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Templomrombolúk
Szeptember 4-én éjszaka meg

szólaltak a szirénák. Orosz repü
lőgépek szálltak be szent hazánk 
területére. A „Duna királynője" a 
csend palástjába burkolózott. Ki
aludt minden fény, csak a „Sztalin- 
gyertyák" világították meg a leve
gőt. A zuhanóbombázó öblös keb
léből alázuhanó első bomba a bu
dai komor park mélyén — melyet 
megérintett már a múlandóság szel
lője — álló díszes neobarokk temp
lomra esett, ezzel szimbolikusan is 
hirdetni kívánván, amint azt a kö
vetkezőnapi reggeli rádióberaondás 
is megállapította, hogy a bolseviz- 
musnak célja az értékrombolás.

Az emberléleknek legnagyobb 
értéke, amellyel az állati sorból ki
emelkedik : a lelke, az isteni lényeg. 
A lelket Isten oltotta bele az em
berbe, hogy minden szépre, jóra, 
nemesre felhasználja, hogy virágai
val megszépítse az életet, s az élet 
durva, gálád valóságain túl keresse 
a magasabbrendüséget — az Istent.

Az Isten-eszmény él minden lé
lekben, egyiknél csiszoltabb, má
siknál durvább alakban. Az Isten
élmény a legmélyebb emberi tu
lajdon, azt belőle kiölni, azt kisza
kítani nem lehet, s talán ideig-óráig 
el lehet tompítani az Isten utáni vá
gyat, de az emberiélek kitörölhe
tetlen jellegét nem lehet végleg el
temetni.

A bolsevizmus a közösség szent 
eszméit megcsufolta, mert a közös
ségnek csak egy formája lehet, 
amely fennállhat: a lelki közösség, 
amelyet a Szentlélek, Istennek lelke 
vezérel. A bolsevizmus rablóközös
ségét, amely az emberek véréből, 
könnyéből, panaszából épült fel, a 
lelki élet teljes kikapcsolásával 
akarta fenntartani, mert érezte, hogy 
ha egyszer megszólal az emberek
ben a lélek, akkor összeomlik pün
kösdi királysága. Ezért záratta be 
a templomokat, ezért alakitatta át 
színház- és tánctermekké Isten há
zait, hogy a világi élet mákonya 
elfelejtesse Istent, elfelejtesse azt, 
hogy az emberi életnek nem egye
düli célja az evés, ivás és a szen
vedélyek kilobbantása, hanem va
lami más. Azért szakította szét a 
legszentebb kötelékeket, a családi 
élet szent bilincseit, hogy az er
kölcsi élet legteljesebb lezülleszté- 
sével uralkodjék a gonosz, az er
kölcstelenség, az antikrisztus, az 
anyag.

Pár évvel ezelőtt a szovjet kivitte 
népei közé a rádiófelvevőt, dicsé
rendő a szovjet-paradicsomot: a 
léleknélküliség alkotásait. Egy sze
gény muzsik annyit lehelt a fel
vevőbe: „Pomoc — Segítség!“, az
után puskaropogás hallatszott a 
mikrofonból, de a „Pomoc" szó 
belesirt az emberlelkekbe, s e szó
ból, amely feltárta a szovjet egész 
Ielkinyomát, született meg a mai 
keresztes hadjárat, amelynek célja

Rimaszombatban a keleti harcté
ren küzdő honvédeink számára a 
téli-ruhagyűjtés az elmúlt hét két 
napján folyt le és nem várt, nagy
szerű eredménnyel zárult. Érdeme 
ez elsősorban a város hazafias ér
zelmű lakosságának, amely — meg
értve a legelső magyar asszony 
kérő szavát — rang és felekezeti 
különbség nélkül sietett a maga 
kicsiny, vagy nagy áldozatát a Haza 
oltárára elhelyezni. Dicsérete azon
ban ez a szép eredmény a gyűj
tési mozgalmat előkészítő és azt 
végrehajtó nemes asszonyainknak, 
a helyőrség tagjainak, elsősorban 
azonban a l e l k e s  buzgalommal 
gyűjtő levente ifjaknak és leányok-

visszaadni az orosz népnek Istent, 
visszaadni a Krisztust, felállítani 
mindenütt a keresztet, s az orosz 
népnek visszaadni azt a mély, bo- 
rongós, kissé titokzatos ázsiai lel
ket, amely oly sok rokonságot 
árul el a magyar lélekkel.

Azért küzd a magyar honvéd a 
messzi végeken, hogy egy nép 
megtalálja önmagát, fellelje a lel
két, átölelje a keresztet és nézzen fel 
a megváltás csodájára, a Megváltó

nak. A végeredmény azt mutatja, 
hogy a lakosság 50 %-ára — tehát 
minden második tagjára —egy-egy 
darab adomány esett, amelyhez ha 
még hozzászámítjuk a pénzadomá
nyokat is, elmondhatjuk, hogy ke
vés magyarországi vidéki város di
csekedhetik hasonló gyűjtési ered
ménnyel.

Az eddigi adatok szerint a vár- 
megyeházán alispánunk felesége, 
dr. Horváth Árpádné vezetése mel
lett működött Női Honvédelmi 
Munkaszervezethez szeptember 10- 
ig 522 drb téli-holmi és 255 P kész
pénz folyt be. A leventék gyűjtése 
által 2667 drb téli-holmi és 690 P

hűséges szent szemeibe, amelyből 
a megbocsátás, a kegyelem és a 
megsegítés sugárzik alá.

Magyar Testvér, érted is küzdő 
bajtársad az orosznak lelkét akarja 
visszaadni, nyíljon meg a te lelked 
is, hogy annak fényétől egy elnyo
mott nép könnyáztatta arca lélek- 
arcuvá váljék, s felszabadultan át- 
kos bilincseiből ne legyen többé 
templomrombolók eszközévé. S...I.

30 fillér készpénz futott be. ösz- 
szesen tehát 3189 vegyes téli-ruha 
és felszerelés, valamint 945 P 30 
fillér készpénzadomány. Tekintettel 
arra, hogy kisebb-nagyobb adomá
nyok még lapunk zárta után is be
folytak, a végeredményről csak jövő 
számunkban hozhatunk részletes 
jelentést. Itt is megemlithetjük azon
ban, hogy a gyűjtött holmik rend
kívül hasznavehetők és minden 
tekintetben a célnak megfelelők. El
késett adományokat a Levente Egye
sület lelkes elnöksége, amely dr. 
Mariányi Pál elnök és Aío/nórSándor 
főoktató vezetése mellett végzett 
nagyszerű munkát, e hét elején még 
elfogad.

Statárium az elsőtétités alatti bűncselekményekre.
A  szov je t rep ü lök  tá m a d á sa i m ia t t  e lr e n d e lté k  a h on i 

lé g v é d e lm i k é sz ü ltsé g e t .

Mint már jelentettük, szeptember 
4-éről 5-ére virradó éjszaka légi 
riadó ébresztette fel Rimaszombat 
lakosságát. Szombaton reggel a 
rádióból tudtuk meg, hogy

szeptember 4-én éjszaka 23 
óra 35 perckor több ellenséges 
szovjet repülőgép támadást in
tézett Észak- és Középmagyar- 
ország több helysége ellen. 
A támadás kizárólag polgári 
épületeket ért és 9 halálos ál
dozatot követelt, köztük két 
ártatlan leánygyermekét is. A 
súlyosan sebesültek száma 20. 
A legkomolyabb sérüléseket a 
budapesti városmajori templom 
és Zilahy Lajos iró budai vil
lája szenvedte.

Az ellenséges repülőgépek egyrésze 
úgy jövet, mint visszamenet érin
tette Rimaszombat légiterét is. A

város elsötétítése azonban gyors 
és sikeres volt.

A m. kir. honvédelmi miniszter 
szeptember 5-én, szombaton az 
egész ország területére kiterjedően

elrendelte a honi légvédelmi
készültséget.

A város polgármestere dobszó, vi
téz dr. Bükky Jenő, a rendőrkapi
tányság vezetője, légoltalmi pa
rancsnok pedig falragaszok utján 
tudatták a l é g i  v e s z é l y  fennál
lását és a védekezéssel kapcsola
tos tennivalókat. A sötétség beáll
tával — a rádió által naponta kö
zölt időpontban — az utcákat, ösz- 
szes épületeket és a jármüveket el 
kell sötitéteni. A helyiségeket ak
kor sötétítjük el tökéletesen, ha 
azokból még az ajtók és ablakok 
nyitásakor sem szűrődhetik ki fény 
a szabadba. Még az udvarra nyíló

helyiségek ablakait is gondosan 
kell elsötitéteni. Esetleges újabb 
légvédelmi riadó esetén óvakodjunk 
a vakrémület keltésétől és céltalan 
futkosástól és aki teheti, nyugod
tan vonuljon le a rendelkezésére 
álló óvóhelyre, amelyeket haszná
latra kész állapotba kell hozni. Min
denki — ne a helyzet parancsolta 
szükségességből, de

saját jól felfogott érdekében 
tartsa be a légoltalommal kap
csolatos rendelkezéseket,

amelyeket a hatóságok szigorúan 
ellenőrizni, a kihágásokat pedig 
büntetni fogják.

