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Létesítsünk B ölcsödét!
Irta:  dr. R é v é s z  Menyhért .

Számunkra már Trianon után, 
de főleg most, az újabb háború 
miatt is az lett a legégetőbb létkér
dés, hogyan látjuk és oldjuk meg, 
vagy hogy egyáltalán megoldjuk-e 
a „gyermek-kérdést." Mi ez a 
„Gyermek-kérdés?" Azt talán itt, 
a gömöri végeken mindennél ékes- 
szólóbban megmagyarázzák a visz- 
szacsatolás óta (!) elnéptelenedés 
miatt bezáródott, szinmagyar falvak
ban levő iskolák. Ennél szivbemar- 
kolóbban talán nem is lehetne bi
zonyítani egykor népes, szinmagyar 
falvaink, városaink lassú, de eddig 
feltartóztatlan kihalását. De álljonak 
itt országos adatok is arra nézve, 
hogy „pusztulunk, veszünk." Az 
1910-iki, utolsó nagymagyarországi 
népszámlálás szerint még minden 
harmadik magyar ember gyermek
korú volt, vagyis a felnőttek, gyer
mekek aránya: 1:2 volt. Az 1940. 
évi adatok szerint pedig ez az arány 
l :3-ra romlott a gyermekek hát
rányára. Más szóval ez azt jelenti, 
hogy 30 év alatt gyermekeink száma 
30°/«-al, évente tehát 1 — 1 %-al apadt, 
a nemzet pedig 25%-ot vénült. Hoz- 
zátehetem még, hogy a háború alatt 
a csecsemőhalálozásunk (1939-től) 
407o-al emelkedett, épen annak kö
vetkeztében, mert az anyák kény
telenek lettek több és több házon 
kívüli munkát vállalni, s csecsemői
ket, kisdedeiket épen a legveszé
lyesebb nyári hónapok alatt vagy 
a nagyobb gyermekekre, vagy az 
ezeknél nem sokkal veszélytelenebb 
nagyszülőkre bizni. Ezek a fájdal 
más, lelket fojtogató tények, röviden 
vázolva is, talán elégségesek arra, 
hogy minden nemzetét, faját iga
zán szerető, jövőjéért komoly fele
lősséget érző tagját nemcsak te
temre hívják, hanem — talán az 
utolsó órában — ellenintézkedé
sekre is késztessék.

Rimaszombatban, Rimatamásfal- 
ván, (ami lényegében hozzátartozó
nak tekinthető) szintén sok cse
csemő és kisded maradt a múlt 
nyáron is szinte minden felügyelet, 
számottevő gondozás nélkül, mert 
az anyjukat az élet kényszere házon 
kívül szólította. Kinek a feladata 
ilyen körülmények között, hogy az 
ilyen gyermekeket gondozásába 
vegye, megóvja a ráleselkedő ezer 
és ezer veszélytől ? A magyar tár
sadalomé ! Ez a meggyőződés és 
felelősségérzet indítja egymás után 
városaink felelős tényezőit arra, hogy

bölcsődét bölcsőde után nyissanak 
meg. így tett legutóbb Losonc is, 
hol a tehetősebbek önként vállalták 
a bölcsőde berendezését, költségeit. 
Gömör egyike a leg-„egykésebb“, 
legpusztulóbb megyéknek. Lelkiis
meretét idézzük, amikor a fentiekre 
hivatkozva a Rimaszombati Egész
ségvédelmi Fiókszövetség ezirányu 
határozata alapján, a Fiókszövetség 
nevében ezúton is felkérjük nem
csak ennek a városnak, de ennek 
az egész vármegyének minden te
hetős polgárát, közületét, intézmé
nyét, segítsenek valóra váltani a 
Fiókszövetségnek egy ilyen BÖL
CSŐDE felállítására irányuló törek
vését, legyen ez bármily komoly 
áldozatot kívánó is. Törekvésünk 
egy olyan Bölcsőde létesítése, a 
városi ovoda egyik nagyobb ter
mének felhasználásával, melyben 
30 gyermeket lehetne gondozni, 
0—3 év között levő csecsemőt és 
kisdedet. Még maga ez a legna
gyobb áldozatokat kívánó háború 
is végeredményében az élet foly
tonosságának védelmében s bizto
sításáért folyik. Meggyőződésünk 
szerint ez a felállítandó Bölcsőde 
is csak egy olyan időszerű, feltét
len szükséges valami, mint egy lég
oltalmi óvóhely, mert ez a veszély 
ami csecsemőinket, kisdedeinket lé
tükben fenyegeti, itt van és roha
mosan nő, minden elvesztett gyer
mekkel nemzetünk lesz feltartóztat
hatatlanul öregebbé, életképtele
nebbé.

Bizalommal fordul ezért a Fiók
szövetség a megye, város minden 
közületéhez, polgárához, elsősorban 
tehát az Egyházakhoz, a helyi M. 
kir. Honvédség, a Vitézi Szék, a 
Tűzharcos Szövetség, a Vármegye, 
a Város, a kir. Törvényszék, kir. 
Ügyészség, kir. Járásbíróság, M. kir. 
Pénzügyigazgatóság, Adóhivatal, Ál
lami Kórház, M. kir. Gyermekmen- 
hely, M. kir. Erdőhivatal, M. kir. 
Erdőfelügyelőség, M. kir. Postahi
vatal, M. kir. Államépitészeti Hiva
tal, Egyes. Prot. Gimnázium, M. kir. 
Polgári Fiú- és Leányiskolák, Áll. 
Fiú- és Leányelemi Iskolák, M. kir. 
Gazdasági Iskola, M. kir. Dohány
gyár, Polgárikor, Katolikuskor, Ipa
roskor, Kereskedelmi Grémium, 
Ipartestület, Gazdatisztek - Gazdák 
Konzervgyára, Tóth Ernő szövő
gyára, Hindrichs fürészgyár, Tégla
gyár, Koszka bőrgyár, Rimaszom
bat és Vidéke Jótékony Nőegylete,

A rimaszombati helyőrség összes ala
kulatainak újoncai november 21-én, va
sárnap délben tették le az esküt a vá
sártéren. A délelőtti istentiszteletek után 
a losonci katonazenekarral az élen vo
nultak fel a csapatok az eskütétel he
lyére, ahová nagyszámú érdeklődő kö
zönség is egybegyült. A megjelentek 
soraiban ott láttuk Galanlhay Glock Ti 
vadar nyug. vezérőrnagyot, valamint dr. 
Radvűnszky György kormánybiztos-főis
pán, Éva László polgármester és dr. 
Láng Antal rendőrkapitánnyal az élen 
az egyházi és polgári hatóságok vezetőit; 
a vitézek, hadirokkantak, tűzharcosok és 
leventék kiküldötteit.

Pontban V* 12 órakor érkezett meg 
Gecsey József tüzérezredes, aki ellépett 
a felsorakozott csapatok éle előtt, fo 
gadia a helyőrség tisztikarának üdvöz
letét, majd megadta az engedélyt az es
küiéül lefolytatásához.

