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A költő pap.
Elmondotta Rimaszombatban 1943. julius 30-án, Tompa halálának 
75. évfordulója alkalmából rendezett kegyeletes ünnepségen, Tompa 

szülőháza előtt SMID I. LEHEL

A magyar történelem legcsodálatosabb korszaka a reformkor. 
Nagy nemzeti újjászületésében összeszedi magát a magyar lélek és 
mámoros lendületében 300 esztendő mulasztásait, vesztett csatáit, el
pazarolt alkalmait akarja pótolni. Csillaghullás e korszak. A szinpom- 
pás, csillagdus magyar ég bőkezűen szórja szét kincses szépségeit. 
A Rimapart felett kibomlott a csillagos ég tárháza, s a nemzet csa
logánya „rózsabokorban jön a világra", egy kovácslegény elindul 
Canovához tündöklő álmaival; egy bogárhátu, nádfedeles, fehérreme- 
szelt kis házikóban megszületik a nemzet nagy vigasztalója: a költő 
POP■

Blaha Lujza, a nemzet Csalogánya elhalkult; derékbatört művészi 
álmaival hazatért meghalni Ferenczy István; a költő pap lantjá
nak hangja, bűbájos színes szivének zengése túlárad időn és téreken 
időszerűn, különösképpen ma: a nagy bánatok korszakában, mert fáj
dalomból, bánatból született.

Ma 75 éve egv nagy szenvedő mögött zárult le az élet kapuja. 
Kemény volt hozzá az élet. Már kiskorában szegélyezték útját meg
próbáltatások és szenvedések. Nem tudja senki sem megérteni a fi- 
nomlelkü, érzékeny, zárkózott fiatal fiú befelé-néző természetét. Nyug
talan, kiegyensúlyozatlan, forrongó lélek a kisborosnyói Tompa-nem
zetség elsikkadt ágának szabadság-, függetlenségszerető tagja. Különös, 
talányos lélek. Teher volt neki minden ember, teher volt néki az élet, 
azonban legnagyobb teher önmaga. Nem voltak barátai, legjobbjait 
elmarta maga mellől, habár szive legbensejében bálványozta őket. 
Petőfivel való barátsága állandó harc, állandó küzdelem volt. Petőfi 
csak egyet tudott, parancsolni — Tompa egyet nem tudott, engedel
meskedni. Hirtelen fellobbauásában elégette Petőfi összes leveleit, s 
csak férfi-kora alkonyán kért egyet Arany Jánostól a Petőfi levelek 
közül a régi szép barátság emlékéül. Feleségét, Sóldos Emíliát ra- 
jongóan szerette, de halálra kínozta.

Nem tudta magát kisírni. Befelé fojtotta könnyeit; kemény, állig 
begombolt volt, mint gályarab ősei pap-ivadéka. Beteg volt a teste, 
még betegebb a lelke. A szenvedés volt alkotó és alakitó ereje.

A fájdalom és szenvedés mindig mélyebb megrendülést vált ki, 
mint az öröm, a boldogság. A könny mélyebben ihleti a költőt, mint 
a mosoly. Tompának legszebb Írásai nagy felsirásai, melyeket csa
ládi és nemzeti tragédiái váltanak ki leikéből. Tompa a szabadság- 
harc előtt is irt. „Szuhai Mátyás" cimü költői beszélye, mondái és 
virágregéi a költőnek középszerű munkái. Költészetének jellegét és 
egyéni izét a szabadságharc utáni korszak, a magyar Golgota, a ma
gyar Kálvária adja meg, amikor is a nemzeti irány kivételes képes
ségű klasszikusává válik.

A szabadságharc tragikus elbukása kibontotta Tompa lelke al
kotó erőit. A magyar történelem eme nagy éjszakájában Tompa ki
egyensúlyozatlan lelke megtalálja igazi hangját. Nincs költő, aki al
kalmasabb lett volna a kor szenvedéseinek, megpróbáltatásainak han
got adni, mint a fájdalom, befelésirás millió apró töréstől csillogó 
költője, akinek lelke nagy családi tragédiáiban állandóan vérzik, és 
lelke vérével Írja és Írhatja meg kis és nagy családja drámáit.

1849-ben a keleméri hihetetlen rossz papiakba, amelyről keserű 
humorral irta meg „Az én lakom" c. versét, viszi haza Sóldos Emí
liát, áldott őrangyalát, szenvedéseinek Olajágát, a legcsendesebb

szenvedőt, a leghalkabb türőt. Házasságukból két fiú született. Az 
első születése után csakhamar meghalt, második fiukat: Gézát szent 
aggodalommal nevelik a megtört szülők, de mégis amidőn az egyet
len reménység 4 esztendős lön, kis deszkakoporsót tesznek le a föld
be. Több gyermeket nem hordozhat már az anya beteg szive alatt. 
Tompa a kálvinista lélek prádesztináltságával fogadja a nagy csa
pást, megrendültén és mégis imádkozva.

Ravasz László úgy jellemzi Tompa költészetét: „Hiszem, mert 
lehetetlen." Biblikus erővel, ótestamentumi hévvel, adventi búval, ad
venti reménnyel zengett e korban a legfájóbb magyar szív és a le
döntött oltárok a nagy jajgató jósigéit erőteljesen verték vissza. 
Allegóriái: „A madár fiaihoz", „A gólyához", magyar imádságok a 
tovatűnő, de eljövendő szebb világért.

Amikor „Forr a világ" bús magyar tengere, ő  „Uj Simeonként" 
áll „Tornácán", s a jövendőbe tekintve buzdít, ébreszt, dalra kelt:

„Fiaim, csak énekeljetek!"
Harsog, zeng a hangja, a gömöri lankákról szétterjed az álmos 

magyar pusztán, visszaveri a Kárpát és a Hargitta, és a száraz ágon 
gubbasztó magyarság csüggetegsége felolvad, daiba zendül. A kassai 
fogház csak elmélyíti költői vénáját. A keserűség szépsége csak 
édesebbé teszi az önkinzó mártír befelésirásait, a börtön sötétsége 
keserűbb dalra hangolja, de hatalmas mondanivalóit szebbé, mélyebbé 
teszi. A kassai fogságból megtört testtel kerül ki, s megkezdődött 
lassú haldoklása, inig 1868. julius 30-án meg nem váltotta szenve
déseitől a halál.

Tompa a bánat, a keserűség, a fájdalom halhatatlanja volt.
Tompa a magyar könnyek, magyar sirások poétája. Tompa egy 

drámai hangú, tragikus összetételű, rapszódikus lírikus, akinek mun
kái sokszor a világirodalom értékmérőjét súrolják, de átlagosan a 
középszerű körül marad.

