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É V F O R D U L Ó N .
Most egy éve a Királyhágón in

nen és Királyhágón túl mindenütt, 
ahol népünk fiai élnek, felforrósod
tak a magyai szivek. A Belve- 
dere palotában elhangzott a bécsi 
döntés, amely a kegyetlen, jogtalan 
uralom alól felszabadította a Par- 
tiumok és Erdély egyrészét. Min
denki a rádiót hallgatta, a térképet 
nézte és felujongott az öröm egy- 
egy ősi magyar városunk nevének 
hallatára, székelyek szabadulására 
és könny fátyolozta a szemeket, 
ha az uj határon túl maradt vé
reinkre gondoltunk.

Boldog és biztató az emlékezés 
az első évfordulón, amelyet egysé
gesen nagy lelki összetartással és 
a nehéz időkben is illő dísszel ül 
meg Erdély és Keletmagyarország.

Az ország ma nemcsak ünnepel, 
de számvetést is csinál. Lelkiisme- 
retvizsgálatot tartunk és nézzük, 
megtettünk-e mindent sokat szen
vedett testvéreink jobb sorsáért. 
Nyugodt lélekkel állapíthatjuk meg, 
hogy tudtuk és teljesítettük köte
lességünket. Bizonyos, hogy még 
nem vagyunk készen a romok el
takarításával, a sebek gyógyításá
val, tudjuk, hogy még sok az el
végezni való, de a reánk váró fel
adatokat öntudatosan és lelkesen 
vállaljuk. Vállaljuk e nehéz időkben 
az uj világháború közepén, amikor 
a magyar honvéd is ott harcol 
messze orosz földön, védve a Nyu
gatot, az egész keresztény kultúrát.

Nem félünk az áldozatoktól, ha 
harcban állunk is. Két világ vívja 
most élethalál harcát, mi is ott va
gyunk a gáton, de egyben azt is 
tudjuk, hogy hiába minden hősies
ség, ha egyidejűleg nem folyik a 
jól átgondolt, korszerű belső or- 
szágépités is.

Szerte a felszabadult keleti ré
szeken zugnak az évfordulót ün
neplő harangok, ám szavuk az egy 
éve folyó építő, alkotó munkát is 
dicséri. A belvederei döntés óta 
munkában eltelt egy év a döntő- 
birák bölcsességét, Ítéletük igazsá
gát hirdeti. Az építés, az eredmé
nyek hónapjaira tekinthetünk vissza, 
történelmi jogainkat az európai kul
túra és keresztény civilizáció je
gyében érvényesitettük az egyete
mes magyarság javára. Tettük ezt 
anélkül, hogy a kisebbségek élet
jogait csorbítottuk volna.

A rendet, a nyugalmat, a munkát, 
az élet minden napjainak tiszta sor
sát vittük vissza a két évtizedig 
elszakított ősi földre. A jog és az 
igazság az ur újra ott, ahol a meg
szállás keserves évei alatt a bal
káni önkény tombolt. Az egy éves 
fordulón az eredmények számba
vétele tanit és biztat. Tanít arra,

hogy még több igyekezettel kell 
folytatni az eddigi munkát és biz
tat arra, hogy az igazság késve is 
diadalmaskodik.

... Erdély templomaiban zugnak 
a harangok, hálát ad a felszabadult 
országrész népe Istennek, hogy el
hozta most egy éve a boldog órát, 
amely Északcrdélyt és a Partiumot 
visszavezérelte Szent István koro
nája áldó védelme alá.

A  vámörlésben felőrölhető 
gabonamennyiség; megállapítása.

A közcllátásügyi miniszter a 4500/ 
1941. M. E. számú rendelet végrehajtása 
tárgyában kiadott 303800/1941. sz. uta
sítás 6. és a 305.900/1941. szám alatt 
közölt kiegészítő utasítás 7. pontjában 
megállapította azokat az irányelveket, 
amelyek szerint a községi elöljáróságok
nak a vámőrlésben megőrölhető gabona
fejadagokat meg kell állapítani. A meg
adott irányelveket a hatóságok sok
helyütt félreértették és

nem egységesen alkalmazták.
A félreértések eloszlatása, valamint az 
irányelvek egyöntetű alkalmazása céljá
ból ár. ’Sóldos Béla főispán, közellátási 
kormánybiztos rendeletet intézett a já
rások főszolgabíróihoz és a megyei vá
rosok polgármestereihez, amelyben a 
következő tájékoztatást nyújtotta :

„A kiegészítő utasítás 7. pontjának 
azt a rendelkezését, hogy a vámőrlésre 
jogosultak számára átlagban évi 200 kg. 
vámőröltethető fejadagot lehet megálla
pítani, úgy kell értelmezni, hogy

200 kg. gabonát kell engedélyezni 
minden olyan vámőrlésre jogosult
nak, tekintet néikül foglalkozásra, 
nemére, vagy életkorára, akinek 
magasabb fejadag nem jár. Maga
sabb, de legfeljebb 250 kg.-ig ter
jedhető fejadagot lehet

|
engedélyezni az olyan 16 és 60 év kö- 

| zötti férfi munkásnak, akiről köztudo
mású, hogy az év nagyobb részében 
nehéz testi munkát végez. Az emlitett 
kategórián kívül

másnak a felemelt fejadagot nem 
szabad engedélyezni.

Kivételt képeznek azok a keresztény 
papok, akik kötelesek föld- vagy gabo
najárandóságukból az istentiszteletek 
céljaira szükséges ostya vagy kenyér
sütéshez a lisztet biztosítani, az ilyen 
célra szükséges lisztmennyiség biztosí
tása végett a vámőrlési fejadagot meg
felelően fel lehet emelni.

A kiegészítő utasítás 7. pontjának a 
gazdasági cselédekre vonatkozó rendel
kezéseit pedig úgy kell érteni, hogy in
dokolt esetben a gazdasági cselédek 
fejadagját korra való tekintet nélkül, 
250 kg-on felül Is, a tényleges szükség

let mértékéig, legfeljebb azonban a kon
venció erejéig meg lehet állapítani.

A kiegészítő utasítás 6. pontja módot 
ad arra, hogy a vámőrlésre jogosult 
olyan mezőgazdasági munkás, aki a 
vámőrlésben megőröltethető kenyérga
bona mennyiséget nem keresi meg, a 
Hombár bizományos közreműködésével 
gabonát vásárolhasson. Nem adja meg 
azonban a kiegészítő utasítás ezt a jo
got a vámőrlésre jogosult termelőnek. 
Minthogy elemi csapások vagy más 
okok következtében a termelők is ke
rülhetnek olyan helyzetbe, hogy a ház
tartási szükségletükre sem termett ele
gendő kenyérgabonájuk, a közellátási 
miniszter részükre is lehetővé kívánja 
tenni a gabona beszerzését. Ezért

hozzájárult ahhoz, hogy a kiegé
szítő utasítás 6. pontjában foglalt 
rendelkezéseket alkalmazni lehes
sen

a 4500/1941. M. E. számú rendelet 30. 
§-a (1.) bekezdésének 1. pontjában
emlitett

azokkal a gazdákkal szemben is,
akik rajtuk kívül álló okok miatt (ele
mi csapás, katonai szolgálat, stb.)

a háztartási szükségletükre ele 
gendő mennyiségű gabonát ter
melni nem tudtak.

A vásárolható kenyérgabona mennyiség 
nem haladhatja meg a termelő vámőr
lési tanúsítványán engedélyezett gabona 
mennyiségét.

