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Divatos
kézimunkák

hímző- és kötőfonalak

Kercsiknél
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL; 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
ELŐFIZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám ára 15 fillér.
Külföldre: Egy évre 11 pengő.

MAGYAROK!
Újra szabadok vagytok. A gyötrelmek és megpróbáltatá

sok ideje lejárt.
A Ti szenvedéstek, törhetetlen akarástok és mindnyájunk 

küzdelme diadalra juttatta az igazságot. Ismét a Szent Korona 
fénye sugároz Felétek, az ezeréves magyar múlt sorsközös
ségének újból részesei lettetek.

A magyar haza szeretete és gondoskodása vár Benneteket.
A magyar királyi Honvédség lép elsőnek a rabságból fel

szabadult ősi magyar földre, hogy megvédelmezze és soha 
többé el ne hagyja.

Szeretettel öleljük magunkhoz e területen élő valamennyi 
nép fiát, hogy velünk örvendezzenek és részesei legyenek a 
felszabadulás ünnepének.

Legyen mindenütt rend, nyugalom és becsületes magyar 
munka. Ne feledjétek, hogy a világ szeme rajtunk van.

Isten áldása legyen e Hazán!

H O R T H Y  MIKLÓS,
Magyarország kormányzója.

Hétköznapok is jönnek.
Most még benne vagyunk az 

örömünnepben, még mézzel folyó 
minden napunk a húsz esztendős 
rabságból felszabadulás után. Még 
tagjainkat kinyújtva úgy érezzük, 
hogy, hála Istennek, eltűntek a visz- 
szaszoritó bilincsek, amelyek reánk 
nehezedtek különböző formákban. 
Az egyiket az állampolgárság meg
vonásával kötötték 2—3 esztendei 
gúzsba, mialatt feje fölött lógott 
Damoklész kardja, amely állásának 
vagy nyugdijának elvesztésével fe
nyegette őt. A másikat más utón 
érte a szorító bilincs, amelynek ki
találásában sok leleményességgel 
dolgoztak a demokrata állam bölcs 
urai.

De most kinyújthatjuk tagjainkat 
szabadon és elmerenghet lelkünk 
azon a szabadságon, amely Isten 
segítségével hirtelen szakadt ránk, 
amikor a mi véreink : a vitéz hon
véd hadsereg bevonult városunkba 
és itt teremti meg lassanként azt 
az uj rendet, amely most még ide
gennek látszik előttünk, mert húsz 
évi ború után elszoktunk tőle. Most 
még a sötét homályhoz szokott 
szemeink nem látnak mindent, de 
meghallják füleink a legédesebbet a: 
magyar szót. — A mi édes anya
nyelvűnk hangzik a hivatalokban 
és mindenütt. Megértünk mindent 
egy perc alatt. Nem kell a fejünket 
gondokban törni, nem kell szótá
rakat elővenni, nem kell a másik 
utcába szaladni valami ismerős jó 
ember után, aki megmagyarázgassa 
nekünk a hivatalos iratok hierogli
fáit, ha valamit tudni és elintézni 
akarunk.

Most egyszerre tudók és látók 
lettünk mindnyájan. Tudókká és 
látókká tett bennünket az az édes 
anyanyelv, amely édes anyánk al
tató dalában zengett először felénk.

Nagy az örömünk, nagy az ün
nepünk, nem ér véget egy-két nap 
alatt. Eszünkbe juttatja a három-

szinü zászlók erdeje, amint a há
zakról lecsüngve lengeti a szellő. 
Nem felejtjük el hetek múlva sem, 
eszünkbe jut hónapok múlva is. 
Nem, ezt nem is lehet elfelejteni 
soha.

De hát jusson mégis eszünkbe, 
hogy eljönnek nemsokára a hét
köznapok is. Nem lehet mindig 
ünnepelni, az örömnek is lesz ha
tára s elérkezik az az idő, ami a 
közönséges hétköznapi dolgok nap
jait hozza élőnkbe.

Mert dolgoznunk kell nekünk is, 
mint minden magyarnak. Az a ke
serves húsz esztendő, arnig anyánk 
törzséről elszakítva éltünk, sok dol
got szánt a magyarnak, sokra kö
telezte nemzetünket. Mi eddig in
kább védekezve bukdácsoltunk a 
kisebbségi sors sanyaruságaiban, 
de a mi függetlenül maradt tör
zsünk szép utat haladt azóta a 
nemzeti önállóság viruló földjein. 
Előrehaladt gazdasági élete, népé
nek sorsát megjavította okos szo
ciális berendezésekkel. Utakat, vas
utakat épített, javította kereskedel
mét, iparát. Hatalmasan előrehaladt 
a kultúra műveiben : az irodalom, 
művészet minden ága olyan fejlő
dést mutat, hogy a világ népei el
ismeréssel szólnak a magyarság 
hatalmasan lüktető életerejéről. A 
magyar rádió is óriási lépésekkel 
viszi előre a mi szellemi műveink 
ismertetését.

Most itt lesz az ideje, hogy mi 
is beálljunk ebbe a munkába, a 
melyben úgy hátraszoritott ben
nünket a raboskodásnak húsz ke
serves esztendeje. Most már nem 
lesz akadály többé, mi is kibont
hatjuk már-már elcsüggedt szár
nyainkat és megpróbálhatunk majd 
repülni a magyar élet utján. Eleinte 
lassan fog menni, lassan, csende
sen, ahogy tudunk.

De azután majd mi is beletanu
lunk a hétköznapi munka idején a 
mi kötelességeinkbe, munkáinkba.

Meg kell tanulnunk, hogy nem 
csak egynéhány pohár bor ünnepi

elfogyasztása és egy-két hangos 
szó a társadalmi egyesületekben 
alkotja a nemzeti munkát, hogy 
nem merülhet ki csak ilyenekben 
a magyar nemzeti munka, hanem 
be kell állani a glédába minden
kinek, aki a magyar névre érde
mes akar lenni. Lesz elég dolog, 
mi sokkal elmaradtunk, sokat kell 
pótolnunk, hogy utólérjük a magyar
ság törzsét.

Erre kell most már gondolnunk 
az ünnepek végén, az örömmámor 
elmúltával. Dolgoznunk kell nekünk 
is a hétköznapi magyar szellemi 
vagy fizikai munkások soraiban. 
Sok a tennivalónk, sok a pótolni 
valónk.

Meg kell gondolnunk, hogy kis 
nemzet vagyunk és a kis nemze
tek munkáját avval teszi eredmé
nyessé, sokat érővé a Gondviselés, 
ha szellemi fölényükkel, kultúrái 
rátermettségükkel tudnak világítani 
a nagyobb nemzetek előtt és azok
nak is példát állíthatnak.

Igyekezzünk mi is ilyen példát 
állítani a bekövetkező hétközna
pokon.

Hátrább!
Rádión végighallgattuk Dr. Porubszky 

Géza lelkes szónoklatát, mellyel a be
vonuló magyar honvédeket Párkánynána 
főterén fogadta és különösen az a mon
dat zeng fülünkbe, mellyel a magyar 
közösségtől elpártolt renegátokat és 
árulókat idézte.

Az esztergomi magyarság volt nem
zetgyűlési képviselője, a kitűnő politi
kus-pap, nem hirdetett bosszuáliást és 
mint paptársa, Mécs László ugyanazon 
órákban Királyhelmecen : ő is a meg
bocsátás, a teljes megbékélés pártján 
van. A mi szivünk is ezt diktálja: a 
magyar ember mindig nagylelkű a nagy 
órákban, sohasem vet ilyenkor követ a 
megtévedtekre. — De Porubszky szavai 
ugyanakkor figyelmeztetnek minket arra, 
hogy a nagy ünnepi órákban is van 
ildomosság, hogy a megbocsátás és 
testvériesülés mámorában se feledjük 
el az erkölcsi világrend által diktált 
sorrendet. Aki tegnap még szabotált, 
aki tegnap még a cseh állam felé pis
logott, aki tegnap még nem mert részt

venni a magyarság politikai munkájá
ban, aki tegnap még arra gondolt, hogy 
a cseh repülőalapra kéne adományt 
jegyezni, az ne álljon be az első sorba 
és ne viselkedjék hangosan.

Elhisszük, igen sok testvérünket a 
kényszer, az élet parancsa kényszeritett 
arra, hogy csak lélekben kövessen min
ket, de az első szó most azoké, akik 
kiálltak, a magyar ügyért -dolgoztak, ál
lásukat vesztették, soha el nem tánto- 
rodtak, a cseh igát tényleg szenvedték, 
kenyértelenek voltak, akiket megbün
tettek, bebörtönöztek. Díszítse fel min
denki házát nemzeti színekkel szive 
szerint, szórjon mindenki virágesőt sze
retett honvédeinkre, de a megtérők, a 
visszaállók ne viselkedjenek feltűnően. 
Álljanak hátrább, akkor könnyebb lesz 
a megbocsátás. — A bünbánat is csak 
úgy igaz, ha csendben, feltűnés nélkül 
végzik e l !

Sürgős hatósági intézkedést az 
árdrágítás megakadályozására.

A hatósági megállapítás szerint a bár- 
minémü kereskedelemmel és iparral fog
lalkozók által piacon, üzletben eladás 
végett forgalomba hozott bármi néven 
nevezendő árucikkek a felszabadulás nap
ján érvényben volt árainak emelése: ár
drágítás. — Elrendeltetett tehát, hogy 
az árjegyzékekben, valamint kirakatok
ban és étlapokon feltüntetett pengőár 
mellett az áruk eladási árát cseh koro
nákban is feltüntessék.