A zenekar eljátszván a Himnuszt és a 
Rákőczi-indulót, a nemzeti színekkel di- 
szitett dobogóra lépett P. Szelényi Imre 
miskolci r. kát. tábori főlelkész, aki izzó

hangú beszédben méltatta a honvédeskü 
jelentőségét, figyelmeztetvén a katonákat 
az Isten, Haza és a Legfelsőbb Hadúr 
iránti szent kötelességükre. Utána vitéz 
Baráth Károly tartalékos tábori főlelkész 
a két protestáns egyház nevében mon
dott magas szárnyalásu beszédet és 
szívhez szóló alkalmi imádságot. A két 
nagy hatást keltő beszéd után Forgó 
Péter tüzérfőhadnagy felolvasta az eskü
formát, amelynek súlyos és magasztos 
emelkedettségü szavait az újoncok han
gosan ismételték meg. Az Isten szabad 
ege alatt ezerszeres erővel jutott el a 
magyarok Istenéhez a nemzet virágainak, 
a legfiatalabb magyar honvédeknek leg
szentebb fogadalma. Az eskütételt a ma
gyar Hiszekegy fejezte be. A csapatok 
ezután diszmenethez fejlődtek fel és a 
Rákóczi-utcán a zenekar pattogó indulói 
mellett fegyelmezett rendben vonultak el 
az állomásparancsnok és a polgári elő
kelőségek előtt. Elvonulóban pedig a 
Horthy Miklós-téren tisztelettel adóztak 
a Hősök-Emlékművén át a világháború 
hősi halottjainak is.

Felhívás a magánháztartásokhoz.
A háború ötödik évében részben az 

anyaghiányra, részben a megnövekedett 
szükségletekre tekintettel elkerülhetetlen 
a villamos energiával és a gázzal való 
fokozott takarékoskodás. Felhívja ezért 
a minisztérium a magánháztartásokat a 
villamos energiával és a gázzal való 
legmesszebbmenő takarékosságra. Ne

fogyasszunk feleslegesen villamos ener
giát és gázt I Nevezetesen : a helyiségek 
világítására nem feltétlenül szükséges 
égőinket kapcsoljuk ki, nagyobb égőin
ket kisebbekre cseréljük fel és gondo
san ügyeljünk arra, hogy azokat a he
lyiségeinket, amelyekben senki sem tar
tózkodik, ne hagyjuk megvilágítva és

Katolikus Női és Férfi Oltáregyle
tek, Ev. Asszony és Luther Kör, 
Ref. Asszony- és Leánykor, Rima
szombati Takarékpénztár RT., Nem
zeti Hitelintézet RT., Hitelszövetke
zet OKH. tag, Futura, a Városi 
Bérgazdaságok Tisztikaraihoz, Igaz
gatóságaihoz, Vezetőségeihez, Ta
nári és Tanítói karaihoz, ifjúságai
hoz, hogy szíveskedjenek a létesí
tendő Bölcsődénk javára egy, eset
leg több baba ágy-alapitványt vál
lalni, illetve ezek költségeit: 200— 
200 pengőt, — a cél megnevezésével 
— a Rimaszombati Takarékpénztár 
RT.-nél nyitandó folyószámlánkra 
az 1287.  s z ámú c s e k k l a p j á n  
beküldeni, hogy a szükséges beren
dezési és fenntartási költségek mie
lőbb rendelkezésünkre állhassanak, 
a Bölcsőde működését már a jövő 
évben megkezdhesse.

Magától értetődik, hogy kisebb 
összegű felajánlásokat is hálás kö
szönettel, hirlapilag nyugtázunk. Kis 
ágyacskáinkat pedig, több ajánlás 
esetén a Bölcsődét is, az alapítók 
nevével kívánjuk megjelölni. De 
bizonyára ékesebb és maradandóbb 
emléke marad a nagylelkű alapí
tóknak az odakerülő gyermekek

életének kiteljesedése, életöröme, 
egészsége.

A magyar „gyermek" kopogtat 
e pár halk szón keresztül igaz ma
gyar sziveken, ő  kér helyet azok
ban magának s a magyar jövő sok 
gömöri hajlékból kiüldözött, bo
lyongó symbolumának: a bölcső
nek és az abban szunnyadó drága, 
uj magyar életnek. Mi minden, még 
olyan félelmetes jel, a létünket el- 
sodrással fenyegető vihar dacára 
is merjük hinni ezt az uj magyar 
életet! Merjük hinni, hogy az elénk 
tornyosuló nagy akadályok ellenére 
is, nem lesz szavunk „pusztába ki- 
áltónak szava.” Merjük hinni, hogy
— hála Istennek I — vannak már 
itt, Gömörben is sokan, kik a 
„gyermekben" nemcsak egy gyer
meket, nem is csak önönmaguk új
jászületett képmását, hanem ezek
nél sokkal, sokkal többet is látnak: 
látják Magát az életet hozó „isteni 
gyermeket" is! Ennek a „gyermek
nek" nevében kérünk — nagy és 
merész hittel — aki azt mondotta 
volt: „aki az ilyen gyermekek kö
zül egyet befogad, engem fogad be"
— és — „Én vagyok ...az élet... “
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egyébként is a legnagyobb figyelmet 
fordítsuk a villamos energiával való ta

karékosságra. Gázfogyasztásunkat is a 
lehető legkisebb mértékre korlátozzuk.

A minisztérium elvárja a közönségtől, 
hogy amikor a kormányzat a hivatalos 
lap múlt szerdai számában megjelent 
kormányrendelettel kénytelen volt az 
összes ipari, kereskedelmi és mezőgaz
dasági üzemek, sőt az összes hadiüze
mek villamos energia- és gázfogyasztá
sát is korlátozni, ennek a felhívásnak 
mindenki önként tesz eleget. A minisz
térium utasította az energiát szolgáltató 
vállalatokat annak szigorú ellenőrzésére, 
hogy a fogyasztók elegei tesznek-e en
nek a felhívásnak. Ha az ellenőrzés azt 
állapítaná meg, hogy a felhívás nem ve
zetett eredményre, a minisztérium a 
magánháztartások villamos energia- és 
gázfogyasztása tekintetében is a leg
szigorúbb korlátozó rendelkezéseket fogja 
életbeléptetni és a rendelkezések meg
szegőinek megbüntetéséről és a fogyasz
tásból kizárásáról is gondoskodni fog.

Á ld o za to s  tevékenységről szá m o lt be a R im aszom bat és Vidéke 
Jó té ko n y N ő egylet évi rendes kö zgyűlése .

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegyesület november hó 22 én, hétfőn 
délután tartotta meg 77. évi rendes köz
gyűlését a Takarékpénztár igazgatósági 
termében. Özv. Samarjay Jánosné elnök 
nő üdvözölte a nagyszámban megjelent 
tagokat, különös melegséggel köszönt
vén az egyesület uj tagjait. Kedvükért 
rövid visszapillantást vetett a Nöegylet- 
nek immár a nyolcadik évtized felé 
haladó nagy múltjára, méltatta azokat a 
célkitűzéseket, amelyekkel 1866. tiovem 
bér 22 én megindult és amelyek még 
most is főtörekvéseit képezik. A mai 
időkre utalva a nemzeti összefogás szük
ségességét hangoztatta, amelyet az egye
sület belső életében — éppen úgy mint 
eddig — érvényre kell juttatni. Annak a 
reményének adott kifejezést, hogy az uj 
erők frissitőleg halnak majd az egyesü 
let m u n k á s s á gá ra, felhívta azonban 
az egyesület ama tagjait, akik eddig 
csekélyebb mértékben vettek részt annak 
életében, hogy a jövőben fokozottabb 
lelkesedéssel járuljanak hozzá ahhoz a 
munkához, amely az adásban rejlő lelki 
boldogság révén juttatja el a nemzetet 
a szebb és boldogabb jövendőhöz.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó után özv. Samarjay Jánosné 
méltatta az eltávozott dr. Tóth Mátyás 
főtitkár érdemeit, akinek a közgyűlés 
buzgó és lelkes munkásságáért jegyző- 
könyvi köszönetét fejezett ki.

