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Széchenyi, az örökárén magyar.
irányítását katonaember vette a 
kezébe. Katonaember, aki ismeri 
a szervezés és az anyagbeszerzés 
minden útját és lehetőségét. Most 
az egész ország a várakozás és 
bizalom hitével tekint feléje. Vala
mennyien itt állunk a tél előtt, ab
ban a tudatban, hogy Magyarország 
áldott földje megtermetté valameny- 
nyiünk számára nemcsak a kenye
ret, hanem mindazt, amire szüksé
günk lehet. Azt is tudjuk azonban, 
hogy nehéz, megpróbáltatással teli 
esztendő aratása után állunk és 
minden anyagkészletünkkel körül
tekintő takarékossággal kell gazdál
kodnunk. Hogy mindenkinek jus
son és mindenkinek biztosított le
gyen a betevő falatja, hogy min
den magyar családi otthonban ki 
ne aludjon a tűz éltető melege, 
ahhoz feltétlenül szükséges az eré
lyes központi elosztókéz. Olyan 
emberre van szüksége az ország
nak, aki eréllyel és szervező te
hetséggel gondoskodik a meglévő 
készletek arányos elosztásáról Eb
ben a nagy munkában azonban 
nemcsak az elosztó szerveknek, 
de magának a vásárló közönség
nek is nagy kötelességei és fel
adatai vannak. Ha most idő előtt 
mindenki fölösleges áruhalmozásra 
és árurejtegetésre szánja magát, 
azzal csak nehezíti, hogy mindenki 
számára biztosíthassuk az egyenle
tes, biztos megélhetést. Meg kell 
fogni minden olyan kezet, amely 
az ország közellátásának arányos 
biztosításában zavart, vagy nehéz
séget próbál kelteni. E tekintetben 
bizalmat és várakozással teli nagy 
reményeket füzünk az uj közellátási 
miniszter vállalkozásához. 0  tudja 
nagyon jól, hogy megfelelő rend
tartással, a készletek számbavéte
lével, helyes elosztásával a legne
hezebb tél minden megpróbáltatásai 
közepette is minden magyar ember 
számára biztosítani lehet és bizto
sítani kell a legszükségesebb köz
szükségleti cikkeket. Az uj közel
látási miniszter kedden este a 
rádió utján mutatkozott be az or
szág népének. Tudatában van an
nak, hogy nehéz feladatot vállalt, 
mondotta Győrffy-Bengyel Sán
dor vezérezredes, de katonás és 
nyilt tömörséggel elmondott prog
ramja bizonyítja, hogy vele odavaló 
ember került a magyar élet ma 
legfontosabb őrhelyére. Mindany- 
nyiunk kötelessége, hogy nehéz 
feladatában fegyelemmel és teljes 
erőnkkel támogassuk.

Életem egyik legszebb, legmé
lyebb élménye volt az a pillanat, 
amidőn a nagycenki kripta nagy 
halottja előtt jelentkeztem 1934-ben. 
Még akkor megszállott területen 
laktam s a szabad haza tudata, a 
legnagyobb magyar szellemi közel
sége olyan megrendítő hatással 
voltak reám, hogy sirva fakadtam. 
Odaborultam a néma, de olyan 
sokat mondó kőre s remegve ölel
tem át a márványobeliszkot, mintha 
Ót ölelném át s belőle, leikéből 
szívnék magamba életelixirt. Ré- 
vetegen hagytam el a nagycenki 
parkot s felettem, a kisemmizett, 
leigázott kisebbségi magyar felett 
mintha egy védöangyal szálldosott 
volna és kisért s kisér ma is, véd, 
őriz, irányt mutat, eszményeket 
záporoz felém „a legnagyobb ma
gyar" s ma úgy érzem, hogy ki
sebbségi magyar sorsom vezérlő 
csillagát, magyar múltam legna
gyobb eszmei vezetőjét imámba 
kell foglalnom és előtte lerakni a 
hála, a köszönet virágait.

Szeptember 21-én 150 eszten
dővel ezelőtt a magyar égre fel
szaladt egy üstökös. Egy ragyogó, 
tündökletes, a génié csodálatos 
sziporkáitól tündöklő pályáju csil
lag fut a magyar égen s szeptem
ber 2 1 -én templomában egy-egy 
imát mond minden igaz magyar 
legnagyobb fiáért s minden, a ma
gyar életet magasabb szempontok 
jegyében élő magyar hálaimát re- 
beg a magyar élet ama nagy aján
dékáért, hogy Isten a magyar élet
be beleojtotta a magyar lélek arany
ágacskáját, Széchenyit, a magyar 
Jövő álomlovagját, akinek színes 
elképzelései, magasan szárnyaló 
tervei egy szebb, boldogabb, erő
sebb, hatalmasabb Magyarország 
létalapjai.

Széchenyi magyar Örökkévaló
ságot akar építeni, boldog hazá
ban szabad nemzetet. Boldog, gaz 
dag népet akar maga körül látni,! 
amely a műveltség magas fokán 
áll, amelynek erkölcsei tiszták s 
amelynek kezében ég a munka. 
Széchenyi naggyá, a nemzetek közt 
a legnagyobbé akarja tenni nem
zetét, amelynek legnagyobbja Ő, 
mert eme szép lelki kincseivel, 
adottságaival, bensőséges lelki szép
ségeivel az Örökkévalóságra hiva
tott. Ez a nép a történelem leg
szentebb tragédiáinak, legnagyobb 
kálváriáinak népe. A magyar a 
lélek népe s csak a szeretet arany

vésőjével meg kell tisztítani a ma
gyar életet az árnyvalóságoktól. A 
magyar legyen az önismeret, a 
biinbánat népe, amelyektől élet, 
szépség, lelkiesbülés fakad.

A nagy lelkek lázas ihletésével 
teremt, hat, alkot, gyarapit. Lelke 
izzó kohójából feltartóztathatatla
nul törnek előre az elképzelések, 
az álmok, ábrándok és tervek. 
Lelke túlfűtött kazán, amelyet a 
nagy, magános lelkek örök vég
látása tulteremtésre ösztönöz. Esz
méivel megelőzi korát, eszméivel 
túlnő a magyar korlátokon és be
lenő az Örökkévalóságba, mert 
minden cselekedete, végrehajtott 
álma a magyar Örökkévalóságé.

A Lánchíd tulajdonképen több, 
mint egy egyszerű összekötő ka
pocs két városrész közölt, arany
tűd az, a szentistváni gondo
lat aranyhidja minden nemzetiség 
felé. A Vaskapu szabályozás több, 
mint bizonyos mechanikai művelet, 
a Vaskapu a magyar Jövő, az 
örökkévaló magyar Jövő kapuja, 
a napkelet fiának örök keletálma. 
A lóversenyek mintázzák a magyar 
élet nagy versenyfutását az élet, a 
szabad élet, a szabadság, az érvé
nyesülés felé. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia templom, a ma
gyar Örökkévalóság temploma, a 
magyar lélek Pantheona, amelyen 
rajta fénylik a minőségi magyar 
élet szent, elkötelező bélyege.

