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1938. november 10-én
két felvirágozott, magyar színekkel 
felékesitett gépkocsi állott meg a 
szabatkai laktanya előtt. Acélsisa
kos fegyveres katonák, géppuskák, 
tankok állották el az utat. Hová 
mennek ? rivált rá tört magyarság
gal a gépkocsik utasaira az őrség 
parancsnoka. Mit keresnek itt?... 
ez Csehszlovákia... Rimaszombatba 
megyünk, megnyitni a magyar pos
tát — hangzott a válasz. Honnan 
jönnek?... Hol voltak eddig? Ez a 
föld itt Csehszlovákia!... hangzott 
fel újra az öntudatos kérdés.

A két gépkocsi a fegyveres cseh ka
tonák sorfala között tovább robo
gott, hogy elsőnek érkezzen meg 
ebbe a városba és elsőnek hirdesse 
a magyar feltámadást. És azóta 
öt esztendő telt el és hová lett azóta 
Csehszlovákia? Vessünk számot 
magunkkal, hogy mivel háláltuk 
meg a Mindenhatónak azóta azt 
a nagy kegyet, hogy visszaadta 
ennek a városnak a szabadságát? 
Magyarok voltunk. Húsz év alatt 
magyar maradt a város és azóta 
mit tett a magyarságért?

A megszállásból visszamaradt 
csökevényeket felszámoltuk-e és 
igyekeztünk-e a magyarság erőit 
megtartani, fejleszteni és előkészí
teni nemzetünket a jövendő uj életre? 
Csehszlovákia elveszett. Megölte a 
saját gyengesége. Húsz éves mun
kájával igyekezett a magyarságot 
megölni. Mindenütt telepes foltok 
jelzik a húszéves múltat. A kör
nyező községek, tanyák nyelvben, 
lélekben át- és átitatódtak, foltok 
keletkeztek a magyarság szivében. 
A felszabadulás mámorpercei után 
a húsz éven át állás és megélhe
tés nélkül makacsul kitartó magyar 
lelkek pillanatig megtorpantak.

Tétován jobbra-balra tekintgetve 
azt várták, hogy most már jobb 
lesz egy kicsit. A felszámolás meg
történt. A munka menete megin
dult. Az ütem gyorsan, pillanatok 
alatt magyar lüktetéssel dobolt bele 
a napi szürkeségbe.

A kereskedő magyar lélekkel lé
pett sorompóba. Az iparos újra fel
vette a kalapácsot. A tisztviselő 
Íróasztalán a toll magyarul seríb- 
gett újra. És azóta rohantak az 
évek és ma ott állunk, hogy a fol
tok, melyek a magyarság testét a 
megszállás alatt tarkitolták, ma is 
ott éktelenkednek, sőt nyomják, 
szorítják alá a magyarság életszín
vonalát.

Rimaszombat társadalma a maga 
egyéni életét éli. Nem tekint sem

jobbra, sem balra. Nem látja, hogy 
itt a gömöri végeken a magyarság 
súlyos megpróbáltatások között éli 
nemzeti életét. Ha a város minden
napi képét nézzük, az utcákon itt 
is, ott is szlovák fuvarosok hordják 
gyönyörű lovakkal a város életé
hez szükséges árukat. Magyar alig 
akad közöttük. A környező falvak, 
puszták élelmes szlovákjai aratják 
le a fuvarkonjuktura okozta nagy 
kereseti lehetőséget. Mezötelkesen 
például, ahol a lakosság szinmagyar, 
lovat és szekereket nem lehet ta
lálni. És pusztul a magyarság. Feje 
felett az öngyilkosság gondolata 
lebeg. Egykézik. Pusztítja önma
gát. És mi élünk és senki sem 
látja meg a falvak maroknyi ma
gyarságának a pusztulását. A várost 
elfoglalja a mindennapi élet gondja 
és szórakozása. Nincs egy szava a 
magyarsághoz, amelyből húsz éven 
át a magyar lélek erői merített, 
táplálkozott.

Itt állunk az öt év végén és 
mérlege, ha magunkba tekintünk, 
nem mutat aktivitást, hanem passzív 
senyvedést.

Ünnepi számba menő összejövetelt 
tartott a Polgárikor nagytermében októ
ber 26 án, kedden délelőtt a gömöri ta
nítóság. Ez alkalommal tartotta a vár
megyei kir. tanfeltigyelőség ez idei első 
szemináriumát nagyszámú résztvevő je
lenlétében. Az összejövetelnek nagy je
lentőséget adott, hogy azon vitéz Szőnyi

Háború van mondják sokan. Kér
dezem:'Nincs háború az önzésre... 
Nincs háború az egyéni célok el
érésére? és nincs háború a józan 
észt elnémító könnyelműségekre.

A háború és a felszabadulás 
ötödik évét éljük. Szálljunk ma
gunkba és lássuk meg, hogy csak 
úgy maradhat fenn ez a nemzet, 
ha öntudatába vési azt a monda
tot, melyet a felszabadulás napján 
a kivonuló csehek parancsnoka 
kiáltott oda a bevonuló postások
nak Szabatka-pusztán: „Ez itt Cseh
szlovákia".

Vigyázzunk. Lesnek és várják, 
hogy ez a szó újra igaz legyen. 
Vigyázzunk és a magyarság leiké
be gyúrjuk bele az egymást segí
tés biztos tudatát. Magyarok va
gyunk.? Élni akarunk és egymásért 
dolgozni fogunk.

Elsőnek tettem húsz év után 
a megcsonkított ország földjéről 
erre a földre a lábanu Hitet hoz
tam. Hitet hirdetek. És hirdetem, 
hogy szeressük ezt a földet. Szeres
sük és lássuk meg a pusztuló ma
gyar környék fájó sebét. Ha ezt 
meggyógyítjuk, csak akkor lesz 
feltámadás. Kun György.