Tompa a miénk, bár a hanvai pap hamvai Hanván hamvadnak, 
mert e kis ház, ahol meglátta a napvilágot, ihletője a végvári szép 
vitézi magyar életnek, s a megszállás alatt azt sugározta felénk:

„Fiaim, csak énekeljetek !“
S mi ihletet merítettünk Tőled — Tompa Mihály, daloltunk, hir

dettük a feltámadást, hirdettük a boldogabb, szebb jövendőt, adventi 
hittel, adventi reménnyel.

Most is, amidőn kegyelettel megemlékezünk Rólad, amidőn házad 
előtt lerójjuk a kegyelet adóját, — fájdalmak és szenvedések, bána
tok népe, kereszt glóriása kiáltom néked, a költő pap zengi felétek:

„Fiaim, csak énekeljetek /“

Rendelet a statárium újabb kiterjesztéséről.
A Budapesti Közlöny múlt szom

bati száma közli a minisztérium 
rendeletét a rögtönbiráskodásnak 
újabb kiterjesztése és kihirdetése 
elrendelése tárgyában.

Eszerint a minisztérium a rögtön- 
biráskodást mind a polgári, mind a 
honvédelmi büntetőbíráskodás kö
rében az ország, illetve a honvé
delmi büntetőbíráskodás egész te
rületére

kiterjeszti a lopás és rablás 
bűntettére is, amelyet a légi
támadás alatt, vagy az azt kö
vető időben a légitámadás súj
totta területen, rombolás okozta

helyzetben, vagy az ilyen te
rület közelében keletkezett ria
dalom kihasználásá/al, vagy 
a hadviselés érdekei szempont
jából elrendelt kiürítés vagy 
elszállítás, vagy ellenséges be
hatolás folytán hatósági intéz
kedések nélkül történt tömeges 
elköltözés esetén a helyzet ki

használásával követnek el.
A rögtönbiráskodás kiterjed a 

fent megjelölt bűncselekmények kí
sérletére és a tetteseken felül a 
részesekre is. A rendelet a kihir
detés napján lépett életbe.



2 Gftmőr

Ave, Mussolini..!
Hétfőn reggel terjedt el a meg

döbbentő hir, hogy Benito Musso
lini, az olasz nép legendás hirü ve
zére váratlanul lemondott kormány
fői és miniszterelnöki tisztségéről, 
s helyébe az olasz király és csá
szár Pietro Badoglio tábornagyot 
nevezte ki. Nem a mi hivatásunk 
mérlegelni azokat az okokat és 
helyzeteket, amely Olaszország uj 
fénykorának, megalapozójának és 
úttörőjének váratlan elhatározását 
előidézték. A magyar embernek, 
elsősorban azonban a felvidéki ma
gyarnak Olaszország e belpolitikai 
nagy jelentőségű fordulóján Musso
linival szemben lelkiismeretbeli kö
telessége van: hálával emlékezni 
arra, hogy ő volt az egyetlen a 
győztes nagyhatalmak áilamférfiai- 
nak sorában, aki először ismerte 
fel a békeszerződések igazságtalan
ságait, igazi értéke szerint látta 
meg a trianoni békeparanccsal meg
alázott kis Magyarországot és a 
magyar igazság érdekében kimondta 
az első őszinte baráti szót, amely 
az igazságtalanságok jóvátételéhez: 
a Felvidék és Erdély visszatérésé
hez vezetett. A magyar ember ősi 
természete szerint soha meg nem 
feledkezik igazi őszinte barátairól, s 
nemcsak a dicsőség ormán, hanem 
a sors minden fordulóján hálával 
emlékezik a jótéteményekre. S ami
kor a most súlyos megpróbáltatá
sokat élő olasz baráti nép nagy 
vezére hatvanadik évének küszö
bén nyugalomba vonult, a klasz- 
szikus nemzet üdvözlő szavával 
szólunk hozzá, mondván : Ave,
Mussolini... Isten áldjon, Mussolini, 
a magyar nemzet soha el nem múló 
tisztelete, szeretete és hálája kö
szönt T éged!

pet sem romlott, hogy akar és tud dol
gozni, s majdan tudásával és munkájá
val fogja megteremteni a boldog és szebb 
magyar jövőt I B. Z.

Amidőn tavaly az itt alakult pán
célosok eltávoztak városunkból, Ri
maszombat polgármestere és kép
viselőtestülete azonnal eljárt az il
letékes katonai hatóságoknál, hogy 
a város újabb helyőrséget kapjon, 
így nem is teljes év után, julius 
28-án, kedden délben Rimaszom
bat újra falai közé fogadott egy 
olyan katonai alakulatot, amely 
csaknem egy félévszázaddal ezelőtt 
már táborozott városunkban. A la
kosság meleg szeretete fogadta az 
uj helyőrséget, melynek megérke
zése alkalmából a házakat kilobo- 
gózták.

Az ünnepélyes fogadtatás a ri
maszombati állomáson folyt le, ahol 
megjelentek a katonai és polgári 
hatóságok vezetői és kiküldöttei. 
Nagy érdeklődő közönség jelenlé
tében futott be a katonákat hozó 
hosszú és feldiszitett szerelvény. 
Az állomásépület elé sorakozott fel 
a megérkezettek tisztikara és le
génysége. V i t é z  Raj há t hy  Sán
dor alezredes a tisztikar élén né
hány meleg szóval üdvözölte a 
parancsnokoló ezredest, majd Rima
szombat város nevében dr. Gabo
nás János polgármester-helyettes 
mondott szívélyes Isten-hozottat:

„Rimaszombat városának haza
fias érzelmű közönsége attól a pil
lanattól kezdve, hogy 1938. évi 
november 10-én felszabadult az 
idegen megszállás alól, mindig nagy 
szeretettel s végtelen örömmel fo
gadja a város falai közé érkező

Több budapesti napilap is dicsérettel 
emlékezett meg a rimaszombati diákok 
követésreméltó hazafias gondolkozásu 
nyári foglalkozásáról. (A szerk.)

m. kir. honvédséget" — mondotta. 
Továbbiak során kihangsúlyozta 
azt a nagyrabecsülést, amellyel az 
értünk küzdő honvédfiainknak tar
tozunk, s mindennapi imádságunk
ban kérjük a magyarok Istenét, 
hogy szüntesse meg mielőbb az 
emberek sorait és az emberi érté
keket pusztító világháborút, hogy 
fiaink mielőbb győzedelmesen tér
hessenek vissza szeretteikhez egy 
szebb és boldogabb Magyaror
szágba. Beszédét azzal a hő kíván
sággal zárta, hogy a most érkezett 
honvédek érezzék magukat jól, s 
találjanak igaz otthonra a mi Rima
parti kis városunkban.

