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Egy történelmi igazság 
megerősítése.

Az elmúlt hét világraszóló nagy 
eseménye Hitler vezér és kancel
lár vasárnapi beszéde volt. A hatal
mas beszédnek több olyan része 
volt, amelyek nékünk, magyarok
nak különös örömet okozott. A 
magyar honvédség dicsőséges ha- 
ditetteiröl szóló megemlékezése is 
büszkeséggel töltheti el minden igaz 
magyar lelkét, azonban erről már 
ismételten megemlékezett a német 
nép lánglelkü vezére. Most azon
ban, amikor a bolsevizmus elleni 
küzdelemről és az 1914— 18. világ
háború után kezdődő nemzeti for
radalmakról szólott, vitéz nagy
bányai Horthy Miklós Kormányzó 
urunkról mint a kezdődő európai 
felemelkedés első képviselőjéről be
szélt. A leghatalmasabb és legered
ményesebb nemzeti forradalom ve
zérének elismerése, úgy érezzük, 
az európai népek lelkében immár 
tudatossá vált történelmi igazságot 
fejezte ki. Egy kis nemzet számára 
igen felemelő érzést jelent az, hogy 
a világ ma egyik legfélelmetesébb 
erejű birodalmának vezére és a 
nemzeti gondolatnak legnagyobb 
hőse a mi Kormányzó Urunkat 
állítja az egész világ szeme elé, 
mint olyan férfiút, aki a XX. szá
zad nagy szellemi irányának, a ke
resztény nemzeti forradalomnak első, 
tehát példátadó képviselője és meg
személyesítője. Hogy mit tett ha
zánkért és annak meggyötört né
péért 23 évvel ezelőtt vitéz Horthy 
Miklós, azt mi mindannyian nagyon 
jól tudjuk. Szinte az az érzés tá
mad fel bennünk: vájjon meg tud 
tuk-e, vagy megtudjuk-e hálálni 
valamikor is néki mindazt, amit 
nemzetéért s miértünk cselekedeti?

Az ország magyarságát és a 
nemzet társadalmának igazán ma
gyarul érző és gondolkodó részeit 
soha sem ingatta meg és nem 
fogja megingatni a hűségben, ra
gaszkodásban, tiszteletben és sze
rzetben senki a mi vérünkből sza
bad magyarként pajzsunkra emelt, 
egyedüli és méltó vezérünk iránt. 
És ép ez a hűség, ragaszkodás és 
szeretet ül örömünnepet bennünk 
és a világ minden táján élő igaz 
magyarban, amikor a nagy Német 
Birodalom Führerének ajkáról hal
lottuk a magas elismerést, amely 
nemcsak arra alkalmas, hogy a mi

Ünnepélyes hangulatban folyt le  
a vármegye tavaszi rendes közgyűlése.

Dr. ’Sóldos Béla főispán nagyhatású beszédben méltatta vitéz Lukács Béla, putnoki Putnoky Móric 
és dr. Horváth Árpád érdemeit és részletes beszámolót adott a vármegye közellátási helyzetéről.

Gömör és Kishont vármegye tör
vényhatósági bizottsága április hó 
30-án, csütörtökön délben tartotta 
Rimaszombatban, a vármegyeháza 
nagytermében évnegyedes rendes 
közgyűlését, amelyen a tagok nagy

számban jelentek meg. A Magyar 
Hiszekegy elmondása után dr. ru- 
nyai ’Sóldos Béla kormánybiztos
főispán az alábbi nagyjelentőségű 
elnöki megnyitó beszédet mon
dotta:

Dr. ’Sóldos Béla főispán elnöki megnyitó beszéde.

„Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A rendkivüll kemény és hosszú tél 

után végre megjött a tavasz ; gazdáink 
nagy igyekezettel és szorgalommal láttak j 
neki annak a munkának, melynek gyü
mölcsétől mindannyian a reánk követ
kező idők átélésének megkönnyitését 
reméljük. Adná a Mindenható, hogy fá
radtságos munkájukat egy jó termés 
áldása kisérje.

Jóllehet a kormány a szükséges intéz
kedéseket idejében megtette, hogy a 
mezőgazdasággal kapcsolatos teendők 
terén fennakadás ne következzen be, 
vármegyénk gazdaközönsége tudatában 
van azon fontos feladatoknak, amelyek
nek pontos és idejében való elvégzésé
vel a hazának tartoznak, — nem hiszem, 
hogy valahol is sor kerülne a kiadott 
rendelkezések életbeléptetése, illetve al
kalmazására.

Amig idehaza a belső fronton arány
lag nyugodt légkörben indult meg 
a termelő munka, addig odakünn a 
a keleti fronton nagy erővel indult meg 
a támadás, hogy mielőbb bekövetkezzék 
a leszámolás órája azzal az ellenséggel, 
amelyikkel szemben a kíméletlen eljá
rásnak csupán egy mozgató rugója van, 
megmenteni Európának Krisztust, az ő 
keresztjét, tanításait. Mi jól tudjuk, mit 
jelent a bolsevizmus müveit keresztény 
népek számára, tudatában vagyunk an
nak, hogy ellene csak a nemzeti erők 
összpontosítása vívhat ki sikert, nehogy 
tehát bármikor is bekövetkezhessen 
mégegyszer történelmünk leggyászosabb 
és legszennyesebb korszaka, minden 
erőnket egybefogva igyekeznünk kell, 
hogy úgy idehaza, mint odakünn egy 
akarattal, egységesen járjon el a nemzet 
a legnagyobb veszedelemmel szemben.

Hős honvédeink távol hazánktól szö
vetségeseink oldalán vívják az élet halál 
harcot, mert erre kötelez bennünket lel
kiismeretünk szerint Európa békéje, 
másrészt a magyar becsület, amely min
denkor hűen, alkuvás nélkül betartotta 
azt a szerződést, amelyet aláirt. Nem 
mai, sem tegnapi keletű ez a szerződés

büszke örömünket fokozza, hanem 
arra is kényszerit, hogy méltó 
hódolattal tekintsünk a mi egye-

szövetségeseinkkel, hanem abból az idő
ből származik, amikor még körül vol
tunk véve ellenségekkel, csak a Berlin- 
római tengelyhez való meggyőződéses 
csatlakozástól remélhettük szolgaságból 
való feltámadásunkat.

Mindenkor az igazságért harcoltunk, 
most is ennek győzelméért szálltunk 
harcba, hisszük, sőt biztosak vagyunk 
benne, hogy a győzelem most is bekö
vetkezik.

Addig azonban sok lemondásra és 
áldozatra van szükség.

Ne zúgolódjon és ne elégedetlen
kedjen senki.

Egyedül azt nézze, hogy ma olyan világ
háború van, amelynek méretei és mód
szerei túl szárnyalnak minden eddigit, 
annak érdekében mindent megtenni nem 
áldozat, de szent és hazafias kötelesség. 
Azok pedig, akiknek kevesebb a dolguk 
és ráérnek arra is, hogy a helyzetadta vi
szonyokat meggondolatlanul, vagy rossz- 
hiszemüleg bírálják, emlékezzenek vissza 
arra, mi történt volna velünk és Euró
pával, ha az ugrásra készülő bolseviz- 
must váratlanul és hirtelen meg nem 
támadja a németek elővigyázatos veze
tője és hadseregfőparancsnoka: a Führer.