Helyes intézkedés ez, de a hatóság
nak szigorúan őrködnie kell a fölött is, 
hogy a kereskedők, iparosok és árusok 
a rendeletet szigorúan be is tartsák 
valamennyien s egy-két árdrágító kap
zsisága miatt ne szenvedjen sérelmet 
nemcsak a vásárló közönség, de maguk a 
tisztességes kereskedők és iparosok sem.

Hangsúlyozottan szigorú rend, ármeg
állapítás és ellenőrzés teremtendő meg 
a piacon, hol az árusok baromfi, tej, 
vaj és egyéb tejtermék, tojás stb. áru
nál a legmerészebb árdrágítást követ
hetik el s városunk piacán ezen áruk 
árai annnyira felszöktek, hogy az még 
a legnagyobb drágaság idején sem volt 
tapasztalható.

Ezek a lelketlen spekulációk azonnal 
megakadályozandók, nehogy alkalmat 
szolgáljanak a máris hangoztatott azon 
hazug indokolásra, hogy mindez felsza
badításunk velejárója.
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Istenem ! hogy rohantak az esemé
nyek. Berchtesgaden... Godesberg... 
München... Bécs... November 2 ik a ! 
Hogy hullott a szemünkből a könny, 
mikor először hallottuk, hogy november 
7-ikén, hétfőn vonulunk be Rimaszom
batba. De ismét jött a cseh halogatás 
s hétfőből csütörtök lett, — november 
10-ike. Mi ökölbeszorított kezekkel ol
vastuk, — hallottuk, s ti ugyanígy — de 
a sok esztendő nagyobb csapásaiban 
megizmosodva, most már igazi méltóság- 
teljes nyugalommal néztétek, hogy a 
notórius rabló deliriumában a csehek 
hogyan visznek el mindent.

Jött 6-án a komáromi dicsőséges be
vonulás, hallgattuk Rozsnyó, majd Bereg
szász örömét s végre eljött november 
10-ike. Az elmúlt 20 esztendő minden 
vágyódásával s a minket egymástól elvá
lasztó trianoni határok izzó gyűlöleté
vel vettük körül a rádiókészüléket és 
vártunk. Vártunk, mert tudtuk, hogy a 
rimaszombati bevonulásnak igen szép
nek, gyönyörűnek kell lennie. Vártunk 
reggeltől étien, szomjan délután 4-ig, s 
ekkor felcseng Pluhárnak a sportközve
títésekből annyira ismert hangja. Sajnos 
nem Rimaszombatból, — Losoncról. 
Csalódottan vártunk tovább s jött a fe
ledhetetlenül lelkes munkácsi és ungvá
ri bevonulás. Nagy örömmel hallgattuk 
Korláth Endrét, Demkó Mihályt, Vozáry 
Aladárt, szerettük volna keblünkre ölel
ni a lelkes ruszinokat és menni... men
ni, ahogy a tömeg parancsolóan kiáltot
ta, — Vereckéig.

Végig ünnepeltük november 10-ikét. 
Az éter hullámain keresztül örültünk, 
lelkesedtünk és sirtunk, s a végén mégis 
lehangoltak voltunk, mert mit ért mind
ez, mikor mindent hallottunk, csak a 
rimaszombati bevonulást nem.

Hát van a hazatért föld rögei között 
különbség. Lehet-e hazatért rögek egyi- 
két-másikát megkülönböztetetten sze
retni ? Miért nőtt nekem úgy a szivem
hez az a rimaparti rög?

Igen nagy volt a vágyunk az elmúlt 
20 év alatt, hogy mehessünk s ha néha- 
néha haza is mehettünk, cseh jövevé

nyek néztek keresztül rajtunk, lépten- 
nyomon beléjük ütköztünk. Ám ők vol
tak az urak, a parancsolók s mintsem 
ezt tűrni kelljen, inkább ritkábban men
tünk haza. Egy elégtételem volt egy
szer egy ilyen reám görbeszemmel néző 
cseh tisztviselővel szemben s ez az 
volt, hogy midőn jelentkezésem alkal
mával adataimat kérdezte s én diktál
tam : „rimaszombati születésű," — igy 
kellett neki beírni, mert nekem a ma
gyar állampolgárnak Rimaszombat min
dig Rimaszombat maradt. Mily örömem 
volt ez akkor, mikor a cseh tisztviselő
vel nem engedtem adataim közé Rima
szombatot csehül imi. — De mi ez az 
őröm a maihoz képest, mikor a cseh 
uralomról már csak emlékezünk.

Istenem ! de sok-sok emberrel talál
koztam az elmúlt 20 év alatt, kiknek 
midőn mondtam, hogy rimaszombati 
vagyok, csupa öröm, derű lett az arcuk. 
Az egyik itt járt iskolába, a másik itt 
szolgált az 5-ösöknél s szinte boldogok 
voltak, hogy Rimaszombatról, közös em
lékekről ; közös ismerősökről beszélhet
tek, — vágyódtak ide, s közösen szid
tuk a bennünket szétválasztó cseheket.

Hogyne fokozta volna tehát bennem 
a Rimaszombat utáni vágyakozást az 
elmúlt húsz esztendő, mikor engem 
hozzá a sok-sok emléken felül az édes 
szülőföld szeretete, a föld, melyben 
őseim pihennek, köt.

Ezért vágyódtam annyira utána, hogy 
halljam, miként vágja a dübörgő disz- 
lépést a magyar katona bakancsa a ri
maszombati újonnan készült kövezeten.

Mély csalódással feküdtem le novem
ber 10-én. Nem hallottam a rimaszom
bati bevonulást! Soká nem tudtam el
aludni s gondolataim ott jártak a Hor
thy Miklós-térré lett Erzsébet-téren. 
Láttam a diadal-kapukat s követtem a 
bevonult honvédek nyomát.

És másnap a gyönyörű kassai bevo
nulás és fogadtatás ismét a rádió mel
lett talált. Feledhetetlen marad nekem, 
aki csak hallottam, hát annak, Istenem, 
aki látta is ! Bár már reggel olvastam, 
hogy miként történt a rimaszombati fo
gadtatás, hogy Varga pártelnök beszélt, 
hogy Eszenyi városbiró üdvözölte a be

vonult csapatokat, — mégis levert vol
tam, Rimaszombatból semmi helyszíni 
hirt nem hallottam.

Délután, csak úgy találomra kinyitot
tam a rádiót. Felolvasás volt. Megje
gyeztem : de jó „rozsnyóiasan" beszél, 
s végig hallgattam. — A végén a be
mondó vitéz Markó ezredes előadását 
mondta be, — nem tévedtem. Szünet 
jött, elzártam a rádiót. Kis idő múlva 
ismét kinyitom s gyászos temetői han
gokat hallok. Nem tudom mi ez. Meg
ismerem Pluhár bemondó hangját. A 
gyászoló özvegyről, a sir körül álló tö
megről, a katonaság tiszteletadásáról 
beszél letompitott hangon. Katonai ve
zényszavakat hallok. Istenem, ki halt 
meg, kinek a temetésén vagyok? Az
után bemondja: „most Telek A. Sándor 
lép a sirhoz és mond beszédet." S meg
szólal a hang: Vezér! Igen ! Igen! most 
már otthon vagyok ! Otthon vagyok, Ri
maszombatban. A rimaszombati temető
ben. Telek A. Sándor nem mondott 
egész beszédében nevet és én mégis 
tudtam és sírtam a rádió mellett, Dr. 
Törköly József sírjánál.

Sokszor érkeztem meg már úgy Ri
maszombatba, hogy első utam a teme
tőbe vezetett, édes anyám sírjához. Most 
a rádión keresztül is ez volt az első 
utam.

Rohant emlékezetem a beszéd alatt. 
Emlékezetem a még gyermekkoromból 
ismert Törköly Józsefre, de nem csak 
reá, hanem édes atyjára, aki előtt első 
vizsgámat tettem. Bolyongtam a nekem 
oly kedves rimaszombati temetőben s 
ott voltam egy fehér márványkeresztes 
sir előtt... Húsz év előtt még mint fia
tal ember gyújtottam meg rajta a kegye
let lángjait s hintenem tele a szeretet vi
rágaival, s ma megőszültem térek haza 
Hozzájuk. Nem elhagyatott többé ked
ves sírom.

Óh, mily jó volt hallgatni a rimaszom
bati temetőből az elvonuló magyar ba
kák lépte alá szóló magyar trombitaszót.

Oda vágytam, s beteljesült. A fehér 
márványkereszt alatt nyugvók bizonyára 
megérezték ezt, hogy aki sírjukat eddig 
csak gondolatban látogathatta, most 
már útlevél nélkül mehet haza.

Megtérés.
Valamikor, a fordulat előtt a vasútnál 

szolgált. Nem volt ugyan valami magas 
hivatala, de megelégedett, boldog ember 
volt. Becsületes szorgalommal végezte 
napi munkáját. Síneket váltott, kocsit 
tolatott, a raktárnál segédkezett, taka- 
ritgatta a várótermeket és lámpát pucolt.

Az államfordulat betegen találta. Itt 
rekedt. Azóta se inge, se kenyere. Sza
ladgált egyik hivataltól a másikig, nap
számba íratta a kérvényeket, nyugdíj 
után szaladgált, de minden lépése hiá
bavaló volt. Sok helyen rá se hederi- 
tettek. Mit tehetett mást, uj életet kez
dett. Kirakatablakot pucolt. Most ünne
pelhette volna uj mesterségének husza
dik évfordulóját. Az utolsó évbén jutott 
csak jobb, lágyabb kenyérhez. Bank
szolga lett. Az ablakpucolás most már 
mellékkeresetté süllyedt.