Ú ja bb  é jje li tá m ad ás.
Szeptember 9-én, szerdán este 

10 óra után 5 perccel városunkban 
ismét felbugott a légvédelmi sziréna. 
A riasztás éjfél után két óráig tar
tott. Ezen idő alatt — amint azt a 
Magyar Távirati Iroda is jelentette 
— Magyarország fővárosát és több 
helységét érte légi támadás. Pol
gári lakóházakban kevés kár esett,

............................... ............... .............. » " .................------- -------------------

Nagyszerű eredménnyel végződött Rimaszombatban 
a honvédeknek szánt téli-ruha gyűjtése.
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Tengernyi nehézség ellenére sem nyugszik soha a 
kutatómunka. Mindig csak előre a tökéletesebb felé! 
Philips a világ legnagyobb rádiógyára. Kutatólabo
ratóriumaiból kerültek ki azok a gazdag tapasztalatok, 
amelyek alapján a Magyar Philips Művek R. T. 
mérnökei tervezték és magyar munkások százai 
állították össze a minden rádiókereskedésben kap_- 

ható 1942-43 évi rádiókészülékeket.

három polgári személy meghalt hatban az ellenséges repülőgépek 
és többen megsérültek. Rimaszom- zúgása jól hallható volt.

Vétségeknek minősülnek a légoltalmi intézkedések elleni
kihágások is.

A honi légvédelmi készültség 
kapcsán hivatalosan közük, hogy a 
fennálló statáriális rendelkezések 
értelmében

az elsötétítés alatt történt lo
pások, betörések vagy rabló- 
támadások tetteseit a rögtön- 
itélő bíróság elé állítják és ha

lállal büntetik.
A honvédelmi törvény értelmében 

az elsötités alatt a légoltalmi intéz
kedések elleni kihágások vétsé
gekké minősülnek és azokat a bí
róságok fogházbüntetéssel sújtják. 
Ezzel összefüggésben a város lég
oltalmi parancsnokához beérkezett 
jelentések szerint a lakosság egy- 
része a riadó alatt a legelemibb 
óvóintézkedéseket sem tartja be, 
minek következtében már 21 eset
ben történt feljelentés. Az elsötités 
alatt egy meggyujtott gyufaszál, 
vagy égő cigaretta ezrek pusztulá
sát idézheti elő, ezért mindenkinek 
nemzeti kötelessége a kiadott ren
delkezések feltétlen betartása.

Vitéz dr. Bükky Jenő m. kir. rend
őrkapitány egyébként csütörtökön 
délelőtt a következő hirdetményt 
közölte dobszó utján a város la
kosságával :

„H  i r d e t m é n y .
A város légoltalmi parancsnoka 

nyomatékosan figyelmezteti a la
kosságot, hogy a kifüggesztett és 
közhírré tett légoltalmi rendelkezé
seket mindenki tartsa be.

Különösen tilos a légiriadó alatt:

1. Az utcán való tartózkodás.
2. Utcán, tereken, házudvarokon, 

általában a város belterületén ci
garettára, pipára való rágyújtás, 
zseblámpának, vagy bármely vi
lágítóeszköznek a használata.

3. A rádió által bemondott elsöté- 
titési idő pontos betartása min
denkinek legelemibb kötelessége. 
Nemcsak magának, hanem a vá
ros összes lakosságának személyi 
és vagyonbiztonságát veszélyez
teti minden e téren felmerült 
könnyelműség.

4. A nyilvános helyiségekben, ven
déglő, társaskörök stb. helyen 
tartózkodó közönség a légiriadó 
tartama alatt köteles azonnal 
óvóhelyre vonulni.

5. A kiadott légoltalmi intézkedé
sek ellen elkövetett kihágásokat, 
vagy vétséget a legszigorúbb 
büntetéssel fogja sújtani a ható
ság.

6. Figyelmeztet végül a város lég
oltalmi parancsnoka, hogy a 
különleges légoltalmi szolgálatra 
kijelölt egyének a légiriadó el
hangzása után azonnal jelent
keznek a beosztott helyükön.

Rimaszombat, 1942. szept. hó 10-én.
Légoltalmi parancsnok.11

Ugyancsak a rendőrség vezető
jének intézkedésére az elsötétítés 
alatt a filmszínház előadásai hét
köznap d. u. 4 és 6, vasárnap pe
dig 2, 4 és 6 órakor kezdődnek 
és legkésőbb 8 órakor végződhet
nek.

Megkötötték városunkban az első távházasságot.
A 2400/1942. M. E. számú kormány- 

rendelet lehetővé tette, hogy harctéren 
küzdő katonáink, amennyiben valamilyen 
gátló körülmény fenn nem áll, távollé
tükben is házasságot köthessenek a mö
göttes országrészben élő menyasszo
nyaikkal.

Rimaszombatban szeptember 5-én,
délben történt meg az első úgy ne

vezett „távházasság.*
A nem mindennapi esküvő a városháza 
tanácstermében folyt le, amelyet erre az 
alkalomra nemzeti színbe öltöztettek és 
virágokkal díszítették fel. Nagyszámú 
érdeklődő gyűlt össze a teremben. Az 
anyakönyvvezető asztala előtt két szék 
állott, az egyiken Majkó Rudolf repülő
szakaszvezető megnagyitott fényképe és 
egy katonasapka jelképezte a keleti harc
téren küzdő vőlegényt. Pontban egy óra
kor jelent meg fehér menyasszonyi ru
hában Káposztás Margit 19 éves varrónő, 
a boldog ara, tanújának : Éva László 
polgármesternek a karján. Helyet foglalt 
a másik széken, mig mögötte a két tanú : 
Éva László polgármester és ifj. Humay 
János állottak.

A házasságkötést dr. Gabonás János 
helyettes-polgármester, anyakönyvvezető 
végezte Fejes János anyakönyvvezető- 
helyettes segédletével. Fejes János fel
olvasta a harctéren készült hivatalos 
jegyzőkönyvet, amelyben Majkó Rudolf 
22 éves losonci magántisztviselő, repülő

szakaszvezető hajlandónak nyilatkozott 
arra, hogy feleségül veszi Káposztás 
Margitot. Dr. Gabonás János a jegyző
könyv alapján megállapította, hogy a há
zasság szabályszerűen köttetik meg és 
kérdésére a menyasszony is kijelentette, 
hogy hajlandó házasságra lépni Majkó 
Rudolffal. Az anyakönyvvezető erre há
zastársaknak nyilvánította őket, majd 
megható beszédben méltatta a nem min
dennapi frigykötés jelentőségét. Hang
súlyozta, hogy a távházasság sok lemon
dást, türelmet és áldozatkészséget kö
vetel a fiatal pártól, majd a vőlegény 
szerencsés visszatérésének reményében 
fejezte ki őszinte szerencsekivánatait az 
itthon ünneplő családnak. Megemlítette, 
hogy úgy a menyasszony, mint a vőlegény 
apja — akik a volt világháborút is vi
tézül kiállották — most a vőlegénnyel 
együtt küzdenek a szebb és boldogabb 
magyar jövőért.

Éva László polgármester gratulált el
sőnek a kipirult arcú fiatalasszonynak, 
majd átnyújtotta neki azt a díszes és 
hasznos ajándékot, amelyet dr. ’Sóldos 
Béla főispán által a vármegyei nép- és 
családvédelmi alapból, valamint Rima
szombat városa részéről nászajándékként 
adományozott összegből vásároltak. Az 
esküvő megtörténtéről a budapesti Rádió 
Bajtársi Szolgálata még az éjszaka fo
lyamán közölte a hirt valahol Oroszor
szágban bizonyára nagy örömmel fogadó 
fiatal férjjel.

