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Felhívás a vármegye társadalmához!A magyar reformáció.
Az iskolai év kezdete ebben az 

esztendőben egybe esik. a reformá
ció emlékünnepével. Az Egyesült 
ProtestánsGimnázium jubileumi esz
tendőbe lép, fennállásának 90., új 
épületének 40-ik évfordulóját ün
nepli. Ezen ünnepi alkalmak arra 
ösztönöznek, hogy a reformáció em
lékünnepén a reformációnak a nem
zeti kulturélet terén kifejtett áldásos 
kezdeményezéseiről emlékezzem.

A reformáció bölcsője mellett ott 
áll az iskola. A reformátorok egyik 
kezében kard, amellyel védik az 
egyházat, a másik kezükben mal- 
teroskanál, amellyel építik az isko
lát. Az iskolát az egyház a refor
máció kezdettől fogva úgy tekin
tette, mint az egyház veteményes 
kertjét. Luther korának legnagyobb 
kulturpolitikusa, Kálvin a szeretet 
pedagógusa, Melanchton népének 
tanítója „praeceptor Germaniae." 
A reformációval együtt jár a tudo
mányok és művészetek renaissance- 
ja. A reformáció visszatérést hirdet 
a forrásokhoz. Megnyitja a szellemi 
élet előtt a’szabad kutatás, szabad 
vizsgálódás zsilipjeit. Uj tiszta szel
lemet sugároz a reformáció, az 
evangélium leikétől áthatottt nyílt, 
bensőséges, az élő hitben gazdag, 
az emberiesség jegyeitől átitatott 
szellemet, amely kibontakozik a kö
zépkor nemzetköziségéből, a nép 
felé irányítja tekintetét, amely a 
kultúra szent jegyeiben mindenkit 
akar részeltetni és a szellem áldá
sait mindenütt el akarja hinteni. A 
reformáció nemcsak a kiválasztot
taknak hozza el a lélek kincseit, 
hanem mindenkinek nemzete nyel
vén. Luther német biblia fordításá
val megszületik a nemzeti irodalmi 
élet. A reformátorok iskoláiból csap 
magasra a szabadság szent lángja, 
a protestáns iskolák szellemisége 
termeli ki a világszabadság fény
hordozóit.

A magyar szellem zászlóvivői, 
az igazi magyar lelkiség szülőaty- 
jai az a Kopácsi, aki Sárospatakot 
a magyar szellem áldott központjává 
tette, Gálszécsi, aki az Alföld szi
vében a kies Túr mentén az Alföld 
szikes ugarába hintette a kultúra 
magvait, Stöckel, akinek bártfai is
kolájába vallási és nemzeti különb
ség nélkül tódultak; a magyar lé
lek, a magyar föld őserejét kisu
gárzó Heltai Gáspár, azok a „jelte
len sírban nyugovó, a múlt ködé
ben tovatűnő magyar reformátorok, 
akiknek élete olyan, mint a felhő, 
mHy villámát, záporát kiontván

A háborúban elesett hőseink, ár
váink, özvegyeink támogatásával 
foglalkozik az Országos Hadigon
dozó Szövetség, amely az egész 
ország árváinak, özvegyeinek sor
sán a lehetőségekhez képest eny
híteni igyekszik.

A Szövetség által nyújtott orszá
gos támogatásból a gömörmegyei 
rászorultak is részesülnek, de ez a 
támogatás, amely a vármegye lé- 
lekszámához igazodik, természete
sen aránylag elég csekély.

A megye lakosai közül azonban 
sokan vettek részt a harcokban, 
aránylag többen, mint más me
gyékben és ezért a Gömör és Kis
hont-vármegyei hadiárvák, özve
gyek száma aránytalanul igen nagy 
és igy a központtól nyert támoga
tás nagyon elaprózódik.

Szeretném, ha a gömörmegyei 
hadigondozottak legalább olyan jól, 
— ha nem jobban — lennének el
látva, mint másütt.

A hadiárváink és özvegyeink 
gondjait csökkenteni, sorsukat 
megkönnyíteni, őket mindenben 
támogatni nemcsak egyszerű 
emberszeretet és jótékonyság 
követelménye, hanem annál jó
val több: hazafias kötelesség is. 
Tudom, hogy kérésem meghall

gatásra talál és azért bizalommal 
fordulok a megye közönségéhez és 
kérek mindenkit, hogy vármegyénk 
hadigondozottainak anyagi megse
gítésére (lábbeli, ruhanemű, stb. ka
rácsonyi beszerzésre) anyagi ere
jéhez mérten bizonyos összeget 
adományozzon és azt 

folyó évi november hó 15-ig

semmivé lesz, de hatását, emlékét 
a kitisztított lég és a megáztatott 
föld hirdeti"; azok a feledés éjsza
kájában fel-fellobbanó emléklidér- 
cek, akik a sajóparti Athénban, az 
ősi múltú tarcaparti kollégiumban, 
az ezer rege övezte Szitnya tövé
ben, a dunaparti koronázó város
ban ojtottak vadócba rózsát, szór
ták szent rajongással valami re
megő odaáldozással a szépség, jó
ság, nemesség szabadság igéit 
bocsátották szárnyra az Üstököst, a 
kiapadhatatlan erű Mesélőt, az 
aranyszáju Nótáriust, a nemzet Bál
ványát, a nemzet Lelkiismeretéf, s 
azt a sok magyart, akiket beteme
tett a magyar Pantheon, az enyé
szet sívó homokja.

Mintegy 350 esztendővel ezelőtt 
a rimaparti ősi városban egy isme
retlen magyar reformátor meggyuj-

küldje be a Nemzeti Hitelintézet 
rimaszombati fiókjánál vezetett fo
lyószámlánkra.

Az egyes adományokat az Or
szágos Hadigondozó Szövetség Gö
mör és Kishont-vármegyei Bizott
sága azért, hogy minden fillér a 
hadigondozottak javára legyen for-

Emlékezzünk
Ma, ezen a levélhullató novemberi 

estén, mikor minden gondolatunkat s 
lépésünket kedves halottainknak áldoz
zuk, nem szabad megfeledkeznünk ele
sett hőseinkről. Gyászolnunk kell őket, 
nemzeti nagy gyásszal. Gyászt pedig a 
legsötétebb éjjel illik megülni, azért ne 
pislákoljanak az örökélet gyertyái ebben 
a háborús novemberi éjszakában, hogy 
minél jobban elférjenek a sötét árnyak, 
a végtelen bánatok mind; legyen tele 
néma csenddel ez év halottak estéje, 
hogy megszólalhasson benne a lélek 
imája és fájdalma.

Kegyeletes bánatunknak éjszakájában, 
lángoló gyertyák helyett, özvegyek, gyer
mektelen szülők, árvák sápadt, fehér arca 
világit benne körülöttünk... úgy járnak 
a sötétben mint imbolygó, kialudni akaró 
mécsek; csillagtalan égbolt van fölöttük, 
s vlrágtalan föld alattuk.

Hazahívjuk övéiket e szent estére, s 
hőseink le(ke áll most előttünk, mely 
már végig küzdte a csaták harcait; a 
lelkűk, n'iely értünk, hazánkért, jólétün
kért, szabadságunkért szenvedett I Meny
nyit tettek, áztak-fáztak, piszkosan s le
rongyolódva küzdöttek, s állták meg he
lyüket I Szegények lettek és éheztek- 
szomjaztak; mikor mi aludtunk, ők vir
rasztónak, vagy ha puszta földön s 
árokban meghúzva magukat pihentek, 
akkor is a háború rémeivel, azután eny-

totta a magyar kultúra fáklyáját. A 
fáklya lángja, a szent láng fénye 
tovaterjedt, a magyar dal, a ma
gyar szó bűvös varázsát szertesu
gározta messze vidékre, uj tápot 
nyert a Garamszeghy Géczyék és 
Korponayak alapította osgyáni is
kola testvéri kézfogásában és tel
jesíti nemzeti és kulturmisszióját 
minden harag, gyűlölet, ellenpro
paganda ellenére és nevel magya- 
rabb magyart és emberibb embert.