Dolgozni és termelni I Ez legyen
az itthoniak jelszava.

Tartsuk be ezt minden vonalon, segít
sük meg egymást nehézségeinkben, te
gyük félre az egyéni szempontokat, min
den gondolatunk és szeretetünk legyen 
küzdő honvédeinkkel, s akkor eljön az 
az idő, amikor büszkén és bátran oda
állhatunk a tárgyalóasztal elé, kérhetjük 
magunk számára azt a szerepet, amely 
a mostani időkben tanúsított magatar
tásunk alapján bennünket is méltán meg
illet.

Tiszteletteljesen jelentem a tekintetes 
Törvényhatósági Bizottság Közgyűlésé
nek, hogy vi t éz  Ho r t h y  István Kor
mányzóhelyettes Ur Ő Föméltósága meg

düli Vezérünk, vitéz Horthy Miklós 
fenkölt személye és hatalmas egyé
nisége felé.

választása alkalmából folyó évi március 
havi kisgyülésünkből hozzá küldött sze- 
rencsekivánságokért, melyet folyó évi 
április hó 10-én történt kihallgatásomon 
személyesen is szerencsém volt szóbe
lileg megismételni, a vármegye közön
sége részére hálás köszönetét nyilvání
tani kegyeskedett.

Tisztelt Közgyűlés I Folyó évi április 
hó 18 án értesültünk arról, hogy Kor
mányzó Urunk Ö Főméltósága a m. kir. 
miniszterelnök előterjesztésére vitéz kö
vecsest Lukács Béla magyar királyi 
titkos tanácsos, országgyűlési képviselőt, 
a Magyar Élet Pártjának országos elnö
két tárcanélküli m. kir. miniszterré ne
vezte ki.

A kinevezés az egész országban, de 
főleg vármegyénkben nagy örömet kel
tett, mert v i t éz  L u k á c s  Béla ed
digi közéleti szereplése, közelebbről pe
dig politikai pályája alatt — minden 
eddig betöltött, fontos pozíciójában — 
de sőt a forradalom utáni időtől kezdő- 
dőleg hűen és megalkuvás nélkül szállt 
síkra a keresztény, nemzeti és szociális 
eszmék megvalósításáért és erős jobb
oldali politikai meggyőződését már ab
ban az időben is nyíltan kifejezésre jut
tatta, amikor ezen az utón vele együtt 
még nem sokan haladtak.

Szép és magasztos feladatra lett most 
kiszemelve: a háborúba vonultak és a 
háborúból visszatérők, valamint hozzá
tartozóiknak ügyében való tájékoztatás, 
a különböző állami, közületi és társa
dalmi szervezetek ezirányu működésének 
figyelése és ellenőrzése fogja képezni 
tevékenységének tengelyét. Az e téren 
kifejtendő munkássága lesz egyik alap
köve annak a nemzetvédelmi politiká
nak, melyet nemcsak a háborús idők 
nehézségei miatt, de a nemzet szebb és 
boldogabb jövője érdekében, fejlődésünk 
szempontjából is folytatni minden igaz 
magyarnak már most kötelessége.

Mi, gömöriek büszkén valljuk őt ma
gunkénak, n^ert vármegyénk és városunk 
szülötte és szemben a fővárosi sajtó 
közleményeivel e helyről állapítom meg, 
hogy

vitéz Lukács Béla nem Borsod me
gyében, de itt, Gömör és Kishont 
vármegye közigazgatásánál kez
dette meg pályáját,

amennyiben 1917. julius 10-én válasz
totta meg őt közfelkiáltással a törvény- 
hatósági bizottság közgyűlése II. aljegy
zővé és harctéri szolgálata folytán ezen 
év szeptember hó 11-én tette le az elő
irt hivatali esküt a vármegye alispánja 
kezébe.

Életének bármely állomására került 
is, körünkből való eltávozása dacára egy

Pünkösdkor cserkészmajál is  !
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pillanatra sem szűnt meg érdeklődni 
szülövármegyéje ügyei iránt és segíteni 
mindenkor azokon, akik bármily ügyben 
támogatásért hozzá fordultak, nem tudta, 
de nem is akarta sohasem megtagadni 
annak a levegőnek erejét, melyet gyer
mekkorában magába szivott és annak a 
földnek varázsát, melynek szeretete oly 
nagy teret foglal el szivében.

Most pedig, amikor Kormányzó Urunk 
kitüntető bizalma oly fontos pozicióba 
állította személyét, a tisztelet és megbe
csülés nemes érzéseitől áthatott tiszta 
szívből, igaz benső melegséggel fejezzük 
ki szerencsekivánatainkat Istennek ben
sőséges áldását kívánjuk életére, mun
kásságára, a magunk részére pedig csak 
azt kérjük tőle, támogasson minden ne
mesre és jóra irányuló közérdekű, haza
fias törekvésünkben a jövőben is.

Javaslom, hogy
vitéz kövecsesi Lukács Béla m- 
kir. titkos tanácsos,, tárcanélküii 
m. kir. miniszter ur Őexcellenciáját 
jelen közgyűlésünkből ezen érzel
mek kifejezése mellett táviratilag 
üdvözöljük.

Tisztelt Közgyűlés ! Vármegyénket 
nagyon közelről érintő, de országos vi
szonylatban is nagyon kivételes esetről 
óhajtok megemlékezni. Putnoki Putnoky 
Móric országgyűlési képviselőt 1892. évi 
január hó 28-án választotta meg először 
a putnoki választókerület országgyűlési 
képviselőjévé és kerületét az említett év 
február 18-án egybehívott országgyűlé
sen képviselte először.

Azóta 50 év telt el. Ez alatt az idő 
alatt, eltekintve attól a közei másfél év
től, amikor a vármegye közönségének 
örömére a világháború legnehezebb idő 
szakában ő töltötte be a főispáni széket, 
mindenkor a putnoki választókerületet 
képviselte, jelenleg tehát képviselőségre 
az országgyűlés képviselőházának legidő
sebb tagja.

Kora ifjúságában lépett politikai pá
lyára. A néppé! való kivételes bánni- 
tudása, odaadása, a választópolgárok 
ügyes-bajos dolgainak lelkiismeretes 
utánjárása és elintézése a kerület köz
érdekű ügyeinek felkarolása, támogatása, 
megoldása a végletekig való szerénysége, 
kiváló úri modora, előzékenysége oly 
szeretetet, tekintélyt és nagyrabecsülést 
biztosítottak számára, hogy annak elő
nyeit nem csupán kerületében, várme
gyénkben, de az országgyűlés képviselő
házában is mindenkor éreztette.