Ezután Ollvai Ferenc titkár olvasta 
fel az egyesület múlt évi működéséről 
szóló, avatott tollal és kimerítő részle
tességgel megirt jelentését. Költői sza
vakkal ecsetelte a mai komoly idők 
történelmi jelentőségét. Majd igy foly
tatta :

Megállapíthatjuk, hogy egyesületünk 
régi hagyományaihoz híven az el
múlt évben felelősségteljes és áldo
zatos munkával a történelmi idők

höz méltónak bizonyult. 
Méltatta ezután a Nőegyletnek az első 

világháborúban már végzett emberbaráti 
tejesiiményét, amely alapját vetette le a 
mai szociális gondoskodásnak is. Jelen
tésében az elismerés és köszönet sza
vaival illette azokat a buzgó tagokat, 
akik magyar női hivatásuk magaslatán 
állva, a nehéz és felelősségteljes idők
nek jótékony angyalai. Özv. Samarjay 
Jánosné elnök eddigi működésére céloz
ván, hangsúlyozta, hogy „minden munka 
fölött egy bölcs lélek őrködik, aki tör
hetetlen energiával viszi az egyesület 
ügyeinek jórészét, s tervei a korlátozott 
anyagi lehetőségek ellenére is szabály
szerűen valósulnak meg." Ezután a tit
kári jelentés kegyelettel emlékezett meg

az egyesület múlt évben elhunyt tagjai
ról, beszámolt az eltávozásokról és kö 
szöntötte az uj tagokat, akiknek a száma 
35 őt tesz ki. Majd az egyesület anyagi 
helyzetéről szólott és nagy érdeklődés
sel hallgatott jelentését azzal a hittel és 
reménységgel fejezte be, hogy a Gond
viselés ezután is őrködik felettünk és 
nemzetünk sorsát a jobb jövő felé ve
zeti.

Özv. Samarjay Jánosné mondott elis
merést az értékes jelentésért, amelyet a 
közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetben ré
szesített. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
tekintettel a nehéz időkre

a tagsági dijakat felemeli
és pedig a rendes tagdijat évi 5, az 
alapitó tagsági dijat pedig 50 P re. Az 
uj tagok közül dr. Radvdnszky Györgyné, 
főispánunk felesége lépett be alapító- 
tagnak.

Ezután dr. Kovács Lászlóné terjesz
tette be a számvizsgáló-bizottság jelen
tését, amely a pénztári jelentést rendben 
találta. Eszerint az egyesület múlt évi 
bevétele 4,625 P 82 f, a kiadások 1,604 
P 33 f, igy a készpénzmaradvány 3,021 
P 49 f. A közgyűlés Juraskó Pál pénz
tárosnak köszöneté nyilvánítása mellett 
a felmentvényt megadta.

Özv. Samarjay Jánosné örömmel je
lentette be, hogy

a szokásos karácsonyi gyűjtés már 
megtörtént és eddigelé is jóval felül
múlja az elmúlt évek eredményeit.

így tehát az egyesületnek módjában áll, 
hogy a szegénysorsuak megsegítését 
tervjzerüen és fokozottabb mértékben 
hajthassa végre. A felruházás! ünnepség 
ezúttal is december 22-én, szerdán dél
után 3 órakor folyik le az Iparoskör 
nagytermében. Jelentette az elnök, hogy 
a ruhákhoz szükséges flanelI már meg 
érkezett, amelynek megvarrását a jelen 
lévő hölgyek nagy lelkesedéssel vállalták.

Özv. Samarjay Jánosné zárószavaival 
végződött a közgyűlés, amely azt a bi
zonyságot nyújtotta, hogy a nagy múltú 
és nemes célú egyesület a nehéz viszo
nyok mellett is régi fényében és hiva
tásának tudatában végzi a maga csön
des, de annál hasznosabb emberbaráti 
működését.

Karácsonyi bélyegek. A m. kir. posta 
december 1-én karácsonyi vonatkozású 
alkalmi bélyegeket bocsájt ki 4, 20 és 
30 filléres értékekben. A bélyegeket a 
jövő év közepéig lehet postaküldemé
nyek bérmentesítésére felhasználni.

RÉGI HÁZIIPARI NAGYVÁLLALAT KERES
m egbízható

te le pe seket vagy bevásárlókat h á z i i p a r i  készítm ényekre
(textil, gyékény, szalma, kukoricaháncs, kosár, fa és fazekasáruk). Sürgős 
ajánlatokat „Mintákat megfizetem” jeligére L e o p o ld  C o rn é l  hirdető

irodába Budapest, VI. Teréz-körut 3. kérünk.

Maradandó élményt nyújtott a munkaközösség 
által rendezett zongora- és énekest.

A Nemzeti Munkaközösség kulturest- 
jeinek sorozatában november 20-án az 
Iparoskörben rendezte második előadá
sát. A műsor összeállítása és az est 
rendkívüli sikere azt bizonyltja, hogy az 
egy-két évtized előtti különbség a fővá
rosi és vidéki közönség kulturigénye 
között nemcsak eltűnőben van, hanem 
mintha a vidék javára mutatkoznék kü
lönbség. A vidéki közönség ritkábban 
jut olyan színvonalú előadáshoz, — le
gyen az akár szinielőadás, akár hang
verseny — mint a fővárosi, de talán ép
pen ezért igényesebb minőség tekinte
tében. Ezt a tényt különösen itt tapasz
taltuk már nem egyszer és ezért szük
séges a további előadások sikere érde
kében, hogy a rendezőség az eddigi 
színvonalat feltétlenül tartsa.

Böszörményi-Nagy Béla szereplése elé 
igen nagy várakozással néztünk. Külföldi 
és itthoni sikereinek hire rég eljutott 
hozzánk, de ezen felül is kedves isme
rősünk a rádióból. Amit ezen az estén 
nyújtott, felejthetetlen élmény. Játékának 
nemes előkelősége, minden szertelenség
től mentes előadásmódja az utolsó ak
kord elhangzásáig szinte varázslat alatt 
tartotta hallgatóságát. Beethoven-inter- 
pretálása az elfojtott szenvedély izzását 
éreztette a látszólag nyugodt külszin 
alatt. Chopinnél a zongora valósággal 
dalolt a keze érintésére (ezt kevesen 
tudják igy I). Bartók müveit hfvebben 
megszólaltatni alig is lehet, mint ezt tőle 
hallottuk. De Kodály, Dohnányi és Liszt 
mondanivalóit is az igazi művész aláza
tával és ihletével közvetíti. Olyan, szinte 
korlátlan technika birtokában, mint ami
lyennel ő rendelkezik, a művész bátran 
lemondhat annak puszta csillogtatásáról. 
Aki látta is és nemcsak hallgatta, meg
figyelhette, hogy szinte szemérmes tar
tózkodással tért ki egy-egy bravúros 
figura által kínált hatásos póz elől. Ez 
a tartózkodás mélységes lírában enge
dett fel helyenként, hogy bepillantást 
engedjen a művész igazi egyéniségébe.

A hallgatóság alig tudott betelni ezzel

a tiszta művészettel és egyre ráadást kö
vetelt. Böszörményi-Nagy Béla nem is 
maradt adósunk, a gazdag műsort még 
három számmal toldotta meg. De még 
ezek elhangzása után sem mozdult senki, 
mig csak a függöny végleg össze nem 
csukódott, jelezve a gyönyörű est végét.