Fia, Géza kereskedősegéd volt, két 
szakmát is kitanult, de mindeddig még 
nem tudott valamire való fizetést elérni. 
Most, hogy elvitték Gézát katonának, 
szerencsétlenebb volt a család. Teri 
néni végleg elkeseredett. Fűnek-fának 
panaszkodott s könnyei egy percig sem 
tartottak pihenőt. Miklós bácsi is egyre 
idegesebb lett. Néha-néha, amikor már 
nem bírta a sok jajgatást, nyersebben 
mordult feleségére:

— Asszony, ne bőgj már megint...
Ma vasárnap volt. Egyedül üldögélt 

otthon. Most is, — mint máskor, ha rá
ért — életsorát boncolgatta. A szoba, 
mely egy személyben konyha, ebédlő, 
sőt háló is volt, tökéletes nyomorúságá
val hűen tükrözte immár húsz év mos- 
tohaságát. A tűzhelyen redves fa égett, 
erőlködve próbálkozott meleget adni, 
miközben panaszos hangon muzsikálta 
Jeremiás siralmait.

Miklós bácsi papirt és ceruzát koto
rászott elő. Irt, számolgatott. Nagy, dü- 
ledező betűket akasztott egymásba a 
papiron. Fönhangon morgott.

Bevétel, 120 korona az én fizetésem, 
60 korona jött be ablakpucolásból, 150 
korona a fiam keresete.... Ez összesen 
330 korona. De ki tudja, megkapjuk-e a 
Géza fizetését ? ! Hisz’húszadikától nem 
járt be az üzletbe, mert hát be kellett

rukkolnia... 330 korona... No tessék! 
Ebből kell megélnünk. Ebből kell ét
kezni, lakbért fizetni, fűteni, világítani, 
ruházkodni...

Nem bírta tovább. Szótlan dühvei 
összetépte a papirt és eldobta. Két-há
rom lépést sétált az asztalig. Megállt. 
Gúnyos keserűséggel bámult a krizan- 
témumos cserépvázára. Virág és nyo
mor... Micsoda diszharmónia. Még jó, 
hogy gyászoló krizantémumok búsulnak 
a vázában...

Lassan lehiggadt. Előszedte az egész 
összegyűjtött újságokat. Visszaült a tűz
hely mellé és olvasni kezdett. Hirtelen 
felugrott. Idegesen remegő ajka hang
talan hangon kérdezte a piszkos fa
laktól :

— Hát ez... ez mind igaz lenne?!...

*
Teri néni sírva tipegett a gyalogjá

rón. A nagy könnycseppek lassú, de 
szűnni nem akaró záporként peregtek 
végig ráncos arcán. Fakó haja, még fa
kóbb fejkendője, s a molyette nagy
kabát gyengéden, óvatosan feküdtek 
öreg, elaszott testére, a nyomor hosszú 
éveinek mostoha terhe alatt megszür
kült cipők nem bírták többé elfojtani 
jajukat, sóhajaikat, s lépésről-Iépésre 
felnyikorogtak, kétségbe esve siratták 
az elveszett jobb napokat...

Szokatlanul élénk volt a felvidéki vá
ros. Gyenge őszvégi szél cibálta a ka
tolikus templomot körülölelő fiatal fá
kat. Valami uj, valami szívdobogást 
gyorsító érzés lüktetett a levegőben. Az 
emberek csoportokban rajzottak, meg- 
megállottak, egy-két szót váltottak az 
öröm hihetetlenül csengő szavaival, az
után ideges léptekkel tovasiettek. Mint
ha az idő most döbbent volna lelketlen 
ballépéseire. Mintha bűneit lemosva, 
most készült volna újjászületni és mint
ha a végtelenségbe most akart voina 
uj történéseket szülni... Igen, ennek a 
kinos újjászületésnek és ujatszülésnek 
nyögései remegtek bele az őszutó vi
lágába.

A mise most ért véget. A templom 
csak úgy öntötte magából az ember
áradatot. A nép nagy tömegekben höm- 
pölygött körben az Erzsébet-téren és

végig a Gömöri-uton. A megilletődés 
örömkönnyei csillogtak a szemekben. 
Ma, húsz esztendő keservei után, ma 
rebegték el az ajkak először a magyar 
lelkek legszebb, legszentebb zsolozs
máját. És az ima szállott, szállott, hogy 
soha többé meg nem szűnve felrázza 
az elaggott lelkeket egy uj s emberibb 
életre.

Mindenik arcon ott ült a boldogság, 
a határtalan öröm s a hite egy remény
nek, egy eszmeibb jövőnek.

Teri néni egyre csak sirdogált. Ő 
semmit sem vett észre abból, ami kö
rülötte történt. Semmit sem hallott meg 
a most születő uj világ előszavából. A 
sorskirótta gondok rabságát érezte csak. 
Potyogtatta könnyeit, megigazitgatta fél- 
recsuszott fejkendőjét, köhécselt és bal
lagott előre, hazafelé...

Amikor a fapiacra érkezett, csak ak
kor csapta meg őt is a külvilág újszerű 
lehelete. Csak akkor látta meg az izga
tottan társalgó embereket. De még min
dig nem értette a fapiacon végigsuhanó 
szellő suttogó melódiáit. Csak érzett, 
sejtett valamit, és azt tette, amit még 
soha: kiemelkedett sorsának gyászos 
hétköznapjai közül és nehézkes gondo
latait a jövőbe irányította. Egy percre 
nem látta szánalmas szerepét, melyet 
az élet hálátlan színpadán napról-napra 
le kellett játszania. Egy percre rongyos 
cipellői is halkabban sivalkodlak. Már 
éppen az égen úszkáló sötétszürke fel- 
legeket* kezdte volna rózsaszínre feste- 
getni, mikor egy ócska bérház lépcső
fokához érve megbotlott, magára döb
bent s elszégyelte magát a valószínűt
len világba való merészkedéseért — és 
könnyei zápor módjára újra megeredtek.

*

Öreges botorkálás zörejeire rezonált 
a rozoga, szúette ajtó. Rozsdás hangú 
nyikorgással nyomódott le a kilincs. Az 
ajtó lassan kinyílt. Teri néni lépett be 
a szobába. Férjére nézett. Azután, mint
ha egész életében még soha, soha nem 
sirt volna, mintha minden könnyét, 
minden panaszát ennek a pillanatnak 
tartogatta volna, olyan könnyzáport hul
latott, s úgy törtek fel asszonyi lelke 
zugainak legmélyéről a kinos zokogá
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De ismét szól Pluhár. A másik város
kép következik. A gyászos temetőképet 
a Tompa-téri lelkes hangulat váltja fel. 
Jól esett hallanom, mikor Varga pártel
nök megismételte röviden, hogy mit 
mondott az előző napi bevonuláskor, 
mikor Dr. Baráth igen kellemes mik
rofon elé való hangon képeket adott a 
város keserves húsz esztendejéről és 
mikor Beliczky Böske hangját meghal
lottam, — ahogy mondta messze csen
gő hangján : Vitéz Ezredes Ú r! S mond
ta keményen, győzelmesen a magyar 
asszony, a magyaranya himnuszát. Nem ! 
igy nem hallottam beszélni egyetlen vá
rosba bevonulás alatt sem. Öröm sugár
zott szememben, s a magyar asszony, 
magyar anya glóriás képe bontakozott 
ki szemem könnyfáíyola mögött. Rima
szombat győzött! A magyar asszony, 
magyar anya, a magyar ifjúság és a 
szülőföld izzó szeretete győzött az el
nyomatás felett! Szerettem volna a rá
dión keresztül odakiáltani: Édes jó 
Böskénk, köszönjük ezt nektek, köszön
jük mi mindnyájan, kik a 20 évi el
választás dacára is rimaszombatiak ma
radtunk !

Elmúlt a közvetítés. Otthon voltunk, 
ha csak félórán át is, ha csak rádión 
keresztül is, de otthon voltunk, s most 
már szabad hazamenni Rimaszombatba.

Dr. Manczel Jenő.

M. kir. honvéd vezérkar főnöke.
38.013/12. Hdm. vkf. polg.

Rendelet.
A m. kir. honvédség legfelsőbb pa
rancsra megszállotta az ország fel
szabadult területét. Ennek folytán a 
közrend fenntartása és a közigazga
tás feladatai zavartalan ellátásának 
biztosítása végett átmenetileg a kö

vetkezőket rendelem:
I.

1. A magyar katonai igazgatás alatt 
álló területeken a közigazgatási és a 
közbiztonsági szolgálatot a katonai pa
rancsnokságok látják el.

sok, hogy az öreg Miklós bácsi szóhoz 
sem birt jutni.

— Gézát csak egy félhónapra fizetik. 
Azt mondták, hogy menjek a megyehá
zára és kérjek ottan segélyt vagy a ka
tonai hivataltól, mert hát a mi Gézánk 
is katona. Elmentem, a nácseinik kiza
vart, kirúgott... Azt mondta, hogy men
jünk segélyért a magyarokhoz... Ugyan
így kergette ki a hivatalból Zsuzsó né
nit is, meg Kati nénit is... Ezek azután 
szitkozódtak, köpködtek, káromkodtak... 
Átkozták ezt a gyönyörűséges republi- 
kát a nácselnikkal együtt. Aztán a sar
kon dühükben neki mentek annak az 
alacsony, rókaképii adóhivatalnoknak... 
Most mi lesz velünk... Miből fizetjük 
ki a házbért?...