Ez a megbecsülés a többnyire egyhan
gú képviselőválasztásoktól eltekintve, 
talán akkor nyilvánult meg szembetű
nően vele szemben, amikor a képviselő
ház háznagyi tisztségének betöltésére 
került a sor, mely alkalommal és azóta 
minden egyes esetben a képviselőház 
valamennyi tagja — egy szavazat kivé
telével, amely bizonyára az övé volt — 
egyhangúlag, nagy lelkesedéssel válasz
totta meg őt a háznagyi tisztségre.

A közélet terén szerzett érdemei elis
meréséül a Magyar Érdemrend Közép- 
keresztjével lett kitüntetve, mig legutóbb, 
két évvel ezelőtt m. kir. titkos taná
csossá nevezte ki Magyarország Főmél- 
tóságu Kormányzója.

Életének, képviselőségének ezen határ
kövénél álljunk meg tehát, s köszönjük 
meg néki a vármegyénk közérdekében 
kifejtett, mindenkor önzetlen, jószándéku, 
fáradtságos közérdekű munkáját, arra 
kérjük a Mindenhatót, adjon néki erőt, 
egészséget hivatásának további teljesí
tésére, szerencsekivánataink kifejezése 
mellett pedig kérjük őt, mutasson pél
dát továbbra is arra, hogy a közélet 
terén szereplő ember a csendes, feltűnést 
kerülő lankadatlan munkával is mennyi 
eredményt tud elérni és mily megbecsü
lést tud biztosítani a maga számára, ha 
annak az önzetlenség, az emberbaráti 
és hazaszeretet az alaptényezője.

Javaslom, hogy
putnoki Putnoky Móric m. kir. tit
kos tanácsos „aranymandátumos" 
országgyűlési képviselő Őnagymél- 
tóságát az előbb vázolt alkalomból 
közgyűlésünk táviratilag üdvözölje.

A közellátási kérdések.
Dacára, hogy az alispánt jelentés ki

merítően tárgyalja a közélelmezési és 
közellátási állapotokat, ezekről főbb vo
násokban a következőkben tájékoztatom 
a Törvényhatósági Bizottságot:

A vármegye lisztellátása zökkenésmen
tes, s a jövő termésig biztosítva van. A 
május hóra szóló kiutalás már megtör
tént. 37 vagon lisztet utalt ki a közel
látási minisztérium. A rendes kiutaláson 
felül még egy hónapra szóló tartalék- 
készlettel rendelkezik a vármegye, amely 
biztosítja a lisztellátás zavartalan mene
tét még az esetre is, ha időközben for
galmi korlátozások folytán a lehívások
ban késedelem állana be.

A zsirellátás már kevésbbé kielégítő. 
Ennek oka a takarmányhiány folytán 
beállott nehézségekben van. A vármegye 
alispánja 2100 kg zsirt, 686 kg bőrös 
és körülbelül 1000 kg bőr nélküli sza
lonnát tárol a nagyobb bajok megelő
zése végett. A városok polgármesterei 
is rendelkeznek kisebb tartalékokkal. 
Ezen kívül a közellátási miniszter ur 
rendelkezésére álló jelentékeny központi 
zsir- és szalonnakészletből a megfelelő 
rész kiutalására is számíthatunk, s igy 
előreláthatólag a nehézséget sikerülni 
fog áthidalni.

Takarmánykészletünk egyáltalán nin
csen. A tenyészállatok élelmezéséhez 
árpa és zab hiánya miatt 10 vagon kor
pa kiutalását szorgalmazzuk. Cukor- és 
petróleumeilátás rendben folyik.

A lábbeli és talpbőrellálás terén a 
helyzet február óta javul, amennyiben 
február óta havonkint 9 — 10000 utal
vány kerül a vármegye területén kiadás
ra. A m. kir. közellátási miniszter ur 
olcsó népruházati anyagokat bocsátott a 
„Hangya" központja utján a községi 
elöljáróságok rendelkezésére. A kiutalt 
anyagoknak a szegény néposztályhoz 
tartozók — elsősorban sokgyermekes 
családok, valamint hadbavonultak hozzá
tartozói — részére való kiutálása, illetve 
szétosztása legnagyobb részben már be
fejezést nyert. Ezen akcióval kapcsolat
ban főleg a kiosztott anyag csekély vol
tát és egyes részeiben gyengébb — hadi 
— minőségét tették panasztárgyává. 
Újabb és jobb minőségű népruházati 
anyag kiutalása iránt a szükséges lépé
seket megtettük.

Az alispán üdvözlése.
Végül, de nem utolsó sorban egy jól

eső és örvendetes bejelentést kell ten
nem a tekintetes Törvényhatósági Bi
zottság közgyűlésének. Hagytam ezt pe
dig erre a helyre azért, mert egy belső 
ügyről, a vármegye sziikebb családjáról, 
közelebbről pedig annak egy érdemes 
tagjáról van szó, akinek felsőbb helyről 
történt megbecsülése a családi kör me- : 
legségével tölti el mindannyiunk lelkét.

Dr. Horváth Árpád vármegyénk alis
pánját a m. kir. belügyminiszter ur folyó 
évi március hó 30 án 27.243/1942. Hl. 
a. sz. alatt kelt rendeletével folyó évi 
április hó 1-től kezdődő hatállyal az V. 
fizetési osztályba léptette elő.

Idegen vármegyéből jött el hozzánk 
abban az időben, amikor a felszabadu
lás után nehéz körülmények között 
életre kellett hívni a vármegyét. Felelős
ségteljes munkájában abból a szerétéi
ből merített lelkierőt, amelyet első perc
től kezdve érzett vármegyénk népe és 
földje iránt; ez a szeretet párosulva a 
magával hozott közigazgatási tudással, 
szakképzettséggel és jó-szándékkal, 
aránylag rövid idő alatt oly nívóra 
emelte közigazgatásunkat, hogy ezért 
hálás lehet néki a vármegye közönsége.

Kérem Méltóságodat, hogy a kölcsö
nös szeretet és megbecsülés jegyében 
dolgozzék továbbra is, vezesse a gond
jaira bízott vármegyét és tisztikarát ke
resztény, nemzeti, szociális és hazafias 
szellemben, tartsa ébren mindenkor fe
gyelmezetten a kötelességteljesités, vala
mint felelősségvállalás tudatát, ehhez a 
magasztos munkájához annak sikere, a 
vármegye boldogulása és fejlődése érde
kében kérem én a jó Istennek kegyel
mét és áldó segítségét."

A főispán nagy hatást keltett beszé
dét több ízben szakította meg a tetszés 
jele, s a beszéd nyomán a közgyűlés 
lelkesen ünnepelte Magyarország Kor
mányzóhelyettesét, vitéz Lukács Béla 
m. kir. tárcanélküli minisztert, putnoki 
Putnoky Móric m. kir. tanácsost és dr. 
Horváth Árpád alispánt.

