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Halottaink.. •  • •

Rég nem volt ily novemberünk. 
Mily fájdalmas és frissen sajgó s 
mily szenvedélyesen meleg emlé
kekkel borul a lelkünkre a mi ked
ves elköltözötteinknek ez a lomb
hullató hava. Ki hitte volna azt 
1938. örvendetes Halottak-napján, 
az első bécsi döntéskor, hogy any- j 
nyival többről, olyan sokakról kell j 
most megemlékeznünk, hogy oly] 
sokakért kell majd imádkoznunk, 
kiket nem a természet folyása, ha
nem a csataterek pusztító angyala 
ragadt el tőlünk! Hány sir dom
borodik, s hol mindenfelé dombo
rodik a végtelen orosz síkságon 
olyanok fölött is, kiknek még nem 
kellett volna sírba szállniok! Hol 
vannak e sírok? Sokan bizony hiába j 
keresnék, hogy hol pihennek sze-j 
retteik, s az ilyenek szemében azu
tán úgy tűnik, mintha maga az a 1 
hármas hegy Magyarország cime-! 
rében három sirhalom volna, mely 
alatt pihennek a névtelen hősök, s 
mintha azt a nagy, fehér kettős 
keresztet sírkeresztül tűzné oda Ma
gyarország géniusza.

Nem csoda, ha ilyen gondolatok 
közben fölbuggyan a fájdalom ke
serűsége, s könnybe lábad szemünk! 
Sírjunk is; sirni szabad, hiszen 
könnyeinkkel is a kegyeletnek adó
zunk. De ha valamikor, most ipar
kodjunk arra, hogy gyászoló sze
retetünk kiható s gyakorlati legyen, 
most szeressük igazán áldásthozó 
szeretettel azokat, kik maguk is 
szerettek, s mert szerettek, azért 
nagyot tenni és sokat áldozni, sőt 
önmagukat is odaadni tudták a ta
nítás szerint: „nagyobb szeretet an
nál nincs, mint mikor valaki em
bertársáért odaadja életét!"

E gyászos novemberi napon el 
kell ismernünk: nagyobbak voltak 
ők -önmaguknál, mikor azt, amit 
bölcsészek elvben vallottak s költők 
megénekeltek, nemcsak elgondolták, 
nemcsak énekelték, de meg is tet
ték. Nem tartoztak ők azokhoz, akik 
csak szóval mondják, hogy „Hazám, 
édes Hazám", azt sem, hogy „test
véreim," hanem tettekkel beszéltek, 
megtették azt, minél nagyobbat sem 
Isten, sem Haza, sem ember nem 
kívánhat. Életet adtak, legyen hát 
életük.

Álljunk meg gyakrabban az élet 
forgatagában, de főképen ezen a 
sejtelmes és érzésteljes Halottak- 
napjának előestéjén, de úgy, hogy 
érezzék meg hőseink, hogy emlé
kükből ma szerte az egész ország

ban millióknak dobban meg a szive. 
Érezzék meg, hogy megbecsüljük

áldozataikat, hogy égő, lángoló, 
cselekvő szeretet az ő emlékük, 
nem síremlékük, hanem további 
küzdelmeik s vágyaik eleven szó
szólója. f .  S.

Dr. Szinyei-Merse Jenő vailás-és közoktatásügyi 
miniszter látogatása Gömörben.

A héten előkelő ven Jégé volt kintette a felsővályi és uzapanyiti
városunknak. Szerdán este ugyanis 
kíséretével Rimaszombatba érkezett 
dr. Szinyei-Merse Jenő m. kir. val
lás- és közoktatásügyi miniszter. A 
vasútállomáson fogadására egy na
gyobb küldöttség élén megjelentek: 
dr. runyai 'Sóldos Béla kormánybiz
tos-főispán és dr. Horváth Árpád 
alispán. A rendördiszszakasz élén a 
gyengélkedő vitéz dr. Bükky Jenő 
rendőrkapitány helyett dr. Soós Jenő 
m. kir. rendőr s.-fogalmazó jelent 
meg.

A menetrendszerű vonathoz csa
tolt hatalmas miniszteri termes
kocsi 8 óra 10 perckor futott be 
a rimaszombati állomásra. A minisz
ter a legszivélyesebb kézfogással 
köszöntötte a küldöttség tagjait, 
majd fogadta Kiss Gyula állomás
főnök és dr. Soós Jenő rendörfo- 
galmazó jelentését. A miniszter kí
séretében városunkba érkeztek: vi
téz Haás Aladár miniszteri osztály
főnök, dr. Lőrinczy Szabolcs min. 
osztálytanácsos, dr. Csernyus Béla 
min. titkár, a kultuszminiszter sze
mélyi titkára, dr. Dénes Jenő min. 
segédtitkár, Szalatnyay József, ál
lami gimn. tanár, minisztériumi 
előadó, Pilch Dezső, a Képzőmű
vészeti Főiskola rektora, Rudnay 
Gyula, a Képzőművészeti Főiskola 
tanára és Palkó László m. kir. er
dőmérnök.

A miniszter és kísérete az állo
másról a vármegyeházára hajtatott, 
ahol az előkelő vendéget és kísé
retét dr. Horváth Árpád alispán 
látta vendégül vacsorán, majd a 
miniszter a vármegyeháza vendég
szobájában pihent le, mig a kísé
retének tagjai az éjszakát a szalon
kocsiban töltötték.

Csütörtökön délelőtt 10 órakor 
Szinyei-Merse Jenő miniszter és 
kísérete dr. ’SóIdos Béla főispán és 
dr. Horváth Árpád alispán társa
ságában Felsőbalogra utazott ki, 
ahol megszemlélték a volt Coburg- 
kastélyt, amelyet az állam művész
telepnek és üdülőnek kíván beren
dezni. Dr. ’SóIdos Béla főispán ké
résére Szinyei-Merse |enő megte-

elemi iskolákat is.
Délben a miniszter és kísérete a 

„Tompa“-vendéglőben dr. ’SóIdos 
Béla főispán vendége volt. Szinyei- 
Merse Jenő a délután folyamán 
hosszabb látogatást tett az Egye
sült Prot. Gimnáziumban és meg
szemlélte az intézet internátusát is. 
Délután 5 órakor pedig a főispán 
fogadótermében fogadta a tisztel
gésre megjelent küldöttségeket. Ezek

A miniszter minden küldöttség
gel szívélyesen elbeszélgetett, kí
vánságaikat nagy figyelemmel hall
gatta végig, s a bajok orvoslására 
kifejezésre juttatta segítő készsé
gét. A megjelenteket valósággal 
lenyűgözte dr. Szinyei-Merse Jenő 
közvetlen és megnyerő egyénisége. 
Rimaszombat, amely boldog és 
büszke erre a miniszteri látogatás
ra, a s z ív  és lélek emberét ismerte 
meg a fiatal magyar kultuszminisz- 
ben, akinek életére és nemzetépitő 
munkájára a jóságos Isten bőséges 
áldását kéri.

