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A húsok népének a Húsök-ftnnepén. Búcsú a hadbavonuló huszárszázadtól.
Ata, Szentháromság vasárnapján 

a magyar lélek szentháromságá
nak: törhetetlen hitének, áldozatos 
szeretetének és soha meg nem fa
kuló reményének virágaiból kössünk 
koszorút és helyezzük el a Hősök 
Emlékezete elé, amit ma ünnepel 
az egész magyar társadalom.

A mai nap mindenekelőtt az 
emlékezés ünnepe. A magyar a 
hősök népe. Egy nép sem áldozott 
annyit a hűség, a jóság oltárán, 
mint a maroknyi magyar. Egy 
nemzet sem fizette meg annyi vér
rel a letelepedési dijat, mint ez a 
szegény magyar. Az európai kultur- 
és hatalmi-zónák ütközőjében szen
ved, feltarlóztatja az Európa ellen 
irányuló támadásokat. Muhi, Mo
hács, a „magyarság nagy temetői" 
örök jelzőoszlopai a magyar lélek
nek, az áldozatos ma g y a r n a k .  
Szondi, Dobó, Zrínyi, Jurasich nem 
hősök: az örök magyar eszméi, tá
bortüzek, fénycsóvák, meteorok, 
magyar üstökösök. Rákóczi láng- 
lelke nemcsak a magyarságé, a 
ruszin imájába foglalja ma is, s a 
szlovák most is a „nás Rákóczi
ról beszél. Türr István neve világ- 
történelmi magaslatra emelkedik és 
a Kaukázus hófödte bércein a 
cserkeszguzlicár egy titokzatos fér
firől dalol, aki Marsulánál bevonult 
az olasz történelembe. A hősök 
népe, a hősök hőse, a hősi halál né
pének sziporkázó tűzijátéka az 
1914— 1918-ban a magyar vér által 
irt hősköltemény, amelyek legszebb 
lapjai Pzsemysl, Gorlice, Isonzo, 
Piave, stb. annyi magyar élet nagy 
temetője.

Szegényen, megtépázva, ezernyi 
magyar hős glóriás nevétől, glóriás 
dicsőségétől övezettel), de hősi gló
riás dicsőségtől is koszoruzva lép 
ki a világégésből; de könnyeiből, 
megpróbáltatásaiból egy uj Magyar- 
ország születik meg, amelyet füt a 
hősi életforma, s amelynek fiai ma 
újra bizonyságot tesznek, hogy 
nincs nemzet, amelynek több joga 
lenne emlékezni, amelynek több 
joga lenne ezen a szép ünnepen 
meggyujtani az emlékezés mécse
sét, amelynek fiai ma vágtáznak az 
Őshaza felé, gépmadaraikon bere
pülik Atelkezu, Levedia síkságait, 
csodálatos mezőit: s melynek fiairól 
a rádió, mint uj „magyar féliste
nekéről beszél.

S épen ezért legyen a mai ün
nep az emlékezés mellett a kat- 
harzis, a lelki tisztulás ünnepe.

Minden magyar háború nem
zeti tragédia, mert a magyarság 
örök sorsa az, hogy harcai bár 
mind csodás lángolások és a leg
magasabb hőfokon égnek, lobog
nak, könnybe és vérbefulnak, de 
tisztulást hoznak.

A Hősök-emlékünnepe hozzon a 
magyar életbe egészséges tisztulást, 
magyar vétkeinkből való kiemelke
dést. Ez az emlékünnep követeli, 
legyünk mélyebb magyarokká, akik
ben erőteljesebb a magyarságtudat, 
több a szociális fajszeretet, mélyebb 
s bensőségesebb a lelki közösség 
a néppel, a magyar föld életadójá
val szemben. Legyünk alázatosabb 
magyarokká és értékeljük fel azt, 
hogy nem az öncél, nem az ön
imádat, nem az öntetszelgés az 
életcél, hanem a közösség szolgá
lata. Ezért legyünk közösségi ma
gyarok, akik érzik a lélek érveré
sét, érzik a magyar lélek őserejét, 
amely gátakat, korlátokat lebontva 
s ledöntve egybeforraszt magyaro
kat, embereket! Ma, a Hősök-em
lékünnepén mosdjunk meg legjobb
jaink vérében, hogy mélyebb, alá
zatosabb közösségi magyarokká 
válhassunk, s ezáltal legyen a mai 
ünnep a példaadás ünnepe.

A magyarság élete, glóriás szen
vedése, hősi életáldozása példaadó 
volt. Példát adott a hősiessége amely- 
lyel küzd, szenved és elbukik; pél
daadó áldozata, amellyel az esz
mények szolgálatában él, vért ont 
és jövőt épit.

Én golgotás népem, te nagy jö- 
vőtépitő magyarom, teljél meg a 
hős elődök csodáinak aranynektá- 
rával. Mámorosodj meg a magyar 
jóság, a magyar szeretet, a magyar 
áldozatkészség nagyszerű életszem
léletétől. Tisztulj meg hőseid ki
ömlött vérében és légy mélyebb, 
alázatosabb közösségi magyarrá, 
akinek egész élete példaadás, meg
termékenyítő áldás. így lesz a Hő- 
sök-ünnepe igazi magyar ünnepé: 
a lélek ünnepévé s valóban Ma
gyar Szentháromsággá.

S...1.

„Magyarország Védasszonyának* a
katolikus templom elé tervezett szobrá
nak mintáját Mátrai Makovits Jenő festő- 
és szobrászművész elkészítette és azt a 
templom egyik mellékoltárán helyezték 
el közszemlére. A rimaszombati katoli
kus társadalom áldozatkészségétől függ 
az eszményien szép szobor minél előbbi 
megvalósítása.

Magyar honvédek, szivünk drága katonái!
Mikor átléptétek megyénk határát, — mikor a szerető gömöri 

kis határközség népe minden nyíló orgonavirágát elétek szórta — 
egy hosszú, nehéz ut első állomásához értetek.

Ez az ut nem járatlan ösvény. Sok százezer lépés koptatta si
mára, porlasztóba szét göröngyeit.

A hős magyar vitézek, akik a Haza védelmére indultak, ezer 
éve szakadatlan járják ezt az utat. Körülötte glória fénye ragyog, 
felette a magyarok Istene őrködik. Ez az ut a magyar önfeláldozás, 
— a hazaszeretet, — a magyar férfibecsület útja.

Ha magyar honvédcsapatot látok, mindég büszke boldogság fog 
el. Ha pedig Hazánk megvédésére indul egy honvéd sereg, túlárad 
a szivem a szeretettől és hálától. De ha van hatványozása a sze
retetnek, úgy a Ti csapatotok nekem a legdrágább, — legkedvesebb.

Veletek vonul el az én kedves jó fiam is, aki ebben a várme
gyében született. Itt tette boldog kacagással kis gyermekfejére elő
ször a piros papír huszárcsákót. Ide vonult be, virágokkal elborítva 
1938. novemberében a felszabadító csapatokkal és indult el a múlt 
évben esős, hideg nagypéntek hajnalán a Délvidék visszahóditására 
elvonuló sereggel.