Miklós bácsi nem birta tovább tűrni 
a könny és szóáradatot. Közbeszólt:

— Asszony! már megint bőgsz ?!...
Csittulj, hisz örülnöd kellene. Vége min
den nyomornak, kitagadottságnak.......
Holnapután itt vannak a honvédek, a 
magyar honvédek. Érted?! Haza jön 
Géza. Én újra állásba megyek, vissza a 
vasúthoz, a sínekhez, a lámpákhoz, a 
vonatzakatoláshoz. Kiemelkedünk e négy 
piszkos fal közül. Újra emberek leszünk. 
Hisz ideje. Eddig kirekesztett senkik 
voltunk a saját földünkön. Húsz év ron
gyos cafatait rázzuk le magunkról, hogy 
holnapután ünnepet üljünk. Nézd, itt 
van minden az újságban...

Teri néni agya derengeni kezdett. 
Csak most értette meg, hogy miért za
varta őket a nácseinik a magyarokhoz 
segélyt kérni.

Mint mikor hosszú, hosszú zivatar 
után kisüt a nap s mosolygó szivárvány 
ül az égre úgy váltakoztak Teri néni 
könnycseppjei is örömkönnyekké. Las
san hebegett az izgatottságtól:

— Hazatérünk... Én ... akkor én me
gyek... Veszek nemzetiszinü szalagot, 
meg gyertyát...

Másnap este egy nagyon, nagyon sze
rény, a diadalkapuk, reflektorok, dob
pergés és harangzúgás káoszában elsik
kasztódó gyertyácska lángjának remegé
sében reszketett a felajzott magyar szi
vek legvadabb dobogása...

Bozóky László.
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2. A magyar katonai igazgatás alatt 
álló területen a jelen rendeletem hatály- 
baléptekor fennálló jogszabályok — 
amennyiben ez a rendeletem vagy más 
rendeletem máskép nem rendelkezik — 
továbbra is érvényben maradnak.

3. A közlekedés (vasút, hajózás, köz
használatú gépjármű közlekedés, közúti 
igazgatás) a katonai igazgatás hatáskö
rébe megy át. A vasúti, hajó és köz
használatú gépkocsiközlekedést a köz
ponti szállitásvezetőség vezeti, irányítja 
és hajtja végre. A postai forgalmat a 
oi. kir. posta — amennyiben külön hir
detmény máskép nem rendelkezik — a 
m. kir. posta üzleti szabályzata szerint 
látja el. A postai tarifa tekintetében — 
amennyiben küiöu hirdetmény más ren
delkezést nem tartalmaz — a m. kir. 
posta tarifája irányadó.

A magyar katonai igazgatás alá ke
rült területen a m. kir. postai szolgálat 
haladéktalanul megkezdi működését ás 
ettől az időponttól kezdődőleg kizárólag 
a m. kir. posta üzleti szabályai és bé- 
lyegjegyei érvényesek.

4. Az iskolák működése változatlanul 
folyik tovább. A tanerők, — amennyiben 
más rendelkezés nem történik, — szol
gálati helyükön továbbra is megmarad
nak. A felszabadítástól kezdődőleg vala
mennyi iskolában az ifjúság részére há
rom napi szabadságot engedélyezek.

5. A büntető igazságszolgáltatást a 
katonai közigazgatás ideje alatt elköve
tett bűncselekmények tekintetében a 
magyar büntetőtörvényeknek megfele
lően a katonai büntető bíróság látja el. 
A katonai közigazgatás kezdete előtt 
elkövetett bűncselekmények tekintetében 
a katonai büntetőbíróság egyelőre csak 
az elkerülhetetlenül szükséges bírói cse
lekményeket végzi. A katonai közigaz
gatás kezdete előtt kiszabott büntetések 
végrehajtásának megkezdése egyelőre 
szünetel. A polgári ügyekben a peres és 
nem peres eljárás a katonai parancs
nokság által közzétett vagy esetről-eset- 
re közzéteendő időtartam alatt szünetel. 
Ez alatt az idő alatt a bíróság csak az 
elkerülhetetlenül szükséges eljárási cse
lekményeket végzi. Az eljáró birót vagy 
a bírósági tisztviselőt a katonai parancs
nokság jelöli ki.

6. A születési, házassági és halotti 
anyakönyveket az eddigi érvényben volt 
jogszabályoknak és követett gyakorlat
nak megfelelően folyamatosan tovább 
kell vezetni.

7. Elszállásolásra vonatkozólag a ma
gyar elszállásolási törvények mérvadók.

8 Adókat és egyéb köztartozásokat 
az időszerűit fennálló szabályoknak meg
felelően kell teljesíteni, illetőleg fizetni.

II.
1. Magánszemélyek a birtokukban lévő 

olyan készpénzt, fegyvert, hadiszert, lő
szert, szállítási eszközt, élelmiszerkész
letet, vagy bármely más olyan ingó dol
got, amely állami tulajdon, kötelesek a 
legközelebbi járási (városi) katonai pa
rancsnokságnak azonnal bejelenteni és 
beszolgáltatni.

2. Akinek birtokában olyan lőfegyver 
(vadász-, céllöv.ő- és egyéb lőfegyver, 
pisztoly,) lőszer vagy robbanóanyag van, 
amely nem az állam tulajdona, köteles 
azt a legközelebbi katonai parancsnok
ságnak azonnal bejelenteni. Abban az 
esetben, ha a járási (városi) katonai 
parancsnokság külön elrendeli, a lőfegy
vert stb. hozzá azonnal be kell szolgál
tatni.

3. Mindennemű gyűlést, összejövetelt 
és felvonulást, további rendelkezésig 
tartani tilos. A járási (városi) katonai 
parancsnokság azonban indokolt esetben 
a gyűlés, összejövetel, illetőleg felvonu
lás tartására engedélyt adhat.

4. Uj egyesületet vagy fiókegyesületet 
alakítani további rendelkezésig tilos.

A már meglevő egyesületek vagy ha
sonló szervezetek működésűket további 
rendelkezésig nem folytathatják ; a já
rási (városi) katonai parancsnokság 
azonban indokolt esetben az egyesület 
vagy más hasonló szervezet működését 
megengedheti.

5. Sajtóterméket előállítani vagy ter
jeszteni csak a járási (városi) katonai 
parancsnokság előzetes engedélyével 
szabad. Időszaki lapot csak engedélyem
mel szabad indítani.

6. Vendéglőt, kifőzőt, kávéházat, tej
ivócsarnokot, csukrászdát, korcsmát és 
egyéb szórakozóhelyet (színház, mozgó-, 
fényképüzem, stb.) legfeljebb éjjel lj 
óráig szabad nyitvatartani. i

A vendéglőket, kávéházakat, korcsmá
kat, italmérő és egyéb hasonló üzleteket 
reggel 5 óra előtt kinyitni nem szabad.

Ezek a rendelkezések a vasúti ven
déglőkre nem vonatkoznak. Ezek záró
ráját és nyitási időpontját a vonatok ér
kezési és indulási idejének, valamint az 
utazóközönség érdekeinek figyelembevé
telével a járási (városi) katonai parancs
nokság állapítja meg.

A járási (városi) katonai parancsnok
ság a zárórát szükség esetén korlátoz
hatja, indokolt esetben meg is hosszab
bíthatja.

7. A magyar katonai igazgatás terüle
tén a közlekedés, utazás nem esik kor
látozás alá.

Az emlitett területről Magyarország 
egyéb területére csak a lakó- (tartózko
dási) hely szerint illetékes járási (városi) 
katonai parancsnok által kiállított fény
képes utazási igazolvánnyal szabad be
lépni.

Igazolványt csak az kaphat, aki nem
zethűség, erkölcsi és közrendészeti szem
pontból kifogás alá nem esik.

A magyar katonai igazgatás területé
hez tartozó lakosok külföldre csak az 
általam kiállított útlevéllel utazhatnak.

Az utlevélkiállitás iránti kérelmet a 
folyamodó lakó-, illetőleg tartózkodási 
helye szerint illetékes járási (városi) 
katonai parancsnokságnál kell előter
jeszteni. Az útlevelet legfeljebb három 
havi érvénnyel állítom k i ; az útlevelet 
meghosszabbítani nem lehet. Visszatérés 
alkalmával az útlevelet a belépő határ- 
állomáson vissza kell szolgáltatni.

Akár a magyar katonai igazgatás te
rületére, akár Magyarország egyéb ré
szeire csakis a kijelölt határátlépő állo
másokon, vagy helyeken szabad belépni, 
illetve onnan kilépni.

A kisebb határforgalomban (kettős 
birtokosok részere) a magyar katonai 
közigazgatási területen a hatátlépési 
igazolványokat a járási (városi) katonai 
parancsnokság állítja ki.

A magyar katonai igazgatás területé
hez tartozó lakosok részére a cseh-szlo- 
vák állam hatóságai által kiállított útle
velek érvényüket vesztik.

8. A közlekedésre nézve további ren
delkezésig az eddig érvényben volt köz
lekedésrendészeti szabályok irányadók.

Gépjáróműnek, ha a gépjárómű üzem
bentartójának lakó-, tartózkodási-, telep
helye a magyar katonai igazgatás terü
letén van, az eddig kiadott forgalmi en
gedéllyel, rendszámtáblával és igazoló
lappal csak abban az esetben szabad a 
közúti forgalomban résztvenni, ha arra 
az illetékes járási (városi) katonai pa
rancsnokság — az e célra szolgáló kü
lön tábla kiadásával — engedélyt ad.