Csütörtökön este a miniszter kí
séretével, dr. ’SóIdos Béla főispán
nal és dr. Horváth Árpád alispán
nal együtt megjelent a színház 
nézőterén és nagy érdeklődéssel 
kisérte a műsoron lévő revüope- 
rettnek jól sikerült előadását, majd 
az előadás végén Galetta Ferenc 
igazgatónak elismerését fejezte ki.

A miniszter és kísérete pénteken 
délelőtt 10 órakor utazott el Rimasorában ott láttuk a keresztény 

egyházak vezető papjait és világi | szombatból. Elutazása előtt a reg
vezetőit, a vármegye th. iskolán-1 geli órákban felkereste az Isten- 
kivüli népművelési bizottság veze- házát és kiadós sétát tett a város
tőit, az Egyesült Prot. Gimn. igaz- bán is. Búcsúztatására, amely a 
gatótanácsának és tanári karának legmelegebb hangulatban, szinte 
küldöttségét, a polgári iskola, a ! elérzékenyülve folyt le, az állomá-
Széman-intézet igazgatóit és tanári 
karainak küldöttségeit, az állami 
népiskolák gondnokságának lelkészi 
vezetőit, igazgatóit és tanítói kül

són megjelent a vármegye főispán
ja és alispánja a fogadáson részt
vevő küldöttséggel. Kedves jelenet
ként hatott, hogy az áll. leánypol-

döttségét, Lackner László zeneis- gári iskola tanulói nevében Hett- 
kolai igazgatót, a Polgárikor kul- rnann Piroska szép beszéddel, Ko- 
turszakosztályának vezetőit, végül vács Teréz pedig virágcsokorral 
Éva Lászlót, Rimaszombat megyei köszöntötte a minisztert, aki az
város polgármesterét és a Magyar 
Élet Pártjának rimaszombati szer
vezeti vezetőit.

őszinte gyermeki szivekből jött ra
gaszkodás jeleit nagy szeretettel 
fogadta.

ÖRÖK REFORMÁCIÓ.
Az újkor kezdete a nagy feltalá

lások korszaka. Kolumbus felfedezi 
Amerikát. Gutenberg a világnak 
adja a könyvnyomtatást. Luther a 
reformációban felfedezi a lelket. 
Luther a reformációban reádöbben 
arra, hogy a vallásos élet alapja a 
háborgó lélek kegyelemkeresése. 
Luther a reformációban felszaba
dítja a lelket a betű hatalma alól, 
s a léleknek távlatokat nyit. Ma az 
objektív történetírás is megállapítja, 
hogy a reformáció a világtörténe
lem egyik legnagyobb lelki ténye.

A reformáció nem lezárt tény, 
hanem állandó forrás, erjedés, tisz
tulás. Az egyik protestáns egyház
atya Írja: „Ecclesiam semper refor- 
mare debet. — Az egyházat állan

dóan kell reformálni". Jelenti ez a 
kijelentés, hogy az egyháznak örök 
hitelvei és hittételei fenntartása 
mellett alkalmazkodni kell a kor
problémák, kor- és kórpsychozis 
adta adottságokhoz és az egyház
nak nem szabad elvonulnia az 
időtelenség elefántcsonttornyába, ha
nem benne kell élnie korában és 
életformáját a kor adta sajátossá
gokhoz hozzáidomitani.

Az örök reformáció történelmi 
szükségszerűsége arra késztet, hogy 
a mai történelmi órákban a magyar 
élet nagy kérdésével, a keresztyén 
egyházak egységével foglalkozzam. 
Nemrégiben jelent meg egy Né
metországban hosszabb ideig tar
tózkodó füleki ferences atya tollá-
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Rimaszombat a múlt hfiseit és ma é li  nagy fiát 
ünnepli felszabadulásának emléknapján.

A Halottak-napja, amely eddig csak 
az elmúlás szomorú emlékezetével ha
tott a lelkünkre, négy esztendő óta ne
künk a Feltámadás Ígéretét is jelenti.

November 2-án lesz negyedik esz
tendeje annak, hogy a bécsi Bel- 
vedere-palotában megoldódtak azok 
a bilincsek, amelyek a Felvidékkel 
együtt Rimaszombatot is húsz éven 
keresztül az átkos idegen uralom 

alatt tartották.
Nagy elhagyatottságunkban mellénk 

állott nagy barátaink már akkor meg
mutatkozó hatalmi szava hozta létre a 
trianoni fogságból való visszatérésünket, 
s ma, amikor népünk az ö oldaluk mel
lett vivja élet-halálharcát az egész ke
resztény világot fogságbaejteni akaró 
vörös rém ellen, kétszeresen fakad fel 
szivünkből a köszönet és hála az Egek 
Urához, hogy

a Halottak-napja számunkra a meg
váltás és a felszabadulás szent 

ünnepévé magasztosult.
Számunkra a november 2-án feloldódott 
bilincsek november 10-én változtak át 
azzá az elszakíthatatlan kötelékké, amely 
újra és elválaszthatatlanul odafüzött

bennünket a szerető Édesanyához, amely
től istentelen kezek elszakítottak.

Rimaszombat magyarsága ezúttal is 
szívvel és lélekkel készül felszabadulása 
évfordulójának megünneplésére. A ne
gyedik esztendő határkövénél megállva 
— a dicsőséges múlt hőseire emlékezve, 
a jelen nagyszerű pillanatának élve, s a 
szebb és boldogabb jövő Ígéretében 
bizakodva — akarjuk hálás megemléke
zésünket a világháborús hősök Emlék
művénél elhelyezni és városunk nagy 
szülötte iránt szeretetteljes ragaszkodá
sunk kifejezését adni.

Ezúttal igy kívánjuk leróni a mi 
mérhetetlen nagy örömünk adóját a tör
ténelem igazságot osztó kezeihez azért, 
hogy 1938. november hó 10-én újra és 
örökre magyarok lehettünk.