A parancsnokoló ezredes megha
tott lélekkel köszönte meg a szív
ből fakadt üdvözlést. Annak a re
ményének adott kifejezést, hogy a 
megismerés révén hamarosan szo
rossá válik a helyőrség és város 
között az a kapcsolat, amelynek 
szálait a szeretet máris összefűzte. 
Nagy tetszés fogadta a katonás 
lendületű beszédet. Utána elhang
zott az „Imához" szóló kürtjei, 
amelyet úgy az alakulat, mint a 
megjelentek vigyázzban hallgattak 
végig. Vitéz Rajháthy Sándor alez
redes a helybeli tiszteket, dr. Gabo
nás |ános polgármester-helyettes 
pedig a polgári személyiségeket 
mutatta be a helyőrség uj tisztika
rának. Ezután a legénység hangos 
énekszóval vonult át a városon és 
elfoglalta az egyelőre ideiglenesen 
kijelölt szállását.

---------------- ♦♦----------------

Ünnepélyes keretek között fogadta 
Rimaszombat városa az uj helyőrségi alakulatot.

■

Megállapították a fuvarozás legmagasabb árait.i  dolgozd diákság.
Múltkoriban azt hallottam valakitől, 

hogy diákok és diáklányok dolgoznak a 
helybeli Konzervgyárban.

— Diákok ? — kérdeztem csodálkozó 
arccal. — Ugyan kérlek, csak nem aka
rod elhitetni velem azt, hogy azok a 
diákok, akikről lépten-nyomon azt hallja 
az ember, hogy még az iskola padjai
ban sem állják meg a helyüket, most 
nehéz gyárimunkát végeznek, ahelyett, 
hogy kihasználnák a vakáció örömeit...

— Ha nem hiszed, nézd meg! — volt 
a felelet.

Meg is néztem.
Másnap reggel 8 órakor már ott vol

tam a gyárban és egészen elámultam 
attól, amit láttam. A diákok nagy buz
galommal hordták a konzervesdobozok- 
kal telt ládákat, a diáklányok pedig 
fürge kézzel rakták a borsót a dobo
zokba.

Megszólitottam egy 15 év körüli fiút, 
aki éppen egy ládával a fején sietett át 
az udvaron. Kérdeztem tőle egyet-mást 
és ezt felelte :

— Bizony, régen letűnt már az az idő, 
amikor a diák vakációját boldog semmit
tevésben tölthette el. A mai idők meg
kívánják mindenkitől, hogy dolgozzon. 
Nem lehet henyélni I No meg aztán nem 
is olyan unalmas, rossz dolog ez. El
beszélgetünk, elviccelgetünk munkaköz
ben és itt vannak a lányok is — teszi 
hozzá kamaszos bizalmassággal.

— És mennyit kerestek? — kérdez
tem.

— 60 fillért kapunk egy órára, ami 
bizony igenszép kereset, jut belőre ru
hára, tandíjra, sőt még mozira is.

Nohát, csak dolgozzatok és gondol
kozzatok továbbra is igy — mondtam 
búcsúzóul, azután boldogan léptem ki 
a gyárból.

Hogyne lettem volna boldog, hisz’ a 
rimaszombati ifjúság a napnál is vilá
gosabban bebizonyította, hogy egy csöp-

A m. kir. közellátásügyi minisz
ter 39.600/1943. K. M. számú ren
deletével megállapította az állati 
erővel folytatott teherfuvarozásért 
felszámítható legmagasabb fuvar
díjakat és utasította a törvényha
tóságok első tisztviselőjét azoknak 
a helyi viszonyokhoz mért rögzí
tésére. A rendelet szerint a megyei 
városokban :

a kétlovas fogatoknál az egész
napi fuvardíj 35 P-nél, a fél
napi fuvardíj pedig 21 P-nél 
nem lehet több, mig az egy- 
lovas fogatoknál az egész-napi 
fuvardíj 26 P-nél, a félnapi 
fuvardíj pedig 15 P-nél nem 

lehet magasabb.
A megállapított fuvardíjért telje

sítendő idő az egésznapi fuvaro-

EMLÉKEZÉS.
Tompa Mihály halálának 75-ik évfordulójára.

Halál arat a nagy temetőn.
Bömbölő pokol ! Őrjítő zene !
Hajrás hurrát az orosz mezőn 
Magyar honvédek torka zug bele I

Csonka hazánk e vész-viharban 
Múltjához méltón az élen halad,
Jöhet csapás e forgatagban.
Kárpátunk, rónánk csak magyar marad!

Ősök állnak, mint őrök szerte,
Kiket a műit viharja szántott,
Testük magként mély földbe vetve, 
Hogy lelkűk értünk hajtson virágot.

Hegyek, mezők tarka virágai 
Értetek élt ö, s tőletek tanult,
Féltő lelke nem birt megválni,
Itt őriz minket 1 Itt vigyáz a múlt!

Hozzád futunk erőt meritni 
Nagy hazánknak jobb jövőjéért.
Vezesd néped, tanits meg bízni, 
Küzdeni egy szebb magyar életért I

önts hitet e csüggedő fajba 
Olyat, mint néked örökül jutott,
Hisz azé a győzelem jutalma 
Aki honáért halni is tudott!

Mennybe szálló hőseink fejére 
Tűzd majd fel a győzelmi babért,
És a küzdők kin-keresztjére 
Tarka virágból hintsed a gyógyírt.

ősi sorsunk átok-szekerén 
Ne járjuk már a vén kálváriát I 
Legyen ötöm s teli az edény ! 
Szüntesd meg végre az örök viszályt!

Gyász éjszaka ne legyen többé,
Virulj fel végre dicső kikelet I 
Jövőnk-féltő lelked örökké 
Virrasszon a magyar éj felett I

1943. julius 30-án. Mátrai-Makovlts Jenő.

1943. augusztus hó 1.

zásnál 10 óránál, a félnapi fuvar
díjnál pedig 5 óránál kevesebb nem 
lehet. Ugyanazon fuvaroztatóval 
szemben a félnapi fuvardijat egy 
munkanap alatt

kétszer felszámítani nem lehet.
Túlóránként megyei városokban 
maximálisan 3 P számítható fel.

A súly szerint szállítandó áruk, 
esetleg a megtett ut távolságához 
igazodó fuvarozásáért számítható 
legmagasabb fuvardijat is az alis
pán állapítja meg. A miniszter e 
tekintetben azt az irányelvet állí
totta fel, hogy

a súly szerinti fuvarozás dija 
az eredetileg megállapított (fen
tebb közölt) napszámfuvarnak 
20 %-kal növelt összegét nem 

haladhatja meg.
Tehát a kétlovas fogatoknál ez- 
esetben a legmagasabb fuvardíj 42, 
illetve 25'20 P-nél több nem lehet.

