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Az ősi földben tért nyugovóra 
a nemzet nagy Hősi Halottja.

A z  ország m érhetetlen gyásza és a baráti nem zetek részvéte  m ellett tem ették el Kenderesen
vitéz nagybányai  H O R T H Y  I S T V Á N T .

A szeretet szálai, 
amelyek összekötnek.

Benito Mussolini, Olaszország 
nagy vezére az elmúlt év augusz
tusában legkedvesebb fiát, a legen
dás hiríi hős repülőszázadost csak
nem hasonló körülmények között 
vesztette el, mint most vitéz nagy
bányai Horthy Miklós, Magyaror
szág kormányzója saját gyermekét. 
„Brúnóval beszélgetek" cim alatt 
jelentek meg nemrégen az apa visz- 
szaemlékezései hős fiáról. A s zív  
melegével megirt nagyszerű könyv 
utolsó lapjain a Duce a következő
ket mondja fia hősi haláláról : 
„Mindaz, amit én tettem vagy tenni 
fogok, semmi ahhoz képest, amit 
te tettél. Egyetlen csepp vér, amely 
kiserkent összeroncsolt halántékod
ból és végig folyt elsápadt arco
don, többet ér minden mai, múlt 
és jövendő müvemnél. Mert csak 
a véráldozat nagy, minden más mú
landó anyag. Csak a vér a szellem, 
csak a vér számit az egyének és 
népek életében: csak a vér tudja 
nyújtani a dicsőség biborát." Lehe
tetlen, hogy mikor Európa eme 
nagy szellemének fenti sorait ol
vassuk, ne lássunk hasonlóságot 
vitéz nagybányai Horthy István éle
tében és halálában Brúnó Mussolini 
tragikus elmúltában. Mind a kettő 
egy újjáéledő vitéz nemzet vezéré
nek a fia. Mindketten eddigi hadi
tetteik fényében nyugodt életet él
hettek volna, azonban mindkettőjü
ket sarkalta a dicsőség vágyának 
olthatatlan szomja, s „a haza min
denekelőtt" kötelességteljesitésének 
szent parancsa. Az egyik az uj 
Itáliáért, a másik a boldogabb Ma
gyarországért áldozta oda fiatal 
életét. A legnagyobb kincset áldoz
ták fel annak a két nemzetnek az 
oltárán, amelyek a dicső apák nyom
dokaiban bennük látták a jövő leg
nagyobb reménységét. Véráldoza
tuk azonban nem hullott terméket
len földbe. Szent áldozatuk, amely 
örökké emlékezetes marad, amig 
csak olasz és magyar él ezen a 
földön, erősebbé tette a népet és 
keményebbé a két egyforma sors
ban szenvedő apát is, akik közül 
az egyik már az egy éves seb eny- 
hültebb fájdalmával állít örök em
léket kedves fiának, a másik a 
legszörnyübb fájdalmak között is 
szeretett katonáihoz, életben maradt 
„gyermekeidhez fordul, mondván; 
„Drága fiam veletek érzett, gondol
kodott és harcolt — bajtársatok 
volt. Elvesztése az atyai szeretet-

Mióta a Nagy Fejedelmet hazahozta 
a nemzet, mióta Kossuth Lajos tért vissza 
az ősi földbe, nem vártunk koporsót 
annyi gyásszal és olyan mérhetetlen fáj
dalommal, mint amelyik kedden volt 
hazatérőben messze Oroszországból... 
Mikor e sorokat Írjuk, a nemzet Hősi 
Halottja már örök nyugvóhelyet kapott 
abban a földben, amelyért fiatal életét 
feláldozta. Vitéz nagybányai Horthy Ist
ván, Magyarország Kormányzóhelyettese, 
a hős repülőfőhadnagy némán és szót
lanul tért vissza őseihez. Némán és szót
lanul s mégis nagy tanitassa-, amelyet 
megérez és megért minden e földön élő 
igaz magyar. Lelkűnkben a még izzóan 
égő fájdalommal próbáljuk összefoglalni 
a nagy tragédiát követő hét eseményeit.

Magyarország népe csak augusztus
21-én, pénteken este kapott részletesebb 
tájékoztatót arról, hegy miképpen követ
kezett be Magyarország Föméltóságu 
Kormányzóhelyettesének hősi halála. 
Ekkor adták közzé a keleti harctéren 
küzdő honvédseregek parancsnokának 
a jelentését, amelyet a Legfőbb Hadúr
hoz, Magyarország Kormányzójához kül
dött. Ebben a jelentésben még inkább 
felrajzolódik a hősi halál tragikus vol
tának nagysága. Megtudtuk ugyanis be
lőle, hogy immár

megdicsőült Kormányzóhelyettesünk
nek éppen meg kellett volna szakí
tania repülőfőhadnagyi szolgálatát, 
hogy édesapja nevében szemlélje 
meg a harctéren küzdő magyar csa

patokat.
A szemleut előtt, Szent István-napjának 
hajnalán azonban még egy rendkívüli 
veszélyes parancs várt rá : egy alacso
nyan szálló felderitőgépet kellett kisér
nie 24 bevetést már kiállott gépével, s 
biztosítani annak zavartalan felderítő 
munkáját. S midőn a feladatot már meg
oldották, visszatérőben lázadt fel ellene 
a gép : felmondta a motor a szolgálatot, 
hogy azután a repülőgép, mint tehetet
len anyag zuhanjon a földre, s romjai 
alá temesse miden magyar annyira biz
tató reménységét.

További jelentésében a főparancsnok
ság vitéz nagybányai Horthy István fő
hadnagy kiváló harci tetteiről számol be.

nek talán még erősebb szálaival 
fűz ezentúl hozzátok !“ S minden 
magyar honvéd szívből érezheti, 
hogy a gyászbaborult Apához fü-

Augusztus 18-án 24-ik felszállása 
alkalmából, mint raj- és gépparancs
nok személyes példaadásával és bá
torságával tüntette ki magát, ami
kor egymaga lelőtt egy ellenséges 

repülőgépet.
Ezért a főparancsnokság Öt a legfelsőbb 
helyre a kardokkal ékesített hadiszala
gon adományozandó Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjével való kitüntetésre ter
jesztette fel. Vitéz nagybányai Horthy 
István hősi halálát édesapja, a Főméltó- 
"águ Kormányzó Ur a Szent István-napi 
körmenet után tudta meg, mig a korán 
özveggyé vált vitéz Horthy Istvánné, aki 
az orosz harctéren egy kórházvonaton 
teljesített vöröskeresztes hadi szolgála
tot, csak pénteken szerezhetett tudomást 
a gyászos hirről, amikor is Hitler vezér 
és kancellár külön repülőgépén hazauta
zott.