---------------- ♦♦

Évnyitó ünnepélyek a középiskolákban.
Szeptember 9-én, szerdán valamennyi 

iskolában megkezdődött a rendes taní
tás. Előző nap, Kis Boldogasszony ünne
pén tanárok és tanulók az Isten házait 
keresték fel, hogy jövendő munkájukhoz 
az Ö segítségét és áldását kérjék. A 
róm. kát. templomban az ünnepélyes 
Veni Sancten a szentmisét Radány 
Lajos esperes-plébános mondotta, mig a 
szentbeszédet át. Bányai József gimn. 
hittanár tartotta. A ref. templomban 
Papp József, az evangélikusban pedig 
Smiá Lehel gimn. hittanárok hirdették 
az Igét. Az istentiszteleteken teljes szám
ban jelentek meg a gimnázium, a pol
gári iskolák és a Széman Intézet növen
dékei, valamint a rimatamásfalvai elemi 
iskola tanulói. Kedden délben folytak le 
a középiskolákban

az évnyitó ünnepélyek.
Az Egyesült Prot. Gimnázium diszbe

öltözött tornacsarnokában ez alkalomra 
megjelentek az igazgatótanács tagjai és 
a szülők nagyszámban. Varga Imre ref. 
lelkész, az igazgatótanács ügyv. elnöke 
a „Jövel Szentlélek" eléneklése után ma
gasan szárnyaló imádságban esedezett 
az Egek Urához, hogy áldja meg a taná
rok és tanulók munkáját. Hódolatteljes 
lélekkel imádkozott a súlyos megpró
báltatásokon átesett legelső magyar em
ber és a harctéren küzdő hős honvédek 
épségéért és egészségéért. Majd vitéz 
Fábián Vilmos tanügyi főtanácsos, Igaz
gató üdvözölte a megjelenteket és a 
tanuló ifjúságot. A komoly időkhöz illő 
egyenes és megszívlelendő szavakkal 
kérte a szülök társadalmának megértő 
támogatását az iskola nemescélu törek
véseinek megvalósításához, őszintén vi
lágított rá a tanulóifjúság kirívó hibáira, 
s utalva a mai sorsdöntő küzdelmekre, 
felhívta a tanulókat, hogy ne csak el
méletben tanuljanak a nagy elődöktől 
és a jelen hőseitől, de a gyakorlatban 
is valósítsák meg az ő példaadásukat. 
A nagy hatást keltett beszéd után vitéz 
Baráth Károly ev. lelkész, az Igazgató- 
tanács elnöke az Istentől kért erőt a 
kitűzött munkához, köszöntötte a nehéz 
feladat előtt álló tanári kart és annak 
uj tagját, s az Istenbe vetett hittel és bi
zalommal az 1942/43. tanévet megnyi- 
tottnak jelentette ki. A magyar nemzeti 
imádság eléneklésével ért véget a ben
sőséges ünnepség.

*

Az állami polgári fiú- és leányiskolá
ban nagyszámú érdeklődő közönség je
lenlétében folyt le az évnyitó ünnepély. 
„Mindent a hazáért" gondolatkörben el
mondott beszédével dr. Szeifarth Vilmos

igazgató nyitotta meg az uj tanévet 
„Hittel, akaraterővel, mindent lebiró 
elszántsággal telitett ifjakra és hon
leányokra van szüksége e nehéz idők
ben a hazának" — mondotta. Ezután 
az iskola uj tanítványai — mintegy 140 
növendék — tették le ünnepélyes kül
sőségek között az esküt a nemzeti zász
lóra. Majd Rokosz József, az iskola uj 
tanára emlékezett meg kegyeletes sza
vakkal a hősi halált halt vitéz nagy
bányai Horthy István Kormányzóhelyet
tesről, példaképül állitván az ifjúság elé. 
„Örökké élni fog az a nemzet, amelynek 
ilyen hőslelküen bátor vezetői vannak" 
— mondotta. Kovács Teréz, Balázs Ist
ván és Zsíros János tanulók szavalatai 
után Bállá Károly tanár Ismertette az 
iskolai rendszabályokat. A kedves ünne
pély a Szózat eléneklésével ért véget.

*
A Széman Intézettel kapcsolatos keres

kedelmi és polgári iskolai előképző tan
folyamok évnyitóján Frey Af. Consolata 
igazgató-főnöknő mondott hatásos meg
nyitó beszédet, ismertette az intézet 
fegyelmi szabályzatait és bemutatta a 
tantestület uj tagját: Rizsányi Mária 
polg. iskolai tanárnőt. Csernok Ildikó 
kér. isk. II. o. és Sánta Ilona kér. isk.
I. o. növendékek szép szavalatai emel
ték az ünnepélyes hangulatot, amely a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

*

A Zeneiskolában Lackner László igaz
gató mondott megnyitó beszédet és is
mertette az iskola tantervét.

Megkezdte működését a Hadigon
dozó Szövetség. A nemzetnek köte
lessége a háború sebesültjeiről és rok
kantairól való gondoskodás. Ez a gon
dolat vezérelte Kállay Miklósnét, a mi
niszterelnök feleségét, amikor Hadigon
dozó Szövetség néven uj szervezetet 
hivott életre. A célkitűzés az, hogy a ha
diszolgálatból már elbocsátott rokkan
taknak és hozzátartozóiknak, valamint a 
hadiözvegyeknek és hadiárváknak segít
séget nyújtsanak. A Szövetség azokat a 
katonákat veszi gondozásba, akik orvosi 
vélemény alapján harctéri szolgálatra 
többé nem alkalmasak. Ez a társadalmi 
szervezet elhelyezkedést kiván biztosí
tani rokkantjainknak. Törekedni fog arra, 
hogy a hadiözvegyek jobb életviszonyok 
közé kerüljenek, a hadiárvák pedig el
helyezést kapjanak a megfelelő jóléti 
intézményeknél. A Szövetség a magyar 
társadalom minden vezető tényezőjét be
kapcsolja munkájába.
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A  szóvj etiskolák a valóságban.
A m. kir. honvéd haditudósltósz-ázad közlése.

Sokszáz újonnan elfoglalt község
ben volt alkalmunk betekinteni a 
szovjet tanítási rendszerébe.

A vörösök már a kezdet-kezde
tén rájöttek: felfogásukat csak az 
iskolákon keresztül tudják átültetni 
az orosz nép leikébe. Megállapítot
ták, hogy a magántulajdon világá
ban nevelkedett emberekre — kü
lönösen fal usi viszonylatban — nem 
építhetnek, ezek sohasem lesznek 
a bolsevizmus hivei.

Ezért a legkisebb faluban is is
kolát létesítettek. Először nagyobb 
falusi házakban kezdtek tanítani — 
legtöbb esetben — szakképesítés 
nélküli pártemberek. A betűvetésnél 
sokkal fontosabb volt a bolseviz
mus népszerűsítése. Később egy
séges tipusu iskolákat kezdtek épí
teni.

Az épületeket vörös téglából húz
ták föl. Kívül nem vakolták. így 
már a színnel jelezték: a vörös 
iskolákban vörösre mázolják a lel

keket . . .  Az iskolaépületek négy- 
zetalakuak, egyszobás-konyhás la
kásuk is van bennük a tanítóknak. 
Az ablakok sürüek, de európai mé
retekhez viszonyítva szükek. A pa
dokban hármasával ültek a tanulók. 
A fehérre meszelt falakat a vörös 
eszmék mindenhatói: Marx, Engels, 
Lenin, Sztálin és más szovjetnagy
ságok mellett térképek s a vörös 
forradalom fontosabb jeleneteit meg
örökítő képek díszítik. Újabban a 
megszokott egyhangúságot a szö
vetséges hadseregekről és katonák
ról óriási tömegben kiadott falra
gaszokkal színezték.

Minden iskolának négyosztályu 
alsó, az elemi képesítésnek megfe
lelő és háromosztályu felső, a mi 
fogalmaink szerint polgári iskolának 
megfelelő tagozata volt. Magasabb 
képesítés eléréséhez még három 
„városi" osztályt kellett elvégezni 
és úgy iratkozhatott be az egye
temre, vagy akadémiára a hallgató.

Nem mulasztottuk el, hogy fal- 
vanként— legalább néhány percre — 
fel ne keressük az iskolát. Megle
petéssel tapasztaltuk, hogy minden 
épület mellé, — nagy és rendszeres 
következetességgel — ütött-kopott 
félszereket tákoltak össze jobbik 
esetben deszkából, de leginkább 
agyaggal tapasztott fonatból. Az 
összhangot még a legapróbb rész
letében sem tűrő gondolkodás és 
ízlés külső formájában is eltorzí
totta egy-kettőre az iskolát. A pi
rosbádoggal fedett tetőzetet, a ke
ményfából készített ablaktokokat, 
rámákat és ajtókat senki sem gon
dozta. Ha használhatatlanná vált az 
ajtó vagy ablak — egyszerűen be
falazták. A tetőfedő egy-egy helyen 
felpattant, az irtóztató sebességgel 
száguldó szél belekapaszkodott és 
sokszor köröskörül felgöngyölítette.

A rendszer központi irányítással 
és költségvetéssel építette az isko
lákat, fizette a tanítókat. Az épüle
tek karbantartása, a fűtés, világítás 
és takarítás azonban már a községi 
szovjettanácsokra hárult. így „egy

szerűsödött le“ a helyzet odáig, 
hogy alig hét-nyolc éves épületek 
elhanyagolt romokhoz hasonlítanak.

A vörös tanítónak még gondo
latban sem volt szabad lélekről, 
Istenről elmélkedni. „Marx meg
mondta*, „Engels kifejtette", „Le
nin és Sztálin bebizonyította", hogy 
„a világ összes' kérdéseiben a ko- 
munizmus jár egyedül a helyes 
utón" — ez volt itt minden érv és 
tanítás. Ez a „csalhatatlan tétel" 
nem tűrt ellenmondást. Aki tovább 
merészkedett, amögött azonnal be
csapódott a börtön ajtaja. . .

Itt bilincseket raktak a lelkekre.
Ferencz Gyárfás hadapr. őrmester.

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 ’/j-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Uj8ágom-Tflndérvá8ár, a 
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij Vx’évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal; 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16,
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A kötelességtelj esités és áldozatkészség eposza volt
v i t é z  n a g y b á n y a i  H O R T H Y  I S T V Á N

Kormányzóhelyettes munkás é le te  és hősi halála.
VARGA IMRE ref. lelkész, vármegyei törvényhatósági bizottsági tag emlékbeszéde 
Gömör és Kishont vármegye 1942. augusztus 29-én tartott rendkívüli közgyűlésén.

