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Az Idő végtelen országutján meg

állás nélkül ballag az idő szekere; 
megállás benne nincs, csak ismét
lődés. A kerekek kérlelhetetlenül 
forognak, s viszik utasukat az is
meretlen jövő felé, melyet magá
nak az örök Ember a szivárvány
nak gyönyörű, de törékeny színei
vel fest ki.

Mit jelent a szivárvány ? Az 
egyszerű ember a vihar végét és 
a boldog, napfényes idő eljövete
lét látja benne.

Kilencvenöt évvel ezelőtt egy gyö
nyörű szivárvány koszoruzta a sö
tét magyar eget és szinpompája 
minden magyar leikébe örömet és 
boldogságot varázsolt. Minden ma
gyar lelke úgy szabadult fel egy 
sok-százados nehéz álomból, mint 
ahogy a dalos pacsirta fúrja ma
gát a levegő-égbe és vidám éne
kével ad hálát Teremtőjének; bol
dog örömujjongás volt az egész 
ország, hisz a szivárvány koszorú
ján ezt a szót olvashatta : Szabad
ság !

Boldog gyermeki örömében min
denki azt hitte, hogy elérkezett a 
nyugodt fejlődés zavartalan alkotó 
munkájának az ideje és mindenki 
megfeledkezett arról, hogy a világ 
megteremtésekor az Ur mellett ott 
állt a Sátán is, s részt kért magá
nak az alkotásból. A nép azonban 
megmutatta erejét: mintegy villa
mos-ütés, úgy futott végig a hir az 
országon: veszélyben a haza ! A 
semmiből seregek támadtak és űz
ték és verték az ősellenséget, s 
már-már arra gondolt mindenki, 
hogy csak futó felhő borította el 
egy pillanatra Isten ragyogó napját, 
amikor mégis meg kellett hódolni a 
nagyobb erő előtt, de a semmiből 
támadt seregek fényes haditettei 
úgy lobogtak vezetőfáklyaként a 
nemzet előtt, mint Isten útmutatása.

A történelem sokszor csodálatos 
módon ismétlődik. A kilencvenöt 
esztendő alatt többször ragyogott 
felettünk a nap, többször borult be 
az ég, de a magyar mindig várta 
az uj szivárvány feltűnését. Hité
ben nem is csalatkozott: Szeged 
felől pirkadni kezdett és újra fel
tűnt a magyar égen — ha nem is 
olyan nagy, mint volt — az uj ma
gyar szivárvány, a boldog magyar 
szivárvány!

De hirtelen kemény szél támadt, 
s Kelet felől lángra kapott a szikra, 
vigyázni kellett házainkra! Főlhang-

„Hont védeni mentek urak és parasztok".
(Kozma A.) \

zott a riadó: Élet vagy Halál! Föl’ 
a szent háborúra! — egy uj keresz
tes-hadjáratra, mert meg kell vé
deni Istent, hazát és családi tűz
helyünk tisztaságát. És újra eljött 
a semmiből az uj magyar sereg, 
zászlaján eme szent jelszóval: Ne 
bántsd a magyart!

Újra harcol a magyar; felkelt, 
hogy gátat emeljen öntestével a 
szennyes áradatnak, nehogy vér
zivatarával elborítson mindent. Fel
támadtak a 48 as ifjak hős unokái, 
akik nem akarnak uj Mohácsot és 
uj Trianont! Ott küzdenek a távol 
Keleten egy szent célért a honfog
laló hősök dicső leszármazottai ret
tenthetetlen bátorsággal, mert tud
ják azt, hogy nekik állni kell a 
vártát, hogy újra szabad legyen 

I valahára a magyar, kinek kezére 
már oly sokszor vertek bilincset. 
És ők állnak a vártán! Állnak, s 
szivükben ott ég a hő ima: „Élni 
fogsz hazám, mert élned kell, s 
dicsőség és boldogság leszen a te 
életed.. . “

Nap-nap után halljuk dicső tet
teiket, hősi harcukat és hő imánk
ban igazat adunk nagy költőnknek: 
„Isten után legszebb és legszentebb 
név a Honvéd-nevezet!“ Szivünk 
minden dobbanása feléjük száll és 
értük imádkozunk minden nap a ma
gyarok Istenéhez : Vezéreljed Őket 
győzelmesen vissza !

Kelet felől a szeretet hullámhosz- 
szán azonban intés hangzik hoz
zánk : Most az egész Magyaror
szág legyen egy nagy hadsereg! 
Ne legyen senki, aki kivonná ma
gát a kötelességteljesités alól. Ne 
legyen senki, aki ebbe a hadse
regbe a széthúzás csiráját akarná 
beléoltani, mert akkor összeomlik 
az a szent alkotás, amelyet annyi 
hős magyar vére hullása tett oly 
drágává minden magyar számára : 
népünk boldog jövője!.

Halljuk és értjük a szózatot!
' Visszhangja ott él minden hazáját 
; szerető ember szivében: mi is 

álljuk a vártát! — mert nem 
akarunk . vak magyar honvéd 
szeméből átkot kiolvasni, nem aka
runk vádló béna karokat látni, 
melyek arra emlékeztetnek : mi nem 
teljesítettük kötelességünket!

Érezzük és tudjuk, hogy harcunk 
csak akkor lesz diadalmas, akkor 
lesz újra boldog Márciusa ennek a 
nemzetnek, ha Isten megsegítő ke

gyelmében bízva mi itthon úgy tel
jesítjük kötelességünket, mint a ma
gyar honvéd ott kint a vérzivata- 
io s  orosz-mezőkön. — Álljuk a vár
tát ! — s imádkozzunk Istenhez : 
„És te Isten, magyarok nagy Is
tene, légy népeddel, hű népeddel, 
jó népeddel, légy vele !“______ •

S ennek a testvéri összefogásnak, 
ennek az Istenbe vetett bizalomnak, 
a hős magyar honvédek rettenthe
tetlen bátorságának nem lehet más 
eredménye, mint amit Petőfi mon
dott: „Bizony mondom, hogy győz 
most a magyar! . . .  “

_________________________ ~  n  ~

Eoy év óta miniszterelnök dr. Kállay Miklós.
Gömör és Kishont vármegye kisgyiilése üdvözölte a miniszter- 

elnököt és kormányát.

Március 10-én múlt egy eszten
deje annak, hogy Kállay Miklós 
miniszterelnök átvette a kormány 
vezetését és vele együtt a külügy
miniszteri tárcát. Az egész magyar 
közvélemény megbecsülő bizalom
mal emlékezett meg erről a jubi
leumról, mert úgy érzi, hogy Kállay 
Miklós és kormányának működése 
nagy mértékben rászolgált a dol
gozó és harcoló magyar tömegek 
elismerésére.

