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Rimaszombati Hősök.
I r t a :  v i t é z  B a r á t h  K á r o l y .

nem mindnyájunknak, mert ehhez a múlt időknek olyan tényei fű
ződnek, amelyek az egymást követő nemzedékek történetében éle
tet kiformáló erővel bírnak, tehát nem egy embernek, sőt nem is egy 
nemzedéknek az életére van kihatása, hanem van benne valami időt
álló, amely időtlen időknek szól. Ezért rimaszombati Hősök Emlékműve:

A rimaszombati hősök hazajöttek észak és dél, kelet és nyu
gat véráztatta harctereiről, élükön a közéjük szállt István vitézzel. 
Felsorakoztak márványba vésett neveikkel az ősi magyar város fő
helyén, szemeink előtt, sziveinkben. Itt vannak mind, akiket az első 
világvihar elsodort és akik élőfalként álltak az ellenség elé, életüket 
áldozva fel, hogy a haza földje és rajta az élet szabad és magyar 
legyen.

A felszabadult városba a felszabadulás emléknapján jöttek vissza. 
Megilletődve állunk meg az Emlékmű előtt, mert most már világosan 
látjuk a feleletet arra a „MIÉRT“-re, ami két évtizeden keresztül 
megválaszolatlanul égette a lelkünket. Nem volt értelmetlen és hiába
való a sok gyötrődés, a véresverejtékes küzdelem és életáldozat, mert 
kibontakozott belőle a szabad magyar élet virága és részben meg
érett már drága gyümölcse is. És akik ezt életük feláldozásával biz
tosították, a mai naptól kezdve a város szivében: emlékeztetnek és 
örtállnak.

Emlékeztetnek az örök magyar sorsra. Ez a sors, harcos sors. 
Az utolsó ezer év küzdelmeinek minden mozzanatát ismerjük. De ez 
csak kisebbik része népünk harcos sorsának. E mögött áll még má
sik hatezer esztendő, mely alatt a turáni nép Ázsia és Európa sík
ságain és népein keresztül verekedte magát a Kárpátok övezte ha
záig. Minden harc és elszánt küzdelem igen nagy életáldozatokat 
követelt. És a magyar történelemben minden emberöltő kitermelte a 
a nemzet hőseit, akik bátran, büszkén, mosolyogva élni és halni 
akartak és tudtak hazájukért. A mi korszakunk hőseinek sorát az 
1914— 1918-i világháborúnak áldozatai nyitották meg. Ezek is felso
rakoztak a szellem Atlaszok hosszú soraiba, akik vállaikon tartják a 
magyar eget.

Ezeknek a hőseinknek nem a siránkozó emlékezés állított em
lékművet városunk szivében és véste neveiket kőbe, hanem az egy- 
korszakbelieknek múltakba látó, s a jövendők ormaira hágó nemzeti 
önérzete, kegyelete és jogos büszkesége, amellyel feltekint megdicsőült 
harcos véreinkre.

Az égtájak minden irányából felsorakozott hősök nem azért jöt
tek haza, hogy mindennapi kicsinységeket kérjenek számon, de 
azért, hogy a haza földjén győzhetetlen szellemőrség legyenek. Itt 
fognak állni a betűk mögött láthatatlanul napsütésben, sötét viharban 
és őrzik az ősi rögöt. Ezt a rajvonalat nem tudja áttörni puskával, 
szuronnyal, karddal vagy bombával semmiféle ellenséges roham. Ezért 
lesz örökre ez a város magyar és ezért nem leszünk mi soha többé 
idegenek a saját otthonunkban.

Mi vagyunk itt igazán otthon. Minket köszönt ismerősként min
den rög, a föld szivének dobbanása, a napsugár aranylása, a vihar 
nyögése, a hazajöttek lelkének testvércsókja. Nekünk beszélnek mi
kor neveiket olvassuk : hősi helytállásról, életáldozatról, hazaszeretet
ről, magyar dicsőségről.

Az egekig magaslik fel előttünk éppen ezért ez az Emlékmű 
márványtömbjeivel, azokon a hősi halált haltak neveivel. Emberek 
jönnek-mennek el alatta ; apák, anyák, hitvesek, gyermekek, unokák 
és mások, mindnyájan egysorsu magyarok, mindig mély megindult- 
sággal. Az idő is jön-megy változatos eseményeivel, most éppen 
ujább élet halálharcunk iszonyatos hullámveréseivel. A rohanó idő 
lassan elmossa és magával sodorja a fájó emlékeket, s ezek helyébe 
az elődök helytállására és keménységére büszke magyar öntudat lép. 
És ha nem is látják majd a későbbi nemzedékek városunkból el
sodródó fiai, akkor is velük jár és eléjük magaslik az Emlékmű, mert 
hozzákapcsolódik titáni küzdelmeknek irányt mutató és jövőt építő 
értelme, és sugárzik róla a mindig élő hősi lélek ereje.

Szüksége van erre a szemmel látható és kézzel fogható nemzeti 
oltárra, nemcsak azoknak, akik azért jönnek majd ide, hogy itt be
széljenek idegen és ismeretlen föld takarta szeretteiknek leikével, ha

Állj és dacolj romboló idővel, 
állj és dacolj az elfeledéssel.
Védjen téged a nagy forgatagba 
az emlék és kegyelet angyala.
Ha nap ragyog és ha az eső mos, 
hogyha földet rázó vihar csapdos, 
megértjük, hogy : ez Isten beszéde, 
s rólatok zeng hősök szent emléke.

Vitéz Lukács Béla  
Rimaszombat megyei város 

e lső  d íszp o lg á ra .
Rimaszombat városa 1942. november

10-én, a trianoni rabságból való felsza
badulásának negyedik évfordulóján elő
ször köszöntheti magas közjogi méltó
ságra emelkedett nagy fiát: vitéz köve- 
csesi Lukács Bélát. Köszönti pedig azzal, 
hogy a város diszközgyülésén ünnepé
lyes keretek között átadja néki a dísz
polgári oklevelet, amely a szeretet és a 
bála, az öröm és büszkeség érzéseinek 
lesz majd fényes kifejezője.

Vitéz Lukács Béla, mint Rimaszombat 
megyei városnak első díszpolgára ebben 
a minőségében néhai édesapja : boldog 
emlékezetű kövecsesi Lukács Géza, Gö- 
mör és Kishont vármegye volt fő- és 
alispánja méltó örökébe lép. A kiváló 
apa nyomdokain meginduló és fiatalon 
a közéleti pálya csúcspontjára emelke
dett fiú bizonyára szerető szivének és 
a visszaemlékezéstől boldog lelkének 
meghatott érzéseivel veszi majd kezébe 
azt az okmáfiyt, amely őt szülővárosá
nak első emberévé teszi meg. A szülő
város pedig büszke örömmel tekint ked
ves Fiára, aki már kora gyermekkorá
ban hozzánött ehhez ,a rimaparti kis 
városhoz.