Az augusztus 20-iki déli hir döbbe
neté még mindig szorongatja a szivün
ket. Vitéz nagybányai Horthy István 
főhadnagy, Magyarország Kormányzó
helyettese repülőgépén, szolgálatának 
teljesítése közben hősi halált halt. Kilenc 
nap múlt el már azóta, s az egész or
szág még mindig ennek a szörnyű hír
nek a döbbenetében él. Az egész világ
ra kiterjedő háború drámai fordulatai
ban még mindig érezzük az első percek 
kétkedését: hátha nem igaz, lehetetlen, 
hogy igaz legyen, hiszen szülőknek és 
hitvesnek épen úgy, mint az egész nem
zetnek olyan nagy szüksége van vitéz 
nagybányai Horthy István fiatal, erős 
és egészséges életére.

De a hir igaz maradt. Egy tündöklő 
csillag hullt le a magyar égről, szoron
gató, félelmetes sötétséget hagyva maga 
után. Millió és millió magyar lélek álma 
foszlott szerteszét, s a magyar létnek 
bizonyára az ilyen nagy fájdalmát érezte 
a költő, amikor igy kiáltott:

„Magyarnak lenni ... tudod mit jelent? 
Magasba vágyva tengni egyre lent.“

Benne felmosolygott a magyar lélek 
és ez a mosoly fagyott meg arcunkon 
augusztus 20 án. Egy reménységünk 
megint elrepült. Akkor, amikor a leg
nagyobb szükségünk volt reá. A magyar 
sorsot történelme göröngyös utjain az 
tette nehézzé, hogy fennmaradásáért 
vívott szünetnélküli harcában mindig 
legjobbjai hulltak el. Hogy csak a ma
gunk nemzedékének az életénél marad
junk : 1918. október 31-én mártírhalált
hal az a Tisza István, akinek az életére, 
az erélyére, a tiszta gerinces lelkére 
és a bátorságára soha nagyobb szükség 
nem volt, mint halálának a napján, 
amikor a magyarság elveszítette önma
gát, önbizalmában megrendült és az ide
gen lélekfertözéssel szemben tehetet
lenné vált.

Mikor a ránk szakadó nemzeti sze
rencsétlenség sötét fellegei szövetsége
seink önérzetes magatartása által is 
kezdtek oszladozni, mikor Gömbös Gyula 
lelkén keresztül megérezte ez a nemzet, 
hogy merre visz az életútja, elveszítet
tük Ot az életkapuja előtt közvetlenül, 
amikor jelenlétére, lángoló lelkére és 
tekintélyére a legnagyobb szükségünk 
volt. Elment Darányi Kálmán, akinek 
a puszta jelenléte erőt és határtalan 
bizalmat kölcsönzött minden magyar 
embernek, akinek repülő útját mi fel
szabadulni készülő magyarok annyi 
reménységgel és izgalommal kisértük 
Berchtesgaden felé. Alig kezdte meg 
nagyvonalú remek munkáját Csáky 
István gróf, a magyar külpolitika cso
dálatos ihletésű művésze, fiatal élete 
felégett a haza, szolgálat és honszere
tet szent oltárán, s követte őt nemso
kára a magyar sors .lenni vagy nem 
lenni” szorongó kérdésében felőrlődött 
drága, jó Teleki Pál.

Ennyi keserves nemzeti csapás után 
kell megállanunk lélekben kormányzó
helyettesünk összeroncsolt teteme felett, 
hogy a szülőkkel, hitvessel és kicsiny 
árvával egyben sirassuk benne legszebb 
álmainkat. Sirassuk mindazt a sok drá
ga Ígéretet, amelyet számunkra Horthy 
István neve által adott a gondviselő 
Isten.

Ó h ,  hogyne fájna a s z í v , hogyne té- 
pelődnék a lélek, mikor most egyetlen
egy lapra lett feltéve, mikor minden 
bizonytalanná lett, s talán nem is szá
zadokra, hanem évezredekre születik 
meg az idők méhében magyar népünk 
jövendője is. Hogyne remegne a s z í v , 
mikor Benne láttuk és álmodtuk meg 
a jövendőnket. Benne nyert szárnyat a 
magyar lélek, benne lendült a magyar 
hit és erő és ez az erő most derékba 
tört, kétséget, félelmet és aggodalmat 
támasztva mindenfelé. Csak az érzi ezt 
a mélységes fájdalmat, akiben sorsunk
nak és küldetésünknek nyomasztó terhe 
és ezer gondja ott nyugtalankodik.

Augusztus 20. Az egész ország ke

reszténnyé lételünk emléknapját ünne
pelte. Arról a szövetségről emlékez
tünk, amelyet a magyarság Jézus Krisz
tussal kötött, amelyben a Krisztus Urunk 
váltsága és halála lett számunkra az 
élet. És ennek az emlékezésnek meg
ható és lelket épitő hitet és felelősséget 
ébresztő perceiben tette le Horthy Ist
ván főhadnagy fiatal életét, bizonysá
got téve arról, hogy nem számit az 
egyéni érdek és az egyéni élet ott, ahol 
a haza érdekéről, a haza életéről van 
szó.

Példájával, áldozatával beállott a ma
gyar hősök glóriás, megdicsöült sere
gébe. Csaba királyfi jár előtte, pásztor- 
tüzek mellett, téli esték meseszövögető 
csendjén majd vissza-vlssza száll a 
magyar nép képzeletének szárnyain. 
Történelmünknek, jövendőnknek példa
mutatója, hős ihletöje lett.

Ö is elmondhatta joggal és önérzettel: 
„Büszke magyar vagyok én, Keleten nőtt 
törzsöké fámnak”. A magyar faj ra
gyogó kivirágzása volt, testben és lé
lekben is a legszebb, amit a magyar 
valaha megálmodott. Családja kemény, 
erős férfiakat adott a nemzetnek. Ott 
lobogott bennük a honfoglaló magyarok 
elszánt és bátor lelke. A tér és idő 
korlátain túl nagyvonalúan és nagy táv
latokban gondolkoztak, láttak és hittek. 
Bizonyára Árpád, Szent István, Szent 
László, IV. Béla, Nagy Lajos és Mátyás 
király legjobb, leghűségesebb és leg
keményebb vitézei a föld és a kard 
szerelmesei. Török, tatár és német ve
szedelmek idején a leghívebb, leghű
ségesebb és legáldozatosabb magyarok. 
Nemzeti létünk terhét a hősies szol
gálat némaságával, panasz nélkül, a vi
tézi magyar lélek keménységével és 
szemérmességével hordozták. A magyar 
lélek és a m a g y a r  f a j  tehet
ségének és sokoldalúságának remek 
példáját adja a Horthy-család. A nagy
bátyja legendás hirü világháborús hu
szártiszt, az apa a „tengerre magyar” 
álom testetöltője, a világhírű tengernagy, 
a fiú a levegő csodált és irigyelt ma
gyar hőse. Két emberöltő találkozásá
ban igazolása annak, hogy mennyire 
nem vagyunk a múlté, hogy mennyire 
nyitva van utunkban az élet kapuja.

Csoda- e, ha a múlt világháború ször
nyű összeomlásában, amikor szennyes 
ár hullámai öntötték el a magyar éle
tet, mikor alattomos rabló hordák tép
ték, szaggatták a Szent Korona testét, 
mikor minden bizonytalanná lett, ami 
magyar, hogy akkor a magyar sors 
alélatlanságából a Gondviselés Horthy 
Miklós életén és szolgálatán keresztül 
jelölte meg számunkra az életbenmara- 
dás, majd a megerősödés és végül a 
felemelkedés útját. Micsoda nagy lelki 
erő kellett a letört és sárbataposott 
magyar zászlók láttán keményen és 
nem csüggedve megállani. Mikor szinte 
az egész ország a kétségbeesés, sőt a 
megsemmisülés kábulatában vergődött, 
Horthy Miklós maroknyi kis csapatá
val elindult, hogy megvalósítsa a lehe
tetlent, hogy a romjai alól emelje ki, 
állítsa talpra és erősítse a vérző és 
szerencsétlen Magyarországot. Az örök 
magyar lélek kelt életre benne. Az a 
lélek, mely a tatárjárás után betöltötte 
IV. Béla életét, a második honalapítóét. 
Ez a lélek Horthy Miklóst, az ország- 
gyarapitó kormányzót adta a nemzetnek. 
Reá minden magyar úgy tekint, mint 
nemzedék fölött álló örök magyar Út
jelzőre. Benne nyílt ki újra a magyar 
lélek és Benne lett újra és egészen 
magyar a magyar. Éretlen és meggon
dolatlan kilengések, kis távlatokban és 
önző érdekek megnyilatkozásának az 
idején alakja mindig az egyetlen és 
örök magyar irányt jelölte. A trianoni 
Magyarország legválságosabb éveiben, 
amikor sok ezer és ezer magyar lélek
ben az idegen hatalom erejének a lá
tására megrendült a hit és bizalom, 
Horthy Miklós arról tett újra tanúbi
zonyságot, hogy Isten malmai őrölnek 
és hogy ezek a malmok nekünk őröl

nek.
A kagyló falán a tenger vizének ret

tenetes nyomása alatt termelődik a 
gyöngy; a Horthy-család lelkiségét a 
magyar életre nehezedő kemény meg
próbáltatások, az áldozatok, a hűség, 
a becsület, az egyenesség és a vitézség 
formálták ki.