Nehéz és válságos esztendő ment 
el felettünk, de Kállay Miklós kor
mánya minden tekintetben biztosí
totta a hadban álló magyarság leg
fontosabb szükségleteit, a harcoló 
sereg felkészültségét, a termelés 
rendjét, a munka rohanó tempóját 
és az igazságos közellátást, vele 
pedig a belső front nyugalmát. 
Olyan eredmények ezek, amelyek 
háború idején egymagukban is rend
kívüli értéket jelentenek. Ha azon
ban hozzávesszük, hogy a háború 
idején is sikerült megőrizni az al
kotmányos kormányzás ősi magyar 
formáit, sikerült nagy szociális al
kotásokat létrehozni, sőt fölbirtok- 
politikai téren olyan intézkedéseket 
tenni, amelyek békeidőkben is nagy
vonalúaknak számítanának, akkor

nyugodt lelkiismerettel lehet meg
állapítani, hogy a magyar nemzet 
sorsa a legjobb kezekbe van le
téve.

Egy év eredményei, alkotásai és 
sikerei alapján a magyarság Kállay 
Miklós személye és politikája iránti 
rendkívüli bizalommal tekint a jö
vendő felé. A miniszterelnök szín
tiszta magyarsága, fajtája iránti sze- 
retete, államférfiul bölcsessége az 
egész nemzetnek garancia arra, 
hogy Magyarország biztosítani tudja 
jövendőjét, győzelmes harcát, nyu
galmas békéjét, amelyben eljön 
majd az idő, amikor Kállay Miklós 
kormánya az országépités magasz
tos és békés munkáját végezheti el.

** *
Gömör és Kishont vármegye th. 

kisgyülése március hó 9-én tartott 
rendes ülésén Varga Imre ref. lel
kész, bizottsági tag indítványára a 
vármegye K ö z ö n s é g e  nevében 
őszinte lelkesedéssel üdvözölte Kál
lay Miklós m. kir. miniszterelnököt, 
akit és kormányát teljes bizalmáról, 
hűséges ragaszkodásáról és nem- 
zetépitő munkájában további kész
séges támogatásáról biztosított.

Március 15-ike 
Rimaszombatban.

A közösségi gondolat és a harc
téren küzdő magyar katonák iránti 
megemlékezés jegyében ünnepli meg 
Rimaszombat társadalma az 1848— 
49-i szabadságharc hajnalhasadását 
jelentő márciusi nagy nap 95-ik év
fordulóját. Az ünnepségek sorrend
jét Éva László polgármester az 
alábbiakban tette közzé :

„Reggel 9 órakor ünnepi istentisztelet 
a keresztény egyházak templomaiban.

Reggel 10 órakor az ifjúság március 
15 i ünnepélye a Hösök-emlékmüve előtt. 
Szónok Kisfaludy Lajos Vili. o. gimn. 
tanuló.

Délután fél 5 órakor a Nemzeti Film
színházban ünnepi díszelőadás, melynek 
műsora :
1. Filmhíradók.
2. Az Éneklő Ifjúság énekszáma.
3. Ünnepi beszéd. Tartja dr. Oyulay 

László tanár, a Nemzetvédelmi Mi
nisztérium kiküldöttje.

4. Szavalat.
5. Szózat. Énekli a közönség.

A Nemzeti Filmszínház ünnepi elő
adásának tiszta jövedelmét a honvédek 
hozzátartozóinak segélyezésére fordítjuk".

A levente-ünnepély sorrendje:
1. Himnusz. Előadja a levente-zenekar.
2. A Kormányzó Ur öfőméltósága szó

zatának felolvasása.
3. Szózat. Előadja a levente-zenekar.
4. Petőfi Sándor „Élet vagy halál" c.
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költeményéi szavalja Kiss Ernő gimn. 
tanuló.

5 Ünnepi beszéd. Elmondja Kisfaludy 
Lajos gimn. tan.

6. Czuczor Gergely „Riadó" c. költe
ményét szavalja Szedlák György gimn. 
tanuló.

7. Kossuth nóták. Előadja a levente-ze
nekar.

8. Ábrányi Emil „Hazám ifjúsága" c. 
költeményét szavalja ifj. Makray 
László levente ifjuvezetö.

9. Hiszekegy. Előadja a levente-zenekar.
10. Diszmenet.

A polgármester felhívja a város 
hazafiasat! érző lakosságát, hogy 
házaikat a nemzeti ünnep alkalmá
ból hétfőn lobogózza fel.

If j . d r. 'S ó ld o s  Béla m agas 
katonai kitüntetése.

A Honvédségi Közlöny folyó évi már
cius hó 4 én megjelent számában ki
adott rendelet szerint a Kormányzó Ur 
Őíőméltósága 1943. február hó 23-án 
Budapesten kelt legfelsőbb elhatározá
sával elrendelni méltóztatott, hogy a 
szovjet elleni hadműveletek alkalmából 
az ellenség előtt tanúsított vitéz maga
tartásáért dicsérő elismerése a hadiszala
gon a kardok egyidejű adományozása 
mellett ifj. dr. runyai ’Sóldos Béla tart. 
huszárfőhadnagynak tudtul adassék.

A Legfelső Hadúr kitüntető kegye az 
egész vármegyében és mindenütt, ahol 
ifj. dr. ’Sóldos Belát ismerik, a legőszin
tébb örömet keltette. Dr. 'Sóldos Béla 
hősi tetteiről, aki az elmúlt év júniusa 
óta az orosz front poklában egyfolytá
ban az első vonalakban küzd, bajiársai 
már eddig is a legnagyobb csodálattal 
emlékeztek meg. Ezekből a hírekből 
már régen tudjuk, hogy a fiatal huszár- 
főhadnagy mindenütt az első, ahol baj
társi segítségre, hősi bátorságra és ma
gyar virtusra van szükség. Ma élete 
kockáztatásával sebesült bajtársakat 
ment ki a gyilkos tüzből, holnap a bol- j 
sevisták elleni felderítésből nagy zsák- j 
Hiánnyal tér vissza, majd újból száza- j 
dának felszerelését menti meg.

Ezeknek a hősi cselekedeteknek az 
elismerése Kormányzó Urunk magas 
kitüntetése.

Dr. ’Sóldos Bélának, aki a felvidéki 
és erdélyi bevonulásokban, Kárpátalja 
és a Délvidék visszaszerzésében is pél- 
dátadóan közreműködött, őszinte szív
ből és szeretettel kívánjuk, hogy a ma
gyarok Istene óvja meg, áldja és segitse 
továbbra is, hogy ebből, a mindnyájunk 
szebb és boldogabb jövőjéért folyó gi
gászi küzdelemből mielőbb egészsége
sen és győztesen kerülhessen vissza 
szerettei körébe.

A 230/65. tábori postaszámon ked
ves gömöri fiainkkal együtt a vitéz szá
zadparancsnokot melegen köszöntjük.

— A hitelszövetkezet a kisgazdák és 
más kisemberek s z ö v e t k e z é s e  ab
ból a - célból, hogy kölcsönösen segít
sék egymást jogos hitel szükségleteik 
kielégítésénél.