Vitéz Lukács Béla 1892. junius 6-án 
született Rimaszombatban a Koháry- 
utcai ősi kúriában. Már kis fiú korában 
kedvence volt mindenkinek, később pe
dig az ifjúság egyik legkedveltebb tag
jává vált. Kiváló tehetségű növendéke 
volt a rimaszombati Egyesült Prot. Fő
gimnáziumnak és diáktársai közvetlen 
és mindenkihez egyfoimán barátságos 
egyénisége mialt rajongásig szerették. Az 
érettségi után mérnöki pályára készült, 
azonban a világháború, amelyben nagy 
vitézséggel vett lészt, megakadályozta 
kedvenc terve keresztülvitelében. Gömör 
és Kishont vármegye törvényhatósága 
1917-ben választotta meg aljegyzővé a 
fiatal katonatisztet és ez időtől fogva 
hatalmas lépésekkel emelkedett azon a 
pályán, amelyre tehetsége és családi 
tradíciói képesítették, ötven éves korá
ban érle el a legmagasabb közjogi mél
tóságot, amikor Kormányzó Urunk leg
felsőbb elhatározása öt a hadigondozás 
tárcanélküli miniszterévé telte.

Vitéz Lukács Béla, mint ember is a ki
vételes egyéniségek közé tartozik. Állan
dóan mosolygó arca egy kiegyensúlyo

zott lélek tükörképét mutatja. Édesapjá
tól örökölte nagy közjogi tudását, egye
nes és büszke, azonban minden gőgös
ségtől ment jeliemét, édesanyjától pedig 
a szivbeli jóság sokrétű megnyilvánulá
sait. Mindkettőtől pedig a törhetetlen 
hazaszeretet és mélységes vallásosságot. 
Mi, rimaszombatiak nemcsak felszabadu
lásunk óta, de a megszállás nehéz évei
ben is sokszor és sokat éreztük vitéz 
Lukács Béla szerető jóakaratát. Ajtaja 
mindenkor nyitva volt a rimaszombatiak 
előtt és szivét is kitárta akkor, amidőn 
szülőföldjének érdekeiről volt szó. Szó
val és tettel segített mindenkin, aki 
igazságos üggyel fordult hozzá és ami
kor magasra iveit a pályája, akkor sem 
feledkezett meg arról, hogy bölcsőjét itt 
ringatták és ideköti őt az a kettős sir
halom is, amelytől a gyermeki s z ív  nem 
szakadhat el soha. Amidőn vitéz Lukács 
Bélát abból az alkalomból köszöntjük e 
helyen, hogy nemcsak saját érdemeinek 
elismerését veszi át szülővárosában, ha
nem egy szép és nemes aktusnak is a 
főszerepét tölti be ; tudjuk és érezzük, 
hogy Ö —- bármit hozzon számára is a 
jövő — a mi fiunk marad és mi is meg
őrizzük iránta az immár elszakíthatatlan 
kötelékekkel megerősített, szeretettel tel
jes ragaszkodásunkat.

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete vitéz kövecsesi Lukács Béla m. 
kir. titkes tanácsos, tárcanélküli minisz
ternek a áiszpolgári oklevelet 1942. no
vember 10. napján, kedden délelőtt 10 
órakor

a városháza nagytermében tartandó
diszközgyülésén ünnepélyesen átadja.

Az ünnepély sorrendje:
1. Magyar Hiszekegy. Előadja a Rima- 

szombati Magyar Dalegylet iá. Halász 
József karnagy vezetése mellett.

2. Éva László polgármester elnöki 
megnyitója: a díszpolgári oklevél át
adása.

3. Vitéz kövecsesi Lukács Béla minisz
ter, Rimaszombat díszpolgára a díszpol
gári oklevelet átveszi.

4. Himnusz. Előadja a Rimaszombati 
Magyar Dalegylet.
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A reformáció emlékezete.
Rimaszombat protestáns egyházai okt. 

31-én hagyományos keretek között ünne
pelték meg a reformáció emléknapját. 
Délelőtt 9 órakor az Egyesült Prot. 
Gimnázium tornacsarnokában az ifjúsági 
vallásos önképzőkörök rendeztek disz- 
ülést, amelyen megjelentek az igazgató- 
tanács tagjai, a tanári kar és a reformá
tus s evangélikus ifjúság. A „Te benned 
bizok...“ zsoltár eléneklése után Hege
dűs András Vili. o. tanuló mondott lé
lekbemarkoló szép imádságot, majd a 
már most kibontakozó hivatástudattal 
hirdette az Igét : Krisztus szeretetére 
szólitván fel az ifjúságot.

Az ünnepi beszédet Kisjaludy Lajos 
Vili. tanuló tartotta, kitünően felépített 
előadásában méltatta a reformáció jelen
tőségét : az örök tüzet, amelynek fényé
nél kell a ma ifjúságának is építő mun-, 
kát végezni. A két nagyhatású beszéd
hez méltóan illeszkedtek Lenner Stefá
nia VII. és Szabó Uuska 111. o. tanulók 
mélyen átérzett és ügyesen elmondott 
szavalatai. Az „Erős várunk nékünk az 
Isten" eléneklésével végződött a rövid, 
de bensőséges ünnepély.

Délelőtt 10 órakor folytak le az ün
nepi istentiszteletek.