Vitéz nagybányai Horthy István holt
testét valahol Oroszországban, a vadász
repülők szállásán ravatalozták fel, majd 
a tábori lelkész áldása után egy kato
nai küldöttség Magyarországra szállította 
a nemzet nagy halottját.

A holttestet szállító különvonat au
gusztus 25-én, kedden hajnalban 
Hernádszentistvánnál lépte át a ma

gyar határt.
Eperjesen egy szlovák tiszti küldöttség 
Tiso József államelnök koszorúját he
lyezte el a ravatalon. A gyászvonat reg
gel fél 8 órakor érkezett meg Kassára, 
ahol a koporsót v. Szabó László vezérőr
nagy, a tiszti küldöttség vezetője átadta 
dr. Radocsay László m. kir. igazságügy
miniszternek. A kassai pályaudvaron dr. 
Enyedy Andor, a tiszáninnei ref. egyház- 
kerület püspöke mondott mélyen meg-

A nemzet nagy halottjának temetése 
Budapesten az egész gyászoló ország 
hatalmasan megnyilvánult részvéte mel
lett folyt le csütörtökön délelőtt. A te
metés időpontjában, délelőtt 10 órakor 
minden városban és faluban harangzú
gás hirdette a nagy gyászt, s aki nem

zött ezen fájdalomtól megerősödött 
szálak soha el nem szakadhatnak, 
s miként a Fiú véráldozata, nagy 
és örökös marad.

ható és magasanszárnyaló imát. A ko
porsót ezután a „Turán“-küIönvonatra 
helyezték át és Budapestre szállították. 
Délután 4 órakor érkezett meg a fővá
rosba, a Déli-pályaudvarra a különvo
nat. Itt Kdllay Miklós miniszterelnök ve
zetése mellett a magyar közjogi és ka
tonai méltóságok fogadták a koporsót, 
amelyet dr. Soltész Elemér protestáns 
tábori püspök áldott meg. Ima után a 
kivonult repülőszázad tisztelgése és a 
Nemzeti Himnusz hangjai mellett ágyu- 
talpra tették és a gyászlobogós utakon 
át, & némán szemlélő tömeg sorfala kö
zött az Országházba szállították, ahol 

a kupolacsarnokban helyezték ra
vatalra vitéz Horthy István hősi te
temét, ugyanazon helyen, ahol hat 
hónappal ezelőtt mondotta el eskü

jét a Haza szent szolgálatára. 
Szerdán egész nap folyt a zarándokolás 
a nemzet Hősi Halottjának koporsójá
hoz. E napon teljes és sötét gyász bo
rította el az egész nemzet, amelynek 
fájdalma hatalmas mértékben nyilvánult 
meg az augusztus 27-én, csütörtök dél
előtt lefolyt végtisztességtételen.

Szerdán tartotta meg gyászülését az 
országgyűlés két háza. A képviselőház
ban az összes pártok nevében dr. Kdllay 
Miklós miniszterelnök, a felsőházban 
pedig Serédi Jusztinján, Magyarország 
biboros-hercegprimása mondott gyász
beszédet. Szerdán érkeztek meg a ten
gelyhatalmak és a baráti országok kép
viselői is a csütörtöki temetésre. Hitler 
vezér és kancellárt Ribbentrop birodalmi 
külügyminiszter, az olasz császárt és ki
rályt, valamint Mussolini miniszterelnö
köt gró/ Ciano külügyminiszter képvi
selte. Éljöttek Japán, Bulgária, Horvát
ország, Finnország stb. képviselői is.

lehetett jelen vitéz nagybányai Horthy 
István végtisztességtételén, a rádióból 
hallgatta meg a lélekbemarkoló gyász- 
szertartást. Az Országház kupolacsar
nokában lobogó gyertyák fényében, fe
kete drapériákkal takarva s körülövezve 
a magyar mezők és kertek virágaival, 
feküdt vitéz nagybányai Horthy István 
repülőfőhadnagy hősi teteme, aki élt 38 
évet... Dr. Ravasz László, a dunánin- 
neni ref. egyházkerület aranyszáju püs
pöke búcsúztatta el a nemzet Hősi Ha
lottját magasan szárnyaló beszéddel. A 
gyászbaborult családdal az élen egy 
nemzet imádkozott a főpásztorral az 
Egek Urához azért, hogy fogadja el ál
dozatként Horthy István hősi halálát és 
tárja ki érte a magyar nép előtt az élet 
kapuját. A félóráig tartó, felemelő gyász- 
szertartás után, amelyen az Operaház 
énekkara és az országos református kán
tus adott elő gyász- és hazafias éne- 

I keket, a hamvakat takaró koporsót fé-

Csak az a nemzet remélhet boldogabb j&vSt, amely 
áldozni t u d !— Adjunk téliruhát a keleti harctéren  

küzdő m agyar katonáknak!

Vitéz nagybányai Horthy István utolsá útja.
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nyes diszmenettel a Nyugati-pályaud
varra, onnét pedig a „Turán“-különvo- 
naton Kenderesre szállították.

Másfél esztendő után a kenderesi ősi 
Horthy-családi sirbolt újabb kedves ha
lottat fogadott be. A leánytestvért ha
mar követte ide a szerető bátya, mér
hetetlen fájdalmára a gyászoló szülők
nek, földigsujtott hitvesnek és árvának 
s a velük együtt érző sok millió magyar
nak. A kenderesi temetőben dr. Révész 
Imre, a tiszántúli ref. egyházkerület 
püspöke mondotta az utolsó búcsúsza
vakat, majd a gyászkar fájdalmas hangú 
zsolozsmái mellett bezárult a sir, ame
lyet egy ország állt körül, s amely egy 
nemzet szétfoszlott reményét, büszke és 
dicső példaképét zárta magába örök és 
csendes nyugovóra.

A  v á r m e g y e
és R im a sz o m b a t r é sz v é te .

Vármegyénk és városunk lakossága 
őszinte együttérzéssel vett részt az or
szágos gyászban. Mint már jelentettük, 
a vármegye alispánja azonnal részvét
táviratot intézett a Főméltóságu Kor
mányzó Ur kabinet-irodájához. A távirat 
Így szóit:

„Kérem Őfőméltóságának jelenteni, 
hogy Gömiir és Kishont vármegye Kö
zönsége a szerető apát érhető legmé
lyebb gyászban igaz és őszinte rész
véttel osztozik, s mélyen megrendülve 
kéri a Mindenhatót, hogy a nemzetet 
is egyképen ért súlyos megpróbálta
tásban adjon Őfőméltóságának és hoz
zátartozóinak erőt e veszteség elvise
lésére. Dr. Horváth Árpád alispán".
Gömör és Kishont vármegyét a buda

pesti temetésen dr. runyai ’Sóldos Béla 
főispán, dr. Horváth Árpád alispán, Dittel 
István nagyprépost és dr. vitéz Szakait Ist
ván th. bizottsági tagok képviselték. 
Gömör és Kishont vármegye főispánja 
pedig augusztus 29-ére, szombaton déli 
fél 12 órára Rimaszombatba rendkívüli 
közgyűlésre hívta össze a megye törvény- 
hatósági bizottságát, amelyen a várme
gye Közönségének kegyeletes gyászérzé
seit juttatják kifejezésre. A közgyűlésre 
meghívták a katonaság, az egyházak és 
polgári hatóságok kiküldötteit is.