Az ország gazdasági fejlődése meg
kívánja, hogy a hitelszövetkezetek ki
fejlődjenek, megerősödjenek és műkö
désűket mindenütt kiterjesszék.

A hitelszövetkezet követelései mind 
betáblázással a legjobb helyen bizto
sítva vannak és ezt az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet is ellenőrzi, a 
betáblázást pedig az állam illetékmen
tességgel elősegíti.

A hitelszövetkezet kockázatos, vagy 
nagyösszegü üzletekbe nem bocsátko
zik és a betáblázással jól biztosított 
kölcsönök mellett semmi veszteség nem 
érheti, ezért a betétesek számára a 
legteljesebb biztonságot nyújtja.

Pártoljuk a RIMASZOMBATI JÁRÁSI 
HITELSZÖVETKEZETET mint az Or
szágos Központi Hitelszövetkezet tagját 
betétek elhelyezésével, üzletrészek jegy
zésével és keressük fel más megbízá
sokkal is, mert a betétek után a teljes 
biztonság mellett is a legmagasabb ka
matot kapjuk, a kölcsönöknél pedig 
már az illetékmentesség révén is a leg
olcsóbb elintézéshez jutunk, de ezek 
mellett ezt a nép számára rendelt 
közhasznú pénzitézetet is erősítjük és 
igy hazafias szolgálatot teljesítünk.

Q ö m ö r 1943. március hó 14.

Nagyértékü nemzetvédelmi és irodalmi est 
a Polgárikörben.

Az év elején dicséretreméltó kezde-1 humanista jelszavakra, ellenben 
ményezés indult el városunkban azzal
a céllal, hogy a különböző társadalm 
egyesületeket a mai idők szellemének 
megfelelően munkaközösségbe hozza 
össze. A mozgalom az öregcserkészek 
részéről indult meg és azt a m. kir. nem
zetvédelmi minisztérium is melegen párt
fogolta. A minisztérium ennek a párt
fogásának kifejező jelét adta akkor, ami
dőn az elmúlt hét szombatján a rima- 
szombati rendezőség ügybuzgósága mel
lett

fényesen sikerült nemzetvédelmi és 
irodalmi estet rendezett.

Március 6-án, szombaton este régen lá
tott szép közönség gyűlt össze a Pol
gárikör nagytermében, ami azt bizonyí
totta, hogy városunk közönsége szere- 
tetébe és megbecsülésébe fogad minden 
olyan kezdeményezést, ami a magyar 
közösségi összefogást elősegíti.

Kun György m. kir. postafelügyelő, 
akit a m. kir. nemzetvédelmi miniszté
rium az összekötő szerepével bízott meg, 
üdvözölte a megjelenteket, akik soraiban 
ott láttuk Rimaszombat társadalmát osz
tály és felekezeti különb-ég nélkül. A 
rimaszombati társadalmi nemzeti együtt
működés nevében üdvözölte a nemzet- 
védelmi minisztérium által kiküldött elő
adókat. Utána dr. Bolla József gimná
ziumi tanár gazdag irodalmi tudásból és 
nagy szeretetböl fakadt előadásban mél
tatta Sinka Istvánnak, a népi magyar 
irodalom büszkeségének, a hírneves boj
tár-költőnek nagyságát. Méltatása nyo
mán már is a szivünkbe fogadtuk a nép 
egyszerű fiát, akinek költészetében „a 
nagyanya, szépanya lelke dalolt a pusz
tán" és akinek költészete a maga életén 
át összeforrt a néppel és gyökereiben a 
néplélek éltető talajából fakad. Czerhdné 
Szabó Magda Írónő mutatta be a nagy 
tetszéssel fogadott előadás után Sinka 
Istvánt, akit a közönség meleg szeretet
tel köszöntött. Nagy figyelem közepette 
és megújuló tetszés-nyilvánulás mellett 
szavalta el Sinka István néhány versét. 
Megboldogult Telek A. Sándor költőnk 
két év e múlt emlékezetes szerzői- esije óta 
a Polgárikör színpadán nem hangzottak 
el hasonló költemények, mint amelyek 
most viharos erővel plántálódtak be a 
sokat váró, s az ennél is többet kapott 
hallgatóság szivébe. A televény magyar 
föld szaga áradt a ritmusokká vált so
rokból, ezeréves magyar öröm és bánat 
sirt azokban, megrázván a hallgatóságot, 
amely a saját szivében is ott élő szo
ciális érzésekre és a sok magyar tenni- 
akarásra ismert rá a bojtárköltő döbbe
netes erejű vallomásaiból. Egyes sorai 
kiáltó „Vád“-ként hatottak annak a köl
tőnek a szájából, aki „Nyárfaszekér"- 
ként fulja be a magyar élet göröngyös 
országutját. S köszönjük néki, hogy sze
kerével megállóit nálunk is, s váteszi 
leikével felszította bennünk azt a tü
zet, amely a magyar öntudathoz és az 
egymásért való szeretethez adott soha 
el nem lobbanó lángot.

Az est irodalmi részében a megnyerő 
megjelenésű Cz. Szabó Magda és Bdrcza 
József, a Széchenyi Kör elnöke mélyen 
álérzett és nagyszerű előadói készség
gel kidolgozott szavalataikkal gyönyör
ködtették a lelkes és hazafias hangulat
ban egybeforrt közönséget.

Az elmúlt hetekben elhangzott nemzet- 
politikai előadások sorába illett be vi 
szont dr. Péter Ernőnek, a nemzetvé
delmi minisztérium előadójának „Magyar- 
ország világhelyzéte* cimü, nagy hatást 
keltő előadása. A magyar sorskérdések 
egyik legfontosabb „miért“-jére adott 
választ alapos felkészültséggel felépített 
fejtegetéseiben. Meggyőzőit arról, hogy 
a magyarságnak harcolnia kell azért, 
hogy az eljövendő uj Európában az ői 
megillető helyet megkaphassa. Hogy 
azonban ezt elérhessük, magunkba kell 
szállnunk, erőinket le kell mérnünk és

meg kell oldanunk azokat a belső
problémákat, amelyek az uj világ
ban való fennmaradásunk előfelté

telei.
Elsősorban a népi erő megerősítésére 
van szükség, amely az elmúlt 50 év 
alatt a liberális-zsidószellem hatalomra 
jutása és az Idegen megszállások révén 
szenvedett. Ma már nincsen szükség ál

öncélú magyar életet kell teremte
nünk.

A szociális téren teljes megújulásra és 
a gazdasági élet megerősítésére van 
szükség. Ezt az intézményes szociális 
gondoskodást már el is indította a kor
mány, azonban évszázados mulasztások 
helyrehozatalára van még szükség. Az 
öncélú magyar életnek kell magával 
hozni a szeiíemi megújulást is és az uj 
Magyarország megteremtése érdekében 
a magyar erőt politikai bölcsességgel 
kell érvényre juttatni.