Rimaszombat felszabadulásának 4-ik 
évfordulóján kerül sor a világhábo
rús hősök emlékművének leleplezé
sére és vitéz kövecsesi Lukács Béla 
rn. kir. tárcanélküli miniszter dísz

polgári oklevelének átadására.
Az ünnepségekre Rimaszombat megyei 
város képviselőtestülete és a Hősök 
Emlékművének Bizottsága díszes meg
hívót adott ki és az ünnepség program
ját jövő számunkban közöljük.

HALOTTAK ESTÉJÉN.
TUNGSRAM :
© m w itík i w

Mennyi virág illatozik... Virulnak az őszi ködben... 
a megfagyott, páragyöngyös avar közt a temetőben.
Mennyi, virág... mennyi szépség... mennyi pompa borús ősszel... 
Ápolgatják, öntözgetik... fájón... forrón csordult könnyel...

ból egy munka ezen témakörből. 
Mint protestáns megállapíthatom 
a legőszintébb jóakaratot, a protes
táns egyházakkal szembeni tárgyi
lagosságra való törekvést. Ezen 
nagytávlatú és a kérdés legtelje
sebb ismeretére valló munka ugyan
azt mondja, amit én ma kihang
súlyozni kívánok, az örök reformá
ció alapján meg kell találnia min
den magyarhoni keresztyén egy
háznak hitelveik és vallási gyakor
lataik legteljesebb fenntartása mel
lett az összefogás, az egységes fel

lépés, az egységes harc alapját a 
boldogabb, szociálisabb, keresztyé- 
nibb magyar jövő érdekében. El 
kell ásni a csatabárdot és„Treuga 
dei“-t kell kötnie minden magyar 
keresztyénnek, hogy az újabb ez
redévet a magyar a meddő hitvi
ták, lélekőrlő téritvényharcok, csa
ládi háborúságok helyett a keresz
tyén szeretet, a jó cselekedetekben 
és keresztyén életben megdicsőülő 
hit jegyében kezdje, örökké refor
málja és ezt az országot Isten vá
lasztott népévé tegye... L.

„Hadigondozási vasárnap" 
és Krisztus Király-ünnepe.

Magyarságunk és keresztény hitünk, 
európai hivatásunk és krisztusi világ- 
szemléletünk elválaszthatatlan egységé
nek jelképe volt az elmúlt heti „hadi- 
gondozási vasárnap“. Október 25-én a 
magyarhoni keresztény egyházak ünnepi 
szentmisén és istentiszteleteken, szószék
ről és igehirdetés közben arra intették 
a hivő magyarságot, hogy gondol
jon a hadbavonultakra és azok család
jára. Az egyházak a vasárnapi persely- 
gyűjtéseket is a hadiözvegyek és hadi- 
árvák javára szentelték, s igy nemcsak 
szóval, hanem cselekedeteikkel is példát 
adtak híveiknek az adakozásra. A ke
reszténység ádáz e lensége elleni harcunk 
során a társadalom önkéntes kötelesség- 
teljesitésének élére a keresztény egy
házak állottak. Gyönyörű jelképe ez a 
magyar egységnek és a krisztusi erkölcs 
egyesitő erejének, amelyből erőt merít
hetünk a végső győzelemig folytatandó 
küzdelemhez.

* *  *

A római katolikus Egyház október hó 
25-én ünnepelte meg Krisztus Király
napját. Ebből az alkalomból került sor 
Krisztus legkisebb, de szivéhez legköze
lebb álló katonáinak, a „szivgárdisták"- 
nak fogadalomtételére. Délután fél 6 
órakor a „Szivgárda" a Kát. Körben 
műsoros diszülést tartott. A tiszta gyer
meki telkekből fakadt szavalatok, ének, 
tánc és hatásos élőképek során hódol
tak, a leánykák és fiuk Jézus szent szi
vének. A gárda himnusza után a nagy
számban megjelent közönséget Kopecz

Katóka köszöntötte bátor hangon. Sza
valataikkal Gábor Vall, Petrusz Éva és 
Winkler Ica tűntek ki, mig a fiuk kö
zül Szűcs Jancsi, Hegedűs Jancsi, Cser
mely Tibor és Kovács Anti jeleskedtek. 
Donkó Éva és Reimann Erzsébet keres- 
kedelmisták ügyes táncot mutattak be. 
Megható volt a .Beszélgetés a kis Jézus
sal" és a „Királyi kihallgatás", amelyek
ben a kis Jézust Gecse Jucika és 
Puskás Zsuzsika jelképezték ennivaló 
kedvességgel. Hatásosan működött közre 
a gárdista énekkar is.

A nagy tetszéssel fogadott előadás 
után, amelyet M. Laurentia hitoktató nő
vér és Tóth Sándor hitoktató-lelkész 
tanítottak be, a kék-sapkás és fehér
tollas szivgárdisták a templomba vonul
tak, ahol az esti ajtatosság keretében 
bensőséges szertartás során avatta fel 
az újonnan felvett Krisztus kis katonáit 
Radány Lajos esperes-plébános, figyel
meztetvén őket, hogy mindig és minde
nütt legyenek Jézus példátadó hűséges 
katonái. A kis gárdisták énekkarának 
és a Széman-intézet növendékeinek szép 
énekei emelték a felavató-ünnepély áhí
tatát.

Gömör és Kishont vármegye egy 
tagot választ a felsőházba. A m. kir. 
belügyminiszter most terjesztette be az 
országgyűlés elé a felsőház kiegészítésé
ről szóló törvényjavaslatot. Ennek értel
mében Gömör és Kishont vármegye 
törvényhatósági bizottsága választás ut
ján egy tagot küldhet a felsőházba.

Itt is... ott is apró halmok letűnt világ képét rejtik...
Harcot... könnyet... boldogságot az élők mind elfelejtik... 
Egy-egy név és egy-egy évszám, ami marad... ami emlék...
A sok küzdést elhantolták... a sok álmot eltemették...

Mennyi uj sir... ledőlt élet. Lent a sírban a koporsó 
temetéskor úgy dübörgött s kongott, mint egy törött korsó... 
vadul verte a sok göröngy, s a lelkedet zúzta össze, 
hogy e csöppnyi földdarabhoz mindörökre hozzá kösse.

Vájjon hány friss magyar síron villan fel uj gyertyák fénye...? 
Vájjon mennyi újabb bánat szakad rá a magyar égre...?
Vájjon mennyi élet fog még ott künn összetörni...?
Vájjon mennyi magyar árva könnyét kell még letörölni...?