Nem szabad engedélyezni gabona
vásárlást

a 4500/1941. M. E. számú rendelet 30. 
§-a (1.) bekezdésének 2. pontjába em
litett személyeknek, mert azok kizárólag 
saját termésű gabona vámőröltetésére 
jogosultak*.

A honvédség második veszteséglis
tája. A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Honvédségünk vesztesége az orosz harc
téren augusztus 10—szeptember 1.
között: Halott: 11 tiszt, 154 fő legény
ség, sebesült: 37 tiszt, 376 fő legénység, 
eltűnt: 2 tiszt és 21 fő legénység.

Levél a fia ta lo k h o z .
Fiatalok, akik a gimnáziumok ka

puit elhagyván most indultok el egy 
alig élvezetes, háborús nyár végén 
az egyetem kapui felé, olyan bi
zonytalan korszakban kezdve a 
férfi szabad életét, mint amilyent 
még sohasem ért az emberiség. 
Az iskolában eddig az élettől való 
tartózkodásra neveltek benneteket 
és otthon óvtak a külső világ érin
téseitől. A mai tizennyolc éves fiú 
ezért még gyermek, mint voltak 
apái, — furcsa ellentétül egy kemény, 
férfias korszak közepén, tájékozat
lanul. Helyes volt-e ez a nevelés? 
Erről a következő hónapok, évek 
adnak majd számot nektek kérlel
hetetlenül és olyan őszinteséggel, 
mely kezdetben borzalmasan kiáb
rándító, de aztán nyilván, ha hűek 
maradtok önmagátokhoz, életetek 
legnagyobb értéke lesz.

Bennetek energiák, vágyakozások 
készültek bizonytalanul és keresőn 
valamerre: leányok, intellektuális
törekvések, irodalom, gyár, gép, 
autó, futball, úszás, evezés felé. Az 
élet már eddig is megtanított arra, 
hogy vágyakozástok korántsem ro
mantikus s irreális: az egész mai 
ember csupa feszülő élet, erő, erő
szak, hatalomvágy, — miért is len
nétek ti kivételek. Meg akarjátok 
hódítani az életet, mely kíméletlen 
logikával mindig, de most különle
ges sietséggel meglepő gyorsan le
tiporta az öregeket és a régi világ 
eszményeit. Óvakodjatok a tunya
ságtól és a tétlenségtől: a mozgás, 
a fejlődés, a felfelé való törekvés, 
a mindig nagyobb természetesség 
felé való vágyakozás fiatal életek 
legnagyobb adománya. Szokjatok 
hozzá, hogy a szabadság nem bűn, 
ahogy azt néha hirdették nektek; 
szokjatok ahhoz is, hogy a sza
badságért küzdeni kell: ezért édes 
az élet, az ifjúság s ezért a szün
telen harcért olyan nagyszerű a 
szabadság levegője. Amilyen a tiszta 
hegyi levegő sétáitokon, amilyen a 
testeteket, izmaitokat felfedező nyári 
fürdéseken, evezéseken az üde szél, 
olyan rombolja bátyáitok eszmé
nyeit. Ti vagytok az uj erős század
őszinteség.

Illúzióban nemzedék vagytok; ne 
is altassátok magatokat: jól érzitek 
a külömbséget az iskola eszméi, 
az otthon, a tanárok elzárkózott

Minden vasárnap 8 órai kezdettel tánccal egybekötött családi est
az Iparoskor tagjainak.



2 Gfimftr 1941. szeptember hó 7.

nézetei és a valóság között. A va
lóság, az őszinteség, a szabadság 
ezért lesz életetek legnagyobb cél
jává. Gyűlöljétek, fiuk, a hamis 
pátoszt, a fellengzős szavakat, a 
hamis tógákat, a prűd erénytelen- 
séget és a nagyzoló álerényeket, a 
félszeg nagyságokat, pigmeusokból 
potentátokká nagyitó koturnusokat; 
úgy lépjetek fiatalságtok egyszerű 
szépségében, nyiltszemü tisztaságá
ban, — melynek semmi sem lehet 
az élet végtelenjében mocskos, ide
gen — az élet roppant tülekedé
sébe, mint győzelmes ifjú héroszok.

Meztelenek vagytok, nincsen 
semmi fegyveretek a reátok fene- 
kedő fenevadak ellen, mint fiatal
ságtok tiszta reménysége és a győz
hetetlen ifjúság, amely maga a leg
nagyobb erény s megújuló szépség 
az élet piszkai között. Legyetek 
vele tisztába, hogy tehetségetek és 
fiatalságtok rengeteg irigyet zudit 
majd rátok; csüggedni fogtok és 
kétségbeestek; azt hiszitek, eltipor
nak; azt hiszitek, végetek. Holott a 
végén az irigység kimerül; az iri
gyek csorbult tapasztalataikkal és 
fölényükkel visszahúzódnak. De ti 
csak legyetek kíméletlenek. Üldöz
zétek és irtsátok őket, akik meg- 
gyötrik és elszélhámoskodják te- 
hetségteket és fiatalságokat; a 
végső győzelem úgyis a tiétek s 
nem azoké, akik a ti vállatokon 
lendülnek a karrier felé. Belőlük 
már úgy sem lehet semmi, ti min
den lehettek !

Vad század gyermekei vagytok; 
atyáitok egészen elbuktak, sörözők 
oleánderes udvarairól nézdegélik 
félszeg csodálkozással a rohanó 
korszakot; köröskörül végtelen há
ború dúl, mely összerombolja bá
tyáitok eszményeit. Ti vagytok az 
uj erős század igazi urai; az idő, 
a korszak tinéktek dolgozik feltar- j 
túztathatlanul. Körülöttetek mindenki 
lehervad és elbukik; a század ér
telmét majd egyszer néktek kell a 
romok fölött megvalósítani. Igen, 
Athén lehanyatlott; mondják, hogy 
Spárta következik. Kiábrándultság
tokon, ezen a felforditott talajon, 
melynek mélyéről meglepő leleteket 
forgat fel a korszak szántása, majdan 
nem uj élet emelkedik. A kritika, 
a kiábrándultság, a szabadság, az 
őszinteség uj bizalmaknak és uj 
reménykedéseknek igazi termőterü
lete. Ezért legyetek egyszerre ki
ábrándultak és egyszerre bizakodók. 
Minden lehet belőletek, de csak 
akkor, ha szeretitek az életet!

S főképpen emberek legyetek : 
emberek egyszerűen, meztelenül, 
világosan és értelmesen, messziről 
nézzétek a dolgokat, miközben a 
századok perspektívái mosódnak 
előttetek szinte semmivé; romok 
fölött, elomlott századok fölött az 
egyetlen valóság, ami megmaradt: 
a teremtő ember, minden történé
sek mértéke, célja, magva egyszerre, 
lebirhatatlanul. Az Embert kell ki
dolgoznotok magatokban, — nem 
a hamis és szentimentális álembert, 
amilyent láttok magatok körül ágálni 
mindenfelé, de a férfit, aki bátor, 
aki kemény, egyszerű, aki látja a 
valóságot ésaki úrrá lesz az anarchi
kus század fölött. Szeretet? Jóság? 
Mind benne van abban a tiszta

emberségben, ahogy felül kell emel
kednetek a koron, önmagatokon, 
szüléiteken. Legyen bennetek rész
vét, lehajlás a szenvedőkhöz: le
gyen bennetek nyitott s z í v  minden
kihez. A korszak nem gyávákat, 
nyafogókat kíván; a veszedelmes 
század akkor lesz újra szelíd, jobb, 
emberibb, ha akadnak bátrak, akik

úrrá lesznek a múlton és a jelenen; 
akik erőnek ellenében erőt hoznak 
s akik majd uj értelmet adnak abba, 
amit úgy hívnak: örök emberi. Ez 
a század mostani gyermekeinek 
igazi hivatása, nem a megalkuvás, 
a szepegés a kor démona, a vak 
Sors előtt. (—ány.)