Az uj magyar honfoglalás céljából 
össze kell fogni minden erőt úgy 

politikai, mint társadalmi téren.
Mutassuk meg Zrínyi szavai szerint, 
hogy „egy népnél sem vagyunk alább- 
valók !“

A magyarság 1000 esztendős hiva
tása mutatja' most is az irányt, amikor

kemény harcot vivunk mi is fennmara
dásunkért és a nyugati kereszténységért. 
Ezt a harcot a magyar jövő érdekében 
minden áron vállalni kell, mert most az 
a feladatunk, hogy a Kelet veszélye 
ellen szövetkezzünk a Nyugattal. Ebben 
a küzdelemben csak egy hitünk lehet:

a mi győzelmünkbe vetett rendít
hetetlen hit.

A nagy tapssal fogadott előadást, va
lamint az ériékes irodalmi vendégsze
repléseket Kun Gyöigy köszönte meg, aki 
rámutatott az est jelentőségére, s hang
súlyozta, hogy ha mindnyájan úgy ösz- 
szefogunk, mint ahogy most tettük, — 
kéz a kézben menetelve —

egyek és magyarok maradunk.
Bejelentette még, hogy március végén 
az Iparoskörben, április elején pedig a 
Katolikus Körben rendez a társadalmi 
együttműködés irodalmi estet neves 
budapesti résztvevőkkel. A közönség a 
bejelentést nagy tetszéssel vette tudomá
sul és a hátralévő időben dr. Mihalik 
Dezső vezetése mellett játszó „600 éves 
zenekar" által hangulatosan előadott 
szép magyar nótákban gyönyörködött.

Üdvözlés a vármegye Közönsége és tisztviselői kara 
részéröl dr. Radvánszky György főispán beiktatásán.

A „Gömör“ múlt heti számában 
részletes beszámolót adtunk arról 
a bensőséges és nagyszabású ün
nepségről, amelyen a vármegye 
törvényhatósági bizottsága az egy
házi, katonai és polgári hatóságok 
magasrangu képivelőinek és a tör
ténelmi neveket viselő fényes ven
dégseregnek a jelenlétében iktatta 
be diszes közjogi méltóságába dr. 
Radvánszky Györgyöt, Gömör és 
Kishont vármegye újonnan kineve
zett fiatal főispánját.

A közgyűlésről irt beszámolónk
ból technikai okok miatt kimaradt 
az a két értékes beszéd, amelyek
kel dr. R a d v á n s z k y  Györgyöt 
főispáni ünnepélyes eskütétele után 
Igaz Lajos vármegyei főjegyző a 
tisztviselői kar és dr. Csák Géza 
kir. közjegyző, th. bizottsági tag a 
vármegye Közönségének a nevében 
üdvözölték.

Ezeket a beszédeket őszinte meg
nyilatkozásaik miatt s a nagyfontos- 
ságu esemény beszámolójának tel
jessége érdekében is az alábbiak
ban közöljük:

Igaz Lajos beszéde.
A Magyar Szent Koronához vissza

csatolt terüleltel kiegészült s újjáalakult 
vármegye életében a mai nap az első 
alkalom, hogy főispánt iktat be székébe, 
s hogy Méltóságod, a vármegye újonnan 
kinevezett főispánja a hivatalos esküt 
már a rendes jogszabályok szerint a 
törvényhatósági bizottság előtt tette le.

Bár már hosszú ideje rendkívüli idő
ket élünk, sajnos olyan időket, melyek
ben több a rombolás, mint az építés, 
több a könny, mint a mosoly, s melyek
ben a nyugati kultúra és civilizáció 
minden eddig, századok szorgos mun
kájával elért eredményeit és nagyszerű 
alkotásait egy szörnyű háború és a min
dig rejtelmes Keletről kerekedett még 
szörnyebb forgószél zabolátlan erői igye
keznek megsemmisíteni, s bár ezeknek 
az időknek végét nem is sejtjük, mégis 
a mi kis, eddig viszonylag békés szige
tünkön a rendes viszonyokhoz vissza
térés reményeket keltő újabb jelensé
gének tekinthetjük ezt a mai ünnepün
ket.

Ez a szó: „ünnep" ma, mitoi félkéz
zel messze, Ázsia felé kell harcolnunk 
s minden izmunk megfeszítésével ug

rásra készen kell állnunk a külső ve
szedelmekkel szemben; s viszont félkéz
zel itthon kell építenünk, s minden még 
rendelkezésre álló erőnkkel a nemzet- 
egység pántjainak még szorosabb ösz- 
szekovácsolásán kell dolgoznunk, hogy 
ebben a világégésben könnyűnek ne ta
láltassunk, szóval mikor minden napunk 
és egész életünk szakadatlan kemény 
munkában telik el, valahogyan idegenül 
hangzik, a szónak különös, gondolko
dásra késztető akcentusa van.

De ünnepelni kétféleképen lehet: gond
talanul, mint ahogyan a napi robottól 
görnyedt ember tavasszal cél nélkül és 
fültyös ajakkal járja az erdői,'hogy el
feledje a lepergett hétköznapok gond
jait. S ünnepelni lehet úgy is, ha puszta 
gondfelejtés helyett a szellem szárnyán 
magasabb szférákba igyekszünk emel
kedni, s az erre hivatott ritka napokon 
olyan ideák szolgálatában állunk, me
lyek bár messze vannak a köznapok 
aktualitásaitól, de azok irányítására mé
gis hivatottak.

Ha igy ünnepelünk, a szó elveszti ide
gen, szokatlan akcentusát, s ilyen ün
neplésre ma különösen szükség is van.

Most a „bellum omnium contra om- 
nes" idején különösen törődnünk kell 
azzal, hogy a magasabb szintézisben ve
zetésre hivatott ideák feledésbe ne men
jenek, azok szemeink előtt nap-nap mel
lett felcsillanjanak, s bennünket cselek
véseinkben tényleg vezethessenek.

Sorozzuk a mai napot is a ritka na
pok közé, mert a törvényhatóság éle
tében minden ilyen fontos személyi vál
tozás olyannyira lényeges esemény, hogy 
annak nemcsak külsőségekben kell meg
nyilvánulnia.

Amikor ma egy vármegyei törvény- 
hatóság kormányzásában változás áll be, 
mikor az uj szellemi irányítás alá ke
rül, feltétlenül túl kell emelkednünk a 
hétköznapokon és foglalkoznunk kell 
olyan gondolatokkal is, melyek a jövő 
felé irányulnak.

S igy az újjászületés nagyobb kitel
jesedésének e napján mi Méltóságod 
előtt nemcsak azt a köteles tiszteletet 
kívánjuk üdvözlésként kifejezésre jut
tatni, mely a m. kir. kormány bizalmi 
férfiát megilleti, tehát nemcsak köteles
séget kívánunk leróni és nemcsak a 
szülőföldtől a visszatérő felé áradó ema- 
nációt, a láthatatlan karok igézve ölelő 
mozdulatát szeretnők érzékeltetni, melyre 
különben sincsenek szavak.