Ebbe a családi közösségbe érkezett 
meg a gyermek Horthy István. 10 éves, 
mikor az első világháború ránk szakad 
és 14 éves, mikor a magyar katona 
minden hősiessége dacára nem a fron
ton, hanem itt benn az országban el
veszítjük a háborút. Még gyermek, de 
már értett ahhoz, hogy az apai s z í v  
nyugtalanságát megérezze és megértse. 
Magyarország testét darabokra tépik, 
nemzeti becsületét hitvány árulók meg
gyalázzák. Édesapja szintén akaratlanul 
a küzdelem élére kerül, vonza a nem
zeti kötelességnek az a szent parancsa, 
amelynek nem lehet ellenállni. Ettől az 
időtől kezdve Horthy Miklós lelkének 
állandó sugározásában él Horthy István. 
A leggondosabb nevelésnél is többet 
jelent számára, hogy a novarai hős fia, 
hogy a haza iránti kötelességteljesités 
olyan példáját látja, amelynek a bűv
körében csak a legragyogóbb, a leg
tisztább és leghősiesebb lélek formá
lódhat ki.

Iskola- és tanulótársaitól tudom, hogy 
mint diák a megtestesült szerénység, 
jópajtás és nemes barát. Kötelességé
nek teljesítése sohasem teher számára. 
Akik megismerték, mind megszerették. 
Családja tradíciójának korszerű, rokon
szenves képviselője volt.

Az országos gyász szomorú napjai
ban hősi alakjáról és családjáról sok 
mindent elmondottak az arra hivatottak. 
Hadd emeljük ki a Reá való kegyele- 
tes emlékezés megható perceiben csa
ládjának és egyéniségének azokat a 
vonásait, amelyekben talán öntudatlanul, 
de mégis a legjellemzőbb formában 
nyilatkozik meg a törhetetlen magyar 
életerő.

A világháború elvesztése után a tör
ténelem titkait kutatók előtt nyilván
valóvá vált és pedig egyre világosabban, 
hogy nemcsak európai, hanem világ- 
viszonylatban is óriási történelmi for
duló sodrába kerültünk. A történelem 
titokzatos műhelyében hatalmas és ed
dig még nem látott erők érlelődtek, 
készülődtek és csoportosultak. Egyre 
világosabb lett, hogy a nagy világ- 
történelmi megrázkódtatás minden nép
re kihat, minden népet megmér és jaj 
annak a nemzetnek, amely a megmé
retés nehéz és keserves éveiben köny- 
nyünek találtatik. Ma már világosan 
láthatja mindenki, hogy Kormányzó 
Urunk ezt a világtörténelmi sorsfordulót 
a jövőt látó nagy államférfi bölcsessé
gével és ösztönös megérzésével előre 
látta és ezért indította apai álmainak 
testet öltését, István fiát az ipari, a 
mérnöki pályára. Tudta azt, hogy Ma
gyarország jövendőt csak úgy biztosíthat 
a maga számára, ha mezőgazdaságával 
összhangban és azzal szerves kapcso
latban önálló, nemzeti jellegű ipart fej
leszt ki.

Amikor még nem volt szó arról, hogy 
a magyarság vérszerint is vigye keresz
tül a gazdasági élet minden területén 
a magyar honfoglalást, amikor középosz
tályunk beteges előítélettel idegenkedett, 
sőt elfordult a gazdasági jellegű pályák
tól, Kormányzó Urunk fiát ebbe az irány
ba indította el, világosan látva, hogy 
számunkra az élet és halál kérdése ez.

Amilyen tudatosan végezte el ezt az 
utjelölést a gondos édesapa, épen olyan 
öntudatosan vállalta ezt az engedelmes 
fiú. Magyarsága ezért volt jövőtmutató, 
korszerű magyarság, s hogy a magyar 
dolgozók milliói könnyes szemmel tekin
tenek most tovatűnő alakja után, ennek 
a fájdalomnak az a magyarázata, hogy 
a magyar munka hősét, a motor szerel
mesét gyászolják és siratják Benne.

Amilyen szegény és elcsonkult a ma

gyar sors, ha gazdasági életében egyol
dalúan csak mezőgazdaságával foglalko
zik és elhanyagolja az iparát, s Idege
neknek engedi át a kereskedelmét, épen 
olyan elcsonkult a katonaélet, a honvé
delem Is, ha nem válik korszerűvé. Ezért 
lesz a tenger hősének a fia repülővé. 
Ezzel is messze kimagasló példát nyújtva 
nemzedékének.

Azok a katonai erények, amelyek há
borúban és békében egyaránt legfonto
sabb fundámentumai voltak nemzeti éle
tünknek, remek kivirágzásba jutottak el 
a repülőknél. Az egyéni bátorság és 
leleményesség, a halált megvető hősies
ség és az ellenféllel szembeni lovagias
ság, a harcmodorban való ötletesség és 
meglepetés, a szelek szárnyán való meg
jelenés és hirtelen tovatünés, mint a por- 
tyázó ősmagyarok harci erényei, csodá
latos módon öltöttek testet bátor piló
táinknál, akiknek legbátrabbika vitéz 
nagybányai Horthy István volt. Az ősi 
magyar lélek legjellemzőbb, legeredetibb 
vitézi vonásai, mintha a régi lovasok 
táltosokká váltak volna, újra előttünk 
állanak, hogy hirdessék a magyar élet 
kiapadhatatlan ősi forrásait.

Vér és lélek szerint igaz magyar volt, 
aki nevetve nézett szembe a halállal, 
aki félévvel ezelőtt tett esküjéhez hű 
maradt. Katonai szolgálatra önként je
lentkezett és a maga számára semmiféle 
kedvezést el nem fogadott. Bajtárs volt 
a szó legegyszerűbb, legtisztább és leg
hősiesebb értelmében. Amikor a haza 
fiaitól áldozatot kívánt, Ö a legtöbbet, a 
legnagyobbat és a legdrágábbat adta, 
— fiatal, viruló, reményteljes életét. De 
nemcsak ő adta ezt az életet, hanem 
hőslelkü édesapja is, a leghívebb és leg
hűségesebb magyar és a könnyeket 
száritó, sebeket kötöző, lelkeket vigasz
taló Nagyasszony.

De áldozatot hozott a hazaszeretet 
oltárán szorgoskodó, megtört hitves és 
az ártatlan kicsiny Istvánka, aki még 
csak nem is sejti, mit jelent egy viruló, 
hős és bátor édesapát elveszíteni !

Szivünket elfogja Kormányzó Urunk 
családja iránt érzett mélységes és igazi 
részvét. Forró imádságban kérjük az 
egek Urát, hogy tartsa meg Öt és ked
ves családját testi és lelki egészségben 
és erőben. Emberi vigasztalás helyett 
adjon Neki a Gondviselő enyhületet és 
vigasztalást. Adjon vigasztalást abban, 
hogy ma az egész ország osztozik velük 
a mélységes gyászban, hogy történelmivé 
magasztosult alakját körülveszi az egész 
nemzet ragaszkodása, hálája és soha el 
nem múló szeretete.

A nemzeti kötelességek előtt álló 
magyarok pedig hordozzák hősies lé
lekkel ezt az újabb nemzeti csapást, 
úgy amint az elhunyt hőshöz illik. — 
Merítsünk áldozatos életéből készséget 
a további áldozatokra és tegyünk bi
zonyságot a költővel:

„Él még, él az Isten... Magyarok Istenei 
Elfordítva nincsen még e népről szeme, 
S az még, aki régen !
Harcra hát, magyar nép I Isten a vezéred: 
Diadalmat szerez a te hulló véred 
Minden ellenségen.”

A nemzeti kötelességek teljesítésének 
terhe alatt ne nyiljon panaszra egyetlen 
egy magyar ajak sem. Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó urunk csa
ládja hősies és önfeláldozó lélekkel 
hordozza a reá kimért keresztet. Nem 
fog zúgolódni és nem fog panaszkodni 
ellene. Vállalja azt, mint magyarságá
nak keresztjét a jobb és boldogabb 
magyar jövendő Ígéretével. Legyünk 
hozzá méltó alattvalók abban, hogy 
nemzeti kötelességünket egészen az 
önfeláldozásig teljesítjük. Hozzá mind
halálig hívek maradunk.