Széchenyi egy darab magyar 
Apotheozis, aki a nagy lelkek ma
gányos csillagutjait járja. A nagy 
lelkek utjai magányos utak, töret
len utak, rögös utak, de ez a szép 
élet, ez az igazi élet, ez az isteni: 
élet, ez a magyar élet. A magyar 
élet nagy temető, az Örökkévaló
ságra hivatottak nagy temetője. Az 
ősparaszt Széchenyi Márton ős
nemes fia, a legnagyobb magyar 
forradalmár is eltűnik egy időre a 
közöny temetőjében, hogy aztán, 
mint „a legnagyobb magyar" kel
jen ki a sírból s jövőt építő esz
méivel fényt a késő századokra 
vessen.

Széchenyi: az örökarcu magyar, 
akinek eszméi örökké aktuálisak, 
időszerűek, aki túllép a Tegnapon 
és a Mán és az Örök Holnap hir
detője lesz. Széchenyi a magyar 
élet lelkiismerete, tükör, amelyben 
hibáit, bűneit, gyarlóságait látja 
meg a magyar... s aki előtt mea 
culpázva, mellet verve felsír a ma
gyar. Széchenyi e magyar élet

értékmérője, akinek élete azt pél
dázza, hogy a nemzetek nagy ver
senyében a legnagyobbat, a legtö
kéletesebbet alkossa a magyar. 
Széchenyi a magyar élet legmaga
sabb csúcsa, ahova felnéz a ma
gyar, mert egy „fejjel magaslik ki" 
mindnyájunk felé. Széchenyi arcára 
felnézek Ma s szememből a szé
gyen könnyei peregnek alá, az 
alacsonyabb rendiiségi, a bűntudat, 
a magambaszállás megváltó köny- 
nyei és Széchenyi arca a naptáma- 
dat fényében napnyugat felé mutat... 
s én meghajtom fejemet s megyek...

Nagycenk nagy halottja, ma
gyar életünk nagy kincse jelent
kezni jöttünk. Gömör ősi magyar 
földje, a gömöri lankák ezer ma
gyar emléktől megszentelt röge áll 
ma rapportot előtted. A visszatért 
Felvidék legmagyarabb megyéje áll 
ma diszőrséget előtted — legna- 
gyobbunk...

Kürtjelek hangzanak e magyar 
reggelben,.. Széchenyi készen ál
lunk, a te szellemedben munkára 
jelentkezünk.. (—dil.)

A  rim aszo m bati Polgárikör 
rendkívüli kö zgyűlése .

A rimaszombati Polgárikör vasárnap, 
folyó hó 14 én délután megtartott rend
kívüli közgyűlésén tárgyalta le azokat a 
javaslatokat, amelyeket a kör tagjai az 
elmúlt hetekben a választmány elé ter
jesztettek.

A közgyűlés Rábely Miklós elnök 
megnyitó szavaival kezdődött, aki ismer
tette a benyújtott javaslatokat, melyek 
csak abban az esetben valósíthatók meg, 
ha az alapszabályok vonatkozó paragra
fusainak a módosításához a közgyűlés 
hozzájárul.

A javaslat első része a zsidó tagok 
kizárására vonatkozott, illetőleg azt tar
talmazta, hogy a jövőben a körnek zsidó 
fajú, vagy izraelita hitfelekezethez tar
tozó tagjai nem lehetnek. Több hozzá
szólás és egy beérkezett módosító ja
vaslat elvetése után a közgyűlés ezt a 
javaslatot szótöbbséggel elfogadta.

Majd sor került a javaslat másik ré
szének a letárgyalására, amelynek alap
ján a kör tagjainak egy része a mai 
gazdasági viszonyoknak megfelelően kér
te, hogy az eddigi évi 6 pengős tagdi
jak 12 pengőre emeltessenek fel. A köz
gyűlés ezt a javaslatot egyhangúlag 
magáévá tette.

Ezután a gyűlés az elnök zárószavai
val véget ért.

A vármegye közgyűlése. Dr. ’Sóldos 
Béla főispán Gömör és Kishont várme
gye törvényhatósági bizottságát szep
tember 30 án, kedden délelőtt fél 12 
órára rendes közgyűlésre hívta össze.
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Nagy gyász és veszteség érte 
Rimaszombat város társadalmát. 
Szeptember 15-én hajnalban 76 
éves korában meghalt Ma t o l c s y  
Pál nyug. állami elemi leányiskolái 
igazgató, aki négy évtizeden ke
resztül a város kulturális és tan
ügyi életének vezető egyénisége 
volt. Matolcsy Pál 1890-ben Zó- 
lyomlipcséböl került Rimaszombat
ba az állami elemi leányiskolához, 
mint tanító. Már fiatal korában ki
tűnt pedagógiai rátermettségével, 
úgyhogy 1896-ban már az iskola 
igazgatója volt és ebbeli minősé
gében kerek harminc esztendőn át 
működött. Tanítványaival szemben 
szigorú, de megértő, kartársai iránt 
szeretetteljes és jóakaratu elöljáró 
volt, aki az állami elemi leányis
kola jóhirnevét messze földön is
mertté tette. Kerek 40 évi szolgá
lat után, 60 éves korában 1925- 
ben hagyta el őrhelyét akkor, ami
dőn a magyarság sorsa itt a leg
sötétebbnek látszott. Akkor erőtel
jesebb akarattal vette kezébe a 
tollat, amelynek úgy versben, mint 
prózában avatott művelője volt. 
Mint tanítványai lelkében, Írásban 
is hasonlóképpen vetette el gazdag] 
lelki kincseit: kifejező gondolatvi
lágát és nemesveretü stílusát. Már 
ifjú korában legszorgalmasabb tagja 
volt a Gömör-Kishont szerkesztő
ségének és a Gömör hasábjain is 
megjelent számos hatásos cikke. Az 
irodalmon kívül a zeneszerzéssel 
is foglalkozott.

Kiváló énekvezér volt és több 
hangulatos magyar nóta megszüle
tése fűződik a nevéhez. Az is
kolán, az irodalmon kívül egyhá
zának ügyeiben is tevékeny részt 
vett és a Rimaszombat—tamásfal- 
vai evang. egyházközség buzgó 
presbitere volt. Nyugalmi éveit sze
retett családja körében töltötte. 
Isten akaratában való megnyugvás
sal fogadta hűséges hitvestársának 
néhány évvel ezelőtt bekövetkezett 
halálát, mert Arany Jánossal val
lotta: „A Lélek él: találkozunk!" 
Súlyos betegség gyötörte, amelyet 
nagy türelemmel viselt. Élete vé
gén keveset szenvedett, a halál 
hamarosan megváltotta szenvedé
seitől. Elhunyta kiterjedt családot 
döntött mély gyászba, de rajtok 
kivül sok százát tanítványainak is, 
akik emlékét sohasem fogják el
felejteni. De gyászoljuk őt igaz 
szívből mi is, akiknek kedves mun
katársa, lapunknak pedig egyik 
legrégibb előfizetője volt. Haláláról 
a következő gyászjelentést adták ki:

„Nagy veszteségünk fájdalmától mé
lyen lesújtva tudatjuk, hogy Matolcsy 
Pál nyug. áll. el. leányiskolái igazgató 
76 éves korában, folyó évi szeptember 
15-én éjjel '/< 3 órakor elhunyt. Teme
tése szeptember 16-án délután 3 órakor 
lesz az ev. egyház szertartása szerint.