De hisszük és bízunk, hogy Méltósá
god fiatalságának dinamizmusa, azok a 
százados tradíciók, melyeket Innen szár
mazó nagynevű családjából magával ho
zott és azok a szálak, melyek valakit

1
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a szülőföldhöz elválaszthatatlanul hoz
záfűznek, Méltóságod munkáját ebben a 
vármegyében hárman és együttesen 
nemcsak eredményessé fogják tenni, de 
összhangba is fogják csendíteni ennek 
a földnek : a megye földjének és lakói
nak szívverésével és törekvéseivel. Mert 
tudjuk, hogy a származás és a tradíciók 
egyaránt köteleznek.

Ma ugyan nem a szűk horizontú par- 
tikularizmus idejét éljük, mert e zava
ros Idők ^ilyos feladatai, gondjai és 
sokszor aggodalmai feledésre kényszerí
tik a lokális érdekeket.

De ahogyan minden erdőnek, minden 
völgynek, minden tájéknak meg van a 
maga különös színe, különös hagulata 
és levegője, úgy olyan reális, az adott
ságok által megkívánt és ahhoz mért 
igényei is vannak, melyek teljesülése 
nélkül a vitalitás csökken, az élet szív
verése halkul és lassan megáll.

Ma is érvényesülni keli tehát minden 
oiyan helyi kívánságnak, mely az ösz- 
szeség sérelme nélkül megvalósítható.

Ezért vagyunk mi itt, s ebben rejlik 
ma a megyei önkormányzati élet ereje, 
feladata és rendeltetése: az általános 
magyar érdekeket összhangba hozni a 
kisebb közület reális és vitális érde
keivel.

Ennek a munkának vezetésére és 
irányítására rendelte Méltóságodat a 
m. kir. kormány, s ebben kívánjuk mi 
támogatni Méltóságodat.

Ez a.feladatunk ma lényegesen köny- 
nyebb, mint volt még egy negyedszá 
zaddal is ezelőtt: a közjogi viták és 
harcok küzdelmes ideje a múlté, ma 
nem fenyeget bécsi kancellárok és ide- j 
gén intrikusok kifürkészhetetlen ármá- I 
nya és fondorkodása, a nemzet önálló} 
lett, saját maga intézi sorsát.

De feladatunk lényegesen nehezebb | 
is lett, mert az elmúlt 25 év alatt,] 
amelybe egy ránk nézve tragikusan vég
ződött négy és féléves világháború is 
beleszámít, a szellemi fegyverek szaka
datlan harcát kellett vívnunk azzal a 
Nyugattal szemben, amelynek fennmara- i 
dása érdekében századokon át vért és] 
vért és folyton vért áldoztunk, s ma is- j 
mét ott vagyunk, hogy ezért a szerény 
nemzeti aspirációinkat meg nem értő 
Nyugatért újból vérziink.

S mi ebben a nehéz időben ennek a 
köziiletnek s az annak igazgatására hi
vatott tisztikarnak minden erejét, mint 
azt magyar voltunkhoz híven is tettük, 
most is egyetlen célunk : az ország és 
magyarságunk csorbithatatlan, sőt érint
hetetlen megtartásának érdekében ren
delkezésre bocsájtjuk és a Gondviselés 
segítségét kérve, erőnkben és igyekeze
tünk őszinteségében bízva — de elbi- 
zatlanul — hisszük, hogy ez a segítség, 
melyet Méltóságod munkájához önzet
lenül felajánlunk, nem marad csengő 
szó és puszta Ígéret.

A vármegye törvényhatósági bizott
sága és tisztikara nevében mély tiszte
lettel, szeretettel és bizalommal köszön
töm Méltóságodat és mindannyiunk ne
vében kérem a Mindenhatót, hogy e 
vármegye: szülővármegyéje érdekében 
kifejtendő alkotmányos munkáját gazdag 
eredmények kisérjék. Úgy legyen !

Dr. Csák Géza beszéde.

Vármegyénk fiatal főispánja korán 
nyíló tavaszelőben jött meg körünk
be, amikor a tavasz s érkező vándor
madaraink kiáltása a viszontlátás örö
mére hangolják fel érzéseinket. Hallva a 
régi ismerős hangokat, megbizsergeti a 
mi sziveinket a tavasz ébredése, a sza
badság hónapjának: március havának 
eljövetele. Talán el is merengnénk egy 
pillanatra és elfelednénk e kedves han
gulatban a világnak körülöttünk égését, 
ha egyszerre le nem csapódnék fülünk
be a levegőégből egy kellemetlen hang 
is: a saskeselyü vijjogása.

Élesen süvít a hang, nem lehet azt 
magunktól elhessegetni és eszünkbejut- 
tatja Arany János költőnknek egyik 
gyönyörű költeményét: „Mért vijjog a
saskeselyü, mért szállong a turul s 
ölyü ?* — Miért szállonganak ezek a

hadintéző baljós madarak szinte az 
egész föld kereksége felett ? Azért ke
ringenek ezek a hadintéző baljós mada
rak, mert a gonosz és istentelen ár
mánynak az igazság ügye ellen folyta
tott pokoli harcában elérkeztünk a leg
keményebb harci összecsapások idejéhez.

Feszült idegekkel, megfeszitett erővel 
vet gátat a magyar honvédsereg a ke
leti harctéren az elleuség áradásának és 
készül a kemény visszacsapásra.

Mindent meg kell most adnunk a 
harci frontunknak, mindent meg kell 
tennünk vitéz honvéd fiainkért.

A belső frontunknak össze kell vet
nie vállát a külső frontéval.

Ebből a munkából oroszlánrész jutott 
már eddig is a közigazgatás számára, de 
még ennél is több vár reá ezután. Több 
vár az alispánra, több vár a főispánra.

Nem a reprezentációban van a mai 
főispáni méltóságnak ereje, hanem a 
felfokozott komoly munkavállalásban s 
az arra való törekvésben, hogy köz- 
igazgatásunk a kormányelnök ur inten
ciójának szellemében úgy működjék, 
hogy ez a munka, a külső és belső 
front töretlen egyensúlyban és épség
ben fenntartását biztosítsa és a nemzet 
lelki erejének minden körülmények kö
zött megóvását szolgálja : amint azt a 
főispán ur Öméltóságának ma elmon
dott hitvallásából is jóleső örömmel és 
megnyugvással állapítottuk meg.

Ilyen történelmi időben érkezett kö
zénk dr. Radvánszky György főispán ur 
Öméltósága, ilyen nehéz viszonyok kö
zött van alkalmunk ősi vármegyénk 
közgyűlési termében vele először talál
koznunk.

A törvényhatósági bizottság tagjainak 
nevében van szerencsém üdvözölni 
Méltóságodat ebből az alkalomból! 
Isten hozta közénk kedves családjával 
együtt!