A zongoraszámok között két kitűnő 
énekesünk szerepelt. A műsor első felé
ben Zádorfalvyné Lakatos Margit opera
énekesnő adott elő egy operarészleten 
kivül két dalt, köztük egy magyar mü- 
dalt. Kitünően iskolázott, nagyterjedeimü 
szopránja szépen érvényesült a külön
böző stilusu müvekben. A zugó tapsokat 
ráadással is honorálta (kár, hogy nem 
talált különbet I). Zongorán dr. Bdrdosné 
Szabados Olga kisérte finoman alkal
mazkodva.

Reményi Sándor, az Operaház kilünő 
művésze adta a műsor többi számát. 
Megnyerő fellépése, de főleg remek, me
leg bariton hangja epyszerre megtalálta 
az utat a közönség szivéhez. Tökélete
sen képzett, hajlékony és bársonyos ez 
a hang, igazi lirai bariton, mely egy
aránt alkalmas mély érzés, csendes bá
nat és pajzán humor visszaadására. Egy 
Wagner és Gounod operarészleten kivül 
csupa magyar szerző szerepelt műsorán. 
Kodály: Székelyfonójának csufondáros 
hangú legénynótája, vagy Kacsóh : Já
nos vitéznek édes-bus melódiái voltak-e 
tökéletesebbek előadásában, nehéz el
dönteni. Kísérője: Vasadi-Balogh Lajos, 
a kiliinő zeneszerző és karnagy helyen
ként szinte zenekari színeket hozott ki 
a zongorából.

A műsoron hirdetett Ádám Jenő elő
adása, a kiváló előadó budapesti elfog
laltsága miatt elmaradt, de a műsor igy 
is kerek egészet alkotott. Az est erkölcsi 
sikere biztatás arra nézve, hogy az ér
deklődés egyre nő és a rendezők fárad
ságos munkája nem hiábavaló. Remél
jük, hogy az ezután következő estéken 
már nem marad eladatlan hely.

Lackner László.

A balogi müvésztelep kiállítása elé.
Városunk közönsége tudja már, hogy 

Szinyei-Merse Jenő kultuszminiszter a 
balogi kastélyt müvésztelep céljára meg
vásárolta. Az idén pedig már tizenkét 
fiatal festő dolgozott ott Varga Nándor 
képzőművészeti főiskolai tanár vezetésé
vel. A lapokból meg arról is értesültünk, 
hogy a miniszter költségvetési beszédé
ben bejelentette, hogy a kastély megvá
sárlásával és a célnak szolgáló beren
dezésével művészeti nevelésünk megre
formálását akarja elérni. Azzal, hogy Ba
logon művészek fognak tanyázni, tud
nunk kell, hogy vásznukra kerül a csonka 
vármegye egyik legkedvesebb része. 
Hatni fog a táj, a müvészlélek pedig 
sajátosságán keresztül megszűrve eli- 
bénk tárja ezt. Az egyik fővárosi napi
lap már is a magyar Batbizonnak nevezi 
Balogot, amely színeivel az életöröm 
ünneplő derűjét sugalmazza a látó sze 
meknek. Amit a fontainebleaui erdő 
nyújtott a barbizoni mestereknek, azt a 
gömöri föld színeinek gazdag vibrálása 
is megadhatja fiatal, fogékony művé
szeinknek, maguk körül ősi magyar föl
det látnak, a községek és lakóik a ma 
gyarság első megszállóinak egyenes utó
dai, sajátos életforma, lélek és építészet, 
mindez a sokszázados múlt fénylő em
lékeivel együlf, egymás mellett, évsza 
kainak dús vegetációjával, hegyeinek és 
mezőinek örökké változó szinpompájával 
nem engedi el üres kézzel vendégeit.

Nagyjelentőségű eseménynek leszünk

tehát tanúi, amikor az első termést lát
juk. Festészetünknek európai viszony
latban is első helyet biztosított Nagy
bánya; ezt folytatta uj sziliben Szolnok, 
majd Miskolc, alig pár éve pedig a ba
latoni müvésztelep. E müvészközösségek 
kiállításai kiszabadították művészetünket 
a tizenkilencedik század akadémizmusá- 
ból. Amit Szinyei-Merse Pál és Paál 
László külföldről magyar látásmóddal 
vegyítve hazahozott, az idehaza megter- 
mékenyedve hatalmas, bővizű folyammá 
dagadt. A természet, a táj művészete 
mindig újat mutat, végtelen változatos
sága elbűvöl, mindenkinek hozzáférhe
tővé válik és ezáltal áthatja magát a 
legmagasabb emberi lelki tevékenység, 
a művészet átélésével.

Balogtól tehát művészetünk uj színét 
várjuk és milyen szerencsések lehetünk, 
hogy mi leszünk első tanúi az elindulás
nak. De ez igy is helyes, hiszen mihoz- 
zánk áll legközelebb ez a táj. Megyénk, 
városaink, falvaink, tájunk ismertté válik, 
az hazánk szerves része, olyan mint a 
koncertzenekar egyik hangszere, ha hiá
nyoznék, vagy elhallgattatnák, kibírhatat
lan diszharmónia és chaos származnék. 
A művészek Balogról kirajzanak me
gyénkbe, ütjük kiindulása mindig a mi 
városunk. Uj szint és nevezetességet fog 
ez adni Rimaszombatnak. Lakóhelyeink, 
tájaink szépségének közreadása ezáltal 
nemzeti kinccsé lesz.

Oltvai Ferenc.

Népi-est Bakiin.
Vasárnap, 21 - én a jánosi Kalot-telepes- 

képző népfőiskola Baktin népi estetren
dezett. Népi táncokat mutattak be, ame
lyekben a magyar nép kemény, öntuda
tos egyénisége nyilvánult meg ; ősi 
magyar népdalokat énekeltek, amelyek
ből kicsendült a magyar nép lelke ; ősi 
mesejátékokat játszottak meg, melyek a 
nép lelkében születtek meg. Dicséret, 
elismerés és a legszélesebbkörü támo
gatás illeti meg Gergely József Kalot-

igazgatót, aki kisded seregével fáradha
tatlanul járja a magyar falvakat és 
metszi a vadhaiásokat, nevel uj, népi 
magyarokat. Csodálatosan ismeri a nép 
lelkét és nagyszerűen tud a nép nyel
vén beszélni. A bakti közönség élénk 
helyesléssel kisérte a népi bemutatót és 
Ígéretet tett a népi szellem, népi élet
forma, népi művészet, népi láncok be
tartása s megtartása mellett. A hallgató
ság megérezte, hogy az egész műsor 
test az ő testéből, lélek az ö leikéből. 
Egy tény azonban mélyen megrendítette 
és egy szó szivén ütötte. Az előadás
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után egy legény odament Gergely igaz
gatóhoz és megköszönte az előadást: 
nagyon tetszett neki, csak az igazgató 
azt ne mondta volna : — Kedves magyar 
testvéreim, — mert „ezzel Gergely igaz
gató ur őket mélyen megbántotta és ők 
a magyar testvéreim megszólításra ki 
is akartak vonulni a teremből," tolmá
csolva, úgymond, több társának a véle
ményét is.

Magyar testvérek, e kifejezés Bakiin 
sértés? Baktin, a 60°/o-os magyarságu 
Baktin mi magyarok nem mondhatjuk 
el a haldokló, önsorvasztó, öngyilkos 
magyarságnak: „Magyar testvérek" uj 
vért adunk neked, testedet ujjásztiljiik 
a magyar földből, testvérek veletek va
gyunk, testvérek segítünk, testvérek ne 
féljetek! mert a Ti többségi magyar jo
gotokat egy meggondolatlan kijelentésé
vel az az eltévedt kisebbségi ember- 
testvéretek nem sértheti.