Drága, nemes lelke mindnyájunk éle
tében áldást jelentett.

Mindig él és velünk maradi
özv. Czékus Lászlóné szül. Matolcsy 

Mária, Matolcsy Sándor, özv. Pénzéi 
Mihályné szül. Matolcsy Zsuzsanna test
vérei. Ambrózy Gézáné szül. Matolcsy 
Klára, Sasi Szabó Lajosné szül. Matolcsy 
Magdolna gyermekei. Dr. Kovács Lász
lóné szül. Rásky Etelka, özv. Smál 
Gyuláné szül. Rásky Jolán sógornői. 
Ambrózy Géza, Sasi Szabó Lajos vejei. 
Ambrózy Csaba, Ambrózy Palika, Amb
rózy Gézuka unokái. Dr. Kovács László, 
Rásky István sógorai."

Matolcsy Pál temetése szeptem
ber 16-án, kedden délután az álta
lánosan megnyilvánult részvét mel
lett folyt le a Széchy-utcai családi 
ház udvaráról. A végtisztességtéte- 
len megjelentek a helybeli taninté
zetek vezetői és tanári karai, a 
nyugdíjas kollégák és az elhunyt 
tisztelői nagyszámban. Baráth Ká
roly ev. lelkész megható gyász
beszédében méltatta Matolcsy Pál

„megadatott életét", aki ifjú korától 
kezdve a nemzeti és vallásos esz
mék szolgálatában állott és ezeket 
az eszméket ültette el négyévtize
den át tanítványai leikébe. A gyász
kar zsolozsmáinak hangjai mellett 
helyezték el a nagy megbecsülés
ben és köztiszteletben élt kiváló 
férfiú hült tetemét — felesége haló
porai mellé — örök nyugovóra.

Rimaszombat szivéhez...
Szombaton sátort bontott az 

„Előd Vezér" Egyetemi Önkéntes 
Munkaszolgálat. Az esti vonattal 
utaztak el. Az állomás megtelt em
berekkel, nem kíváncsiskodó soka
sággal, hanem bánatos mosolyu, 
meg-megremegö testvérekkel, mint
ha a pályaudvar egy nagy magyar 
s z í v  lett volna. Kevés szem maradt 
szárazon ; sirt a közönség, mert 
Erdély a Felvidék szivében feled
hetetlen nyomot hagyott; könnyez
tek a fiuk, a magyar élet hányt- 
vetett árvái, akik egynéhány órára 
élvezték a családi szeretet melegét, 
a testvérsziv dobbanását. Az öre
gebbek néma meghatottsággal bú
csúztak el, egy-egy forró öleléssel, 
melyen általsütött a s z í v , egy erő
teljes kézszoritással, melyet diktált 
a lélek, a mi erdélyi fiainktól, akik 
mennek a jövendő felé a magyar 
feltámadás hitével.

Erdélyiek voltak: a kisebbségi 
sorsban megizmosodott, a kisebb
ségi sorsban átforrósodott lelkek. 
Kisebbségi magyarok: minőségi ma
gyarok. Az uj magyar ezredév em
berfajtája, szolgáló, munkálkodó, 
pártoskodásokon, önzéseken felül
emelkedő, a magyar életben szent 
hivatást látó áldozó magyarok, akik 
itt a magyar végvárban, ők is vég
váriak lévén, olyan önzetlenül dol
goztak, mintha saját földjüket, sa
ját birtokállományukat dolgozták 
volna meg.

A legtöbbje menekült ifjú, akik 
otthagytak szülőt, testvért, rokont 
a még megszállott területeken, mert

K O Z L A Y  K Á L M Á N :

Rimaszombat, 
a Felvidék Tabánja*.

ni.
Szerencsére állanak s álljanak még 

sokáig Miks Ferencnek kerek- vagy
4 - 6 —8- szögiéül, magas, karcsú oszlo
pos tornácokkal ellátott házai, melyek 
legszebb példánya a Ferenczy-u. 14. sz. 
egykor Báthory-, ma Rárossy-ház.

Külön fejezete a rimaszombati szép
ségeknek a kapuk és udvarok. A Gö- 
möri Muzeum megbízásából készített 
százas fényképsorozatokba ezekből is 
bevettem vagy két tucatot, tekintettel 
arra, hogy a festői részleteknek a ker
teket nem említve éppen ez a fajtája 
a legmulandóbb s éppen ezért a legin
kább megörökítésre szoruló. Van egy 
pár szépen faragott fa- és kőkapunk is 
ugyan, de gyakran még a legrozzantabb 
kapuszárnyak mögül is, minden „Szézám, 
nyílj meg !“ nélkül olyan tárháza buk
kan elő az igazi „tabáni" részleteknek, 
hogy az ember zavarba jön, melyiket 
is vegye először vázlatkönyvébe vagy 
lencséje elé. A Rimaparti pici utcács
kákban láthatjuk leginkább, mennyi sok 
bájos intimitást képes megőrizni a le
tűnt évszázadból egy, a forgalom főút
vonalától oldalt eső szemérmetesen hall
gatag városka.

♦Elhangzott a Kassai Rádióban 1941. 
augusztus 28-án.

érezték, hogy erre a 2 0  éves meg
nemesedett emberfajtára a mai 
sorsdöntő órákban szüksége van a 
magyarnak, hazajöttek lerongyolód
va, koldusszegényen, de haza. Té
len tanítva tanulnak, nyáron dol
goznak ingyen, önzetlenül a hazá
juknak, mert ők székelyek, ők er
délyiek és a „kalákában" felismer
ték a közösségi tudat nagyszerűsé
gét. Most a legtöbbje anyagiak 
hiányában el akar temetkezni kis 
havasi oláh falucskában s művészi 
álmaival hivatalokban robotolni szé
kely eszességével.

Rimaszombat népe, városunk pol
gármestere — hozzátok szólok! Er
délyi fiaink nekünk dolgoztak, itt
hagyták művészi álmaikat, leikük 
kincseit közöttünk szórták szét s 
sokan itthagyták szivüket. Miskolc 
30 erdélyi ifjút neveltet, akik neki 
se rokona, se ismerőse, néktek az 
erdélyi fiuk testvéreitek, mert szivü
ket itt hagyták, lelkűk művészi 
meglátásaiban szálldos, munkájukon 
fénylik erdélyi becsületességük, 
Rimaszombatnak erkölcsi köteles
sége, hogy egy-két erdélyi diák 
neveltetését magára vállalja és ez
zel hálálja meg az erdélyi fiuk ál
dozatos munkásságát.