Az evangélikus egyház délelőtti ün
nepi istentiszteletén vitéz Batáth Károly 
lelkész hirdette az Igét. Magasszárnya- 
lásu beszédében rámutatott az élet, a 
keresztyénség egyetlen alapjára: az Igére, 
amelyet meg nem dönthet az ellenség, 
amelyen a pokol kapui sem vehetnek 
diadalt, s amit minden hivő keresztyén
nek élete középpontjába kell állítania. 
A reformációi ünnepély délután 5 óra
kor vette kezdetét. Az evangélikus him
nusz, az „Erős várunk" 3 versének el
éneklése után Smid Lehel gimn. vallás
tanár emelkedett hangú buzgó imádság
ban kérte az Isten áldását az ünnep
ségre, a gyülekezetre és a hívekre. Mű
vészi élményként hatott felsööri Padi j 
Katalin lévai orgonamüvésznő szereplése, 
aki elsőnek Bach egyik leghatalmasabb 
müvét, a D. moll Toccatát, majd váro
sunk jól ismert hegedűművésze: Istók 
Endre kísérete mellett Bachnak a „Mi
atyánk, ki vagy a menyekben" dallamára 
irt korálfantáziáját játszotta el fiatalos 
lendülettel és hibátlan technikával. A 
tökéletes tolmácsolás és a nagyvonalú 
kiséret mély nyomot hagyott a hallga
tók lelkében. Ezután tartotta meg Am- 
minger Ferenc, az uj hitoktató-lelkész 
lendületes emlékbeszédét a reformáció 
áldásairól és kincseiről. Előadása érté
kes, mély és időszerű volt. Benne nem
csak kitűnő előadót, hanem kiváló ének
vezért és orgonistát is megismertünk 
későbbi szereplése során. Meg kell álla
ttunk Hettmann Piroska IV. polgárista 
növendék szereplése mellett. Erre a 
szavalóőstehetségre fel kell hivni a fi
gyelmet és megfelelő kiképzéséről, gon
doskodni kell. Reményik Sándor „Óriás" 
c. költeménye előadásában tényleg óri
ásivá magasztosult. A gyülekezeti vegyes
kar Kapi Gyula énekét tökéletes kidol
gozásban adta elő. Szánthó András Re
ményik egy másik versével derekasan 
megbirkózott. Handel örökbecsű Largo- 
jának hivatásos tolmácsolója akadt Istók 
Endrében, akinek kiforrott technikájú és 
mélyen átérzett hegedűszólóját Ammin- 
ger Ferenc kisérte orgonán megértőén. 
Az áhitatta! teljes hangulat méltó befe
jezése volt vitéz Bartith Károly lefkész 
költői szépségű záróimája és áldása.

A református templomban délelőtt 
az ünnepi istentiszteleten Boros Elemér 
segédlelkész látta el az oltári szolgála
tot és nagy hatást keltett beszédben 
méltatta a nap jelentőségét. A reformá
ciói emlékünnepélyen, amely délután 6 
órakor kezdődött meg, megjelent dr. 
runyai ’Sóldos Béla főispán, egyházme
gyei gondnok is. Sztics György kántor 
orgonán előadotf lélekbe áradó prelú
diuma nyitotta meg az áhitat zsilipjeit. 
A gyülekezeti ének után Szűcs István hit
tanár hirdette az Igét és megrázó erejű 
imádságot mondott. Majd Varga Imre lel
kipásztormagával ragadó szépségű emlék
beszédében szólott a reformáció nagy 
jelentőségéről. Hangsúlyozta, hogy a 
múlt tanulságai a jelen feladatainak 
megoldásában és a jövő reménységei
nek kialakulásában mekkora fontosság
gal bírnak. Beszédét hazafias lendületű 
szép imádsággal fejezte be és az ünnep
ség résztvevőit megáldotta. A Szűcs

György által kitünően betanított és ve
zetett re), vegyeskar az „Erős várunk 
nékünk az Isten* zsoltárt adta elő. Az 
összhangzatos énekszám után dr. Bottá 
József gimn. tanár tartott rendkívül nagy
vonalú előadást a „Reformáció előzmé
nyei és kialakulása" címén. Mélyen- 
szántó és sok helyütt filozófiai magas
ságra emelkedő, nagy hatást keltett ta
nulmányában a humanizmus történelmi 
szemléletét állította a hallgatók elé le-

Dr. Szász Lajos közellátási mi
niszter a „Belső front kötelessége" 
címmel nagyjelentőségű cikket irt 
a „Közellátási Értesítő" november 
negyediki számában.

A miniszter cikkében hangsú
lyozza, hogy a háborús kötelezett
ségvállalások között első helyen 
áll a közellátás. Az államvezetés a 
közellátás keretén belül gondosko
dik arról, hogy mindenki megkap
ja egyenlően és igazságosan a lét- 
fenntartáshoz szükséges javakat. Ez 
utóbbi feladat megoldásán nyug
szik nagymértékben a belső rend, 
a termelő munka és a gazdasági 
élet zavartalansága.

Amikor az állam magára vállalja 
azt a kötelezettséget, hogy polgárai 
létfenntartását biztosítja, ugyanakkor

joggal követel olyan teljesít
ményeket, amelyeket a nem
zet fennmaradásáért vívott élet
halálharcban minden egyes tag
jának magára kell vállalnia.

Rimaszombat városa a cseh
szlovák uralom alól való felszaba
dulásának negyedik évfordulójára 
egy hőn óhajtott vágyat vált va
lóra. Az emléknapon kerül ugyanis 
sor az elmúlt világháborúban ele
sett hős fiai emlékművének felavatá
sára, amelyet Mátrai-Makovics |enő 
festő- és szobrászművész tervezett 
meg. A szepességi travertintből el
készített emlékmű már ott áll ki
jelölt helyén, rajta azoknak a fér
fiaknak a nevével, akik a „Hazáért" 
adták oda életüket. Az örök emlé
kezetül szánt emlékmű homlokza
tára került a mai háborúk nagy 
magyar hősi halottjának, vitéz nagy
bányai Horthy István Magyarország 
Kormányzóhelyettesének neve is. 
Hiszen a Hadak-utján bizonyára Ö 
állott most az élére annak a sereg
nek is, mely egy negyedévszázad
dal ezelőtt a világ négy táján bi
zonyította be a magyar katona hal
hatatlanságát.

Rimaszombat felszabadulásának 
emléknapján, 1942. november 10-én, 
kedden zászlódiszbe öltözik a város 
és vasárnapi munkaszünetet tart. 
Délelőtt 9 órakor a keresztény fe
lekezetek templomaiban ünnepi is
tentiszteletek lesznek. 10 órakor a 
városháza nagytermében díszköz
gyűlés folyik le, amelyről más he
lyen emlékezünk meg. Fél 12 óra
kor kezdődik

bilincselő előadói készséggel. Szigethy 
Rózsa személyében kiforrott tudásu sza
valótehetséget ismertünk meg, aki a 
lévaiak elhunyt kiváló költőjének, Ker- 
sék Jánosnak egy alkalmi költeményét 
tolmácsolta szivekbemarkolóan. A ve
gyeskar adta végül elő lendületes telje
sítménnyel Kádár Géza egy alkalmi 
énekét Szűcs György kántor szakavatott 
vezetése mellett.

Mindkét nívósán megrendezett vallá
sos ünnepély a magyar imádság: Kölcsey 
Himnuszának magasztos hangjaival zá
ródott.

Ez nem áldozatot, hanem köteles- 
ségteljesitést jelent. Áldozatot a 
magyar honvéd hoz.

— Mikor a közellátás ügyeinek ve
zetését átvettem, megemlékeztem 
arról, hogy a magyar köztisztvise
lői kart három tulajdonság jellemzi:

a tisztesség, szorgalom és szak
tudás.