Az örök reformáció, az örök ma
gyar reformáció, amely nem lezárt 
tény, hanem örök folyamat, a mai 
történelmi időkben történelmi köve
telésekkel lép fel. Mélyebb, lelkibb, 
az evangéliumtól áthatott, az élő 
hitben gazdag, az emberiesség je
gyeitől áthatott emberibb embert 
és magyarabb magyart akar.

Testvér, hallod az idők dalát?...

ditható, hirlapilag fogja megkö
szönni és nyugtázni.

Az Országos Hadigondozó Szö
vetség Gömör és Kishont-várme- 
gyei Bizottsága nevében 

Rimaszombat, 1943. október hó 25.
hazafias üdvözlettel:

Dr. Radvánszky György né 
elnök.

Hőseinkről...!
hüléskép megint a távoli otthonnal ál
modtak 1 De hát e gondolatoknál a szi
vünk megdobban, s öntudatára ébred 
annak, hogy mi mindennel tartozik ne
kik ép azért, mert igy álltak, igy küz
döttek, s igy mentek át a hősi halálba ! 
Megértjük, hogy ha nem is vagyunk 
képesek viszonozni teljes mértékben 
mindazt, amit ők értünk tettek, de an
nál nagyobb szeretettel kell most hálá
ból is gondoznunk lelki nyugalmukat. 
Ha sírjaikhoz nem térdelhetünk, meiyek 
haló poraikat takarják, de annál mele
gebb szívbe kell zárnunk emléküket. 
Aggódtunk, imádkoztunk értük, mikor 
éltek s küzdtek, s akartuk volna köny- 
nyiteni fáradalmaikat; de ha nem vet
hettünk nekik ágyat akkor, s nem gyújt
hatunk nekik gyertyát most, gondozzuk 
legalább lelki nyugalmukat gyengéd fi
gyelemmel. Lépjünk bízvást és bátran 
az Isten trónja elé, boruljunk le lélek
ben és mondjuk : Atyánk, tekinsd szen
vedéseiket, küzdelmeiket, bátorságukat 
s vitézségüket; hisz’ ők áldozataikat 
mind értünk s hazánkért hozták meg. 
Nem önzés vitte őket a harc tüzébe, 
hanem a kötelességérzet s esküjükhöz 
való hűség, s azt tették, hogy odaadták 
életüket. Nagyobbak voltak ők önma
guknál, mikor azt, amit bölcsészek elv
ben vallottak, s költők megénekeltek, 
nemcsak elgondolták, nemcsak énekel
ték, de meg Is tették. Nem tartoztak ők 
azokhoz, akik csak szóval mondják, hogy 
— hazám, édes hazám, — hanem tettek
kel beszéltek, megtették azt, minél na
gyobbat sem Isten, sem haza, sem em
ber nem kívánhat. Életet adtak, legyen 
hát életük.

Gyertyák helyett a sötét novemberi 
éjszakában gyűljön ki lelkűnkben a fény, 
hogy szeretettel és méltó emlékezéssel 
adózzunk az ő nagy szeretetükért és 
áldozatukért... T. S.

k i iskolai év kezdete.
November 3-án, szerdán reggel — öt

hónapos szünet után — valamennyi isko
lánkban (gimnázium, állami polgári fiu- 
és leányiskola, kereskedelmi szaktan- 
folyam, állami leány- és fiunépiskola) 
megkezdődik a tanítás.

Szerdán reggel 9 órakor a keresztény 
templomokban ünnepélyes Veni Sancte 
és hdlaadóistentiszteletek lesznek, ame
lyekre a tanulók az iskoláikból vonul
nak fel.
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H A T A L M A S  S I K E R R E L  S Z E R E P E L T  
V A R O S U N K B A N  A F O  R R A I - K A  M A R  A K Ó R U S .

Ritka művészi élményben volt része 
városunk közönségének a társadalmi 
egyesületek nemzeti munkaközössége ál
tal rendezett hangversenysorozat első 
estjén. A rádióból régóta ismert és min
dig szívesen hallott Forrai kamarakórus 
október 23-iki vendégszereplése a Pol
gárikörben óriási siker jegyében zajlott 
le.

Nem is leintett másként. Forrai Mik
lós nagyszerű kórusa, amely hangszin- 
ben tökéletesen kiegyenlitett, külön-kü- 
lön is elsőrendű énekművészek szeren
csés társulása, olyan mint egy olasz 
mester kezéből kikerült hangszer-reme
kek együttese. Az ideális szépségű kó
rushang megtestesítője. Elképzelhető, 
hogyha ez a nemes hangszer olyan mű
vész kezébe kerül, amilyet Forrai Mik
lósban megismertünk, csak tökéleteset 
nyújthat.

Emellett csodálatos mégis, hogy a 
műsor minden egyes számában mintha 
más és más kórus szerepelt volna. Ar- 
cadelt: Ave Máriá jának templomi áhí
tata, Bach korálfeldolgozásának nemes 
egyszerűsége, Viadana: Örvendező zsol
tárának ujjongó Isten-dicsérete, Fride- 
rici, Hassler és Donáti madrigáljainak 
játékos vidámsága, Le Jeune édes-bus 
dalának őszi hangulata, Cherubini: Kör
táncának friss pezsdíllése és a Martini 
kánon boszorkányos pletyka-tempója 
ezernyi színben világította meg a kórust 
és nagyszerű vezetőjét.

Műsor közben tartotta meg Tóth Kál
mán csurgói ref. lelkész érdekes meglá
tásokban bővelkedő, mindvégig lebilin
cselő előadását „Magyar dal — magyar 
lélek" címen. Utalt a magyarság kettős 
arcára, melyek közül az egyik keletre, a 
másik nyugatra néz. Ez a kettősség jel
lemzi kultúránkat is. Ha lelki megújho
dásról van szó, ennek egyik igen erős 
eszköze a népi hagyomány és népdal 
ápolása, a keleti vonás kidomboritása. 
Ez tette vezérszerepre képessé európai 
viszonylatban is az uj magyar zenét.

Hosszan tartó taps jutalmazta az ér
tékes előadást, mely a műsor magyar 
részének mintegy bevezetője volt.

A magyar részben Kodály : Esti dalá
nak ered di csendje, Bartók: Bolyongá
sának sötét kétségbeesése és Bárdos 
kis tréfás kórusának jóizü vidámsága 
újabb oldaláról mutatták be a viharos 
tapsokra igazán rászolgált együttest. Va
lószínűleg sokan voltak a hallgatóság 
körében, akik Bartók és Kodály nevét 
látva a műsoron, bizonyos előítélettel 
várták az elkövetkezendőket. És Íme, 
olyan világ tárult szemünk elé, amilyen
ben még soha nem jártak, vagy nem 
akartak — esetleg nem mertek — járni: 
a magyar népdal világa. Az a vidék, 
ahol tisztább a levegő, közelebb vannak 
a csillagok és ahol igazán otthon érez
zük magunkat. Most már vitán felül áll, 
hogy igenis kell Kodályt és Bartókot 
énekelni, de így kell énekelni.

A műsor utolsó része csupa bemuta
tóból állt. Kodály uj vegyeskari gyűjte
ményében jelentek meg először ezek a 
remekművek és a rádión kívül itt hang
zottak el először. A „Cohors generosa" 
kezdetű régi diákköszöntő a kollégiumok 
ősi kántusainak hangját idézi, a „Gömöri 
dal“-ból a végtelen puszták szomorúsága 
árad, mig a „Székelyekhez" c. kórusból 
a tiszta hazafiság tüze lobog felénk. 
Milyen változatos, egymáshoz alig ha
sonlítható e sorozat minden darabja és 
mégis egyetlen benyomásban szűrődik 
le az egész este műsora : gyönyörű volt.

A közönség ráadást követelő tapsaira 
még Lassus: Zsoldos-szerenádját éne
kelte el felülmulhatatlanul a kamarakó
rus. Ezzel ért véget a hangverseny, ame
lyet szívesen hosszabbítottunk volna meg 
— reggelig.