Sándor tanügyi főtanácsos, miskolci 
tankerületi kir. főigazgató is megjelent.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után ár. Nemes János kir. tanfelügyelő 
üdvözölte a megjelent vendégeket, akik
nek soraiban ott láttuk ár. Radvánszky 
György főispánt, dr. Horváth Árpád alis
pánt, vitéz Fábián Vilmos tanügyi főta

nácsos, gimnáziumi igazgatót, dr. Gabo
nás János polgármesterhelyettest, Radány 
Lajos esperes-plébánost, Varga Imre 
ref. lelkészt, Kun György postafőnököt, 
a Széman-Intézet és a polgári iskola ta
nári karát és még számos más érdek
lődőt. Dr. Nemes János kir. tanfelügyelő, 
akinek ez volt az első nyilvános szerep
lése, költői lendületű és mély gondola
tokkal telt beszédében utalt a mai rend
kívüli időkre, amelyek mindenkitől fo
kozottabb teljesítményt követelnek. Majd 
méltatta a háborús életben a tanítók 
szerepének jelentőségét. A názáreti Mes
ter módjára a tanítók kötelessége a hi
tet és a reményt elvetni a kétkedő lel
kek be, egyben azonban arra is töreked
niük kell, hogy az erőket egyesítve meg
teremtsék a falu békéjét. Nemcsak a 
gyermeket kell a tanítóságnak nevelni, 
de saját életük jó példájával kell elől- 
jámiok minden téren. Magyarnak lenni 
mindig nehéz volt: „üdvösség vagy átok," 
amint a költő mondotta, ma azonban 
felette súlyos kötelesség hárul a tanító
ságra, amelynek tudatában kell lennie 
annak, hogy ezt a kötelességet keresz
tény magyar szellemmel teljesítse. 
Végül a kir. tanfelügyelő a tanítók nagy 
tapsai között jelentette ki, hogy megértő 
és együttérző felettese akar lenni a reá- 
bizott tanítóságnak és működését a krisz
tusi szeretet jegyében óhajtja folytatni.

Az élénk tetszéssel fogadott megnyitó 
beszéd után Oravszky Rezső népműve
lési titkár tartott előadást a népművelés 
egyes kérdéseiről. Hangsúlyozta, hogy a 
népművelésnek alkalmazkodnia kell a 
nemzeti közösség minden érdekeihez. 
Főleg az ősi hagyományokhoz való ra
gaszkodást tűzte ki a népművelés fő
célja gyanánt és a hadigondozásban való 
részvételre hivta fel a tanítóságot. A 
megnyerő stílusban előadott és átfogó 
erejű előadáshoz többen hozzászóltak, 
majd vitéz Szőnyi Sándor tankerületi 
kir. főigazgató szólott a megjelentekhez. 
Szavaiból a hivatása magaslatán álló 
rendkívül szakképzett, a tanítóság érde
keit szivén és lelkén viselő tanférfiu 
megértő lelkisége sugárzott ki, amit a 
szeminárium résztvevői szinte lenyűgöző 
erővel hallgatták és hálásan megtapsol
ták. Értékes gyakorlati tanácsokkal látta 
el a tanítóságot a reájuk nehezedő ha
talmas munkának megkönnyítése céljá
ból, később pedig hangoztatta, hogy

amidőn a rimaszombati tanítói sze
mináriumot felkereste, az volt a célja,
hogy néhány barátságos szót és
magyar tekintetet válthasson a gö

möri tanítóság egy részével.
Elődjétől a „türelem és jóság" jegyé

ben vette át hivatalát, amelyet azonban 
megértéssel is társítani óhajt. Minden 
óhaja az, jelentette ki végül a tankerü
leti kir. főigazgató, hogy a tanítóságot, 
„a nemzet eme misszióval teljes rétegét" 
ép és nyugodt életlehetőséghez juttassa, 
aminthogy ez a magyar királyi kultusz
kormánynak is a főcélja.

A megjelentek többizben is viharosan 
ünnepelték az egycsapásra népszerűvé 
vált főigazgatót.

A szeminárium további során Frits 
Sándor putnoki állami tanító 20 VII—VIII.
o. tanuló előtt rendkívüli szemléltető 
módon tartott egyórás történelmi elő
adást. A laikusokat is megfogó tanítás 
során alkalom nyílott arra, hogy a gyer-

Ünnepi élményt jelentett a tanítók rimaszombati 
szemináriuma.

Vitéz Szőnyi Sándor tankerületi kir. főigazgató és dr. Nemes János 
kit. tanfelügyelő nagyhatást keltett bemutatkozása.

R im a s z o m b a t  e m lé k n a p ja .
Rimaszombat lakossága a csehszlovák uralom alól való fel

szabadulásának ötödik évfordulóját
n o v e m b e r  1 0 - é n ,  s z e r d á n

a mai komoly időkhöz mérten komoly bensőségességgel óhajtja 
megünnepelni. A város zászlódiszbe öltözik, s vasárnapi szünna
pot tart.

Reggel a leventék és cserkészek zenésébresztővel járják vé
gig a város utcáit.

Délelőtt 9 órakor a keresztény templomokban hálaadó is
tentiszteletek lesznek. Délelőtt Vili órakor a város képviselőtes
tülete ünnepi közgyűlést tart, amelyen az emlékbeszédet Rábely 
Miklós képviselőtestületi tag tartja.

Délután 6 órakor a leventék és cserkészek fáklyásmenetes 
felvonulás kíséretében megkoszorúzzák a Hösök-Emlékmüvét.

Este a Polgárikörben a város társadalma és a gimnázium 
öregdiákjai társasösszejövetelt tartanak.

• Az örömteljes ünnepségeken vegyünk szívvel és lélekkel 
részt, méltóképpen megemlékezve a trianoni rabigából való fel- 
szabadulásunk felejthetetlen napjára!
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mekek és megjelentek hódolatos lélek
kel ünnepeljék Magyarország Kormány
zóját 75 ik születésnapja alkalmából. A 
lélekbeli hatást fokozta Túrós Kató ri
maszombati tanuló átérzett ügyes sza
valata. Jendruszák János tornaijai r. k. 
tanító a „Katonai nevelés, mint nemzet- 
nevelés" címen tartott értékes felolva
sást, hangsúlyozván, hogy a leventeok
tatást is a tanítóknak kell a kezükben 
tartaniuk. Dr. Nemes János fontosnak 
tartja a leventék lelki nevelését is a tet
szést aratott felolvasáshoz való hozzá
szólásában. A kir. tanfelügyelő ezután 
átadta Böszörményi András rimapálfalai 
igazgató-tanítónak a tankerületi kir. fő 
igazgató elismerését a szemléltető 
eszközök fejlesztése körül szerzett érde
meiért. Majd a szemináriumot lezárva, 
hálás köszönetét fejezte ki vitéz Szőnyi 
Sándor főigazgatónak, hogy megjelené

sével ünneppé avatta a szemináriumi 
összejövetelt, amellyel

tanúbizonyságát adta annak, hogy
a népnevelés és a tanítói társada

lom ügyét a szivén viseli.
Markos János osgyáni igazgató tanító 

a tanítóság háláját tolmácsolta a főigaz
gatónak. Végül dr. Nemes János felhívta 
a tanítóságot, hogy imádkozzon és dol
gozzon a szebb és jobb magyar jövőért.