Ezért adom én egész szivemet a Ti csapatotoknak.
Együtt — egy nagy közösségben — mentek most drága Hazánk 

védelmére. Együtt fáradtok, együtt harcoltok. Egyformán fog rátok 
tűzni az égető nap és ha este rátok borul a nagy orosz égbolt mil
lió csillagával, együtt gondoltok majd itthonmaradt szeretteitekre.

Én pedig minden nap és a nap minden órájában mindnyájatokért 
imádkozom.

Menjetek hát drága honvédeink a Nektek kijelölt hősök utján. 
Hozzátok el a dicsőség uj ágát a magyar hősiesség ezer éves ba
bérkoszorújába.

A jó Isten kisérje, segítse, óvja minden lépéseteket.
A boldog viszontlátásig, szivünk katonái!

Mindenki fokozott felelősséggel álljon munkahelyén.
Vitéz Lukács Béla miniszter a jövő nagy feladatairól.

A tiszáninneni református egy
házkerület Görömbölytapolcán tar
totta többezer hivő részvételével 
református vallásos konferenciáját, 
amelyet dr. Enyedi Andor püspök 
nyitott meg. Ezután vitéz Lukács 
Béla tárcanélküli miniszter tartott 
előadást „Hűség e hazához" cím
mel. Kifejtette, hogy a hűséges 
hazaszeretet elsősorban a vérrel 
szerzett magyar föld és a magyar 
lelkek közötti titokzatos örök kap
csolatot jelenti. Másfélezeréves tör
ténelmünk a hűséges hazaszeretet
nek számtalan ragyogó példáját 
mutatja.

A jelen és a jövő nemzedéket 
az Istenbe vetett hit és haza- 
szeretet jegyében egy síkra 
kell hozni.

A nemzetek küzdelmében a jövő 
magyar sors kialakításában büsz
kén, öntudatosan, a magyar nagy
ság régi fényével kell résztvenni. 
Történelmünk dicső századainak 
fénye mellett meg kell látnunk azt 
az utat, mely a jövendő Magyar- 
ország felé vezet. Szükség van 
arra, hogy mindenki fokozott fele
lősséggel, nagyobb hittel álljon mun
kahelyén, mert csak

a nemzeti erők egyensúlya és 
az erkölcsi tényezők együtt
működése

biztosíthatja számunkra a további 
felemelkedés lehetőségét. A magyar 
gondolat örök ereje, soha el nem 
múló fénye ragyogja be továbbra
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is ezt a földet, amelyen küzdelmes, 
nehéz életünk terhét hordozzuk. 
Legyen ez a föld a mi magyar ál
munk birodalma, ahol élnünk és 
halnunk kell.

R im a szo m b a t vá ros
K ö z ö n s é g é h e z .

Az 1924. évi XIV. te. értelmében 
ez évben városunk a H ő s ö k  
N a p j á t  május hó 31-ikén üli meg.

Az ünnepség sorrendje :
10 órakor ünnepi istentisztelet a 

r. kát., ref. és ág. ev. templomban. 
Fél 12 órakor ünnepély a „Hősök 
Emlékműve" talapzatánál a Horthy 
Miklós-téren.

Az ünnepély sorrendje:
1. Hiszekegy. Játsza a levente

zenekar.
2. Ünnepi beszéd. Tartja: Éva  

László polgármester.
3. Csak egy éjszakára, költemény

Gyóni Gézától. Szavalja: Ki s s
Ernő V. o. gimn. tanuló.

4. A koszorúk elhelyezése.
5. Himnusz. Játsza a levente-ze

nekar.
Az ünnepségre Rimaszombat vá

ros közönségét meghívom.
Legyen e nap el nem múló ke

gyeletünk jele azok iránt, akik egy 
emberöltővel ezelőtt és ma Észak, 
Kelet, Dél és Nyugat véres harc
terein az ezeréves határok védel
mében és egy szebb s boldogabb 
magyar jövőért hősi halált haltak.

A háztulajdonosokat felkérem,' 
hogy e napon házaikat lobogóz
zák fel.

Éva László
polgármester.

* **
Felhívás a hadirokkantakhoz 

és tűzharcosokhoz. A Hősök- 
napján, vasárnap délelőtt a rima-j 
szombati HONSz és Tűzharcos Szö
vetség helyi szervezeteinek tagjai! 
zászlaik alatt együttesen vonulnak 
fel az ünnepségre. Gyülekezés az 
istentiszteletek után d. e. 11 óra
kor a Polgárikor udvarán.

Püspöki egyházlátogatás.
Túróczy Zoltán, a tiszai ev. egyház- 

kerület püspöke canonica visitatiot tart 
május 30— junius 3-ig az osgyáni, pá- 
dári és rimaszombat—tamásfali evang. 
anyaegyházakban és az ezekhez tartozó 
leányegyház - községekben. Városunkba 
junius elsején, hétfőn este érkezik és 
szerdán reggel indul tovább a mikol- 
csányi leányegyházba.

Rimaszombati programja :
Junius 1. délután: fél 7 órakor a püs

pök fogadtatása a pokorágyi sorompó
nál az ev. egyház, Rimaszombat megyei 
város és a rendőrkapitányság részéről. 
Fogadás az ev. templom előtt. A püspök 
a templomban rövid istentiszteletet tart.

Junius 2. délelőtt: 8 órakor a gimná
ziumban az összes iskolák ev. tanulói
nak vallásvizsgája. 9 órakor presbiteri 
gyűlés a tanácsteremben. 10 órakor 
istentisztelet, melyen a püspök és a 
helyi lelkész hirdetik az igét. Ezt folyta
tólag ugyancsak a templomban a köz
gyűlés megnyitása,üdvözlések, a canonica 
visitatiosgyülés lefolytatása, püspöki ren
delkezések kihirdetése. Himnusz.

Junius 2. délután 1 órakor közösebéd. 
3 órakor a dúsai leányegyház megláto
gatása.

Este konferencia a megvizsgált egy
házak lelkészeivel és tanítóival.

Magánvizsgálatok. A helybeli áll. 
polgári iskolában a magánvizsgálatok 
junius 1-én, 2-án, 5-én és 6-án lesznek. 
Ugyancsak a hét elején kezdődnek az 
Egy. Prot. Gimnáziumban is a magán
vizsgálatok.

G ö m f t r 1942. május hó 31.

A rimaszombati cserkészek 
fényes pünkösdi seregszemléje.
Felemelő ünnepség az Országzászló előtt, nagyszerű táborozás a

szabatkai erdőben.

Május hó 24—25-ének, az ezidei pün
kösdi ünnepeknek egyedülálló, egyben 
azonban kimagasló nagy eseménye a 
rimaszombati cserkészcsapatok kétnapos 
ünnepsége volt. Ahogy a kedves rigmu
sokba öntött „hívogató" óhajtotta, Ri
maszombat apraja és nagyja önfeledett 
örömmel vett részt a derék cserkészek 
ünnepségein és mulatságaiban. Pénteken 
az egész napos esőzés már elmosni lát
szott a nagy gonddal és szeretettel meg
tervezett ünnepségeket, nem hiába azon
ban „szereti az Isten a cserkészeket", 
mert vasárnap kiderült az ég, sőt még 
hétfőn a retteget Orbán is csak a késő 
délután kezdődő hűvösséggel adott jelt 
magáról.