Az egyes számokhoz rövid, de igen 
találó jellemzést adott Forrai Miklós, 
mintegy előkészítve a hallgatót azok tar
talmára és rejtett szépségeire.

Amint azt a szakkritika már többször 
megállapította, igen szerencsés a kórus 
öltözete is, amely a maga egyöntetűsé
gével nem vonja el a figyelmet a lé
nyegről : az éneklésről. Mindamellett 
nagyon mutatós és szinte hangulatot te
remt a régi mesterek müveinek előadása 
előtt. Mint halljuk, már készül a kórus 
uj, magyaros öltözete is.

Mindenképpen jól választott a hangver
senyek rendezősége, hogy a megnyitóra

ezt a kiváló együttest hivta meg. A kó
rus erőssége éppen kis létszáma és az 
ezzel összefüggő végtelenül finom ének
lési módja. Ilyen halk és mégis telten 
zengő árnyalatok, mintaszerű szöveg- 
mondás és a művészi alázatból adódó 
példás belső fegyelem ritkán találkoz
nak. Ez természetesen elsősorban a ki-

Rimaszombat társadalma mélységes 
sajnálattal vette hírét, hogy a m. kir. 
belügyminiszter vitéz dr. Biikky Jenő 
rendőrtanácsost, a m. kir. államrendőr
ség rimaszombati kapitányságának veze
tőjét hasonló minőségben Nagykanizsára 
helyezte át.

Vitéz Biikky Jenővel olyan szeretetnek 
és megbecsülésnek örvendett egyéniség 
távozott el városunkból, akitől igazán 
nehéz a búcsú megszokott szavaival el
köszönni. Kerek három esztendőt kitévő 
itteni működésével, amelyet a legnehe
zebb időkben páratlan hivatásbeli tudás
sal végzett felelősségteljes posztján, tel 
jes mértékben érdemelte ki a város la
kosságának tiszteletét és elismerését. A 
világháborút vitézen megállott magyar 
katonatiszt, a trianoni csapás által meg
sebzett, de a magyar igazság feltáma
dásáért tovább harcoló igaz férfiú ma
gyar szivét hozta 1940. októberében 
ide: a végvárra.

Ez a magyar szív  az emberi jóság
gal párosult igazságérzetet sugározta 
ki vitéz Bükky Jenő itteni működé
sében, amely egyforma mértékben 
nyilvánult meg minden és mindenki 

iránt.
Hivatali szobájából soha senki se jött 
ki azzal az érzéssel, hogy igaz ügyében 
egy csöpp csorba is esett volna. Szigo
rúan katonás, de megértő, a szabályok
hoz nem mereven ragaszkodó, de azo
kat igazi szivjósággal végrehajtó büntető- 
biró volt egyrészt, másrészt pedig őszinte 
pártfogója minden olyan megmozdulás
nak, amely a rend, fegyelem és össze
tartás nemes eszméit célozta. A kezére 
bízott hatalmat a magyarság és a város 
lakossága javára használta fel, minta
szerűen alkotta meg a város légoltal
mát és biztos kézzel őrizte meg a lakos
ság életét- és vagyonbiztonságát. Rend
kívül megnyerő egyénisége, izzó haza
fiassága, mély vallásossága nemcsak a 
társadalomban biztosított számára ki
váló helyet, de rajongó szeretet váltott 
ki rendőrtiszt társai és a rendőrlegény
ség szivében is. Bajtárst látott a leg-

Egy város vagy valamely közintézmény 
vezetésénél mi sem könnyebb, mint hang
zatos és gazdag építő programmot ösz- 
szeállitani. Sokkal nehezebb azt szolgálni 
és végrehajtani tudni. A megvalósításhoz 
nemcsak becsvágy és jóakarat kell, ha 
nem a velejáró fáradhatatlan munka,] 
kitartás, lelkesedés s a fel-feltorlódó 
gondok szakadatlan leküzdése is.

Megvalósítandó program bőven akad 
ma is, a tevékenységi tér előttünk áll,! 
de a megváltozhatatlan tényező, a há
borús idő kényszerítő körülményei miatt! 
nagymérvű és rohamos fejlődésről ezidő 
szerint nem is beszélhetünk. De egy 
életerővel bíró és élni akaró nép min
dig talál a maga számára tevékenységi j 
teret, s ha nem is nagyszabású dolgokat, 
de homokszemről-homokszemet, tégláról- 
téglát hordva, valamit mégis csak épít
het magának. Ez vonatkozhat a mi vá
rosunkra is.

Ehhez a célkitűzéshez természetesen 
szükség van nagy lelkesedésre, szívós 
kitartásra s legfőképen elhatározó aka
ratra. De ebből a munkából nem szabad 
hiányozni a társadalom érdeklődésének 
sem, mert egy ember önmagában gyenge 
a feladatok elvégzésére. Egy nagyon 
fontos pont tehát a társadalom ösztön
zése. Hogy ne csak a közvetlen érde
keltek, hanem a nagy összesség is ma
gáénak tekintse a város eminens érdekét.

Gondolat, vágy, terv és program van 
bőven a mi tarsolyunkban is. Vegyük

tűnő vezető érdeme, aki évek munkájá
val csiszolta saját elképzelése szerinti 
ékkővé ezt a nemes anyagot.

Vasárnap reggel a helybeli plébánia- 
templom honvéd miséjén énekelt el négy 
magasztos szépségű egyházi karmüvet a 
Forrai-kórus, mélységes áhítatot keltve.

Reméljük, hogy a Forrai-kamarakórus 
első szereplése alkalmával szép emlé
kekkel ment el városunkból és legyen 
szabad Így búcsúznunk : a viszontlá
tásra I L. L.

kisebb rangú rendőrben is, aminek fé
nyes bizonyságát adta azokon a kará
csonyesti ünnepségeken, amikor a krisz
tusi szeretettől áthatva gyújtotta meg a 
közös karácsonyfán a Szeretet lángjait.

Amikor pedig súlyos betegség támadta 
meg, az egész város féltő aggodalma 
szállt a betegágya felé. Ez a betegsége 
akadályozta meg, hogy megvalósítson 
sok olyan szép tervet, amelynek bete
tőzése éppen Rimatamásfalvának rend
őrileg idecsatolása volt. Tudjuk, hogy 
vitéz Bükky Jenő is meleg szívvel sze
rette meg Rimaszombatot. Sokszor mon
dotta, hogy immár negyedévszázadot 
elért rendőrtiszti állomásainak „második 
legkedvesebb helye" volt Rimaszombat, 
de Székesfehérvárt is csak azért helyezi 
e tekintetben előnybe, mert ott született 
szeretett fia, aki gimnáziumunk egyik 
legtehetségesebb növendéke volt. Ami
kor Rimaszombat társadalma vitéz dr. 
Bükky Jenőt és kedves családját őszinte 
jókívánságokkal kiséri kitüntetésszámba 
menő uj állomáshelyére, hisszük, hogy 
ezek a szivbéli kapcsolatok mindkét 
részről maradandóan emlékezetessé vál
tak. S amidőn további működésére Isten 
áldását kérjük, s néki hozzá jó egész
séget és sok örömet kívánunk, nem 
mulaszthatjuk el a helybeli sajtó őszinte 
köszönetét is kifejezni azért a megértő 
és lelkes pártfogásáért, amellyel vitéz 
Bükky Jenő a mi munkásságunkat is 
elősegítette.

Dr. vitéz Bükky Jenő hivatalát az el
múlt hét közepén adta át a Rimaszom
batba áthelyezett dr. Láng Antal m. kir. 
rendőrkapitánynak, a szolyvai határ
rendőrség eddigi vezetőjének, akinek 
működése elé a város társadalma a leg
nagyobb bizalommal néz.