Mikor elsőizben fordulok az ország 
nyilvánosságához, azt szeretném, 
ha mindenki megértené kérésemet 
és erre a három tényezőre alapí
taná életét és munkáját.

Tisztesség, szorgalom és szak
tudás mellett azonban a közérdek 
mindenek felett álló elsőbbségének 
megértése és átérzése is szükséges. 
A közellátás biztosításáért egyelőre 
csak kérő szóval fordulok a ma
gyarság lelkiismeretéhez. Segítsünk 
egymáson, gondoljunk harcos hon
védőinkre, vállaljuk jó szívvel a 
nélkülözést. Ez a belső front leg
fontosabb kötelessége.

a Horthy Miklós-téren a Hő
sök Emlékművének leleplezési 

ünnepélye
a következő műsorral:

1. Magyar Hiszekegy. Előadja a 
levente- és cserkészzenekar Ham- 
merschmiedt József karnagy veze
tése mellett.

2. A keresztény egyházak lel
készei megáldják az emlékművet.

3 Alkalmi költemény, szavalja a 
szerzője: Kun György.

4. Ünnepi felavató beszéd. Tart
ja: vitéz kövecsesi Lukács Béla m. 
kir. titkos tanácsos, tárcanélküli m. 
kir. miniszter, Rimaszombat dísz
polgára.

5. Himnusz. Előadja a Rima- 
szombati Magyar Dalegylet id. Ha
lász József karnagy vezetése mel
lett.

6. A Hősök Emlékmű-Bizottsága 
nevében Sichert Károly elnök át
adja az emlékművet Rimaszombat 
megyei város polgármesterének.

7. Éva László polgármester az 
emlékművet átveszi.

8. A Hősök Emlékművének meg
koszorúzása.

9. Szózat. Előadja a Rimaszom
bati Magyar Dalegylet.

Az ünnepségre Rimaszombat vá
rosa és a Hősök Emlékmű-Bizott
sága meghívta a Kormányzó Ur 
Őfőméltóságát, az illetékes polgári 
és katonai hatóságokat is. Az 
ünnepségen vitéz Kereszies-Fischer 
Ferenc m. kir. belügyminisztert dr.

runyai ’Sóldos Béla kormánybiztos
főispán képviseli. A m. kir. pénz
ügyőrség gömöri kerülete 100 
tagú diszszázaddal vonul fel. Mint 
értesülünk, az Országos Magyar 
Tűzharcos Szövetség ózdi főcso
portja 32 tagú küldöttséggel, kür
tössel és zászlaja alatt jelenik meg 
a felavatáson.

Az ünnepség előestéjén, novem
ber 9-én, hétfőn este Galetta Fe
renc színtársulata ünnepi dísz
előadást tart. Színre kerül a nem
rég elhunyt kiváló magyar Írónak, 
Hunyady Sándornak irredenta drá
mája, a „Feketeszáru cseresznye". 
Az előadás előtt és közben Kun 
György postafőnök saját költemé
nyét, Pállfy György színművész 
pedig Telek A. Sándor egy haza
fias versét szavalja. A Nemzeti 
Filmszínházban is aktuális magyar 
film kerül színre „Sarajevo" címen. 
Rimaszombat emléknapjáról az is
kolákban is megemlékeznek házi 
ünnepélyek keretében.

Halottak-napján
kegyeleles lélekkel emlékeztünk mind
azokra, akiket szerettünk, s akik 
örökre elköltöztek körünkből. Min
denszentek - napján csodálatosan 
szép őszi idő virradt ránk, s a 
temetők friss virágokkal elborított 
sirhantjaihoz tömegek zarándokol
tak ki. E  napra messze távolról 
is hazajött mindenki, aki csak te
hette, hogy lerója szivbeli kötele
zettségét kedves halottja sírja előtt.

Mindenszentek-napjának délután
ján néhai Széman Endre prelátus 
sírja előtt áhitatos imát modottak. 
A kegyelet virágai illatoztak a 
hősök sírjain is, amelyeket a múlt 
hónap folyamán lófő Hadnagy Imre 
tanár vezetése mellett a polgári 
iskola fiunövendékei hoztak rend
be igaz szeretettel. Úgy halljuk, 
hogy a derék fiuk  a jövőben is 

' gondozni óhajtják a katona síro
kat, amiért őket hála és dicséret 
illeti meg. A hősök sírjainál a dél
után folyamán megjelent a hely
őrség tisztikara is, s kivonult egy 
diszszakasz, amely az „Imához“ 
vezényszó mellett tisztelgett az 
1914—1918-as honvédelődök örök 
nyugvóhelye előtt.

Es amikor emlékeztünk e napon 
hatodainkról s köztük a régi há
borít elesettéiről, akkor felszakadt 
belőlünk az ima, hogy a gondvi
selő Isten óvja és védje meg azo
kat, akikre valahol messze Orosz
országban minden pillanatban ott 
leselkedik a halál angyala. Adja 
az Isten, hogy a legközelebbi Ha
lottak-napján ne kelljen újabb hősi 
áldozatokra emlékeznünk, hanem 
egy boldog, békés és szabad or
szág a kegyelet mellett bensőséges 
lélekkel adhasson hálát a meg
maradtokért.

Iskolai szünnap. Dr. Szinyei-Merse 
Jenő vallás- és közoktatásügyi minisz
ter rimaszombati látogatása alkalmából 
valamennyi iskolában a november 3-i, 
keddi napra tanitási szünetet rendelt el.

A tábori postacsomagok küldése.
Am. kir. posta vezérigazgatóságától nyert 
értesülés szerint az ezidőszerint forga
lomban levő bélyegzőszelvényes tábori 
postai levelezőlapok mindhárom szel
vénye november hó végéig továbbra is 
felhasználható. Ezen időn belül az egyes 
postahivatalok, ugyanazon levelezőlap
hoz tartozó szelvényekkel, egynél több 
postai csomagot vesznek fel. A karácso
nyi ünnepekre való tekintettel, legké
sőbb e hó végéig, egyizben 2 kg os 
csomagot is fel lehet adni.

Szász Lajos
közellátási miniszter a belső front 

kötelességéről.

---------------- ♦♦----------------

A Hősök Emlékművének felavatása.
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T i t k o s
vágya mindenkinek, hogy egy
szer vagyonhoz jusson. Ez a 
vágya k ö n n y e n  teljesülhet,

vegyen Államsorsjegyet,
ennek segítségével könnyen juthat 
nagyobb pénzösszeghez. — Ára: 
egész 3 P, fél 1.50 P. Főnyeremény

4 0 . 0 0 0
a. P.

29.360 nyeremény 420.000 pengő 
értékben.