Ezt a táblát gépkocsin a szélvédő 
üvegen kívül, jól látható helyre a kor
mánykerékkel ellenkező oldalon, motor- 
kerékpáron pedig elől, arra alkalmas 
helyen úgy kell felerősíteni, hogy a tábla 
élűiről jól látható és felírása jól olvas
ható legyen. Ha a tábla használhatatlan
ná válik, vagy elvész, ezt a járási (vá
rosi) katonai parancsnokságnak haladék
talanul be kell jelenteni.

A gépjáróművezetői igazolványok to
vábbi rendelkezésig érvényben marad
nak. Minden gépjárómű vezetője igazol
ványát állandóan magánál tartani és azt 
a hatósági közeg felhívására azonnal 
felmutatni köteles.

9. A járási (városi) katonai parancs
nokság mindazoknak az üzemeknek 
működését, amelyek közbiztonsági, illet
ve tűz-, vagy építésrendészeti, avagy 
közegészségügyi szempontból veszélye
sek, minden kártérítési igény kizárásá
val felfüggesztheti.

10. A cseh erődítések területére mind
addig, mig azokat a magyar katonaság 
le nem szereli és igy az esetleges sze
rencsétlenségeknek elejét nem veszi, be
lépni tilos.

III.
Mindazokat az intézkedéseket, ame

lyeket a felszabadító katonaság bizton
sági vagy egyéb szempontból tesz, tisz
teletben kell tartani és elő kell segíteni.

Akik a rendelet rendezései, vagy a 
katonai parancsnokságnak a jelen ren
delet alapján tett intézkedései ellen vé
tenek, megtorló eljárás alá vonatnak.

Ez a rendelkezés azonnal hatályba lép.
Verth Henrik s. k., gytbk., 

a m. kir. honvéd vezérkar főnöke.

Magyar nemzetiszinü zászló
leng Rimaszombat, az ősrégi rimaparti 
város minden házán. A húszéves megszállás 
alatt a város fakóra halványodott arca egy
szerre kipirult, az örömtől ragyogóvá vált. 
Ünnepi fény ömlik el a város képén, az uc- 
cákon le- s fel hullámzik állandóan a víggá, 
a felszabadulásban hangossá lett polgárok 
serege. A vitéz honvédek csapata uj színnel 
élénkíti a város képét. A hadfiak és polgá
rok szeretetteljes barátokként ölelkeznek 
össze s ebben az ölelkezésben ott dobog a 
magyar szív, tiszta örömével, derűs boldog
ságával.

A határok leomlásával hazajöttek az eddig 
csak ritkán, vagy éppen nem látott kedves 
földiek is, viszontlátni szeretteiket s a két 
évtizeden át cseh elnyomás alatt sokat szen
vedett, drága szülőföldet.

Örömben és boldogságban gyorsabban lé
legzik ez a magyar város s a ködös őszi na
pokban is nemzeti ünnep hangulata tölti be 
lelkünket, egyhét óta immár és ebben a 
hangulatban szebb, boldogabb magyar jövő 
hirdetője a nemzetiszinü zászló.

s J T V g u s .
Miskolcz nagy Qnnepe. Borsod, Gö- 

mör és Kishont közigazgatásilag egyelő
re egyesitett vármegyék közönsége ked
den délelőtt ünnepélyes rendkívüli köz
gyűlést tartott az ősi miskolci várme
gyeház nagytermében, a felvidéki ma
gyar testvéreknek az anyaországhoz való 
visszacsatolásának történelmi megünnep
lésére. A díszközgyűlésen vitéz Borbély- 
Maczky Emil főispán elnöki megnyitó- 
beszédében meleg szavakkal üdvözölte 
a felszabadított Gömörből Szent-Ivány 
József vezetésével megjelent nagyszámú 
gömöri küldöttséget és teljes elismerés
sel adózott a Szent-Ivány József két év
tizedes kisebbségi vezéri munkája előtt. 
A díszközgyűlés ünnepi szónoka Put- 
noky Móric képviselőházi háznagy volt, 
aki ugyancsak meleg szeretettel köszön
tötte a cseh rabságból hazatért gömöri 
testvéreket és a díszközgyűlés hódolatát 
juttatta kifejezésre a kormányzó őfő- 
méltósága iránt, majd a baráti nagy
hatalmak és a magyar államférfiak ér
demeit méltatta a felszabadítás munká
jának győzelmes befejezése alkalmából. 
Rendkívüli hatást ért el Szent-Ivány Jó
zsef felszólalása, aki az uj magyar na
cionalizmus vezérelveit hangoztatva, a 
szocziális reformok megvalósításáért 
szállt síkra. Felszólalt még Bubnics 
Mihály püspök képviseletében Dittel 
István kanonok is, majd Zsóry György 
törvényhatósági bizottsági tag indítvá
nyára az elhangzott beszédeknek szó
szerinti jegyzőkönyvbe foglalását hatá
rozta el a díszközgyűlés. — A „Gömör" 
főszerkesztőjének, Márkus Lászlónak az 
ünnepi díszközgyűléshez intézett lelkes 
üdvözlő iratát ugyancsak felolvasták a 
díszközgyűlés közönsége előtt. A lélek
emelő ünnepély a Himnusz hangjaival 
ért véget,, majd a gömöri küldöttség 
résztvevői Szent-Ivány József vezetésé
vel a „Korona" különtermében megren
dezett bizalmas bensőségü banketten 
vettek részt, amelyen vitéz Lukács Béla 
főispán és Lukács Endre alispán és a 
közigazgatás több vezető tisztviselője is 
megjelent. A „szűkebb Gömörország" e 
kedves összejövetelén Szent-Ivány Jó
zsef, vitéz Lukács Béla, Lukács Endre, 
Pápezsik Andor pelsőci kisgazda, Dittel 

j István kanonok és dr. Baráth László 
'szólaltak föl. Délután 4 órakor a város
háza nagytermét zsúfolásig megtöltő 
közönség jelenlétében Miskolc törvény- 
hatósági város tartott ünnepi díszköz
gyűlést a magyar igazság győzelmének 
örömére. A városi díszközgyűlésen vitéz 
Lukács Béla főispán mondott elsőnek 
beszédet, majd Papp Antal c. érsek 
megrázóerejü imája és dr. Görgey László 
felsőházi tag költői szépségű ünnepi 
beszéde után dr. Henszelmann Aladár, 
főorvos, törvényhatósági bizottsági tag 
mondott lelkes hangú szavakat a még 
fel nem szabadult felvidéki magyarok
hoz. A gömöri deputáció nevében dr. 
Langhoffer László ny. dobsinai polgár- 
mester szólalt fel, majd dr. Fekete Ber
talan, polgármester indítványára a dísz
közgyűlés számos hódoló távirat elkül
dését s az elhangzott beszédeknek jegy
zőkönyvi megörökítését, illetve a dísz
közgyűlés történelmi eseményének meg
örökítésére márványtábla elhelyezését

határozta el. A hazafias ünnepély vitéz 
Lukács Béla zárőszavaival és a himnusz 
eléneklésével ért véget.

A magyar honvédség fogadtatása 
Feleden. Á felszabadító magyar hon
védség csapatait folyó hó 9-én déli egy 
órakor Balogfala határában fogadta ün
nepélyes keretek között a feledi járási 
nemzeti tanács küldöttsége, Szontagh 
Zoltán főszolgabíróval és dr. Csák Géza 
járási elnökkel élükön. A csapatokat 
minden községben díszes diadaikapu, 
lovasbandérium, virágeső s a lakosság 
leírhatatlan lelkesedése fogadta. Feledre 
négy órakor érkezett meg a honvédse
reg, vitéz Jekkelfalusy- Wohlnhoffer hu
szárezredes vezetésével. A fogadtatási 
ünnepély a csendőrlaktanya előtti téren 
folyt le és ott elsőnek Zsigmond Irmuska 
köszöntötte a honvédeket és vitéz pa
rancsnokukat, majd Baria Ferencz köz
ségi biró és Pólós István, a feledi nem
zeti tanács elnöke, mondottak üdvözlő 
beszédet, melynek elhangzásával a kato
naság az egybegyült közönség lelkes 
ünneplése közepette vonult a Piactérre, 
ahol az ezen alkalomra készített díszes 
emelvényen folytatódott a fogadtatási 
ünnepély. Itt dr. Csák Géza ügyvéd, a 
feledi járási nemzeti tanács elnöke 
mondott gyújtó hátásn beszédet, azután 
ifj. Dessewffy Árpád a Talpra Magyart 
szavalta el, majd dr. Batla Pál ügyvéd 
a f e l e d i  járás frontharcosainak nevé
ben szólalt fel. Csorba Edith szavalata,
V. Oros János serkei kisgazda, Káposz
tás László ref. lelkész és Lipiák Mihály 
asztalos felszólalása után a katonai pa
rancsnok frappáns szavakkal köszönte 
meg a lelkes fogadtatást, az ünnepély 
ezután a Himnusz hangjaival véget is 
ért. — Este a Bán-féle vendéglőben volt 
bankett, amelyen számos felköszöntő 
hangzott el.

Kedves figyelemben részesült H.
Beliczky Böske, ez a ielkes magyar asz- 
szony, a megszállás alatt is tevékeny 
kulturmunkás, aki a honvédség felsza
badító bevonulása alkalmával a magyar 
nők hódoló üdvözletét frenetikus hatást 
ért beszédben tolmácsolta a folyó hó 
10-iki ünnepélyes fogadtatáskor. Vitéz 
Miklós Béla ezredes, dandárparancsnok, 
a felszabadító csapatok felváltása és 
eltávozása alkalmával folyó hó 16-án a 
tisztikar küldöttségével tisztelgett nála 
és egy hatalmas, gyönyörű virágkosarat 
nyújtott át, meleg köszönő szavak kísé
retében.