Rimaszombat szive, ez a felvi
déki magyar s z í v , hiszem, erősen 
hiszem és vallom, megmozdul és 
a magyar élet vándormadarait, az 
erdélyi magyar diákokat szivéhez 
öleli és lehetővé teszi részükre az 
az érvényesülést az uj magyar élet
ben. (S...I.)

A régi utcák jellegzetességeihez tar
toznak a néha hihetetlen hosszú és kes
keny udvarok. A Szijjártó-u. 58. számú 
ház udvara pl. csak 3 méter széles, mig 
hossza 133 méter. Mint a fonálra fűzött 
színes kockák sorakoznak itt, szorosan 
egymáshoz tapadva a pici házskatulyák. 
Egyformán kecsesek, akár tisztán tata
rozva mosolyognak rád, akár málladozva 
pironkodnak - búslakodnak magukban. 
Itt-ott szépen kovácsolt százados vaska
puk zárják el a pinceajtót, van még be
lőlük vagy másfélszáz darab ; legszeb
bek a Szijjártó utcai, egyébként is igen 
érdekes Varga—Habanek - ház virágos 
udvarán.

A házikók oldalára, a fantasztikusan 
magas, kezdetleges tornácoszlopokra 
szőlőinda kapaszkodik, szemben velük 
tarka őszirózsa-ágyak. A poétikus luga
sokban, vagy amint itt mondják : fila- 
góriákban öreg anyóka kötöget s ősi 
tájszólással mond valamit csetlő-botló 
unokájának. Pipázó öregek barátságosan 
hunyorogva érdeklődnek betévedésed 
célja felől. Géped állványa előtt egy su
dár növésű, kiváncsi szemű leány halad 
el az Évák örök, sokszor öntudatlan ka- 
cérságával. A csalóka őszeleji nap mele
gére még egyszer, utoljára nekibuzdult 
tök-, vagy piros babvirág sütkérezik a 
langyos sugarakban, a toldott-foldott ke
rítések tövében. Kimustrált kutkerék, 
törött taliga, ócska, kezdetleges mérleg, 
lyukas szita, miniatűr gyalupad s egész 
sereg más, divatjamúlt, problematikus 
szerszám keresetlen csöndéletben szerte
szét. A rozoga küszöbön két cica nya
logatja egymást s közben irtózatosakat 
ásit. Nem csoda, ha unatkoznak, olyan

zsibbasztó, zizegő csend van itt, hogy 
idehallik a Rima halk csobogása is, 
amint a habjaiba lógó füzfagal yaknak 
suttogja el, mi újság bérces, pisztrángos 
Tótországban, ahonnan csak egy félórá
val ezelőtt szaladt le. Sült tök, mézes
mákos, főtt kukorica illata a levegőben, 
béke, idegzsongitó nyugalom mindenütt, 
idyll, idyll...

Amilyen szép Rimaszombat, ugyan
olyan közvetlen környéke is, nem be
szélve Gömörország m ssze földön híres 
természeti csodáiról, i v az aggteleki és 
dobsinai barlangokról. A csupa kisebb 
sétával elérhető helyek : Tamásfalva,
hajdani jómódról tanúskodó kúriáival 
és módos parasztházaival; az elragadó 
fekvéső Alsópokorágy; a bájos Kurinc; 
Jánosi, árpádkori templomával s egyéb, 
szépséges részleteivel. Egy félóra a 
Szőlőhegy az Akasztóhegyeniát; a Tormás 
hatalmas, cserjés vadgyümölcsös vízmo
sásának minden fordulójáról szebb és 
álomszerűbb a város. Hát még a sza
bad Rima kanyargó partjai, ahol a jég
madarak, mint a napsugárba felhajitott, 
óriási drágakövek röpködnek, — mind
mind azt hirdetik, hogy Rimaszombat
ban eszményi müvésztelep létesülhetne. 
Keresve sem lehetne erre jobb helyet ta
lálni, mint az éppen egy évszázaddal eze
lőtt alapított Széchenyi-kert nagy, fran
cia parkját, ahol átalakítható épületek 
is vannak. Innen 2 perc a Rima uj 
strandja, ahová odalátszanak a közeli 
szabadkai török hid 6 Íves, remek kő
pillérei, felettük pedig a szlovákiai he
gyek zöld és szürke színfoltjai.

Megfoghatatlan, hogyan volt lehetsé
ges, hogy a szépséges Bátyi eddig csak 
költők és elbeszélők lelkét ihlette meg, 
mig a festőkét csak szórványosan. Re
méljük azonban, hogy Tompa Mihály, 
Berec Károly, Bodon József, Mikszáth 
Kálmán, Lőrinczy György, Kis József, 
Pósa Lajos s az újabbak között Telek 
A. Sándor és Szombathy Viktor után 
megszületnek Rimaszombat szószólói a 
festőművészek között is...

Vége.

Árdrágítás miatt internáltak két 
tornaijai hentest,

Az utóbbi időben a tornaijai já
rás területén az árdrágító cselek
mények rendkívül elharapództak, 
úgyhogy a járás főszolgabirája 
most a legszigorúbb büntetésekhez 
folyamodott a haza jólétéért és a 
nemzet boldogulásáért tiszteségesen 
küzdő lakosság kizsákmányolói el
len. A tornaijai járás főszolgabirája 
a törvény adta jogainál fogva most

két tornaijai hentest interná
lásra Ítélt. Mindkettőt Tornaija 
nagyközség területéről hat hó
napra kitiltotta és az ítélet 
kihirdetése után őket a buda
pesti államrendőrség tolonchá- 
zába szállitatta, ahol a neve
zettek internálása ügyében 
dönteni fognak.

Az elitéltek a következők :
Iván Béla 1903. évi tornaijai szü

letésű, ref., nős mészáros és hen
tes-mester, aki a zsírt az ország 
és a járás területén megállapított 
3'40 P. helyett kg.-ként több Íz
ben 4 P., illetve 4'50 P.-ért áru
sította.

Csernota Gyuláné szül. Szabó 
Julianna 1908. évi gutái születésű, 
r. kát. vallásu, férjes, mint hadba- 
vonult férje mészáros üzletének ve
zetője a zsírt a megállapított 3'40 
P. helyett kg.-ként néhány Ízben 5 
P.-ért árusította.

Az itéiet terjedelmes indokolá
sában, amelyet hivatalból a m. kir. 
belügyminisztériumhoz és az Árel
lenőrzés Országos Kormánybizto
sához is megküidöttek, hangsúlyoz
za, hogy bár nevezettek árdrágító 
tevékenysége az azt elbírálni jogo
sult magyar kir. bíróság részéről
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külön meg fog toroltatni, a főszol- 
gabiróság szigorú ítéletét a kellő 
példa statuálása érdekében tartotta 
szükségesnek.

