatban egy helyen 
eltöltött idejét, 8. érdemességét, s e te
kintetben külön kiemelve a múltban és 
közelmúltban lezajlott rendkívüli idők
ben szolgálatadójával szemben tanúsí
tott magatartását, 9. volt-e már kitüntet
ve — a szolgálatadónak kell helyható
sági igazolás mellett legkésőbb folyó 
évi március hó végéig a város polgár- 
mestere vagy a járások föszolgabirái 
utján a vármegye főispánjához felter
jeszteni. Olyan személyeket, akik erdő- 
gazdasági-, alerdészeti, vagy erdőőri 
szakvizsgát nem tettek, továbbá akik 
kitüntetésben már részesültek, nem le
het javaslatba hozni.

Egy volt rimaszombati diák sze
rezte a „Panni" t. A most országos 
sikert aratott és Rimaszombatban a va
sárnapi kulturesten Durda jánosné által 
nagy tetszéssel bemutatott kedves ka
tonadalról megtudtuk, hogy annak ze
neszerzője : dr. Egyed Miklós szegedi 
orvos : Egyed Aladár szegedi ev. espe
res, volt sajógömöri lelkész fia, aki ta
nulmányai egyrészét a rimaszombati 
gimnáziumban végezte. Dr. Egyed Mik
lós a keleti harctéren komponálta a 
népszerű zenét Horváth László nagy
szerű szövegére.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Közérdekű értesítés. Az erdészeti és 
mezőgazdasági és az ezekkel kapcsola
tos üzemek nyugdíjas tisztviselői és al 
kalmazottai, a Felvidéki Magántisztvise
lők Szövetsége értesítése szerint, rövidé 
sen megkapják a 30 százalékos drága
sági pótlékot. Az erre vonatkozó rendel
kezést a föld mi velési minisztérium már 
elkészítette.

Uzsora bírósági ítéletek. Dr. Brom- 
mer Andor kir. törvényszéki biró, a 
rimaszombati kir. törvényszék uzsora- 
birája az elmúlt héten a következő bün
tetéseket hozta : Orosz István rozsnyói 
cipészmestert, mert egy csizmafejelést 
a megáilapitott 36'40 P helyett 58 P-ért 
végzett el, 8 napi fogházra és 50 P 
pénzbüntetésre Ítélte. Fellebbezés folytán 
az ítélet nem vált jogerőssé. — Kroó 
Ferenc rimaszombati fűszernagykereske- 
dőtői Delics István zsipi kiskereskedő 
10 deka borsot vásárolt a hatóság által 
megáilapitott árnál magasabban. A bíró
ság mindketlőjüket 200—200 P pénz
bírságra és 1 — 1 P kártérítésre ítélte 
jogerősen. — Bibliák Ferencné aggteleki 
asszony a tojás darabját 20 fiilérért 
árusította. 10 P pénzbüntetésre és 68 
fillér kártérítésre Ítélték.

Az ebek oltása. Február 18-án és 
19 én, szerdán és csütörtökön délelőtt 
9 órai kezdettel lesz a városháza ud
varán az ebek veszettség elleni kötelező 
védőoltása megtartva. Minden ebtulaj
donos köteles kutyáját szájkosárral el
látva, pórázon oltása végett elővezetni.
A be nem oltott kutyákat hatóságilag 
kiirtják és tulajdonosaik ellen a kiha
lási eljárást megindítják. Oltási dij 1'20P.

Népművelés.
Előadások a Baross-tagok részére.

Mint már a múlt számunkban jelen
tettük, az iskolánkivüli népművelés ke
retében a Baross Szövetség helyi cso
portjának tagjai, tehát a keresztény ke
reskedők és iparosok, valamint azok 
segédei számára az Ipartársulati Szék
házban február és március hónapokban 
ingyenes szakirányú ismeretterjesztő elő
adásokat tartanak.

Február hó 16-án, hétfőn este fél 8 
órakor dr. Szabolcs András vm. aljegyző, 
közjóléti előadó „Mit nyújt az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap az iparo
soknak?” címen tart előadást. Utána 
dr. Szepsy József gimn. tanár „A ma
gyar nemzet történelme, tekintettel a 
szellemi és anyagi művelődésre" címen 
értekezik.

Február 23-án, hétfőn este fél 8 órakor 
dr. Bardtli László ügyvéd „Mikor követ 
el az iparos árdrágítást?" címen ad elő. 
Utána dr. Szepsy József „A magyar 
nagyhatalom kora és a magyar iparos
ság" címen beszél.

A márciusi előadások címeit és elő
adóit legközelebb közüljük. Az előadá
sokra tagjain kívül minden érdeklődőt 
szívesen Iát a Baross Szövetség helyi- 
csoportja.