Rimaszombat megyei város polgármes
tere a következő részvéttáviratot küldte 
a kabinet-irodához:

„A Kormányzóhelyettes Ur Öfőmél- 
tósága hősi halála alkalmából Rima
szombat megyei város hazafias Kö
zönsége mélységes részvétét és együtt
érzését fejezi ki.“

Ennek az együttérzésnek látható jelei 
voltak, hogy nemcsak az állami, hanem 
számos magánépületre is kitűzték a 
gyászlobogót, a kereskedők egyrésze pe
dig kirakataiban is kifejezést adott az 
egyetemes gyásznak. (Csak keveseknek 
tűnt fel, azonban megható és jellemző 
volt annak a szegény özvegyasszonynak 
a nemzet minden tagját lesújtó mélysé
ges bánatának őszinte kifejezése, aki a 
Hősök Emlékművének talapzatára egy
szerű mezei virágokból font csokrot he
lyezett el a Kormányzóhelyettes Ur em
lékezetére. Özv. Elek Gézáné megér
demli, hogy nevét ehelyütt megemlítsük.)

A rimaszombati rej. egyház is mélysége
sen meggyászolla hősi halált halt nagy 
hittestvérét. Vasárnap az istentiszteleten 
a szokásos főkönyörgésben Varga Imre 
lelkész megható imát mondott. A pro
testáns templomok harangjai három na
pon át reggel, délben és este szólaltak 
meg.

Szerdán és csütörtökön minden szó
rakozás és vigalom szünetelt, a temetés 
napján a hivatalok is szünetet tartottak.

A csütörtöki temetés ideje alatt vá
rosunkban az összes üzletek a gyász 
jeléül zárva voltak, a temetés idejében 
és déli 12 órakor a katolikus templom 
harangjai is csatlakoztak a prot. egyhá
zak harangjainak gyászhangjaihoz.

A MAI HÁBORÚS VILÁGBAN 
senki sem élhet gondtalan életet: 
mindenkinek részt kell vállalnia 
az áldozatokból. TeljesitsQk ha
zafiul kötelességünket azzal is, 
hogy meleg téli ruhaneműt kül
dünk harcoló honvédeinknek 1

G f tm f ir  1942. augusztus hó 30.

Két éve működik 
a Nép- és Családvédelmi Alap.

Az utóbbi évek kétségtelenül 
legnagyobb méretű szociális csele
kedete az Országos Nép- és Csa
ládvédelmi Alap megteremtése volt. 
Az ONCSA feladata a népes, sok- 
gyermekes családoknak saját ott
honhoz való juttatása. A házakat 
központilag tervezik, a legkiválóbb 
faluház tervező mérnökök, építé
szek, a magyar parasztház legtisz
tább stílusában és a higiénikus kö
vetelményeknek megfelelően. A ház 
építési költségét 30 év alatt tör
lesztik a tulajdonosok, de a ne
gyedik gyermek után és minden to
vábbi gyermek után a tőketarto
zásból 10 százalékot elengednek.

Mindössze két éve működik az 
ONCSA, de már az első évben 
közel négyezer uj házat hozott tető 
alá és ebben az esztendőben még 
további ötezer ház építését fejezik 
be.

Meg kell emlékezni arról, hogy 
a múlt esztendő ár- és belvizei

A Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony Nőegylet augusztus 26-án, 
szerdán délután 5 órakor a Taka
rékpénztár igazgatósági termében 
választmányi ülést tartott.

Özv. Samarjay Jánosné elnöknő 
meleg szavakkal üdvözölte a nagy
számban megjelenteket, majd fel
kérte dr. Tóth Mátyás egyesületi 
főtitkárt, hogy az ülés célját ismer
tesse.

A főtitkár nagy figyelem köze
pette az alábbi bejelentést tette:

által megrongált 35 ezer házból 17 
ezret az ONCSA támogatásával 
építettek újjá s az idén rombadőlt 
és megrongálódott 21 ezer ház ja
vítása, illetve újjáépítése is folya
matban van. Ma egész Európában 
a magyar ONCSA-akció a legna- 
gyobbszabásu falusi lakásépítő te
vékenység.

A két év alatt az ONCSA támo
gatásával épült, illetve épülő közel 
10.000 falusi családi ház— miután 
a beléjük költöztetett családok át
lagosan 8 taguak, — egy nyolc
vanezer lakosú város lakás- és ott
honigényeit elégíthetné ki.

Az ONCSA-akció hatalmas len
dületét látva, bizakodva tekinthe
tünk a magyar jövendő erős zálo
gát, a magyar földművelő népet és 
ezzel egész sorsunkat biztonságo
san betakaró tetők felé, amelyek 
nemcsak az egyes munkáscsaládok 
életét fogják védeni és erősíteni, 
hanem az egész magyar hazáét is.

„Mélyen tisztelt Választmány I

Mai értekezletünket egy fájdalmas 
megemlékezéssel kell kezdenünk : Szent 
István ünnepén a messze orosz mezőkön 
a magavállalta kötelességteljesités lel
kes áldozatában hősi halált halt vitéz 
nagybányai Horthy István repülőfőhad- 
nagy, Magyarország Kormányzóhelyet
tese.

Ünnepi harangzúgás zengett messze a 
hazában, s fent a budai várban hagyo
mányos pompával hullámzó körmenet
ben ájtatos tömeg kisérte Szent István 
király Jobbját, amikor a váratlan hir, 
mint egy gonosz madár, felszállt s ár
nyéka egyszerre a legsötétebb felegek

kel borította be az imént még tündöklő 
napsugaras égboltot. Az ünnep ujjongó 
zaját a gyász megdöbbentő némasága 
váltotta fel. Szörnyű volt a csapás és 
szörnyű a nemzet fájdalma. Egy ország 
hulló könnyei mutatták, hogy vitéz Horthy 
István a nemzet igazi reménye volt.