A most történő városi tűzifa be
szállítások során tehát a szállítási 
költség a 10 kilométeren belüli tá
von ürméterenként 875— 10'50 P 
között mozog. A messzebb távról 
történő szállítás dija a különórádé
nak 20 °/o-val emelkedhetik, tehát 
a legtávolabbi esetben sem érhet 
el olyan hatalmas összeget, ame
lyet egyes fuvarosok már mostan 
is kérnek. A fuvardíjaknak hiva
talos megállapítása után a közellá
tási hatóságok az árak betartását 
szigorúan ellenőrizni fogják.

Közgyűlési beszámoló.
A Rimaszombati Általános Temetkezési 

Biztosító Egyesület julius 25-én, vasár
nap délben tartotta meg 53. évi köz
gyűlését a Katolikus Kör nagytermében.

Diczky Pál elnök üdvözölte a meg
jelenteket, majd Zemandl Ernő jegyző 
olvasta fel a legutóbbi rendkívüli köz
gyűlés jegyzőkönyvét és ugyanő ter
jesztette be az egyesület múlt évi mű
ködéséről szóló tartalmas jelentését. 
Eszerint az egyesület a 4070/1940. M. E. 
számú rendelet értelmében alapszabá
lyait megváltoztatta és biztositó egyesü
letté alakult át. A módosított alapsza
bályokat az illetékes minisztériumok ez 
év áprilisában jóváhagyták. Az egyesü
let taglétszáma 1942. decemberében 933 
volt, ami az 1941. évhez viszonyítva 24 
főnyi csökkenést jelent. Az elmúlt év
ben 38 tag halálozott el, s az egyesület 
11.520 P segélyt fizetett ki. Az elnökség 
a tagokat a tagdijhátrálékok mihama
rabbi befizetésére hivta fel. A közgyűlés 
az elnökség jelentését egyhangúlag el
fogadta. Ezután Kéry István pénztárnok 
olvasta fel a szakszerűen megalkotott 
pénztári jelentést. A múlt évi bevételek 
19.746 P 74 fillért, a kiadások 18.706 P 
50 fillért tettek ki, igy a maradvány 
1.040 P 24 fillér. Az egyesület vagyona 
31 420 P 66 fillér, amelyből a miniszteri 
rendelet értelmében 30.235 P 91 fillért 
kell a járulékalapra tartalékolni. A szám- 
vizsgáló bizottság jelentése után a köz
gyűlés a pínztárnoknak a felmentvényt 
megadta.

Végül a közgyűlés Sövényhdzy Mihály 
korelnök vezetése mellett megtartotta a 
tisztujitást, amelynek során a régi elnök
séget egyhangúlag újra megválasztották. 
Eszerint elnök Diczky Pál maradt, al
elnöki Misurák András, jegyző: Zemandl 
Ernő, pénztárnok: Kéry István és ellenőr: 
Kalocsay Gyula lettek. A közgyűlés bi
zalmát Diczky Pál elnök köszönte meg 
a megválasztott tisztviselő kar és választ
mány nevében.

A közgyűlés id. Zemlényi Gyula és 
Siku Pál közérdekű indítványait a vá
lasztmány elé utalta, mire a közgyűlés 
végétért.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kam at
tal gyümölcsözted, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5%-os osztalékot fizet.
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A  „ G ö m ö T “  panaszkönyve.
Kedves Szerkesztőség,

bizonyára rajtunk kivtll is sokan van
nak olyanok, akik az elmúlt napokban 
tűrhetetlennek találták azt a kellemet
len illatot, amely esténként az egyik 
legnagyobb ipari üzemünkből áradt, s 
beette magát a lakó- és hálószobákba 
is. Az állati csontok penetráns illata 

----------------

szállott fel ezeken a meleg estéken, 
bűzével elárasztva csaknem az egész 
várost. Úgy véljük, hogy már az is 
kifogásolható, hogy az üzem husszük- 
ségletét alig fedett szállítókocsikon 
viszik át a város főutcáin, az pedig 
már egyenesen a közegészség rová
sára történik, hogy a csontokat szabad 
helyen erjedni hagyják és tápot ad
nak a ragályt terjesztő baktériumok
nak is. Hisszük, hogy a fontos hiva
tást teljesítő üzem megértő igazgató
sága a jövőben az állati hulladékok 
eltakarítását szagmentesen és hlgéni- 
kusan fogja elvégeztetni.
Soraink közléséért köszönetét mondva, 
vagyunk tisztelettel :

a Losonczy-utca lakói.

Kalandos ntazás G-ömörországban.
Ha utazol valahová, válts az lBUSz- 

ban jegyet, mert különben nehezen jutsz 
vasúti jegyhez. Ezt tanácsolta barátom. 
(Talán csak nem az IBUSz-nak akar 
reklámot csapni ?)

Vasárnap volt és nekem hétfőn haj
nalban el kellett utaznom. Barátom ta
nácsát igy nem fogadhattam meg, mint
hogy a menetjegy-iroda vasárnap zárva 
van. Rábíztam magam a sorsra. Reggel 
négykor beállottam a sorba. Húsz em
ber állt előttem. Négy óra ötkor már 
kettővel kevesebb. Azután állt-állt a vá
rakozók sora. Közben tódult a közönség 
és a jegyet váltani kívánók száma egyre 
növekedett. Négy óra tiz, tizenöt, húsz,... 
még mindig tizen álltak előttem. Ma 
megint jegy nélkül szállunk fel — mondá 
a mellettem álló ur. így van ez Bátyi
ban majdnem minden nap... Négy óra 
huszonnégy perc... Még öten álltak 
előttem. Jegyet már nem válthatok. A 
vonat két perc múlva indul. A közönség 
szitkozódva tódul már jegy nélkül a vo
nat felé. Csak egy két jóhi.-zemü fan
taszta maradt a pénztár ablaka előtt ab
ban a reményben, hogy mégis csak kap 
jegyet. Ezeket már a mozgó vonatból 
láttuk, ahogy reménytelenül versenyre 
keltek a masinával. Egyikük hasra vá
gódott a szomszéd sinpár között, pakk
táskája messzi repült tőle. Egy szeren
csés embernek sikerült felugrani és most 
már annak örült, hogy nem maradt le. 
A jegyhiány már nem is bántotta.