őszi ködben virág nyílik, fények gyulnak... árnyak szállnak... 
s a mindenség szilaj utján tiz elesik... száz uj támad ..
...Busán lobog a sötétben milliárd kis gyertya fénye...
Minden élet... Minden halál a nagy Isten kedve-kénye...

K UN GY ÖRGY.

ÁLMODIK A GYALUPAD.
„Dalaim egyszerit parasztvirágok..."

Telek A. Sándor egyszerű, őszinte 
vallomása. Nem tanult költő versei Telek 
A. Sándor költeményei, egy ősborutól, 
őskönnytől, ösfájdalomtól megszentelt 
magyar lélek kincsei ezek, aki a gyalu- 
pad mellől ábrándozik, álmodozik, épit 
portornyokat; a műhelye kitárul, a gyári 
szirénák lelkében hárfahanggá színe
sednek, a repülőgép szemében csapongó 
lepke; egy álmodó garabonciás mélyen 
szép életvirágai.

„Dalaim egyszerű parasztvirágok...",
üdék, tiszták, nemesveretüek, szépek, 
rajtuk izük a föld szaga, a föld szagu 
magyar élet: magyarok, hívők, alkotók, 
építők, mert belőlük s általuk élet fo- 
gamzott, éredett, éledt... hatalmas ke
mény, áldott kisebbségi élet; kemények, 
bűntudatosak, bűnbánók, pusztában hivó 
szók, az „Egyre borusabb napok"-bán, 
„Őrtüzek"-ben, az „Isten tenyerén".

Telek A. Sándor a nagy világégésben, 
az „egyre borusabb napok“-ban kez
dett el verselni. A századvég fáradtsága 
meglátszik költeményein, amelyek Ady 
hatását tükrözik vissza. A halálrokon
ság, halálsejtés, a magtalan álmok ke
sernyés elégedetlensége sír fel húrjain. 
Az élet örök Lázár-volta, a tengersulyos 
küzdelem, az egyre borusabb napok,

amelyeket nem sző át sem az asz- 
szony szerelme, sem a gyermek poé- 
zise, csak néha az anya iránti, az egy
szerű, kérgestenyerü kurtanemes asszony 
iránti véghetetlen szeretet a visszatérő 
rímek Telek A. Sándor költészetében. 
Küzd önmagával, küzd a leikével, ke
resi a kibontakozást, mert érzi, hogy ő 
másnak született, nem lélekharangnak, 
hanem hajnali harangnak, frissnek, buz- 
ditónak, magyarnak...

A háború elvesztése s a megszállás 
meghozza Telek A. Sándornak a ki
bontakozást. Az 1919. év utolsó estéjén 
lélekben megrendülve énekli...

„Mi is volt nekünk ez az esztendő? 
Sorsunk kezében ostor, mely zúgott, 
Suhogott rajtunk, s ha feljajdultunk: 
Durván kacagott síró szavunkra... 
...Megvált az év és nekünk nem 
maradt belőle semmi 
csak mérhetetlen örök szenvedés és 
kétségbeesés...",

de erre reiszolgáltunk, a magyarság 
kiesett „Isten teny»fé“-ből.

„Rosszak voltunk, mint Sodorna, 
Üszkös volt a világ lelke.
Azért vetettek rostára,
Gazosát, hogy kiszelelje..."
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wportál az ORION-gyár Európa leg több országába és

bizonyságot tesz kpifoldon a magyar ipar fejlettsége mellett.

A  k i v i t t  r á d i ó k é s z ü l é k e k é r t  l o n t o s

« - y e r s a n y a g o k a t  k a p  az  o r s z á g  és Svéd- 
*

Országtól Portugáliáig, Finnországtól Torokországig a rádió

hallgatók ezrei tanulták meg az O R I O N - r á d i ó k  r é v é n  

becsülni a magyar munkát és győződnek meg arról, hogy

«  /» á  r  o  m  f  e f e tt Ő R I  O X  r  é  rl j e f j y  
m l n ü x d g e t  vx h a l a d á s t  j e l e n t  m a  is

MINDEN ORION-RÁD1ÓKERESKEDÖ KÉSZSÉGGEL BEMUTA’nA

A magyarság elpusztul, ha újonnan 
nem születik; az újjászületésnek a ma
gyar főidből kell kisarjadnia, az uj ma
gyar arc a paraszt arca; a paraszt arca, 
mely ös, borús, de szent...

„mert az ősi ugar Isten virágos kertje, 
a kenyérmag meg Isten teste..."

s mint egy szobor, egy hősi emlék vet 
a paraszt szent birodalmán.

Ez az arc vezeti el öt, Telek A. Sán
dort igazi küldetéséhez,az „Őrtüzekéhez. 

Őrtűz volt Telek A. Sándor,
„égett, égett, lobogott vadul, 
hogy melengesse didergő faját,"

s viraszt, rakja a rozsét, a hitet, reményt, 
hadd égjen a tűz, s rakja mindaddig, 
amig kell, s addig élet, vágy ki nem 
hunyhat, szív ki nem hülhet... Őrtűz 
volt a hite, magyarsága, az eltiport 
igazság Istene.

A magyar kereszthordozó nép, vegyé
tek fel magyarok Krisztus keresztjét, ez 
enyhíti a kereszteteket, s jöjjetek a Gol
gota alá, ahol vajúdik a magyar élet, 
magyar jövendő, imádkozzatok érte, e 
népért, melyért még szenvedések közt 
is érdemes élni e világon.,,

Magyarok, jöjjetek az Őrtüzekhez — 
táltost vár a kor, nem lehet ma ősi 
nembánomsággal élni, pató-páli ősi 
visszavonással, begombolkozással várni, 
remélni. Táltosok kellenek, kemény ma
gyarok, véresek, áldozók, vértől ázottak, 
kifosztott tarisznyáju kemény ökölma
gyarok,

„s aki többet vérzett, az bennünk az 
[áldott..."

Ilyen magyaroknak neveli gyermekeit, 
„Legszebb költeményeit...", akik ott bo- 
dásznak, ahol a magyar ég a legszomo- 
rubb, a legdühösebb. Őket és minden 
magyart letesz „Isten tenyeré“-be.

Telek A. Sándor lázongó, forrongó 
múzsája az „Egy-re borúsabb napok" és 
az „őrtüzek" formakeresése, lélekalaku- 
lása után eljut az „Isten tenyerén" élet
formához. Lázongó lelke „a hol vagy 
Isten, miért vagy távol Isten" gondolat- 
világától eljut ahhoz „mind jó, amit Isten 
tészen" és felolvad lelke egy szent hit
vallásban.