Halálozás. Amint lapzártakor értesü
lünk, felsőkubini és deménfalvi özv. 
Kubinyi Bertalanné szül. Kubinyi Irén 
áldásos életének 76-ik évében folyó hó 
16-án Várgedén, rövid szenvedés után 
elhalálozott. A megboldogult nagyasz- 
szony vármegyénk társadalmi életében 
egykor élénk szerepet vitt s közbecsü- 
lésben és szeretetben állott. Halála álta
lános részvétet keltett s ennek impozáns 
megnyilvánulása mellett folyó hó 19-én 
helyezték holttestét a várgedei családi 
sírboltban öröknyugalomra. Elmúlása a 
Kubinyi, Gálócsy, Dessewffy, Gotthard 
stb. családokat döntötte gyászba.

Tisztviselői jubileuma. Szőllősy Ist
ván városi tisztviselő, a rimaszombati 
Iparoskör titkára, városi tisztviselői mű
ködésének 25 ik éve alkalmából f. hő 
15-én az Iparoskörben szűkebbkörű ba
ráti összejövetel volt, amikor Fejes János 
meleg szavakkal üdvözölte a jubiláns 
kartársat.

A Polgárikör díszközgyűlése. A
nagymultu s immár fennállásának 92-ik 
évét élő Rimaszombati Polgárikör, amely 
a cseh megszállás alatt is az itteni ma
gyarság hitet ápolgató, összetartást hir
dető, igazi magyar társadalmi egyesüle
te volt, a felszabadulás örömteljes ese
ményének megörökítésére f. hó 27-én, 
vasárnap d. u. fél 5 órai kezdettel a 
Polgárikor nagytermében ünnepélyes 
díszközgyűlést tart.

A múzeum kérelme. A gömörmegyei 
múzeuma felkéri mindazokat, akiknek 
az elmúlt csehszlovák uralomról vagy 
a változásnál muzeális emlékei marad
tak, hogy azokat a múzeum gyűjteménye 
számára felajánlani minél hamarább szí
veskedjenek. Minden rajz, plakát, Írott, 
rajzolt tárgyi emlék, hivatalos tábla 
(bírósági, városi, pénzügyi, iskolai, ren
dőrségi zománctábla) csehszlovák címer, 
postaláda, határoszlop -stb. érdekli a 
múzeumot, minden más hasonló emlék
kel együtt! A támogatást kéri a múzeum 
igazgatója.
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Be kell jelenteni az egyesületeket.
A bárminéven nevezendő egyesületek 
bejelentési kötelezettség alá esnek s e 
végett a járási katonai parancsnokság
hoz alapszabályaik, vezetőségük név
jegyzéke, tagjaik névsora, vagyonuk 
pontos kimutatása és mérlege beterjesz- 
tendők.

A tisztviselők fogadalma. A Rima
szombatban maradt s itt dolgozni szán
dékozó állami tisztviselőket, alkalmazot
takat, postai s vasúti alkalmazottakat s 
tisztviselőket, tanítókat, tanárokat, bírá
kat stb. a magyar állam csekély kivé
tellel átvette, mind a magyar, mind a 
szlovák nemzetiségüeket, akik szolgálat- 
tételre jelentkeztek s a szolgálati foga
dalmat már le is tették. A nyugdíjasok 
összeírása is megtörtént s az erre jogo
sultak nyugdijaikat mielőbb rendben 
megkapják.

Vasúti menetrend. A Rimaszombat- 
Feled között ezidőszerint érvényben le
vő vasúti menetrend a következő: Ri
maszombatból indul: 5'10, 9'30, 11'45, 
1515, 1845. — Feledről indul: 7'54, 
1038, 1300, 16-58, 19'58. További me
netrendet jövő számunkban közöljük.

A 18—50 éves férfiak összeirása.
Elrendeltetett a 18—50 éves, vagyis az 
1920—1888 évek közötti időben szüle
tett férfiak összeirása. A jelentkezés a 
községekben a községházán, Rimaszom
batban pedig a járási katonai parancs
nokságnál történik és pedig ez utóbbi 
helyen ebben a sorrendben : 1920—1910. 
szül. évf. folyó hó 21 és 22-én, 1911 — 
1900. szül. évf. f. hó 23 és 24-én, 1899 
—1888. szül. évf. f. hó 25 és 26-án na
ponta 8—13 és 14—18 óráig.

Az országos frontharcos szövetség 
küldöttsége folyó hó 16-án a város kö
zönségének óriási számban történt rész
vétele mellett ünnepélyes gyűlés kere
tében üdvözölte a Horthy Miklós-téren 
felállított diszemelvényről a helybeli 
frontharcos bajtársakat. Az üdvözlő be
szédet Klekner százados tartotta, nagy
hatású beszédének végeztével átnyújt
ván az orsz. szövetség zászlóját, amit 
dr. Zakács István frontharcos tart. tüzér
főhadnagy lelkes szavakkal köszönt meg 
és vett át a helybeli frontharcosok ne
vében.

„Magyar a magyarért!" A rima- 
szombati Katolikus Olvasóegylet 1938 
november 20-án, vasárnap este fél 9 
órakor az ózdi Rk. Egyházi énekkar ven
dégszereplésével műsoros estét, majd 
utána táncmulatságot rendez a „Ma
gyar a magyarért" mozgalom céljaira. 
A n. é. közönség szives támogatását 
kéri az egyesület Vezetősége.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
miudenkor azonnal teljesít.

„Magyar a magyarért." Az ország
szerte hatalmas lendülettel megindult 
„Magyar a magyarért" mozgalom sze
retet munkája városunkban is lázasan 
folyik. Az akció teljes felkészültséggel 
siet a rászorultak megsegítésére s máris 
nagyértékü szeretet-adományt osztott ki. 
♦ »♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ •» »•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦ ♦♦♦♦♦

♦ Dr. H IZ S N Y A N  B É L A  |
X  több évi kórházi gyakorlat X  
J  után újból rendel, Hunyady J
♦ utca 3. sz. az új kórházzal szemben. ♦

A pénzbeváltás véget ért. A Ma
gyarországhoz visszacsatolt területeken 
forgalomban levő, csehszlovák koronára 
szóló bankjegyeket, államjegyeket és 
érmeket a Magyar Nemzeti Bank a pen
gőérték fizetési eszközeire váltja át. A 
Bank 100 koronáért 14.28 pengőt fizet 
ki, ami 100 pengőnkint 700 koronának 
felel meg.

A Magyar Nemzeti Bank az összes 
bankjegyeknek, továbbá a 100, az 50 és 
a 20 koronás államjegyeknek az átvál
tását azonnal megkezdette; a bankje
gyeket és a felsorolt államjegyeket a 
Bank. 1938. évi november hó 19. nap
jáig bezárólag fogadta el átváltás végett.

A 10 koronás államjegyek és érmek 
átváltását a Magyar Nemzeti Bank ké
sőbb fogja megkezdeni és erről uj hir
detményt fog közzétenni ; ezek az ál
lamjegyek és érmek továbbra is forga
lomban maradnak és azokat fizetésül 
mindenki köteles elfogadni.

A visszacsatolt területekre koronára 
szóló bankjegyet, államjegyet és érmet 
behozni tilos.

összeírják a csehek által okozott 
károkat. A kormány a csehek által 
okozott károk jelentkezés utján történő 
összeírását elrendelte. — A csehszlovák 
katonaság, a csehszlovák polgári ható
ság, illetve mindennemű közegek, ala
kulatok, stb. által okozott és a felszaba
dított terület kiürítésével és a kiürítést 
megelőző eseményekkel kapcsolatos ká
rok összeirása oly módon történik, hogy 
az illetékes katonai parancsnok felhívja 
a felszabaditott terület lakosságát,közin
tézményeit, hivatalait, egyházi és polgári 
hatóságait és általában mindenkit, hogy 
mindennemű anyagi kárát, (pl. javaknak 
elvitelét, megfelelő készpénztérítés nél
kül való rekvirálását, rombolásokat stb.) 
a hirdetmény közzétételétől számított 
négy napon belül illetékes községi elöl
járóságnál jelentse be. Ugyanebben a 
hirdetményben felszólítják az érdekelte
ket, hogy hozzák magukkal mindazokat 
az iratokat, okmányokat, elismervénye- 
ket, feljegyzéseket stb., amelyek a kár 
hiteltérdemlő igazolására alkalmasak 
és hogy jelentsék be azokat a tanukat 
is akikkel a kár bizonyitható.Külön hang
súlyozza a felhívás, hogy a károk beje
lentése a magyar állammal szemben 
semmiféle kártérítési igényre nem ad 
jogalapot.

A közkedvelt rég i G Ö M Ö R
vendéglő, kávéház és szálloda 
folyó nov. hó 7-én megnyílt.
ízletes ételek, elsőrangú magyar 
borok, a legfigyelmesebb kiszól- 
WMfkgdlás és olcsó árak

Állandóan frissen csapolt kőbányai sör]
Zóna-pörkölt! - f K ;

A szobában, ahol most notesszel és 
ceruzával a kezemben helyet foglalok, 
szemben velem négyszögletes hangszóró 
lóg a falon. Még czak negyvennyolc 
órája sincs, hogy idehozták ezt a hang
szórót és máris róla beszél ez egész tu
dományos világ. Három esztendőn ke
resztül orvosok, mérnökök, elektrotech
nikusok és műszerészek egész légiója 
dolgozott a komplikált gépek első be
rendezésén és szerkezetén, amelyet tö- 
kéletesitője: dr. Singer Richárd bécsi 
egyetemi tanár, az ember szivének egyik 
világszerte elismert kitűnő tudósa — 
kardiofon-nak nevezte el.