Dr. Hizsnyai-Heinzelmann Béla tör
vényhatósági bizottsági tag a vármegye 
Közönsége nevében üdvözölte meleg sza
vakkal dr. Horváth Árpád alispánt, aki 
nagy felkészültséggel, úri tapintattal és 
erős szociális érzéssel vezeti az első 
percektől kezdve a vármegyei közigaz

gatást. Örömmel állapította meg, hogy a 
vármegye vezetésea legjobb kezekben van 
és az alispán további működéséreazlsten 
bőséges áldását kérte.

Dr. Horváth Árpán alispán lelke mé
lyéig meghatottan köszönte meg az 
őszinte ünneplést. A jóleső dicséreteket 
azonban megosztani kívánja tisztviselő- 
társaival, akiknek segítő munkássága 
révén sikerült a vármegye közigazgatá
sát mindenkor zökkenésmentesen igaz
gatni. Külön is hálás köszönetét fejezte 
ki dr. ’Sóldos Béla főispánnak megértő 
és baráti támogatásért s eddigi nagy 
bizalmáért. Hálát adott a sorsnak, amely 
lehetővé tette, hogy ennek „a nemes vár
megyének díszes alispáni székét" betölt
heti, s a jövőre nézve nincs is más kí
vánsága, hogy e megszeretett és kedves 
vármegye népének szeméből minél több

könnyet törülhessen le. Köszönetét fejezte 
ki a vármegye Közönségének, hogy oly 
szeretettel testvérévé fogadta, aminthogy 
testvérekké kell válni mindazoknak, aki
ket a magyar jövő szolgálatának szent 
tüze ihlet meg.

A közgyűlés az alispán beszédét nagy 
tetszéssel fogadta.

A vármegye közgyűlése dr. Kdllay 
Miklós m. kir. miniszterelnököt hiva- 
talbalépése alkalmából meleg szeretet
tel üdvözölte és a legmesszebbmenő 
támogatásáról biztosította.

A közgyűlés napirendjének 1. pontja
ként Igaz Lajos vm. főjegyző terjesztette 
be dr. Horváth Árpád alispán időszaki 
jelentését, amelyet a közgyűlés által el
fogadott egyéb pontokkal együtt — hely
szűke miatt — jövő számunkban ismer
tetünk.

Rimaszombatban is m egalakult 
a badiárvákat gondozó szervezet.

A m. kir. honvédelmi miniszter 
a rádió, a napi sajtó és a törvény- 
hatóságok utján már több Ízben 
felhívta a magyar társadalmat, hogy 
a mostani világháború következté
ben hősi halált halt honvédkatonák 
segélyezésében az államnak anyagi 
és erkölcsi támogatást nyújtson. Ez 
a támogatás nagyrészt abban nyil
vánul meg, hogy az egyén, vagy 
akár egy testület a hadiárva gon
dozói (ellenőrzői), vagy pedig tá
mogató tisztjét elvállalja.

Rimaszombat megyei város pol
gármestere ez ügyben április hó 
27-ére, hétfőn délutánra értekezletre 
hivta össze a város keresztény 
egyházainak vezető lelkészeit s a 
társadalmi, közművelődési és gaz
dasági intézmények vezetőit. Az 
értekezleten mintegy húszán jelen
tek meg, akiket a hivatalból távol
levő É v a  László polgármester he
lyett dr. G a b o n á s  János polgár
mester-helyettes üdvözölt. Majd vi
téz dr. P u s k á s  Zsigmond városi

tanácsnok tájékoztatta a megjelen
teket azokról a módozatokról, ame
lyek a hadiárvák gondozása és tá
mogatása terén a társadalomra, s 
kifejezetten a város egyesületeire 
várnak. Kérdésére a megjelentek ki
mondták, hogy

Rimaszombatban megalakítják 
a hadiárvákat gondozó szer
vezetet,

amely hivatva lesz ennek a fontos 
és emberbaráti kérdésnek gyakor
lati megoldását helyi viszonylatban 
megoldani. Az egyházak és egye
sületek vezetői a maguk részéről 
is kinyilatkoztatták ama készsé
güket, hogy szükség esetén haj
landók egy vagy több hadiárva 
gondozói és ellenőrzői tisztségét el
vállalni. Az egyesületek vezetői a 
tagokkal való megbeszélés alapján 
teszik meg végleges nyilatkozatu
kat e kérdés erkölcsi és anyagi ré
szét illetően a legközelebbi érte
kezleten.

♦---------------

J ó l v é g ze tt hazafias és vallóserkölcsi m unkásságról szá m o lt be
a Katolikus Kör

Városunk második nagy társadalmi 
egyesülete, a Rimaszombati Katolikus 
Kör április 26-án, vasárnap délután tar
totta meg 49. évi rendes közgyűlését az 
egyesület székházának nagytermében, 
amelyen a tagok nagyszámban jelentek 
meg, az élen dr. Bányai József gimn. 
hittanár, tiszteletbeli elnökkel.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után dr. Gabonás János helyettes-polgár- 
mester, a Kör elnöke szívélyes szavak
kal üdvözölte a megjelenteket. Méltatta 
az alapitó elődök érdemeit, akik immár 
öt évtizeddel ezelőtt az egymás iránti 
tisztelet, a testvéri összefogás, a katoli
kus szellem és a magyar kultúra iránti 
nemes törekvések jegyében tették le a 
Katolikus Kör alapjait. Arra kérte az 
egyesület tagjait, hogy mindenben ha
ladjanak az ősök nyomdokain, s teljesít
sék kötelességeiket egymással és a Kör
rel szemben is. A mai idők összetartást 
és fegyelmezettséget követelnek — mon
dotta. Majd örömmel jelentette be az 
elnök, hogy a rendkívüli idők ellenére is 
az egyesület élete rendes mederben folyt 
le. Végül a megjelentek lelkes éljenzése 
közepette a hódolat és tisztelet szavai
val emlékezett meg Magyarország Fő- 
méltóságu Kormányzójáról és Kormányzó
helyetteséről és a világ békéjének meg
teremtéséért minden eszközzel küzdő Szent
atyáról, akiknek hő törekvésük, hogy az 
ország és az egyház életében egy szebb 
és boldogabb jövendő következzék el.

Nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitója után dr. Gabonás János kegyeie- 
tes szavakkal adózott az elhunyt Váry 
János diszelnök és Bárdos István al- 
elnök emlékének, amit a közgyűlés jegy
zőkönyvében örökítenek meg. A meg
emlékezést a megjelentek felállva, néma

évi közgyűlésén.
csöndben hallgatták meg.

Freytag Ödön titkár olvasta fel ezután 
a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét, 
amit egyhangúlag hitelesítettek. Majd 
Szabó István főtitkár tartotta meg az 
egyesület múlt évi működésének minden 
részletére kiterjedő jelentését. Megelé
gedéssel állapította meg, hogy a Kör 
úgy a hazafias, mint a vallás-erkölcsi 
téren jó munkát végzett. A tagok száma 
302-ről 326-ra emelkedett. Ez a szám 
azonban nem fejezi ki azt az arányt, 
amely a nagy katolikus társadalommal 
rendelkező városban a Kört méltán meg
illetné. Ennek ellenére azonban az 50. 
életévébe lépő egyesület, amely min
denkor hü marad társadalmi kiegyenlitő 
szerepéhez, a fokozatos fejlődés utján 
halad.