„Én hiszek...
lecsókolom Krisztus öt sebét, 
s bontom a romot, mig nem találok 
friss televényre, amibe újra 
Megfogamzanak a új hit virágai..."
És hitt... Hite meghozta gyümölcsét. 

Népe, melyet letett Isten tenyerébe, 
melyért mint „Apos t ol "  fáradozott, 
melyért

„elviselte az élet, megroskadt a válla, 
ronggyá rongyolódott az élet harcában",

melynek odaáldozta ifjúságát, erőit, szent 
lelkesedését, amelynek odaadta dalait, 
forróra fülledt szive lágy muzsikáját, s 
robotjáért csak kimért volt az úri bér:

„Sok Ígéret és kevés kenyér",
de hitt és a Felvidék hazatért, Rima
szombat 1938. november 10-én Telek A. 
Sándor álmát valóra váltotta.

Telek A. Sándor „egyszerű .paraszt
virágai" melegek, szépek, dallamosak, 
könnyedek. Ezen parasztvirágokból szed
tem egy párat csokorba, s helyezem el 
sírodon, öreg bajtársunk, Telek A. Sán
dor, aki az „Egyre borúsabb napokéból, 
mint a magyarság szent „őrtüze" elju
tottál már „Isten tenyerébe".

S...I

Vöröskeresztes ápolónői 
tanfolyam.

A rimaszombati m. kir. állami 
kórházban 1942. november hó 5-én 
házi betegápolási és ezzel egyide
jűleg vöröskeresztes önkéntes ápo
lónői tanfolyam kezdődik. A házi 
betegápolási tanfolyam két hétig, 
az önkéntes ápolónői hat hétig tart. 
Ez utóbbira csak 4 polgári iskolai 
végzettségűek jelentkezhetnek.

Jelentkezéseket nemcsak Rima
szombat, hanem az egész várme
gye területéről elfogadunk hétköz
naponként délelőtt a kórház felvé
teli irodájában.

Dr. jékei Balogh Ádámné
önkéntes főápolónő.

Valaszkay Rezső ünneplése 
a vérosi közgyűlésen.

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete október 29-én, csütörtökön dél
után rendes közgyűlést tartott. Éva 
László polgármester a napirend előtt 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
Telek A. Sándor haláláról. „Emlékét, 
izzó és gerinces magyar voltát örökré 
megőrzi a város közönsége" mondotta 
a polgármester, akinek szavait a köz
gyűlés állva hallgatta végig, majd egy 
perces csenddel áldozott Telek A. Sán
dor emlékezetének. *

A közgyűlés első pontja ünnepi je
lentőségű volt. A város polgármestere 
ez alkalommal nyújtotta át

Valaszkay Rezső képviselőtestületi 
tagnak a legfelsőbb helyről jött ki
tüntetését : a Magyar Aranyérdem- 
keresztet,

amelyet az Államfő a Járási Ipartársulat 
elnökének a magyar iparostársadalom 
érdekében az idegen megszállás alatt is 
odaadással kifejtett érdemes tevé
kenysége elismeréséül adományozott. 
Éva László polgármester, miután felol
vasta a miniszterelnök leiratát, öröm
mel köszöntötte úgy a képviselőtestület, 
mint a város közönsége nevében Va
laszkay Rezsőt a jól megérdemelt ki
tüntetésért. Majd a szép érmet felfűzte 
Valaszkay Rezső harctéri kitüntetései 
mellé a képviselőtestület tagjainak nagy 
tetszése között. Valaszkay Rezső meg
hatva köszönte meg az ünneplést. Hó
dolattal adózott a nem várt kitüntetésért 
a Főméltóságu Kormányzó Urnák és Ígé
retet tett, hogy továbbra is a magyarság 
és az iparostársadalom érdekében fog 
munkálkodni. A közgyűlés melegen ün
nepelte Valaszkay Rezsőt, majd letár
gyalta a 20 pontból álló tárgysorozatot, 
melynek során megszavazta a városi 
tisztviselők és alkalmazottak karácsonyi 
segélyét.

H Í R E K

November 2-án áttétünk a téli 
időszámításra.

A hivatalos lap múlt szombati száma 
közölte azt a kormányrendeletet, amely 
intézkedik az országban a téli időszámí
tásra való áttérésről. A rendelet értel
mében

a nyári időszámítás november 2-án 
reggel 3 órakor megszűnik és he
lyébe ismét a középeurópai idő

számítás lép.
Eszerint november 2-án, hétfőn reggel 
3 órakor az órákat egy órával vissza 
kell igazítani. A téli időszámítás előre
láthatólag március végéig tart.

Kormányrendelet a sajtóközlemé
nyeknek a lapokban való kötelező 
közzétételéről. A hivatalos lap vasár
napi száma közölte a m. kir. kormány 
6300 sz. rendeletét, amelynek érjelmé- 
ben a miniszterelnök — amennyiben 
közérdekből szükségesnek tartja — el
rendelheti egyes közleményeknek az 
időszaki lapokban teljes terjedelemben, 
meghatározott címmel együtt, változta
tás nélkül való kötelező közzétételét. A 
rendeletben meghatározott kötelező köz
zététel kötelezettségének elmulasztása 
úgy a lap kiadójával, mint felelösszer- 
kesztőjével szemben szigorú büntetése
ket ir elő.

Pelsőc nagyközség uj jegyzője. A
m. kir. belügyminiszter Csorba Kálmán 
községi segédjegyző, várgedei lakost 
Pelsőc nagyközség jegyzőjévé nevez
te ki.

Irodalmi előadás a színházban.
November 2-án, hétfőn este a színház
ban a 80 éves Gerhardt Hauptmann tisz
teletére színre kerül a „Naplemente 
előtt* színmű. Az előadást Sándor Jenő 
gimn. tanár méltatása vezeti be.

Halálozás. Mózer János kőfaragó
mester 63 éves korában, október 25 én 
Rimaszombatban rövid szenvedés után 
elhunyt. Kedden temették el nagy rész
vét mellett.