A Himnusz hangjaival ért véget a 
hasznos munkát végzett szeminárium, 
amely egyrészt azt bizonyította, hogy a 
tanítóságnak vezetése a legjobb kezek
ben van, másrészt pedig a nagy nyilvá
nosság előtt adott példát a gömöri nem
zetnevelő erők értékeiről.

Október 27-én Tornaiján, 28-án pedig 
Rozsnyón tartottak hasonló szemináriu
mokat.

A  kegyelet szolgálatában.
29 évvel ezelőtt, az akkor meginduló 

harcok őszén katonákat hozott Rima
szombatba a felvirágzott katonavonat. A 
cs. és kir. 5. gyalogezred pótzászlóalja 
jött ide, s egyszerre csak hangos katona
nóta zengett az előbb csendes városban.

Amerre csak dörögtek az ágyuk, ro

pogtak a fegyverek, az ötödik gyalog
ezred hős katonái mindenütt bátor ki
tartással állották a harcot. Olaszország, 
Szerbia, Galícia csataterein s Verdun alatt 
egyforma hősiességgel küzdöttek Szat- 
már és Szabolcs hős fiai. Elhagyott, jel
telen, behorpadt, vagy kegyelettel gon

dozott sírjukkal tele van hintve két 
földrész, — a francia partoktól a szibé
riai pusztákig, Vladlvosztokig. Ha majd 
egyszer megszólal a feltámadás harso
nája, hej de sok ötös baka kel ki jelte
len sírjából a világ minden táján !

Hősi halott bajtársak, akik Itt a rima
szombati csendes temetőben, vagy bár
hol a világon alusszátok örök álmotokat, 
1914. októberében innen, Rimaszombat
ból talán együtt indultunk a harcok 
mezejére. Az ősz minden virágát nekünk 
adták akkor az értünk — a magyar ka
tonákért — imádkozó rimaszombati lá
nyok és asszonyok, amikor a nekünk 
ajándékozott gyönyörű nemzeti zászló 
alatt vonultunk ki az állomásra, hogy 
oda menjünk, ahol olyan könnyen osz
togatták a halált. A zá.-zló elveszett, ti 
pedig visszatértetek ide meghalni, hogy 
örök álmotokat a mi temetőnkben ál
modjátok.

Ml, itt élő volt bajtársaitok, akiknek 
mást rendelt a sors, akik túléltük a 
szörnyű harcokat, a kegyetlen tnegcson- 
kitatást, — ettük a kisebbségi sors ke
serű kenyerét, Halottak-napján fájó em
lékezéssel szivünkben elzarándokoltunk 
sírotokhoz, pár szál Virágot vittünk, hogy 
ott a drága hantok előtt ismét magyar 
katonákért — a mi fiainkért — imád
kozzunk, akik még szörnyűbb vérziva
tarban felemelték az elejtett zászlót, 
mert veletek együtt ők is érzik, ők is 
tudják azt, amit a rimaszombati felsza

badult föld, a Rima völgyén hozzánk 
érkező szellő fületekbe, fülünkbe susog, 
hogy jobb hősi halottnak lenni, mint rab 
magyarnak.

Hősi halott bajtársak ! Nem feledünk!
—s—l.

V
Mintha a természet kárpótolni akarta 

volna a holtakat a fénytelen Halottak- 
napjáért, szinte csodálatraméltó napsü
téssel aranyozta be a virágokkal tele 
díszített slrhantokat. Városunk lakos
sága a gyönyörű időjárásban meghatott 
lélekkel zarándokolt kedves sírjaihoz, de 
felkereste nagy kegyelettel a Hösök-te- 
meiőjét is. Itt mindenik sirhanton tölgy
falevél koszorút I elyezett el az utódok 
kegyeletes m egemlékezése Mindenszentek 
délutánján 3 órakor először a megboldo
gult Széman Endre prelátus plébános 
sírhantja felett — régi szokáshoz híven 
— a róm. kát. egyház szertartása sze
rint imádkoztak az összes halottak lelki
üdvéért. 4 órakor pedig a Hősök-teme
tőjében a helybeli helyőrség diszszakasza 
sorakozott fel, amikor is Gecsey József 
tüzérezredes az itt állomásozó katonaság 
nevében koszoruzta meg a temető nagy 
keresztjét, Törös Pál számvevőségi fő
tanácsos pedig a régi 5. gy. ezred itt 
élő tisztjei nevében tett le virágcsokrot. 
A kegyeletes ünnepségen ima szállt azok 
lelki üdvéért is, akik jeltelen sírban 
messze orosz földön alusszák dicsőség
teljes örök álmukat.

A  reform áció emléknapját
a helybeli protestáns egyházak a hagyo
mányos formák között és bensőséges 
áhítattal ünnepelték meg. Úgy az isten
tiszteleteken, mint a vallásos ünnepélye
ken a lelkészek nagy hatást keltett be
szédeket mondottak, amelyekben a tör
ténelmi visszapillantás mellett a mai 
idők tükörképében rámutattak minden
napi életünk kirívó hibáira és ama meg
győződésre, hogy az emberiséget mos
tani bűneitől a Krisztusban való meg
újhodás mentheti csak meg. A református 
templomban délelőtt Boros Elemér hit
oktató-lelkész, az evangélikusban pedig 
Snuá Lehel gimn. vallástanár hirdették 
az Igét Urvacsoraosztással egyetemben.

A va llá sos ünnepélyek.
Az evangélikus templomban délután 5 

órakor az oltári szolgálatot vitéz Baráth 
Károly lelkész végezte, aki később ma
gasan szárnyaló emlékbeszédet is mon
dott. A reformáció ténye — hangsúlyozta 
— egy olyan lelki kitörés volt, amely 
az események hullámsirjáből sziklaként 
emelkedett ki. A lélek tüze hozta létre 
a reformációt, amely Isten müve volt és 
örök érvényű marad, mondotta. A keresz
tyén egységről szólván, annak a sziláid 
meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
ez Isten igéinek zászlaja alatt valósul 
majd meg. Végül felhívta a hallgatósá
got, hogy őrizzék meg az ősöktől kapott 
szent örökséget. Az ünnepség műsorán 
Gyulai Kató és Szántó András Turmezei 
Erzsébet egy-egy szép versét szavalták 
el mély átérzéssel és ügyes előadókész
séggel. Oskó Józsefné és Dutáa Margit 
kellemesen csengő hangon összhangza- 
tos énekketőst adtak elő Amminger Fe
renc vallástanitó- lelkész orgonakisérete 
mellett. Ezután a kiváló orgonista Bach
J. S. „Praeludium“-ját játszotta el. A 
nagy német kántor súlyos és vallásos 
elmélyülést! szerzeménye után bátyjának, 
Amminger Kálmánnak dallamos és ro
mantikus jellegű Kantilénáját játszotta 
el hivatott gyakorlottságot és rutint el

áruló technikával. Dr. Istók Endre Bach 
D dur Andantéját adta elő hegedűn. A 
szinte alázatos imádságot kifejező szer
zemény meleg tónusa a Iágyhangu hang
szer húrjain szerencsésen jutott ki
fejezésre Amminger Ferenc megértő 
orgona-kisérete mellett. Vitéz Baráth 
Károly mélyhatásu záróimájával és áldá
sával, valamint közénekke! és a magyar 
Himnusszal zárult a bensőséges ünne
pély.