A kalauz — akinek tapasztalata van 
ezen a vonalon — már tudoti mindent, 
ö  jóindulatú, nem kéri a jegy árának 
dupláját. Egy pengő csak a ráfizetés. 
(Ez azoknak az utasoknak jár, akik ön
hibájukon kivül szálltak fel menetjegy 
nélkül.) Mondanom sem kell, hogy a 
kalauz tette a legjobb benyomást az uta
sokra. Ami csorbát a pénztárkezelő 
késedelme ejtett, azt a kalauz mind 
kiküszöbölni igyekezett. Jó modorú fiatal 
ember és csak egy pengő a ráfizetés I 
Ez legyen a legnagyobb baj, mondom 
és lassan elszundikáltam.

Utam Tornaijára vitt, ahol egy napi 
tartózkodás után Rozsnyóra utaztam 
volna. Tornaijának igen nagy utasfor
galma van. A jegypénztárhoz igyekeztem, 
ahol az ablak előtt gomolygó masszát 
találtam. Itt aztán van dolga a könyök
nek. Aki birja, marja. A pénztárablak 
előtt ugyanis nincsen korlát és az uta
sok azt minden oldalról szeretnék meg
közelíteni. Ha valaki már jegyet váltott, 
nem tud a tolongók gyűrűjéből kisza
badulni. A pénztáros itt gyorsabb a ri
maszombatinál. Jegyet mindenki kapott, 
csak az oldalát fogdossa az utas és 
gyöngyöző homlokáról törölgeti a verej
téket. Itt mindenki derekasan dolgozott 
a kis bilétáért.

Rozsnyóról visszautaztam volna. Hál’ 
Istennek itt már jobbak a kilátások. A 
pénztárablaknál nincs utas. Majd be
állók a korlát mögé — mondom. Csak
hogy itt nem adnak jegyet. Azt ugyanis 
egy másik ablaknál osztogatják, ahol 
nincsen korlát. Itt is közelharc árán ju
tottam jegyhez. Még fülemben csengett 
a tolakodó utasok szitkozódása, oldalam 
meg a könyökkel mért ütésektől sajgott. 
Kimelegedve ültem a vonatra.

Hazajövet már csak az vigasztalt, hogy 
délután öt óra hétkor hazaérkezem és 
kipihenhetem az izgalmas ut fáradalmait. 
A kálváriának ezzel még nem szakadt 
vége. A vonat pontosan, késedelem nél
kül érkezett a feledi nagy állomásra, 16 
óra 22 perckor. Beültünk a rimaszom
bati vonatba. Hál’ Istennek már ide is 
eljutottunk. Tizenhat negyvenkor indu

lunk. Vagyis igy kellett volna történni a 
jámbor utas elképzelése szerint. Mi tör
tént ezzel szemben ? A kis mozdony 
pöfékel ide, pöfékel oda. Nagyvártatva 
a vonathoz csatolják... Végre indulunk! 
De az öröm korai, mert a vonat megállt 
és megindul visszafelé. Hosszas ide-oda 
tolatás után végre 17 óra és 20 perckor 
megindult Bátyi felé.

A fáradt utas most már csak azon 
töpreng, miért adják Bátyiban olyan ne
hezen és lassan a jegyeket? Miért nincsen 
Tornaljánavasuti pénztárablakaelőlt kor
lát? Rozsnyón pedig miért nem szol
gáltatják a jegyeket a korláttal felsze
relt pénztári ablakon ? És végül, miért 
nem tolatnak a feledi pályaudvaron a 
vonat érkezése előtt, miért kell az uta
sokat ingyen szórakoztatni?

A  To m p a -e m lé kü n n e p é lyrő l
— lapunk zárta miatt — a jövő 
számunkban adunk részletes tudó
sítást. Smí d  Lehel gimn. tanár ün
nepi beszédét egyébként lapunk 
vezetőhelyén közöljük.

H Í R E K

Ghyczy Jenő Magyarország uj kül
ügyminisztere. Magyarország Kor
mányzója a ni. kir. miniszterelnök elő
terjesztésére dr. nagy kállai Kállay Mik
lós m. kir. titko: tanácsos, miniszter-
elnököt a külügyminisztérium vezetése 
alól telmentette és e minisztérium élén 
nehéz körülmények közt fáradhatatlan 
buzgalommal és odaadással teljesített 
kiváló szolgálataiért meleg köszönetét 
fejezte ki. A Kormányzó Ur egyben a 
külügyminisztérium vezetésével giczi, 
assakürthi és ablanczkiirti Ghyczy Jenő 
rendkívüli követ és meghatalmazott 
minisztert, a külügyminiszter állandó 
helyettesét bízta meg. A uj külügymi
niszter 50 éves, Komárom megyében szü
letett, 1930—35 ig a prágai, egy éven 
át pedig a belgrádi követségen műkö
dött, mind a két helyen a magyar ki
sebbségre nézve fontos beosztással. 
1936—1939-ig, mint első beosztott a 
berlini követségen teljesített szolgálatot 
és a Felvidék visszacsatolásának ügyé
ben tevékeny szerepe volt, s e kérdés 
körül kifejtett politikai tevékenységéért 
a Kormányzó a Magyar Érdemrend kö
zépkeresztjével tüntette ki.

Dr. Pfeiffer Miklós az uj kassai 
püspöki helynök. Dr. Madarász István 
kassai megyés-püspök a halálozás révén 
megüresedett általános püspöki hely
tartói tisztségre dr. Pjeijfer Miklós pá
pai prelátus, éneklő kanonokot nevezte 
ki. Dr. Pfeiffer Miklós magas egyházi 
rangra emelése rimaszombati tisztelői 
és barátai körében is nagy örömet 
keltett.

Tanügyi előléptetés. A Kormányzó a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elő
terjesztésére az állami tanítóképző inté
zeti igazgatók létszámában dr. Vekerdi 
Béla debreceni református tanitóképző- 
intézetl-igazgatónak a tanügyi főtanácsos, 
tanítóképző intézeti igazgatói címet ado
mányozta. A kitüntetett tanügyi vezető- 
férfiú 1940. évben a rimaszombati pro
testáns gimnázium érettségi biztosaként 
működött városunkban.

A debreceni postaigazgatóság uj 
vezetőhelyettese. A debreceni m. kir. 
postaigazgatóság kebelében nyugdíjazás 
következtében megüresedett postaigaz
gatóság vezetőjének állandó helyettesi 
tisztségére a m. kir. postavezérigazgató
ság Kovács Lajos postaigazgatót nevezte 
ki. A kiváló szakképzettségű postaigaz
gató eddig nyolc vármegyére kiterjedő 
postaigazgatóság személyzeti, szervezési 
és szociális ügyeinek volt a vezetője és 
ebben a munkakörben nehéz körülmé
nyek között igen eredményes tevékeny
séget fejtett ki. Az uj vezető-helyettes 
egyébként régi tősgyökeres rimaszombati 
református családból származik, akit 
városunkhoz kiterjedt rokoni kötelékek 
is fűznek.