* *
*

A múlt heti iskolánkivüli előadásokat 
-— helyszűke miatt — jövő számunkban 
közöljük.

S P O R  T.
Vidám délután a jégpályán.

Az Isten is szereti a cserkészeket, 
mert amióta álvették a jégpálya keze
lését, egy napig sem szünetelt a jégsze
zon. A „Ferenczy István“-cserkészcsapat 
egyébként lelkes igyekezettel keresi az 
alkalmat a korcsolyapályát látogató kö
zönség szórakoztatására. így az elmúlt 
vasárnap a cserkészcsapatok érdekes 
akadályversenyt futottak. Győztes a 
gimnáziumi „Tompa Mihály*-cserkész- 
csapat egyik őrse (lmrecze, Kovács L., 
Vaskó és Kosztra) lett.

Amig a cserkészcsapatok lefutották a 
kijelölt pályát, a korcsolya pálya mele
gedőjében „Jenő bácsi bábszínháza" mu
lattatta a gyermekeket és felnőtteket, 
falrengető kacagást érvén el. Délután 5 
órakor pedig ötletes jelmezek vonultak 
fel a jégen, melynek egyrészét maguk 
a cserkészek készilették. A furcsa figu
rák (gyermekét cipelő anya, apacs-tán
cos, sebesült-hordozó, vöiös dominó, 
stb.) nagy tetszést arattak.

Az érdekes és szórakoztató délutánnak 
sok résztvevő közönsége volt. Megren 
dezéséért az ügyes cserkészgárda élén 
Mátrai- Makoviis Jenő és Kovács József 
parancsnokokat, valamint Sinka Aladár 
helyettes-parancsnokot illeti az elismerés.

Ma, vasárnap nagyszabású hadijátékot 
mutatnak be a jégen a cserkészek, de 
előadást tart a bábszínház is.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a magyar 

filmgyártás legújabb kimagasló alkotása, 
az „Egy éjszaka Erdélyben" pereg le a 
mozgóképszínház vásznán. Asztalos Mik
lós színdarabjából készült és a velencei 
nemzetközi kiállításon serleget nyert 
pompás kiállítású filmremek II. József
nek, a „kalapos királyinak finoman és 
szellemesen megirt erdélyi szerelmi ka
landját tárgyalja a legjobb magyar szi 
nészek szereplésével. A császár alakját 
Páger Antal alakítja, mellette Szeleczky 
Zita, Lázár Mária, Mezey Mária és 
Nagy István a főszereplők. Kisérő a 
Magyar Híradó.

Február 16-án hétfőn és 17-én kedden 
szivbemarkoló amerikai szerelmi dráma 
kerül műsorra „Egymásért" címen. Fő 
szereplők : Carole Lombatd és James 
Steward. Kisérőműsor az Ufa háborús 
híradó.

Február 18-án, szerdán és 19-én, csü
törtökön a „3 Codona" című óriási si
kert aratott német cirkuszfilm a film
színház kitűnő műsorszáma. A varieté le
gendáshírű Codona testvéreinek életsor-

M E G H Í V Ó .
A  Tornaijai Takarékpénztár R. T.

1942. február 25-én délelőtt 10 órakor Tornaiján, sa
ját helyiségében tartja

69-iK  (L X IX .) évi r e n d e s  k ö z g y ű lé s é t ,
melyre a t. részvényeseket ezennel meghívjuk.

T á r g y s o r o z a t :
1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
2. A mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és a felmentvény megadása 

feletti határozat.
3. Az alapszabály 5. és 19. §§-ainak módosítása.
4. Egy felügyelőbizottsági tag választása.
5. Alapszabályszeriileg beadott indítványok tárgyalása.*)

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy folyó év márc us 
hó 5 én délelőtt 10 órakor ugyanott uj közgyűlés lesz megtartva, mely tekintet 
nélkül a megjelent részvényesek számára, a fenti tárgysorozat felett érvényesen 
fog határozni.

Tornaija, 1942. február 4-én.
Az igazgatóság.

M érleg  szám la .
Vagyon: Pénztár készlet és valuták P 41882 89, Girószámlán fennálló köve- 

telések P 607451, Követelés pénzintézeteknél P 33.133 15, Érték
papírok P 74 555 —, Váltók P 1,22663840, Adósok P 207.03L77, Jel
zálog kölcsönök P 22722 48, Ingatlanok P 119.842 13, Egyéb vagyon- 
tételek P 28.183 87, Átmenő tételek P 4.526 30, Összesen P 1,768.390 50.

T e h e r :  Részvénytőke P 75 000’—, Tartaléktöke P 50 736'—, Rendkívüli tar- 
~  tartalékok P 59.55963, Betétek P 1,185.55244, Visszleszámitolt vál

tók P 227.944’—, Hitelezők P 142 810 59, Fel nem vett osztalék P 
26343, Egyebek P 554 69, Átmenő tételek P I8,700'44, Nyereség P 
7.26928, Összesen P 1,76839050.