A református templomban a reformá
ció emlékünnepélyét délután 6 órakor 
Szűcs György kántor orgonán mű
vésziesen előadott Praeludiumja vezette 
be. Majd gyülekezeti ének után Szűcs 
István vallástanár bibliát olvasott és 
mélyen a lelkekbe vésődő imádságot 
mondott. Újabb gyülekezeti ének vezette 
be Varga Imre lelkész emlékbeszédét, 
aki János Apostol „Mennyei jelenései" 
alapján megrázó képet festett a mai 
világégés szörnyű anyagi és lelki pusz
tításairól. De miként az apostol, ő is a 
remény jeleit olvasta ki a jelen szomorú 
fényeiből és a jövő sűrű ködéből. A 
teljes gyógyulást azonban csak a krisz
tusi szellemben megujhódott reformáció 
hozhatja meg. A Rej. Férfikar Szűcs 
György vezetése mellett megerősödött 
hanganyaggal és kellő hatást keltve adta 
elő Egri Győző vallásos dalát. Majd 
Kovács József gimn. tanár tartott mélyen 
átértékelt és a tárgy szeretetétől átfűtött 
szép előadást „A reformáció irodalmi 
vonatkozásai" cimen. Nagymüveltségü és 
kellemes hangú előadót ismertünk meg 
benne, aki minden elfogultságtól men
tesen világította meg a reformáció iro
dalmi úttörőinek a magyar lélekre gya
korolt maradandó értékű hatását. Végül 
özv. Hinoráné, Paál Muci Antal Zoltán 
„Halk hang a viharban" cimü hosszú 
versét adta elő a mélyértelmü soroknak 
kifejező eszközökkel való, kipróbált 
szavalókészséget bizonyító, hatáslkeltő 
tolmácsolással. A magyar nemzeti Imád
sággal végződött a lélekemelő vallásos 
est.

íÉ m e s íe m k ik i  nyugalomba
ilyenkor egy új Philips rádió ünneppé 
v a r á z s o l j a  a n y u g a lo m  p e r c e i t .

PIIIIIPS RÁDIÓ

R á d i ó k ü z v e t i t é s  R i m a s z o m b a t r ó l .
Kedves vendégei voltak Rimaszombat- 

| nak november 3-án és 4 én. A magyar 
: Rádió hatalmas felvevő gépkocsija jelent 

meg városunkban, hogy itt a rádió 
„Városképeidnek sorozatába hangfelvé- 
tileket eszközöljön. Dövényi Nagy Lajos 
szerkesztő, a sokat és szívesen hallott 
leadó s Lőrinczky Gyula főmérnök eszkö
zölték a felvételeket, melyek során lá
togatást tettek Éva László polgármester 
hivatali szobájában, majd Holéczy Mik
lós g. tanár, Márkus László és Olivai Fe
renc vm. főievéltáros kíséretében a város 
nevezetességeiről vettek fel hanglemeze
ket. Látogatásuk során beszélgetést foly
tattak vitéz Fábián Vilmos tanügyi fő
tanácsos, muzeum igazgatóval és részt-
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U talásná l
a változó életmód zavarja a rendes 
emésztést. Ez émelygést, fejfájást 
okoz. Ne felejtsea hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajtó,

a célnak az érdekébe állították be az 
elmúlt vasárnap az utolsó októberi áj- 
tatosságot is, amikor a legméltóságosabb 
Oltáriszentség előtt leborulva imádkoz
tunk azért, hogy Krisztus király országa 
erre a földre újra teljes ragyogásában 
visszatérhessen. (—)

vettek a szintársulat szerda délelőtti 
próbáján is. A rendkívül jól sikerült fel
vételeket, amelyekhez Dövényi-Nagy La 
jós a maga eredeti és jól meglátott 
megjegyzéseit fűzte, a Rádió sorozatosan 
adja majd le. Az első hangfelvételt no
vember 7-én este 7 órakor az „Innen- 
onnan"^leadásban már hallhatjuk is.

A rádiókocsi Rimaszombatból több 
gömöri községet: Jánosit, Hanvát, Tor
naiját és Osgyánt is felkereste. A rádió 
kikiiidötteket a vármegye részéről dr. 
Dóczi András vm. aljegyző vezette.

H Í R E K
V en i Sancte.

Öl hónapi szünet után november 
3-án nyíltak meg az iskolák kapui. 
A tanítás megkezdése előtt szer
dán reggel 9 órakor tanárok, taní
tók és tanulók az Istenházába vo
nultak, hogy eljövendő nehéz mun
kájukhoz a Szentlélek segítségét 
kérjék. A plébániai templomban az 
ünnepi Veni Sanctet Tóth Sándor 
hitoktató-lelkész tartotta és mon
dott szívhez szóló beszédet. A re
formátus templomban Papp József, 
az evangélikusban pedig Smid Le
hel gimn. vallástanárok szólották 
az ifjúság leikéhez. Az Egyesült 
Prot. Gimnázium tanítási kezdeté
nél megjelent Turóczy Zoltán, a \ 
tiszai ev. egyházkerület püspöke is, ! 
aki egyik fiát íratta be a gimná
ziumba.

Az „Egy polgár szemlélődései" ci
mü cikksorozatunk befejező közleménye 
— anyagtorlódás miatt — jövő szá
munkra maradt.

A hadigondozottakért. Dr. Rad- 
vdnszky György kormánybiztos-főispán 
az Országos Hadigondozó Szövetség 
vármegyei Bizottsága kezéhez 100 pengő 
adományt jutatott el a hadigondozottak 
felsegéiyezése javára.