ÁLLAMI SORSJÁTÉK
S o rs je o y  á ra k ; egész 4  P , fél 2  P ,

N yilván os nyugtázás.
Felkérésemre a hadigondozottak (hadi 

árvák) megsegítésére újabban a követ
kező adományok folytak b e : Korláti 
Bazaltbánya Rt. Budapest 500 P-t, Ri
maszombati Iparoskör 250 P-t, Magne- j 
zitipar. Rt. Jolsva, Papírgyár Rt. Özörény 
200— 200 P-t, dr. Hisnyay Heinzelmann 
Béla m. kir. gazdasági főtanácsos, felső
házi tag, földbirtokos Lice, Rákosy La
jos likőrgyáros Berzéte, Putnoki-Putnoky 
Móric m kir. titkos tanácsos, a képvi
selőház háznagya Kelemér, Hámos László 
m. kir. gazdasági főtanácsos, nagybirto
kos Tornaija, Rimaszombati Járási Hitel- 
szövetkezet 100—100 P-t, vitéz dr. Sza
káll István nagyiparos C síz, Márkus 
László volt főszerkesztő Rimaszombat, 
Beélik Viktor földbirtokos Alsóvály, Ra
gályi Ferenc földbirtokos Ragály, Her- 
vay Istvánná földbirtokos Sajószárnya, 
dr. Kriesch Lajos kórházi főorvos Rima
szombat, Dapsy Árpád földbirtokos Szká- 
ros, Pataky Gyula cégvezető Rimaszom
bat 50—50 P-t, L. Tornaliyay Margit 
földbirtokos Beretke 40 P-t, Tasnádi- 
Nagy Elemérné földbirtokos G ce 30 P-t, 
dr. Csák Géza kir. közjegyző Feled 29 86 
P-t, Runyai ’Sóldos Árpád földbirtokos 
Runya, ifj. Szabó Elemér földbirtokos 
Rimaszombat 20—20 P-t, Jánosdeák Béla 
ny. bankigazgató Tornaija, Fábry Károly 
földbirtokos Hanva 10—10 P-t adomá
nyoztak. Amikor a felsorolt összegek át
vételét elismerem és nyugtázom, az 
adományokért hálás köszönetemet feje
zem ki. Dr. Radvúnszky Györgyné, a vár
megyei hadigondozó bizottság elnöke.

Dr. Horváth Árpád újabb kitQnte
tése. Magyarország Kormányzója dr. 
Horváth Árpád, Gömör és Kishont vár
megye alispánját a nemzet érdekében 
tanúsított önfeláldozó tevékenységéért a 
Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki. 
Alispánunk eme újabb, legfelsőhelyről 
jött kitüntetését úgy Tolna, mint Gömör 
megye közönsége őszinte örömmel fo
gadja.

A rozsnyói gyermeküdülő telep be
mutatója. Budapest székesfőváros a 
Rozsnyó város által ajándékozott erdős
telepen gyermeküdülőt épitett. Az uj 
szociális intézmény bemutatása Rozsnyón 
november 24-én történt meg, amelyre a 
székesfőváros polgármestere dr. Rad- 
vdnszky György kormánybiztos főispánt 
és dr. Horváth Árpád alispánt is meg
hívta.

Sajtófőnökök a vidéki politikai heti
lapok ülésén. Folyó hó 17 én délelőtt 
az Országos Magyar Sajtókamara buda
pesti székházában igen fontos értekez
letre jöttek össze az ország politikai 
hetilapjainak felelős szerkesztői és f. ki
adói. A népes értekezleten dr. Nádas 
János ügyvezető elnöklésével az idő
szerű kérdéseket tárgyalták meg, többek 
között a cenzúra, papirellátás, előfize
tési dijak rendezése, egységes hirdetési 
tarifa, lapkézbesités stb. kérdéseit. A 
felszólalásokat beható vita követte. Az 
értekezlet súlyát nagyban emelte, hogy 
azon baróthi Bede István dr., a m. kir. 
külügyminisztérium sajtóosztályának ve
zetője és Hejjler István miniszteri taná
csos, a m. kir. miniszterelnökség III. b. 
ügyosztályának vezetője is résztvettek. 
A megjeleni sajtófőnökök nagy érdeklő
déssel hallgatták végig a vidéki sajtó 
problémáit, s azok orvoslására Ígéretet 
tettek, majd az aktuális bel- és külpoli
tikai helyzetet ismertették.

Katonai kitüntetés. Ma-yarorszdg 
Kormányzója megengedte, hogy dr. Do- 
bozy László tart. tüzérfőhadnagynak az 
orosz harctéren tanúsított önfeláldozóan 
bátor magatartásáért — a kardoknak a 
hadiszalagon való egyidejű adományo
zása mellett — legfelsőbb elismerése 
tudtul adassék. Dr. Dobozy László vár
megyei aljegyző több hónapos hadiszol
gálatából most tért vissza, s a Signum 
Laudist a Don-menti nehéz harcokban 
végzett kiemelkedő katonai tevékenysé
gével érdemelte ki.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ 
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5"/o-os osztalékot fizet.

A balogi müvésztelep kiállítása a 
Polgárikörben. A megnyitó, amint azt 

] a rendezőség plakáljai és meghívói tu- 
j datják, folyó év november hó 28 án, va- 
j sárnap délelőtt fél 12 órakor lesz. Még 

azn^p délután 6 órakor Fekete Géza 
grafikai tanársegéd tart tárlatvezetést, 
december 1-én, szerdán délután 6 óra- 

j kor pedig Oltvai Ferenc vm. főlevéltá
ros, a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium volt művészi előadója ismerteti 
'árlatvezetésben a kiállítást. December 
4 én délután 6 órakor pedig Biró Antal 
grafikus a kiállítás látogatóiról karika
túrákat rajzol. A kiállításon szerepel 
Varga Nándor, az Országos Magyar Kf'p 
zőmüvészeti Főiskola tanára és Mátrai- 
Makovits Jenő rimaszombati festőmiivész, 
a müvésztelep gondnoka. A kiállítás 
katalógusának megváltási ára 1 P 50 f. 
Kívánatos, hogy a közönség a megnyi
tásra, amely a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kiküldöttjének részvételével 
folyik le, minél nagyobb számban meg
jelenjen. — A megnyitás előtt fél 11 
órakor az 0. M. Képzőművészeti Főis
kola tanári kara és növendékei nevében 
Pilch Dezső prorektor vezetésével kül
döttség fogja megkoszorúzni Ferenczy 
István emlékművét.

Örömhír az orosz fogságból. Dr.
Szabó István városi fogalmazó nővére a 
hét közepén telefonon értesítette Rima
szombat városát, hogy az orosz harc
téren eltűnt bátyja a Vöröskereszt utján 
levelet irt, amelyben közli, hogy úgy ő, 
mint dr. Cselneki Pál városi aljegyző 
orosz fogságban vannak és mindketten 
egészségesek. A hir úgy a már elsira- 
tottak családtagjai, mint azok barátai 
között őszinte örömet keltett és reményt 
nyújt arra, hogy nemsokára a többi 
helybeli eltűntekről is jó híreket hal
hatunk.

A Muzeum Egyesület közgyűlését
ma, vasárnap, folyó hó 28-án délután 3 
órakor tartják meg a Polgárikörben.

B é r b e  v e n n é k

zongorát va gy pianindt.
C i m :  a kiadóhivatalban.

Találtatott egy cigarettatárca. Igazolt 
tulajdonosa a rimaszombati magyar kir. 
rendőrkapitányságon a hivatalos órák 
alatt átveheti.