Annak a fiatal magyar nemzedéknek 
volt a megszemélyesítője és szivesen 
követett vezére, amely nemzedék ezek
ben a történelmi időkben felismerte a 
reáháruló óriási munka jelentőségét és 
abban a legnagyobb kötelességtudattal, 
a legmélyebb felelősségérzettel, képes
ségeinek teljes kifejtésével vett részt. 
Szent István népe Így méltán látta benne 
azt a hűséges flát és legendás hősét, 
aki a boldogság, a virágzás és a nagy
ság uj útjaira vezeti. De a nemzetcsalád 
tragédiáján túl Horthy István hősi halála 
szivbemarkoló tragédiája Magyarország 
Főméltóságu Kormányzójának és hitve
sének, Magyarország Nagyasszonyának, 
ifjú özvegyének és korán árvaságra 
jutott kicsi fiacskájának.

A mérhetetlen gyásznak ezekben a 
komor óráiban, amikor az Országház ku
polacsarnokában egy nemzet fájdalma 
áldozik a Hős ravatala előtt, csak a lel
kűnkből felszakadó zokogással tudunk 
Reájuk gondolni, azzal a hő fohásszal, 
hogy szerettük hősi halálát áldozatos 
lelkűk és nagy szivük erejével viselhes
sék el.

Legyen Velük és szomorú mindnyá
junkkal a magyarok Istene.

Egy percnyi néma felállással áldoz
zunk vitéz nagybányai Horthy Ist
ván, Magyarország Kormányzóhelyet

tese nemes emlékének."
A néma megemlékezés után dr. 

Tóth Mátyás igy folytatta felszóla
lását :

„Tekintetes Választmány!
Talán sohasem volt időszerűbb hős 

katonáink megsegítésére összejönnünk, 
mint éppen most, amikor vitéz nagy
bányai Horthy Istvánt siratjuk, aki a ma
gyar győzelem és megváltás eszméjéért 
és gondolatáért áldozta fel ifjú életét.

A véres csatatereken ezer veszély kö
zött hősiesen helytálló honvédeink iránt 
talán sohasem éreztük át jobban fele
lősségünket, mint most, a magyar Sas 
még alig kihűlt teteme előtt. Az áldozat- 
vállalás lelkessége még sohasem buz
dította annyira tettre szivünket és két 
kezünk munkáját, mint a legszentebb 
áldozat, az élet áldozatának meghozatala.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylet lelkes asszonyait az áldozat- 
vállalásra sohasem kellett buzdítani. 
Élükön a mi kedves Elnöknőnkkel ki
veszik részüket minden közérdekű mun
kából.

Most is összesereglettek az első hivó 
szóra, s hamarosan mozgásba jön száz 
és száz kötőtű, hogy az orosz tél bor
zalmaiba meleget és szivünk szeretetét 
vigye a boldogabb Magyarországért küzdő 
hős fiaink számára.

Jövőnket csak áldozattal válthatjuk 
meg. Rimaszombat és Vidéke Nőegylet 
tagjainak ezen újabb áldozatát is — 
mint jövőnkért hozott áldozatot — fo
gadja kegyesen a magyarok Istene."

A gyűlés mély megindultsággal hall
gatta a kegyeletes és szép szavakat, 
özv. Samarjay Jánosné elnöknő köszönte 
meg dr. Tóth Mátyás szívből fakadt be
szédét, „amely — mint mondotta — 
mindannyiuk mélységes érzelmeit tolmá
csolta." Indítványára a gyűlés elhatá
rozta, hogy a beszédet a jegyzőkönyv
ben örökitteti meg.

Ezután a hölgyek beható meg
beszélés tárgyává tették a honvé
dek téli holmikkal való megsegíté
sének kérdéseit. Elhatározták, hogy

a Nőegylet rendelkezésére álló 
12 kg pamutból ér- és térdme- 
legitőt, valamint hósapkát köt

nek.
A jelenlévők versenyezve kértek 
részt a munkából. Akik pedig a 
fennmaradt anyagból kötni óhajta
nak, jelentkezzenek a Nőegylet el
nöknőjénél, özv. Samarjay János- 
nénál.

T E M E T N E K . . .
Vitéz nagybányai Horthy István temetésére.

Az idő megállt... A levegőben 
nyomasztó csend : a fájdalom fekszik.
Mintha az erdő sóhajtása szólna.
És megvonaglik az őszi szántás:
Minden egy tompa magábaesés...
Csak a harang kong. Mióta kong már...?
Óh, tépett sorsunk ! Nem győz születni 
annyi harcosunk, ahányan hullnak 
minden csatában... Mert egy nagy csata 
egész életünk és egész utunk 
az orosz puszták rejtett titkától 
Bizáncig s Róma zárt kapujáig.
Egy hosszú fátyol: a család gyásza 
lebeg utánunk, mióta rólunk 
történelmet irt az első diák...
S egy hosszú fénycsik világit éjjel, 
amerre jöttünk : a Hadak-utja, 
a Csaba-utja, hogy rendelésképpen 
mi védelmezzük az Isten nevét.
És jaj, minekünk sírni sem szabad !
A Muhi-pusztán, Mohács mezőin 
és Világosnál vér és becsület, 
nagylétünk s vele a szabadságunk 
hullott verembe az eltört karddal...
Ezért rontottunk Nyugatot védeni, 
s hagytuk a Volga-sikságát messze...?
... S most ott zug a gép, a páncélosok, 
vadászrepülők és hullunk, hullunk...
De áll a tépett, megfogyott Haza,
Szent István hona, szép Magyarország...
Csak a harang kong... és nem sir senki.
Miért nem sirtok 1? Sírjatok! Egy könny 
hadd hulljon rá a nagy koporsóra...
Százszor fáj a kín, mi ki nem törhet.
S mert apa s ember a katona is :
Nagy Ur, ne szégyeld, hadd hulljon a könnyed, 
s addig álljon meg a történelem,
Aztán huj, huj-rá 1 Uj célok felé 
összeszoritott néma ajakkal, 
hogy Nemzetünknek hazája legyen 1
1942. augusztus 27-én. TELEK A. SÁNDOR.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony Nöegylet kegyeletes 
megemlékezése és újabb áldozatkész munkavállalása.
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Katonák, levonták ás cserkészek gyűjtik össze
a honvédeknek szánt téli  holmikat*

A púdéi is. aiakwzs 
U c w z n á t a t a

még nem tökéletes kozmetika. Ellenben az ápolt fogsor minden 
nő legszebb ékessége. Használjon tefiát O D O L - fogpépet, mert 
citől nemcsak szépek lesznek a fogai fianem ez frissít és üde 
leficlletet is biztosít.