Krisztus király-napja. Öt évvel eze
lőtt rendelte boldogemlékezetü XI. Pius 
pápa, hogy a katolikus Egyház október 
utolsó vasárnapját Krisztus király emlé
kezetének szentelje. Október 31-én, va
sárnap az egész világ keresztény népe 
hódolattal borult le Krisztus előtt, buzgó 
imádsággal esedezvén Hozzá, hogy e 
szörnyű világégésben nyilatkoztassa ki 
isteni hatalmát és hozza el az egész 
emberiség számára az igazságos békét. 
A helybeli kát. templomban Raddny 
Lajos esperes-plébános az ünnepi nagy
misén, Tóth Sándor hitoktató-lelkész 
pedig a honvédmisén mondottak mély 
gondolatokkal telt szent heszédet. Az 
esperes-plébános kiemelte azokat a ne
mes törekvéseket, amelyeket Krisztus 
földi helytartója: XII Pius pápa az igaz
ságos béke érdekében olyan kitartó 
akarattal végrehajtani igyekszik. Ennek

Egész sorsjegy 4 P, fél 2 P.
Tanügyi hírek. A m. kir. földmive- 

lésügyi miniszter Rakottyay Győző gaz
dasági iskolai tanárt (Rimaszombat) a 
csurgói mezőgazdasági középiskola igaz
gatójává nevezte ki. — Dr. Bottá József 
gimn. tanár Miskolcra történt megválasz
tását érvénytelenítette és heiyét a rima- 
szombati gimnáziumban ismét elfoglalta. 
A szakképzett fiatal tanár visszatérése 
tanügyi életünknek nagy nyereséget jelent.

A Rimaszombati Polgárikör a fel- 
szabadulás ötödik évfordulóját folyó 
hó 10-én este fél 8 órai kezdette! tag
jai és vendégeik részvételével bensősé
ges összejövetel keretében ünnepli meg. 
Az ünnepi beszédet dr. Halász István, a 
Polgárikör elnöke mondja. Dr. Mihatik 
Dezső „Oda“ ciniü költeményét ifj. Hlo- 
zek János adja elő. Meleg vacsoráról a 
Kör vezetősége gondoskodik. Tekintettel 
a nehéz élelmezési viszonyokra, kérik 
a vacsorázni szándékozókat, hogy va- 
csorabiztositás végett igényüket a ház- 
felügyelőnél hétfőn estig bejelenteni szí
veskedjenek. Telefon: 167.

Aki beszolgáltatási kötelezettségé
nek a megállapított időben nem tesz 
eleget, a közellátás rendjét zavarja 
és a nemzet ellen véti

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
és törvényhatósági kisgyiiiése november 
havi rendes üléseiket folyó hó 9-én, 
kedden délben tartják meg.

Évadnyitó kulturest. A Polgárikör 
kulturszakosztálya kedden, november hó
9-én este 8 órai kezdettel rendezi első 
évadnyitó kulturesljét. Dr. Sényi Pál, az 
Országos Magyar Sajtókamara szakosz
tályának elnöke „Magyar gazdaságpo
litika ebben a világháborúban* címen tart 
előadást.

Árvaház-megnyitás. Folyó hó 8 án, 
hétfőn délután 1 órakor ünnepélyes ke
retek között nyitja meg a dúsai ev. 
árvaházat Turóczy Zoltán tiszakerületi 
püspök. Az árvaházat a rimaszombati 
asztalosok valláskülönbség nélkül ren
dezték be bútorok ajándékozásával, a 
tamásfalvai evangélikusok látták el élel
mi cikkekkel, s az a rimaszombati hivek 
ágynemű és készpénz adományaival in
dult meg. Az ünnepségre minden érdek
lődőt szeretettel hiv meg az Evang. 
Egyház elnöksége.

-  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.

Halálozás. Anialfjy István, városunk 
régi érdemes polgára, volt városi hely- 
pénzszedő 88 éves korában november 
3-án meghalt. Az elhunytat nevelt gyer
mekei és azok családja gyászolja. Teme
tése a ref. egyház szertartása szerint 
ment végbe nagy részvét mellett pénte
ken délután. Utolsó útjára eikisérte a 
Ref. Énekkar is, amelynek az elhunyt 
buzgó és hasznos tagja volt. Neve a 
városi „Aranykönyv“-ben is szerepel.

A r. kát. plébániai hivatal közli, 
hogy november 7 tői kezdődően a vasár
napi szentmisék kezdete a következő: 
Reggel 8 órakor honvéd-, 9 órakor diák- 
és 10 órakor nagymise lesz; »/2 12 óra
kor pedig a szlovák-mise kezdődik. A 
délutáni ájtatosság >/,7 órakor lesz.

Mindenkinek kötelessége harcolni 
a zugkereskedelem elleni

Hirtelen halál. Tragikus haláleset 
történt hétfőn reggel fél 7 órakor a 
város pokorágyi bejáratánál. Borsos Ba
lázs 32 éves pokorágyi lakos, rimaszom
bati asztalos-mester kerékpáron igyeke
zett Kossuth Lajos-utcai műhelyébe. A 
Thököly-utca felső végén hirtelen le
bukott a kerékpárról, s amire orvosi 
segítség érkezett, meghalt. A vizsgálat 
megállapította, hogy a szerencsétlen 
mesterembert szivszélhüdés ölte meg. Az 
elhunytat fiatal özvegye gyászolja.

Kiállítás-elhalasztás. A balogi mü- 
vésztelep művészeinek. 7-ére hirdetett 
kiállítását a közbejött akadályok miatt 
november 28 ára halasztotta el a ren
dezőség.

A termelés és beszolgáltatási köte
lezettség nem áldozat, hanem köte 
lességl

A MÁV téli menetrendje november 
1-én lépett életbe. Rimaszombati vonat
kozásban jelentősebb változás nem tör
tént. Valamennyi eddigi csatlakozás meg
maradt.

Pelsőc nagyközség ünnepnapja.
Bensőséges keretek között avatta fel 
Pelsőc nagyközség a régi vármegye- 
házából átalakított uj községházát és 
Levente Otthont. Az ünnepségen dr. Rad- 
vánszky György főispán és dr. Horváth 
Árpád alispán is megjelentek, akiket 
Csorba Kálmán, a nagyközség ügybuzgó 
főjegyzője üdvözölt. Á díszközgyűlésen 
az emlékbeszédet Tichy Kálmán rozs- 
nyói muzeum-igazgató mondotta, a vár
megye alispánja pedig a község áldozat
kész összefogását méltatta. A Levente 
Otthont Csorba Kálmán adta át rendel
tetésének. Este az Iparosotthonban jól 
sikerült Tarka-est fejezte be a sokáig em
lékezetes szép napot, amelyet Csorba 
Kálmán főjegyző közmegelégedésre ren
dezett meg.