A rozsnyói evangélikus egyház diadalünnepe.
Az ünnepségen  a v a llá s- és k ö zok ta tásü gy i m in isztert  

dr. Sóldos B é la  főispán k ép v iselte .

1941. augusztus 31-én ünnepi 
mezbe öltözött a rozsnyói evang. 
egyházközség. Ünnepi lelkek jöttek 
össze, hogy 400 év távlatából 
adózzanak azoknak az ősöknek, 
akik hitükért élni-szenvedni tudtak 
és életükkel a rozsnyói evangéliku
soknak követésre méltó példát mu
tatnak. A fényárban üsző templom 
alig tudta befogadni a rajzó soka
ságot, amelyet lelkiszüksége vezé
relt a megszokott, áldott, békés, 
csöndes otthonba.

„Az „Ölts szárnyat lelkem gon
dolata" nagyszerű melódiája ve
zette be a templomi istentiszteletet 
és lelkes szárnyakat kaptak. Az 
Örökkévalóhoz szárnyaltak, mi
ként szárnyalt az ének, beszéd, 
zene az éter hullámain által hir
detve, hogy itt ma diadalünnepet 
ülnek. Az oltári szolgálatot B a r á t h 
Károly rimaszombati lelkész, a test
vérváros melegszívű papja végezte 
s imájába a rozsnyói egyház min
den háláját, köszönetét, könyörgé
sét öntötte bele. A hatalmas evan
gélikus himnusz : „Erős vár a mi 
Istenünk" után S mi d  István fő
esperes lépett a szószékre. Hatal
mas felépítésű erőteljes beszédében 
reámutatott arra, hogy mi volt a 
rozsnyói egyház a múltban és mi
nek kell lennie minden egyháznak 
a rozsnyói egyház szellemisége je
gyében — az istenige hirdetőjének, 
a tiszta erkölcs terjesztőjének és 
ápolójának, a nemzeti irányú mű
veltség áldozatkész munkásságá
nak ! Minden egyház legyen gyü
mölcstermelő fa Isten kertjében 
és a rozsnyói egyház 4 évszázadon 
keresztül sok gyümölcsöt termett. 
A város fontos szerepet játszott a 
magyar evangélikusság életében ; 
4 évszázados történelme sziporkázó 
tűzijáték, sokat szenvedett Lipót és 
Mária Terézia alatt, de annál töb
bet a cseh elnyomás alatt. Amikor 
a magyar evangélikus jogok lelkes 
előharcosa volt és autonómiáját, 
magyar jogait nem engedte meg
csonkítani. A megszállás alatt min
den magyar evangélikus megmoz
dulás ebből az egyházból indult ki 
és ma felszabadult szívvel és lé
lekkel zengjük: „Erős vár a mi 
Istenünk!" V a r g a  Ferenc, a gyü
lekezet kántora lágyan zengő ba
ritonján tett vallomást a gyüleke
zet bensőséges Isten iránti vágyó
dásáról Geress-Lévay : „Szeretlek 
Isten" c. szerzeményével.

Az istentisztelet után díszköz
gyűlés volt. G a l á n t h a  |ózsef 
egyházfelügyelő mélyen járó, a tör
ténelmi múltba visszatekintő meg
nyitójával vázolta a rozsnyói egyház 
jubiláló érzéseit. S mi d  István fő- 
esperes-igazgatólelkész az ünneplő 
egyházközség nevében deklarációt 
terjesztett elő amelyben megörökiti 
az egyház volt kitűnőségeinek, nagy 
szellemi munkásainak áldott emlé

két, akik arany betűkkel Írták be 
nevüket a rozsnyói egyház törté-1 
netébe, de fényes nevet szereztek 
maguknak az egyetemes magyar
ság történetében is. Az üdvözlések 
sorát dr. ’S ó l d o s  Béla Gömör és 
Kishont vármegye főispánja nyitotta 
meg, aki a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter képviseletében kö
szöntötte Rozsnyót, az örök magyar 
erőforrást, amelyből hitet, erőt, ki
tartást merített a 2 0  év alatt a fel
vidéki magyar s amely mindenkor 
áldozatkész munkása volt a magyar 
műveltségnek. T u r ó c z y  Zoltán 
püspök a sajóparti Athént köszön
tötte, ahonnan a tudomány fényei 
messzi földre hintették sugaraikat. 
Dr. Csengödy Lajos a dunáninneni 
egyházkerület és a Luther Társa
ság nevében a rozsnyói egyházat 
világitó szövétnekhez és hegyen 
épített városokhoz hasonlította. Ki 
kell emelnünk a város ref. lelké
szének, Vi z vá r y  Lászlónak kö
szöntőjét és dr. C s u r g a i  István 
főszolgabíró üdvözlését, aki a lé
lek egységét hirdette.

A díszközgyűlés után, amelyet a 
határon élő Rozsnyó bensőséges 
imája, a Magyar Hiszekegy fejezett 
be, az egyház tisztelgett nagyjai
nak sírjainál.

Délután 4 órakor templomi hang
verseny volt. A hívek leikéből 
szinte elemi erővel tört ki a 17. 
ének: „A mi Istenünk nevének 
mennyen földön zeng örömének" 
Ezt az érzést fejezte ki mesteri 
módon a gömöri egyházmegyei fe
lügyelő, Sz é n  t-I v á n y  József or-

K O Z L A Y  K Á L M Á N :

Rimaszombat, 
a Felvidék Tabánja*.

Rimaszombat építészeti tekintetben az 
ellentétek, de ugyanakkor az összhang 
városa is. Az ellentéteké annyiban, hogy 
aránylag nagyszámú és nagyszerű köz
épületeitől kezdve, a múlt század köze
pén keletkezett, igen mutatós házakon, 
a századvégi urilakokon át, majd egy 
sereg unalmas, prózai házon vagy éppen 
csaknem a földbe süllyesztett viskón 
keresztül egészen a mai idők u. n. tár
gyilagos stílusának néhány termékéig 
találunk itt mindenféle épületet egymás 
ellentétes közelségében.

És mégis ! Joggal beszélhetünk össz
hangról is, mert más városokhoz képest 
városunknak aránylag még elég sok ut
cája őrizte meg egységes, harmonikus 
jellegét annyira, hogy a kellemes össz
hatást még 1—2, semmikép sem odaillő, 
sivár tákolmány sem volt képes tönkre
tenni.

Leírásom címének és céljának meg
felelőig Rimaszombatnak főleg azon 
részeit szeretném ismertetni, amelyek a 
városka a kellemesen meglepett festőnek,

•Elhangzott a Kassai Rádióban 1941. 
augusztus 28-án.
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szággyülési képviselő, aki a gömör- 
kishonti egyházmegye szellemi fó
kuszát, Rozsnyót köszöntötte. Füll- 
kruss imájában a sokat szenvedett 
magyar életet mintázó rozsnyói 
egyház könyörgött a mennyek Urá
hoz : „Óh nézz a véres földre ha
talmas Istenünk, a félvilággal szem
ben létünkért küzködünk!" és a 
létért küzdő rozsnyói egyháznak 
történetét erőteljes színekkel fes
tette meg Smid főesperes-lelkész. 
A világhírű magyar gordonkamű
vész: Da n y i  Ferdinánd Varga
Ferenc kántor orgonakisérete mel
lett játszotta el három szerzemé
nyét.