H ú z á s  decem ber 4 .
A sorsjegy kapható sorsjegyfő- 
árusitóknál, valamint az összes 

dohánytözsdékben.

M egjelent a
term ésbeszolgáltatási rendelet.

A hivatalos lap keddi száma közölte 
azt a kormányrendeletet, amely az 1942— 
1943. gazdasági évre termésbeszolgálta
tási kötelezettséget állapit meg. A ren
delet értelmében a közellátástigyi mi
niszter a közellátás biztosítása érdeké
ben a termelőt arra kötelezi, hogy

1943. évi terméséből a kataszteri 
tiszta jövedelem minden aranykoro
nája után különféle terményeket be
szolgáltasson.

Közellátási hirek. A közellátásügyi 
miniszter megengedte, hogy átmenetileg 
— 1943. február 28-ig — a kéthónapos
nál fiatalabb és 15 kg-nál könnyebb 
szopósmalacokat a községi elöljáróság 
engedélye nélkül is le lehet vágni. — A 
közellátásügyi miniszter rendeletet adott 
ki, amely szerint november l-től kezdve 
a hatósági finomliszt- és kenyérjegy fi
nomliszt-szelvényeire havonként és sze
mélyenként 80 dkg fehér és 80 dkg 
kenyérlisztet kell kiszolgáltatni. A száraz
tésztafélék havi fejadagja 160 dkg. — 
Miniszteri rendelet szerint magánsze
mélyek háztartásuk évi zsirszükségleté- 
nek fedezésére a háztartásukhoz tartozó 
minden négy személy után, amennyiben 
azok három éven felüliek, egy-egy ser
tést hizlalhatnak. Egy sertés hizlalására az 
a háztartás is jogosult, amelynél a há
rom éven felüli személyek száma négy
nél kevesebb. A háztartási alkalmazot
tak a családtagokkal egyenlő elbírálás 
alá esnek. — Közel négyszázezer ható
sági árjelző plakátot küldtek szét az 
ország minden részébe, melyeket az 
egész ország területén hétfőn reggel 
kellett kifüggeszteni a piacokon, vásár
tereken, élelmiszerüzletekben, füszere-

A hivatalos lap a továbbiakban közli 
a közellátásügyi miniszter rendeletét, 
amelyben a termelők 1943. évi kenyér- 
gabonabeszolgáltatási kötelezettségét ál
lapítja meg. A rendelet értelmében min
den mezőgazdasági termelő köteles 1943. 
évi terméséből egész szántóföld-terüieté- 
nek egy-egy aranykorona kataszteri 
tiszta jövedelme után 10—10 kiló búzát, 
rozsot, vagy kétszerest, egy-egy katasz
teri hold után, azonban legfeljebb 200 
kilót, később megállapítandó módon és 
időben beszolgáltatni.

A termelő az 1942—43. gazdasági év
ben úgy köteles gazdálkodni, hogy be- 
szolgáltatási kötelezettségének maradék
talanul eleget tudjon tenni. Ha a terme
lőt kár éri, a beszolgáltatási kötelezett
ség csökkentését kérheti.

Enyhítették a z elsötétitési 
rendelkezéseket.

A. m. kir. honvédelmi miniszter 
november 2-től kezdődően az egész 
országban

az elsötétítés kezdetének idő
pontját esti 23 órában állapí
totta meg.

Az elsötétítés reggel 5 óráig tart.
A rendelkezés — amint azt a 

honvédelmi miniszter a rádióban 
és a sajtóban is kifejezésre juttatta 
— nem jelenti, hogy a légi veszély 
csökkent volna.

Az elsötétítés időpontjának ki
tolását csak kisérletképen és 
az ország lakosságának fegyel
mezettségében bízva rendel
ték el.

A légoltalmi rendelkezések egyéb
ként továbbra is érvényben ma
radnak.

seknél stb. Az uj árplakátokat azért ad
ták ki, mert a tavalyi ármegállapítás óta 
néhány közszükségleti cikk árában vál
tozás következett be.

— Koszorumegváltás. A rimaszom
bati Hősök Emlékművének leleplezési 
ünnepélye alkalmából koszorumegváltás 
címén a hadiárvák és özvegyek javára 
a Rimaszombati Járási Hitelszövetkezet
hez befolyt: Pénzügyigazgatóság és a
melléje rendelt számvevőség tisztviselői 
kara 30. — Sichert Károlyné és Kontra- 
tovich Jolán fivérük emlékére 30 P. — 
Rimaszombati Járási Kereskedelmi Gré
mium 20, Rimaszombati Járási Ipartes
tület 20 P.

A MÁV téli menetrendje november 
2-án hajnalban lépett életbe. Rimaszom
bati és távolsági viszonylatban a jelenleg 
érvényben lévő menetrend nem változott. 
Miskolc és Kassa között a délelőtti 
gyorsvonatcsatlakozás megszűnt, helyette 
ugyanakkor áramvonalas díjszabású köz
lekedést létesítettek. Az államvasutak 
ezúttal is felkérték az utazóközönséget, 
hogy csak a legszükségesebb esetben 
utazzék és csak kevés utipodgyászt vi
gyen magával.

Köd lepi a tájat.
Lehullott a fáknak elsárgult levele; 
Száraz galyakat ráz élesen süvöltve 
Az ősz hideg szele.

Nem susog a nyárfa,
Nem csendül a madár édes dala rajta, 
Aljában nem cseveg aranyos leányka 
Mézesszavu ajka.

Köd és szél majd elül,
Madárdal Is csendül, ha susog a nyárfa. 
HejI De vársz-e Te majd alatta  szeretve 
Gyönyörű leányka I

—él—

— Házasság. Miklós Anna m. kir. 
egészségügyi védőnő, Csorvás és dr. Istók 
Barnabás kir. törvényszéki biró, Rima
szombat házasságot kötöttek.

Vitéz L u k á c s  B é l a  Gömörben. 
Rozsnyó megyei város november 8-án, 
vasárnap délelőtt ünnepli felszabadulá
sának negyedik évfordulóját. Az ünnepi 
beszédet vitéz Lukács Béla tárcanélküli 
m. kir. miniszter tartja, aki vasárnap 
délután Runyában részt vesz az ottani 
újjáalakított ref. templom felszentelésén 
is. Mindkét ünnepségen a miniszter tár
saságában megjelenik dr. runyai 'Sóldos 
Béla főispán és dr. Horváth Árpád alis
pán is. A runyai templom felszentelését 
Varga Imre rimaszombati lelkipásztor 
végzi.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
e havi rendes ülését november 11-én, 
szerdán délelőtt 10 órakor tartja meg. 
Ugyanaznap délelőtt fél 12 órakor a 
törvényhatósági kisgytilés rendes ülést, 
fél 1 órakor pedig a vármegye törvény- 
hatósági bizottsága rendkívüli közgyű
lést tart Rimaszombatban.