Ha elemeire bontjuk ezt a görög szót, 
megkapjuk a magyarázatot. Kardio for
dításban szivet jelent, a fon a hang 
klasszikus kifejezése, a kardiofon célja 
tehát : feljegyezni és visszaadni a szív 
hangját.

Aki tízezer szív titkát ismeri.
Azért látogattam el a sz ív- és vére- 

dénybetegségek bécsi magánklinikájára, 
hogy megkérjem az intézet vezetőjét: 
Singer tanárt, mutassa meg nekem ezt 
a gépet és adjon magyarázatot azokról 
az orvosi trdományban forradalmat je
lentő eredményekről, amelyeket a kar
diofon jelent.

Mialatt beszélünk, hallom a hangokat, 
amelyek a hangszóróból felénk törnek. 
A kardiofon egy beteg szivének minden 
dobbanását követiti. Ritmus morajlás, 
valahogyan egy pulzus veréséhez hason
lít. Az én számomra csoda az, hogy mi 
itt, a földszinten, az orvos rendelőjében 
halljuk a szív  verését, a beteg pedig, 
akinek szivérverését elhozza nekünk ez 
a rádiókészülék, messze van tőlünk : a 
Löw szanatórium harmadik emeletén 
— alszik...

— A statisztika azt mutatja — kezdi 
érdekes előadását a tanár — hogy az 
utolsó évtizedekben több ember halt 
meg a szive miatt, mint amennyit a rák 
és tuberkulózis együtvéve kergetnek a 
sirba. Ez már régen szükségessé tette 
egy speciális intézet felállítását. A gaz
dasági krizis akadályozta meg ennek a 
tervnek a valóra váltását. Egyik ameri
kai paciensem Mr. W. Irwin Moyer és 
a köréje sereglett emberbarátok áldo
zatkészsége tette lehetővé, hogy magán-

klinikám megkezdhette működését és ne
kik köszönhetem, hogy ma már dolgo
zik a kardiofon. — Orvosi működésem 
alatt tízezernél több emberi szivet vizs
gáltam meg és állíthatom, hogy amint 
nincsen két egyforma emberi arc, azon- 
képen nincsen két egyforma szív  sem. 
Éppen úgy, ahogyan az egészséges em
berek szive külömbözik egymástól, tel
jesen különbözik a sz ív  megbetegedése 
is. A betegség lefolyása olyan körülmé
nyektől függ, amelyeknek nagy részét 
ma még nem ismerjük. Tudjuk azt, hogy 
a sz ív  egészen másként dolgozik éber 
állapotban és más a működése, ha az 
ember alszik. Amig azonban az ébrenlé- 
vő ember szivének minden dobbanását 
ismeri az orvosi tudomány, addig az 
alvó ember szivének munkája nemcsak 
rejtély, hanem titok is volt előttünk — 
eddig.

„Doktor ur... én rosszul 
vagyok..."

Mialatt beszél, a mikrofon hangjait 
figyeli, Ezek a hangok egyszerre elhal
kulnak. A ritmus rendszertelenné válik. 
Mint mikor egy óra ketyegése kihagy. 
Aztán csend lesz. Nem hallok mást, csak 
a rádió tipikus zörejét. Singer tanár fel
áll a székéből, indulásra kész... Az in
terjú megszakad...

A következő pillanatban aztán erőtle
nül, mintha egy másik világból jönne, 
gyönge hang tör elő a sárga seiyem mö
gül, a hangszóróból :

„Doktor ur... doktor ur... én rosszul 
vagyok" — mondja valaki... messze...

A tanár úr már útban van a liften a 
harmadik emelet felé.

Aztán megint azt mondja valaki: 
„Doktor u r . . .é n  roszzul érzem maga
mat..."

De már hallom a megnyugtató sza
vakat : „Már itt vagyok... mindjárt se
gítünk."

Tisztán hallom a hangszórón á t : most 
törték le egy fiola végét, ki tudom 
venni a finom üvegreszelő hangiát is, 
szinte látom a doktort, aki fogja a pul
zust, aztán pravarz tűjén át feiszivja a 
fecskendőbe az injekció anyagát, pár 
pillanat múlva a hangszóróból eftűnik 
az éter recsegése és újra tökéletes lesz 
a régi ritmus. Öt perc múlva megint uj 
hangok: most nyitottak ki és .. .  most 
csuktak be óvatosan egy párnázott ajtót.

Pár perc múlva újra szemben áll ve 
lem Singer tanár és mondja :

— Éz a tiz perc sok mindent meg
magyarázott !

— Tudjuk azt — folytatta előadását 
a tudós, — hogy a legtöbb szívbeteg 
éjszaka, alvás közben kap úgynevezett 
szivattakot. Miért?

— Erre a kérdésre eddig nem tudott 
feleletet adni az orvosi tudomány azért, 
mert eddig egyetlen orvosnak sem si
került alvó állapotban megvizsgálni az 
emberi szivet. Ha ugyanis egy orvos 
stetoszkoppal lép egy alvó emberhez, 
akkor az — felébred.

— A kardiofon azt teszi meg, amire 
mi, orvosok eddig képtelenek voltunk : 
felveszi és orvos számára közvetíti az 
alvó ember szivének minden megmoz
dulását. Megfejti az alvó ember szivé
nek titkát.

A kardiofon csodája:
Mi hát a kardiofon és miben áll a 

titka? így felel erre a kérdésre a ta n á r :
— A kardiofon három részből áll : a 

mikrofonból, a hangerősitőből és hang
szóróból. A mikrofont a páciens szivére 
tesszük. Nem zavarja őt álmában. Ezt 
vezeték köti össze a hangerősiiővei. 
Innen megy az éteren és a szobák vil
lanyvezetékén át a szív hangja a hang
szóróhoz, amely semmiben sem külön
bözik a rádiók hangszóróitól.

— A legnagyobb nehézséget okozta 
számunkra, hogy a mikrofont bizonyos 
hangok felvételére állítsuk be. De ez is 
sikerült. Ha például a mikrofont a pá
ciens szivére teszem, a szív  hangjait 
eljuttatja hozzám a készülék, ha ugyan
akkor valaki a szobában hegedűn ját
szik, a hegedű muzsikáját már nem 
közvetíti a gép, azért mert a zenének a 
rezgésszáma olyan magas, hogy azt a 
kardiofon már nem veszi fel. Ami már 
ezután történik : az nem boszorkányság.

— A beteg, akit vizsgálni akarok : 
alszik. Szivén ott van a kardiofon mik
rofonja. A hangszórót az orvos szobá
jában helyezem el. Megvan a lehető
sége tehát annak, hogy a kezelő orvos 
ne csak hallja az alvó beteg szivének

minden megmozdulását, hanem a szivet 
az alvás stádiumában alaposan ki is 
vizsgálja. A kardiofon praktikus célját 
most már a laikus könnyen megérti. 
Az alvó ember szivének vizsgálati lehe
tősége uj perspektívát nyit meg a tu
domány számára. — Szivbetegségeket, 
amelyek csak rövid ideig tartó, rende
sen éjjel fellépő rohamokban nyilvánul
nak meg, ezentúl diagnosztikálni tudjuk.

— Minthogy pedig a kardiofon a tü
dő zörejét is közvetíti, a gép egy cso
mó, nem kellőképen ismert betegség 
megáilapitására felette alkalmas. Leg
fontosabb szerepe a készüléknek azon
ban az, hogy olyan betegeket, akiknek 
éjjel-nappal való állandó vizsgálata 
szükséges, tényleg vizsgálni is tudjuk a 
nap minden szakában, anélkül, hogy az 
esetleg legyengült beteget zavarnók. A 
kardiofon lehetővé tette, hogy mi, or
vosok most már olyan területre lépjünk, 
ahol eddig nem járhattunk...

Paál Joób.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

N Y Í L T  T É R .* )

Figyelmeztetés.
Ismételten felhívom a rnt. vásárló kö

zönség figyelmét arra, hogy sógorom, 
B r ü n n e r  H e n r i k  üzletemmel sem
miféle összeköttetésben nincsen s érte 
sem én, sem pedig fiam, Brünner Sán
dor semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Egyben felhívom kereskedő társaim 
figyelmét is, hogy nevezettnek semmifé
le árut ne adjanak, mert azoknak érté
kéért felelősséget nem vállalok.

Rimaszombat, 1938. november 16-án.
özv. Brünner Emánuelné

rőfös és divatáru kereskedő.

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Kézimunkához értő 
ügyes leány

üzletbe fe lvétetik .
Cím a kiadóhivatalban.

E g y  j ó  k a r b a n  lé v ő

„ E h rb a r“  hangverseny-zongora
jutányos áron eladó.
Cím: Szélső-utca 5. sz.

Üzletáthelyezés!
Tisztelettel hozom a nagyérdemű vá
sárló közönség szives tudomására, hogy

éra- és ékszerüzletemet
Deák Ferenc-utca 22. szám alá, a Za- 
wadzky-féle házba

h elyeztem  át.
Óra-, ékszer-javitások jótállással. — 

Tört aranyat és ezüstöt magas árban 
veszek vagy uj áruért becserélek.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve vagyok teljes tisztelettel:

K A L O C SA Y  GYULA
órás és ékszerész.

Rimaszombat.

„T Ű Z I F  Á R  A “ szerszám
fára, mészre vevő vagyok 
és kizárólagos képviseletet 

minden cikkre vállalok.
POLLÁK ZS1GMOND Debrecen.

O sz tály sors j egy ek
eladásával foglalkozó ügynököt, 
avagy intelligensebb megbízottat 

keresek : Ács Sándor főárusitó Buda
pest Aréna-u. 15. szám.