— Orvosi hir. Dr. Deutschberger Jenő 
v. szemklinikái asszisztens, az OTI h. 
szemész-főorvosa hazaérkezett és újból 
rendel szembajosok részére Losoncon, 
Vasút-u. 26/B. alatt.

A vátos közgyűlése. Rimaszombat 
megyei város képviselőtestülelete augusz
tus 3-án, kedden d. u. 4 órakor rendes 
közgyűlést tart. Augusztus 2-án, hétfőn 
délután a bizottságok üléseznek.

A vármegye Központi Választmánya
julius 29 én délben tartotta ülését Ri
maszombatban, amelyen az 1944. évi 
választói névjegyzék-tervezetet vizsgálta 
felül és az arra beadott észrevételeket 
tárgyalta meg.

— Orvosi hir. Dr. Friedmann Miksa 
orvos rendelőjét Osgyánból Rimaszom
batba Deák Ferenc-u. 19. szám alá 
helyezte át. (Dr. Komlós féle házba).

Halálozások. Egri Széplaky Lajosné, 
szül. munkácsi Süteö Ilona, néhai Szép
laky Lajos földbirtokos özvegye, testi 
erőinek elgyengülésével hosszas szen
vedés után julius 28 án örökálomra 
szenderült. A megboldogult Rimaszombat 
társadalmi életében egykor élénkebben 
tevékenykedett, s mint a Rimaszombat 
és Vidéke Jótékony Nőegyesületének 
választmányi tagja is áldásos munkás
ságot fejtett ki. A helybeli temetőben 
lévő családi sírboltba julius 29 én he
lyezték holttestét örök nyugalomra a 
részvét őszinte megnyilvánulása mellett, 
mikor is a koporsó fölött Varga Imre 
ref. lelkész mondott gyászbeszédet. El
múlását kiterjedt rokonság, köztük özv. 
Samarjay Jánosné, a Rimaszombat és 
Vidéke Jótékony Nőegyesületének elnök
asszonya, a megboldogult unokanövére 
gyászolja.

Haydusik Margit 33 éves korában 
Pozsonyban meghalt. Az elhunyt Haydu
sik Gyula volt itteni jövedéki adóhiva
tali főnök leánya volt és városunkhoz 
rokoni kötelékek fűzték.

Esztergályos Gyula ny. MÁV. felügyelő 
a rimaszombati állami kórházban julius 
28 án, 69 éves korában meghalt. Holt
testét Sajógömörre szállították és ott 
helyezték örök nyugovóra.

önkényesen senki sem zárhatja be 
üzletét. Múlt heti hírünkkel kapcsolat
ban hivatalosan a következőket közlik: 
Az utóbbi időben országszerte és váro
sunkban is egyre gyakoribb az az eset, 
hogy a kereskedők üzleteiket huzamo
sabb ideig különböző érvekkel zárva 
tartják. Ez a körülmény sem a közellá
tás intencióinak, sem pedig a kereskedői 
hivatásnak nem felel meg és meglehe
tősen veszedelmes dolog, mert ha az 
üzlet bezárása, tehát az ipar szünetel
tetése az illetékes elsőfokú iparhatóság 
engedélye nélkül történik, vagyis ha a 
tulajdonos önkényesen megszünteti az 
árusítást, hatósági eljárás indítható ellene 
árurejtegetés cimén. Az üzletüket bezáró 
kereskedők annak is kiteszik magukat, 
hogy más kereskedők ki igényeljék meg
lévő árukészletüket. (K. F.)

A légitámadások következményei
nek elháritása és az ezzel kapcsolatos 
jogviszonyok rendezése tárgyában a m. 
kir. minisztérium által 1200/1943. M. E. 
sz. alatt kiadott, s a hivatalos lap folyó 
évi 60-ik számában megjelent rendelet 
23. §-a szerint a kártalanítási hozzájáru
lás ugyanezen rendeletben meghatáro
zott terheinek részbeni viselése cimén 
folyó évi január 1-től kezdődően a bérlő 
a háztulajdonosnak a rögzített bérösszeg
nek 3%-át köteles fizetni áthárulásként.

Megjelentek az uj hatósági árjegy
zékek. A m. kir. közellátásügyi minisz
ter a legutóbb kiadott rendeletéivel az 
élelmicikkek árait felemelte, amelynek 
következtében uj hatósági árjegyzék ki
bocsátása vált szükségessé. Az uj ár
jegyzékek, nevezetesen a hatósági hús-, 
fűszer- és piaci árjegyzékek már az ér
dekelt helyeken ki vannak függesztve. 
A feltüntetett legmagasabb árak betar
tása annál is inkább kívánatos, mert az 
illetékes hatóságok a legszigorúbban 
fogják ellenőrizni azokat és kihágás ese
tén a büntető eljárást azonnal megin
dítják. (K. F.)

Zrinyi Ilona est az Iparoskörben. A
Rimaszombati Magyar Iparosasszonykör 
ma, vasárnap este fél 8 órakor az Ipa
roskör nagytermében Zrinyi Ilona em
lékezetére irodalmi estet rendez. Az 
emlékbeszédet Smid Lehel tanár mondja. 
A műsoron ének- és zeneszámok, sza
valat és egy hazafias színmű szerepel. 
A műsor keretében mutatja be Gabonás 
Tibor legújabb szerzeményű Zrinyi- 
toborzóját. Az est tiszta jövedelmét a 
hadiárvák felsegélyezése javára fordítják

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

Vitézi telek alapítások. Gömör és 
Kishont vármegye Vitézi Széke a zsidó
birtokoknak magyar kézbe való jutta
tása során átvette Kánó községben Szat
mári Hermann tulajdonában volt 5 kh 
és 578 D-öl és Várgede községben 
Gyémánt László és társa 19 kh és 74 
□  öl, valamint Kanitz Istvánná 41 kh 
és 189 □  öl ingatlanát és azokat a 
mostani háború érdemes vitézeinek jut
tatja.

Gazdálkodók, termelők I A kormány 
termelvényeitek árát megfelelően 
felemelte, igy tehát semmi ok nincs 
a feketézésre, mert ezáltal vagyo- 
notokat és szabadságotokat elve
szíthetitek.

Megszűnt a HOMBÁR. Az 1943/44. 
évi terményértékesitési rendszerben a 
mezőgazdasági termények forgalmát a 
közellátási kormányzat az újonnan élet- 
rehivott áruközpontok utján szabályozza. 
Ennek folytán a gabonaforgalom ható
sági jellegű irányítását és ellenőrzését 
a HOMBÁR-tól a Gabonaforgalmi Köz
pont veszi át.

A maximált áruk árait ne kérdezd 
az eladótól, hanem nézd meg az ár
jegyzéken és aszerint fizess!