Ez a legmegrázóbb, egyben a legfel- 
emelőbb tanítása vitéz nagybányai 
Horthy István életének és halálának.
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Vitézi esküt tett a vármegye legidősebb tűzharcosa.
Gömör is Kishont vármegye Vitézi 

Szike szeptember 6-án, vasárnap dél
ben újabb négy világháborút járt, nagy
ezüst vitézségi éremmel kitüntetett gö- 
möri tűzharcost sorolt tagjai közzé. 
Az eskütételt a harctéren tartózkodó 
vitéz Rajhdthy Sándor vm. vitézi szék
kapitány helyett vitéz Keresztes László 
ny. a. százados, vitézi széktartó végezte. 
Üdvözölvén a megjelent vendégeket — 
akiknek sorában ott láttuk ár. Gabonás 
János helyettes-polgármestert, ár. Ma- 
riányi Pált, a Levente Egyesület és 
vitéz Kemény Gézát, a HONSz helyi
csoportjának elnökét, — felolvasta a 
négy felesketendő vitézjelöltre vonat
kozó legfelsőbb rendelkezést. — Majd 
vitéz Zalaváry Gyula vámszaki főfel
ügyelő felolvasta az eskümintát, amelyet 
a már idősebb korban lévő jelöltek 
emelt hangon s meghatva mondtak el. 
Vitéz Keresztes László széktartó ezután 
feltüzte a vitézi jelvényeket, kiosztotta 
az igazolványokat és kézfogással a Rend 
tagjai sorába vette fel:

Ádám József földmives, volt tart. 
szakaszvezetőt, Détér; Balázs József 
várhosszuréti ig.-tanitó, volt egyéves 
önkéntes-tizedest; Kékedi (Kaszper) 
György földmives, volt gyalogost, Mig- 
lécpataka és Lentivári (Lentovszki) And
rás jolsvai vendéglős, nyugállományú 
törzsőrmestert. Ez utóbbi most töltötte 
be 76. életévét és 1914-ben fiával együtt 
önként jelentkezett a harctérre és a

16. honvédgyalogezred kötelékében küz
dött, ma tehát Gömör és Kishont vár
megye legidősebb tűzharcosa.

Vitéz ár. Vereczkey Gyula városi 
tisztiorvos, a Gömör és Kishont vár
megyei Vitézi Szék Társadalmi Bizott
ságának elnöke intézett szép beszédet 
az uj „nemzetes urak“-hoz. Hangsú
lyozta, hogy a Vitézi Rendbe való fel
vételüket annak a kötelességteljesitési 
többletnek köszönhetik, amit a világ
háborúban kifejtettek. A kötelességtu
dásnak ezzel a felfokozásával keli a 
vitézeknek a polgári életben is működ
niük, hogy valóra válthassák vitéz nagy
bányai Horthy Miklósnak, a Rend meg
alapítójának messze célú elgondolását. 
Majd méltatta a Vitézi Rend jelentő
ségét, amely az örök magyar katona
eszmény jegyében született meg. Ennek 
a katonai léleknek kell betöltenie ma 
az egész nemzetet, mert — ahogy a 
jelen háború példái is mutatják — a 
lélek magasan felülmúlja a nyers anya
got. Vitéz Vereczkey Gyula külön is 
köszöntötte vitéz Lentiváry Andrást, 
akit mint Rimaszombat város szülöttét, 
a Katolikus Kör buzgó tagját és volt 
honvédtársát is dr. Gabonás János he
lyettes-polgármester is meleg szavakkal 
üdvözölt. A Magyar Hiszekegy elmon
dásával végződött az emelkedett han
gulatú kis ünnepség, amelyet a „Tompa*- 
étteremben a szokásos vitézi áldomás 
követett.

Ón tnö&olya
— amely elővillantja jólápolt fogait — leghatásosabb hódító- 
eszközeink egyike. Ezt a biztonságot csupán egy ODOL-ápolta 
szál nyújtja. ODŐL - fogpép alaposan tisztítja a fogak közötti 
részt is. megöli a bomlasztó baktériumokat, az üdeség és az 
ápoltság természetes érzését biztosítja. Szájának kellemes illatú 
és egészségüggi védelméről az O D O L - fogpép gondoskodik.

ODO
fog  pép

________ M A G Y A R O R SZ Á G I O D O LM Ü V E K  R. T. BUDAPEST

M e gje le n t a zsid ó biitoktö rvé ny 
végrehajtási utasítása.

A  b a jtá r s i e g y ü tté r z é s  
szép  példája.

Rimaszombat megyei város tiszt
viselői és alkalmazottai Éva László 
polgármester kezdeményezésére kö
vetendő szép példáját mutatták a 
harctéren küzdő társaik és azok 
hozzátartozóinak lélekben és anya
giakban való megsegítésére. A 
város valamennyi tisztviselője és 
egyéb alkalmazottja elhatározta, 
hogy a háború tartama alatt min
den hónapban havi fizetéséből bi
zonyos összeget a városi szám
vevőség utján olyan közös célra 
ajánlj fel, hogy az egybegyült 
Összegből a hadbavonult kartársak 
arra rászoruló hozzátartozóit meg
segítse, a harctéren küzdőknek pe
dig szeretetadományokat juttasson 
el. A pénzzel való segítésben első
sorban a város kisfizetésű alkal
mazottainak hozzátartozói része
sülnek. A z akció keretében a vá
ros tisztviselői kara a saját ke
belében is megalakítja a Bajtársi 
Szolgálatot és az összekötő sze
repet a hadbavonultak hozzátarto
zói és a szükebbkörü bizottság 
között a hölgytisztviselök fog ják  
ellátni, akik a harctéren küzdők 
családjait gyakorta felkeresik. — 
Szeptember hónapban erre a célra 
már mintegy 100 P. gyűlt össze. 
A városi tisztviselőknek a komoly 
időkhöz mért önzetlen, szép cse
lekedetét méltán állíthatjuk köve
tendő példaként a többi közhivata
lainknak és nagyobb létszámmal 
dolgozó intézményeinknek.

Meghalt Móricz Zsigmond. A jelen
kori magyar irodalom egyik legnagyobb 
alakja: Móricz Zsigmond a kiváló dráma- 
és regényíró szeptember 5-én, 63 éves 
korában Budapesten elhunyt. Hétfőn te
mették el országos részvét mellett. — 
Móricz Zsigmondot, akit évekkel ezelőtt 
Rimaszombat is szeretetébe fogadott 
itteni irodalmi szereplése kapcsán, 
közeli kapcsolatok fűzték Gömör 
megyéhez. Első felesége Gömörből szár
mazott, fiával együtt Rozsnyón van el
temetve, s a nagy iró gyakran kereste 
fel a szivének kedves sírokat. Váratlan 
halálát agyvérzés okozta, amely egy hét 
alatt végzett vele.

Rimaszombat megyei város 1943. 
évi költségvetése elkészült és azt a vá
ros képviselőtestülete a hét végére ösz- 
szehivott ülésén tárgyalja le.

Javító érettségi vizsgák. A Rima
szombatban megtartott ref. egyházkerü
leti javító- és pótérettségi vizsgákra 15- 
en jelentkeztek. Ebből 14 egy-egy tárgy
ból tett javítóvizsgát, egy jelentkező pe
dig teljes érettségire állott ki. Vaiameny- 
nyi javító vizsgára jelentkező jól meg
felelt, az utóbbit azonban egy tárgyból 
viszavetették. A szeptember 7-én lefolyt 
szóbeli vizsgán Varga Imre ref. lelkész 
elnökölt, a kultuszkormányt Zsupán 
László, a miskolci ref. gimnázium igaz
gatója képviselte. A vizsgáztatóbizottság 
tagjai voltak : vitéz Fábián Vilmos igaz
gató, dr. Bolla József, K. Nagy István, 
Kunos András és Kovács József tanárok. 
A jegyzői tisztet Smid Lehel tanár töl
tötte be.

Halálozás. Petrád Petróczy Pál nyug. 
ig.-tanitó 9-én hosszas szenvedés után 
54 éves korában Rimaszombatban meg
halt. Temetése pénteken folyt le nagy 
részvét mellett. Halálát özvegye, sz. Hol- 
kó Jolán és kiterjedt rokonság gyászolja.

Magánszemélyek is küldhetnek me
leg-holmit a harctérre. Illetékes kato
nai körök közük, hogy adott címre ma
gánszemélyek is küldhetnek egy Ízben 
a keleti harctérre kizárólag téli ruhát, 
vagy meleg holmit tartalmazó csomagot. 
Ezt a szándékot azonban legkésőbb 
szeptember 15-ig rózsaszínű tábori leve
lezőlapon be kell jelenteni a „Tábori 
posta igazgatóságáénak, Budapest. A 
csomag legfeljebb 10 kg lehet.

A R im aszom bati T aka ré kpénz tá r, várm e
gyénk leg rég ib b  pénzin téze te  B ETÉ TE KE T 
kedvező kam atozásra e lfo g a d  és azokból 
v issza fize téseket m ind enko r azonnal te lje s ít.

Vonatkorlátozások. A MÁV Igazga
tósága szeptember 9-én takarékossági 
és áruforgalmi szempontokból néhány 
vonatpár közlekedését beszüntette. Ri
maszombati vonatkozásban elmarad a
d. e. 8 óra 10 perckor Osgyánba induló 
és a 9 óra 35 perckor Osgyánból érkező 
vonatpár. Megszűnnek egyelőre a Feled 
felé induló és Miskolcra csatlakozással 
biró 20 óra 31 perces, valamint a 22 
óra 37 perckor ide érkező feledi vonatok. 
Ezzel szemben a Rimaszombatból d. u. 
14 óra 46 perces vonatnak csatlakozása 
van Miskolcra, ahová 19 óra 07 perc
kor érkezik.