Vasárnap reggel 6 órakor a cserkész
zenekar vidám ébresztővel vonult végig 
a városon. Tiz órakor a cserkészek zárt 
sorokban felekezetek szerint a keresz
tény templomokba vonultak, hogy Isten
től erőt gyűjtsenek a két napos szivet 
és lelket kívánó teljesítményekhez. Fél 
12 órára valamennyi cserkészcsapat 
Mátrai-Makovits Jenő és Sándor Jenő 
cserkésztisztek vezetése mellett az Or 
szágzászlóhoz vonult, ahol nagy közön
ség jelenlétében kezdődött meg az ünnep 
ségek első része:
a  d ísz o k le v é l é s  zá szlóérem  

á ta d á sa ,
amelyet az Ereklyés Országzászló Nagy
bizottsága adományozott a 274. számú 
„Ferenczy István" iparos-cserkészcsapat
nak a rimaszombati Oiszágzászló körül 
kifejtett hazafias érdemeiért. Miután a 
cserkészek megkoszorúzták az emlék
művet, a cserkészzenekar eljátszotta a 
Magyar Hiszekegyet, amely után ár. 
Gabonás János helyettes-polgármester 
állott a talapzatra és hazafias tüztől át- 
hevitett, nagy hatást keltett szép beszéd
ben szólott a liliomoszászlók alatt fel
sorakozott ifjakhoz. Elsősorban örömé
nek adott kifejezést, hogy a díszes ki
tüntetést, — amelynek fénye nemcsak a 
cserkészekre, de Rimaszombat városára 
is kisugárzik, — átadhatja. Majd ünnepi 
szavakkal méltatta az Országzászló je
lentőségét. „Jelképe az — mondotta — 
az egyenes magyar jellemnek, a magyar 
becsületességnek, a hűségnek, a kitar
tásnak, a magyar lovagiasságnak és vi
tézségnek, a magyar élniakarásnak, s 
végezetül jelképe a keresztény és magyar 
szenlistváni gondolatvilágnak. Ennek a 
zászlónak teljes győzelemre kell vinni 
bennünket, mert annak hatalmas árbócát 
országgyarapitó Főméltóságu Kormányzó 
Urunk, az otrantói hős tartja erősen 
kezében." A szónok eme szavainál a 
cserkészek feszes vigyázzállásba mere
vedtek és a közönség lelkes tapsokkal 
ünnepelte a Legelső Magyart.

Ezután dr. Gabonás János átvette 
Márkus Lászlótól, az Országzászló Nagy
bizottságának helyi bizottsági elnökétől 
a díszes oklevelet és azt felolvasva át
nyújtotta Mátrai-Makovits Jenő cserkész
parancsnoknak. Majd a zászlóérmet, 
amelynek egyik oldalán a megcsonkitat- 
lan Magyarország képe és az „így volt, 
Így lesz !“ felírás van belevésve, a meg
hajtott zászlóra feltüzte.

A helyettes polgármester dicsérettel 
emlékezett meg végül az iparoscserkész
csapat és annak vezetőjének, Mátrai- 
Makovits jetiőnek érdemeiről és arra 
kérte őket, hogy a jövőben is szolgálja
nak mindenkor példaképül a cserkész- 
ifjúságnak. A messzire hangzó szónoki 
lendülettel elmondott beszéd után Mát
rai-Makovits Jenő mondott köszönetét 
az adományozóknak és Rimaszombat 
város vezetőségének, hangsúlyozván, hogy 
a cserkészek mindenkor meg fogják 
tenni a haza iránti kötelességüket. Ez
után a zenekar eljátszotta a Himnuszt 
és átvonult a Tompa-szobor elé, ahol 
térzenét adott. A jórészt gömöri szer
zőkből álló műsor nagy tetszést aratott, 
úgyhogy a közönség még ráadást köve
telt. A térzene közben érkezett meg a 
Cserkész Szövetség kiküldött repülőgépe, 
amelynek megjelenése részben meglepe
tést, a beavatottak előtt pedig nagy örö
met idézett elő. A pompás sportrepülő
gép több kört tett meg az Ünnepség és

a város felett, nem mindennapi látvá
nyosságot keltve. A gépet Monori Kovács 
Jenő országos cserkész - replilövezető 
kormányozta bámulatot keltő bravúrral. 
A rimaszombati cserkészek valóban meg
érdemelték a ritka megtiszteltetést, amely
ben a központ őket általa részesítette.

A  c ser k é sz  táb orozás  
m u tató .

es be-

Délután két órakor vonultak ki a 
cserkészifjak a szabatkai erdőbe, már 
ez alkalommal is nagy közönséget vonzva 
maguk után. A zenekar pattogó indulói 
mellett a város főútvonalain át haladlak 
el a gimnázium, polgári iskola és az ipa
rosok cserkészcsapatai. Impozáns lát
ványt nyújtott a zászlódlszes egyenruhás 
gyalogos és kerékpáros felvonulás. A 
napbarnított fiuk arcán a büszke öntu
dat és az öröm csillogott. Kint az erdőn 
már készen várta őket az előző napon 
berendezett diadalkapus tábor, s percek 
alatt mindenki a helyén volt az érkező 
vendégek fogadására. Három órakor a 
tábor előtti zászlóárbóc elé vonultak a 
cserkészek, majd Sándor Jenő cserkész
parancsnok imához vezénylő szavára 
felcsendült a Magyar Hiszekegy a zene
kar kürtjein. Közben méltóságteljes las
súsággal emelkedett az árbóc csúcsára 
a nemzeti szinil tábori lobogó. Most 
Mátrai-Makovits Jenő táborparancsnok 
lépett a közönség elé, s meleg szavak
kal köszöntvén a megjelenteket, a tábort 
megnyitotta.

Ezután kezdetét vették az oktató és 
tréfás őrsi versenyek. Bemutattak a fiuk 
egy előre megadott járőr feladatot he
lyes és helytelen megoldásban. Amig az 
utóbbi kacagtató derűt keltett, addig a 
feladat komolyszerü végrehajtása teljes 
elismerést váltott ki. Utána a cserkész
humor és ötletek gazdag tárháza követ
kezett, majd a közönség szétoszlott a 
Gaál Gyula segédtiszt és ezermester 
gárdája által készített magyaros díszí
tésű mulattató sátrak közölt, míg a ze
nekar térzenét adott.

Este hét órakor lángralobbant a tör
ténelmi tábortűz. Miként eleink ezer év
vel ezelőtt, a mi ifjaink is szent áhítat
tal ülték körül a tábortüzet és a közön
ség megbabonázva meredt bele a rőt 
lángokba, amelyek melegítenek, tisztíta
nak és rombolva alkotnak. Ezt a gon
dolatot emelte ki Sándor Jenő is köszön
tőjében... „Emberibb embert és magya- 
rabb magyart akarunk kiépíteni a cser
készeszmény jegyében", mondotta. „Ezért 
gyújtunk mi tábortüzet az örök magyar

gondolatban és ezért vezetjük keresztül 
a századok távlatán, hogy mindenki 
magáévá tegye mindazt, ami a magyar
ban örök, időálló és hallhatatlan". És 
azután hullott az emlékezés aranyesője. 
Záporozott a megtermékenyítő „regő- 
rejtem" a lelkek re, s Páles Gyula és 
Kisfaludy Lajos segédtisztek játszottak 
az emlékezés aranyhegedüjén egy röpke, 
de a lelkekben hosszasan visszazengő 
egyórán keresztül. Ezzel a felemelő han
gulattal tért nyugovóra a tábor.