A m. kir. államrendőrség rimaszom
bati kapitányságának tiszti- és tiszt
viselői kara, valamint őrszemélyzete 
október 25-én vett érzékeny búcsút a 
szeretett parancsnoktól. Dr. Zdgoni Zol
tán segédfogalmazó tolmácsolta a bucsu- 
zók fájdalmas érzéseit, amelyre a távozó 
vitéz dr. Bükky Jenő könnyekig meg
ható beszédben mondott köszönetét.

elő és soroljunk el néhányat belőle :
1. Városunk közönsége s ami ezzel 

egyet jelent, egész társadalma egy évti
zed óta türelmetlenül zörgeti ajtónkat a 
legégetőbb kérdés : a ravatalozó felállí
tása miatt. Ez a közös vágy, ez az ál
landó visszatérő motívum különösen 
fokozódik olyankor, amikor kórházi te
metésen vagyunk s a kavicsos udvaron 
állva, sokszor szorongva, magunk előtt 
látjuk az egyszerű fenyőfabódét, amely
nek deszkafalai között koporsójában 
nyugszik — esetleg több más halott 
néma társaságában — az utolsó útjára 
készülő jóbarátunk vagy rokonunk elár
vult holtteste... Ilyenkor nehezedik a 
lelkünkre a keserűség érzése szegény
ségünk, tehetetlenségünk vagy közöm
bösségünk nrijitt, hogy még mindig nem 
tudtuk felépíteni a ravatalozót.

2. Azt éem kell lúlhangosan hirdetni, 
hogy egy város civilizációjának egyik 
lényeges fokmérője, hogy milyen a külső 
és belső struktúrája-annak az épületnek, 
amely hivatva van az intelligens és igé
nyes közönség számára éjjeli szállást 
biztosítani. Mert e tekintetben mi rima- 
szombatiak már sokat szégyenkeztünk 
a Irözismert Augiasz-istálló hasonlata 
miatt. S valljuk be, addig itt nem is lesz 
rend, amíg a város elöljárósága — mert 
hisz annak a hatáskörébe tartozik — 
alaposan és drákói szigorral hozzá nem 
kezd a reorganizáláshoz, ennek a kér
désnek a gyökeres orvoslásához.

3. Ezzel a rekonstrukciós munkával

karöltve, hozzuk nyilvánosságra a szín
házi kultúráért lelkesedő közönség benső 
vágyát is, amely azt mondja, hogyha 
nem is a saját palotájában, de legalább 
a Három Rózsa falai között építsük fel 
a mai kor társadalmi igényeinek meg
felelő színháztermet a hozzátartozó mo
dern színpaddal együtt. Mert ez is egy 
fontos s a legmesszebbmenő méltány
lásra érdemes városi érdek, és amelyet 
eléggé érthetően illusztrál az a tény, 
hogy intelligens érzésű közönségünk 
nem szeret nálunk színházba járni, mert 
igénye jóval magasabbrendű, mintsem 
egy szegényes külsőségek között játszó 
társulat kitudná elégíteni.

4. A poros és ősztől-tavaszig sáros 
piactér ellen is sok kifogást hallunk. 
Ennek a térnek rendezése egyfelől 
közegészségi szempontból lenne kívá
natos, másfelől pedig, hogy méltó legyen 
ahhoz, akinek nevét viseli, a magyar 
eszme nagy harcosához.

5. Nem kis gondot okoz a város elöl
járóságának a vágóhíd felépítése sem. 
Szükségtelen bővebben propagálni, hogy 
egy város életében milyen pótolhatatlan 
kincs egy hűtővel, jéggyárral felszerelt 
modern vágóhíd szolgálata. Ennek meg
alkotását is, mai pénzügyi helyzetünk 
mellett, az ismételten kifejezett remény
ségek közé sorolhatjuk.

6. A strandfürdő építése is hozzátar
tozik városfejlődésünk egyik sarkalatos 
pontjához. Éppen aktuális : most építik. 
A minap ott jártunk, az építkezést néze
gettük s társaságunk egyik tagja, egy 
OTI tisztviselő-pátrióta, azt a gondola
tot vetette föl, hogy az eredeti tervtől 
eltérően, ne bontsuk le a régi fürdőépü
letet, hanem csak alakítsuk át a célnak 
megfelelően. A tető helyére építsünk 
egy platót, egy sima felső térséget, na
pozó-heverőnek. A tető nyílt, déli fek
vésű, észak- és keleti irányban lombos 
fákkal körülzárt, festői szép keretet al
kot, s egyik dísze lenne a strandfürdő
nek. A földszinti traktus jobbszárnyán 
épüljön fel a ruhatár a kabinokkal, a 
balszárnyán pedig 4—5 fürdőbazén azok 
számára, akik szeretik a tisztaságot, de 
nem rendelkeznek fürdőszobával, — lé
vén ez is egyik kelléke és követelménye 
egy megyei város kulturszínvonaiának. 
Az épület pedig — amely teljesen szi- 
metrikus a strandfürdővel, s tőle mind
össze 25 lépésnyire van — összekötőd
nék egy szép kis székelykapuval díszí
tett, s a Rimán átvezető gyaloghíddal... 
Okos, kedves és praktikus terv, amely 
még a költségvetést sem forgatná fel. 
Gondolkozni róla érdemes.

7. S végűi, jusson mégvalami eszünkbe! 
A mai ember ideges, fáradt, hisztérikus 
és sokszor kiszámíthatatlan. Olykor szük
sége van csöndes ünnepi pihenőre. Ezért 
is szereti a mélységes, hatalmas termé
szetet, a hivő lélek bensőséges áhítatá
val szereti azt a természetet, amelynek 
napsugaras mosolyát látja, s amelyben 
pihenést talál az élet sok gyötrődése 
ellen. S nézzünk szét: az erdők-hegyek 
színpompás szépsége és sokasága öleli 
körül határunkat, s mégis : nincs egyet
lenegy kirándulóhelyünk, egyetlen er
dőnk, ahová árnyékos, pormentes, befá- 
sított gyalogösvényen eltudnánk jutni, 
ahol a zaklatott élettől menekülő ember 
üdülést találna. (Erről jut eszembe: 
nagyon kedves, poétikus gondolat volt 
a cserencsényi-ut, valamint a huszár
laktanya és az erdő közötti összekötő-út 
befásitása. Sajnos, a lelkes vállalkozást 
ugyanaz a sors érte, mint az előbbi 
esztendőben a szabatkai-erdő déli-csücs
kén ültetett jegenyefasor ültetést: egyik 
sem fogant be).

Mindez a felvetett eszme néhány prog
rampont csupán, de figyelemreméltó 
valamennyi.

Ám be kell vallanunk, lelkesedésünk 
méltatása s a fejlődés erősebb lehető
sége mellett ott van a komor tény, 
amely a gyorsabb vagy nagyobb fejlő
dést hátráltatja. A kormány nagymérvű 
támogatása mellett figyelembe kell venni 
anyagi erőforrásunk elégtelenségét s 
elsősorban az adófizető polgár teherbíró 
képességét. Segíteni a helyzeten úgy 
volna lehetséges, egyfelől: ha fokozni 
tudjuk a város ingatlanainak a jövedel
mét, másrészt pedig tartózkodunk a fe
lesleges vagy luxuriózus beruházások 
költségeitől.

(Vége következik.)

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvezd kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal tel|eslt.

Bucsüsorok vitéz dr. Bükkit Jené m. kir. rendőrtanácsos után.

Egy polgár szemlélődései.
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Egy régi család emlékezetére.
Gyakori eset nemzetünk történetében, 

hogy idegenből jött családok meghono
sodván hazánkban, idők folyamán telje
sen magyarrá váltak, s beolvadtak a 
magyar társadalomba. Számos példáját 
látjuk ennek első sorban a horvát és 
egyéb a délvidékről beköltözött csalá
doknál. A török hódítás és terjeszkedés 
volt az előidézője ezen kivándorlásnak 
és főként a mohácsi vész után találkozunk 
gyakrabban ezen jelenséggel.