A Felvidék nálunk is jól ismert 
szavalőművésze: S mi d  Mirjam
szavalta el édesatyjának : „Fenn a 
várban" c. balladáját, amelyben a 
szerző Fischer András emlékének 
áldoz. Varga Ferenc, Danyi Ferdi
nánd és Váradi Jenő zenehármasa 
fejezte be a templomi ünnepélyt.

1941. augusztus 31. örökké em
lékezetes marad a rozsnyói egyház 
történetében. Az ünnepség hitvallás 
volt Isten, az örök Lutheri-elvek 
mellett. Az ünnepség a rozsnyói 
egyházban megerősítette a lutheri 
diadal-ének vallomását: „Erős vár 
a mi Istenünk !“ 5—/.

* **
Szeptember 1-én, hétfőn Turóczy 

püspök a szomszédos két leány- 
egyházat: Berzéte-Köröst és Jólészt 
látogatta meg. Kíséretében ott volt 
Baráth Károly rimaszombati lelki- 
pásztor. Kedden a tiszai egyházke
rület alosztályai tartották meg ülé
seiket, szerdán folyt le az egyház- 
kerület évi rendes közgyűlése. 
Homr ogdi  Li cht ens t e i n László 
főispán, egyházkerületi felügyelő 
elnöki megnyitója és dr. T u r ó c z y  
Zoltán püspök évi jelentése nagy
arányú és jelentős megnyilatkozá
sokat tartalmaztak, amelyekkel ‘a 
napi sajtó is részletesen foglalko
zott.

rajzolónak és műkedvelő fényképésznek 
nyújthat rendkívül változatos és tetsze
tős anyagként. Nehogy azonban az idil
likus részlet-jellemzések után azt higyje 
valaki, hogy Rimaszombat amolyan, rész
ben városias külsejű falu lehet, sietek 
megjegyezni, hogy a híres „Bátyi" már
6—7 évszázaddal ezelőtt is városnak 
számított és pedig teljes joggal, nem
csak mint Magyarországnak nagyságra 
és szépségre nézve legelső vármegyéi 
egyikének székhelye, hanem mint már 
a török idők óta, — nevezetesen Losonci 
István, Temesvár hős védője áital terv
szerűen, sakktábla módra épített, nagyon 
csinos, tiszta város is, amelyben az egy
kor igen jómódú és jóindulatú polgárok 
között az irodalom, művészet és tudo
mány is kiváló művelői révén, ha nem 
is mindig állandó otthonra talált, de 
legalább bölcsőre. Vagy ki ne hallotta 
volna hírét, — hogy csak legismerteb
beket említsük— Hatvani professzornak, 
a szobrász Ferenczy Istvánnak, Tompa 
Mihálynak és Blaha Lujzának ? Avagy 
van-e város széles e hazában, mely az 
álmélkodó idegennek egyszerre 3 gyö
nyörű, monumentális épületet is mutat
hat egykori és jelenlegi Vármegyeház 
címén ? De menjünk csak sorjában !

A pompás uj állomás épületéből ki
lépve, a nyílegyenes Andrássy-uton át 
3 perc alatt a Tompa téren vagyunk. 
Ahol 42 évvel ezelőtt csak két, egymás
sal szembenálló épület és pedig a — 
sajnos, inkább csak hatalmas arányaival, 
mint szép külsejével imponáló kaszárnya,
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Kolauch faiskola, Szeged
ajánl : gyümölcsfákat, bogyósokat, dísz
fákat, cserjéket, rózsákat, fenyőket, lomb 
és tűlevelűekből magágyi csemetéket.

ma muzeum és posta és a nemesen 
egyszerű kir. törvényszék között csak 
egy poros, elhanyagolt fenyőfacsoport 
búslakodott, ott ma Holló Barnabás re
mekműve: a Tompa-szobor áll, remek 
lilaakácfákkal, hatalmas platánokkal és 
szépen gondozott virágokkal ékes park 
közepén. A muzeum előtti parkban lo 
bog az Országzászló, művészies címer 
pajzsokkal diszitett talapzatán. A teret 
azonban tulajdonképen az óriási, uj vár 
megyeháza uralja, a századvégi ekkleti- 
kus építészeti, helyesebben diszitésmód 
Ízlésében formált, tulnyomólag neoba 
rokk ornamentikáival. Díszterme valósá
gos látványosság. Ablakaiból ma már 
elegáns kis palotasorra tekinthetünk, diák
koromban, úgy 30—35 évvel ezelőtt 
azonban ott még egy nagy kertészetet 
szegélyező, hosszú kőfal húzódott, mely 
mögött a Ferenczy-utcát nyílt folyásban 
szelő, majd alsó folyásában a „Kispást"- 
ot, ma Dr. Törköly József teret érintő, 
végül a régi gimnázium oldalát nyaldosó, 
ma már szabályozás folytán csaknem 
láthatatlanná tett Temető-patak űzte 
nem mindig szelíd és kellemes játékait.

A Tompa-tér egyik sarkából jól lát 
hatjuk a város legmagasabb és legké
nyelmesebb kilátópontját: az Egyesült 
Protestáns Gimnáziumnak kupoláját. Ér
demes megtenni az egyébként is igen 
szép Ferenczy-utcán át az odavezető 
utat. Az ország egyetlen prot. középis
kolájának homlokzatát az egyesülést 
jelképező, egymásba fonodó kezek, Lut-! 
her és Kálvin domborművű képei s a 
Telek A. Sándor, a költő-asztalos ter
vezte és készítette remek tölgyfakapu 
díszítik, melynek szárnyai között széles! 
vörösmárványlépcsök vezetnek a belse
jében is nagyon mutatós intézetbe. Eb
ben külön is ki kell emelnünk az épít
kezéseket vezető néh. T<\th Béla müépi-> 
tész alkotását, a mintegy ezer embert 
is befogadni képes, nagy tribünnel el
látott, díszes belső boltozatu tornacsar- i 
nokot.

A mintegy 15 ezer négyzetméter nagy
ságú Horthy Miklós-téren, amelyet, egy 
kétemeletes kivételével csupa egy eme
letes ház körit, — hét épületről kell 
megemlékeznünk. Csaknem valamennyi 
kb. 150 évvel ezelőtt épült, Így a tér 
közepén álló, kissé tulegyszeiü, barokk 
róm. kát. templom szép freskókkal, vele 
szemben pedig a reformátusoké. Erőtel
jes, románstilü vonalvezetésével, sudár, 
magas tornyával, korinthusi Ízlésű fő
bejáratával, hajójának grandiózus, festett 
oszlopfőivel akkor is felkeltené elismerő 
csodálatunkat, ha nem itt volna egyszers
mind az 1792-ben született világhírű 
magyar szobrásznak, a Canova- és 
Thorwaldsen-tanitvány Ferenczy István
nak síremléke. A saját müvével, egy 
fekvő Eurydike-szoboralakkal, kívül pe
dig egy cseh katona által a felszabadu
lás előtt -kissé megrongált, a művészt 
ábrázoló mellszoborral diszitett síremlék 
megtekintését a város látogatója éppoly 
kevéssé mulaszthatja el, mint a Tompa- 
és Blaha Lujza-szobornak, mindkettő 
szülőházának s mindenekfelett a művé
szeti, régészeti, néprajzi s egyéb kin
csekben, — vidéki múzeumoknál ritka 
gazdagságú, példás rendben tartott Gö- 
mör! Múzeumnak felkeresését.