Hétfőn reggel Isten kéklő boltozatu 
templomában pünkösdi lélek ihlette aj
kakkal szárnyalt a fohász a békéért, s 
a szebb és boldogabb magyar életétf. 
A zöld fákkal övezett oltárok körül a 
legnagyobb testvéri egységben hirdették 
a pünkösdi lélek csodáját a keresztény 
felekezetek lelkészei: Tóth Sándor r. kát., 
Boros Elemér ref. hitoktatók és Smid 
Lehel gimn. hittanár. A tábori istentisz
teleteken is már nagy közönség vett 
részt, amely egész napra költözködött 
ki az erdőbe. Délelőtt őket különféle 
cserkészmutatványok gyönyörködtették, 
majd délután nagyszerűen megrendezett 
hadijáték folyt le, amelyen a katonai 
előképzéssel is rendelkező cserkészek 
Sándor Jenő vezetése mellett valóságos 
kis csatában ostromoltak meg egy ügye
sen imitált cseh „bunker“-t. A harcizaj 
olyan erős volt, hogy még a városba is 
behallatszott. Majd Mátrai-Makovits Jenő 
vezetése mellett az egyes cserkészrajok 
bemutatták, hogy miként történik a re- 
gőlés egy magyar faluban. Énekeik, sza
valataik és táncaik nagy tetszést arattak. 
Pontosan hat órakor kürtszó jelezte, 
hogy a táborozás véget ért. A Magyar 
Hiszekegy hangjai mellett a zászlót be
vonták és a csapatok diszmenetben vo
nultak el a cserkészvezetők és az ekkor 
már nagyszámban összegyűlt nézőkö
zönség előtt, amelynek soraiban Rima
szombat város számos vezetőegyéniségét 
is ott láttuk. Végül is a tánc istennője 
vette át a birodalmát és a „sirva-viga- 
dás" csak éjfélkor ért véget a mindkét 
nembeli ifjúság nagy örömére. Akik pe
dig nem táncoltak, jól érezhették magu
kat Kálmán László vendéglős „cserkész- 
csárdájáéban.

A minden tekintetben nagyszerűen si
került ünnepi napok megrendezése a 
kiváló cserkészvezetők: Mátrai-Makovits 
Jenő és Sándor Jenő, valamint a segéd
tisztek érdeme. Részt kérnek a sikerből 
a nagy fejlődést elért cserkészzenekar 
tagjai is, akik két napon át fáradhatat
lanul fújták a kürtöt és verték a dobot 
Hammerschrnidt József karnagy buzgó 
vezetése mellett. Mindannyian a sokat 
fáradt cserkészfiukkal együtt „jó mun
kát" végeztek és a város lakosságának 
a jövő évi viszontlátásig kedves emléket 
idéztek elő. Az erkölcsi sikert, mint 
hallottuk, jelentős anyagi eredmény is 
kisérte, amely a hadigondozás jótékony 
céljait fogja gyarapítani.

A  M a g ya r Á lta láno s Hitelbank érdekkörébe 
került a R im aszom bati Ta k a ré k p é n ztá r.

A Rimaszombati Takarékpénztár, a 
Magyar Nemzeti Bank mellékhelye má
jus 26-án délben tartotta 80-ik évi ren
des közgyűlését az intézet igazgatósági 
termében. A közgyűlést dr. Zehery Ist
ván igazgatósági alelnök nyitotta meg, 
szívélyes szavakkal üdvözölvén a meg
jelenteket — bejelentette, hogy a köz
gyűlésre 3999 részvényt helyeztek letétbe, 
amely ezáltal határozatképessé vált. Ez
után Káposztás László ügyvezető olvasta 
fel az igazgatóság évi jelentését. Esze
rint

a múlt esztendőben a Felsőmagyar
országi Hitelbank, Kassa megvásá
rolta a Takarékpénztárt 18 év óta 
patronizáló Pozsonyi I. Takarék
banktól az intézet részvényíöbbségét, 
amivel a Rimaszombati Takarék- 
pénztár a Felsőmagyarországi Hitel
bank érdekkörébe került.

Majd beterjesztette Káposztás László 
ügyvezető a múlt évi mérlegszámlát és 
a zárszámadások eredményét. Eszerint 
a vagyon 2,161.934 P 77 fillér, a nyere
ség számla 128681 P 09 fillér. Az 1940. 
évről áthozott 3.033 P 45 fillér betudá
sával a tiszta nyereség 7.765 P 40 fillért 
tesz ki. Az igazgatóság ajánlata a köz

gyűlésnek, hogy a tiszta nyereséget — 
miután az igazgatóság tagjai az őket 
megillető jutalékról lemondtak — akként 
osszák fel, hogy 4000 P-t a tartalék- 
alaphoz csatoljanak, mig a fennmaradó 
3.755 P 40 fillért az 1942. év üzletszám
lájára vigyék át.

Az igazgatósági jelentés után dr. Ze
hery István elnök üdvözölte a Felső
magyarországi Hitelbank képviseletében 
megjelent Kolos Ödönt, a Kassai Taka
rékpénztár vezérigazgatóját. Kolos Ödön 
megköszönvén az üdvözlést, nagyfontos- 
ságu tényként bejelentette, hogy

— miután a Felsőmagyarországi Hi
telbank a közeljövőben a Magyar 
Általános Hitelbank érdekkörébe 
kapcsolódott, — a Rimaszombati 
Takarékpénztár is közvetve ennek 
a hatalmas pénzintézetnek a szférá
jába került.

Ezzel a nyolcévtizedes múlttal bíró Ta
karékpénztár jövője nagyban megerősö
dik, ami többek között lehetővé teszi a 
mezőgazdasági és az ipari termelés fo
kozottabb támogatását is. Hangsúlyozta, 
hogy a Magyar Általános Hitelbankkal 
való szorosabb kapcsolat az intézet
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A Darmo! hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „ DARMOL"  
szónak ésT alakú bevágás
nak kell tenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje.

szebb jövőjének alapját, erőteljesebb s 
nyugodtabb fejlődés lehetőségeit rejti 
magában. A közgyűlés a bejelentést nagy 
tetszéssel fogadta. Baksay József olvasta 
fel azután a felügyelőbizottság jelentését, 
amelyet a közgyűlés egyhangúlag tudo
másul vett és az igazgatóságnak, vala
mint a felügyelőbizottságnak a szoká
sos felmentvényt megadta. A közgyűlés 
az igazgatóság javaslata alapján hatá
rozott a tiszta nyereség felhasználásáról, 
majd az igazgatóság és felügyelőbizott
ság megalakítását Rdbely Károly részvé
nyes indítványára közfelkiálltással az 
újra megválasztott és régi tagokkal együtt 
a következőkben határozta meg:

Az igazgatóság tagjai lettek : Baksay 
József ny. törvényszéki biró, Balázs 
Andor, a Tornaijai Hitelintézet igazga
tója, vitéz Baráth Károly ev. lelkész, dr. 
Eszenyi Gyula ni. kir. tisztifőorvos, Éva 
László polgármester, Gyulai István ke
reskedő, Hellebrand Béla, a Kassai 
Takarékp. helyettes-igazgatója, Kolos 
Ödön, a Kassai Takarékpénztár vezér- 
igazgatója, Konkoly-Thege István ref. 
lelkész (Jánosi), dr. Löcherer Géza kir. 
közjegyző, Rábely Miklós ny. kereskedő, 
Radány Lajos esperes-plébános, Temják 
Pál kereskedő, dr. Zakács István, a 
Komáromi Első Takarékpénztár igazga
tója és dr. Zehery István e. ii. főtaná
csos. A felügyelő-bizottságba megválasz
tották : Andriska Árpádot, a Felsőma
gyarországi Hitelbank, Kassa cégvezetőjét, 
Buchta János ny. igazgató-tanítót, Frey- 
tag Ödön villamosmüvi kerületi fel
ügyelőt, Kovács Lajos hentes és mészá
rost, Tóth Ernő tejcsarnokost és Vondra 
János kályhásmestert.

A közgyűlés után, amelyen Rimaszom
bat megyei várost dr. Gabonás János 
polgármester-helyettes képviselte, az új 
igazgatóság tartotta alakuló ülését. El
nöknek Kolos Ödön vezérigazgatót, al- 
elnökké pedig dr. Zehery István e. ü. 
főtanácsost választották.

A 80 éves Rimaszombati Takarék- 
pénztár, amely évtizedeken keresztül vá
rosunk közgazdasági, kulturális és tár
sadalmi életében a vezetőhelyet töltötte 
be, mint várható, életének uj s kedvező 
jövővel kecsegtető szakaszába lépett. A 
Rimaszombati Takarékpénztár minden 
időben a legnemesebb és legtisztább 
eszközökkel szolgálja nemcsak városunk, 
hanem a messze környék pénzügyi igé
nyeit. Mindenkor őszinte lelkesedéssel 
támogatja azokat a törekvéseket, ame
lyek a város lakossága érdekeinek: fej
lődésbeli vagy kulturális lehetőségeinek 
szolgálatában állanak. Ebben a céltuda
tos munkában nemcsak az intézet igaz
gatósága és felügyelőbizottsága, de a 
mindennapi munkát végző nagy szor
galmú tisztviselői kara is szívvel és lé
lekkel résztvesz.

A  S zá m á n  In té zet 
növendékeinek szin ielö ad ása .

A Széman Intézettel kapcsolatos róm. 
kát. női kereskedelmi szaktanfolyam nö
vendékei május 20. és 21-én este a Ka
tolikus Kör nagytermében önképzőköri 
diszgyülés keretében jól sikerült szini- 
előadást rendeztek. Ez alkalommal sor 
került Goriczky Elvira neves apáca-iró- 
nőnek az „Áldozat” cimű legsikerültebb 
és legszebb darabjára. Az eszményi sze
retet erejét felmagasitó társadalmi szín
mű a szereplőktől meglehetős játékkész
séget követelt, aminek az intézet lelkes 
műkedvelői teljes dicsérettel tettek ele
get. Egyes szerepekben igazán kimagasló 
teljesítményeket láttunk. Bodor Sári a 
tékozló testvérért áldozatot vállaló uri- 
leányt, Molnár Ida a szenvedő anyát és 
Bartáky Éva a szomorú menyasszonyt 
műkedvelőket felmuló komoly játékkal 
személyesítették meg. Erősen drámai 
hangot ütőit meg s nagy átéléssel tol
mácsolta szerepét Szamajdák Emma. 
Benkovits Edit és Borhy Éva alakításai

jóizü derűt sugároztak. A többi szere
pekben Veres Ilus, Ulip Katalin, Szurek 
Lenke, Czapp Mária, Surgota Mária és 
Halász Margit jól illeszkedtek az össz- 
hangzatos együttesbe. A hatásosan meg
rendezett élőkép szereplői Szűcs Irén, 
Kupcsok Éva, Derecskey Mária, Surgota 
Ilona, Pivka Olga, Hajdú Ágnes, Pólós 
Jolán, valamint az édes kis angyalok : 
Bódi Magda, Bolha Évike, Hornyák Zsu
zsi, Ozorák Klárika, Szlovencsák Ica és 
Zeli Gabika voltak.

Csorba Edit kedves bemondásával, 
Virók Erzsébet alkalmazkodó harmónium 
kíséretével és az intézet énekkara a leg
hatásosabb jeleneteket aláfestő énekki- 
séretével járult a minden tekintetben 
tökéletes előadás sikeréhez. A diszgyii- 
lés újabb bizonyítékát adta annak a lel
kiismeretes munkának, amit az intézet 
tantestülete Af. Frey Consolata igazgató
nővérrel az élen immár harmadik esz
tendeje végez.

Mindkét este szépszámú közönség 
nézte végig és tapsolta meg a szívhez 
szólóan szép darab hatásos jeleneteit és 
derék szereplőit.

E lm e n te k  a h u szárok .

Folyó hó 26-án reggel indult el 
a rimaszombati huszárok egy része, 
s Bánréve községnél lépte át a 
vármegye határát. A község lakos
sága orgonavirágokkal és nagy 
lelkesedéssel várta a csapatot. To
vábbhaladásuk előtt dr. Horváth 
Árpád alispán intézett hozzájuk 
hazafias beszédet, majd Nagy Ele
mér körjegyző ajánlotta fel a kör 
községeinek szeretettől áthatott ado
mányát, hatalmas dohány és ciga
retta csomagot. A z üdvözlő beszé
det, valamint az ajándékot úgy 
maga, mint tisztjei és huszárjai 
nevében Szilágyi Dezső százados, 
századparancsnok köszönte meg 
kemény, katonás szavakkal. A bú
csúztatásnál megjelent dr. ’Sóldos 
Béla főispán feleségével, dr. Hor
váth Árpádné, dr. Farkas Ábris 
családjával, vitéz dr. Szakai! István, 
’Sóldos Árpád feleségeikkel, Ducsay 
Tibor huszárszázados, sokan a 
környék községeiből és az egész 

fa lu  népe. Rövid pihenő után, a 
jelenlévők lelkes éljenzése közben, 
hagyta el a csapat Bánrévét és 
vármegyénket.

— Eljegyzés. Bethlenfalvi Thurzó Ildi
kót eljegyezte Németh János m. kir. 
tüzér főhadnagy. (M. k. é. h.)

Hivatalvizsgálat. A vármegye kor
mánybiztos-főispánja és alispánja Fuk- 
ker Bertalan vm. számv. tanácsos és 
dr. Dóczi András vm. aljegyző közben- 
jöttével május 22—23-án a rozsnyói, 
28—30-ig pedig a feledi járási főszolga
bírói hivatalban felügyeleti vizsgálatot 
tartottak.