Széchenyi-est 
a Katolikus Körben.

Gróf Széchenyi István nemcsak 
az egyetemes magyarságnak volt 
legnagyobb fia, de kiemelkedően 
nagy alakja volt a magyar kato
likus egyháznak is. A Rimaszom
bati Katolikus Kör is kötelességé
nek tartotta, hogy az országos ju
biláns ünnepségekbe emlékest ke
retében bekapcsolódjék, méltóan ál
dozva a nemzet és az egyház em
beri nagyságot felülmúló géniusza 
emlékének.

A szeptember 27-én, szombaton 
este 8 órára kitűzött emlékest mű
sora a következő lesz:

1. Szózat: Énekli az állami pol
gári iskola vegyeskara. Vezényel 
Lackner László zenetanár.

2. Megnyitó beszédet tart dr. 
Gabonás János elnök.

3. Bloch J . : „II. Magyar fan
tázia". Hegedűn előadja: Gabonás 
Tibor Gy., gimn. Vili. o. tanuló. 
Zongorán kiséri: Nagy Icuka.

4. Széchenyi Istvánról emlékbe
szédet mond : dr. Horváth Elemér 
ügyvédjelölt.

5. Babits Mihály: „Áldás a ma
gyarra". Szavalja Hettmann Piroska 
polgári iskolai III. o. tanuló.

6. Himnusz: Énekli a közönség.

a------------------------------ ------------------

Csipkebogyót
(Vadrózsagyiimölcsöt—Hecsedli) 

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

nyiségben magas áron vásárol
Pantodrog Magyar Gyógynövény Rt.

Budapest, IX. Ferenc-körút 35.

H avi 5 2  deka a cukorfe jadag.
A közellátási miniszter rendele

tet adott ki a cukorfejadagnak újabb 
megállapításáról.

Á rendelet értelmében a törvény- 
hatóságu jogú, valamint a megyei 
városokban, úgyszintén azokban a 
tízezernél nagyobb létszámú köz
ségekben, amelyek ipari népessé
gének számaránya húsz százalék 
felett van, továbbá azokban a tíz
ezernél kisebb lélekszámú közsé
gekben, amelyeknek ipari népes
sége számaránya 40 százalék felett 
van, a fejadag személyenként 52 
dekagramm. Eddig a fejadag sze
mélyenként és hetenként 12 dkg. 
volt.

Ami a községekben a fejadagot 
illeti, személyenként és havonként 
32 dkg. lesz. Eddig a fejadag sze
mélyenként és hetenként 7 dkg. volt.

A terhes anyáknak a terhesség 
negyedik hónapjában, a szoptatós 
anyáknak a szüléstől számított ki
lencedik hónap végéig kérelmükre 
a hatóság személyenként és ha
vonként 156 dkg-ban állapíthatja 
meg a fejadagot. Eddig a fejadag 
személyenként és hetenként 36 dkg. 
volt.

A tizenkét éves életkort be nem 
töltött gyermekek fejadagja szemé
lyenként és havonként 104 dkg., 
eddig volt személyenként és he
tenként 23 dkg.

A rendelet november 17-én lépett 
életbe.

őszi szivárvány.
A többnapos esőzés után kedden 

estére némiképpen kitisztult az ég. 
Az esthajnali órákban megjelent 
az égen az őszi szivárvány. Váj
jon biztató jel-e ez a szivárvány? 
Nem emlékezünk arra a legjobb 
emlékezetünk szerint sem, hogy 
ilyen korán bekövetkezett zord őszi 
időben szivárvány jelent meg volna 
az égen. És most minden szem 
gyönyörűségére átívelte a hétszinü 
hid a hatalmas eget. A szivárvány 
az ígéret jele, a biztatás és a re
ménység záloga, hátha most is az 
lesz és hoz nekünk szép őszt, meg 
jó időt, amelyben a magyar ember 
betakaríthatja a maga munkájának 
becsületes termékeit áldására a 
magyar életnek, a magyar holnap
nak. Az őszi szivárvány biztató 
reménységgel töltötte, meg a szi
vünket, amely a korán beköszön
tött rossz napokra csüggedten már 
a reménytelenség felé hajlott.

Györffy-Bengyel Sándor vezérezre
des az uj közellátási miniszter. Ma
gyarország föméltóságu kormányzója a 
m. kir. miniszterelnök előterjesztésére 
dr. alistdli Laky Dezső m. kir. közellá- 
tásügyi tárcanélktili minisztert ettől az 
állásától saját kérelmére felmentette és 
az 1917:XI. te. alapján m. kir. közellátási 
tárcanélküli miniszterré Györffy-Bengyel 
Sándor m. kir. titkos tanácsos vezérez
redest, a m. kir. honvédelmi miniszter 
helyettesét, egyidejű szoigálatonkiviili 
viszonyba helyezés mellett kinevezte.

Személyi hir. Dr. ’Sóldos Béla kor
mánybiztos-főispán a folyó évi szeptem
ber hó 20 iki Országos Széchenyi 
Emlékünnepélyre hivatalosan Budapestre 
utazott.

— Esküvő. Kovács József, a helybeli 
egyesü'. protestáns gimnázium tanára 
szeptember hó 21-én esküszik örök hű
séget Liska Máriának a békéscsabai 
ref. templomban. (M. k. é. h.)

Rimaszombatiak kitüntetése a Nem
zetvédelmi Kereszttel. A Budapesti 
Közlöny szeptember 14-i száma közölte 
azoknak a névsorát, akiknek a Kormány
zó Ur Öfőméltósága a világháborút kö
vető forradalmak és ellenforradalmak 
idejéfl, valamint az ország elszakított 
területeinek visszaszerzése körül életü
ket veszélyeztető önfeláldozással vég
hezvitt hazafias cselekedeteik elismeré- 
seképen a Nemzetvédelmi Keresztet ado
mányozta. A kitüntetettek között szere
pelnek vitéz Lukács Béla nyug. állam
titkár, magyar királyi titkos tanácsos ; 
vitéz Lukács Endre ny. alispán, or
szággyűlési képviselő ; dr. vitéz Biikky 
Jenő magyar kir. rendőrkapitány, a ri
maszombati kapitányság vezetője; dr. 
Stolcz Zsigmond m. kir. rendőrtanácsos 
(Budapest) és Siposs József rimaszom
bati műszaki vállalkozó is. A magyar
ság védelmében kifejtett egyéni bátor
ságot jutalmazó legfelsőbb kitüntetések 
nemcsak a megjutalmazottaknak, de 
Rimaszombat városának is elismerést és 
dicsőséget jelentenek.

Kinevezés. Magyarország Kormány
zója vitéz Bárczy Oszkárt, a volt cseh
szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség 
elnökét testnevelési tanácsossá nevezte 
ki. A rimaszombati sport mindenkor 
őszinte jóakarójának magas előléptetése 
itteni barátjai körében is nagy örömet 
keltett.