M AGYARORSZÁGI O D O LM Ű V EK  R. T. BUDAPEST

Városunkban a keleti fronton 
küzdő honvédek számára a Női 
Honvédelmi Munkaszervezet utján 
az adakozások már megkezdődtek. 
A vármegyeháza II. emeletének 4. 
számú szobájában történik az 
adományoknak beszolgáltatása vagy 
pénzben való megváltása. Ezzel az 
akcióval párhuzamosan

a helybeli helyőrség tagjai és 
a leventék szeptember 3-án 
házról-házra járva szedik ösz- 
sze a honvédeknek szánt téli 
holmikat.

Fogadja mindenki szeretettel 
őket és adja oda mindazt, amit 
adni és nélkülözni tud. Miheztartás 
végett újólag közöljük, hogy mire 
van derék katonáinknak a tél el
leni védekezésre leginkább szük
ségük :

Szőrméskesztyű. Egy-, két-, há
rom- és ötujjas, bármilyen huzat
tal biró szőrmével bélelt kesztyű, 
általában 7 és feles nagyságtól fel
felé. — Kötött-szövött alsónadrág, 
másként Jáger-alsóruha. — Szőr
mesapka. Megfelelnek a különböző 
szőrmével bélelt sapkák, valamint 
a szőrmekucsma. — Hósapka. A 
fonalak kiutalására nem számítha
tunk. A szétbontott női kötöttru
hákból nyert gyapjufonal használ
ható fel a legkönnyebben. — Szőr
més mellény, úgynevezett mikádó- 
kabát, bőr- vagy szőrmemellény, 
rövid bekecs. — Érmelegitő lehe
tőleg úgy készítendő, hogy a hü
velykujj külön nyílást kapjon, mert 
ezáltal a kézfej is védve van. — 
Lábszármelegitő, u. n. vadászha
risnya, talppal, vagy talp nélkül. 
— Hószemüveg és sífelszerelés 
190—220 cm. hosszú, bármilyen 
fából és kötéssel, valamint botok
kal ellátva. — Sicipő. 42-es számtól 
felfelé. — Tábori takaró, bármilyen 
szinü és méretű, lehetőleg gyapjú
ból. — Ezeken kívül hasznát ve
heti a honvédség minden olyan 
szőrmének, prémdarabnak, régi 
pulóvernek, gyapjú- és flanellda- 
rabnak, kötött női holminak (akár 
egészben, akár szétbontva), me
lyekre a háztartásokban esetleg 
már nincs is szükség, amelyeket 
azonban a honvédség rendelkezé
sére álló gyári üzemek soron kívül

fel fognak dolgozni téli ruhane- 
műekre.

A gyűjtés előkészítése céljából 
augusztus 26-án, szerdán délután 
dr. G a b o n á s  János helyettes
polgármester a városházán meg
beszélést tartott az egyházak, a kö- 
zületek és a társadalmi egyesüle
tek vezetőivel. A polgármester a 
gyűjtés előtt dobszó utján is felhívja 
a város lakosságát az akció minél 
erőteljesebb támogatására.

A szatm ári Irgalmas Nővérek ünnepe.
Augusztus 29-én múlt 100 éve 

annak, hogy a szatmári Irgalmas 
Nővérek szerzetestársulatát a bol- 
dogemlékü Hám János szatmári 
püspök megaiapitotta. Száz esz
tendő alatt ez a rend Magyaror
szág egyházi, kulturális és szociá
lis életében jelentős feladatot töl
tött be. Ma már európai hirü is
kolák, kórházak és szeretetházak 
jelzik a fehérfátylas kedves nővérek 
működésének eredményeit. A 100 
évvel ezelőtt 4 nővérrel indult rend
nek ma kereken 1300 tagja van és 
összes gondozottjainak száma meg
közelíti a negyedmilliót. Városunk 
is tanúja és megértő támogatója a 
Széman Intézetben működő, leány- 
gyermekeink lelkét Isten- és haza
szeretetre, a tudományok művelésére, 
a szépnek és jónak gyakorlására 
tanító és buzdító szatmári Irgal
mas Nővérek itteni működésének, 
akik a megszállás nehéz éveiben 
is örtállói voltak a magyar eszmé
nek. S  amikor a csendes bensöség- 
gel megszentelt évforduló után a 
kedves nővérek tovább folytatják 
apostoli munkásságukat, kisérje lép
teiket az Isten bőséges áldása.

A miniszterelnök magas német ki
tüntetése. A Kormányzó Ur Öfőméltó- 
sága megengedte, hogy dr. nagy-kállai 
Kállay Miklós magyar kir. miniszterel
nök a német Sasrend nagykeresztjét 
elfogadja és viselhesse.

Változások a gömöri tanítói kar
ban. A miskolci tankerületi kir. főigaz
gató Kopecsek Alfréd felsőmislyei áll. 
tanítót az andrási, dr. Dendely Béláné 
sz. Breitler Dóra áll. tanítónőt Sajószár- 
nyáról a tornaijai és Reményi Sándor

tornaijai áll. tanítót a szerencsi népis
kolához helyezte át. — A kassai tanke
rületi kir. főigazgató Sisler Péter and
rási áll. tanítót Felsőmislyére, a szom
bathelyi tankerületi főigazgató pedig 
Csicsay József andrási áll. tanítót Zala- 
ujvárra áthelyezte.

Egyházi áthelyezések. A rozsnyói 
kát. egyházmegye főhatósága Ádám An
tal rimaszombati és Bodor Ernő vár- 
gedei segédlelkészeket kölcsönösen át
helyezte. — Ádám Antal eltávozása vá
rosunkból felekezeti különbség nélkül 
általános sajnálkozást váltott ki. Rend
kívül megnyerő egyénisége révén egész 
társadalmunkban nagy szeretetnek ör
vendett. Lelkészi teendőit lelkiismere
tességgel és buzgalommal végezte, s 
mint a Mária Kongregáció vezetője 
hasznos feladatot töltött be. Uj műkö
dési helyére barátainak és tisztelőinek 
jókívánságai kisérik.

Felhívás. A rimaszombati megyei vá
rosi leventeparancsnok felhívja a Rima
szombatban tartózkodó összes leventé
ket, hogy a m. kir. honvédség téli fel- 
szerelési akciója ügyében szeptember 
hó 1-ső napján, kedden délután 6 óra
kor a levente otthon udvarán feltétlenül 
jelenjenek meg.

A R im aszom bati T a ka ré kpénz tá r, várm e
gyénk leg rég ib b  pénzin téze te BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfo gad  és azokból 
v isszafizetéseket m indenko r azonnal te lje s ít.

Felvonulást és tábortüzet rendez 
szeptember 2-án este a helybeli hely
őrség, karöltve a leventékkel és a cser
készekkel a téli ruhagyűjtés érdekében. 
A felvonulás szerdán este fél 7 órakor 
folyik le, mig a tábortüzet a levente
sportpályán fél 9 órai kezdettel tartják 
meg. Beléptidij nincsen, adományokat 
azonban szívesen fogadnak.