A magyar gazda szorgalmának gyü
mölcséből táplálkozik az egész nemzet.

A határvadászok „Bábszínháza" ma,
vasárnap délután fél 3 és 5 órakor a 
ritnatamásfalvai Iparoskörben előadást 
rendez. Belépődíjak 10—100 fillérig.

Halálozások. Szöllősy László borbély
mester 54 éves korában, november 19 én 
hosszas szenvedés után meghalt. A világ
háborúban is becsülettel résztvett tűz
harcos elhunytát özvegye, testvérei: Csor
dás Jánosné, Szöllősy János és Szöllősy 
István gyászolják a kiterjedt rokonság 
élén. Temetése, amelyen az iparostársa
dalom testületileg vett részt, nagy rész
vét mellett ment végbe november 21-én, 
vasárnap délután a ref. egyház szertar
tása szerint.

Lendvay István magánzó november 
22 én, 83 éves korában az állami kór
házban meghalt. Az elhunytban Lendvay 
Pál malomtulajdonos bátyját gyászolja. 
Temetése november 24-én ment végbe.

A tőbbfermelés biztosítja az ország 
közellátását.

Szent Borbála előadás. A rimaszom
bati tüzérosztály legénysége Szent Bor
bála-napján, 1943. december 4-én 16 
órakor a tüzérek védőszentjének ünne
pén műsoros előadást rendez az Iparos
kör nagytermében. Az előadásra ezúton 
hívnak meg minden érdeklődőt. Belépés 
díjtalan. (Müsormegváltás kötelező. 50 f).

É rtoc itom  a '• közönséget, hogy Hl luullClII folyó hó 29 én (hétfőn)
n é m e t n y e l v ű
j á t s z ó i s  k ó l á ma t
a Levente Otthonban megnyitom. 
Felvételre jelentkezni lehet ugyan
ott d. e. 9—12 óráig. Szives párt
fogást kérve, vagyok tisztelettel : 
SZABÓ KLÁRA óvónő.

Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mában közölt „Rovás"-bán a 17. sorban 
zavartkeltő sajtóhibán csúszott be.ameny- 
nyiben ott a nincs szó a sincs szóval 
cserélődött fel. Az eredeti szövegezés igy 
hangzott: „Uj kereskedőink egy része 
nincs tisztában azzal, amit nyert, mivel 
tartozik a vevő közönségnek".

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

— Helyőrségi honvéd tiszthelyet
tesi ismerkedési est. A rimaszombati 
honvédség tiszthelyettesi kara jólsikerüit 
családi ismerkedési estet tartott folyó 
hó 20-án a „Három Rózsa" éttermében. 
A bajtársias összejövetelen igen nagy 
számban jelentek meg a honvéd tiszt- 
helyettesek és családtagjaik, valamint 
számos polgári egyén. Ezen bajtársias 
és hazafias ismerkedési est sikerében a 
rendezőkön kívül nagy része van Bukó 
István vendéglős- és kávéháztulajdonos
nak, aki a honvédség iránt táplált tisz
teletből nagy készséggel, önzetlenül tel
jesen díjmentesen átengedte a termet, 
fűtéssel és világítással, valamint konyha 
használattal a magasztos cél érdekében.

B i z a l m a t  é r d e m e l ,
amiben nem csalódunk.

A C h Io ro  d ó n  I
minősége mindig ugyanaz.

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

Magyar készítmény.
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Három kilós ajándékcsomag küld
hető december 10 ig a hadműveleti te
rületen lévő honvédek számára a bélyeg- 
jegypostai tábori levelezőlap decemberi 
szelvényén. A csomag tartalma nem esik 
a fennálló korlátozások alá, abban élel
miszer, dohány és téli óvószer szabadon 
küldhető.

A „Forrás" irodalmi folyóirat novem
beri száma vezetőhelyén Herczeg Ferenc 
érd, kés cikkét hozza „Kinőttünk az 
egyvárosu országok sorából" cimen. A 
szépirodalmi részben „Fűszálak az én 
utam széléről" címmel Jankovits Marcell 
kisebbségi élményeiből idéz. Szombathy 
Viktor novellájában mindennapi magyar 
beszédünk hibáira figyelmeztet. Marék 
Antal Darkó Istvánról, az Íróról elmél
kedik. Igen érdekes Hamvas Béla cikke 
James Joyceról, akit eddig alig sikerült 
még valamely nyelvre lefordítani. Bellér 
Béla a szerb-horvát-bizanci kérdést 
ismerteti bőven. A lap Moliére „Tartuffe"- 
jának IV. felvonását is közli. Fertsek Fe
renc pompás novellája és egyéb más 
nívós Írás teszik teljessé a Kulturális 
Egyesületek Szövetsége irodalmi és kri
tikai folyóiratának uj számát. Ara 2 50 P

Pénzbüntetések árdrágítás miatt. A
rimaszombati kir. törvényszék uzsora- 
iigyekben egyesbirája, dr. Mosdnszky 
Lothár kir. törvényszéki bíró sertések
nek hatósági áron felüli eladása miatt 
az alábbi büntetéseket mondotta ki : 
Derencsényi János rakottyási lakost, ami
ért 2 drb 60 kg os sertést 1200 P-ért 
adott el, 1000 P pénzbüntetésre és 175 
P visszafizetésre Ítélte. Sarlai Ödönné 
rimasimonyi lakos 3 drb sertést adott 
el maximális áron felül Pusztai Dezső 
ugyancsak rimasimonyi lakosnak, aki a 
sertéseket még magasabb áron adta to
vább. Mindkettőjüket 100—100 pengőre 
ítélte az egyesbiró. Tóth István guszonai 
lakos 5 drb sertést adott el a fekete
piacon, 400 P-re és 430 P anyagi kár
térítésre ítélték érte. Andruzsek Kálmán- 
nét 300. Osztrihdny Jözsefnét pedig 500 
P pénzbüntetéssel sújtotta és 86 86 P
anyagi kártérítés megfizetésére kötelezte 
az egyesbiró. Mindkettő osgyáni lakos, 
1 — 1 drb sertést adtak el hatósági áron 
felül. Valamennyi Ítélet jogerős.

A második akasztás 
Rimaszombatban.

Két héten belül, november 24 én má
sodízben jelent meg Rimaszombatban 
Bogár János állami Ítéletvégrehajtó, hogy 
eleget tegyen törvényes kötelezettségének.

Szerdán reggel 9 órakor hajtották 
végre a rimaszombati rögtönitélő 
bíróság halálos Ítéletét Illés Ignác 
34 éves, többszörösen rovottmultu, 

füzesgyarmati péksegéden,
aki szeptember hó 23 án éjszaka Bottó 
Sándor katonaszökevény társaságában 
kifosztotta a berzétei br. Thann-kastélyt. A 
Kormányzó Ur a halálos Ítéletet novem
ber hó 13 án kelt legfelsőbb végzésével 
jóváhagyta. Ezt a tényt Tariska Lajos 
kir. törvényszéki elnök szerdán reggel 
8 órakor zárt tárgyaláson hirdette ki 
Illés Ignác előtt. Utána a halálraítéltet 
cellájában felkereste Varga Imre ref. 
lelkész, aki Illés Ignácot lelki vigaszban 
részesítette. A bűnös ember a lelki- 
pásztor utján kért bocsánatot hozzátar
tozóitól.