Ilyen délről beszármazott család volt 
a Gocsith család is. A fennmaradt okleve
lek szerint a bevándorolt ős Raguza vá
rosát vallotta származási helyének, tehát 
dalmata eredetű volt. Gocsith Károly, 
amint a 16 ik század első felében ha
zánkban feltűnik, már egy ősi magyar 
nemzetséggel kerül rokoni kapcsolatba 
Nyitra vármegyében, a Zsámbokréthyek- 
kel. Fia felváltva kettős nevet használ, 
Gocsith-Károlyinak Írja magát, s a nóg
rádi előkelő pinczi Juhos-családból vesz 
élettársat, s ezáltal nagytekintélyű sze
replő családokkal kerül atyafiságba s 
nemcsak Pinczen, hanem Turóc vár
megyében is nagy birtokokat örököl. A 
következő nemzedék egyik sarja Hoff- 
mann kamarai tanácsos leányával tör
tént házassága révén Sárosmegyébe 
kerül, s itt szerzi meg Szentimrét, hon
nan a család előnevét irta. Itt éltek a 
család tagjai a következő századokban, 
s nevüket inkább a magyar Károlyi 
alakban használták. A pinczi Juhosok 
kihaltával királyi adományt kaptak Pinczj 
birtokra, s azt meg is tartották, sőt azt 
utolsó generáció ott tartotta lakását az 
Ipoly parti szép kúriában. Vármegyénk
ben ugyan nem szerepeltek a család 
tagjai, házasság révén azonban Geszte- 
tén birtokosok lettek. De e családot is 
utólérte végzete, megfordították az ősi 
címert, fiágon Károlyi László alkancel- 
lárban évtizedekkel ezelőtt kihalt. Fivé
rének, Károlyi János nógrádi alispánnak 
unokája volt Károlyi Sarolta Putnoky 
Móriczné, a család utolsó női leszár
mazottja, ki a legutóbbi napokban mon 
dott búcsút a földi életnek, árván hagyván 
a gesztetei régi szép udvarházat és gyö
nyörű parkot. Az elköltözött igazi jóte
vője volt községének,fennkölt gondolko
dása, emelkedett szelleme, előkelőén 
finom egyénisége messze kiemelték őt 
a többiek közül. Most megtért ő is ősei
hez, emlékezete azonban továbbra is 
fennmarad, s hirdeti nemes leikének 
örök értékeit.

Gortvovölgyi.
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Újabb statáriális balálositélet 
Rimaszombatban.

Gyors egymásutánban immár másod
szor ült össze október 29-én, pénteken 
reggel a rimaszombati kir. törvényszék 
ötös-tanácsa Tariska Lajos kir. törvény- 
széki elnök vezetése mellett, mint rög- 
tönitélő-bíróság. Moesz Géza kir. ügyész
ségi elnök által előterjesztett vád tárgyát 
az a betöréses - lopás képezte, amely 
szeptember 22 ről 23 ra virradó éjszaka 
Berzéte községben történt. A jelzett éjje
len ismeretlen tettesek özv. báró Thdn 
Albinná sz. Mdridssy Margit egyemele
tes kastélyának lakattal lezárt ajtaján 
az emeletre behatoltak és onnét több 
bőröndben mintegy 10.000 pengő értékű 
finom női ruhaneműt loptak el. A rozsnyói 
csendőrőrs bravúros nyomozással ki
derítette, hogy a betörést

Bottó Sándor többszörösen rovott- 
multu katonaszökevény és Illés Ig
nác 34 éves, volt péksegéd követ
ték el, akik mindketten Debrecen 

környékéről származnak.
Bottó Sándort a bagaméri csendőr- 

őrs hamarosan letartóztatta és a debre
ceni katonai hatóságoknak átadta. Illés 
Ignácot a rozsnyói csendőrök pedig Fü
zesgyarmaton kerítették kézre október 
hó 14 én, ahonnét a rimaszombati kir. 
ügyészség fogházába szállították. Illés 
bevallotta, hogy Bottóval együtt előre 
megfontoltan követték el a betörést, 
azonban tagadta, hogy az az elsötétítés 
idején történt volna. Illés bevallotta,

hogy a lopott tárgyakból 500 pengő 
értéküt eladott, egy fürdőköpönyeget 
azonban Illésnél a csendőrök meg is 
találtak. Miután Illés már

9 Ízben volt jogerősen elítélve és
10 esztendőn belül összesen 1 
évi börtönt, 3 évi fegyházat és 3 
évi szigorított dologház büntetést

töltött ki,
s mivel a tanúvallomások is igazolták, 
hogy a berzétei betörés az elsötétités 
idején történt, a királyi ügyészség a

8020/1939. M. E. számú rendelet ér
telmében Illés Ignác bűnügyét a rüg- 

tönitélő bíróság elé utalta.
A pénteki tárgyaláson a védői tisztet 

hivatalból dr. Ragályi Antal vm. főügyész 
látta el.

Illés Ignác kihallgatása alkalmával azt 
állította, hogy

a betörésben ténylegesen nem vett 
részt és azt egyedül az újra szö
késben lévő Bottó Sándor követte el.

A bíróság hat tanú kihallgatása, a vád- 
és védöbeszédek után hirdette ki hatá
rozatát, amely szerint

Illés Ignácot lopás bűntettében, mint 
bűnsegédet bűnösnek találta és ezért 

k ö t é l á l t a l i  h a l á l r a  Ítélte.
Az elitéit kegyelmet kért, mire a bíró
ság kegyelmi tanáccsá alakult át, mely
nek döntése titkos.

H Í R E K
Em lékezzünk...

Huszonötévvel ezelőtt, 1918. október 
31-én dőltek össze az 1000 éves magyar 
határok, amikor Károlyi Mihály „őszi
rózsás" - patkányforradalma kikiáltotta, 
hogy „nem akarunk többé katonát látni!" 
Huszonötévé, hogy gyalázatos orgyilko 
sok áldozata lett az akkori idők legna
gyobb és legigazibb magyarja: gróf 
Tisza István és vele együtt sírba dőlt 
az egész Magyarország. 1918. október 
31-ike vetette meg az alapját a trianoni 
gyalázatnak, amelyből — emlékezzünk —

ötévvel ezelőtt, 1938. november 2-án 
az első bécsi döntés ragadta ki az ország 
egy részét, közte a húszesztendős elnyo
matás minden szenvedését átélt Rima
szombat magyarságát is. Emlékezzünk 
fájdalommal és szomorúsággal huszonöt
évvel ezelőttre, de örömmel és hálával az 
öléves évfordulóra, amely azt bizonyította, 
hogy a nemzet életében is Feltámadás 
követi a Nagypénteket, ha annak tagjai 
közös célban és egy lélekben összeforrni 
tudnak és akarnak... Emlékezzünk és 
és okuljunk a 25 év előtti szomorú ese
ményekből, de merítsünk erőt és hitet az 
5 esztendőt múlt, még most is friss erejű 
örvendetes fordulatból, amely azonban a 
szebb és boldogabb magyar Jövő kiépí
tésében mindannyiunkra nagy és szép 
kötelességeket hátit.

— Esküvő. Stolcz Marica, dr. Stolcz 
Zsigmond budapesti m. kir. rendőrfőta
nácsos és neje, szül. Kármán Katinka 
leánya és Hörcher János okleveles 
mérnök, műegyetemi tanársegéd október 
30 án, szombaton délután fél 6 órakor 
tartják esküvőjüket Budapesten, a Szent 
Imre herceg-uti ciszterci plébánia-temp- 
lomban.

Változás a városi számvevőség élén.
Dr. Markovits Ferenc ceglédi számve
vőségi tanácsos Rimaszombat megyei 
városnál megbízatását befejezte és vlsz- 
szatért Ceglédre. Feladatát szakszerűen 
oldotta meg és rövid ittléte alatt sok 
barátot szerzett városunkban magának, 
A m. kir. belügyminiszter most a városi 
számvevőség vezetésével Nagy Gyula 
nyíregyházai számvevőségi tanácsost 
bízta meg.

A tanítók szemináriumáról szóló 
tudósilásunkal — anyagtorlódás miatt — 
jövő heti számunkban közöljük.

Halálozás. Herényi Istvánná sz. Lőkös 
Borbála, néhai csizmadiamester özvegye 
82 éves kodban, október 25-én meghalt. 
Elhunytál leánya gyászolja. Temetése 
október 27-én ment végbe nagy rész
vét mellett.