Halálozások. Királylehotai Lehoczky 
Márton, a miskolci kir. ügyészség első 
alelnöke augusztus 20-án, 64 éves ko
rában meghalt. Az elhunyt a volt világ
háborút megelőzően öt évig működött a 
rimaszombati kir. ügyészségen. Kiváló 
jogász, szigorú, de melegszívű ügyész 
volt. Temetése Miskolcon hatalmas 
részvét mellett ment végbe augusztus 
22-én. Halálát leánya, veje, két fia és 
kiterjedt rokonság gyászolja.

Gledura Margit 35 éves korában, 
augusztus 18-án Rimaszombatban meg
halt. Halála árván maradt fiát, szüleit 
és testvérét döntötte mély gyászba.

Uj missziósház nyilik Kiskunfélegy
házán. A „Világposta" Írja: Az „Isteni Ige 
Társasága" vétel utján szerzett házban 
Kiskunfélegyházán uj missziósházat nyit, 
Budatétény és Kőszeg után immár a 
harmadikat. Az átalakítási munkálatok 
már nagyban folynak, úgyhogy az uj 
missziósház szeptemberre kb. 50 misz- 
sziósnövendékkel már meg is nyilik.

Gséplés a pusztán.
Irta : Bencsik Sándor.

A nyárvégi napsugár álmosan táncol 
végig a megszürkült tarlókon, a völgyi 
patak szélén ácsorgó sötét égerfák csú
csán, s a fényes levelű füzek kényelme
sen dőlnek neki a meredek partnak, 
mintha csak az öregségtől elgörbült lá
buk bírná már öntudatlan terhüket vi
selni... A patakon túl juhászház kényel- 
meskedik. Övé itt az egész határ, ő 
képviseli az embert, a kultúrát. Most 
csendes ez is. A birkák kint reggeliznek 
a hűvös erdőszéleken, a frissen fakadó 
tarlókon... Az erdő egészen a puszta 
sarkáig merészkedik be, mint egy alat
tomos farkas, de itt már csak sűrű, gu
bancos feketemálna-bokrok képviselik 
az álmodó hegyoldal büszke fáit és 
kedvesen kínálják édes, kövérhusu gyü
mölcsüket.

Farkasorditónak hivják ezt a csendes 
pusztát. Várgedéhez tartozik és Szabó 
László várgedei földbirtokos tulajdona.

E puszta mellett néhány méterre egy 
villámsujtotta vén cserfa lábánál egy

másik tanya : Hajnalvölgy.
Várgede községgel árnyékos mezei ut 

köti össze.
A világtól távol, idilli nyugalom te

lepszik meg a völgyön. Ide nem jut el 
a városok idegessége, mozgalmassága, 
kapkodása.

Most a cséplőgép veri az élet ritmu
sát a kis patakon innen... Száll a maró 
por fojtogatva, mintha az ördög lehelt 
volna erre végig. Tarkaruhás lányok 
serege mozog a gép körül, tűrik a ne
héz levegőt, hiszen ez jelenti a jövő évi 
kenyeret, egy uj esztendő reménységét...

Kirándulók csoportja, turisták és kü
lönféle tekergő egyének kígyóznak végig 
az árnyékos utón szorosan a bokrok 
alatt. Ide igyekeznek a cseviceforrás 
fölé az erdőszélbe. Ilyenkor nyáron 
szinte megszállva tartják az utat. Váro
siak lehetnek, mert a fejüket is elfor
dítják a cséplőgépből széthullámzó por 
elől. Az egyik cérnalábu vékony pipiske
lány még feleletre is méltatja e néki 
szokatlan levegőt:

— Fuj, de ronda por! Nahát az em
bert még itt se hagyják békén I — csi
csergi egy nagyfogu kamasz felé, s mint

aki jól megmondta a magáét, haladnak 
tovább.

A gép pedig dohog tovább, zizegve 
sir a sok kalász, gyűlnek a zsákok s 
indulnak a nagyszarvu ökrök a lomha 
kocsikban. A puszta szállítja most a 
kenyeret, a süteményt a város felé, ahol 
nem Ismerik a szegény, napégette em
ber verejtékét, a port, a feltört tenye
reket. A városba csak a tiszta megszen
telt fehér kenyér kerül, a pora itt ma
rad...

Kis sárga kocsi bukkan ki az éger
fák árnyékából. A földbirtokos... S z ív ó s , 
szikár termetű unokája nagy magyar 
ősöknek. Ősz haja csillog a bágyadt 
napsütésben. Régi földesurak kemény 
maradéka. Itt Várgedén többen is voltak, 
de a könnyelmű kalandok, a költséges 
nagyúri virtusok, a gyakori áldozatok 
Bachus és Lucullus oltárán elfujták a 
kövér földeket, kúriákat. Csak ő húzta 
ki épségben...

Elbeszélgetünk a termésről, a jövő ter
vekről, majd hirtelen lehalkul szava, 
mintha titkot akarna súgni:

— Ugy-e, azt nem tudja, hogy itt te
metőben járunk ? Fölégetett falu fölött.

Csodálkozó szemmel nézek rá.

— Nem 1
— Pedig valamikor ebben a völgyben 

falu volt: Csokfala. Túl ezen a dombon, 
ahol most Hodos- puszta fekszik, ott is 
falu volt: Simonfala. A várur Oedő Si
mon volt, azért nevezték igy. Most ott 
is, itt is csak egy-két ház hirdeti a be
temetett életeket. A törökök égették föl 
a vár elfoglalása után. Ez a hegyoldal — 
s a puszta háta mögött emelkedő dombra 
mutatott — szőliőhegy volt. Ez is el
pusztult. Temető lett a virágzó magyar 
életből...

— Van-e valami maradványa ennek 
a pusztulásnak?

— A tavasszal itt szántott a traktorom 
s az eke régi házak alapköveit forgatta 
föl, hamut, téglát, edényeket. Egyébként 
van nálam odahaza egy nagyon régi 
térkép, abba még a község neve van 
beírva... Csak a neve maradt meg s 
az emléke...

Éleset fütyül a gép. Megáll a munka 
egy kis időre, s a völgyre megint 
Isten nyugalma száll... Csend lett, mint
ha a természet most akart volna adózni 
a szörnyű katasztrófa emlékének.

A lehajtott fejű birkák most vonulnak 
be némán szállásukra...
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Szereted-e családodat, nyugal
mat és kényelmet biztosító ott
honodat ? Ne feledkezz meg 
azokról, akik most mindezt mesz- 
sze idegenben megvédik helyet
ted! Adjál minden nélkülözhető 
meleg ruhaneműt a harcoló hon
védeknek I

Beküldött könyvek.