V e s z te sé g -n y e r e sé g  szám la .
Vesztesén :  Kifizetett kamatok P 5002074, Költségek és fizetések P 40.566 73, 

‘ Adók és illetékek P 898276, Leírások P 5.001' 13, Egyéb veszteség 
P 68—, Nyereség P 7.269 28, Összesen P 111.908 64.

Jövedelem : Nyereség áthozat P 2.699 41, Kamat jövedelem P 86.94965, Jutalé- 
—— —— lékok P 492891, Ingatlanok jövedelme P 8.269.96, Egyéb jövedelem 

P 9 060 71, Összesen P 111 908 64.

*) Alapszabályszerüleg beadott indítványnak az tekintendő, mely a köz
gyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal az igazgatósághoz be lett nyújtva.

sát tárgyalja ez az izgalmas és megrázó 
erejű cirkuszi dráma. Főszereplők René 
Deltgen, Ernst Clippstein, Léna Normann 
és Josef Sieber. Kisérőműsor egy érdek- 
feszitő riportfilm.

A jövő hét végén „Az ördög nem j 
alszik" c. magyar filmujdonság kerül 
műsorra. Előkészületben az „Intermezzo" 
amerikai és a „Lelki klinika" cim : ma- i 
gyár fiimujdonságok.

ELADÓ
a Cserencsényi-uton egy 486 □  öl

gyümölcsös kert,
mely építkezésre is alkalmas. — 
Ugyanott egy uj sertés ól is eladó és 
cca 15 kocsi építkezésre alkalmas kő.

Cím: Nociár János Dr. Törköly tér 2.

Keresek egy megbízható férfi vagy no

pénzbeszedőt.
C i m :  a kiadóhivatalban.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy hét hónapi katonai 
harctéri szolgálatból hazatértem, ez
úton mondok köszönetét azoknak, kik 
raktáramat és üzememet megrendelés
sel, vásárlással és jó indulatukkkal 
támogatták.
Egyben kérem további b i z a l mu k a t

b ú t o r  ü z e m e m  és ra k tá r a m
további támogatására, mivel ezután 
személyes közreműködésemmel ké 
szilünk el minden felvállalt és rak 
tári lakberendezést.
A nagyérdemű közönség további szol
gálatára mindig kész örömmel állok. 
Kiváló tisztelettel:

H ö f e r  S á n d o r  műbútorasztalos
Rimaszombat.

Iparengedélyemet visszanyerve a n. | 
é. közönség szives tudomására ho
zom, hogy az 57 év óta fennálló

Braun Gyula és fia fuvarozási vá lla lat
működését tovább folytatom. 
Elvállalok bútorszállítást és minden : 
e szakmába vágó munkát. Szívest 
megbízásokat és pártfogást kér a j
cégtulajdonos: B á l i n t  T i v a d a r  

hadirokkant.

É R T E S Í T É S .
Tisztelettel értesítem városunk és kör

nyéke nagyérdemű közönségét, hogy 
f i a m:  ifj. SIPOSS JÓZSEF műszaki 
vállalkozó, vizvezetékszerelö és bádo
gosmester régi jóhirnevii üzemembe 
betársult, miért is kérjük továbbra is 
nagyrabecsült rendelőink becses pártfo
gását, biztosítva őket preciz, gyors és 
pontos munkáinkról s szolid árakról.

Ezúttal telhivjuk valamennyi háztulaj
donos és bérlő becses figyelmét arra, 
hogy a téli fagyások olvadási ideje kö
zeleg és a fagyásokból eredő csőrepedé
sek következtében a meginduló viz úgy 
a falak szárazságán, mint a festéseken 
tetemes károkat szokott okozni. Hogy 
annak elejét vehessük, éjjel és nappal 
állandó szerelőket tartunk üzemi szolgá
latban, s ha nem volna elég idő a Ró
zsa-utca 20. szám alatti üzemünkbe el
juthatni, úgy méltóztassék a legközelebbi 
üzletben a telefont igénybe venni és a 
60 as számot felhívni, s igy minden ko
molyabb költségtől és fáradságtól men
tesülni méitóztatnak.

A nagyérdemű közönség becses párt
fogását kérjük
Id. é s  i f j  S IP O S S  JÓ Z S E F

oki gépész,
diszmübádogos,. vízvezeték és központi 
fűtés szerelők — m ű szak i v á l la la ta  

Rimaszombat, Rózsa-utca 20. sz.
Telefonszám : 60.

Két vagy 3 szobás kertes

l a k á s t  keresek bérbe.
Cint a kiadóhivatalban.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