Szeretettel és bizalommal köszöntjük 
Méltóságodat, szeretettel köszöntjük, 
mert saját szavai szerint szeretettel ér
kezett közénk, s mert mint vármegyénk 
szülöttje tér vissza szülővármegyéjének 
ősi földjére I

Bizalommal köszöntjük, mert kiérez- 
zük elhangzott szavaiból azt, hogy mél
tóságát a nemzet érdekében kifejtendő 
gyors és célszerű munkából álló haza-

O s z t á l y sorsjegyet
rendeljen az Ismert szerencsés
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fias kötelességteljesitésnek tekinti, s re
méljük, hogy annak fiatal ember létére 
is meg fog felelni, hiszen — mint 
mondotta : fiatalos hévvel, hittel és aka
rattal érkezett és óhajt dolgozni.

Szeretettel, bizalommal fogadjuk kö
rünkben Méltóságodat, mert amint azt 
vitéz Baráth Károly bizottsági tagtársam 
a kisgyülés és a közigazgatási bizott
ság közös ülésében tartott üdvözlő be
szédében mondotta : — Méltóságod bi
zalmunk zálogául magával hozta család
jának történelmi hagyományait várme
gyénkbe, ahol azonban talált is hagyo
mányokat.

Úgy érezzük mi, hogy ebben a köz
gyűlési teremben megelevenedik ilyen
kor az ősök szelleme és útmutató pél
daadása, amely mindig áthatotta a mi 
vármegyénk élén álló vezető egyénisé
geket.

Megszólal ebben a pillanatban ebben 
a közgyűlési teremben egyik kiváló 
alispánunknak és főispánunknak: néhai 
kövecses! Lukács Gézának örök köz- 
igazgatási programot adó jelszava: „So
kat dolgozni, keveset beszélni és a be
csület utján járni.*

Itt vannak, itt maradtak élő valóság
ként dr. ’Sóldos Béla szeretett távozó 
főispánunk önagyméltóságának két év
tizedes, sokat dolgozó és alkotó köz
életi munkásságának eredményei.

Az érkező főispán ur Öméltóságának 
személye iránti bizalmunkat megerősí
tették bennünk világos, a mai időre 
szóló és méltó munkaszeretetet Ígérő 
szavai.

Szabad legyen munkájának megkez
dése előtt e helyről figyelmét felhív
nom arra, hogy vármegyénk közönsége

a magyar nemzettestnek kipróbált tag
ja, akit a magyar nemzet szeretetében 
és hűségében a keserít kisebbségi sors 
inegedzett.

De szabad legyen külön is figyelmé- 
ba ajánlanom a vármegye lakosságának 
túlnyomó részét képező, példásan haza
fias viselkedésű földmives kisgazdák és 
földmives munkásság érdekeinek hatha
tós felkarolását.

Általában arra kérjük Méltóságodat, 
hogy a th. közigazgatásban és a vár
megyei közhatóságok működésében igye
kezzék erőteljesen érvényesíteni azt a 
keresztény, magyar nemzeti szellemtől 
lüktető és a széles néprétegek szociális 
igényeinek minél teljesebb kielégítésére 
törekvő irányzatot, amit uralkodó or
szágos politikai pártunk: a Magyar Élet 
pártja irt zászlajára.

Kérjük végül arra is Méltóságodat, 
hogy a sok, részben felfrissítésre váró 
régi közigazgatási törvényeink és rende- 
léteink végrehajtásában igyekezzék a 
nehézkes végrehajtási formákat áttörni 
és egyszerűsíteni, különösen ott, ahol a 
mai életviszonyok a gyors intézkedést 
megkívánják I

Mi meg vagyunk arról győződve, hogy 
a fiatal, agilis alispánunk vezetése alatt 
álló vármegyei tisztikar ebben a mun
kában Méltóságodnak mindenben hat
hatós segítségére lesz.

Gömör és Kishont vármegye törvény- 
hatósági bizottsága tagjainak nevében azt 
kívánom, hogy legyen Méltóságodnak 
itteni munkálkodásán az Ur Isten áldá
sa és kisérje azt midenkor vármegyénk 
közönségének szerető ragaszkodása I

* * *

A vármegye díszközgyűlésével kap
csolatban pótlólag közöljük, hogy az 
ott megjelentek soraiban a'tiszáninneni 
ref. egyházkerületet Farkasfalvi Farkas 
Géza felsőházi tag, kerületi .főgondnok 
és Varga Imre lelkész, a gömöri egyház 
megyét pedig Varga Imre és Szűcs 
István vallástanár képviselték. A Rad- 
vánszky-család részéről jelen volt még 
Radvánszky Erzsébet Is.

A  várm egye törvényhatósági 
kisgyülése

március 9-én tartotta e havi rendes 
ülését dr. Radvánszky György fő
ispán elnöklete mellett. A kisgyü
lés dr. Horváth rtrpád alispán ja
vaslatára elhatározta, hogy a nem
zetvédelem terén kimagasló ered
ményt felmutató és a szolgálatban 
kitűnt 2—2 gömöri csendőrt és 
rendőrt egyenként 150— 150 pengő 
jutalomban kíván részesíteni, meg- 
becséléséül annak az önfeláldozó 
tevékenységnek, amelyet ma a rend 
őrei nehéz körülmények között ki
fejtenek.

A kisgyülés előtt tartotta rendes 
havi ülését a Közigazgatási Bizott
ság is. Az elnöklő kormánybiztos- 
főispán beszámolt a közellátási kér
désekkel kapcsolatos eljárásairól, 
az alispán pedig a nyári vasúti 
menetrendhez fűződő kívánalmak
ról. Ezzel kapcsolatban Varga Imre 
ref. lelkész, bizottsági tag azt kérte, 
hogy a délelőtti budapesti gyors
vonathoz csatlakozó, Rimaszombat
ból eddig 9 óra 46 perckor in
duló helyi vonatot legalább egy 
félórával később indítsák, ezáltal 
megrövidítvén a Feleden való hosz- 
szadalmas várakozást, elősegítenék 
az utazóközönség érdekeit és köny- 
nyebbé tennék a leveleknek dél
előtti postai feladását is. Hevessy 
László ny. főispán a Sajó-vidék 
hasonló kívánságait tolmácsolta a 
vasúti összeköttetés megjavítása ér
dekében.

A rimaszombati Téli Gazdasági 
Iskola most végzett növendékeinek zá
róvizsgája ma, vasárnap délben folyik 
le az intézet nagytermében. Ugyanakkor 
az ifjúsági Gazdakör ünnepi záróülést 
tart.