H a jd u tá n c .
— Szántó György regénye. —

Szántó György a felszabadult Erdély 
egyik legizmosabb tehetségű Írója. Ere
detileg festőművésznek indult, a világ
háborúban azonban mindkét szemevi- 
lágát elveszítette. Regényeit és elbeszé
léseit (az utóbbiakat jórészt a volt Prá
gai Magyar Hírlapból) olvasóközönsé
günk jól ismeri, szereti és nagyra érté
keli. Szántó György, amióta a világ előtte 
sötétbe borult, megértő és önfeláldozó 
hitvestársa segítségével elmélyedt a tör
ténelmi krónikák és levelek tanulmá
nyozásában. Ezekből a befelé való szem
lélődésekből születtek meg nagyszerű 
történelmi regényei, amelyek sorában 
most a „Hajdutánc“-cal Írói pályájának 
csúcsára emelkedett.

A több, mint 1000 oldalas regény a 
XVII. századba vezet és főhőse, Erdély 
legendás hirü fejedelme : Bocskai István. 
Szántó György az elmélkedővé vált festő 
és a ragyogó tollú Író varázsvesszejével 
rajzolja meg ezt a hősi korszakot. Szeme 
világtalanságában is lát. Felfogja a szint, 
a testek lüktető domborúságait, s mintha 
a benne elveszett egykori festőt akarná 
írásával kárpótolni, tobzódik a színek
ben s a leírások eleven pompájában. 
Szántó György Bocskai Istvánt, mint 
fiatal apródot lépteti elénk Miksa csá
szár bécsi udvarában, s pompás mese
szövésében a megindított fonalat a nagy 
fejedelem élete végéig meglepő korhü- 
séggel bonyolítja le. Mint ahogy az idő 
forgalma nem ismeri a folyamatosság 
megszakadását, oly megállíthatatlanul 
egységes áradással gördül a regényben 
Erdély akkori sorsa. S a magával so
dort emberek mind vele élik a maguk 
ezerféle vonatkozású életét, amely telve 
van küzdelemmel és szerelemmel.

Az albumalaku, nagyszerűen kiállított 
könyvet a Singer és Wolfner irodalmi 
vállalat adta ki. Ára fűzve 20, kötve 26 
pengő.

Irodalom.
„Uj Magyar Museum" cimen a kas

sai Kazinczy Társaság kiadásában leg
közelebb uj irodalmi, tudományos és 
művészeti folyóirat jelenik meg. Az 
évente négy füzetben, egyenként 160 lap 
terjedelemben kiadásra kerülő szemlét 
dr. Sziklay László tanár szerkeszti a 
Felvidék valamennyi jelentős kulturális 
gócpontjának együttműködésével. Előfi
zetési felhívást készséggel küld a szer
kesztő (Kassa, Mátyás király-körűt 3. 
szám).

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

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

Az Én Ujségom-Tfindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/.'évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt.

Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67.

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára 1/l-ed évre 130 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

Iskolai hírek.
A Zeneiskolában a beiratások f. é. 

szeptember 1—7-ig d. e. 11—12-ig lesz
nek. Tanszakok: zongora, hegedű, ének, 
zeneelmélet. Legalább 10 jelentkező nö
vendékkel megnyilik a játékiskola is 
(zenei-ovoda). Tandíj változatlan. Rész
letes felvilágosítás a Zeneiskolában 
(Muzeum-földszint) nyerhető.

Az Egyesült Prot. Gimnáziumban
a javító-, különbözeti- és magánvizsgák 
szeptember 1-én reggel 8 órakor kezdőd
nek. Szeptember 3—5-ig a pótérettségi 
Írásbeli része, 7-én pedig a szóbeli 
vizsga lesz. A pótbeiratások ideje szep
tember 3—4. A tanévet szeptember 8-án 
nyitják meg, a tanítás (eltérően az év
könyvben közölt időtől) szeptember 9-én, 
szerdán reggel 8 órakor kezdődik.

Az állami polgári fiú- és leány
iskolában a pótbeiratások szeptember
1., 2. és 7-én lesznek. A javítóvizsgák 3-án, 
a különbözeti és magán vizsgák 4-én és
7- én lesznek. Tanévnyitás szeptember
8- án, kedden reggel fél 9 órakor lesz, 
a tanítás kezdete 9-én reggel 8 óra.

A Széman-Intézettel kapcsolatos 
női kereskedelmi tanfolyamon a javító 
és pótvizsgákat augusztus 29 én tartják 
meg. A pótbeiratások ideje szeptember
2—3. A tanítás szeptember 9-én kez
dődik.

Az állami elemi fiú- és leányisko
lában a javítóvizsgák augusztus 31-én 
délelőtt 8—12-ig lesznek megtartva. 
Beiratások szeptember hó 1., 2. és 3-án 
délelőtt 9 órától 12 óráig. A tanulók 
hozzák magukkal Értesitőkönyvecské- 
jüket, az I. osztályba beiratkozók pedig 
szüleik kíséretében jelenjenek meg és 
hozzanak magukkal születési anyakönyvi 
kivonatot. Beiratási dij 1 pengő, mely
nek fizetése alól csak a szegénységi 
bizonyítvánnyal rendelkezők mentesül
nek. — Az iparos és kereskedő tanonc
iskolában a beiratkozások szeptember
1. 2. és 3-án délután 2—4-ig lesznek 
megtartva. A beiratkozók hozzák ma
gukkal a tanoccszerződésük másolatát. 
Beiratási dij 1 pengő, melyet mindenki 
köteles megfizetni. Á késedelmes be
iratkozók ellen az iskolaigazgatóságok 
az eljárást megindítják.

m BAROSS ROVAT.
j - A  i ------------------------------------
InftPÍSEj A Baross Szövetség rim aszom bati 

csoportjának közlem ényei.

Mit kér a Baross Szövetség a 
társadalomtól?