Elveszett a múlt hét szombatján, 
délben fél 1 órakor a városháza előtt 
egy fedélnélküli férfi zsebóra. A becsü
letes megtalálóját kérik, adja be a „Gö
mör* kiadóhivatalába.

Kállay Miklós miniszterelnök még 
bemutatkozóbeszédében kijelentette, 
hogy a kormány a zsidóbirtokok 
fokozottabb és gyors igénybevéte
léről a fajvédelem alapján gyökeres 
megoldást biztositó törvényjavasla
tot terjeszt a törvényhozás elé. A 
javaslat hamarosan elkészült, az 
országgyűlés mindkét háza letár
gyalta és elfogadta. Az uj törvény 
az Országos Törvénytárban szep
tember 6-án került kihirdetésre és 
két nappal a kihirdetés után, szep
tember 8-án a Budapesti Közlöny
ben megjelent a kormány végre
hajtási rendelete is. A rendelet azt 
célozza, hogy a termelési érdekek 
szem előtt tartásával mielőbb ke
resztény kézre jussanak a kisebb 
zsidóingatlanok is. A rendelet gon

doskodik arról is, hogy az eladásra 
kerülő ingatlanok megvásárlásában 
a hadiszolgálat senkit se akadá
lyozhasson meg.

A gyermeki lélek jótékony megnyil
vánulása. Kovács Alica II. o. polgárista 
növendék és társai 17 pengőt gyűjtöttek 
össze a harctéren küzdő katonáknak, 
amely összeget lapunkhoz küldötték be. 
A kedves és megható ajándékot illeté
kes helyre juttattuk.

Vonat és gépkocsi összeütközése.
Szeptember 2-án éjjel Molnár László 
rimaszombati cukrász teherszállító gép
kocsija Rozsnyóról hazafelé igyekezett. 
A szalóci kanyarban a vonat elkapta a 
teherautót. Molnár Lászlót és a gépko
csin vele utazó Szikora András rima- 
szombati lakost súlyos sérülésekkel 
szállították a rozsnyói kórházba. — Gö
mör és Kishont vármegye tulajdonát 
képező, Rozsnyó város használatában 
lévő vármegyei mentőautó a baki vasúti 
átjárónál összeütközött a vonattal. Em
beréletben nem esett kár, de a gépkocsi 
jelentékenyen megsérült.

SIEMENS
RÁDIÓ
A NAGY GO NDDAL KÉSZÜLT 
7 ÚJ SttMENS SZUPERRÁDlO 
ANYAGA MEGBÍZHATÓ, HANGJA  
MINT M INDIG: T Ö K É L E T E S , !
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F o n t o s ,

hogy fogait minden e s t e ,  
lefekvés előtt alaposan és 
lelkiismeretesen megtisztítsa.

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

Budapesten lesz 
a tízezredik vasnap.

A Fémgyüjtö most készítette el őszi 
munkatervét, amelynek érdekes és ki
magasló eseménye lesz: a tízezredik 
vasnap színhelye októberben Budapesten.

A Fémgyüjtö ez alkalommal érdekes 
adatokat állított Össze. Megállapította, 
hogy a vasnapok és az egyéb gyűjtési 
munka során eddig 200 millió kg ócska
vasat és 10 millió kg különböző fém
hulladékot gyűjtöttek össze. A szervezet 
Is egyre tágult az idő folyamán és nem
csak a visszacsatolt területeket kapcsolta 
be nyomban visszatérés után a hálózat
ba, hanem a munkát az ország legki
sebb községére is kiterjesztette. Az ér
dekes jubileum nemcsak a magyar nyers
anyaggazdálkodásnak, hanem a vasgyüj- 
tésl munka történetének is jelentős ese
ménye.

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

A napraforgómag betakarítása.
A napraforgómag-termés örvendetes 

korai beérése szükségessé teszi, hogy a 
gazdaközönségnek különösen az a része, 
amely eddig napraforgómagot nem ter
melt, a betakarítás és cséplés helyes 
keresztülviteléről a szükséges tájékozta
tást idejében megszerezze. Már augusz
tus hó elején felhívás jelent meg a saj
tóban, hogy az érésben lévő naprafor
gómagnak a szél elleni védelme, kellő 
időben való aratása és helyes cséplése 
tekintetében tájékoztató Útmutatót a gaz
dák a Futura központjától (Budapest, V. 
Vigadó- u. 6.) vagy bármely vidéki meg
bízottjától, vagy a mezőgazdasági kama
ráktól beszerezzék és szem előtt tartsák.

A Futura ezen termesztési útmutatót, 
valamint szárítóüzemek igénybevételére 
vonatkozó tájékoztatót is minden szerző
déses termelőjének külön levélben meg
küldi, tehát elsősorban azoknak a ter
melőknek kell ezen nyomtatványokért 
jelentkezniük, akiknek a cime a Futu- 
ránál nyilvántartásban nem lévén meg, 
az útmutatót meg nem kapták. Azok ré
szére, akik ezen Útmutatót még kézhez 
nem vették volna, a napraforgómag be
takarításáról illetékes helyről nyomatéko
san a következők szem előtt tartását 
ajánlják:

Szélnek jobban kitett fekvésben, kü
lönösen magasszáru fajtáknál a szél 
érés táján nagy károkat okozhat. Ilyen
kor célszerű a lábán álló napraforgót
4—6-szorosával a tányér alatt egymás
hoz kötni, s Így a napraforgók egymást 
támogatva jobban ellentállnak a szél ká
rosításának.

A napraforgómag nehezen szárad, ha
mar romlik, penészedik, miért is fontos, 
hogy aratását ne siessük el. Az érés je
lei: a levélzet teljes leszáradása, a tá
nyér aljának kénsárga színeződése.

A késői szedésnél figyelemmel kell 
lenni a madarak nagyobb kártételére is, 
ezért madárijesztőkről, a termés őrzésé
ről gondoskodni kell. Szegélynövényként 
való termesztéskor a madárkárok miatt 
megokolt lehet a kissé koraibb aratás. 
Fontos azonban, hogy ne esős időben 
arassunk, hanem lehetőleg szép napsü
téses időben végezzük a munkát.

Az aratás akként történik, hogy né

hány centiméteres szárcsonk meghagyá
sával a tányérokat a tőről levágjuk. Ha 
eléggé érett volt a termés, a tányérok
ról a mag azonnal kicsépelhető. Ha bár
minek folytán azonnal nem csépelhetünk, 
a tányérokat csak nagyon szellős helyen, 
teljesen nyitott, huzatos fészerben tudjuk 
valamennyire, de akkor is csak felag
gatva, felfűzve, vagy csak egysoros réteg
ben fektetve, többé-kevésbbé kiszárítani.

Ha bármi ok folytán aratásra nem 
elég érett a termés és mégis aratni kény
szerülünk, akkor a táblán megszánhat
juk a forgót úgy, amint az Oroszország
ban is szokásos. E célból a tányérokat 
szárcsonk nélkül vágjuk le, közepét, 
ahol többnyire léha magvak vannak, 
kifúrjuk és magvas részükkel lefelé egy- 
egy erősebb, felső végén kihegyezett, 
lábán álló napraforgószárra huzzuk. 
Egy-egy kóróra 15—30 tányér húzható. 
Alul a legalsó tányért egy kis napra- 
forgószár-darabbal kissé felpeckeljük, 
hogy földre ne érjen.

Kisebb mennyiségű termés kézi erővel 
is könnyen csépelhető, amennyiben a tá
nyérok magvas felét rövid botokkal fltö- 
getve, akár gyermekek is könnyen kl- 
csépelik a magot. Cséplés után a tányér 
és szárnedves részelt azonnal ki kell 
rostálni, hogy a mag minél könnyebben 
száradhasson és vékonyan, legfeljebb
4—5 cm vastagon kell a magot eltere
getni. Száraz, szellős helyen 6—10 na
pig naponként át kell lapátolni, ha szük
séges naponként többször is, később 
azonban ritkábban. Semmiesetre sem 
szabad megvárni, mig a mag melegedni 
kezd, mert ez már nagy értékvesztesé
get jelent.

A napraforgómag értékesítésének mód
ját, az átvételi árakat és feltételeket min
den községben a Futura hirdetményei 
ismertetik. Ezek a hirdetmények minden 
Futura bizományosnál, engedélyes mag
bevásárlónál, valamint a községházán, 
gazdakörökben stb. ki vannak függesztve, 
ahol a hirdetmény nem volna található, 
vagy az átvétel lebonyolítása ellen bármi 
panasz merülne fel, sürgősen a Futura 
központjához kell fordulni (Budapest, V. 
Vigadó-u. 6.), ahonnan megfelelő intéz
kedés történik. (x.)

S P O R T .
Labdarúgás.