Bírósági áthelyezések és kinevezé
sek. A magyar kir. igazságiigyminiszter 
dr. Radvdnyi Gábor rimaszombati kir. 
törvényszéki aljegyzőt a kassai, dr. Dobai 
Sándor rimaszombati kir. törvényszéki 
aljegyzőt pedig a nyíregyházai kir. tör
vényszékhez helyezte át. Mindkét fiatal 
jogász társadalmunk kedvelt tagja volt, 
úgyhogy távozásuk őszinte sajnálatot 
keltett. — A kassai kir. Ítélőtábla elnöke 
a m. kir. igazságügyi miniszter által 
joggyakornokká kinevezett dr. Lossonczy 
Kálmán susai és dr. Zlatinszky Béla 
nagysurányi lakosokat a rimaszombati 
kir. törvényszékhez osztotta be.

— A reformáció emlékünnepélye
szombaton délután 6 órakor kezdődik a 
ref. templomban a következő műsorral: 
1. Preludium, játsza: Szűcs György kán
tor. 2. Gyülekezeti ének. 3. Bibliát ol
vas és imádkozik Szűcs István lelkipász
tor. 4. Gyülekezeti ének. 5. Emlékbeszé
det mond Varga Imre lelkipásztor. 6. 
236. dicséret, énekli a Ref. Vegyeskar. 
7. A reformáció előzményei és kialaku
lása cimen előadást tart dr. Bolla József 
gimn. tanár. 8. Kersék János: „A refor
máció emlékünnepére". Szavalja: Szi- 
gethy Rózsa. 9. Alkalmi ének Kádár 
Gézától. Énekli a Ref. Vegyeskar. 10. 
Himnusz. Az énekkart Szűcs György 
kántor vezényli, önkéntes adományokat 
misszió célokra köszönettel fogadnak.

Legolcsóbban vásárolhat ?a£ ko S !r„
Ujfehértón. Tulajdonos: Dr. Kubinyi Tivadar.
Több millió akáccsemete, sorfa és subáiig, több százezer 
gleditsia-maclura-kanadai- és Jegenyenyar és egyéb sor
fák. Trágyázatlan nyíri homokon termelve, bármely tala
jon fogamzásbiztosak. — Kérjen árjegyzéket. 3—3

A finn-ugor testvériség Ünnepe az 
Egyesült Protestáns Gimnáziumban.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
középiskolák részére kötelezővé tette, 
hogy október utolsó hetében finn-ugor 
testvériségi ünnepséget tartsanak. A gim
názium önképzőkörének ez évi alelnöke, 
Hegedűs András VIII. osztályú tanuló 
október 23-án az ősi kapcsolatokról 
mélyenszántó és jól felépített megemlé
kezésében utalt a finn életformára, a 
finn lélek magasabhrendüségére és a 
magyarságot követésre hivta fel. Meg
rázó szavai maradandó nyomot hagytak 
az ifjú lelkekben.

Telek A. Sándor síremlékére a kö
vetkező összegek folytak be: vitéz 
Kapczy Tamás 10, Lusztig Menyhért, 
László és Samu 15 P. A kegyeletes célra 
adományokat „A kegyeletben a szeretet 
él" elve szerint elfogad a Rimaszombati 
Járási Hitelszövetkezet.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfcgad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal te ljes ít

Honvédeinkért. Pásztory Gyula gimn. 
tanár-földink, a huszti m. kir. magyar- 
ruthén állami gimnázium Vili. o. főnöke 
követendő példaként közli, hogy a veze
tése alatt álló magyar tagozatú Vili. 
osztály leánynövendékei műsoros délu
tánt rendeztek abból a célból, hogy 
annak bevételéből kötőpamutot vásárol
hassanak. A fonalból a leányok a fiú
tanulók részére bevezetett mindennapos 
kötelező félórás torna idején a harcoló 
honvédek számára melegruhát kötnek. 
Az intézet igazgatója, Gável Béla t. ü. 
főtanácsos a Vili. osztály leánynöven
dékeit nemes tettükért dicséretben része
sítette.

^  tisztán ta rto tt száj

meggát o l j a  fogai  romlását, j 
A mi ndennapi  fogápolás tehát | 

az egészség fontos parancsa. i

C h l o r o d o n f
f o g  p ' a  s i t a
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M iak olczy  - cu k rá szd á b a

fiatal intelligens kiszolgáló leány
f e lv é te t ik .

Találtatott három tekercs fonál. Iga
zolt tulajdonosa a helybeli magyar kir. 
rendőrkapitányságon a hivatalos órák 
alatt átveheti.

Hajnali boltitDz a Deák Ferenc- 
utcában. Könnyen végzetessé válható 
boltitüzet akadályozott meg október hó 
24-éről 25-re virradó hajnalban a rima- 
szombati tűzoltóság. Vasárnap reggel 2 
órakor Nagy Jenő textil- és papíráru 
nagykereskedő Deák Ferenc-utcai üzle
tének a raktárt összekötő szűk folyosó
ján tüzet fogtak a hamusládára helye
zett seprők. A tűz hamarosan elterjedt 
az üzlethelyiségben is és a rendkívül 
gyúlékony anyagok lángra lobbantak. A 
tulajdonos kutyájának szokatlan voni- 
tására figyelt fel a Deák Ferenc-utca 
sarkán őrködő rendőr, aki 2 óra 10 
perckor értesítette a tűzoltóságot, amely 
Sohler Béla parancsnok vezetése mellett 
5 percen belül a tűz színhelyén volt. 
Itt — annak ellenére, hogy a rimaszom
bati tűzoltóság nem rendelkezik teljes 
mértékben a hasonló tüzesetek eloltá
sához szükséges szénsavas készülékkel 
— nagy szakértelemmel és minél keve
sebb anyagi kárt okozva, hamarosan 
lokalizálta a veszedelmes tüzet. A gyors 
és sikeres tűzoltói beavatkozás folytán 
csupán az egyik polcon fekvő papíráru 
égett el és rongálódott meg mintegy 
3500 P értékben. A tűz azonban köny- 
nyen átterjedhetet volna a textil-árukra 
ás a tetőzetre is. A tűz keletkezése oká
nak megállapítására a szokásos hatósági 
vizsgálat megtörtént.

Irodalom.
Uj Idők, a magyar középosztály nép

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

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

Az Én Ujságom-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 „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg.

A „Hid“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára ’/*-ed évre P30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

Szerkesztői üzenet.
Kedves rimaszombati huszárok „Va

lahol Oroszországban". Mai számunk
tól kezdődően több példányban meg
indítjuk Nektek a „Gömör“-t, hogy ez 
által is megerősödjék az a kapocs, amely 
Rimaszombatot Tihozzátok fűzi. A ma
gyarok Istenének segítségét kérjük szá
motokra, hogy egészséggel és dicsőség
gel térhessetek vissza az édes Haza 
ölelő karjaiba, s a Rátok mindig sze
rető aggódással gondoló Rimaszombatba. 
Kedves rimaszombati huszárok, szeretet
tel köszöntünk mindnyátokat!