Kitüntetéses vizsga. Dr. Szilassy 
István, a rimaszombati kir. ügyészség
hez beosztott törvényszéki jegyző az 
egységes ügyvédi és bírói vizsgát Buda
pesten kitüntetéssel letette. A kiváló 
képzettségű fiatal jogász földink nagy 
sikere városunkban őszinte örömet kel
tett.

Az Országos Protestáns Napokat
ezidén október 26-tól november hó 2-ig 
rendezi az Országos Bethlen Gábor 
Szövetség Budapesten. A rendezőség 
máris teljes felkészültséggel dolgozik az 
ünnepségek előkészítésén.

Fényes esküvő. Nagykállói Kállay 
Anna és borzsovai Lengyel Iván gépész- 
mérnök, Lengyel Iván nyug. árvaszéki 
elnök és Nagy Mészáros Malvin fia, 
budapesti lakosok szeptember 15 én 
tartották esküvőjüket Rimaszombatban. 
A polgári házasságkötést dr. Horváth 
Árpád, Oömör és Kishont vármegye 
alispánja végezte, mig az egyházi áldást 
az ifjú párra a református templomban 
Varga Imre lelkész adta. Tanuk és nász
nagyok a vőlegény részéről dr. runyai 
’Sóldos Béla Qömör és Kishont várme
gye kormánybiztos-főispánja, a meny
asszony részéről pedig dr. ivádi Ivády 
Sándor miniszteri osztálytanácsos voltak. 
Az esküvő után a násznép a Tompa
étteremben gyűlt össze a lakodalmi 
ebédre.

Evangélikus napok. Az Országos 
Luther Szövetség és a Rimaszombat— 
tamásfalvai helyi Luther Szövetség evan
gélikus napokat rendez szeptember hó 
27-én és 28-án Rimaszombatban, amely
nek gazdag műsorából kiemeljük a 27-én, 
szombaton este 8 órakor tartandó templo
mi vallásos estet, amelyen előadást tart 
dr. Zsedényi Béla jogakadémiai tanár, 
igét hirdet Túróczy Zoltán püspök. Köz
reműködnek: Oskó Józsefné, Siroky Ica 
és az egyházi vegyeskar. 28-án délelőtt 
10 órakor az istentiszteletet Túróczy 
Zoltán püspök tartja. A két napos kon
ferenciákon Járosi Andor kolozsvári, 
Friedrich Lajos kecskeméti, Bonnyai 
Sándor KIÉ titkár és Terei Endre rozs- 
nyól lelkészek szolgálnak.

Katonai dicsérő elismerés. A feled— 
rimaszombati katonai állomásparancs
nokság Szőke János tart. szakaszvezető, 
Rimaszombat megyei város városgazdá
ját a levente kiképzéssel szervesen 
összefüggő levente-ünnepélyek megren
dezésénél tanúsított fáradtságot nem 
ismerő és önzetlen munkásságáért di
csérő elismerésben részesítette és néki 
a levente-aranyérmet adományozta. A 
szép elismerést elsőizben nyerte el ná
lunk polgári egyén.

A legnagyobb magyar: gróf Szé
chenyi István emlékünnepélyét a Pol
gárikör rendezésében szeptember 20 án, 
szombaton este 8 órai kezdettel tartják 
meg.

Halálozás. Folyó év szeptember 16-án 
Szlovákiában, a sárosmegyei Sóvár köz
ségben 75 éves korában meghalt váro- 
sunkbeli volt polgártársunk: Vajda Ist
ván pénzügyigazgatósági nyugdíjas. Egy 
évtized óta szepes-váraljai lakos volt, 
kinek Rimaszombatban anyai ági rokonai 
élnek, közöttük nagybátyja: Perecz Samu 
nyugalmazott városi jogügyi tanácsos és 
a Szőllősy-család tagjai.

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

Uj katolikus hitoktató. A rozsnyói 
megyéspüspök Tóth Sándor vilkei róm. 
kát. segédlelkészt Rimaszombatba át
helyezte, aki az állami elemi és a pol
gári fiúiskolákban, mint hitoktató is 
működni fog.

Adományozás. Perecz Samu rima- 
szombati városi nyugalmazott jogügyi 
tanácsos Szlovákiában folyó évi szept. 
hó 16-án elhalt unokaöccse: Vajda Ist
ván elhunyta alkalmából szerkesztősé
günk utján koszorumegváltásként a Ma
gyar Vöröskereszt Egyesület javára 15 
(tizenöt) pengőt adományozott.

A tanitói kinevezések és áthelyezé
sek iránti kérelmek sorsa. Ez év
október 1-én életbe lép a közoktatás
ügyi-igazgatás egyszerűsítéséről szóló 
törvénycikk. Ennek értelmében az 1941. 
szeptember 30-ig el nem intézett tanitói 
kinevezés és áthelyezési kérvény hatá
lyát veszti. Az idevonatkozó kérvénye
ket tehát újonnan be kell nyújtani és 
pedig ahhoz a tankerületi kir. főigazga
tósághoz, amelynek területén a pályázó 
lakik. Ha más kerületbeni alkalmazásra 
pályázik, ezt a kérvényben feltűnően 
jelezze az illető.
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Hangversenysorozatot rendez a 
Polgárikor.

Városunk zenei életében bizonyára 
nagy élénkséget fog hozni az a bérleti 
hangversenysorozat, melyet a Polgári
kör kulturális bizottsága az 1941/42 es 
évadban megvalósítani szándékozik. Az 
elgondolás az, hogy a napokban részle
tes tájékoztatót és egyben előjegyzési 
felhívást küldenek szét a városban és 
az előjegyzések beérkezése után dönte
ne a kulturális bizottság, hogy a várható 
látogatottság mellett rendelkezésére álló 
anyagi eszközökből hány hangversenyt 
tud lebonyolítani s kik lesznek a köz
reműködők. A rendezéssel a Polgárikör 
kulturális bizottsága Lackner László ze
neiskolai igazgatót bízta meg, aki máris 
tájékoztató tárgyalásokat folytat neves 
fővárosi művészekkel és hangverseny
irodákkal.

A programúira vonatkozólag megkér-

Birói kinevezések. Magyarország 
Kormányzója dr. Pásztor István rima- 
szombati kir. törvényszéki titkárt a rozs-1 
nyói, dr. Csontos József rimaszombati 
ügyvédet az edeiényi kir. járásbíróság
hoz járásbirákká kinevezte.

Az ózdi tűzharcosok Rimaszombat
ban. Az ózdi tűzharcosok 60 tagú cso
portja ma, vasárnap délután fél 5 órakor 
Losoncról Rimaszombatba érkezik. A 
helybeli tűzharcos csoport vezetősége 
a Nemzeti Filmszínház előtt fogadja a 
két autóbuszon, zászlóval és kürtössel 
érkező ózdi bajtársakat, akik megérke
zésük után megkoszorúzzák a Hősök- 
temetőjében felállított emlékkeresztet.