Ha azt akarjuk, hogy ebben az or
szágban a mérleg serpenyője gazdasági 
téren is a mi javunkra billenjen, hogy 
a keresztény kereskedő és iparos való
ban boldogulni tudjon, sőt fokozatosan 
versenyképes is legyen, nem szabad ezt 
a nehéz feladatot egyedül és kizárólag 
a kereskedőre és Iparosra hárítani, mert 
egyedül magára hagyatva, azt elvégez
ni nem tudja, de minden jó magyarnak 
melléje kell állnia és szeretettel, áldo
zatkészséggel támogatni kell őt ebben 
a küzdelemben 1

Támogatni kell a keresztény kereske
dőt és iparost nemcsak lelkes emberek
nek, de támogatni kell őket a társada
lom összességének, mert minden fillér, 
amely keresztény kézből keresztény 
kézbe vándorol, egy újabb tégla a nem- 
zetépités munkájában, egy-egy újabb

" P l  _  J í  S z ljjá rtó -u tca  52. szám a la tt 
X i l f j U - t l  egy j(ji,arban |evfl 2 szoba,

konyha és mellékhelységekből álló 
ház kerttel. Érdeklődni lehet ugyan
ott a tulajdonosnál. 3—3

darab kenyér, mely végeredményben a 
nemzet egyetemének ad erőt és lendü
letet a további küzdelemhez. '

A Baross Szövetség kéri az egész 
magyar társadalmat, gondolja meg azt, 
hogy amikor a keresztény kereskedőt 
és Iparost támogatja, midőn annak élet
színvonalát és társadalmi helyzetét emeli, 
ez részéről nem szívesség, nem áldozat, 
hanem kötelesség a nemzet egyetemes 
érdekével, főleg az ifjúsággal szem 
ben, melynek ilyen módon a gazdasági 
pályákon való elhelyezkedését nemcsak 
lehetővé, de kívánatossá is teszi.

S P O R T .
Labdarúgás.

Vitéz dr. Puskás Zsigmond a Tö 
rekvés uj elnöke. R. Törekvés augusz
tus 14-én este rendkívüli közgyűlést 
tartott Pohoczky László ügyv. alelnök 
elnöklete mellett. A gyűlés egyetlen 
tárgya a Koncz András eltávozásával 
megüresedett elnöki tisztség betöltése 
volt. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
a sportegyesület elnökévé vitéz dr. Pus
kás Zsigmond városi tanácsnokot vá
lasztotta meg. Nevezett az egyesület ve
zetését szeptember elején veszi át és 
minden remény meg van arra, hogy sze
mélye által a rimaszombati sportélet 
egészséges és fejlődőképes lendületet 
nyer. A rendkívüli közgyűlés az egye
sület diszelnökeivé megválasztotta : dr. 
runyai ’Sóldos Béla főispánt, dr. Horváth 
Árpád alispánt, Éva László polgármes
tert, dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőorvost 
és dr. Löcherer Géza kir. közjegyzőt.

Nemzeti fllmszinbáz kft.
Az elmúlt heti műsorból — az álta

lános gyász enyhítése folytán — sorra 
került a „Bob herceg", amely filmvál
tozatában kissé bohózatszerü izt kapott. 
A túlzásokért azonban a kedves roman
tika, a díszes kiállítás és az örökszép 
Huszka-zcne nyújtott kárpótlást. Szerdán 
és csütörtökön a nagy temetés miatt az 
előadások elmaradtak.

Most szombaton és vasárnap Bónyi 
Adorján „Kisértés" cimü nagy sikert 
aratott filmdrámája kerül sorra. Az 
újszerű és érdekes problémát tárgyaló, 
izzó levegőjű történetet a magyar szín
játszás két ellentétes zsánerű, izmos 
tehetségű csillaga: Bulla Eima és Ka- 
rády Katalin játszák. Társaik a kitűnő 
Nagy István és Hajmássy Miklós, vala
mint a régen látott Halmay Tibor. A 
filmet csak felnőttek nézhetik meg. — 
Augusztus 31-én, hétfőn és szeptember 
1-én, kedden kettős nagy kalandos-mű 
sort ad a mozgóképszínház. A „Harcra 
születtem" vadnyugati történet hőse 
Tóm Tyler. Kisérő a „Szingalézi tragé
dia". — Szeptember 2-án, szerdán és
3-án, csütörtökön a francia Akadémia 
aranyérmével kitüntetett remekmű : „Az 
alkonyat" kerül sorra, amely egy öregedő 
férfi és egy fiatal lány tragikus szerel
mét tárgyalja. Főszereplők Raimu, a 
francia Csortos és Jaquelline Delubac. 
Az izgalmas filmdrámát csak a 16 éven 
felüliek tekinthetik meg. — A jövő hét 
végén Charles Boyer nagy filmje; a 
világsikert aratott amerikai regény film
változata, a „Mellékutca" kerül bemu
tatásra.

M a s a m ó d -
üzlethelyiség berendezéssel, for
galmas helyen

n o v e m b e r  h ó  1 - t ő l ,
esetleg előbb is kiadó. Bővebb 
felvilágosítást nyújt Szoyka Pál, 
Dohánynagyáruda.

113/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Tardos Henrik, Berettyóújfalu ügy

véd által képviselt özv. Küchler Ferencné 
ujirázi lakos javára 959 P tőke és több 
követelés és járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával, a be
rettyóújfalui kir. járásbíróság 1940. évi 
2325. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szeve- 
dőtől 1942. évi junius hó 15-én lefoglalt 
3950 pengőre becsült ingóságokra a ri
maszombati kir. jbiróság Pk. 5394/42. 
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, 
továbbá a foglalási jkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatők javára is az árve
rés megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs. A vég
rehajtást szenvedő lakásán : Rimaszom
bat, Süteő-pusztán leendő megtartására 
határidőül 1942. évi szeptember hó 7. 
napjának délutáni 16 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, te
henek, ló és borjú s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet Ígérőnek, de legalább a 
becsár Vs-részéért, készpénzfizetés mel
lett el fogom adni még akkor is, ha a 
bejelentő fél a helyszínen nem jelenne 
meg, ha csak ellenkező kívánságot írás
ban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1942. évi augusztus 18.
Kitűzési dij: 6 P 42 f.

Bajkai Gyula s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

93/1942. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Baráth László rimaszombati ügy

véd által képviselt Demeter Kálmán uza- 
panyiti lakos javára 1811 P 40 f töke 
és több követelés és járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a rimaszombati kir. jbiróság 1941. 
évi 934—7 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1942. évi máj. 26-án lefoglalt 
2800 pengőre becsült ingóságokra a fenti 
kir. jbiróság Pk. 5354/42. sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, továbbá a fog
lalási jkönyből ki nem tűnő más foglal
ta ik  javára is az árverés megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha 
kielégítési joguk ma is fennáll és ha el
lenük halasztó hatályú igénykereset fo
lyamatban nincs. Végrehajtást szenvedő 
lakásán : Uzapanyit községben 166. sz. 
a. leendő megtartására határidőül 1942. 
évi szeptember hó 7. napjának délutáni 
14 órája tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt lovak, ökörtinó, üsző, tehenek 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
de legalább a becsár Vs-részéért, kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni még 
akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí
nen nem jelenne meg, ha csak ellenkező 
kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1942. évi augusztus 19.
Kitűzési dij: 6 P 42 f.

Bajkai Gyula s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