SZÍNHÁZ.
A napokban két jelentős vezető ma

gyar városférfiu ajkáról drámai hangú 
felhívás hangzott el a magyar színészet 
érdekében. A rendkívül agilis dr. Pohl 
Sándor kassai és a szociális érzéséről 
közismert Esztergár Lajos pécsi polgár- 
mester módjára én is felemelem szava
mat Galetta Ferenc és társulata érde
kében. Hiányolom a város úgy nevezett 
intelligenciáját, hiányolom a jól szituált 
kereskedő és iparos réteget, szembe
tűnő a tisztviselő réteg elmaradása, pe
dig meg kell állapítanom, hogy Galetta, 
a felvidéki közönség régi ismerőse, 
a felvidéki kisváros emelkedett kultur- 
nivójának megfelelő társulattal érkezett 
városunkba, a díszletek, a darabok ki
állítása minden dicséretet megérdemel
nek. De minden dicséretet megérdemel
nek a nemzet napszámosai, akik ma már 
régen kinőttek a színfalak léha világ
felfogásából és elhivatásukban szent 
küldetést látnak.

Rimaszombati magyarok, a 20 éves 
magyar múlt jegyében kérlek bennete
ket, édesítsétek meg a magyar élet ván
dorainak amúgy is keserű életét. Mutas
sátok meg, hogy Rimaszombat városa, 
Rimaszombat ősi magyarsága a magyar 
szinikultura pártfogója.

Most nem a darabok alapján akarom 
a színművészeket bírálni, illetve érzé
keltetni, hanem az eddigi összbenyomás 
alapján. A társulat női tagjai közül a 
közönség kedvence a csinos Rácz Lili, 
aki kedves-fiús megjelenésével, pompás 
humorával és groteszk táncaival igen 
hamar belopta magát a közönség szivé
be. Pólyák Vácy Kató kellemes, meg
nyerő jelenség, letisztult, diszkrét játék
kal, kis terjedelmű, de igen hajlékony 
hanggal. Fehér Györgyi sokoldalú mű
vésznő, a burleszktől a legfinomabb hu
morig, az operettől a drámáig minden
ben tökéleteset ad, énekel, táncol, intri
kál, mindenben elsőrangú. Budai Júlia 
ügyes anyaszinésznő, Barcza Erzsi és 
Sántha Anna méltóan illeszkednek bele 
a keretbe. A férfigárda élén az igazgató
val, a régi idők nagy bonvivánjával: Ga
letta Ferenccel, akiről azt hiszem elég, 
ha annyit mondok, művész a szó leg
szorosabb értelmében. Pálffy Györgyben 
egy nagy távlatú nagyvonalú színmű
vészt ismertünk meg, aki minden mű
fajban erőteljesen állja meg a helyét. 
Sarkadi bácsi kedves emlékünk a Pol
gár társulat idejéből, nagy felkészültségű, 
szerepét a legutolsó mozzanatig tökéle
tesen kidolgozó apaszinész. Koltay István 
kellemes hangú, jó mozgású, behízelgő 
mosolyu bonviván, aki a rimaszombati 
közönséget szerény modorával nyerte 
meg. Molnár Gyula a táncoskomiku
sok ninden jó sajátságával fel van ru 
házva. Kellemes meglepetést keltett Bár
dos Lajos, mint komikus. Fejlődő tehet
ség, aki még sokra viheti. Pállfy Lajos 
titkárról, bár csak egérfarknyi szerepek
ben láttuk eddig, megállapíthatjuk, hogy 
színpadra termett. Árvái Elek és Ker
tész János kisebb-nagyobb epizódszere
pekben arattak tetszést. A katonai szol 
gálatra bevonult Salczer karnagy helyét 
Fehér Lajos tölti be nagy szakértelem
mel és zenei tudással.

Rimaszombatiak, több idealizmust és 
áldozatkészséget vár tőletek a

Színházlátogató.

Az elmúlt héten vasárnap este telt 
házat vonzott az „Aranysága falevél" 
rendkívül hangulatos operett kitűnő elő

adása. Hétfőn a „Csak egy asszony 
van a világon" kacagtató operettet ismé
telték meg. Kedden élményszámba ment 
a „Milliomos" Bónyi-vigjáték előadása 
Pállfy Gábor nagyszerű rendezésében 
és főszereplésével. Szerdán és csütörtö
kön a nagy érdeklődéssel várt „Glória, 
a cirkusz csillagáét láttuk Galetta Fe
renc és Váczy Kató pompás szereplésé
vel. Csütörtökön délután ifjúsági elő- 
a4ásként került sorra a „János vitéz".

A jövő heti műsor.

Október 30-án, pénteken este mutatta 
be a színtársulat az egész országban 
óriási sikerrel futó „Vén diófa" operet
tet. Fedák Sári hires szerepében Budai 
Júlia jutott végre hálás alakításhoz. Okt. 
31-én, szombaton este és november hó 
1-én, vasárnap délután és este a derűs 
hangú, szellemes szövegű kedves „Vén 
diófá“-t megismétlik. — Halottak-nap- 
jára Gerhardt Hauptmann klasszikus 
darabját:a „Naplemente előtt" cimü ha
tásos színmüvet mutatják be Galetta 
Ferenccel a főszerepben. — Szerdán és 
csütörtökön este a „Szókimondó kis
asszony" („Vadvirág") kerül sorra Rima
szombat kedvenc szubretjének, Rácz 
Lilinek főszereplésével. — Pénteken este 
filléres helyárakkal, Galetta igazgató fel
léptével megismétlik „Glória, a cirkusz 
csillaga" sláger revü-operettet.

erdőben, titokzatos események verik fel 
az állatok birodalmát, mig nem a dzsun
gel bosszút áll a csendzavarók felett. 
Főszereplők: Hsa Miranda, Gustav Diessl 
és Fosco Giachetti. A jövő hét végére 
„Éjfélre kiderül" cimen a legújabb ma
gyar filmdrámát láthatjuk Bulla Elma 
és Simor Erzsi főszereplésével.