A jól felépített főtitkári jelentésért 
dr. Gabonás jános elnök fejezte a köz
gyűlés köszönetét, méltatva egyben Szabó 
István főtitkár ügybuzgó és fáradhatat
lan munkásságát.

A betegsége miatt akadályozott Diczky 
Pál pénztáros helyett is Szabó főtitkár 
terjesztette be az 1941. évi zárszámadást 
és vagyonmérleget, valamint az 1942. 
évi költségvetési előirányzatot. E szerint 
az 1941. évben a bevételek 32 892 P 
8 fillért, a kiadások pedig 32.149 P 32 
fillért tettek ki, úgyhogy a készpénz
maradvány 742 P 76 fillér volt. A Kör 
vagyona 24 945 P 96 fillér, amelyre 9100 
P teher esik. Ez utóbbi tétel a folyó 
évben csökkenni fog, mert — amint dr. 
Gabonás János elnök bejelentette — a 
megboldogult Váry János diszelnök 1000 
pengőt hagyományozott az egyesületnek. 
Az 1942. évi költségvetési előirányzatot 
35.422 pengőben állapították meg.

A közgyűlés vita nélkül egyhangúlag
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émelygés, tisztátalan teint 
gyakran csak az amétztéal 
zavaroknak következménye.
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fogadta el a pénztáros jelentését, akinek, 
valamint a Fukker Bertalan vm. számve
vőségi főtanácsos vezetése alatt miiködő 
számvizsgáló bizottságnak — az elnök 
indítványára — jegyzőkönyvi elismerést 
szavazott meg.

A közgyűlés ezután elfogadta az el
nökség, illetve a választmány indítvá
nyát a tagdijaknak évi 4 pengőről 6 
pengőre való felemeléséről. Többen a 
tagok közül azonban hajlandónak nyi
latkoztak az évi tagdíjnak 8 pengőben! 
való önkéntes megfizetésére is. Dr. Ga

bonás János elnök megköszönte a tagok 
áldozatkészségét, egyben felhívta őket a 
tagdijhátrálékok kifizetésére is, amelyek 
a pénztári jelentésben 616 pengővel sze
repeltek.

Az év közben halálozás és eltávozás 
folytán megüresedett vezetőségi tisztsé
geket az alábbiakban töltötték be köz- 
felkiáltással:

Alelnök lett: Misurák András, máso
dik háznagy: Gecse József, választmányi 
tag: Dobó Dezső és számvizsgálóbizott
sági tag: Vörös Cirill.

Záros határidőn beadott indítványok 
nem lévén, az emelkedett hangulatban 
lefolyt közgyűlést dr. Gabonás János, az 
egyesület népszerű és a tagok által lel
kesen ünnepelt elnöke a Kör további 
munkásságára Isten áldását kérve, be
zárta. A megjelentek elénekelték a Him
nuszt és kedélyes társasösszejövetelen 
még sokáig együtt maradtak.

Egész Rimaszombat meggyászolta 
Váry János elhuny tát.

Április 25-én, szombaton délután ki
sérte ki Rimaszombat város társadalma 
utolsó útjára a patriarchák korát meg
élt nagy tanítómestert: Váry Jánost. A 
végtisztességtételen megjelentek mind
azok, akik a kiváló férfiúval szorosabb 
kapcsolatban állottak. Zászlai alatt tes
tületileg vonult ki a Rimaszombati Ka
tolikus Kör, eljöttek a kartársak teljes 
számban, a dalárdisták, a régi tanítvá
nyok és tisztelők hosszú sora. A teme
tési szertartást Radány Lajos esperes
plébános végezte Áddm Antal és Tóth 
Sándor segédlelkészek segédletével. A 
róm. kát. énekkart Lévay János vezé
nyelte, mig a Rimaszombati Magyar 
Dalegylet Halász József karnagy veze
tése mellett énekelte el tiszteletbeli kar
nagya koporsójánál megható bucsuzso- 
lozsmáit.

A temetőben dr. Gabonás János he
lyettes-polgármester, a Katolikus Kör 
elnöke mondotta el az első gyászbeszé
det: „Egy puritán jellemű magyar em
ber, egyházát, hazáját és az ifjúságot 
rajongásig szerető lélek, a magyar kul
túra kertjében évtizedeken át dolgozó, s 
a zenei művészetet különösen kedvelő 
s művelő férfi nyitott sírjánál állunk" — 
szólott, majd Váry Jánostól, mint a Ka
tolikus Körnek negyedévszázadon át 
elnökétől és későbbi diszelnökétől bú
csúzott szívhez szóló szavakkal. Méltatta 
azt az értékes és maradandó munkás
ságot, amelynek folytán Váry János neve 
és a Katolikus Kör szinte elválasztha
tatlanok lettek egymástól. Jellemezte 
azután Váry János emberi nagyságát, 
amelynél szebbet és kifejezőbbet mi 
sem adhatunk és igy azt szóról-szóra 
itt közöljük :

„Váry János szerette háziját s ezt a 
rimaparti kis várost, ahol hivatásánál 
fogva több, mint félszázaddal ezelőtt te
lepedett le, s amelyet második szülő
földjének tekintett mindig. Hü fia volt 
egyházának, amelynek minden megmoz
dulásában tevékeny részt vett, mint a 
róm. kát. autonóm hitközség képviselő- 
testületének volt elnöke. Mélységes val
lásos meggyőződéséből kifolyólag gyak
ran tért be az Isten házába, s ott alá
zatos lélekkel borult le az Ur zsámo
lyára. Kiváló művelője volt a zenei kul
túrának. Szerette a dalt, melynek szár-j 
nyain szállt az Egek Urához, s dicsőí
tette a mindenség nagy Alkotóját. Mes
teri kézzel kezelte a karnagyi pálcát, s 
nem egyszer vitte diadalra a régi rima- 
szombati koszorús dalárdát országos 
viszonylatban is. Váry János nehéz hiva
tásán kívül tevékeny munkásságot fej
tett ki a kulturális és társadalmi téren! 
is. (A Gömör és Kishont vármegyei Ma- 
gyarKözmüvelődési Egyesületnek negyed
századon át volt titkára, a Polgárikör 
tiszteletbeli tagja, stb. volt.) Váry János 
legfőbb szívügye azonban nemes, de ne 
héz hivatásának méltó betöltése volt. 
Több, mint egy félszázadon át dolgozott 
lankadatlan szorgalommal és kitartással 
az ifjúság virágos kertjében. Nemzedé
keket nevelt fel, akiknek lelkében min
den rendelkezésre álló eszközzel igyeke
zett átplántálni a maga lelkének kincses
házából a vallásosságnak sa hazafiasság
nak nemes erényeit."