Katona! kitüntetés. Magyarország 
Kormányzója megengedte, hogy dr. Vie- 
tórisz Gyula kassai kir. ügyésznek, tar
talékos honvédzászlősnak a keleti harc
téren vívott harcokban az ellenség előtt 
tanúsított önfeláldozóan bátor magatar
tásáért — a kardoknak a hadiszallagon 
való egyidejű adományozása mellett — 
legfelsőbb elismerése tudtul adassák. 
Kitüntetett földink a Legfelsőbb Hadúr 
elismerését, a Signum Laudist a Don- 
mentén vívott nehéz harcok során érde
melte ki, s a kormányzói kegy szülei és 
itteni barátai körében igaz örömet keltett.

A fekete piac letörésére magának 
a társadalomnak kell összefogni. 
Esküdjön meg mindenki, hogy egy 
hónapig semmit sem vesz zugforga
lomban, s akkor meglátjuk : mi lesz 
a feketepiaccal.

(Reményi-Schneller Lajos pénzügyminisz
ter képviselőházi beszédéből.)

Meghalt Takács László, a kifogás
talan készítményeikről egykor messze- 
földön ismert, hires, nevezetes rima- 
szombati tímárok nesztora, s az itteni 
timárcéh legtovább dolgozó tagja. Éle
tének 85-ik esztendejében múlt ki az 
élők világából folyó hó 23 án Istenben- 
botdogult jó öreg Takács László bátyánk, 
aki úgyis, mint tisztes polgárember, 
úgyis, mint egyházának presbiteri .tiszt
séget viselt hűséges fia, az iparos tár
sadalom és városi képviselet közbecsü- 
lésben és szeretetben állott tagja, a 
megpróbáltatások idejében is fajához és 
nemzetéhez megtántorithatatlanul ragasz
kodó, gerinces magyar nemcsak a jelen, 
de az utánunk következő generációnak 
is követendő példát szolgáltatott áldá
sos, nemes életével. Folyó hó 25 én 
végbement temetésén az általános ipar- 
testület és Iparoskör díszes zászlai alatt 
hosszan terjedő sűrű sorban gyülekezett 
föl a kegyeletesszivü gyászolók hatal
mas serege, kik előtt Varga Imre ref. 
lelkész mondott a megboldogult emberi 
erényeit méltató, s őt szeretteitől búcsúz
tató gyászbeszédet. A gyászmenet az 
utbaneső ipartestület székháza előtt pár 
percre megállván, az Iparoskör részéről 
Králik János vett búcsút közvetlen sza
vakkal az eltávozott öreg nesztortól és 
az Iparoskör örökös diszelnökétől. A 
temetési szertartás megható akordjaként 
a kórus a göröngydörgések slri hangja 
mellett az elköltözött jó magyar azon 
kedves nótáját énekelte el („Isten áld 
meg e hont..."), amiért a cseh megszál
lás alatt Takács László bátyánk meg
hurcoltatást is szenvedett. Halála fiát: 
Takács István nyug. MÁV. tanácsost, 
leányait: Takács Zsuzsanna, férj. Halassi 
Gyulánét, Takács Julianna férj. Szőke 
Sándornét s kiterjedt rokonságát szomo
rította meg, akiknek mélységes gyászá
ban Rimaszombat őslakos polgársága 
őszinte együttérzéssel osztozik.

A róm. kát. férfiak Oltáregylete
november 5-én, pénteken este 7 órakor 
a Széman-Intézetben taggyűlést tart.

A felsőbalogi /müvésztelep kiállítá
sai. November 7-én a felsőbalogi mü- 
vésztelep művészei a Polgárikörben ren
dezik meg kiállításukat. A magyar mű
vészet fiatal képviselői mutatják be 
munkájuk eredményét. A sokatigérő ki
állításon a gömöri táj nyújtotta ihletből 
fakadt alkotások szépségeiben fogunk 
gyönyörködni. Szegény nincstelen fiatal 
embereknek nyújtunk segítséget azzal, 
ha anyagi és erkölcsi támogatását teljes 
erejével segítségükre adja a város tehe
tős közönsége. November hó 27-én a 
telep vezetői: Varga Nándor, a Képző
művészeti Főiskola tanára és Mátrai- 
Makovits Jenő, városunk büszkesége ren
dezik a balogi benyomások hatása alatt 
alkotott müvekből kiállítást. Mindkettő 
hatalmas erő és alkotó művész, akik 
teljes kibontakozásukban, alkotó erejük
nek teljében a legmüvészibb nivón 
mozgó alkotásaikkal fognak szerepelni.

Köszönet
azoknak a testvér-sziveknek, akik szere
tett jó apánk ravatalánál megjelentek, 
temetésén részt vettek, fájdalmunkat rész
vét soraikkal enyhítették, ez utón mon
dunk hálás köszönetét.

TAKÁCS ISTVÁN 
ny. máv. tanácsos 

és testvérei.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legmagasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5%-os osztalékot fizet.

Bélyegyüjtök figyelmébe! Újból fel
hívjuk a rimaszombati bélyeggyűjtők 
figyelmét, hogy a helyi bélyegegyesület 
megalakítása ügyében a Polgárikör helyi
ségében folyó hó 31-én, vasárnap d. e. 
11 órakor összejövetelt tartunk. Felkér
jük a bélyeggyűjtőket, hogy az előkészítő 
megbeszélésen szíveskedjenek megje
lenni, tekintve, hogy a megalakuláshoz 
bizonyos számú résztvevő szükséges, 
ami a folyó hó 16 án tartott összejöve
telen nem volt meg. Az előkészítő bi
zottság.

A jól végzett munka jutalma. Ország
szerte elismerést keltett e nyáron az a 
hir, hogy a rimaszombati diákok önkén
tes munkát vállaltak a helybeli Konzerv
gyárban. Az iskolai év kezdetével a de
rék leányok és ifjak újra visszatértek 
az iskolák padjaiba azzal a jól eső ér
zéssel, hogy hasznos és dicséretreméltó 
munkát végeztek. Ennek kifejezését adta 
most a Konzervgyár igazgatósága, ami
kor három diákleányt, Cserndk Emmi, 
Héthelyi Irén és Martincsók Luci glmn. 
tanulókat külön dicséretben és jutalom
ban részesítette.

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

vakító fehér fogakról, üde és 
tiszta leheletről gondoskodik. 

Magyar készítmény.
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H ubertus vadáaxlovaglás.
A helybeli huszárszázad november

3-án, kedden tartja szokásos Hubertus- 
vadászlovaglását. A huszár és nem lova- 
sitott fegyvernemben tisztekből, valamint 
urlovasokból álló, népes mezőny Huber- 
tus-napján 9 órakor indul a szabatkal 
laktanyából. A változatos nehéz terepen, 
sok természetes és állított akadályon 
keresztül 10 órakor futnak be a lovasok 
a tamásfalvai legelőre.

A kifutó első mezőnyében a tényleges 
és tartalékos huszártisztek, a második
ban a nem lovasitott tisztek és az urlo- 
vasok, a harmadikban pedig a huszár- 
tiszthelyettesek és tisztesek versenyez
nek az első dijért.

Városunknak erre a kimagasló, ha
gyományos sportünnepélyére szeretettel 
meghívja a sportszerető'közönséget

a Huszárszázad.

A reform áció  em léknapján,
ma, vasárnap d. u. a protestáns temp
lomokban ünnepélyek lesznek. A refor
mátus templomban d. e. 10 órakor az 
Igét Boros Elemér segédlelkész hirdeti, 
d. u. 6 órakor pedig emlékünnepély lesz, 
amelyen Varga Imre lelkész emlékbe
szédet, Kovács József gimn. tanár pedig 
előadást tartanak nivós műsor keretében: 
Praeludium. Orgonán játsza Szűcs 
György kántor. Bibliát olvas és imád
kozik : Szűcs István. Jövel Krisztus hivő 
népe... Egri Győzőtől. Énekli a Ref. 
Férfikar. „A reformáció irodalmi vonat
kozásai" címen előadást tart Kovács 
József gimn. tanár. Antal Zoltán: „Halk 
hang a viharban" c. versét szavalja özv. 
Hinoráné, Paál Muci. Himnusz.