Megalakult a TÉBE kassai körzete.
A Takarékpénztárak és Bankok Egye
sületének felvidéki tagjai Kassán meg
alakították a TÉBE kassai alosztályát. 
A körzet elnökévé egyhangúlag Kolos 
Ödönt, az Egyesült Felsőmagyarországi 
Hitelbank R. T. és a Kassai Takarék- 
pénztár vezérigazgatóját, a Rimaszom
bati Takarékpénztár igazgatósági elnökét 
választották meg. Az igazgatóság tagjai 
sorába megválasztották Barabás Lajos 
és Káposztás László rimaszombati bank- 
igazgatókat is.

E rd ö b é n y e i h a d iü ze m i k ő b á n ya  ke res
kovács, lakatos, gépész- 
és mozdonyvezetőket.
Lakás, ellátás, fizetés. Jelent
kezés Erdőbényén.
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I Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! I

Az egyetemi munkaszolgálat első 
csoportja julius 29-én fejezte be itteni 
táborozását. Az ifjak kedden este tábor
tűz keretében búcsúztak el Rimaszom
bat város közönségétől.

Kik jogosultak a nehéz testimunká
sokat megillető élelmiszer pótjegyek
re? A minisztérium újból megállapította 
a nehéz testimunkások körét. A rende
let függeléke részletesen felsorolja, hogy 
az egyes szakmákban milyen munka
körben dolgozó alkalmazottak jogosultak 
a nehéz testimunkások élelmiszer pót
jegyeire. A szolgálati viszonyban álló 
munkásoknál a nehéz testimunka vég
zését hatósági űrlapon a munkaadó iga
zolja. Az űrlapokat díjmentesen bocsát
ják a munkaadók rendelkezésére. Az 
önálló iparosok és a szolgálati viszony
ban nem álló munkások nehéz testi
munkás minőségét a polgármester álla
pítja meg. Szeptember 1-től, a rendelet 
hatályba lépésének napjától kezdődően, 
a nehéz testimunkás pótjegyet csak 
annak a munkásnak szabad kiadni, aki 
nehéz testimunka végzését a rendelet
ben megállapított módon igazolja.

A fekete piaccal magadat börtönbe 
juttatod, a közt pedig megkárosítod!

Dézsmálják a baromfi-udvarokat.
Az elmúlt napokban a város két helyén 
is lopások történtek a baromfi-udvarok
ban. A rendőrség erélyes nyomozást 
indított az ismeretlen tettesek kézreke- 
ritésére, akik — miután a lopások az 
elsötétítés alatt történtek — elfogatá- 
suk esetén a rögtönitélő- bíróság elé 
kerülnek.

Az izzólámpák uj árai. A m. kir. 
közellátásügyi miniszter vasárnap közölt 
rendeletével megállapította a Tungsram, 
Orion és Osram, illetve Krypton-lámpák J 
egységes fogyasztói árait. A rendeletet 
a Budapesti Közlöny julius 25-i száma 
tartalmazza.

Beküldött könyvek.
A rimaszombati Katolikus Kör 50 éves 

története
Szabó István állami tanitó, főtitkár 
összeállításában könyvalakban jelent 
meg 45 oldalon. Az emlékkönyv jórészt 
az 1943. évi május hó 9 én megtartott 
díszközgyűlés beszédeit tartalmazza. Az 
előszót dr. Bányai József gimn. hittanár, 
a Kör tb. elnöke irta, lelkes szavakkal 
méltatván a Katolikus Kör félszázados 
munkájának eredményét. A könyvbe- 
foglaltan friss erővel hatnak Rndány 
Lajos esperes-plébános és dr. Gabonás 
János polgármester-helyettes, elnökök 
beszédei, valamint Szabó István főtitkár 
értékes beszámolója a Kör 50 éves mű
ködéséről. Külön fejezet számol be a 
nagysikerű Mécs-estről, s a könyv utolsó 
oldalait a Kör tisztikarának és tagjainak 
teljes névsora tölti be. Sikerűit fénykép- 
felvételek mutatják be a Kör székházát, 
az elnökség tagjait és választmányát a 
jubiláris évről. Az Ízlésesen kiállított 
emlékkönyv nemcsak a Kör tagjait és 
barátait érdekli, de tanulságos olvas
mányként szolgál azok számára is, akik 
a mai nehéz időkben megbecsülni tud
ják azt a munkát, amely egy félév
századon át magyar becsülettel és krisz
tusi szellemben folyt és folytatódik a 
szebb és boldogabb magyar jövendő 
megalapozása érdekében. Az emlékkönyv 
a Katolikus Kör elnökségénél szerezhető 
be. Ára 3 P.

Sporthírek.

nagyon kellett játékosainknak, mert — 
mint azt tudjuk is — a múlt évad baj
nokságának befejező része eléggé meg
erőltető volt.

Ezt e szünetet igyekezett a Törekvés 
vezetősége kihasználni arra, hogy edzőt 
szerezzen csapatának. Ez az igyekezet 
teljes mértékben meghozta gyümölcsét, 
mert Borhy Károly, volt Budafok F. C. 
és a Gamma F. C. NB. l es csapatok 
játékosa személyében olyan szaktudású 
edzőt sikerült biztosítani, akinek a sze
mélye minden, még sokkal nagyobb 
egyesület részére is igazán kívánatos 
lenne. Egyesületünk a maga erejéből 
nem is lett volna képes olyan anyagi 
áldozatokra, hogy a nevezett edzőt letud
ta volna hozni Rimaszombatba. Segít
ségünkre jött azonban a Rimaszombati 
Konzervgyár sportbarát igazgatója, ki 
rövid rimaszombati tartózkodása alatt 
is megmutatta, hogy a tettek embere. 
Vitéz Székely István igazgató megértő 
támogatása, valamint tagjaink áldozat- 
készsége lehetővé telte számunkra, hogy 
tényleg első osztályú edző oktassa játé
kosainkat, kinek munkájától városunk 
labdarugó csapatainak hathatós megerő
södését várjuk.

A Törekvés vezetősége a játékos 
gárda felfriSiitésére is gondolt. Ma, va
sárnap a Salgótarjáni S. E. elleni mér
kőzésen, hir szerint, több játékos fog 
bemutatkozni.

Nem győzzük eléggé hangoztatni azon
ban azt, hogy nem elég mindent csak a 
vezetőségtől és egynéhány sportférfiutól 
várni, ellenkezőleg: mindenkinek meg
kell tenni a kötelességét! Ma, amikor 
tudjuk, hogy a sport egyúttal honvéde
lem is, tudjuk, hogy ez ma már tény
leg komoly ifjúság nevelő munka, ame
lyet nemcsak erkölcsileg, de anyagilag 
is támogatni egyenesen kötelességünk, 
ne zárkózzunk el csekély anyagi áldo
zattól, mert csak akkor érhetjük el 
célunkat, hogyha mindenki kiveszi az 
őt megillető részét úgy a munkából, 
mint a szükséges áldozatok meghoza
talából.