A kivégzésen mint hivatalos szemé
lyek megjelentek:Moesz Géza kir. ügyész
ségi elnök, dr. Ragályi Antal vármegyei 
tiszti főügyész, egyben mint az elitéit 
védője is, dr. Láng Antal m. kir. rendőr
kapitány, dr. Túrós Dezső m. kir. járás- 
biró, dr. Kovách Aladar kir. törvényszéki 
titkár, dr. Lányi Tivadar ny. törvény
széki orvos, dr. vitéz Vereczkey Gyula 
városi orvos, Nagy G. Sándor fogház- 
felügyelő és Nagy Zoltán m. kir. rendőr
felügyelő. Az Ítéletet a kivégzés elölt 
dr. Túrós Dezső biró, mint az ötösta
nács tagja olvasta fel.

Az elitéit két fogházőr és Varga Imre 
lelkész kíséretében jelent meg és teljes 
megnyugvást mulatott. Mielőtt az Ítéle
tet végrehajtották volna dr. Ragályi 
Antalhoz fordult, s „Isten áldja meg a 
főügyész urat I" kiáltással búcsúzott-el 
védőjétől.

9 óra 10 perckor jelentette Bogár 
János, hogy az Ítéletet végrehajtotta, 

míg a hatósági orvosok a halál beálltát

9 óra 27 perckor állapították meg, mire 
Moesz Géza kir. ügyészségi elnök a 
kivégzési eljárást befejezettnek nyilvá
nította.

S Z ÍN H Á Z .
Az elmúlt szombaton és vasárnap este 

a honvédeskü alkalmából a színtársulat 
előadta Eisemann Mihály „Vedd le a 
kalapod a honvéd előtt" c. revüoperettjét. 
Az igazgatóság, amint a szinlap jelezte, 
„gyöngyvirágos parádénak" szánta a 
honvéderényeket magasztaló előadásokat, 
sajnos azonban irántuk az érdeklődés 
csak a második este mutatkozott meg 
fokozottabb mértékben. Vitéz Zemptényi 
Zoltán színigazgató, a világháborút hő
siesen megállott magyar katona méltatta 
az előadások előtt a nemzet büszkesé
gének : a honvédnek erényeit, s mind 
annyiunk szent kötelességének mondotta, 
hogy kalapot emeljünk az Istent, Hazát 
és családunkat védő katonáink elszánt
sága, önfeláldozása és bátorsága előtt. 
A lelkes hangú beszéd után került sor 
a kis színpadon is igazi lendülettel meg
rendezett, minden részében magyar szel
lemű darab előadására, amelynek sike
réből a társulat minden egyes tagja 
egyformán dicsérettel vette ki a részét. 
Hangulatos dalok, tősgyökeres magyar 
táncok és derűt fakasztó katonatréfák 
adták a jól sikerült előadás savát-borsát. 
Az előadás különlegességét képezte a 12 
műkedvelő tüzér szereplése, akik a da
rabnak nemcsak megfelelő hátteret ad
tak, de természetes és ügyes szereplé
sükkel és összhangzatos énekeikkel a 
színészekkel egyvonalu teljesítményt is 
nyújtottak. Ez alkalommal elismerés il
leti a szinpompás magyar ruhákat, va
lamint a Pados Rezső karnagy által ki 
tűnőén vezetett és az egész előadást 
szün tnélkül nagyszerűen végigjátszó ka
tona zenekart is. Színészeink gördületes 
és lelkes előadásaikkal méltán emelték 
a honvédeskü ünnepségének fényét.

Hétfőn, kedden elég szép számú kö
zönség nézte meg a „Kitty, Kata, Katinka" 
nyári operettet. A három Kató szerepé
ben Tubay Sári, Bárdos Anni és Forrás 
Gzi feledtették a közönséggel a hétköz
napok fáradalmait és nehézségeit, fiata
lok, üdék voltak, ügyesen mozogtak, 
jól énekeltek. Molnár Gyula próbára 
tette a közönség nevető idegeit, vérbeli 
komikus. Márkus Ferenc kedves, meleg 
alakítást nyújtott. Baranyai Noviszad 
házmester szerepébe jól beleélte magát. 
Szabó István és Heves Gyula jót mutat
tak a színpadon. A zenekar kifogástala
nul működött. Pados karnagy, ez az iz- 
zig-vérig muzsikus, komoly érték. Az 
előadás sikerült és a közönséget kielé
gítette.

Szerdán este háromnegyed ház előtt 
mutatkozott be az „Egy nap a világ" 
cimü Vaszary kortörténetben Bdnky Ele
mér, a budapesti Uj Magyar Színház 
művésze. A páncélos-főhadnagy színes 
skálájú szerepében tökéletes művészettel 
állította elénk a gondtalan, szenvedő, 
majd a szerelemben önfeláldozó férfi 
alakját, a megértő közönség zajos táp 
sait kiérdemelten. Miivészi szereplése 
magával ragadta partnereit is, akik kö
zül Tubay Sári, Tóth Erzsi és vitéz 
Zemplényi Zoltán emelkedtek fel a ven
dégszereplő művész által diktált drámai 
erőre. A darab többi, epizódszereplői is 
teljes dicséretet érdemelnek.

Csütörtökön este a színtársulat kifo
gástalan előadásban hozta színre a „Föld- 
indulás“-t. Az előadás kitűnő volt, a sze
replők egytől-egyig megrázó alakítást 
nyújtottak. A magyar tragédia megraj
zolása mélyen felkavarta a lelkeket és 
a terem 7,-részét betöltő közönség va
lami szent nyugtalansággal távozott a 
színházból : komoly, szent megrendülés
sel. Többször láttam már a Földindulást, 
de mondhatom, hogy a legteljesebb há
lával távoztam a színházból, hogy újból 
láthattam és megsirathattam az Ormány- 
ság nagy tragédiáját. Ezt az előadást 
meg kellett volna nézni minden magyar
nak, minden göntörinek, a magyarság 
tükre ez. Színészeink mind egytől-egyig 
kamaraalakitást nyújtottak. Robusztus, 
örök magyar típusokat varázsoltak a 
színpadra. Zemplényi alakítása megdöb
bentően hata'mas, maszkja tökéletes. 
Tubay Sári nagy magyar vergődésében

a lelkek legmélyét felkavaró. Bánky Ele
mér erőteljesen drámai szerepét leegy
szerűsítő emberiességgel adta, Miklósy 
Juliska'és Tóth Erzsi alakítása felejthe
tetlen. Molnár sváb típusa, Bárdos je- 
hovistája élethüek. Mindenkit meg kell 
dicsérni. A díszletek jók voltak.

Pénteken „Vedd le a kalapod a hon
véd előtt" ment újra. Szombat, vasár
nap a „Patyolatkisasszony* operett, hét
főn, kedden „Beleznay asszonyok" (Érik 
a buzakalász), majd szerdán az „Utód" 
kerül előadásra.

Magyar testvér, támogasd a magyar 
kultúra papjait, tedd le adományodat 
a magyar kultúra oltárán.

K özellátási H írek.
Az olajosmagvak beszolgáltatásá

nak határideje. Az olajos magvak kö
zül a tökmag, dohán^mag, valamint a 
vadrepcemag beszolgáltatási határideje 
1944. április 15. Az összes egyéb olajos
magvakat 1943. november 30-ig kell 
valamelyik vásárlásra jogosított keres
kedőnek megvételre felajánlani. A novem
ber 30 i felajánlási határidő mind a ter
melési szerződéssel, mind pedig a sza
badon termesztett olajosmagvakra vonat
kozik, mert a fennálló rendelkezések 
értelmében az 1943. évben termelt ösz- 
szes olajosmagvak beszolgáltatása köte
lező. A termelő 1944. évi vetőmagszük
ségletére csak a rendeletben megszabott 
mennyiséget tarthatja vissza. A rendelet 
továbbá a termelőnek és annak, aki 
haszonbér, részkereset, vagy munkabér 
címén természetben kap olajosmagot, 
háztartási -szükségletére személyenkint 
50 kg napraforgómag, vagy 40 kg tök
mag visszatartását engedélyezi. A nyil
vántartó hatóságok nemcsak a buza- 
egységekben kiszámított beszolgáltatási 
teljesítményt, hanem az olajosmagvak 
kötelező beszolgáltatását is szigorúan 
ellenőrzik.