Az evangélikus templomban délelőtt 
10 órakor ünnepi istentisztelet lesz, me
lyen Igét hirdet Smiá Lehel gimn. val
lástanár. Délután 5 órakor pedig refor
máció emlékünnep lesz, amelyen az ol- 
tári szolgálatot végzi és emlékbeszédet 
mond vitéz Baráth Károly lelkész. Az 
ünnepély műsora: Kapi Gyula: „Tehoz- 
zád óh Uram, emelem fel lelkem" ének
duó, énekli Oskó Józsefné és Durda 
Margit, orgonán kiséri: Amminger Fe
renc. Turmezei Erzsébet: „Öreg Biblia," 
szavalja: Gyulai Kató 111. oszt. gimn. ta
nuló. Orgonaszóló: Bach J. S.: „Praelu-j 
dium G moll" és Amminger Kálmán: 
„Cantiléna" orgonán előadja : Amminger 
Ferenc vt. lelkész. Turmezei Erzsébet: 
„Reformáció* szavalja: Szántó András. 
Bach J. S.: „Adagió D dur" hegedűn 
előadja: dr. Istók Endre, orgonán kiséri: 
Amminger Ferenc. Záróima, áldás : vitéz 
Baráth Károly lelkész. Záróének és a 
Himnusz.

Néhány szó a Forrai-estről.
Kötelességemnek tartom, hogy a For- 

rai-kamarakórus szerepeltetése körül 
elhangzott megjegyzésekre nyilvánosan 
válaszoljak,

Sokan drágának találták az est hely
árait, azért a nyivánosság előtt számo
lok el az estély anyagi vonatkozású 
ügyeiről.

A nemzetvédelmi és propaganda mi
nisztérium az előadón kivül 17 darab 
ingyen vasúti jegyet bocsátott rendel
kezésemre, melynek összege Rimaszom
bat—Budapest között egész gyors má
sodosztályú jegy árát számítva 1020 P-t 
tesz ki. Az est bevétele 843 P volt, 
ebből akiadás részletesen a következő:

A kórus tiszteletdija : 500 P
Teremért: 50 P
Étkezés: 151 P
Éjjeli szállás : 29 P
Nyomdaköltség; hirdetés : 57 P

Összesen : 787 P 
Tiszta bevétel: 56 P.
Ezt csupán azért közöltem a nyilvá

nossággal, nehogy azt higyje valaki, hogy 
ezeket a müvészestéket bárki is saját 
anyagi hasznára rendezi.

Utólag a legelkeseredettebb ellenzék, 
is elismerte, hogy ilyen műélvezetért a 
megszabott helyárak egyáltalán nem 
hogy magasak lettek volna, de mélyen 
alatta maradtak azoknak a helyáraknak, 
amilyeneket a fővárosban rendezett ha
sonló hangversenyeken fizetni kell.

Köszönettel adózom a megjelent kö
zönség támogatásáért magam és munka
társaim nevében. Köszönettel adózom és 
kérem jövőbeni támogatásukat, hogy Így 
közös erővel egy olyan kulturmunka

alapjait rakhassuk le, amely Rimaszom
batot újra arra a helyre emeli, ahol a 
cseh megszállás idején volt, amikor a 
felvidéki magyar városok közül Rima
szombatot találták legméltóbbnak arra, 
hogy az akkori csehszlovákiai társadal
mi egyesületek szövetségének székhelye 
legyen.

Azt hiszem, az estet mindenki olyan
nak találta, amely Ígéret egy fejlődő mű
vészi idény megindulására.

Nem mulaszthatom el azonban, hogy 
elitélöleg ne nyilatkozzak egy-két jelen
levő és a művészet Iránt idegenkedés
sel viseltető egyén tapintatlanságáról, 
akiket, ha nem érdekel a komoly mű
vészet, tartsák távol magukat jövőben 
az estélyek színhelyétől és lármájukkal, 
zörgésükkel ne zavarják mások élvezetét.

Végül fel kell hivnom a közönség fi
gyelmét arra, hogy olyan teremmel a 
város nem rendelkezik, ahol az első 
sorokban mindenkit el lehetne helyezni. 
Ne idegenkedjék tehát senki attól, hogy 
ha idejében jegyét be nem szerezte, 
hátsóbb sorokban kell végig élveznie az 
előadást. Éppen olyan támogatás az, ha 
valaki a hátsó sorok jegyeit veszi meg 
és esetleg felülfizetéssel járul a mun
kánk tovább fejlesztéshez, mintha az 
első sorban ülne és oda váltaná meg 
jegyét.

Kérjük további támogatásukat és Ígér
jük, hogy a többi előadásokban is a 
legmagasabb művészi élményt igyek
szünk a közönség számára megszerezni.

Kun György.

H irdetm ény.
A belügyminiszter 134.000/1943. számú 

rendelete értelmében a sirok kivilágítása 
ez évben is tilos és a közönségnek f. 
hó 31-én, november 1-én és 2-án a te
metőket 17 órakor el kell hagynia.

Rimaszombat, 1943. október 26-án.
A kapitányság vezetője :
Dr. Láng Antal s. k.
m. kir. rendőrkapitány.

Jönnek a színészek.
Vitéz Zemplénéi Zoltán kerületi szín

társulata november 3 án, szerdán este 7 
órakor kezdi meg itteni szini-évadját a 
„Három Rózsa" - szálló nagytermében. 
Bemutató-előadásként Vaszary János 
óriási sikert aratott színmüve: „Egy nap 
a világ“ kerül bemutatóra, 4-én a Va- 
szary-darabot megismétlik, 5—6 án a 
„Vadvirágos Maros partján" operett, 
7—8 án pedig a „Huszárkisasszony" 
operett kerül műsorra.

A színészek kérik a város közönségét, 
hogy az idény megkönnyítése céljából 
bútorozott szobáikat a társulat tagjainak 
kiadni szíveskedjék. A cimeket lapunk 
kiadóhivatalában lehet bejelenteni. A 
bérletek gyűjtésével Kondor István szín
házi titkár van megbízva.

HiSszük, hogy Rimaszombat közön
sége mint mindig, úgy most is szeretet
tel fogadja a színészeket és tőle tel- 
hetőleg fokozottabb pártfogással támo
gatja majd nemes igyekezetüket.

K özellátási H írek.
Nyilatkozni kell a gazdálkodóknak 

a zsiradékbeszolgáltatásáról. A fenn 
álló rendelkezések értelmében a gazdál
kodóknak október hó 31-ig nyilvántartó 
hatóságaiknál (a 100 kát. holdon aluli 
gazdálkodók a községi elöljáróságaiknál, 
a 100 holdon felüliek a m. kir. Közellá
tási Felügyelőségnél) nyilatkozni köte
lesek voltak, hogy hátralékos zsirbeszol- 
gáltatási kötelességüknek szállításra le
kötött kukoricával, hízott sertésnek 1944. 
február 28-áig történő szállításával, vagy 
ezidő utáni szállításra való lekötésével, 
vagy egyéb, a II. csoportba tartozó zsira 
déknyerésre alkalmas termény, vagy 
termék beszolgáltatásával tesznek ele
get. Minden gazda érdeke, hogy amennyi
ben a fenti nyilatkozatot még nem adta 
be, azt haladéktalanul nyújtsa be.

Megállapították a zöldség és főze
lékfélék legmagasabb árait. A m. kir. 
közellátásügyi miniszter utasította az 
összes hatóságokat, hogy a zöldség és 
főzelékfélék helyi árait haladéktalanul

állapítsák meg. A megállapított helyi 
árak legfeljebb a következők lehetnek : 
fehérkáposzta kg-ként 30, kelkáposzta 
32, sárgarépa I. rendű 24, sárgarépa II. 
rendű 18, petrezselyemgyökér I. rendű 
47, petrezselyemgyökér II. rendű 40, 
paradicsompaprika 50, zöldpaprika kg- 
ként 50 fillér. Ahol a helyi (környéki) 
készletek az ellátás biztosítására nem 
elegendők, a közig, hatóság és a m. kir. 
Közellátási Felügyelőség javaslatára az 
alispán legfeljebb 4 fillérrel magasabb 
árakat engedélyezhet.