A katolikus férfiak Oltáregyesülete 
november 13-án, pénteken este 7 órakor 
a Széman-Intézetben taggyűlést tart.

Halálozás. Id. Gecse József kőműves
mester, városunk iparostársadalmának 
tiszteletben álló tagja, munkás életének 
73-ik évében november 4 én Rimaszom
batban meghalt. Az elhunytat bánatos 
özvegye, szerető gyermekei, nagyszámú 
unokái és kiterjedt rokonság gyászolják. 
Temetése november 6-án ment végbe 
nagy részvét mellett.

Politikai hirek. Dr. Kállay Miklós m. 
kir. miniszterelnököt, a Magyar Élet 
Pártjának vezérét Eger városa ország
gyűlési képviselővé választotta meg. — 
Magyarország Kormányzója dr. Bdrtfay 
Gusztáv miniszteri tanácsost a m. kir. 
pénzügyminiszter előterjesztésére állam
titkárrá nevezte ki.

A Máriássy-család gyásza. Fájdal
mas veszteség érte a márkus- és batiz- 
falvi Máriássy-családot. Legidősebb tag
ja : márkus- és batizfalvi Máriássy Barna 
ny. belügyminiszteri h. államtitkár no
vember 5 én Budapesten hosszas szen
vedés után 83 éves korában meghalt 
Temetése november 7-én, szombaton 
délután Budapesten a Kerepesi-temetö- 
ben ment végbe nagy részvét mellett. 
Az elhunytban főispánunk felesége: dr. 
runyai ’Sóldos Béláné sz. márkus- és 
batizfalvi Máriássy Lili nagybátyját vesz
tette el. Vele együtt az elhunytat előkelő 
rokonság, köztük a primóczi Szentmik- 
lóssy, dolinái és draskóczi Dráskóczy 
és a bacska-madarasi Kis családok 
gyászolják.

A rheymás megbetegedések

nagy részét rossz fogak okozzák I 

Újabb bizonyíték arra, hogy milyen 

fontos fogának helyes ápolása.

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a

A  jövő évben százmillió pengő áll az 
ONCSA rendelkezésére.

Az 1943. évi állami költségvetés 
az eddigieknél is különösebb gon
dot fordít arra, hogy még a mai 
nehéz időkben is jelentős össze
gekkel támogassa a szociális téren 
felmerült kívánságokat. Ezeknek a 
kérdéseknek a megoldása a belügy
minisztérium hatáskörébe tartozik. 
A belügyi kormányzat költségveté
sének legnagyobb tétele az Orszá-j 
gos Nép- és Családvédelmi Alap
pal kapcsolatos kiadásokra vonat
kozik: a jövő esztendőre erre a 
célra kereken 100 millió pengőt 
irányoztak elő. Az alap rendelte

tése ismeretes: a leginkább támo
gatásra szoruló néprétegek gazda
sági, erkölcsi és szellemi feleme
lése utján az életviszonyok javítása 
és a társadalmi kiegyenlítődés elő
segítése, továbbá a népesség sza
porodásának előmozdítása. Az alap 
bevétele az állami illetékekből be
folyó összeg 27 százaléka, amely 
a törvény rendelkezése folytán az 
1943. évben 46 millió pengőnél 
kevesebb nem lehet, továbbá a 
nép- és családvédelmi pótadó, va
lamint az esetleges adományok, 
hagyományok és kamatok.
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Dicsérő elismerés. Buresch János 
páncélos honvéd tart. szakaszvezetőt, 
Buresch János kir. törvényszéki főtiszt 
fiát, a szovjet elleni hadjáratban augusz
tus hó 6-tól 20-ig vivott súlyos ütköze
tekben az ellenség előtt tanúsított ön
feláldozó és vitéz magatartásáért páncé
los hadosztályi dicsérő elismerő okirat
tal tüntették ki.

A Magyar Tűzharcos Szövetség ri
maszombati csoportjának választ
mánya november 5 én ülést tartott. Dr. 
Dohnányi Dezső alelnök üdvözölte a ka
tonai szolgálatból visszatért dr. Istók 
Barna elnököt, aki az elnöklést átvette 
és a vezetőséget arra kérte, hogy a belső 
front megszilárdításához a csoport tag
jaival együtt járuljanak hozzá. Ezután a 
választmány elhatározta, hogy a novem
ber 10-i ünnepségeken a tűzharcosok 
testületileg jelennek meg, az Emlék
műre koszorút helyeznek és az ózdi 
bajtársak tiszteletére táborozást rendez
nek. A választmány ezután meghallgatta 
dr. Gabonás János vezetötiszt jelentését. 
Tudomásul vette a választmány, hogy a 
Szövetség vitéz Vaskői Károlyt a cso
port törzsvezetőjévé nevezte ki. Dr. Is
tók Barna elnök szívélyes szavakkal kö
szöntötte Valaszkay Rezső vezetőségi 
tagot legfelsőbb helyről jött kitüntetése 
alkalmából és az ülést bezárta.

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

Helyesbítés. Múlt heti számunkban 
Kun György „Halottak estéjén" cimü 
versének 15. sorát egy szó kihagyásával 
közöltük. Az eredeti verssor igy hang
zik: „Vájjon mennyi magyar élet fog még 
ott künn összetörni...?"

Jótékony adomány. Kozlay Kálmán 
volt rimaszombati, jelenleg szekszárdi 
állami gimn. tanár lapunk utján a „Ha- 
lottak-napja" alkalmából koszorumeg- 
váltásként 5 P-t küldött a Vöröskereszt 
rimaszombati fiókjához hadicélra való fel- 
használásként.

Közérdekű felhívás. A város polgár- 
mestere felhívja a város hazafiasán érző 
lakosságát, hogy házaikat november 10-én 
reggel 7 órakor lobogózza ki. -— A pol
gármester felhívja a Hősök Emlékművén 
lévő hősi halottak hozzátartozóit, hogy 
az ünnepségen a számukra fenntartott 
helyeket foglalják el.

A határvadászok bábszínháza no
vember 15-én, vasárnap délután 3 és 6 
órakor a Gondtizöben lévő kaszárnyában 
díszelőadásokat tart. Színre kerül a 
„Háry János" szinmü.

Az ócska cipők gyűjtése az elmúlt 
hét végén szép sikerrel járt. A derék 
cserkész-ifjak mintegy 150 pár használt 
cipőt gyűjtöttek a jótékonycél szolgála
tában össze, amelyek kellő javítás ese
tén újra használhatóvá válnak.