A Ferenczy-mauzóleumból kilépve né
hány pillanatig elgyönyörködünk a Kos- 
suth-utca végéről idelátszó evangélikus 
templom karcsú, romanizáló stilü tor
nyában. Ez Miks Ferencnek, az osztrák 
származású, de lélekben magyarrá lett, 
a leghíresebb európai főiskolákon kép
zett épitész müve, akinek Rimaszombat 
legszebb és legérdekesebb épületeit kö
szönheti. Vájjon mikor kerül sor áldott 
emléke méltó megörökítésére... A még 
40 évvel ezelőtt is megyeházul szolgáló, 
ma a pénzügyigazgatóságnak hajlékot 
adó, három utcára néző palota is elra
gadó oromzatával, a neoklasszikus épí
tészetnek országos viszonylatban is egyik 
legkiválóbb alkotása az ő képzelőerejét 
és előkelő Ízlését hirdeti. E fejedelmi 
műemlékkel szemben a városháza jóval 
szerényebben bár, de latin feliratos, gö
rögös csucsháromszögével, emléktáblái
val és szép vaskapujával nagyon meg
nyerőén hat. A vele szomszédos Rima- 
szombati Bank kissé keresett vonalú, de

Máriássy Zoltán magas kitünte
tése. Amint értesültünk, az olasz király 
és császár Márkus- és Batizfalvi Má
riássy Zoltán krivináli magyar követnek 
a legnagyobb olasz kitüntetést, az olasz 
koronarend nagykeresztjét adományozta. 
— Néhány héttel ezelőtt számoltunk be 
arról, hogy a Kormányzó Ur Máriássy 
Zoltán, ankarai követet az olasz királyi 
és császári udvarhoz, Rómába nevezte ki 
követté. Ez a magasszámba menő kitün 
tetés azt bizonyítja, hogy Máriássy Zol
tán már rövid idő alatt is jelentős ered
ményeket ért el uj állomáshelyén.

Kinevezések. Magyarország Kormány
zója dr. Zehery Lajos címzetes rendkí
vüli egyetemi tanárnak, az igazságügyi 
minisztériumhoz beosztott kúriai bírónak 
a nyilvános egyetemi tanári címet ado
mányozta. — A Kormányzó Ur Liliké 
Dezsőt, a Vármegyék és Városok Mentő 
egyesületének ügyvezető igazgatóját kor
mányfőtanácsossá nevezte ki.

A vármegyei BK. gyűlése. Gömör és 
Kishont vármegye Közigazgatási Bizott
sága szeptember 9-én, kedden délben, 
tartja meg e havi rendes ülését.

Városi közgyűlés. Rimaszombat me
gyei város képviselőtestülete szeptember 
5-én, pénteken délután közgyűlést tartott. 
A lapunk zártával egybeeső gyűlésről 
jövő számunkban hozunk tudósítást.

Életbe lépett az árdrágitási törvény.
A MTI jelenti : A kormány min

den igyekezetével azon van, hogy 
a közellátási kérdéseket a rendel
kezésre álló eszközökkel megoldja 
és igy az ország biztonságát gaz
daságilag alátámassza. Minthogy 
mindig akadtak olyanok, akik a 
háborús viszonyok okozta különle
ges helyzetből hasznot akarnak 
huzni,

szükséges, hogy az állam sú
lyos büntetésekkel sújtsa azo
kat, akik ma önző érdekből a 
közellátást veszélyeztetik.

Rövidesen hatályba lép az 1941. 
évi X. te., amely a közellátás za
vartalan lebonyolítását célozza, 
amikor megállapítja, hogy a terme
lés és a fogyasztás káros befolyá
solásával az ország érdekét milyen 
cselekmények veszélyeztetik.

Vétséget követ el e törvény sze
rint az a termelő, aki a termelés 
keretében rendelkezésre álló terme
lési eszközöket nem a törvény vagy 
rendelet által elrendelt termények 
előállítására fordítja. Vétkes az a 
termelő is, aki terményeit nem az 
előirt terjedelemben vagy eljárással 
termeli.

Ha valaki a készletét a forga
lomból visszatartja, vagy azt 
szabályellenesen más célokra 
fordítja, a törvény értelmében 
vétséget követ el.

Ugyancsak büntetendő az is, aki 
a rendelkezésre álló készletet nem 
a rendes gazdálkodás szabályainak 
megfelelő módon használja fel, vagy 
nem gondoskodik készleteinek hasz
nálható állapotban való tartásáról.

Súlyosan veszélyezteti a közel
látást és büntetendő cselekményt 
követ el az, aki a hatóság által 
elrendelt bejelentést elmulasztja,

hamis, vagy hiányos bejelentéssel 
a valóságot eltitkolja. Ugyancsak

büntetendő, ha valaki a köz
ellátás céljaira zár alá vett 
készletet elidegeníti, felhasz
nálja vagy megsemmisíti.

De megszegi a törvényt az is, aki 
a készlet átvételére vagy elszállí
tására vonatkozó hatósági felhívás
nak nem engedelmeskedik és cse
lekedeteivel megnehezíti a tervszerű 
készletgazdálkodást. A cselekmé
nyek elkövetőjére 1 évig terjedhető 
fogház szabható.

A törvény a kísérletet is minden 
esetben bünteti. Ha a tettes árdrá
gitási visszaélés, vagy a magyar 
állam biztonságát és nemzetközi 
érdekeit veszélyeztető cselekmény 
miatt már szabadságvesztéssel bün
tetve volt, úgy a törvény értelmé
ben

3 évig terjedhető börtönnel 
lesz sújtva.

Ugyancsak 3 évig terjedhető bör
tönnel büntetik abban az esetben, 
ha a bűntett elkövetésénél a kárt- 
szenvedeit terménymennyisége vagy 
a készlet értéke a húszezer pen
gőt meghaladja.

A törvényben meghatározott bűn
tett miatt

mellékbüntetésként a hivatal- 
vesztés és a politikai jogok 
felfüggesztését is meg kell ál
lapítani.

A bíróság az államkincstár javára 
az egyéni és vagyoni viszonyokhoz, 
valamint a közellátás veszélyezte
tésének nagyságához mérten va
gyoni elégtételt állapíthat meg, 
amely szabadságvesztésre át nem 
változtatható.

A törvény szeptember 3-án élet- 
belépett.

azért finom, kecses ablakocskáival az 
aikonyi napsugarakban kedvesen tet
szelgő kis palotája érdekes ellentétben 
áll a vele párhuzamos Széman-szeretet- 
háznak zárdái egyszerűségével.

A Horthy-tér másik sarkában is talá
lunk két nevezetes, szép épületet. Egyi
kük a legrégibb megyeháza. Korának 
megfelelőleg, — 1798-ban épült — egye
síti magában, csodálatosan sikerült egy
ségben a barokk és rokokó elemeit, de 
az éppen akkor uralkodó u. n. copf- 
stílus által befolyásolt formában. Hom
lokzata, melyet a nagyon szép vaskapu 
is harmonikusan díszít, gyönyörű, de 
udvarába is érdemes betekinteni, ahol a 
kitűnő hírnévnek örvendő Rábely-nyomda 
s a „Gömör" szerkesztősége vannak el
helyezve. A sarkon áll a hires „Három 
Rózsa“-szálló, melynek nagytermében a 
múlt században nem egy olyan gentry- 
bál zajlott le, melynek leirása egy Vay 
Sándornak, a színes tollú D’Artagnannak, 
mig a bálok utáni hajnalokon a szónak 
még szorosabb értelmében lezajlott, igazi 
gömöri cécói a palóc lélek kitűnő is
merőjének, Mikszáth Kálmánnak tollára

A régebbi, fontosabb épületek közül 
még csak az uj megyeházával szomszé
dos régi kórházat említjük. Szép park
ban visszahúzódó, előkelőén ható front
jával inkább egy vidéki főur városi pa
lotájára, semmint a szenvedők csendes 
hajlékára emlékeztet. Mellette áll telje
sen modern stílusban épített s mint 
ilyen feltétlenül sikerült, a csehek általi 
kifosztása dacára most újra kitünően 
felszerelt uj kórház.