Köszönetnyilvánítás. A 274. számú 
„Ferenczy lstván“-cserkészcsapat zene
kara részére hangszerek javítása céljára 
a Rimaszombati Takarékpénztár 10 pen
gőt adományozott. A nemes adományért 
ezúton mond hálás köszönetét a zenekar.;

Dijnokok kinevezése. Gömör és Kis
hont vármegye alispánja Gajddr Margi- 
tot vm. dijnokként alkalmazta. — Az OTI j 
központja Murányi Tibor érettségizett I 
rimaszombati lakost az OTI rimaszom
bati kerületi pénztárához dijnoknak fel
vette.

A szövetkezeti eszme sikere Rima 
szombatban. A „Magyar Szövetkezés" 
c. lap szeptember 1-i számának első 
oldalán nagy cikket közöl „a Rimaszom
bati Járási Hitelszövetkezet hatalmasl 
fejlődéséiről. A cikk, amelyet az inté
zet székházáról felvett fénykép is diszit, 
nagy elismeréssel emlékezik meg a Gaz
dák és Iparosok Hitelszövetkezetéről, 
amely a cseh-szlovák elnyomatás alatt 
is mentsvára volt Rimaszombatban a 
magyar gazdasági életnek. így vált lehe
tővé a jelenlegi intézet megalakulása és 
gyors megerősödése a felszabadulás 
után. A szövetkezeti eszme jelentős ered
ményének könyveli el a cikk azt a tényt, 
hogy a Járási Hitelszövetkezetnek a Fel
vidéken elsőként sikerült átvenni a leg
nagyobb szlovák bank itteni anyagát. Meg
állapítja végül a cikk, hogy a Rimaszom
bati Járási Hitelszövetkezet ma már 
értékes szövetkezeti munkát fejt ki, 
amelynek az ország felső határszélén a 
magyar közönség gazdasági megerősö
dése és jóerőben tartása szempontjából 
kétszeres jelentősége van.

Rövid városi hirek. A Deák Ferenc- 
utca aszfaltozási munkálatai teljes erő
vel megkezdődtek. — A tüzoltógarázs 
építése a vásártéren folyik. — A tamás- 
falvai hid kijavítása után most végzik a 
Sodoma-hid megjavítást munkálatait is. 
— Rövidesen sor kerül a városháza 
épülete egyes részeinek renoválására és 
festésére is.

Fözelék-konzervet csak vásárlási 
könyvre szabad vásárolni. Szeptem
ber 15-étöl a kereskedők főzelék- és 
zöldség konzerveket, ideértve a sűrített 
növényi vitamiuos Ízesítőket is, kizáró
lag a vásárlási könyvbe történő beírás 
mellett szolgáltathatják ki.

— Felhívás. Felhivatnak mindazon 
1919., 1920., 1921. évben született álli- 
táskötelesek, akik Rimaszombat területén 
laknak, hogy sorozási összeírásuk foga
natosítása végett a városháza II. számú 
szobájában folyó évi október hó 1-ig 
büntetés terhe mellett jelenjenek meg.

deztük Lackner Lászlót, aki úgy nyilat
kozott, hogy ha legalább 150 bérlet lesz, 
4—5 hangverseny könnyen lesz meg
rendezhető. Tervbe van véve egy énekes, 
egy vonósnégyes, 1—2 zongora- és egy 
trió-est, csupa fővárosi művésszel. Ne
veket egyelőre nem közölhet, mert vá
laszt még nem kapott mindenünnen, 
azonban csakis a legjobbat és legszeb
bet akarja nyújtani. Elgondolása szerint 
a bérleiek ára átlag 10 pengő lesz az 
egész szezonra ; természetesen ez az ár 
csak hozzávetőleges, mert olcsóbb hely
árak is lesznek s néhány sor pedig 
ennél valamivel drágább.

Ismerve a rendező személyét és az 
általa rendezett zenei előadások szín
vonalát, joggal remélhetjük, hogy a Pol
gárikör idei szezonja eseményekben és 
élményekben igen gazdag lesz.

A katolikus plébánia-templom és 
papiak renoválására és átfestésére az 
illetékes engedélyezés már megtörtént, 
úgy hogy az 1924-ben utoljára rendbe
hozott templom javítási munkálatait ha
marosan megkezdik.

A z  1 és 2  pengős ezüstérm eket 
k ivonják a forgalom bél.

A 3690/1941. M. E. számú ren
delet az 1 és 2 pengős érmeknek 
aluminiumból való verésével kap
csolatban annakidején kimondotta, 
hogy az 1 és 2 pengős ezüstér
meket a forgalomból be kell vonni. 
Tekintettel arra, hogy az alumi- 
niumérmek forgalombahozatala már 
megtörtént, a hivatalos lap 1941. 
évi szeptember hó 10-iki számá
ban közzétett pénzügyminiszteri 
rendelet kimondja, hogy az 1 és 
2 pengős ezüstérmeket aluminium- 
érmekre való átcserélés végett 1942. 
évi január hó 31-ig a Magyar Nem
zeti Bankhoz be kell szolgáltatni. 
Az említett határidő lejárta után 
a bank 1 és 2 pengős ezüstérme
ket átcserélés végett nem fogad 
el. A rendelet szerint azonban et
től az átcserélési határidőtől füg
getlenül az 1 és 2 pengős ezüst
érmeket magánosok csak folyó évi 
november hó 30-ig, az állami és 
egyéb közintézmények (tehát a 
postahivatalok is) pedig csak ezévi 
december hó 31-ig kötelesek fize
tési eszközül elfogadni. Ezért a kö
zönségnek érdekében áll, hogy az 
1 és 2 pengős ezüstérmek átcse
réléséről minél előbb gondoskodjék.

BAROSS ROVAT.
Rovatvezető : Szőliösy István.

Az elnökség értesíti a tagokat, hogy 
a csütörtök esti összejövetelek további 
intézkedésig egyenlőre elmaradnak és 
az összejöveteleknek újból való meg
kezdését az elnökség meghívó utján 
fogja a tagokkal tudatni.

Az elnökség felkéri a tagokat, hogy a 
Baross Szövetség tagsági igazolványaihoz 
szükséges — 2 drb. — fényképüket a 
Baross-irodában (Ipartársuiati székház 
1. emelet) mielőbb szíveskedjenek beadni.

^ Ip a rtá rs u ia ti kö zlem é ny.
Újból értesítjük tagjainkat, hogy az 

iparügyi miniszter ur egyik rendeleté 
szerint tanoncot a jövőben november 
hó I - töl április hó 30 ig szerződtetni 
nem lehet. Akinek tehát tanoncra van 
szüksége, a tanoncszerződést még no
vember hó 1-e előtt kösse meg. Ezzel

kapcsolatban felhívjuk tagjaink figyelmét 
a „Gömör" folyó hó 7-iki számában 
megjelent közleményünkre.