Dr. Gabonás János könnyekig meg
ható beszéde után Sichert Károly bank- 
igazgató, a Rimaszombati Magyar Dal- 1

egylet elnöke búcsúzott el a magyar dal 
hivatott apostolától, aki Rimaszombat 
nevét a magyar ének szárnyán tette 
országszerte ismertté. A dalárda bucsu- 
éneke mellett helyezték végül örök nyu
galomra Váry Jánost szeretett hűséges 
hitvese és korán elvesztett gyermeke 
mellé.

* * *
Váry János 1854-ben született a ko- 

márommegyei Szomor községben. 20 
éves korában végezte el a tanitóképzőt, 
egy évig szülőföldjén működött, majd 
választás utján nyert meghívást az 1876. 
évben a rimaszombati állami községi 
iskolához. Büszkén mesélte mindig, hogy 
idejöttében ö volt az első polgári utas 
a Feled—Rimaszombat között megnyi
tott vasúton. Az akkor híres rimaszom
bati tanítói gárda között is kitűnt nagy
szerű pedagógiai tudásával, emberi és 
szivjóságával. 1900 bán címzetes igaz
gatói címet nyert és 48 évi szolgálat 
után, 1923. január 1-én vonult nyuga
lomba. Közvetlen egyénisége, minden 
iránt megnyilvánuló érdeklődése társa
dalmunk egyik legmegbecsültebb tag
jává avatták. Tanítványai szigorúsága 
ellenére is bálványozták, s amikor nyu
galomba is vonult, igaz barátja és ist
ápolója maradt a ifjúságnak. Az Egek 
Ura hosszú éveken át jó egészséggel 
áldotta meg. Két évvel ezelőtt kezdett 
betegeskedni, a fájdalmas kórt nagy tü
relemmel viselte, mig nem a halál meg
váltotta szenvedéseitől. Elhunytét sző
kébb rokoni körén kívül a város társa
dalma is szívből meggyászolta. Halálá
nak hírére a Katolikus Körre, az elemi 
iskolákra kitették a gyászlobogót. A 
Katolikus Kör hatalmas koszorút helye
zett a ravatalára és az engesztelő gyász
misén, amely április 27-én reggel folyt 
le a plébániai templomban, testületileg 
vett részt.

A rimaszombati gyermekjátszótér 
felügyeletének megszervezése.

Vármegyénk köztiszteletben álló főis
pánja által megteremtett gyermekjátszó
tér felügyeletének megszervezése, s mű
ködésének biztosítása végett a Jótékony 
Nőegylet elnöke, özv. Samarjay Jánosné 
elnökletével április hó 29 én az összes 
rimaszombati társadalmi egyesületek kö
réből alakult díszes hölgybizottság gyűlt 
össze az állami kórházban.

Az elnök üdvözölvén a megjelenteket, 
megnyitójában vázolta, hogy az Egyesült 
Női Tábor elnökének: dr. vitéz Keresztes- 
Fischer Ferencné, belügyminiszterünk 
hitvesének kezdeményezésére gyermek- 
játszótér felügyelőnői tanfolyamot ren 
deznek városunkban. A részletek ismer
tetésére felkérte dr. jékei Balogh Ádám 
igazgató-főorvost. A kórháziga,gató ki
fejtette, hogy legdrágább kincsünknek, 
a gyermeknek gondozása, helyes irány
ban való nevelése nemcsak elsőrendű 
családi, hanem nemzeti feladat is. A 
helytelen gyermeknevelés nagy kárára 
van a nemzetnek, számos szomorú pél
dáját szolgáltatják ennek az utcai csa
vargó gyermekek, akik később a bünö 
zők sorába kerülnek. A kis gyermekek 
foglalkoztatásának szolgálatában állanak 
a napközi otthonok, ovodák, gyermek

játszóterek. A helybeli nagyszerűen fel
szerelt gyermekjátszótér megérdemli, 
hogy fejlődését elősegítsük, s felügyele
tét megszervezzük.

E végből az Egyesült Női Tábor elnök- 
nője igéretett tett, hogy egy 8 napos 
felügyelőnői tanfolyam vezetésére oktató 
hölgyet fog kiküldeni Rimaszombatba. 
Az állami kórházban május első felében 
tartandó tanfolyam teljesen díjtalan, s a 
kiképzés naponkénti ideje lehetőleg a 
résztvevők elfoglaltságához fog igazodni. 
A jelentkezők nagy száma lehetővé te
szi, hogy a gyermekjátszótéri beosztás 
ne legyen megerőltető és hogy a csa
ládi elfoglaltság emiatt kárt ne szen
vedjen.

Az oktató hölgy leküldésére vonat
kozó kérés most ment el, s a válasz 
visszaérkezte után a tanfolyamra jelent
kezett hölgyek értesítve lesznek a tan
folyam kezdetének időpontjáról.

A n y á in !
A mai napon leborulok előtted. 

Szemeimben lélekgyöngyök csillog
nak, az ajkam megremeg, szivem 
feldobban... Anyám, ez a te ünne
ped... Anyám... felmosolyog az ar
com, zavait a nézésem, anyám, te 
áldott asszony, köszöntelek Téped, 
lehajtok rögös kezeidre, s forró 
csókot nyomok a barázdákra... 
Anyám !

Anyám, a mai napon sírni sze
retnék, csordultig telve a lelkem, 
anyám — te nem tudod, hogy mi 
él és zeng ma bennem ? Anyám, 
köszönöm, hogy anyám vagy és 
áldott asszony fiad lehettem, kö
szönöm a lázas éjszakákat, a bá
nattól megvonagló szem eket; kö
szönöm a hüs párnákat, az álom
ba ringató meséket, a tente-baba- 
tentét. Köszönöm, hogy imádkozni 
megtanítottál és értem az éggel 
tusakodtál, viaskodtál, köszönöm, 
hogy telkedből annyi kérés haso
gatta az eget, s az én édesanyám 
imája engem oly sok bűntől vissza
tartott, megmentett. Köszönöm az 
első betűt, melyet botladozó, sán- 
tikáló kézzel vethettem papírra, s 
leírhattam végre nagy örömujjon
gással: „szeretlek anyukám“! Légy 
áldott az első versért, melyet ajkad 
irt a szivembe. A „Füstbement terv“- 
et, s amikor füstbementek az élet
tervek, a te ajkadon szótlanul csügg- 
ve elpihent a viharzó lelkem. Kö
szönöm anyám leveleidet, amelyeket 
hozzám intéztél a távolba, amelyek 
lapjain anyai könnyek száradnak, 
s ezernyi csókkal vannak megtűz
delve. Köszönöm az anyai kéz ké
szítette csomagokat, amelyik min
degyikében szivét küldte el hozzám  
az én édesanyám.

Anyám, férfivé lettem, ezt neked 
köszönhetem. Anyám, az élet har
cosa lettem, tépülnék felettem az 
évek, az élet megtépdesett, megta
posott, de emberibb ember lettem, 
mert a te lelked vezérelt, a te lel

ked imádkozott értem. Anyám, ha 
ma is nagy döntések előtt állok, a 
te szivedtől, a te telkedtől kérek 
tanácsot. Anyám, ha az élet kérdez, 
te felelsz, a te lelked—ezüstöshaju 
édes, jó  anyám!