A legújabb kor középületei még a 
polgári Iskola, a gyermekmenhely a 
város egyik legszebb modern utcájában 
s az áll. földmivesiskola. Mind a három 
megtekintésre érdemes, mutatós alko
tás, különösen az utóbbi fényűző tan 
termeivel s egyéb korszerű berendezé
seivel. Félmillió pengőnek megfelelő 
összeggel épült néhány évvel a felsza
badulás előtt. Ugyancsak legújabb ke
letűek az összesen 8, teljesen kiépült 
utcából álló villanegyedek, melyeknek 
házai körül, régi batyii hagyományok
nak megfelelőleg valóságos virágkultuszt 
űznek.

lettek volna méltók. (Folytatjuk.)

T á n c t a n f o l y a m o t
kezd meg Dobránszky János oki. 
tánctanitó a „Három Rózsa" nagy
termében szeptember hó 4-én, csü
törtökön este 8 órakor. Beiratkozni 
lehet Szijjártó-utca 59. szám alatt.

Rozsnyói egyházmegyei hírek. Bub- 
nics Mihály tnegyéspüspök a következő 
változásokat rendelte e l : Munka János 
dobécai plébános vilkei plébános lett. 
Deák Lajos rozsnyói segédlelkész do- 
bócai adminisztrátornak megy. Halmos 
G. Ottót Rimaszombatból Littkére, Szé- 
csy Gyulát Sőregről Rozsnyóra, Ritter 
Ernőt Osgyánból Várgedére és Abe- 
lovszky Józsefet Várgedéről Osgyánba 
helyezte át az egyházmegye föpásztora.

Halálozás. Vitéz Varasdy Dezső e. e. 
tart. főhadnagy, nyug. állami mérnök 
Sajógömörön augusztus 27-én, 51 éves 
korában meghalt. Az elhunytat, aki a 
világháborút vitézül harcolta át és szá
mos kitüntetést szerzett, özvegye és fia: 
dr. vitéz Varasdy Dezső gyászolják. Em
lékét a gömöri vitézek örökre megőrzik.

Meghosszabbították a kormány ki
vételes hatalmát. A Budapesti Közlöny 
vasárnapi száma közölte a m. kir. mi
nisztériumnak 6320/1941. M. E. számú 
rendeletét, amellyel a minisztérium köz
hírré tette, hogy az egyelőre 1941. szept.
2 áig igénybe vett kivételes hatalmat az 
időközben bekövetkezett hadiállapot 
folytán az említett napot követően is 
— a háború tartamára — igénybe veszi.

Csipkebogyót
(Vadrózsagyümölcsöt—Hecsedli) 

kimagozva, vagy egészben szárítva, 
továbbá szederíevelet (kuszószeder), 
málnalevelet szárítva minden meny-

nyiségben magas áron vásárol
Pantodrog Magyar Gyógynövény Rt.

Budapest, IX. Ferenc körút 35.

Áthelyezés. A magyar kir belügymi
niszter Szabó Antal városi adóügyi al- 
számvevőt — saját kérelmére — a 
visszacsatolt erdélyrészi Szilágyszeg 
község körjegyzőségéhez helyezte át.

A gyermekjátszótér felszerelése és 
rendezése befejeződött, úgyhogy az most 
már teljes egészében a gyermekek ren
delkezésére áll. Főispánunk jóakaratu 
támogatása folytán, aki a játszótér létre
jöttét szívügyének tekintette, legutóbb 
befestették a játszótér padjait is, a park 
két oldalán sétautakat létesítettek és a 
virágágyak alapjait is megvetették. így 
a gyermekek szórakozóhelye a felnőttek 
üdülőhelyévé is vált. A játszótér rend
jére, amelyet tábla tüntet fel és a gyer
mekek épségére egy megbízható hadi
rokkant-tűzharcos ügyel fel. Száll is 
már vígan a hajó- és körhinta, működik 
a csuzda, mindnyájunk érdeke tehát, 
hogy ezen egészséges és kedves helyen 
kicsi és nagy a legnagyobb szeretettel 
viselje gondját a játszótér berendezé
sének.

A kukorica csuhé értékesítése. A
kukorica csuhé vagy háncs felhasználá
sával sokak részére uj kereseti lehető
ség nyílik. Mindenki, akinek kukorica 
hántása van, — ami ma nemzeti vagyont 
jelent — ne dobja azt el, de felfűzve 
szellös, száraz helyen szárítsa meg. A 
kukoricaháncsból kellő útmutatás mel
lett rengeteg szép és értékesíthető dolog 
készíthető, igy például bevásárlási sza
tyor, kenyérkosár, lábtörlő, gyümölcstál, 
stb. Úgy tudjuk, hogy a hatóságok Ri
maszombatban tanfolyamok tartását vet
ték tervbe a kukoricaháncs hasznosítá
sának a köztudatba való vitele és a ku
koricaháncs felhasználása céljából.

Jól bevezetett
ü g y n ö k ö k e t  k e r e s ü n k
a MEGGYLELKE és egyéb márkás 
s z ő r  p gyártmányaink terjesztésére. 
Referenciákat kérünk.

SCHRANK BÉLA és ÖDÖN
cs. és kir. udv. szállítók 

_______________E S Z T E R G O M

A Polgárikör rendkívüli közgyűlése
szeptember 7-én, vasárnap délután 4 
órakor folyik le fontos tárgysorozattal. 
A Polgárikör vezetősége a tagok teljes 
számban való megjelenését kéri.

A levente foglalkoztatás szeptember 
5 én újból megkezdődött. A gyakorlónap 

I ezentúl hétfő helyett pénteken lesz.
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Tábori induló. Medzihradszy Péter 
nyug. gimn. tanár, rimaszombati lakos 
„Tábori induló“-t szerzett, amelyet a 
levente-intézmény iránti szeretetéböl és 
annak használatára vitéz Rajhdthy Sán
dor alezredesnek ajánlott fel.

ElkészDIt az uj állatvédelmi tör
vényjavaslat. A földmivelési miniszté
rium most fejezte be az állatvédelmi 
törvényjavaslat munkáját, amely ősszel 
kerül a Ház elé. Az uj törvény meg 
fogja akadályozni az állatkínzást és ha
tásos védelmet nyújt mind a háziállatok
nak, mind a szabadban élőknek egy
aránt. Megtiltja az igásállatok túlterhelé
sét, verését és erőszakos hizlalását. 
Megszünteti a vágóhidakon és a vásá
rokon tapasztalható visszaéléseket is.