A Rozsnyói Öregdiákok Szövetségé
nek 15- ik évi közgyűlése Budapesten 
folyt le dr. runyai ’Sóldos Béla főispán 
és Pethe Lajos miniszteri tanácsos elnök
lete mellett. A Rimaszombati Volt Diá
kok Szövetségéta közgyűlésen dr. Gazdy 
Gyula MÁV-főtanácsos képviselte. Dr. 
’Sóldos Béla elnök eszmékben és haza
fias érzésekben gazdag beszédben nyi
totta meg a közgyűlést. Hódoló szere
tettel emlékezett meg a Főméltóságu 
Kormányzó Úrról és Helyetteséről, majd 
idézte gr. Széchenyi István és gr. Teleki 
Pál emlékezetét. Köszöntötte Markó Ár
pád ezredest, a Tudományos Akadémia 
tagját, aki azután lebilincselő előadás
ban Rozsnyó nagy szülöttjének : néhai 
báró Pauliny Mihály huszárezredesnek 
tündöklő katonai erényekkel ékeskedő 
életét és haditetteit ismertette. Dr Varga 
Sándor gimn. igazgató, főtitkár terjedel
mes évi jelentése után megejtették a 
tisztujitást, amelynek során megalakítot
ták a női szakosztályt is.

R im a sz o m b a tia k  k itü n te té se  
a N e m z e tv é d e lm i K e r e sz tte l.

A hivatalos lap május 27. száma 
Magyarország Főméltóságu Kor
mányzójának legfelsőbb elhatáro
zásából kelt Nemzetvédelmi Kereszt
tel történt kitüntettek újabb név
sorát közli. A legfelsőbb helyről 
jött kitüntetésben Rimaszombatból 
a következők részesültek:

Dr. Fényes Elemér magántiszt
viselő, Fényes Sándor ny. vezér- 
igazgató, dr. Mihalik Dezső ny. vm. 
főügyész, Pillár József ny. pü. s. fel
vigyázó, porcellánkereskedő, dr. vi
téz Puskás Zsigmond vsi. tanács
nok, Rábely Miklós magánzó, dr. 
Szabolcs András vm. aljegyző, 
Szabó Ambrus korcsmáros, Szoyka  
Pál dohányáruda-vezető, Szűcs Já
nos forg. adóhivatali tanácsos és 
Valaszkay Rezső rum- és likörgyá- 
ros. — Rimaszombati vonatkozás
sal bírnak az alábbiak kitüntetése: 
dr. Groó Béla ig.-főorvos, Nagy 
László főerdőtanácsos, dr. vitéz 
Szakad  István fürdőtulajdonos, dr. 
Pékh Gyula tb. főszolgabíró, Per- 
gyik  László postaaltiszt, Bartha 
Ferenc járásbirósági tisztviselő, dr. 
Gergely Kálmán kórházi orvos, 
Tcrnóczky Tibor erdőmérnök és 
Tornallyay Zoltán magántisztviselő.

A férfi Oltáregyesület junius 5-én, 
pénteken este 7 órakor a Széman Inté
zetben taggyűlést tart.

Halálozások. Súlyos csapás és mély
séges gyász érte vitéz dr. Bükky Jenő 
m. kir. rendőrkapitányt, a rimaszombati 
rendőrség vezetőjét. Édesapja, Biikky 
Péter szombathelyi nyug. iskolaigazgató 
pünkösd vasárnapján Budapesten meg
halt. A szeretett édesapa elvesztése fe
letti nagy fájdalmat növelte, hogy vitéz 
dr. Bükky Jenő betegsége miatt a teme
tésén megjelenni sem tudott.

Dianovszky Vilmos ny. járásbirósági fő
tanácsos, volt tartalékos honvédfőhad
nagy 69 éves korában, május 21-én Lo
soncon meghalt. Az elhunytban Müller 
Ivánné sógorát gyászolja.

Konczos János szabósegéd, tartalékos 
honvéd május 23-án Losoncon a haza 
szolgálatában végzett köteiességteljesités 
közben haláltokozó baleset áldozata 
lett. A 28 éves, özvegy édesanyját eltartó, 
munkáséletil fiatalember holttestét dol
gozótársai hazaszállittatták és itt temették 
el pünkösdhétfőn nagy részvét mellett. 
Koporsójánál vitéz Baráth Károly ev. 
lelkész mondott megrázó erejű beszédet.

Boza Lajos nyug. ref. igazgató-tanító 
Serkén e hó 29 én, 64 éves korában 
meghalt. Szombaton temették el nagy 
részvét mellett.

Hat hónapra ítélték a pelsőci „Fe
kete kéz“-t. Barna Sándor volt keres
kedő a pelsőci zsinagógából eltulajdoní
totta az egyik imatekercset. Pár nap 
múlva a hitközség vezetői „Fekete kéz“ 
aláírással levelet kaptak, amely felszó
lított őket, hogy a tóra visszaadása 
ellenében bizonyos helyen nagyobb ösz- 
szeget helyezzenek el. A csendőrségnek 
sikerült Barna Sándort leleplezni, akit 
most a rimaszombati kir. törvényszék 
dr. Böszörményi Nagy-tanácsa jogerősen 
6 hónapi börtönre Ítélt el.

Junius 1—3. tesznek a „könyvna
pok”. A in. kir. belügyminiszter az ez- 
idei könyvnapokat junius 1—3. napjaira 
engedélyezte. Ezeken a napokon a könyv- 
kereskedések este 7 óráig tarthatnak 
nyitva.

— A rimaszombati állami elemi 
leányiskola tantestülete junius hó 4 én, 
Űrnapján délután 5 órakor Anyák-nap- 
jával egybekötött szülői értekezletet tart 
a Polgárikör nagytermében a következő 
műsorral: 1. Hiszekegy. 2. Édesanyák 
üdvözlése. 3. Köszöntő versek. 4. Cuk
ros baba. Kis jelenet. 5. Évike álma. 
Színdarab 3 felvonásban. (Felvonások 
közben anyák-napi posta.) 6. Himnusz. 
Beléptidij nincs. Műsor megváltás 1 P.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett 

drága jó fiam, illetve testvérünk és tá r
sunk tragikus elhalálozása alkalmából 
mély fájdalm unkat részvétükkel igyekez
tek enyhíteni, s azoknak, akik a végtisz- 
tességtételén megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét, külön hálával a 
tem etésen baráti szívességből játszó ci
gányzenekarnak.

Rimaszombat, 1942. május hó.
Özv. Konczos Jánosné, 

a Juhász-család 
és szeretett társai.