A kenyérgabonát beszolgáltatni 
minden gazdának kötelessége I

Korlátozások az autó és autóbusz
forgalomban. A kereskedelmi és közle
kedésügyi miniszter elrendelte, hogy a 
vidéki autóbuszjáratokat vasárnap és 
ünnepnapokon (a nemzeti ünnepeken is) 
átmenetileg szüneteltetni kell. Á minisz
ter azt is elrendelte, hogy ünnepnapo
kon és éjjel a tnagánképkocsik és motor- 
kerékpárok csak különleges engedéllyel 
közlekedhetnek. Azok a gépkocsik, ame
lyek az engedélyt megkapják, „E“ jelzés 
helyett „Ü“ megkülönböztető jelzést vi
selnek. Az „E“ jelzésű gépkocsik hét
köznapokon reggel 5 órától éjjel fél II 
óráig, szombaton és ünnepet megelőző 
hétköznapokon pedig d. u. 4 óráig ve
hetnek csak részt a forgalomban. A 
bérkocsikra vonatkozóan az eddigi ren
delkezések maradnak érvényben. Segéd 
motoros kerékpárokra és tehergépko
csikra sem vonatkozik a hétvégi for
galmi korlátozás.

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

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

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

Irodalom .
Juhász Géza: Népi Írók.

Juhász Géza, a fiatal irodalomtörténész 
a Magyar Élet kiadásában tanulmányt 
jelentetett meg a „Népi i rókról .  Tanul
mányában tisztázza a „népi iró“ fogal
mát, kihangsúlyozza a népi írók mélyebb 
és gazdagabb magyarságtudatát, beszél 
a népi iró küldetéséről, hivatásáról. Az 
iró a miliő-elmélet hive. Tanulmánya 
sokszínű mozaik, sokszor egészen tudo
mányos, máskor fellengzős. Egyeseknek 
kiábrázolása teljesen sikerült, mások 
szellemi rajza pongyola. Stílusa könnyed, 
gördülékeny és éppen ez ragadtatja el a 
szerzőt és igy stilusmüvészetének ragyog- 
tatása folytán szenved a jellemzés, mert 
jellemző képessége határozottan van. Az 
egyes fejezetek címei tetszetösek és az 
illető népi iró egy-egy kiválóbb müve 
alapján az illető iró lényegét kidombo
rító. Az 1'60 P-ős füzet hézagpótló a 
magyar társadalom részére, amely ma 
kezd csak a népi lélekben, irodalomban 
és szellemben rejtőző mélységekre, gaz
dagságokra és szépségekre rádöbbenni. 
Juhász Géza a magyar irodalomtörténet
tudomány sokat sejtető reménysége ; ha 
elmélyül, ha tárgyilagosabbá válik és 
nem iirizál, akkor nagyot, maradandót 
alkothat.

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

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

A „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.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 1'30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.
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Utazáskor öltözködjQnk melegen.
Az Államvasutak igazgatósága a szénnel 
való takarékoskodás folytán a idén is 
korlátozta a személyszállító vonatok fű
tését. A gyors, sebes és távolsági sze
mélyvonatokat a tél folyamán csak mér
sékelten, a helyi vonatokat pedig egy
általán nem fogják fűteni. Ezért ajánla
tos, hogy a közönség utazásai alkalmá
val ezeknek figyelembevétele mellett 
melegen öltözködjék.

Kitűnően sikerült 
a Hnbetlus-vadászlovaolás,

November 3-án, Hubertus-napján dél
előtt folyt le a helybeli huszárszázad 
rendezésében a szokásos vadászlovaglás. 
A versenynek szép idő kedvezett, úgy
hogy az kitűnő sikerrel végződött. A 
nehéz és változatos terepen a lovasok 
kiváló teljesítményt nyújtottak és a rima- 
tamásfalvai legelőn lefolyt izgalmas be
fejezés a nagyszámban összegyűlt né
zőknek szép és tanulságos élvezetet 
nyújtott.

Az eredmények voltak :
I. csoport: 1. vitéz Farkas Zoltán al

ezredes „Estike" nevű lován. 2. Borbált 
László zászlós „Tabán" nevű lován.

II. csoport: 1. Hrusovszky Adolf had
nagy „Brassó" nevű lován. 2. Galantai 
Emil százados „Angyal" nevű lován.

III. csoport: 1. Németh József ht. őr
mester „Utcasor" nevű lován. 2. Barna 
László t. szakaszvezető „Cserkész" nevű 
lován. 3. Szobonya Gyula t. szakaszve
zető „Dóra" nevű lován.

A verseny után a szép és értékes 
tiszteletdijakat ár. Radvánszky Györgyné, 
főispánunk felesége nyújtotta át a győz
teseknek, akiknek Gecsey József tüzér
ezredes is elismerését nyilvánította. A 
versenyt Nagy Kálmán huszárszázados 
lelkes segítőtársaival napok óta tartó 
előkészületekkel nagy iigybuzgósággal 
rendezte meg.

Tanfolyam-bezáró a 
gazdasági iskolában.

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
rendezésében a rimaszombati Téli Gaz
dasági Iskolában október 18—30-ig a 
gömöri és hevesmegyei gazdasági elöl
járók számára tanfolyamot tartottak. Az 
előadók voltak : Benedek József gazda
sági iskolai igazgató, Halász Sándor m. 
kir. gazdasági felügyelő, dr. Martin Ödön 
e. ü. tanácsos, vm. főállatorvos, Bénáid 
Géza, a Tiszajobbparti Mezőgazdasági 
Kamara titkára, Haus Mihály gazdasági 
iskolai tanár és Braun Ágoston gazda
sági iskolai tanító. A tanfolyam záró
vizsgája október 31-én, vasárnap reggel 
folyt le, amelyen a földmivelésügyi mi
nisztert Sebestyén Jenő, a putnoki felső 
női gazdasági iskola igazgatója képvi
selte. A Magyar Hiszekegy elmondása 
után Benedek József igazgató üdvözölte 
a miniszteri biztost, a város nevében 
megjelent dr. Gabonás János polgár
mester-helyettest és a vármegyei gazda
sági felügyelőség képviselőjét: Valkovits 
Gábor kir. gazd. felügyelőt. Ezután a 
45 tanfolyam hallgató telelt az előadók 
kérdéseire, rövid két hét alatt szerzett 
szakszerű tudást elárulván. A vizsga be
fejeztével dr. Gabonás János polgármes
ter-helyettes fejezte ki elösm rését a 
hallottak felett, s hangsúlyozta azt a 
fontos feladatot, ami a községeikbe most 
visszatérő gazdasági elöljárókra a több
termelés fokozása érdekében a mai ko
moly időkben hárul. Nagy dicsérettel 
emlékezett meg a Benedek József igaz
gató vezetése alatt álló előadók lelki- 
ismeretes munkásságáról. Hasonló elis
meréssel adózott Sebestyén Jenő minisz
teri kiküldött a vizsga eredményéről, 
majd a vizsgázónak lelkére kötötte, 
hogy a kapott alapon magukat tovább 
is képezzék. Figyelmüket a hadigondo
zottakra is felhívta, akiknek megsegítése 
az első kötelesség. A nagy tapssal foga
dott két beszéd után Halász-Győri Béla 
putnoki gazdasági elöljáró szivböl fa
kadt pár keresetlen szóval köszönte 
meg az előadó és vizsgáztatók fárado
zásait. Benedek József igazgató záró
szavaival ért véget a tanfolyam, amelyet 
decemberben megismételnek.