A lélek, a szeretet virágaiból 
fontam egy kis koszorút, édes jó  
anyám, Anyák-napjára leteszem kar
jaidba, szorítsd a szivedre te leg
szebb, legszentebb jó  édesanyám...

S...I.

A „Rozsnyói Öregdiákok Szövet
sége" XV. évi összejövetelét dr. runyai 
’Sóldos Béla, Gömör és Kishont várme
gye kormánybiztos-főispánjának elnök
lete mellett május 10-én, vasárnap d. e. 
11 órakor tartja Budapesten, a FANSz- 
kaszinó (VII. Madách-tér 2. IV. em.) 
helyiségében.

Dr. Gabonás János kitüntetése. Ma
gyarország Főméltóságu Kormányzója 
dr. Gabonás János polgármester-helyettes 
főjegyzőt a cseh-szlovák megszállás alatt 
tanúsított önfeláldozó és nemzethü ma
gatartásáért a Nemzetvédelmi Kereszttel 
tüntette ki. A legfelsőbb helyről jött és 
méltán megérdemelt elismerés a város 
társadalmában őszinte ö.ömet keltett. 
Hasonló érdemekért ugya.iezen kitünte
tésben részesültek ijj. Hal'sz József vsi. 
adótiszt és Házik László r si. kézbesítő. 
— A Nemzetvédelmi Keres ttel legutóbb 
kitüntettek sorában szerepel a rima- 
szombati származású Czar!' r.y István ny. 
MÁV-feiügyelö és a Gömö, hői elszárma
zott, jelenleg Cegléden mfködő Egyed 
Aladár ev. lelkész is.

Szülői értekezlet a gimnáziumban.
Az Egyesült Prot. Gimnázium tantestü
lete május 3-án, vasárnap délelőtt 11 
órakor az intézet rajztermében (1. emelet) 
szülői értekezletet tart. Az összejövete
len dr. Bolla József gimn. tanár elő
adása nyomán megbeszélésre kerül „A 
szülők bekapcsolódása az iskola mun
kájába."

Tanügyi áthelyezés. A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter dr. Kiss 
Zoltán m. kir. tanügyi fogalmazó gya
kornokot Nyíregyházáról a rimaszom
bati kir. tanfelügyelőséghez helyezte át

Május 10 én lesz a „Gyermeknap". 
Az Országos Gyermekvédő Liga itteni 
helyi bizottsága Rimaszombatban a 
„Gyermeknap“-ot május 10-én, vasárnap 
tartja meg.

H A R I S N Y A

M ü s e l y e m  é s  
h e r n y ó s e l y e m
összes m inőségben  
Kérje minden üzletben 
Vigyázzon a márkára:

N O R-C O C



G ö m ö r 1942. május hó 3.

A cserkészek fogadalomtétele. Ápr- 
26-án tartották helybeli cserkészeink a 
minden évben szokásos fogadalmi ünne
pélyüket a szabatkai-erdőben. Kiforrott 
zenekaruk élén, csapat-zászlóik alatt 
vonultak végig a város főútvonalain. 
Az erdő üde, zöld tisztásán, tavaszi ra
gyogó napfényben tették le ünnepélyes 
esküjüket a kipirult arcú ifjak csapat
parancsnokaik jelenlétében, felajánlva 
munkásságukat az Isten, a haza és fele
barátaik szolgálatára.

A „Nép- és Családvédelem" c. folyó
irat áprilisi számában vitéz dr. Puskás 
Zsigmond városi tanácsnok irt érdekes 
cikket és nyújt hasznos gyakorlati taná
csokat a vackor felhasználására vonat
kozólag. Az Országos Szociális Felügye
lőség folyóiratának egyes száma 50 fül. 
Előfizetése egy évre 6 P. Megrendelhető 
a kiadóhivatalnál, Budapest, 1. Uri-utca 
39. sz.

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

Leszállították a finomliszt fejadag
ját. A m. kir. közellátási miniszter má
jus 1-től a finom liszt fejadagját az ed
digi szelvényenként kiszolgáltatott 50 
deka helyeit egy hétre 40 dekában álla
pította meg. E szerint az eddigi 2 kg-os 
fejadag helyett 160 deka lesz a havi 
fejadag.

Elhalasztották a budapesti nemzet
közi vásárt. A minisztertanács elhatá
rozta, hogy a május elejére tervezett 
budapesti nemzetközi áru- és mintavá
sárt augusztus közepére halasztja el.

Az állami elemi iskolák V—VIII. 
osztályaiban a tanítás — a tanrend 
utasításai szerint — április végével be
fejeződött. A vizsgák április 29-én és 
30-án folytak le.

Az egy- és kétéves gyermekek dif- 
téria elleni védoltása. Az 1940. január 
1 —1942. április 1-ig szülöttek diftéria 
elleni védoltását május 4- és 5-én délu
tán 3—5 óráig tartják meg a helybeli 
polgári iskola tornatermében. (Bejárat a 
Szécsy-utca felől). Megjelenés kötelező.

Nyomozás juh tolvajok után. Hi
vatalosan közük: A múlt évi szeptember 
15-én éjjel Török Sándor karancskeszi 
lakosnak a község határában lévő szén
égető pusztájáról juhtolvajok 98 darab
ból álló juhnyájat elhajtottak. A juhakol- 
ban alvó idős juhászt a tettesek agyon- 
lövéssel félemlitették meg. A tettesek 
egyike 40 év körüli magas, egyenes 
tartásu, bajuszt viselő férfi, mig a másik 
20 év körüli, alacsony termetű vékony 
fiatalember volt. A nyomravezetők 300 
P jutalomban részesülnek. Bármely ez 
ügyre vonatkozó bejelentést a legköze- 
lebhi csendőrőrsnél lehet megtenni.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap Szilágyi 

László és Eisemann Mihály óriási sikert 
aratott filmoperettjét, a „Kölcsönkért 
férjek“-et mutatja be a filmszínház, ki
zárólag felnőttek számára. A rendkívül 
szellemes és pompás humorral megirt 
történet arról szól, hogy a három el
szegényedett, szépséges Kelecsényi lány 
(Simor Erzsi, Raffay Blanka, Szondy 
Piri) hogyan szerzik meg az amerikai 
nagybácsitól hozományukat. Bánky Vik
tor, a rendező számtalan ötlettel, nagy
szerű felvételekkel és kiváló szereplők
kel az évad egyik slágerévé avatta ezt 
a filmremeket, amelyet máris népszerűvé 
vált szép zene izesit. A női főszereplő
kön kívül még Vaszary Piroska, Dajbu- 
kát Ilona, Szilassy László, Bilicsi Tiva
dar, Pethes Sándor, Köpeczi-Boócz, Ju
hász József és Sugár Lajos a vonzóerői 
ennek az igazán mulatságos és értékes 
magyar filmnek. Kisérő a Magyar Világ- 
hiradó.