Eladók:
Eredeti olajfestmények, bútorok, lak- 
berendezési tárgyak és ugyanott la-
___  kás kiadó.
m r*  Rimaszombat, Rózsa-utca 21 sz.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R áboly  K ároly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)



Melléklet a .■Gömör'1 1938. évi 4 7 . számához.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
az anyaországhoz visszacsatolt magyar Felvidék iskolai, illetőleg nevelés- és oktatásügyi 

vonatkoztatásban az alább körvonalazott irányelveket állapította meg.

Általános irányelv, hogy az iskolai munka fo- 
| ly a m a to s s á g á t  és zavartalanságát teljes mértékben 

biz tosítan i kell, de biztosítani kel! azt is, hogy az 
j a n y a o r s z á g h o z  visszacsatolt területek érdekelt la
k o s s á g á t ,  a z  iskolákat látogató tanulóifjúságot és 
az o k ta tó  személyzetet a területek visszacsatolásá
ból kifolyólag hátrány, károsodás ne érhesse.

Ebből kifolyólag a m. kir. vallás- és közokta
tásügyi miniszter mindenki számára, aki a Felvidé
ken az  oktatásügy és általában a művelődés terén 
b á rm ily e n  minőségben közreműködik, az alábbiakat 
írja e lő , illetőleg a következő szempontok érvénye
sítését kívánja.

M in d e n  fajú és fokozatú iskola a felszabadu
lásko r érvényben volt tanrendje szerint folytatja a 
folyó iskolai év végéig munkáját, feltéve, hogy 
adott esetre a miniszter másként nem rendelkezik. 
Ez a la t t  a z  idő alatt nem történhetik változás az 
iskola fenntartó személyében sem, tehát a cseh ál
lam á l ta l  fenntartott iskolák magyar állami iskolák
ká v á ln a k ,  a nem állami iskolafenntartók pedig to
v á b b ra  is változatlanul megmaradnak iskoláik bir
to k á b a n . D e  nem változik az oktatás anyaga sem, 
k ü lö n ö se n  a reáliák tekintetében. A nemzeti vonat
k o zású  ismeretek oktatása tekintetében, nevezetesen 
a m a g y a r  olvasmányok, az irodalmi, történelmi, 
fö ld ra jz i és alkotmánytani tantárgyak tanításában 
a z o n b a n  haladéktalanul biztosítani kell a hazafias 
m a g y a r  szellem és igazság érvényesülését. A szlo
vák és ruszin nyelvek oktatása mindazon iskolák
ban, amelyekbe szlovák, illetve ruszin gyerekek 
já rn a k , természetesen érintetlenül marad.

Ebből a meggondolásból kifolyólag a nem szo
ros értelemben vett nemzeti vonatkozású ismere
tek e t tárgyaló s a megszállás alatt bevezetett tan
k ö n y v e k  továbbra is használhatók, mig az említett 
tá rg y a k  tankönyveit — amennyiben azok a meg
ejte tt felülvizsgálat során nem találtattak megfele
lőnek  — mielőbb ki kell cserélni az anyaorság te

rületére engedélyezett, s ott forgalomban levő tan
könyvekre. Ezeknek a tankönyveknek kicserélését 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter oly módon 
kívánja megkönnyíteni, hogy a legközelebbi jövő
ben ingyen bocsájtja az iskolák rendelkezésére a 
szükséges tankönyveknek legalább 50%-át, amely 
%-ot, mihelyt a pontos tanulólétszámok megálla- 
pittattak, a szükséghez képest tovább fogja emelni. 
Az egyes iskolákhoz eljuttatott tankönyvek kiosz
tásáról a szociális szempontok messzemenő figye
lembevételével az igazgatóknak (tanítónak, tanár
nak) olyan módon kell gondoskodniok, hogy első
sorban az arra leginkább rászorultak jussanak az 
ingyen tankönyvekhez. Gondoskodni kell arról is, 
hogy egyelőre a kiosztott tankönyveket azok a ta
nulók is használhassák, akik átmenetileg megfelelő 
tankönyvekkel nem rendelkeznek. A tankönyv kiosz
tásának a megfelelő számú s a felszabadulás idejé
ben forgalomban lévő tankönyvek egyidejű bevoná
sával kell történnie s ezeket a bevont tankönyveket 
a további intézkedésig az iskola hivatalos helységei
ben összecsomagolva kell megőrizni.

a) A népoktatás és a népiskolák tekintetében 
a következő szempontok az irányadók. Magyar 
községekben lévő magyar tanítási nyelvű iskolák
ban a tanítás változatlanul folyik tovább. Amennyi
ben szinmagyar községekben idegen nyelvű áll. 
iskolák működtek s működésűket meg nem szüntet
ték volna, úgy eziránt haladéktalanul intézkedni kell.

b) Vegyeslakosságu községekben a meglévő 
iskolák tovább működnek, a magyar anynyelvü ta
nulók külön magyar nyelvű oktatásáról azonban — 
esetleg az ott alkalmazásban lévő, s erre alkalmas 
tanítók közreműködésének igénybevételével — ha
ladék nélkül gondoskodni kell. Ezekben a közsé
gekben lévő idegen tanítási nyelvű iskolákban az 
eddigi tanitási nyelv fenntartásával a magyar nyel
vet, mint tantárgyat haladéktalanul be kell vezetni.

c) A tisztán idegen ajkú községek iskoláiban



ugyancsak fenntartandó az eddigi tanítási nyelv, 
de a magyar nyelvet, mint tantárgyat, ezekben az 
iskolákban is azonnal be kell vezetni.

A középiskolákban, középfokú iskolákban és 
szakiskolákban — mint már említetett — a tanitás 
az eddigi tanítási rend szerint a használt tanítási 
nyelven folytatandó. Amennyiben a magyar nyel
vet, mint tantárgyat nem tanították volna, azt szin
tén be kell vezetni, illetve megfelelően ki kell építeni.

Különös gondot kell fordítani arra, hogy az 
utóbbi iskolák tanulói tanulmányaik folytatása te
kintetében hátrányt ne szenvedjenek akkor sem, ha 
a magyar Felvidék visszacsatolása folytán kényte
lenek iskolát változtatni. Különösen vonatkozik ez 
olyan tanulókra, akik idegen tanítási nyelvű — 
esetleg az anyaországhoz vissza nem került — is
kolákat látogattak s most magyar területen lévő 
más iskolában kívánják tanulmányaikat folytatni. A 
visszacsatolt területen megfelelő számú idegen taní
tási nyelvű iskolát a magyar állam továbbra is 
fenn fog tartani s ezekben az iskolákban a lakos
ságcsere folytán előreláthatólag megüresedő férő
helyek lehetővé fogják tenni azt, hogy az eddig is 
idegen tanítási nyelvű iskolát látogató nemmagyar 
anyanyelvű tanulók minden fennakadás nélkül foly
tathassák tanulmányaikat.

Amennyiben a területek átcsatolása következ
tében egyes tanulók kénytelenek iskolát változtatni 
és más, azonos iskolafajhoz tartozó iskolába kérik 
felvételüket, ezeknek az iskoláknak igazgatói meg
felelő férőhely esetén a jelentkező tanulókat az en
gedélyezett létszámon felül is felvehetik. Azoknak 
a tanulóknak felvételét, akik akár magyar, akár 
idegennyelvü iskolát látogattak és a Felvidék visz- 
szacsatolása következtében egy, a lakóhelyükhöz 
közelebb eső és a Csonkaország régi területén 
lévő iskolába kérik felvételüket, csak akkor lehet

megtagadni, ha elhelyezésük — férőhely hiányá
ban — semmiképpen sem biztosítható. Esetleges 
speciális eseteket a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter hajlandó külön mérlegelés tárgyává tenni s 
ilyen esetekben utasítani kell a jelentkező tanuló
kat, hogy a szükséges adatokkal, esetleg okmá
nyokkal ellátott kérésüket közvetlenül juttassák el 
a miniszterhez.

A tanitás folytonosságát és zavartalanságát a 
felszabadult területek lakosságának érdekeit — mint 
az már többizben közhírré tétetett —- a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter azzal is kívánja szolgálni, 
hogy a visszacsatolt területeken a megszállás alatt 
működött minden tanitót és tanárt megtart eddigi 
szolgálatában, feltéve, hogy az illető ellen nemzet
hűség tekintetében súlyos kifogás nem emelhető. 
A jelentkező hiányokat is legelsősorban olyanokkal 
kivánja pótolni, akiket a megszálló hatalom állá
sukból kiüldözött, másodsorban azokkal a képesí
tett tanitókkal és tanárokkal, akik a felszabadult 
területeken laknak, az ottani lakossághoz tartoznak. 
Sem a már alkalmazásban lévő tanerők szolgálat
ban tartásánál, sem az elhelyezkedést kereső s itt 
említett tanítók és tanárok alkalmazásánál nem fog 
a miniszter külömbséget tenni abban a tekintetben, 
hogy az illetők képesítésüket az anyaországban, 
vagy pedig a megszálló hatalom jogszabályainak 
megfelelően szerezték-e meg. Természetesen fenn
tartja magának a jogot, hogy az utóbbiak esetében 
bizonyos kiegészitő tanulmányok elvégzését ren
delje el.

A felszabadult területek nevelés- és oktatás
ügyének a magyar iskolaszervezetbe való szerves 
bekapcsolása tekintetében szükséges intézkedéseket 
a ni. kir. közoktatásügyi kormány egyébként foko
zatosan, a szükséghez és lehetőséghez képest fogja 
megtenni.