Eleget tettél e már gabonafelaján
lási kötelességednek?

S Z ÍN H Á Z .
Megkezdődött a színi évad. Vitéz Zemp- 

lényi Zoltán a komoly időkhöz mérten 
komoly darabbal kezdett. Vaszary János 
„Egy nap a világ" c. mai története mély, 
emberi, korszerű, nem giccs, nem gara- 
sos hazafiaskodás, hanem a való élet 
egy darabja; szivekbe markolt, lelkeket 
simogatott, könnyekre hangolt. Tubay 
Sári Mária szerepében gazdag színezésű, 
nemesveretü alakítást nyújtott, s szép, 
tiszta hangsúlyos beszédével mindenkit 
megejtett, partnere Márkus Ferenc drá
mai erű, elmélyülő, lélektől elsugárzotl 
művész. Régi lsmerősünk:Tóth Erzsi és 
v. Zemlényi Zoltán minden pátosz, ci- 
kornya, pózmentes, erőteljes emberi já
tékukkal hatalmasan festették alá Tubay 
és Márkus nagy szent emberi tragédiá
ját. Az együttes többi tagja jól illeszke
dett bele a darab menetébe.

Az első előadás zsufolásig megtelt te
rem előtt folyt le. A Himnusz után vitéz 
Zemplényi igazgató köszöntötte pár me
leg szóval a közönséget és Ígéretet tett 
a komoly magyar munkára. A rimaszom
bati közönség nevében mi is biztosítjuk 
a társulatot tárgyilagos, de jóakaratu 
támogatásunkról, de előre is kihangsú
lyozzuk, hogy közönségünk kényes Íz
lésű és müértő, s ezért komoly, művészi 
élményeket vár. így a műsor összeállí
tását nagy gondosságnak kell jellemez
nie. Csütörtökön félig telt ház előtt is
mételték meg a Vaszary-darabot, pén
teken pedig az énekegyüttes mutatkozott 
be a „Vadvirágos Marospartján" cimü 
operettel.

K özellátási H írek.
A magánfogyasztásra levágott ser

tések után a jövőben az első sertés 
után 4 kg, minden további sertés után 
pedig 8 kg olvasztott sertészsírt keli be
szolgáltatni nagybani áron.

Uj szappanárak. A közellátási mi
niszter az ország területére egységesen 
megáilapitotta a szappan uj árait. E- 
szerint egységes mosószappan 100 gr 
súlyú darabonkint 38, 200 gr 79, egy
séges pipereszappan 100 gr 84, baba
szappan 80 gr 106, kocka borotvaszap
pan 360 gr 104, egységes mosópor ne
gyed kg-os csomagolásban 54, fél kilo
grammos csomagolásban 106 fillér.

A földmivelésügyi miniszter rende
leté a fiatal tehenek és íiszöborjuk nov. 
11-ig felfüggesztett vágási tilalmát foly
tatólagosan 1944. február 1-ig újra fel
függesztette.

S P O R T .

L a b d a r ú g á s .
Rimaszombati Törekvés I I . - Ózdi

VTK II. 2:0 (0:0). II. o. bajnoki mérkő
zés Rimaszombatban.

A Törekvés II. csapata vasárnap a 
szabadságon lévő Murányival megerő
södve folytatta győzelmi útját. Bár a 
csapat az első félidőben mutatott gyön
gébb játékot, mégis ez alatt sikerült a 
két pontot Murányi lövéséből és egy 
öngólból megszerezni. A második félidőt 
Vicián kiállítása miatt a helyi csapat 
jórészt 10 emberrel játszotta le, ennek 
ellenére állandó fölényben volt, de gólt 
rúgni már nem tudott. A vendégcsapat 
kitűnt mintaszerű összjátékával, több
ször — bár nem veszélyesen — táma
dott, alkalmat adván Vaskó kapusnak 
egy két tetszetős védésre is.

Mikula játékvezető az első félidőben 
jól bíráskodott, később érthetetlenül sok 
hibát ejtett.

Törekvés I.—Rákosi Vasutas SE 4:2 
(2:1). NB III. bajnoki mérkőzés Rákoson, 
vezette Csima.

A RTSE : Juhász-Csapó, Ternák-An- 
tóni, Plesszinger, Petrasovics - Barczi, 
Dombóvári, Izsák, Molnár, Páles össze
állításban lépett a pályára. A RVSE 
kezdi a játékot, de rögtön a Törekvés 
lép fel támadólag és veszi át a játék

irányítását, s egyik szép támadást a má
sik után vezet. A 17. perc körül Molnár 
elindítja Barczit, aki két embert lerázva 
gyönyörűen bead, s a jókor érkező Izsák 
a bőrt a balsarokba vágja. (1:0). Ekkor 
a Törekvés átcsoportosít: Molnár hát
véd, Plesszinger középcsatár, Ternák 
pedig középfedezet lesz, s nem sok idő 
múlva Plesszinger egyéni játék után 
megszerzi a második gólt is. Az ellen
fél ezután támadásba lendül, de a köz
vetlen védelem mindent visszautasít. A 
40. percben Csapó érthetetlenül meg- 
rugja az ellenfél egyik csatárát, holott a 
labda még csak közelében sem volt, s 
ezért a 16 osról megadott szabadrúgást 
az ellenfél értékesíteni tudja (2:1).