Május 4-én, hétfőn és 5-én, kedden 
egy kitűnő amerikai vígjáték fut a vász
non : „Kis leány — nagy kaland" cimen. 
Könnyed, bájos történet egy ifjú hölgy
ről, akinek rossz szokása, hogy — füllent. 
Boldog derű és sugárzó szellemesség 
árad ki ebből a filmből, amely a maga 
valóságában mutatja be New-York felső 
tízezrének életét. Főszereplők a pompás 
humoru Joan Blonden és a nagyszerű 
Melvyn Douglas. Kisérőmüsor az Ufa 
háborús híradója.

Május 6-án, szerdán és 7-én, csütörtö

kön „Te vagy a dal" cimen elragadó 
magyar film kerül műsorra. A szobafes
tőből világhírű énekessé emelkedett 
fiatalember édes-bus története izgalmas 
és romantikus mese keretében elevene
dik meg a vásznon. Főszereplők: Sárdy 
János, a ni. kir. Operaház fiatal nagy- 
tehetségű énekese, Sennyei Vera, Szabó 
Klári, Vaszary Piri, Feleky Kamill és 
Kőváry Gyula. Kisérőmüsor „A fehér ve
szedelem" c. magyar kulturfilm és az 
olasz Luce-hiradó.

A jövő hét végén a nagy érdeklődéssel 
várt amerikai művész-film, az „Algír“ 
kerül bemutatóra.

Május 3-tól a nyári időszakban a hét
köznapi előadások d. u. 6 és fél 9 óra
kor kezdődnek.

S Z Í N H Á Z .
Rétalapi Hlatky László színtársulata 

április 26-án, vasárnap tartotta Rima
szombatban utolsó előadásait. Bucsu- 
darabként egy meglehetősen vérszegény 
operett: a „Boronkay lányok" került 
színre, amely szombaton este még telt 
házat, vasárnap azonban már csak félig- 
telt nézőteret vonzott. A közönség azon
ban meleg szeretettel mondott Isten- 
hozzádot a derék színészeknek a sok
sok derűs percekért és a kellemes szó
rakoztatásért. A sziniévad méltatására 
legközelebbi számunkban visszatérünk.

S F O R  T.
A Törekvés közgyűlése.

A Rimaszombati Törekvés SE múlt 
vasárnapra összehívott közgyűlését — 
határozatképtelenség miatt — nem tar
tották meg. Az elnökség a közgyűlést 
május 4-ére, hétfőn este 8 órára az 
Ipartársulati Székház nagytermébe újra 
összehívta, s reméli hogy a tagok azon 
már teljes számban megjelennek. A köz
gyűlés programján az egyesületet fon
tosán érdeklő ügynek, többek között az 
uj elnök megválasztása is szerepel.

Labdarúgás.
R. Törekvés — Salgóbányai FC 

4:1 (1:0). I. o. bajnoki mérkőzés Ri
maszombatban a helyi csapat jól meg
érdemelt győzelmével. A Törekvés meg
fiatalított csapata az első félidőbeli lel
kes és eredményes játékával is rászol
gált a győzelemre. A vendégcsapat a 
második félidőben visszaesett. A Törek
vésből Murányi 3 góllal tűnt ki. — 
A negyedik Törekvés-gólt a fejlődés 
utján levő Szapáry II. lőtte.

Vennék
h aszn á lt  já r g á n y t .
Cim : a kiadóhivatalban.

Meghívó.
A runyai Fogyasztási Szövetkezet

1942. május hó 17-én délután 4 órakor 
saját helyiségében tartja évi rendes

k ö z g y ű l é s é t ,
amelyre a tagokat ez utón is tisztelettel 
meghívja az Igazgatóság.

TÁRGYSOROZAT:
1. Az Igazgatóság és Felügyelőbizott

ság jelentése.
2. Az 1941. évi zárszámadások jóvá

hagyása.
3. Az Igazgatóság és Felügyelőbizott

ságnak a felmentvény megadása.
4. A mérlegen mutatkozó nyereség 

felöli határozat.
5. Az alapszabályok 5, 8, 18, 19, 20. 

és 29. §§-nak módosítása.
6. Indítványok.
Amennyiben e meghirdetett közgyűlés 

határozatképtelen lenne, 15 nap múlva 
uj közgyűlés fog tartatni, amely tekin
tet nélkül a megjelent tagok számára, 
határozatképes lesz.

Igazgatóság.

MEGHÍVÁS.
Az 1898: XXIII. törvénycikk alapján alakult Országos Központi Hitelszö

vetkezet kötelékébe tartozó
R i m a s z o m b a t i  J á r á s i  H i t e l s z ö v e t k e z e t

mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja
1942. évi május hó 11 én d. e. 11 órakor, határozatképtelenség esetén 1942. 
évi május hó 20-án d. e. 11 órakor a Rimaszombati Járási Hitelszövetkezet 
székházának helyiségében

rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. §-a értelmében meghivatnak. 

NAPI R. END:
1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 5 tagjának választása.
6. A felügyelőbizottság 3 tagjának választása.
7. Esetleges indítványok.

Tagok száma: 1042. Üzletrészek száma: 3891.
A felügyelőbizottság által megvizsgált 1941. évi mérleg a szövetkezet helyi- 

ségébentkifüggesztetett és mindenki által megtekinthető.
Rimaszombat, 1942. évi április hó 14 én.

Á z Ig a z g a tó sá g .

Értesítés.
A Deák Ferenc-utca 24. szám alatt levő

„C sem egeház46
vezetését átvettem. A jövőben is minden 
igyekezetem oda fog irányulni, hogy 
igen tisztelt vevőimnek minden igényét 
kielégítsem.

Szives pártfogást kér:
Runyay László
csetnegekereskedö.

Két vagy 3 szobás kertes

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

Keresek
belvárosi keresztény családnál egy
különbejáratu bútorozott utcai szobát,
fürdőszoba használattal, kiszolgá
lással. Cim a kiadóban. 1 - 3

Ültetésre való föld
ősszel és tavasszal is felszántva, trá
gyázva, jól megmunkálva, részesbe is 
kiadó. Ugyanott príma szőlői kaszáló 
részes kaszálásra kiadó. Bővebben 

Valaszkay Rezsőnél Rimaszombat.

Igazi népi politika: villamos készülék mindenkinek".

Olcsó és jó és még mindig 
r é s z l e t r e  is  kapható.

Villamos vasaló és főzőlap 1*— pengő havi részletre a követ
kező szerelési cégeknél is:

M nra S z ilv e sz te r  és T á rsa  II. Rákóczi F.-utca.
B o d n á r  G éza  
S in k a  A lad ár  
A n d ó  Jen ő  
N e m é n y i A la d á r  
H a lá s z i  J ó z se f

Deák F.-utca 
Horthy M.-tér 
Szijjártó-utca 
Deák F.-utca 
Rimaszécs.

Villamos főzésnél annyi zsirt és húst takarít meg, hogy ezzel 
fedezi a főzéshez használt áram költségeit.

K ed v ez m én y es  h á z ta r tá s i  d í j s z a b á s o k .

Villamosmüvek.

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