A  N e m zetvéd elm i K eresztte l
kitüntetett gömöriek felavatása ünnepé
lyes keretek között folyt le március hó
7-én, vasárnap délben Rimaszombatban 
a vármegyeháza nagytermében. Az ünne
pélyről — anyagtorlódás miatt — jövő 
heti számunkban adunk részletes tudó
sítást.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestoll, 12—, szürke pelyhes ka- 
csatoll nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll
2 —, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll
3 20, jobb 4 '—, finomabb, szürke fosztott 5 '—, 
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12--, pelyhesebb 
U -— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállit VARGA ANTAL ágy- 
tollvál alata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Rendőrségi áthelyezés. A m. kir.
belügyminiszter Nagy Zoltán m. kir. 
rendőrfelügyelőt Zomborból a magyar 
államrendőrség rimaszombati kapitány
ságához helyezte át.

Iskolalátogatás. Hajdú István gor
donkaművész, a miskolci tankerület 
nemrég kinevezett zenefelügyelője márc. 
5—6 án a rimaszombati zeneiskolát lá
togatta meg elsőnek hivatalbalépése 
után. Az itt szerzett tapasztalatok alap
ján az iskola munkájáról, annak külső 
és belső rendjéről a legnagyobb elisme
rés hangján nyilatkozott.

A nagyböjt! hitvédelmi előadások
alaptételéül a családvédelmi kérdések 
tárgyalását tűzték ki. Az első előadást 
március 12 én, pénteken Mázik László 
pápai kamarás, esperes-plébános tar
totta. A lapzártával egybeeső előadásról 
a jövő héten adunk tudósítást. Március
19-én, pénteken este '/« 7 órakor Páter 
Kerkai Jézustársasági atya, a neves hit
szónok tart nagy érdeklődéssel várt elő
adást a keresztény magyar ifjúságról.

Részétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett 

hitvestársam elhunyta alkalmából részvé
tükkel fájdalm amat enyhíteni Igyekeztek, 
s azoknak, akik a végtlsztességtételén 
megjelentek, koporsójára virágot helyez
tek, ezúton mondok hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1943. március hó.
Dr. HRUSKA JÁNOS.

A tűzharcosok közgyűlése. A Magyar
Tűzharcos Szövetség rimaszombati cso
portja március 21-én, vasárnap délután 
3 órakor a Katolikus Kör nagytermében 
tartja IV. évi rendes közgyűlését. A tárgy- 
sorozaton a tisztikar jelentései és tiszt- 
ujitás szerepel.

Iskolai hír. A zeneiskola folyó évi 
március 13-án, szombaton este fél 6 
órakor a zeneiskola helyiségeiben szülői 
értekezletet tart, melyen Lackner László 
zeneszámokkal illusztrált előadást tart 
a zenei nevelés kérdéseiről.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azpkból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal tel]eglt<
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Halálozások. Bábái Bay Barnabás 
borsodmegyei földbirtokos március 5-én, 
58 éves korában Miskolcon meghalt. 
Az elhunytat, aki gömörl származású 
volt, özvegye és kiterjedt rokonság gyá
szolja. Temetése nagy részvét mellett 
ment végbe Miskolcon.

Bolha Zsigmondné sz. Zöld Ilona, 
rimaszombati postatiszt felesége hosszú 
betegség után március 8 án, 35 éves 
korában meghalt. Qyászbaborult férje 
és két árva gyermeke siratja a szerető 
hitves és az édesanya korai elmúltát. Te
metése nagy részvét mellett hiárcius hó 
10-én folyt le a katolikus egyház szer
tartása szerint.

M eghívó.
O ö m ö r  1943. március hó 14

m e g h í v ó .

A  R im aszom bati P o l g á r i k o r
1943. évi március 21 én (va
sárnap) délután 3 órakor 
tartja saját helyiségének 

nagytermében

9 1 -ik  évi rendes kö zgyűlésé t,
amelyre a t. tagokat tisztelettel meg
hívja

az Elnökség.
Tárgysorozat :

A R IM A S ZO M B A TI TA K A R ÉK P ÉN ZTÁ R
1943. évi március hó 30-án délután 3 órakor 
t a r t j a  az i n t é z e t  s a j á t  h e l y i s é g é b e n

8 1 -ik  é v i  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t ,
amelyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja

Huszanyica Mária 80 éves korában- 
március 10-én Rimaszombatban meghalt.

— Ha nyerni akar rendeljen osztály
sorsjegyet az évtizedek óta közismert 
SUCHTAR bankháznál Budapest, Üllői- 
ut 6. A SUCHTÁR BANKHÁZ sorsjegyei 
szerencsések I Nagy nyerési esély! Ren
deléshez levelezőlap elegendő! Előzé
keny lebonyolitás I

Hazafias szlnielőadás. A „Ferenczy 
István“-274. sz. cserkészcsapat műked
velői március 14-én, vasárnap délután 
5 órai kezdettel a Polgárikör nagyter
mében előadják „A szabadkai diák“ el- 
mű hazafias színművet.

A szerdai hónapos vásáron a köz
ellátási felügyelőség, karöltve a m. kir. 
rendőrkapitányság közegeivel árellenőr
zést tartott. A piaci razzia alkalmából 
több előállítás történt árdrágítás és áru
elvonás miatt.

Elmarad a mezőgazdasági kiállítás 
és tenyészállatvásár. A rendkívüli há
borús viszonyok és az azok által elő- j 
idézett nehézségek következtében a már
cius 27. és április 4. napokra előkészí
tett budapesti országos mezőgazdasági 
kiállítás és tenyészállatvásár elmarad.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap „Asszonysziv" 

címen német háborús szerelmi történet 
fut a vásznon. Főszereplője Zarah Lean
der. A pazar kiállítású, nagyszerű tán
cokkal és pompás énekszámokkal fű
szerezett filmremek többi szereplői 
Grete Weiser, Viktor Staal és Paul Hör- 
biger. — Március 15 én, hétfőn és 16-án, 
kedden hatalmas olasz történelmi filmre 
kerül sor „Vaskorona” cimen. A keresz
tényi igazságosság jelképe a vaskorona 
és hozzá izgalmas történetek sorozata 
fűződik. Főszereplők: Gino Cervi, Elissa 
Cegani és Luisa Ferida. — Március hó 
17-én, szerdán és 18-án, csütörtökön 
„Elveszett a feleségem I” elmen kacag 
tató német szalon-vigjátékot mutat be a 
filmszínház. Főszereplői a muiattatás 
nagymesterei: Lucie English, Hans Mo- 
ser, Theo Llngen, Paul Kemp és Oscar 
Sima. — Március hó 19-én, pénteken 
este mutatja be a mozgóképszínház az 
első magyar nemzeti vallásos filmet, 
Gárdonyi Géza „Isten rabjai” c. törté
nelmi regényének filmváltozatát. Boldog 
Margit szerepében Bulla Elma élete 
legszebb alakítását nyújtja.

S P O R T .
Labdarúgás.

Losonci AFC vegyes — R. Törekvés
3:2 (3:0). Évadnyitó barátságos mérkő 
zés, amelyen a helyi csapat váltakozó 
felállításban szerepelt, 6 csupán a II. 
félidőben elégített ki. A Törekvés mind
két gólja 11 - bői (Barczi) esett.