Ki kell függeszteni az üzletekben 
a hatósági árjegyzéket. A kormány 
rendeletet adott ki, amelyben kimondja, 
hogy minden kereskedő, illetve iparos, 
aki áruknak akár közvetlen fogyasztás, 
akár továbbeladás, akár feldolgozás cél
jából való árusításával foglalkozik, köte
les üzlethelyiségében, illetve elárusító 
helyén az árellenőrzés országos kormány- 
biztosának rendelkezése alapján kiadott 
hatósági árjegyzéket kifüggeszteni. Az a 
kereskedő vagy iparos, aki e rendelet 
ellen vét, kihágást követ el és amennyi
ben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, 2 hónapi, 
háború esetén 6 hónapi elzárással bün
tetendő.

A mostani „nyári időszámítás" télen 
is fennmarad. Illetékes helyről szerzett 
értesülés szerint, a nyári időszámítás az 
ősz bekövetkeztével sem fog megvál
tozni. E kérdéssel a közelmúltban fog
lalkozott a minisztertanács és megálla
pította, hogy a jelenlegi rendkívüli viszo
nyok az időszámításnak egy órával való 
előretolását a téli hónapokra is indo
kolttá teszik, igy tehát a mostani idő
számítás az ország egész területén a tél 
folyamán is változatlanul fennmarad.

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

A papíráru és Írószer uj eladásiára.
Az Árellenőrzés Országos Kormánybiz
tosa 125.673/1941. sz. rendelete alapján 
az összes papír- és Írószer árucikkek 
eladási árához 7°/o átlagos fázisfelár 
számítandó fel. Ezen rendelkezés 1941. 
szeptember elsejével lépett életbe.

Felemelték a talpbőr és cipőáta- 
lányt. A közellátási hatóságok Gömörj 
és Kishont vármegye talpbőr és cipő 
kiutalási kontingensét szeptember hó- j 
napban jelentősen felemelték. A megye j 
számára 1463 kg. talpbör és 2529 pár 
cipő kiutalását engedélyezték. Ebből 
Rimaszombatban 249'65 kg. talpbőrt és 
338 cipőjegyet osztanak majd ki. Az e 
havi kiutalásnál főleg az iskolásgyerme
kek igényeit elégítik ki.

Vonatösszeütközés Miskolcon. Szep
tember 1-én, hétfőn éjszaka 11 órakor 
a miskolci személypályaudvar közelében 
a Bánréve felől érkező fiileki személy- 
vonat összeütközött a befutó vágányon 
veszteglő mozdonnyal. Az összeütközés
nek egy súlyos és néhány könnyebb 
sebesültje volt, ezek között szerepelt 
Halmos G. Ottó rimaszombati kát. se
gédlelkész is, aki a homlokán sérült 
meg.

Az időjárás az elmúlt héten szokat
lanul hidegre fordult. A korai ősz beállta 
nagyban hátráltatja a szöllő beérését, 
valamint az őszeiejei szántást is.

“ Ip a ita rsu la ti kö zle m é n y.
Az Ipartársulat kéri tagjait, hogy ta- 

nonc szerződtetésnél, mielőtt a tanoncot 
felfogadnák, kérjék a tanonctól, illetve 
szülőjétől a hatósági orvos által kiállí
tott azon bizonyítványt, mely igazolja, 
hogy a tanonc szervezetileg és szelle
mileg alkalmas arra, miszerint az általa 
tanulni óhajtott mesterség gyakorlására 
szükséges ismereteket elsajátítsa, mivel 
ezen orvosi bizonyítvány hiányában a 
tanoncot szerződtetni nem lehet.

A tanonc, illetve szülők tehát az ipa
ros mesterrel történő megállapodás előtt 
szerezzék be ezen orvosi bizonyítványt, 
melyet a szegénysorsu tanonc, illetve 
szülőjének a hatósági orvos szegénységi 
bizonyítvány alapján bélyeg- és illeték- 
mentesen, vagyis díjtalanul ad ki.

A z  Egyetem i M unkatábor 
ta g ja in e k  b úcsúztatása .

A Rimaszombatban állomásozó 61. sz. 
„Előd Vezér" Egyetemi Önkéntes Mun
katábor táborozása a vége felé közele
dik.

Szeptember 13-án, szombaton este 
8 órakor utaznak el a főiskolások 

városunkból,
hogy letevén az ásót és csákányt kiki 
a maga helyén küzdjön tovább az uj 
magyar életért. Igazi áldásos munkát 
végeztek a munkatábor tagjai Rimaszom
batban és ezt bizonyítják be ma,

vasárnap délben 8/»l2 órakor, ami
kor is hivatalosan átadják az álta
luk rendbehozott hősök temetőjét 
Éva László polgármesternek és a 

város katonai parancsnokának.
Az egyetemisták búcsúztatása ha
sonlóan ma, vasárnap este 7 óra

kor lesz a Polgárikörben,
ahol — reméljük — minél számosab
ban jelennek meg a város közönsége 
köréből, hogy megjelenésükkel is meg
köszönjék azt a nemes és hasznos 
munkát, amit a derék főiskolások itt 
végeztek.

F elh ív á s  !
Rimaszombat megyei város polgár- 

mestere felhívja az összes 1893. és 1920. 
évek között született azon állitáskötele- 
seket, akik 1938. évtől a mai napig még 
nem jelentek meg sorozáson és katonai 
igazolvánnyal nem rendelkeznek, hogy 
soroztatásuk végett 1941. évi szeptember 
hó 9 én reggel 8 órakor, a „Három 
Rózsa" szálló nagytermében, büntetés 
terhe mellett jelenjenek meg.

Az iskolák ünnepélyes megnyitása.
Valamennyi helybeli iskola közös 

megegyezéseként az iskolai évet nyitó 
istentiszteletek szeptember 9-én, ked
den délelőtt folynak le. A katolikus 
templomban 9 órakor lesz az ünnepé
lyes Veni Sancte, mig a református és 
az evangélikus templomokban 10 óra
kor tartják meg az Isten áldását kérő 
istentiszteleteket. Utána 11 órakor az 
egyesült prot. gimnáziumban az állami 
polgári fiú- és leányiskolában és a 
Széman Intézetben folynak le megnyitó 
ünnepélyek.

* * *
Beiratások a Zeneiskolába. A rima- 

szombati Zeneiskolában az 1941—42. 
tanévre a beiratások szeptember hó 
10-ig, délután 2—4-ig lesznek (Muzeum 
földszint). Tanszakok : zongora, hegedű, 
ének, gordonka. Kívánság szerint egyéni 
vagy csoport-tanitás. A tanítás szept. 
9-én kezdődik. Október 1 én nyílik meg 
a zenei-, játszóiskola (ovoda), ha kellő 
számú jelentkező lesz. Részletes felvilá
gosítást a hivatalos órák alatt szívesen 
ad a zeneiskola.

Az iparos és kereskedő tanoncisko
lában az iskolai év szeptember 9 én 
d. u. 2 órakor kezdődik. Az összes be- 
szegődtetett tanoncok megjelenni tartoz
nak. A be nem iratkozott tanulók ekkor 
iratkozhatnak be a következő tanévre. 
Ha ezt elmulasztják, az eljárás ellenük 
megindul. Az igazgatóság figyelmezteti 
a tanonctartó mestereket, hogy ettől az 
iskolai évtől kezdve a tanszerilletmény 
fizetése megszűnik, azonban a tanoncok 
kötelesek magukat ellátni az egész tanév 
alatt a szükséges tanszerekkel. A beira
tásnál csupán r — P.-őt fizetnek ifjúsági 
könyvtári-illeték címén.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a filmszínház 

az Amerikát-járt hírneves magyar dizőz 
első hazai filmjét, a„Lesz, ami lesz“-t mu
tatja be, amely merész témájú és friss 
lüktetésű vígjáték. Csupa derű, hangulat 
és humor sűrűsödik össze a mindenütt 
nagy sikert aratott filmben, melynek 
ötletes szövegét Kőváry Gyula a kiváló 
iró és színész irta. A bájos megjelenésű 
uj magyar filmsztár: Ania Suli törékeny

üde lényével és kitűnő énekhangjával 
egyszeriben meghódította a közönséget. 
A férfi főszerepet a daliás Hajmássy 
Miklós játsza. A falrengető nevetésről 
Vaszary Piri, Mály Gerő, Kőváry Gyula, 
Pethes Ferenc és Misoga László gon
doskodnak. Kisérő műsor a Magyar 
Híradó a legújabb harctéri képekkel.