Lakomákat csak előzetes rendőri 
engedéllyel lehet rendezni. A belügy
miniszter rendeletet adott ki, amelynek 
értelmében nyilvános helyen, étel- és 
ital kiszolgáltatására berendezett helyi
ségekben, egyesületekben, klubokban, 
kaszinókban étkezéssel egybekötött tár
sas összejövetelt, bankettet, lakomát tu
domásulvétel végett előzetesen be kell 
jelenteni az elsőfokú rendőrhatóságnál. A 
bejelentési kötelezettség arra az esetre 
is vonatkozik, ha a társasösszejövetelt 
nyilvános helyen magánosok rendezik. Az 
elsőfokú rendőrhatóság a bejelentést 
csak különös indokoltabb esetben veheti 
tudomásul. Döntésénél a közrendészeti 
szempontok mellett a közellátási viszo
nyokra is figyelemmel kell lennie. A 
rendelkezések nem vonatkoznak az egye
sületi tagoknak az egyesület, klub, kaszinó 
helyiségeiben rendszeresített étkezéseire

Villamoshegesztő tanfolyam. A Ma
gyar Műszaki Szövetség legközelebbi 
villamoshegesztő tanfolyamát vidékiek 
számára rendezi. A kéthetes kedvezmé
nyes tanfolyam tájékoztatóját a szövet
ség (Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 11.) 
díjtalanul megküldi az érdeklődőknek.
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Közellátási hírek. A m. klr. közellá
tásügyi miniszter Gömör és Kishont 
vármegye május havi bőrellátására 1596 
kg talp és 3507 □  felsőbőr felhasználását 
engedélyezte. — A kormány május 14-én 
azonnali hatállyal felfüggesztette a bur
gonya forgalmának korlátozásáról szóló 
rendelkezést. E szerint a burgonya az 
ország területén szabadon szállítható. — 
A közellátásügyi miniszter Budapest 
székesfőváros tejellátásának szabályozá
sára jegyrendszert léptetett életbe és el
tiltotta a vendéglői üzemekben a tejes
ételek és tejjel készült italok kiszolgá
lását. A rendelet felhatalmazást ad a 
törvényhatóságok első tisztviselőjének, 
hogy vidéki községekben és városokban 
a gazdasági miniszterek hozzájárulásá
val szükség esetén ugyancsak elrendel
heti a jegyrendszer bevezetését. — A 
jövő hónap elején kerül forgalomba az 
egységes mosdó (pipere) szappan. 1/10 
kg illatosított szappan ára 75 fillér, a 
nem illatosított szappané pedig 70 fillér 
lesz. A hivatalos lap május 17. számá
ban közölt rendelet szerint a jövőben 
pipereszappanból felnőtteknek két ha
vonként és személyenkint legfeljebb 1 
drb ot szabad kiszolgáltatni. A gyerme
kek 2 éves korukig havonta két drb 
pipereszappant kaphatnak.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesit.

Jótékonyság. A Nemzeti Hitelintézet 
igazgatósága 20 P-t juttatott a helybeli 
állami polgári iskola szegény tanulóinak 
segélyezésére.

Hogyan lehet rizst vásárolni? A
közellátásügyi miniszter a nyári idényre 
nagyobb mennyiségű rizs forgalomba- 
hozatalát engedélyezte. A kiutalt rizs
mennyiség mind a fővárosban, mind pe
dig a vidéken a lisztárusitásra kijelölt 
kiskereskedőknél finom liszt jegy szel vény 
ellenében szerezhető be. A gabonaalap
pal ellátott vámőrlésre jogosultak — 
tehát azok, akik nem rendelkeznek liszt

jeggyel — úgy juthatnak rizshez, hogy 
liszkészletükből 2 kgr lisztet a községi 
elöljáróság által kijelölt kereskedőknek 
hatósági áron beszolgáltatnak. Ajánlatos, 
hogy a fogyasztóközönség a töltött pap
rika, hurka, stb. készítéséhez, valamint 
a sertésvágások idejére szükséges rizs
mennyiséget már most szerezze be.

Irodalom.
Uj Idők, a magyar középosztály nép

szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-TGndérvásár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V»*évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67.

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

A polgári fiú- és leányiskola  
tornaünnepélye.

A rimaszombati m. kir. állami polgári 
fiú- és leányiskola május 21-én, csütör
tökön délután rendezte meg a város
kerti levente-sporttelepen évvégi torna
ünnepélyét. Délelőtt még jótékony má
jusi zápor veszélyeztette a nagy gonddal 
előkészített ünnepély megtartását, délu
tánra azonban megjavult az időjárás, 
úgyhogy a pályára nagyszámú közönség 
gyűlt össze. A díszpáholyban ott láttuk 
Radány Lajos esperes-plébánost, ár. 
Mariányi Pál kir. törvényszéki birót, a 
Levente Egyesület elnökét, valamint a 
Széman Intézet tantestületének tagjait.

Az ünnepélyhez az iskola negyed
osztályos növendékei a városon keresz
tül zeneszóval vonultak fel. Ezek meg
érkezése után az ünnepély résztvevői a 
tribün elé sorakoztak és elénekelték a 
Magyar Hiszekegyet. Ezután megkezdő
dött a 10 számból álló tornaakadémia. 
Először az I—IV. osztályos lányok mu
tattak be pontosan keresztül vitt s ma
gyaros stílussal is felruházott lendületes 
szabadgyakorlatokat. Míg a lányok tel
jesítményét a báj és a könnyedség, az 
utánuk következő I—IV. fiuk szabad- 
gyakorlatait inkább a kiforrásban lévő 
férfias erő és katonai mozdulatok jelle
mezték. Mindkét mutatványt zajos tapsok 
jutalmazták. A következőkben a leányok 
talajtornája, az I. osztályú fiuk akadály
gyakorlatai, a leánysportkör ugrószek- 
rénygyakorlata és a III—IV. osztályos 
fiuk talajtornája gyönyörködtette a néző
ket. Valamennyiben nagy ügyességgel 
szerepeltek az iskola válogatott torná
szai, akik IfözUI többen szinte artista- 
szerű mutatványokkal tűntek ki. Szem
nek tetsző és lelket gyönyörködtető volt 
a szines ruhákba öltözött 8 pár leány 
ritmikus tornabemutatója. Kár, hogy az 
égen tornyosuló felhők miatt, mutatvá
nyaikat csak rövidre szabták. Az izgal
mas futó- és ugróversenyek után kacag
tató tréfás versenyek folytak le, végül 
a leánysportkör tagjainak pompázó ma
gyar ruhában előadott magyar tánca ra
gadtatta el a nézőket. Valamennyi szá
mot Lali Sándor cigányzenekara kisérte

dicséretes alkalmazkodással. A minden 
tekintetben jól sikerült ünnepély a Him
nusz hangjaival és elvonulással fejező
dött be.