Nem mindenki tud anyagi áldozatokat 
hozni. De támogatja a sportmunkát már 
az is, aki belép a Törekvés tagjai közé. 
A Törekvés tagjai sorába léphet min
den fedhetetlen életű magyar állampol
gár. A legutóbbi hónapban 70 uj taggal 
gyarapodott a Törekvés tagjainak szá
ma. Még mindég nagyon sok sportem
ber nem tagja egyesületünknek ! Felhí
vunk mindenkit: lépjenek be a Törek
vés tagjai közé! Belépési nyilatkozatot 
lehet kérni a Cséman-féle fodrász üzlet
ben, vagy a sportpálya pénztárhelyisé
gében minden mérkőzés alkalmával, 
amely helyeken a szükséges felvilágosí
tásokat is készségesen megadják.

Antóny István játékosunk személyé
ben újabb kitüntetés érte egyesületün
ket, azzal hogy Antóny Istvánt is ki
jelölték a kerületi ifjúsági edző-táborba, 
mely Rozsnyón lesz megtartva.

Ma, vasárnap a Salgótarjáni Sport 
Egyesület jóképességü NB. II-ős csa
pata látogat elvárosunkba, melynek játé
kában már évek óta nem volt alkal
munk gyönyörködni.

Az S. S. E. ellen már valószínűleg 
játszik Szapáry Zoltán és Kisfaludy La
jos is, kik az Országos Ifjúsági Edző
táborból, reméljük, sok tudással térnek 
vissza.

Jövő vasárnap, augusztus 8-án a Pere- 
cesi TK jóképességü NB. Il-ős együt
tese látogat el csapatunkhoz.

Augusztus 15 én minden valószínű
ség szerint a DiMÁVAG NB. I-es együt
tese szerepel vendégként Rimaszom
batban.

A Törekvés Sport Egylet által a játé
kosok részére elrendelt szünet véget ért. 
Augusztus elsejével újból megkezdődik 
a komoly sportmunka. A pihenő már

A Törekvés II-nek a jóképességü Kor- 
láti Levente Egyesület csapata lesz ma, 
vasárnap az ellenfele, amely előmérkő- 
zés lesz a Törekvés—S. E. mérkőzés 
előtt. Ezek előtt még a „Kölyök“-baj-

nokság esedékes mérkőzése van soron.

Mint utólag értesülünk, a Törekvés 
benevezett a „Magyar Kupa” és a „Co- 
rinthián“-dij mérkőzésekre is, mely di
jakért játszandó mérkőzésekben először 
lesz része sportközönségünknek.

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 díj '/i-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-TUndérvásár, 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.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/i-ed évre 1 '30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal: Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Előfizetési dij egész évre : 20 P. Egyes 
szám ára: 1 pengő.

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

A „Búvár" júliusi száma gazdag 
tartalommal jelent meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon diszitett lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta 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.

Nemzeti filmszínház.
A magyar filmek sorozatából két ne

ves iró regényének filmváltozatát vetíti 
le a filmszínház. Szombaton és vasár
nap Lövik Károly „A leányvári boszor
kány” cimü vigjátéka kerül műsorra 
Szörényi Éva, Szombathelyi Blanka, 
Vaszary Piri, Csortos Gyula, Bilicsi 
Tivadar, Pethes Sándor főszereplésével. 
— Augusztus 2—3-án, hétfőn és kedden 
Szitnyay Zoltán „A kegyelmes ur rokona” 
felújítását láthatjuk a vezető szerepek
ben Simor Erzsivel, Mezei Máriával és

Szilassy Lászlóval. — Augusztus 4—5 én, 
szerdán és csütörtökön a legnagyobb 
német expediciós-filmek, a Budapesten 
sorozatos előadásokat elért „Gyilkos 
vadonénak bemutalójára kerül sor. A 
hires Jary-expedició küzdelmes útját 
mulatja be ez a hőskölteménynek be
illő filmóriás. — Augusztus 6 án, pénte
ken este mutatja be a filmszínház az 
idei évad legnagyobb sikert elért ma
gyar filmujdonságát, a „Férfihüség“-et, 
melynek főszerepeit a magyar film- 
szinészgárda két büszkesége: Bulla
Elma és Páger Antal játszák.

Újabb rendelkezés szerint a filmszín
ház hétköznapi előadásai délután 6 és 
este l/« 9 órakor kezdődnek.

Kom oly, többéves irodai gya
korlattal biró

női m u n k a e r ő t  és egy férfit  
a ltisz tn ek  felvesz a gabona
forgalmi kirendeltség, Rima
szombat.

E g r i  bikavér,
vörös és fehér borok szárma
zási bizonyítvánnyal beszerezhetők. 
Hordókat, száríto tt vargánya  
gom bát veszek. Láng Nándor 

szőlőbirtokos, Eger.

R í  m a s z é c s e n
vasútállomással szemben mi ndenre  

alkalmas
nagy ü z le th á z  ve n dé glő  h e ly isé g e k k e l,

nagy pincékkel, 5 szobás lakással 
e l a d ó  vagy bérbe adó. — Cim : 
BÚR ESS J ÓZ S E F  Rimaszées.

£  1 a d ó
4 darab komplett nagyablak üveggel, 
nagy Üzleti szekrény, üzleti beren
dezési tárgyak, különféle bútorok. 
Érdeklődni lehet Remenyik István 
órás és ékszerésznél, Deák F. u. 14. 
Vennék vaskaput, üvegtetőt.

Bútorozott lakást
v a g y  la k r é s z t  k e r e s e k  
k o n y h a  használatta l.
Cim a kiadóhivatalban.

É R T E S Í T É S .  I
Van szerencsém tudomására hozni a n. é. kö- I  
zönségnek, hogy hölgyfodrász üzletem mellett B

illatszertárt nyitottam.
Minden pipere és i l l a t s z e r - c i k k  nagy- ■  
választékban. T ö b b e k  közöt t :  kozmetikai B 
arckrémek, sport-olajak és krémek, habzó B 
b o r o t v a k r é me k ,  z s i l e t p e n g é k  stb. stb. I
A n. é. közönség szives p á r t f o g á s á t  kérve f l  

vagyok illő tisztelettel: f l

O R O S Z  J Á N O S I
hölgyfodrász és illatszerkereskedő f l

Ho r t hy  M i k l ó s - t é r  27. Rimaszombat. f l

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