A második félidő mindkét részről 
hatalmas irammal, nagy erővel indul 
meg. Gólt a Törekvésnek sikerült elő
ször szereznie a nagyszerűen játszó 
Barczi lévén a 20. percben. (3:1). Nem
sokára azonban az ellenfél által a 16 
oson belül leadott lövésbe Molnár olyan 
szerencsétlenül teszi bele a fejét, hogy 
az a hálóba vágódik (3:2). Rövid idő 
múlva Molnár majdnem javit, mert 30 
méterről leadott hatalmas lövését csak 
a kapufa menti. A szivvel-lélekkel játszó 
Barczi Molnár egyik előrevágott labdá
jával a félpályán megugrik, még a ka
pust is kicselezi és nyugodtan a hálóba 
gurit (4:2). Törekvés támadás közben 
ér véget a küzdelem.

Ezen a mérkőzésen Juhásznak nem 
volt sok dolga, a gólokról nem tehet. 
Csapó közepes volt, a durvaságról le 
kell szoknia. Molnár mint csatár jólin
dult, de hátul sokkal nagyobb hasznára 
van a csapatnak. A fedezetsorban Pet
rasovics és Antóni nagyszerűen játszot
tak, jó labdákkal dobták támadásba 
csatáraikat és könnyedén szerelték a 
szórványos Vasutas támadásokat. Ter
nák félsikerrel végezte feladatát, labdái 
pontalianok. A támadósorban legjobb 
Barczi volt, aki minden támadást jó be
adással fejezett be és a lövésekkel sem 
maradt adós. Ezután Izsák következett, 
aki Pálest valósággal tömte jobbnál- 
jobb labdákkal, a szélső azonban las
súsága folytán sokat hibázott. Plesszin
ger középcsatár játékával kiemelkedett 
a mezőnyből, jó labdakezelésével és 
testcseleivel tüntette ki magát, gólja 
nagyszerű teljesítmény volt. Dombóvári 
nagyon igyekezett, de formája nem volt 
meggyőző, mert edzés hián erőnléte 
gyöngült.

A Törekvés most vasárnap a Rákos
csabái TK bal játszik Rákoscsabán és 
remélhetőleg ott is tisztességes ered
ményt fog elérni, s Így utolsó itthoni 
mérkőzésére november 21-én újból szép
számú közönség fogja győzelemre buz
dítani a csapatot.

Kemzeti filmszínház.
Az elmúlt héten telt házak előtt be

mutatott „Egy bolond százat csinál" 
burleszk kirívó példáját adta annak, 
hogy bohózatot Írni nem könnyű dolog. 
A film tényleg „bolonddá" telte nemcsak 
a szereplőket, de az uj darab jóságában 
bizó' filmszínházat és közönségét is. Re
méljük, hogy az e hét végén bemuta
tásra került „Legény a gáton* vígjáték 
ötletben és humorban felülmúlja elődjét. 
Főszereplője a pompás humoru Pethes 
Ferenc és kitűnő partnere Csikós Rózsi. 
Mellettük Pethes Sándor, Vaszary Piri, 
Hajmássy Miklós, Makláry Zoltán és 
Juhász József lesznek a tréfák gyártói. 
— November hó 8 án, hétfőn és 9-én, 
kedden Bolváry Géza uj német filmje: 
„A titokzatos grófnő" a békebeli Bécs 
romantikáját idézi elő izgalmas történet 
keretében. A főszerepeket Marta Harell, 
W. Albach Retty, Hörbiger Pál és Sima 
Oszkár játszák. — November hó 10-én, 
szerdán és 11-én, csütörtökön a régi 
magyar filmjátékok egyik legkedvesebb 
darabját, a „Karosszék“-et láthatjuk újra. 
Szeleczky Zitával, Szilassy Lászlóval és 
Latabár Kálmánnal az élen a legjobb 
magyar színészek alakítják Bókay János 
sok sikert aratott vigjátékának főszere
peit. — November 12-én, pénteken az 
évad legszebb külföldi filmalkotása, a 
legújabb német nagy szinesfilm, a „Li- 
dércfény" kerül bemutatóra. Kristina 
Sőderbaum alakítja a Prágában leját
szódó megható történet főszerepét.

E l a d ó
a jégpálya előtt lévő sarok-te
lek. Érdeklődni lehet Kossuth La
jos-utca 23.

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

6/1943. biz. sz.

Hirdetmény.
Serke község telekkönyvi betéteinek 

szerkesztésére kirendelt bizottság köz
hírré teszi, hogy az 1886: XXIX., 1889: 
XXXVIII. és az 1891 :XVI. törvénycik
kekben előirt helyszíni eljárás végett és 
pedig egyelőre csupán az azonosító 
1943. november hó 15. napján az azo
nosítás befejezte után pedig a bizottság 
a községben megjelenik.

Ennélfogva felszólitatnak
1. mindazok, akik a tjkönyvben elő

forduló bejegyzésre nézve indokolt elő
terjesztést kívánnak tenni, hogy a bi
zottság előtt, a kitűzött határnapon meg
kezdendő eljárás alatt jelenjenek meg 
és előterjesztéseiket igazoló okirataikat 
mutassák fel ;

2. mindazok, akik valamely ingatlan
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj
donjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztése végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nin- 
csennek az átírásra az 1886:XXIX te. 
15-18. és az 1889:XXXVII1. te. 5., 6., 7. 
és 9. §-ai értelmében szükséges adato
kat megszerezni iparkodjanak és azokkal 
igényeiket a kiküldött bizottság előtt 
igazolják, vagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos, az át- 
tuházás létrejöttét a bizottság előtt szó
val elismerje és a tulajdonjog bekebele
zésére engedélyét nyilvánítsa, mert kü
lönben jogaikat ezúton nem érvényesít
hetik és a bélyeg- és illetékelengedés 
kedvezményétől is elesnek;

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy megszűnt egyéb jog van nyil- 
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési 
engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
bizottság előtt megjelenjenek, mert ellen
esetben a bélyegmentesség kedvezmé
nyétől elesnek.

Feled, 1943. okt. hó 27. napján.

Dr. Gaál Imre s. k. 
tkvi betétsz. biró.

124/1943. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Glacz Otlmár budapesti ügyvéd 

által képviselt Hangya központ buda
pesti bej. cég javára 900 P 90 f tőke 
és több követelés és járulékai erejéig a 
budapesti közp. kir. járásbíróság 1943. 
évi -416765. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1943. évi julius hó 19 én 
lefoglalt 3000 pengőre becsült ingósá
gokra a rimaszombati kir. járásbíróság 
Pk: 5533/1943. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, az árverés megtartását 
elrendelem végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében : Osgyán, Zsidói-pusztán 
leendő megtartására határidőül 1943. évi 
november hó 23. napjának délutáni 
I4'10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt tehenek, s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek, de legalább a becsár 
•/rrészéért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adni.

Rimaszombat, 1943. október 11.
Bajkai Gyula s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

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