Eladó ház.
A Vezér-utca 1. s z .a .  egy 2 szo
bás, fürdőszobás és egy 1 szobás
lakás eladó.
Érdeklődni Szőllősy Istvánnál lehet.

Állást keres.
Egy intelligens középkorú ke
resztény hölgy, aki a német nyel
vet tökéletesen bírja, állást keres, 
mint társalkodónö, házvezetőnő vagy 

ápolónő. — C i m : a kiadóhivatalban.
• •

Üzlethelyiség;
t e l j  e s b eren d ezésse l kiadó.
Megtekinthető és értekezni le
het: Andrássy-u. 11. sz. alatt.

Beküldött könyvek.
Pékár Gyula: „A nő szabadságharca".

Öt éve halt meg Pékár Gyula, a XX. 
század magyar irodalmának egyik leg
gazdagabb kultúrájú és alkotóerejü szel
leme. Az irodalom örökké megújuló, lá
zas ütemű életében öt év nagy idő. Ilyen 
hosszú idő próbáját csak igazi tehetség 
állja ki.

Pékár Gyula mondanivalói azonban 
nem fakultak meg: minden mondata 
mögött az Írói anyagnak olyan tökéletes 
ismeretét, olyan mély felkészültséget 
érzi az olvasó, mely több az időszerű
ségnél is: időtlen. Kevés iró készült fel 
alaposabban és lelkiismeretesebben ve
szélyes pályára, mint ö. Olyan sokat 
tudott a világról, az életről, az ember
ről, hogy bár félszázadon át szinte sza
kadatlanul irt, mégsem mondhatott el 
mindent. Halála óta gazdag írói hagya
tékából már a harmadik kötet kerül a 
közönség elé; s ez a harmadik: „A nő 
szabadságharca" talán valamennyi közt 
a leghívebben mutatja meg Írói egyéni
ségét és helyét irodalmunkban. Terje
delmes tanulmányok sorakoznak a kö
tetben, s valamennyi a magyar esszé
irodalom egyéni hangú, uj utakon járó, 
jelentős értéke.

Pékár Gyula tudós volt és költő ; de 
szinte egyetemes tudása, lángoló fanti- 
zája és előadásának költői lendülete 
talán egyetlen könyvében sem egészítik 
ki egymást olyan szerencsésen, mint 
ebben a most megjelent posthumus kö
tetben, amelyet a Singer és Wolfner 
irodalmi vállalat adott ki. Ára fűzve 3.60, 
kötve 5'60 P.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap az idei film

évad legnagyobb sikert aratott hatalmas 
német filmalkotása, a „Hamis eskü" ke
rül bemutatásra. Anzengruber hires szín
padi müvének filmváltozata kristálytiszta 
havasi levegőt árasztó, mélységesen meg
rázó, szinte szokatlanul emberi hangú 
dráma a tiroli parasztok életéből. Fő
szereplői Edvard Köck és a négytagú 
Exl-család, apa, anya és két leánya, 
kik valamennyien tanulmányszámba me- 
nőalakitástnyujtanak.— November 2-án, 
hétfőn és 3-án, kedden komoly témájú, 
kitünően megrendezett francia filmre
mek fut a vásznon : „Tisztítótűz" cimen. 
Egy hires olasz operaénekes kálváriás 
sorsát állítja elénk az izgalmas történet, 
amelyet nagyszerű zene kisér. Fősze 
replők : Tito Schipa, a világhírű olasz 
tenorisla, Mireille Balin, Marié Glory és 
André Lefaur. — November 4-én, szerdán 
és 5-én, csütörtökön a német—olasz 
filmtársaság monumentális dzsungel film
jét látha'juk : „ítél a dzsungel" címmel. 
Lélekzetelállitó dráma folyik le az ős-

Kereskedelm it vé gze tt l e á n y
r im a szo m b a ti

üzemhez felvétetik .
Irodai gyakorlattal bírók előnyben.

Cint a kiadóban.

S P O R T .
Labdarúgás.

R. Törekvés—Tornaijai LSE 4:1 (2:0).
A saját pályáján utolsónak lejátszott őszi 
bajnoki mérkőzésén a Törekvés minden 
tekintetben kielégítő játékkal késztette 
megadásra jóképességü ellenfelét. A Tö
rekvés Juhász, Témák, Molnár — Bala
ton, Kardos, Mucsik — Fekete, Kisfa
ludy, Szapáry II., Murányi, Dombováry 
felállításban szerepelt az első félidőt 
csak 10 emberrel játszó TLSE ellen. 
Ennek ellenére a tornaljaiak lendületes, 
gyorsiitemü játékot diktáltak, úgyhogy 
az első 30 percben egyenrangú küzde
lem folyt. Később a Törekvés erősen 
felnyomul, támadást támadásra indit, 
amelyekből a 35 p-ben Kisfaludy gyö
nyörű lövéssel megszerzi a vezetést. 
Azután is több gólhelyzet adódik, amit 
azonban a tornaijai kapus nagyszerűen 
elhárít. A 41. p-ben Dombováry beadá
sát egy tornaijai játékos juttatja a ka
puba. 2:0 ra végződik a félidő a RTSE 
javára.

A második féldidő váltakozó és iz
galmas küzdelmet hozott. A 12. p-ben 
Dombováry beadásából Szapáry 11. a 3. 
gólt lövi. A 13. percben a TLSE szabadrú
gásból szépít 3:1- re. Ezután a helyi csa
pat teljes fölénybe kerül és a 22. p ben 
Dombováry szép góljával beállítja a 
végeredményt.

Bár a Törekvés tartalékoltan állott ki 
és két uj játékost is szerepeltetett, já
téka élvezetes és megfelelő volt. Min- 
denik tagja teljes tudását nyújtotta, de 
különösen Kardos, Molnár, Juhász ka
pus és a csatársor játéka emelkedett ki. 
Kisfaludy és Fekete már az első percek
ben megszerezték a közönség tetszését. 
Tornaija legjobb emberei a kapus és a 
balszél 'voltak. Magori biró kissé el
nyomta a helyi csapatot.

Ma, vasárnap Farkaslyukon játszik 
a Törekvés bajnoki mérkőzést az ottani 
FOTE ellen. Ettől a mérkőzéstől függ, 
hogy csapatunk megtarthatja-e vezeté
sét a bajnoki tabellán. Sportbarátok ki
sérjük el a Törekvést minél többen Far
kaslyukra, hogy ezáltal is önbizalmat 
öntsünk játékosainkba és ambicionáljuk 
őket a küzdelemre.

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