S P O R T .
L a b d a r ú g á s .

Balassagyarmati TSE--Törekvés SE 
1:0 (0:0). Bajnoki mérkőzés Rimaszom
batban.

A Törekvés I. Juhász-Molnár, Izsák- 
Mucsik, Témák, Tóth Páles, Petrasovics, 
Antoni, Pleszinger, Barczi felállítással 
Palotás bíró sípjelére a nappal szemben 
kezdi a játékot. A első félidő váltakozó 
mezőnyjátékkal telik, mindkét csapat 
egyformán széteső játékot mutat, s igy a 
mérkőzés unalmas. A második félidő 
kezdetén, mintegy 20 percen át a ven
dégek támadnak többet, igy sikerül is 
nekik a 16. percben megszerezni a ve
zető gólt. A 21-ik perctől azonban a Tö 
rekvés a többet támadó fél, mintegy 15 
percen át a vendégcsapat térfelén a 
16-os vonalnál folyik a játék. Csapatunk 
csatáraiban azonban nincs vállalkozó 
szellem, alig-alig lőnek kapura, vagy 
erőtlen lövésük a teljesen védelembe 
vonult vendégcsapat védekezése miatt 
nem jut a hálóba. A Törekvés játékosai 
mindnyájan a legjobb tudásukkal igye
keztek az egyenlítésre, azonban a gól
képtelen csatársor miatt erre sor nem 
kerülhetett.

A játékvezető a mérkőzést ismeretlen 
okból 4 perccel hamarabb fújta le.

Törekvés SE II.—MOVE-Rozsnyói 
SC 2:0 (0:0). Kerületi II. o. bajnoki mér
kőzés Rozsnyón.

A Törekvés II. Vaskó, Csapó, Vengrin, 
Vincze, Viczián II., Király, Péli, Soós, 
Mester, Molnár II., Vályi felállításban 
szerezte meg a jóképességü Rozsnyói 
MOVE SC együttesétől mindkét bajnoki 
pontját. Az első félidőben egyenlő erők 
küzdöttek. Törekvés a többet támadó 
fél, azonban az ellenfél sem rest és 
többször kerül a Törekvés térfelére, ahol 
a nagyszerűen működő közvetlen véde
lem minden igyekezetei visszautasit. A 
második félidőben már kedvez a sze
rencse csapatunknak és igy sikerül 
Vályi és Soós góljaival megszerezni a 
győzelmet. Törekvés II. csapata a kerü
leti II. osztályú bajnoki tabella élén áll, 
ezideig még veretlen. Játékosai mind
nyájan igyekvők és szivvel-lélekkei, fe
gyelmezetten játszák végig a mérkőzé
seket. Ezen a mérkőzésen különösen 
nagyszerűen szerepelt Vaskó kapus és 
a Csapó-Vengrin hátvédpár. Szolnoki 
bíró kifogástalanul vezette a mérkőzést.

A Törekvés SE első csapata ma, va
sárnap Rákoson játszik az ottani Vasutas 
SE csapata ellen, a második csapat pe
dig az Ózdi VTK-ot látja vendégül az 
itthoni pályán délután fél 3 órai kezdetű 
mérkőzésen.

Rimaszombati LE—Ragyolci LE
2:2 (1:0). Leventéink igazolási nehézsé
gek és egyéb okok miatt pillanatnyilag 
gyengébb összeállításban álltak ki, miért 
is az eredmény a vártnál rosszabb volt. 
Jók voltak Ács, Sarinay, Köböl és a két 
gól-lövő, Antony és Kulik. A vendégek
nél jó volt a védelem.

Irodalom .
A „Nép és Családvédelem" októberi 

száma vezetőcikkében a harmadik év
fordulójához érkezett ONCSA további 
célkitűzéseiről emlékezik meg. A lap 
októberi tartalmas számában elérte a 
400 ik oldalát.

A Forrás irodalmi folyóirat legújabb, 
októberi számában Herczeg Ferencről 
nyolcvanadik esztendejének küszöbén 
irt méltó cikket Vass Endre. Igen érde
kes Juhász Géza tanulmánya a most

sokszor tárgyalt problémáról, a mellé- 
rendelés és alárendelés kérdéséről. Fá
bián István az uj népiség gondolatvilá
gáról közöl tanulmányt. A most is jól 
összeállított irodalmi részből kiemelked
nek Mécs László és Tamás Lajos gyö
nyörű versei. Szombathy Viktor, a lap 
szerkesztője „Hárfás Budán" cimen irt 
hangulatos elbeszélést. Rendkívül gaz
dagok az egyes rovatok, amelyek az iro
dalom és művészet minden ágába elve
zetik az olvasót. A Kulturális Egyesüle
tek Szövetsége folyóiratának uj árai: 
egy évi előfizetés 28 P, félévre 15 P, 
negyedévre 8 P. Egyes szám ára 2'50 P. 
Megrendelhető Budapesten VII. Dohány- 
utca 12.

Nemzeti filmszínház.
Három komoly tárgyú magyar film- 

ujdonság után a pénteken bemutatott 
„Egy bolond százat csinál" cimti fal- 
rengetően kacagtató vígjáték bizonyára 
szombaton és vasárnap is telt házakat 
fog vonzani. — November 1-én, hétfőn 
és 2-án, kedden izgalmas olasz kém
drámára kerül sor „Az ellopott titok" 
cimen. Kémek és ellenkémek nagy har
cát mutatja be a mesterien megrende
zett filmalkotás, melynek főszerepei is
mert olasz színészek játszák. — Novem
ber 3-án, szerdán és 4-én, csütörtökön 
„Igen vagy nem" cimen Asztalos Mik
lós, Vaszary János és Buday Dénes mu
lattató történetü és szép zenéjü vígjáté
kéra kerül sor. A magyar sztárok filmje 
ez a mindenütt nagy sikert aratott darab, 
melynek főszerepeit Muráti Lili, Szörényi 
Éva, Kiss Manyi, Páger Antal, Jávor 
Pál, Mály Gerő, Pethes Sándor, Rózsa
hegyi Kálmán, stb. játszák. — Novem
ber 5 én, pénteken este újabb érdek- 
feszitő magyar filinujdonság bemutatóját 
láthatjuk „Legény a gáton" cimen. Fő
szereplők Csikós Rózsi és a Pethes test
vérek hatalmas szinészgárda élén.

Szerkesztői üzenet.
P. K. V. Bekiildötthöz hasonló cikk 

már kiszedve állott, igy közléséről saj
nálattal le kellett mondanunk.

I
Gömör és Kishont vármegye th. 
közúti alapja t u l a j doná t  képező 
B en z-M e r c e d e s gyártmányú, 
170 es tipusu, 4 hengeres, 4 sze
mélyes, 4 ajtós csukott

személygépkocsi
4 drb 50 °/oos, 5.50x16-os méretű 
gumiabronccsal e l a d ó .  Felvi
lágosítást nyújt dr. Bartha László 
vármegyei főjegyző.

É V tO c i tO in  az igen tisztelt közön- 
Cl ludlIGllI séget, hogy 15 hónapi 
frontszolgálat után hazatérve

szabómühelyemet
Andrássy ut 15. sz. alatt megnyitot
tam. — Kérem a tisztelt közönség 
szives pártfogását.

Tisztelettel :
P Ü T N O K Y  I S T V Á N
úri-, női- és egyenruhaszabó, Andrássy-ut 15.

Eladó hordók
m indenféle n agyságb an  R

H l ö z e k  Ján os I
ece tg j  ár R im aszom bat. |

E l a d ó
egy fatartónak való teljes 
faanyag, deszkák és oszlo
pok. Cim a kiadóhivatalban.

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