R. Törekvés-Tornaijai LE 12:1 (5:1).
A rimaszombati sportklubot ez évre az 
u. n. Sajóvölgyi-alosztályba sorolták be 
a bajnoki mérkőzésekre. Itt szerepelnek 
az összes gömörl csapatok, néhány bor
sodi egyesülettel együtt. Közülök a Tor
naijai LE vasárnap barátságos mérkő
zést játszott Rimaszombatban. A Törek
vés megerőltetés nélkül győzte le 12:1 
(5:1) arányban.

Az első bajnoki mérkőzést a Törek
vés vasárnap Ózdon játsza le az ÓVTK 
I. ellen.

Nemzeti filmszinbáz kft.
Szombaton, vasárnap és hétfőn kerül 

bemutatóra a nagy érdeklődéssel várt 
első magyar színes film, a „Beszélő 
köntös“. Mikszáth Kálmánnak, a „nagy 
palóc" örökbecsű történelmi regényének 
fimváltozata pazar kiállításban, hatalmas 
tömegjelenetekkel és a legjobb magyar 
színészek művészi játékával eleveníti 
meg a romantikus történetet. Főszerep
lők : Tasnády-Fekete Mária, Goll Bea, 
jávor Pál, Csortos Gyula és Kiss Ferenc. 
— Szeptember 15-én, kedden este „Fia
tal ördögök" címen mulattató amerikai 
történet fut öt aranyos kis csirkefogóról, 
akik végül boldoggá teszik egy szegény 
asszony életét. Főszerepben Nan Grey

és 5 kitűnő gyermekszinész. — Szep
tember 16-án, szerdán és 17-én, csütör
tökön kizárólag felnőtteknek, s azok kö
zül is csak az erős idegzetűeknek aján
latos a „Halálhajó* című izgalmas ka
landorfilm. Egy személyszállító hajón 
egyik borzalom váltja a másikat. A mű
vésziesen megrendezett filmremek fősze
replője : Primo de Carnera, az egykori 
híres olasz ökölvívó világbajnok. — A 
jövő hét végén Szeleczky Zita legbájo- 
sabb alakítása: „Az eladó birtok" kerül 
műsorra.

A  F eren czy -u tcá b a n

egy ház e ladó.
Bővebbet a kiadóban. 1—3

É r to e i tű C  Tisztelettel értesitem a 
Ll IGul  IDw- n. é.hölgyközönséget,hogy 

n ő 1 k a 1 a p - üzletemet
folyó hó 7-étöl a Deák Ferenc u. 
13. szám alá (Kardos ház) helye
zem át.

Továbbra is szives pártfogásukat kéri:
D r o b k a  I c a

női kalaposmester.

K eresek megvételre
egy jó karban lévő varró g ép et

Lendvay-kalapszalon.

Gömör és Kishont vm. alispánjától. 
15.123/1942. szám.

Értesítés.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 

1942. augusztus hó 11-én kelt 29.600/ 
1942. I/b-2. számú leiratával Gömör és

Kishont vármegye 1942/43. évi tflzifa- 
szükségletének biztosítására a folyó évi 
május hó I9-én 25.000/1942. számú ren
deletével kiadott és a vármegyei Hiva
talos Lap folyó évi 24. számában meg
jelent 9090/1942. számú értesítésemmel 
közölt tüzifamennyiségeken felül az alábbi 
tüzifamennyiségeket jelölte k i :

So
rsz

ám

A fatermelő neve és lakhelye A kitermelés 
helye

A helyi 
eladásra en
gedélyezett 
tűzifa ürm*

i Orosz L. Bertalan Rozsnyó, átvevő Németh Te
rézia rimaszombati tüzifakereskedő Felsőfalu 296

2 Dr. Madarassy Elemér Sőreg, átvevő Nemzeti 
Hitelintézet Rimaszombat Sőreg 214

3 Orosz L. Bertalan Rozsnyó, átvevő Németh Te
rézia rimaszombati tüzifakereskedő Gömör vm. 121

4 Balázs István, Magyarhegymeg GömOrmiháiyfala 236
5 Almássy Bertalan, Felsőnyárád Kánó 100
6 Dr. Hizsnyay-Heinzelmann Béla, Lice Lice 477
7 Rajszi Gusztáv, Gortvakisfalud Gortvakisfalud 22
8 Ebeczky Anna és Fáy Róza, Ajnácskő Ajnácskő 104
9 Drenko Lajos, Kuntapolca Kuntapolca 120

10 Pelsőc község Pelsőc 1450
11 Ladányi Árpád, Felsőfalu Felsőfalu 95
12 Pelsőci Hámos László, Tornaija Tornaija 486
13 özv. Isaák Elemérné, Serke Serke 574
14 Zagyi Zoltán és társai, Détér Gesztete 30
15 Rozsnyó megyei város Rozsnyó 1028
16 Pelsőc község Pelsőc 1217
17 Fábry László és társai, Aggtelek Aggtelek 117
18 Özv. Szűcs Gyuláné, Barcika Zubogy 200
19 Sztolár Dezső, Rimaszombat Balogpádár 366
20 Özv. Berecz Bálintné és társai, Özörény Özörény 200
21 Antal András és társai, Özörény Özörény 140
22 Lőrincz Sándor és társai, Pelsőc Pelsőc 87
23 Legelőtársulat, Andrási Andrási 530
24 Bőd István, Rimasimonyi Gesztete 10
25 Oszvald Mihály, Gömörfüpe Gömörfüge 42
26 Csiszár Lászlóné, Kelemér Kelemér 427
27 Ifj. Deme István, Zádorfalva Zádorfalva 8
28 Rozsnyó megyei város Rozsnyó 3107
29 T. Osváth Lajosné, Imola Imola 8
30 Hubay László és neje, Sajólenke Sajólenke 34
31 Kovács Árpád, Putnok Putnok 65
32 M. Kir. Erdőigazgatóság, Gödöllő 836
33 Felsőbalogi m. kir. Erdőhivatal, Rimaszombat Felsőbalog 8832
34 Jolsvai m. kir. Erdőhivatal, Jolsva Jolsva 1964
35 Rozsnyói m. kir. Erdőhivatal, Rozsnyó Rozsnyó 3645

Ezúttal felhívom a kijelölt tűzifa nagy- 
és kiskereskedőket, valamint azokat az 
intézményeket, kereskedelmi és ipari 
vállalatokat, amelyek a tüzifaszükségle- 
tüket rendszerint a fatermelőktől közvet
lenül szerezték be, hogy tüzifaszükség- 
letüket a fentsorolt erdőgazdaságoknál, 
illetve termelőknél mielőbb kössék le. 
A beszerzés érdekében tőlem kell iga
zolványt kérelmezni arról, hogy a tör
vényhatóság részére kijelölt fentemlitett 
készletből tűzifa beszerzésére jogosultak.

A tüzifakereskedőket felszólítom, hogy 
az általuk beszerzendő tüzifamennyi- 
ségre a vármegye ellátására kijelölt tü- 
zifakészletek termelőivel haladéktalanul 
kössenek adás-vételi szerződést.

Felhívom a fatermelők figyelmét arra, 
hogy a 44.000/1941. F. M. számú rende
let 9. §-a értelmében a tűzifa eladásra 
megkötött ügyleteket hozzám, valamint 
a rimaszombati m. kir. erdőfelügyelőség
hez az ügylet megkötésétől számított 8 
nap alatt be kell jelenteniük. A bejelen
tésekben fel kell tüntetni a tűzifa meny- 
nyiségét, az eladási árat és a szállítási 
feltételeket is.

A tűzifa szállításhoz szükséges szál
lítási engedélyt a rimaszombati m. kir. 
erdőfelügyelőség fogja kiszolgáltatni a 
létrejött ügyletnek hozzá való bejelen
tése után.

Figyelmeztetem a kijelölt tűzifa nagy- 
és kiskereskedőket, hogy megvásárolt 
tüzifakészleteiket csak Gömör és Kishont 
vármegye területén belül hozhatják for
galomba.

Felhívom a készlettulajdonosokat, hogy 
a helyi eladásra szánt tűzifából elsősor
ban a hivatalokat, iskolákat, közintéz
ményeket stb. lássák el.

Azok a fatermelők, akik a vármegye 
területén fateleppel vagy eladási szerv
vel rendelkeznek, a törvényhatóság szük
ségletére kijelölt fakészleteket saját el
adási telepükön vagy szervükön keresz
tül saját maguk is forgalomba hozhatják.

Végül felhívom az érdekelteket, hogy 
a törvényhatóság részére kijelölt tűzifa- 
készlet megvásárlása, illetve árubabo- 
csátása érdekében a szükséges intézke
déseket mielőbb tegyék meg, mert ellen
esetben a 44.000/1941. F. M. számú ren
delet 10. §-ába körvonalazott igénybe
vételi jogommal fogok élni, illetve az 
átvételben késedelmes fakereskedöknek 
a tüzlfaforgalomba hozatalában résztvevő 
kereskedők közül való kizárása iránt fo
gok lépéseket tenni.

Rimaszombat, 1942. szeptember 4.

Dr. Horváth Árpád s. k. 
alispán.

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