A mérkőzés érdekessége volt, hogy 
azt a Portugáliából hazatért Andrásik 
Béla, a volt RPOS, majd a brűnni Zsi- 
denice hires kapusa vezette. Mint érte
sültünk, Andrásik egy, a NB élén álló 
budapesti csapatnál helyezkedett el.

Eladó

1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Az 1942. évi zárszámadás és va

gyonmérleg bemutatása.
4. Á folyó évi költségvetés megállapítása.
5. A tartozások egy pénzintézethez te

lepítése.
6. Az elnökség jelentése a múlt évi 

működéséről.
7. Alapszabály-módosítás.
8. 10 drb házépítési kötvény kisorsolása.
9. Tisztujitás.

10. Esetleges indítványok. *)
Rimaszombat, 1943 március 11.

Szabó Károly Dr. Halász István
főtitkár. alelnök.

*) Az alapszabályok 12. §-a értelmé
ben a tagok esetleges indítványai a 
közgyűlésen csak akkor vehetők tár
gyalás alá, ha azokat a közgyűlést meg
előzőleg legalább 2 nappal az elnök
ségnek Írásban bejelentették.

Akik tagdíjjal hátralékban vannak, 
szíveskedjenek azt a közgyűlés napjáig 
kifizetni, mert szavazati joggal csak 
azon tagok' rendelkeznek, akik tagdíjjal 
nincsenek hátrálékban.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok 
nem jelennének meg határozatképes 
számban, úgy a fenti tárgysorozat mellett 
). évi március hó 28 án (vasárnap) 
d. u. 3 órakor tartjuk meg közgyűlé
sünket, amely a megjelentek számára 
való tekintet nélkül határoz.

Vadász látcső (Trieder)
6 vagy 8X-os nagyítással 
m eg v éte lre  k erestetik .
Cím a kiadóban.

Istálló-trágya
k ereste tik  m egvételre .
Cím a kiadóban.

• •
Üres p a l a c k o k a t

'/« literestől 1 literig minden 
mennyiségben v á s á r o l
V A L A S Z K A Y  REZSŐ
rum- és likőrgyára Andrássy u. 5.

Príma vendéglő és 
szálloda Tornaiján eladó.

É r te s ít  F isch er  G yula  
Tornaija.

E g y  jókarban  lévő

Í r ó a s z t a l t  keresek m egvételre.
C I tn : a kiadóhivatalban.

E l a d ó

az Igazgatóság.

A k özgyű lés tá r g y so r o z a ta :

1. Az igazgatóság évi jelentése és az 1942. évi mérleg-, nyereség-, 
veszteség-számla előterjesztése.

2. A felügyelőbizottság jelentése, a felülvizsgált zárszámadások jóvá
hagyása.

3. Az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak megadandó felment
vény.

4. A tiszta nyereség mikénti felhasználása.
5. A lejárt és megüresedett igazgatósági- és felügyelőbizottsági tag

ságok választás utján való betöltése.
6. Az alapszabályok 16. §-a szerint beadott indítványok.

Alapszabályok szerint szavazati joggal csak azon részvényes bir, aki 
részvényeit a közgyűlés megtartása előtt le nem járt szelvényeivel együtt lega
lább három nappal a közgyűlés megtartása előtt az intézet pénztáránál, a Pénz
intézeti Központnál, Budapest, a Magyar Általános Hitelbanknál, Budapest, az 
Egyesült Felsőtnagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár Részvénytár
saságnál, Kassa vagy a Tornaijai Takarékpénztárnál, Tornaija, letétbe helyezi.

Az 1942. évi mérleg-, nyereség- és veszteség-számla a hivatalos órák 
alatt az intézet helyiségében a t. részvényesek által megtekinthető.

Közgyűlési meghívó.
A T o r n a i j a i  T a k a r é k p é n z t á r  R T . torn a ija i cég

1943. március hó 30. napján d. e. 11 órakor Tornaiján, in
tézetünk üzleti h e l y i s é g é b e n  (Fő utca 53. sz.) tartja

70-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a t. Részvényeseket tisztelettel nteghivja az Igazgatóság.

TÁRGYSOROZAT:

1. Az 1942. üzleti évről szóló igazgatósági- és felügyelöbizottsági jelentés elő
terjesztése.

2. Az 1942. évi zárszámadások megvizsgálása, a mérleg- és eredményszámla 
megállapítása.

3. Határozathozatal a nyereség felosztásáról és ennek keretében az igazgatóság 
részére az üzleti költségek terhére folyósított díjazás jóváhagyása és a felü
gyelőbizottság tiszteletdijának megállapiiása.

4. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelőblzottság részére megadandó fel
mentvény iránt.

5. Az alapszabályok 5. §-ának olyértelmü módosítása, hogy a társaság hirdet
ményei a Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében teendők közzé, továbbá 
a 20. §. olyértelmü módosítása, hogy a közgyűlésen minden részvény egy 
szavazatra jogosít.

6. Esetleges indítványok.

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, 1943. március 1.

Mérleg számla.
az Igazgatóság.

Vanvtin ■ Pénztárkészlet P 68 62041, Girószámlán fennálló követelések P 13.276 62, Követe
in  ' telés pénzintézeteknél P 184.366 27, Értékpapírok P 90.520 —, Váltók P 1,351 55P16, 

Adósok P 527 808C5, Jelzálog kölcsönök P 23.39301, Ingatlanok P 139960 50, Be
rendezés P 6.500'—, Átmeneti tételek P 8.267 08 Összesen P 2,414.26310.

Tűkor ■ Részvénytőke P 100 C00'—, Tartaléktöke P 52.000"—, Rendkívüli tartalékok P 
29.003-38 —, Értékcsökkenési tartalék P 32 872 87, Értékkülönbözeti tartalék P 15 967 —, 
Takarékbetétek P 1,424.18695, Hitelezők P 516528-12, Viszleszámitolt váltók P 
212 856 —, Egyéb passivák P 2 88803, átmeneti tételek P 21.807 58, Nyereség P 
6 153 17. Összesen P 2,414.263-10

egy 1929. évben épült uj ház. 
Egyszoba konyhás és a hozzá
tartozó mel lékhelyi ségekkel .

Cím a kiadóhivatalban.

egy 5 méter hosszú és 2 méter 
széles jó karban lévő mé h e s .  
Érdeklődni lehet

D óbisa K áro ly  ig .-tan ítón á l
Koháry-u. 19 sz.

Veszteség-nyereség számla.
VpSztPSéd' Kifizetett kamatok P 48093M9, Üzleti költségek P 52.576 75, Adók és illetékek P 

14.791-36, Leitás P 1.609'20, Nyereség P 6.15317. összesen P 123 22367.

jAvprfplenr Nyereség áthozat P 3.363 88, Kamatok P 107.55 P50, Jutalékok P 7.680'02, Egyéb P 
uu 4.628-27. Összesen P 123.22367.

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