Az ünnepély rendezői az intézet testne
velő tanárai voltak, akik újból bizony
ságot adtak arról, hogy feladatukat az 
ifjúság sportszerű nevelésében céltuda
tosan és nagy tudással látják el. Külö
nösen Horváth Irén tanárnőt illeti az 
elismerés, aki a leánytanulókat nagy 
szeretettel és szakértelemmel oktatja. 
Nehéz munkát végzett azonban Bállá 
Károly tanár, a fiúiskola leventecsapa
tának parancsnoka is, aki a hadbavonult 
tornatanárt helyettesitette. A tornaünne
pély előkészítésében közreműködött Ko
vács József tanár is, akit viszont a ka
tonai kötelezettség május 11-én szólított 
el kedvenc cserkészei közül. A torna
akadémia erkölcsi sikeréből mindhárman 
egyformán vették ki részüket.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap merész té

májú és káprázatos kiállítású magyar 
film, a „Haláltánc" kerül a mozgókép
színház műsorára, amelyet csak felnőt
tek nézhetnek meg. A Kalmár László 
által mesterien megrendezett filmremek 
uj magyar filmcsillagot avatott fel Goll 
Bea személyében. Ö személyesíti meg a 
rajongó urileányt, aki nyugodt életét fel
áldozza a szinpad csillogó fényéért, mig 
végre a csalódás a boldog szerelem ré
vébe juttatja. A főszerepekben Lázár 
Mária, Uray Tivadar, Perényi László és 
Somlay Arthur tűnnek ki. Kisérőműsor 
a Magyar Világhlradó.

Junius 1-én, hétfőn és 2 án, kedden a 
német vígjátékok sorozata folytatódik. 
A „Brigitta férjet fog" helyzetkomiku
mokban minden eddigit túlszárnyaló hu
morban és ötletben bővelkedő történet, 
amelynek főszerepeit Lény Marenbach, 
Albert Matterstock és Georg Alexander 
játszák. Kisérő az Ufa háborús híra
dója.

MEGHÍVÓ.
A  T o rn a ija i T a k a ré k p én ztá r  R . T.

1942. junius hó 10-én d. e. 10 órakor Tornaiján, saját helyiségében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket ezennel meghívjuk.

TÁRGYSOROZAT:
1. Alaptőke-emelés.
2. Az alapszabály 7. §-ának módosítása.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság kiegészítése.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy 15 napon belül uj 

közgyűlés lesz megtartva, mely tekintet nélkül a megjelent részvényesek szá
mára, a fenti tárgysorozat felett érvényesen fog határozni.

Tornaija, 1942. május 23. Az igazgatóság.

MEGHÍVÓ.
R u m - és L ik ö r g y á r  R é sz v é n y tá r sa sá g ,

felszámolás alatt rimaszombati cégnek 1942. junius 9 én délután 3 órakor
Rimaszombatban II. Rákóczi Ferenc-utca 44. sz. a. helyiségében tartandó

rendes évi közgyűlésére.
TÁRGYSOROZAT:
1. 1941. évi zárszámadás és ezzel kapcsolatos felszámolói és felügyelő

bizottsági jelentés tárgyalása.
2. Felmentvény feletti határozathozatal.
Azon részvényesek, akik szavazati jogukat a közgyűlésen érvényesíteni 

akarják, kötelesek részvényeiket legkésőbb 3 nappal a közgyűlés előtt a társa
ság központjánál letétbe helyezni.

Felszámolók.
M érleg  sz á m la  1941. dec. 31-én  :
Va g y o n :  I. Készpénz 131219, II. Üzemi vagyon: Hordók 4420, Raktári beren- 

rendezés 1860, összesen 6280, III. Adósok 52.79577, IV. Értékpapír 
428571, V. Veszteség 3938 44, összesen 68.61211. Teher: I. Rész
vénytőke 42,000, II. Tartalékalap 256650, III. Hitelezők 22.60561, 
IV. Osztalék 1440, összesen 68 612T1.

V e s z te s é g -n y e r e s é g  sz á m la  1941. dec, 31 -én :
Veszteség: 1. Veszteség áthozat 1940. évről 311844, II. Leírások: Hordók P 

5800 értékéből 580, Raklári berendezés P 2400 értékéből 240, ösz- 
szesen 393844. Nyereség: I. Veszteség 393844.

Julius 3 án, szerdán és 4-én, Úrnapján 
óriási sikert aratott amerikai dráma ke
rül műsorra „Csak névleg" címen. Egy 
rosszul sikerült házasság következmé
nyei három ember sorsát dúlják fel. A 
film érdekessége, hogy egyik főszerepét 
Carola Lombard játsza, aki nemrég re
pülőszerencsétlenség áldozata lelt. Mel-1 
lelte Kay Francis és Cary Grant jeles
kednek. Kisérő az olasz Luce-hiradó.

A jövő hét végére kerül sor Harsányi 
Zsolt nagy sikert aratott regényéből al
kotott hatalmas magyar filmalkotásra, 
a „Magdolnádra. Főszereplői Lázár 
Máriával és Petrovich Ivánnal az élen a 
legjobb magyar színészek.

S P O R T .
Labdarúgás.

R. Törekvés— Kisterenyei BTC 4:0
(2:0). Pünkösdhétfőn a lelkesen játszó 
helyi csapat megérdemelt győzelmet ara
tott a jóképességü bányász eegyüttes 
ellen. A gólokat Barczi, Murányi, Vályi 
és a csatársor legjobb tagja: Demjén 
rúgták.

Ma, vasárnap a Törekvés a Salgótar
jáni SE II. csapatát látja vendégül. A 
mérkőzés d. u. 4 órakor kezdődik, előtte 
2 órakor a Törekvés Levente az osgyáni 
leventékkel mérkőzik.

Társat
keresek, komoly, szolid, meg
bízhatót, bevezetett forgalmas 
helyen lévő üzlethez, aki közre
működne, lehetőleg m agányos 
nyugdíjas személyében. Esetleg

t á r s u l n é k
szerény megélhetést nyújtó bár
milyen rentábilis üzlethez. Cim 
a kiadóhivatalban.

Képes katolikus havi folyóirat a ka
tolikus családok számára a „Világposta", 
mely a kőszegi Szent Imre Missziós 
Szeminárium kiadásában jelenik meg 
minden hónap 10-én. Érdeklődőknek 
készséggel küld ingyenes mutatványszá
mot a kiadó.

Pályázati hirdetmény.
A rimaszombati Polgárikör vezető

sége pályázatot hirdet a folyó évi ju
lius hó 15-én betöltésre kerülő ház
felügyelői állásra. Javadalmazás meg
egyezés szerint.

Közelebbi tájékoztatást nyújt a felté
telekről Petrusz Béla, a Polgárikör tit
kárja. Érdeklődni lehet minden délután 
5 és 6 óra között a Kör helyiségében.

Pályázati kérvények legkésőbb folyó 
évi junius hó végéig ugyanott nyújtan
dók be.

Rimaszombat, 1942. május hó 27 én.
A vezetőség.

Tornaija nagyközség elöljárósága.

2517/1942. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Tornaija nagyközség elöljárósága a 

község Fiirj-utcában lévő telkén felépí
tendő tűzoltószertár építési munkála
taira nyilvános versenytárgyalást hirdet. 
A közszállitás költségei szabályszerűen 
biztosítva vannak. Részletes versenytár
gyalási feltételek és a szükséges költ
ségvetési űrlapok megtekinthetők és 
kaphatók Tornaija község jegyzői hiva
talánál. Ajánlatok az összes munkákra, 
vagy külön külön az egyes iparos mun
kákra lezárt borítékban 1942. évi junius 
hó 10-én d. u. 5 óráig adandók be a 
község jegyzői hivatalánál.

Tornaiján, 1942. évi május 23-án.
Basa s. k. Molnár Lajos s. k.

biró. vez. jegyző.

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