A „Tükör" legújabb száma A „Fóti 
dal" születéséről, az 1842. évi híres fóti 
szüretről közöl forrásértékű s egyúttal 
hangulatos cikket a „Tükör" novemberi 
száma. A „Tükör" fényképei és rajzai, 
köztük Dulovits Jenő mesterfényképei, a 
mai magyar művészet legjobb alkotásai 
közül kerülnek ki. A „Tükör" Révay Jó
zsef szerkesztésében és a Franklin-Tár- 
sulat kiadásában jelenik meg.

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.

„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 130 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

SZÍNHÁZ. =
Az a ritka megtiszteltetés, amely a 

múlt hét végén Galetta Ferenc-szintár- 
sulatát dr. Szinyei-Merse Jenő vallás-és 
közoktatásügyi miniszter látogatásával ér
te, a magyar kultúra legfőbb őrének kitün
tető figyelmességén kivül elsősorban azt 
bizonyítja, hogy az idei cseretársulatunk 
jóhire már a magasabb helyekre is el
jutott. A színtársulat itteni szereplésének 
harmadik hetében egyébként szorosabbá 
vált a kapcsolat a színészek és a kö
zönség között. Örömmel láttuk már 
a zsúfolt házakat is, bizonyságául annak, 
hogy a jó darabok és a kifogástalan 
előadások Rimaszombatban — mint min
dig — most is megértésre találnak.

Az elmúlt héten a színtársulat min
den tekintetben teljes kielégítő szerep
lésével nyerte meg a közönség tetszését. 
„Glória, a cirkusz csillaga" előadása 
bebizonyította, hogy „dióhéjban" is le
het hatásos reviioperettet vidéki szín
padra hozni. Galetta Ferencnek, a ren
dezőnek érdeme ez elsősorban. Úgy a 
„Glória", mint azt követően a „Vén 
diófa" pompás előadásai az operett
együttesnek hoztak zajos sikert. Mind
kettőben nagyszerű táncokat is láttunk, 
amelyekből Rácz Lilin, Molnár Gyulán és 
Bárdos Lajoson kivül Vácy Kató, Ker
tész János és Koltai István is kiemel
kedő tánckészséget mutattak be. Rend 
kivül megható volt a „Glóriádban Sar- 
kady Gusztáv Bajazzó-szerü alakítása, 
mig a „Vén diófa"-bán Budai Júlia ter
mészetes és izzig-vérig magyaros izü 
nagyasszonya emelkedett ki a sok de
rűt és hangulatot fakasztó operett elő
adásából. Rácz Lili dizőze hamisítatlan 
„Turay-izü" alakítás volt.

November 2-án, hétfőn este kaptuk 
az első drámai előadást, amely valóban 
művészi élmény számba ment. A nagy 
német Írónak, Gerhardt Hauptmannak 
80. születésnapja alkalmából került sor 
a „Naplemente előtt" cimü világhírű 
színműre. Ez alkalommal a színház az 
utolsó helyig megtelt. Elöljáróban Sán
dor Jenő gimn. tanár átfogó erejű és a 
szakértő kezével megirt, nagy tetszést 
aratott felolvasásában méltatta a modern 
művészi drámairás atyamesterének élet
művét, hatalmas Írói vénáját, amellyel 
olyan kifejezően tudja megrajzolni az 
emberi fájdalmakat. Ezt a mélységes em
beri szenvedést rajzolta meg Clausen 
tanácsos alakjában Galetta Ferenc mes
teri módon és hatalmas drámai kész
séggel. Mélységes átéléssel tolmácsolta 
a nagy Író súlyos veretű szavait és 
szinte fokról-fokra emelkedett a drámai 
magaslatra, magával ragadván a hallga
tóságot is. Galetta Ferenc, a „nagy bon- 
viván" bebizonyította, hogy a szini kul
túra nehéz talaján is méltóan megállja 
a helyét. Vele együtt a társulat minden 
tagja szinte 24 óra alatt változott át a 
könnyű súlyú operettekből drámaivá, 
kiváló minőségű prózai előadást mutat
ván be. Szinte nehéz közöttük az elis
merés szempontjából kivételt tenni, mind
nyájukat ugyanis egyforma dicséret il
leti meg az összhangzatos és valóban 
kifogástalan előadásért. Kívánatos lenne, 
hogy a forró sikert aratott darabot — 
azok kedvéért, akik nem láthatták — 
megismételnék.

Kedden csaknem telt ház előtt meg
ismételték az „Aranysárga falevél" cimü 
operettet nagy tetszés közepette.

Szerdán és csütörtökön Eisemann Mi
hály mindenütt nagy- sikerrel játszott 
zenés-vigjátéka: a „Szókimondó kisasz- 
szony (Vadvirág)" került színre. Két telt 
ház kacagta végig a derűs hangú és be
hízelgő zenéjü kedves darabot, amelynek 
főszerepét Rácz Lili játszotta aranyos 
kedélyének és virágzó fiatalságának pa
zar kisugárzásával. A lényéhez szabott 
pompás szerep alkalmat adott néki arra, 
hogy a vidéki színjátszás kereteit is 
meghaladó alakítást nyújtson. A szóra
koztató darabban hálás szerepeket kap
tak Vácy Kató, Budai Júlia, Barcza Erzsi, 
Pálffy György, Koltai István, Bárdos 
Lajos, Sarkady Gusztáv, Árvái Elek, Fe
hér Györgyi, Sántha Anna és Hegedűs 
János is. Valamennyien kitünően rajzol
ták meg alakjaikat, de külön is elisme- 
résreméltó volt Molnár Gyula jól sike
rült, jellegzetes falusi alakja. A megerő

sített zenekart Halász Nándor, az uj 
karnagy vezette nagy lendülettel.

Csütörtökön délután ifjúsági előadás
ként ismételték meg az „Aranysárga fa
levél" operettet. Pénteken 6 szór került 
színre a különleges sikert aratott „Vén 
diófa".

A jövő heti miisor:
November 7 én, szombaton este és 

8-án, vasárnap délután és este a „Pesti 
éjszaka" cimü látványos nagy operett 
kerül műsorra. Zenéjét Nádor József, a 
híres nótaköltő irta, egyik slágerét: a 
„Hindu lány" cimü nótát a rádióból már 
országszerte éneklik. A főszerepet, egy 
aranyos kis lányt Pólyák Vácy Kató 
játsza. — Hétfőn este Rimaszombat em
léknapjának előestjén

ünnepi díszelőadásban hozza színre 
a társulat Hunyady Sándor leghí
resebb és legmagyarabb darabját, 
a „Feketeszáru cseresznyé t".