Szeptember 8-án, hétfőn és 9-én, 
kedden Frank Capra világfilmjére, a 
múlt évad legragyogóbb külföldi sláge
rére : „A Kék Hold Völgyéire kerül sor. 
Egy eltévedt utas-repülőgép tagjainak 
csodálatos kalandjairól, a mesebeli Kék 
Hold Völgyének varázslatos erejéről és 
szépségéről szól a romantikusan szép 
történet, melynek főszerepeit Rónáid 
Colman, a néma-filmek nagyszerű hőse, 
Yane Wyatt és H. B. Warner játszák. 
Kedden kisérőműsor az UFA háborús 
híradója.

Szeptember 10-én, szerdán és 11-én, 
csütörtökön Jávor Pál első német filmje, 
a „Dunai hajósok" fut a vásznon. Izgal
mas, érdekes és változatos drámai hajó
út keretében a dunai vontatógőzösök 
nehéz és furcsa életét rajzolja meg igen 
élénk és friss színekkel. Bűbájosán ked
ves, emberien megható és szivdobogta- 
tóan mulatságos a remek külső felvé
telekkel tarka film. Jávor Pál legra
gyogóbb alakítását nyújtja e filmben, 
társai a pompás humoru Sima Oszkár 
és Halmay Tibor, a rokonszenves Hör- 
biger Attila és a szépséges Hilde Krahl. 
A „kék" Dunáról szóló filmrapszódiát 
gyönyörű bécsi zene teszi szórakoztató 
és megkapó élménnyé.

A jövő hét végén a „Hölgy kissé bo
garas" cimü uj magyar vigjátéka moz- 
gószinház beígért műsorszáma.

S F  O R  T.
L abdarúgás.

R. Törekvés—Losonci Vasutas SC 
8:2 (4:0). Bajnoki mérkőzés helyett csak 
barátságos jellegű küzdelemben érte el 
a helyi csapat a fenti szép eredményt. 
A losonciak ugyanis egyórai késéssel 
futottak be a pályára, úgyhogy a kikül
dött kerületi játékvezető a szabályok 
szerint egy félórai várakozás után a R. 
Törekvés javára igazolta a bajnoki pon
tokat. A gólarány tekintetében azonban 
a Törekvés rosszabbul járt, miután a 
a mutatott lelkes játékát tekintve az 
elért eredményt a bajnoki mérkőzésen 
is megszerezte volna. A losonci csapat 
az e nyáron látott vendégek közül leg
gyöngébb együttes volt, a Törekvés 
minden tekintetben felülmúlta. A gólo
kon Barczy (4), Kresnye (2), Murányi 
és Molnár (1 — 1) osztozkodtak. A csapat 
minden tagja nagy kedvvel játszott, 
igen jól illeszkedett be az együttesbe a 
kis Szapáry, aki — bár egy „forrásban 
lévő", — de igyekvő és reményteljes 
csatártehetségnek Ígérkezik.

Ma a Törekvés Kisterenyén játsza 
le az első vidéken esedékes bajnoki 
mérkőzését. Remélhetőleg ott is igazolni 
fogja az elmúlt heti itthoni győzelmei
nek reális voltát.

Irodalom.
A hallásról és a hangtanról közöl 

rendkívül érdekes cikket a Tolnai Vi
láglapja legújabb száma. Az aktuális 
magyar és külföldi eseményekről s a 
keleti hadszíntérről pompás képek ta
lálhatók a Tolnai Világlapja legújabb 
számában is. A legjobb magyar Írók 
novelláin, a szórakoztató és ismeretier
jesztő cikkek dús során és a szokásos 
rovatokon kívül közel száz kép egészíti 
ki a Tolnai Világlapja legújabb számát, 
amelynek ára csak 20 fillér.

Indul az uj színházi idény, amely
nek minden újdonságáról Írásban és ren
geteg képben számol be a Délibáb szín
házi hetilap legújabb száma. Nagy ké
pes filmrész, humor, rejtvények és tö
kéletes képes heti rádióműsor: ez a 
Délibáb, a legszebb és legolcsóbb képes 
színházi hetilap. Ára csak 14 fillér.

A földalatti közlekedő utak építé
séről és forgalmáról rendkívül érdekes 
cikket közöl Beihlen Margit szépirodalmi

lapja, az Ünnep legújabb számában. Az 
albumalaku Ünnep ezúttal is gondos 
tárházát nyújtja a nivós és szórakoztató 
olvasnivalóknak, remek cikkeknek, no
velláknak és pompás képeknek. Az 
Ünnep előfizetési ára negyedévre I 
pengő 44 fillér. Mutatványszámot kívá
natra készséggel küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VII. Dohány u. 12.

A Párisi Divat szeptemberi számá
ban mindazt megtalálja az olvasó, amit 
az őszi divat újdonságként hozott. A 
kézimunka részben sok változatos gyö
nyörű kézimunkát találunk. A lap e havi 
számának leszámolható mintája elegáns 
ruhadiszt, Ízléses horgolt mintát közöl. 
Az irodalmi részben kiváló hazai és vi
lághírű Írók Írásait olvassuk. Tanácsai
val és konyharovatával a háziasszonyok 
munkáján igyekszik könnyíteni.

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 Ujségom-Tiindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij lh  évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

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

Kiadú két üzlethelyiség,
az egyik azonnal, a másik 1941. október 
1 -töl a Horthy Miklós-tér 3 sz. alatt. 
Irodának is alkalmas. (Érdeklődni lehet 
özv. Antos Kamillnénál Ho r t h y  Mi k
l ós- t ér  3. szám, emelet).

A S z ijjá r tó -u tca  56. sz.

udvari ház eladd.
Értekezni lehet

Letső Ida m egbízottnál
Levente-utca 3. sz. 1—3

A feledi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

455/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Haas Andor rimaszombati ügyvéd 

által képviselt Székely Imre banküzlet
tulajdonos, rimaszombati lakos végre
hajtatnak Farkas Gyula, serkei lakos 
végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 60 P. tő
kekövetelés és járulékai behajtása vé
gett a Serke községben fekvő s a serkei 
94. számú tjkvben A I. 2—19 sorszám 
és 326/a, 353/a, 568/a, 677/a, 836/a, 
872/a, 948/a, 1108/a, 1234/a, 1440/a, 
1502/a, 1663,/a, 1737/a, 1827/a, 1982 a, 
2110/a, 2301/a helyrajzi számok alatt fog
lalt s B 15. sorsz. szerint Farkas Gyula 
nevén álló szántó, rét, erdö-legeiö ille
tőségre 2129 P. kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1941. évi szeptember hő 
26. napján délután 15 órakor Serke 
községházánál fogják megtartani.

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

Bánatpénz a kikiáltási ár lO'/o-a. 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
0/o-ára kell kiegészíteni.

Feled 1941. május hó 24.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

vez. kir. járásbiró.
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