A magánháztartások zsirbeszolgál- 
tatósa. A Közellátási gyi Miniszter újabb 
rendelete szerint az egyes háztartások a 
magánfogyasztásra levágott első sertés 
után 4 kg, minden további sertés után 
pedig 8 kg zsírt kötelesek beszolgáltatni. 
Ezenkivüi, ha a háztartáshoz tartozó 
személyek száma négynél kevesebb, any- 
nyiszor 2 kg zsírt kell még beszolgál
tatni, ahánnyal a családhoz tartozó sze
mélyek száma négynél kevesebb.

S F  O R  T.
L a b d a r ú g á s .

Jászberényi Lehel—Törekvés SE 4:0 
(2:0). A RTSE vasárnap játszotta le 
utolsó őszi bajnoki mérkőzését Jászbe
rényben. Sajnos, az eredmény ismét ve
reséget hozott annak ellenére, hogy 
csapatunk nagyon szép játékot mutatott. 
A Törekvés : Vaskó—Csapó, Vengrin— 
Pleszinger, Izsák, Mucsik—Barczi, Sza- 
pári, Antony, Petrasovits, Biath össze
állításban szerepeit. A mezőnyben állandó 
fölényt mutattak a rimaszombatiak, de 
a kapu előtti krónikus gólképtelenségük 
hozzásegítette az éberebb és lövőkészebb 
csatárokkal biró helyi csapatot a győze
lemhez. Vaskó kapusnak, aki a mezőny 
egyik legjobb embere volt, köszönhető, 
hogy több gól nem esett. Rajta kívül 
Izsák és Csapó játéka elégített ki. Kéri 
jól bíráskodott.

Törekvés SE Il.-Jolsvai SK 7:0 (5:0).
A Törekvés SE második csapata szin
tén utolsó bajnoki mérkőzését játszotta 
le vasárnap az itthoni pályán. A lelkes 
játékáról már ismert második csapatban 
ezúttal Molnár és Juhász első csapat
beli játékosokkal is találkoztunk. A mér
kőzés nagy rimaszombati fölénnyel in
dult, aminek eredménye lett már az első 
félidőben az 5:0 ás vezetés, amit a má 
sedik félidőben újabb két góllal szapo
rít fel a jól dolgozó csatársor. A mér
kőzés elejétől végig tetszetős volt. Szebb
nél-szebb összjátékot és ritka nagy 
igyekezetei mutatott az együttes. A játé
kosok egyformán kitettek magukért, de 
különösen sokat nyújtott Molnár center- 
half és Juhász kapus.

A Törekvés II. csapata ezzel a győzel
mével véglegesen bebiztosította a kerületi 
második osztályú bajnokság őszi fordu

lójának első helyezését. Reméljük, hogy 
a tavasszal sem fogunk bennük csalódni, 
mert most vereség nélkül, egy döntet
lennel kerültek a tabella élére. A mér
kőzésen a gólokat Mester (3), Vályi (2), 
Molnár I. és II. lőtték. Mikula biró ki
elégített.

Ma, vasárnap d. u. 2 órakor a Tö
rekvés I. a Törekvés II. csapatával ját
szik évzáró mérkőzést.

Levente-élet.
A s z t a l i - t e n i s z .

A Rimaszombati Levente Egyesület
az elmúlt vasárnap hármas bajnoki mér
kőzést játszott le. Délelőtt a Polgári
körben a Nemzeti Bajnokságban szép
számú közönség előtt az I. csapat (Gaál 
Lajos, Derekas József, Kovács Gusztáv, 
Vadady Sándor) a jóhirü Miskolci Vasu
tas SC bal mérkőzött és bár 4:9 arány
ban vereséget szenvedtek, a miskolciak 
meglepetéssel látták, hogy milyen erős 
ellenfélre találtak Rimaszombatban. Ha 
Gaálnak nem törik el a mérkőzés köz
ben megszokott ütője, a RLE még meg
lepetéssel is szolgálhatott volna. Játéko
saink igy is tetszetős játékot adtak és 
ha szorgalmasan edzik magukat, komoly 
ellenfelei lesznek az NB-csapatoknak. 
— RLE-Farkaslyuki OTE 9:2. Alosz
tály bajnokság. Csapatunk könnyen verte 
gyönge felkészültségű ellenfelét. — Ózdi 
VKE /.—RLE I. 5:0. Ifjúsági bajnokság. 
Az igen jóhirü és nagy játékerővel ren
delkező OVKE könnyen győzött. A most 
kezdő fiataljaink szép fejlődést mutat
nak és minden remény meg van arra, 
hogy velük is rövidesen komolyan kell 
majd számolni.

Ma, vasárnap a RLE idehaza az al
osztálybajnokságban a Rozsnyói SE— 
MOVE csapatával játszik, mig az ifjú
sági csapat a Bánszállási TK-ot látja 
vendégül.

Nemzeti filmszínház.
A magyar filmek sorozatában pénte

ken bemutatott „Tilos a szerelem" víg
játék szombaton és vasárnap is műso
ron áll. A két kitűnő fiatal főszereplőn: 
Kelemen Éván és vitéz Gozmán Györ
gyön kívül a Somogyi Nusi, Vaszary 
Piri, Halassy Mariska és Egyed Lenke 
komikus női négyes, a Pethes Sándor— 
Makláry—Halmay Tibor humoros hár
mas gondoskodnak a közönség szóra
koztatásáról. — November 29-én, hétfőn 
és 30 án, kedden rendkívül izgalmas 
német bűnügyi film kerül sorra „A nagy 
per" cimen. A magyar Borsody által 
mesterien megrendezett történet egy ár
tatlan ember életéért folyó küzdelemről 
szól. Főszerepeit Heinrich Georgeval az 
élen a legjobb német színészek játszák. 
— December hó 1-én, szerdán és 2-án, 
csütörtökön Zilahy Lajos izzig- vérig 
magyaros történetének, a „Síit a nap“- 
nak másodbemutatóját láthatjuk. A sziv- 
hezszóló mese szálait a bájos Nagy Aliz, 
a műkedvelőből moziszinésszé emelke
dett Olasz János, valamint Kiss Manyi, 
Egyed Lenke, Rózsahegyi Kálmán, Mály 
Gerő és Pethes Sándor bonyolítják. — 
December 3 án, pénteken este kerül be
mutatóra a legújabb Latabár Kálmán 
bohózat: az „Egy szoknya, egy nadrág" 
a női főszerepekben Kiss Manyival és 
Csikós Rózsival.

500 □ -ö l  beltelek eladd.
Érdeklődni Nemzeti Hitel
intézetnél Ri maszombat .

Elvállalok mindenféle

gépirisi munkát, kisegítést.
Gyors- és gépírást tanítok. NAGY 
ILONA Rimaszombat, Ferenczy u.
I., Deák Ferenc-utca 25. (sarok).

G öm örm egyében 4  kát. hold  
n e m e s f a j  t ó v a l  b eü lte te tt

sző lő  bérbe kiadó.
Cim  a k iadóhivata lban .

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