A budapesti Szent Lukács-fürdőben 
minden iparos kedvezményes áru jeggyel 
fürödhet, illetve fiirdőzhet. Bővebb fel
világosítást ad az Ipartársulat irodája.

Nemzeti filmszínház kft.
Az utóbbi hetekben lepergetett néhány 

gyöngébb minőségű magyar vígjáték 
kárpótlásaként kerül most szombaton 
és vasárnap műsorra Ujházy György 
pompás filmjátéka, a „Hét szilvafa". 
Ebben a filmben sok kacagás és mulat
ságos küzdelem s természetesen bájos 
szerelem folyik a körül a bizonyos 50 
hold körül, amelyen a nevezetes hét 
szilvafa áll, s amelyet az öreg lump 
Bereczkey (Csortos) körömszakadtáig 
védelmez. Rengeteg derti, báj, igazi ma
gyar hangulat, cigányos szüreti mulatság 
és a legjobb hazai színészek (Turay Ida, 
Kiss Manyi, Mály Gerö, Vaszary Piri, 
Szilassy, Bilicsi, Makláry) kitűnő játéka 
fémjelzi ezt a valóban jólsikerült ma
gyar filmujdonságot. A legújabb Magyar 
Híradó és a .színes rajzfilm a kisérő 
műsorszámok.

Szeptember 23 án, kedden vérbeli pá
risi bohózat, finom pikantériával fűsze
rezett, mulatságos és ötletes történettel 
fut a mozgóképszínház vásznán: „Szökik 
a kislány" cimen. Főszereplője Bach, a 
francia komikusok fejedelme, aki egy 
meggazdagodott főpincér szerepében ra
gadtatja el a nézőt. Társai Genevieve 
Callix és Roger Tréville. Az érdekes 
filmet csak 16 éven felüliek nézhetik 
meg. Kisérőműsor az UFA háborús hír
adója.

Szeptember 24-én, szerdán és 25 én, 
csütörtökön rendkívüli előadások kere
tében, kizárólag felnőttek részére a 
nagy érdeklődéssel várt UFA sláger, a 
„Jud Süss" kerül bemutatóra. Veit Har- 
lan mesteri filmje Károly Sándor vvürt- 
tembergi uralkodó-herceg udvarának er
kölcstelenségén át világítja meg a mai 
idők legégetőbb kérdéseit. Hatalmas 
szenvedélyek viharzása tombol és végül 
az igazság ül diadalt a mindenütt átütő 
sikert aratott, megrázó erejű ezidei leg
nagyobb német filmben. Főszereplők : 
Kristina Söderbaum, Heinrich George, 
Werner Krauss és Ferdinand Marian a 
legkiválóbb szinészgárda élén.

A jövő hét végére Jókai Mór regényé
ből átültetett „Sárga rózsa" előadása 
van előjegyzésben.

S P O R T .
L abdarúgás.

Salgótarjáni S. E.—Rimaszombati 
Törekvés S. E. 4:3 (2:2). A S. S. E.
már a harmadik percben gólt ért el, 
melyet nemsokára követett a második. 
A Törekvés erre belefekszik a játékba 
és szép támadások után Kresnye és 
Barczi góljaival egyenlített. A második 
félidőben a játékvezető érthetetlenül egy 
rálött labda miatt tizenegyest Ítélt a 
Törekvés eilen (3:2). A Törekvés felfor
gatja csapatát, mire a hálóba kerül a 
negyedik gól. Murányit buktatják a 
büntetőn belül, a tizenegyest ugyancsak 
5 lövi be. (4:3.) Megbosszulta magát ,az 
önkéntes felforgatás. A Törekvés három 
tartalékkal játszott már a második 
bajnoki mérkőzésen, ennek tudható be 
veresége. A játékosok közül kiemelke
dett Barczi és Molnár. Jól játszott Kres
nye, Kardos és Kocsis.

Ma, vasárnap a Törekvés a Széchenyi- 
kerti Levente-pályán a Gyöngyösi AK- 
bal játszik bajnoki mérkőzést.

Irodalom.
Harminc év múlva. Arról, hogy mi 

vált valóra gróf Széchenyi István álmá
ból rendkívül érdekes cikket közöl a 
Tolnai Világlapja legújabb száma. A 
cikk keretében az ember és a gép har
cáról, az eljövendő Nagy Budapestről, 
a száguldó kerékről és a jövő falvairól 
olvashatunk érdekes leírást. A legkivá
lóbb Írók novelláin, cikkein kívül a köz

kedveltségnek örvendő rovatok egész 
sora egészíti ki a Tolnai Világlapja uj 
számának tartalmát. Egyes szám ára 
20. fillér.

Minden színházi újdonságról pon
tosan beszámol a Délibáb színházi he
tilap legújabb száma. Kulisszamögötti 
pletykák, kritikák, színházi riportok, 
cikkek, magyar irók remek elbeszélései, 
gazdag divatrovat, film, rejtvények, hu
mor, tökéletes képes rádióműsor, ren
geteg szebbnél-szebb kép, ez a Délibáb 
színházi hetilap legújabb száma. Ára 
csak 14 fillér.

Mennykövek gyára. Berlin egyik 
hatalmas villamosipari telepének kapui 
mögött érdekes kísérletek folynak. A 
szakemberek igyekeznek ellesni a ter
mészet hatalmas titkait s azt szolgála
tukba állítani. Villámok csattognak, cik
káznak, pusztítanak a kísérleti termek
ben, s előidézőik egyre közelebb jutnak 
valami, eddig megfejthetetlennek vélt 
rejtélyhez. Hallatlanul érdekes riportban 
számol be e kísérletekről gróf Bethlen 
Margit népszerű, képes szépirodalmi 
lapja, az Ünnep most megjelent uj szá
mában. Előfizetési ára negyedévre 1 
pengő 44 fillér. Mutatványszámot kívá
natra készséggel küld a kiadóhivatal : 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

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 V. évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujsógom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ■/« 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 
taitalmas. 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.

Eladó méhes
nagyon jó karban, alkalmas fatartó
nak is. Cim: Rimaszombat, Kossuth- 
utca 37. a.

Eladó telek.
Szijjártó u. 90. szám alatt cca. 200 
□  -öl háztelek eladó.

Értekezni lehet ugyanott a tulajdo
nosnál.

Eladó háztelek.
Rimaszombatban Forgách u. 22. 
szám alatt építkezésre alkalmas 202 
□-öles telek eladó.

Érdeklődni lehet ugyanott. ^

Vennék R i m a s z o m b a t  határában

5— 8 kát. hold fö ld e t .
Ajánlatokat az ár m e g j e l ö l é s é v e l  a 

kiadóba kérek.

k eresek  azonnali belépésre.
Cim : a kiadóhivatalban.

A S z ijjá r tó -u tca  56. sz.

udvari ház eladd.
Értekezni lehet

Le tsö  Ida m egbízottnál
Levente-utca 3. sz. 3—3

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