A bérleteket déli 12 óráig kell kiváltani. 
— Kedden este Galetta Ferenc fellép
tével, filléres helyárak inellett „Glória, 
a cirkusz csillaga" revü-operettet ismét
lik meg közkívánatra. — Szerdán és 
csütörtökön ilniczky László sláger-ope
rettje, a „Divat és szerelem" van mű
sorra tűzve. Ragyogó táncszámok, sok 
humor és fülbemászó muzsika jellemzik 
ezt az operettet, amelynek keretében 
valóságos divatbemutatót visznek a höl
gyek a színpadra. — Pénteken ismét 
filléres előadás lesz.

Életbelépett az üzletek 
téli zárírája.

Rimaszombat megyei város polgár- 
mestere a m. kir. közlekedési és keres
kedelmi miniszter 1942. évi 134.800 K. M. 
számú rendeletének 8. szakasza alapján 
az üzletek záróráját f. évi november hó
5-től kezdődő hatállyal ideiglenesen a 
következőképen állapította meg :

Fűszer-, csemege-, vegyes-, cukorka-, 
gyümölcs- és élelmiszerkereskedések nyi
tása reggel 8 óra. Déli szünet fél 1—2 
óráig. Délutáni nyitás 2 óra, zárás fél 
6 óra.

Egyéb kereskedések nyitása reggel fél 
9 óra, déli szünet fél 1—2 óráig. Dél
utáni nyitás 2 óra, zárás fél 5 óra. A 
papirkereskedők reggel fél órával előbb 
nyithatnak. A piaci kereskedőkre is az 
üzleti zárórák vonatkoznak. A vásárok 
alkalmával a déli szünet nem kötelező.

A rendelkezés végrehajtását szigorúan 
ellenőrizni fogják, megszegését kihágás
ként kezelik.

Nemzeti Olmszinház kft.
Szombaton és vasárnap újabb mű

vészi eszközökkel megrendezett magyar 
film kerül műsorra: „Éjfélre kiderül" 
cimen. Barabás Pál nagysikerű regényé
ből, az „Esküvő után“-ból készült pom
pás filmváltozat egy budapesti bérház 
keresztmetszetét adja. A szellemes tör
ténet egy éjszaka izgalmait tárgyalja, 
átszőve komoly és komikus helyzetek 
sorozatával. Főszereplők : a halkszavu 
Bulla Elma, a szépséges Simor Erzsi, a 
szirén-hangú Rácz Vali, a kitűnő C or- 
tos, Tímár, Hajmássy, Lehotay, Pethes 
stb. Kisérőmüsor a legújabb magyar 
kulturfilm, amely Gömbös Gyula életé
ről készült. — November 9-én, hétfőn 
és 10-én, kedden ünnepi müsorszámként 
a mozgóképszínház a tavalyi évad nagy 
magyar sikerét, a „Sarajevo“-t eleveníti 
fel. Rimaszombat felszabadulásának és 
a hősök emlékének szentelt ünnepna
pon rendkívül aktuális filmremek fő
szerepeit Tasnády-Fekete Mária, Kiss 
Ferenc, Tímár és Gózon játszók. — 
November hó 11 -én, szerdán és 12-én, 
csütörtökön két órai kacagást nyújtó 
remek német vígjáték fut a vásznon 
„Tökéletes Antal" cimen. A címszerepet, 
egy „minden lében kanál* komornyikot 
Hans Moser, a nagyszerű német komi
kus játsza utolérhetetlen humorral. Mel
lette Charlotte Ander és H. A. v, Schlet- 
tow viszik a főszerepet. A jövő hét vé
gén kerül sor az első magyar propa
ganda jellegű filmre: „Szabotázs" cimen.

1942. november hó 8.

Káposztás- és 
eceteshordók

e l a d ó k .
H l o z e k - e c e t g y  ár .  

N é m e t ü l  p e r f e k t ü l  t a d ó

gyors- és gépirdnüt keres
a r im a szo m b a ti k o n zerv g y á r .

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

Beküldött könyvek.
Napfényes ablakok.

Kathleen Norris azt mondja el ebben 
a regényben, hogyan találják meg újra 
egymást szülők és gyermekek és hogyan 
találják meg mindnyájan a boldogságot 
a tisztes, munkás szegénységben. Az 
élet szép, ha az ember örülni tud a har- 
matcseppnek, az ázott orgonabokrokról 
felszálló illatfelhőnek, a meleg és tiszta 
konyhának, az otthon áldott békességé
nek, és szegénynek lenni biztonságosabb, 
mint gazdagnak lenni. Ez a tanulsága 
ennek a szép és tiszta könyvnek, amely 
olyan egyszerű és megnyugtató, mint a 
föld, mint a kenyér, mint a napfényes 
ablak.

A regényt Ruzitska Mária fordította 
magyarra, szeretettel és művészettel és 
a Singer-Wolfner irodalmi vállalat adta 
ki ízléses alakban. Ára fűzve 360, kötve 
5 60 P.

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

S P O R T .
Labdarúgás.

Farkaslyuki OTE—R. Törekvés 4:0 
0:0). Az őszi évad utolsó bajnoki mér
kőzését a Törekvés a borsodmegyei Far
kaslyukon játszotta le az ottani FOTE 
ellen. Megerőltető hajnali utazás után 
és 7 km-es gyaloglással a lábukban 
vették fel a küzdelmet játékosaink az 
alosztály legerősebb csapata ellen, amely 
a múlt héten Rozsnyót otthonába győzte 
le. Csapatunk, melyet a miskolci játék
vezető is elnyomott, 70 percig elkese
redetten védekezett. Az első félidőben 
fölényben is volt, de több gólhelyzetet 
elhibázott. Később Juhász kapus védé
sén hiúsult meg az ellenfél heves tá
madása, amely végül is négy gólos győ
zelemre vezetett. A R. Törekvés igy az 
őszi bajnokságban a FOTE-tel együtt 
10—10 ponttal holtversenyben az első 
helyen végzett.

Mérkőzések. Ma, vasárnap délután 
fél 3-kor a Huszárszázad XI, kedden 
2 órakor a Gimnázium XI játszik a Tö
rekvés ellen.

ASZTALI TENISZ.
Leventebajnokság.

Nagy érdeklődés mellett, számos játé
kos között dőlt el október hó 31-én a 
Levente-otthonban a házi bajnokság 
döntője, ami egyúttal selejtezés is volt 
arra, hogy kik fogják játszani az idei 
mérkőzéseket. A bajnokságot és az első 
dijat Bútora László, a másodikat Kosztra 
István, a harmadikat pedig Szapári Zol
tán nyerte. Utánuk sorrendben Kovács 
László, Kardos Gyula és lmrecze István 
kerültek. E hatos csapatnak lesz a fel
adata, hogy az idén is megvédje dicső-' 
ségét, mint a múlt évadban tette.

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


