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Méltdképen örökíti meg a nemzet a hősi halált halt 
Korm ánjzdheljettes emlékét.

Dr. Kdllay Miklós m. kir. miniszter- 
elnök a képviselőház és a felsőház múlt 
hét végén tartott ülésein törvényjavasla
tot nyújtott be „a hősi halált halt vitéz 
nagybányai Horthy István Kormányzó
helyettes Ur emlékének és a nemzet 
hálájának megörökítéséről.“ A törvény- 
javaslatnak hat szakasza van, amely 
méltóképen kivánja a nemzet örök há
lájának mécsesét meggyujtani és örök 
időkön át ébrentartani a Haza oltárán 
életét feláldozó vitéz nagybányai Horthy 
htván emlékezete előtt. A javaslat ki
mondja, hogy a Kormányzóhelyettes öz
vegyét megfelelő gondoskodásban része
sítik, fiának a hős apához és az elődök
höz méltó nevelést adnak. A hadiözve 
gyek és hadiárvák sorsának enyhítésére 
olyan intézményeket létesítenek, amelyek

a Kormányzóhelyettes emlékezetére a 
nemzetért hozott áldozat közösségét jut
tatják kifejezésre. A jelenlegi világhá
ború hőseinek emlékén első helyen kell 
bárhol az országban megörökíteni vitéz 
nagybányai Horthy István nevét, akinek 
Budapesten egyébként külön emlékmű
vet állítanak fel. Róla nevezik el a 
MÁVAG ot, a békésszentandrási zsilip- 
müvet, valamint a honvéd repülőakadé
miát. Ugyancsak az ő nevét fogja vi
selni a „Horthy Miklós*-jubileumi ala
pítványból létesítendő, a nemzet szol
gálatára különösképen hivatott fiatalság 
nevelésére rendelt kollégium is.

Az országgyűlés két háza a törvény- 
javaslat tárgyalását ezen a héten ben
sőséges komolysággal le is tárgyalta.

A  jövőben nem választják, hanem 
kinevezik a vármegyei és városi 

tisztviselőket.
A  b e lü g y m in is z te r  fon tos tö r v é n y ja v a s la ta .

Az dlombetQk búcsúja 
TELEK  A. SÁNDORTÓL.

Az elmúlt hét péntekjének délu
tánján a lapszerkesztés leglázasabb 
pillanataiban, amikor a nyomda 
apró ólomkatonáit: a betűket sor
baállítjuk, robbant közénk a várat
lan és megdöbbentő hír: Telek A. 
Sándor meghalt. Az első percek
ben nem akartuk elhinni, s amikor 
annak valóságára ébredtünk, meg
dermedt bennünk a vér, megbénult 
az agyunk és a kéz, amely any- 
nyiszor szorította meg a kérges 
tenyeret, képtelen volt egyetlen egy 
sort is leírni arról a nagy veszte
ségről, amely bennünket ért. Hiszen 
a már félig készen állott lapban 
gyöngyszemmé vált könnycsepp
ként csillogott Telek A. Sándor 
utolsó gyönyörű verse, amelyet ha
lálos ágyáról juttatott el hozzánk 
és amiben csak a költőknek kijáró 
csodálatos isteni adományként érezte 
meg eljövendő elmúlását. Halálát 
mindenki őszintén megsiratta, szebb- 
nél-szebb beszédek méltatták a vég- 
tisztességtételén életét és müveit, 
de mi úgy érezzük, hogy az ő 
elmúlásával „nincs a természetben 
nagyobb vesztes, mint mi, akik 
forrón szeretett családja mellett a 
legközelebb állottunk a szivéhez. 
A maguk mozdulatlanságában gyá
szolják Telek A. Sándort ennek a 
lapnak és az öreg nyomdának ezer 
és ezer apró ólomkatonái, amelyek 
csaknem négy évtizeden keresztül 
állottak sorba Telek A. Sándor 
költői és irói géniuszának paran
csára. Siratják őt a legkisebb petit 
félkövérek és a büszke ciceró kur
zívok, amik oly sokszor tolmácsol
ták a költő versein keresztül egy 
lángoló lélek kitöréseit: a magyar 
hitet és a magyar bánatot. A betű 
volt Telek A. Sándor ékes tollának 
legerősebb fegyvere akkor is, ami
kor „egyre borusabb napok" jártak 
felettünk, s amikor Írni olyan nagy 
veszélyt jelentett. S a betű volt a 
vigasza mostani betegséggyötörte, 
életének is, s valami csodálatos 
isteni kegy nyilvánult meg abban, 
hogy földi létének eme utolsó sza
kában töretlenül és ragyogó fény
nyel működött az elméje és dolgo
zott a tolla. S most amikor Alko
tója előtt tényleg lejelentkezett, hogy 
számot adjon arról: „Uram, elvé
geztem azt, amire kijelöltél 1“ — 
szinte önkéntelenül adódott, hogy 
Telek A. Sándortól ezen a helyen 
vegyünk örök búcsút azoknak a 
betűknek az utján, amelyek számára

Keresztes-Fischer Ferenc belügy
miniszter a képviselőház keddi ülé
sén t ö r v é n y j a v a s l a t o t  nyúj
tott be a vármegyei, városi és köz
ségi tisztviselők alkalmazásának, va
lamint szolgálati viszonyainak át
meneti szabályozásáról. A törvény-

Egyelőre ötven millióra tehető az 
az összeg, amely jutalom formájá
ban a magyar gazdatársadalomnak 
jut, de alighanem több lesz. A ma
gyar gazdán múlik, hogy több le
gyen és aki a magyar gazda mun
kakészségét ismeri, az nem kétel- 
kedhetik abban, hogy mindent el
követ ennek a jutalomnak a meg- 
nagyitása érdekében. Ebben az in

a halhatatlanságot a legjobban biz
tosították. Tudjuk, hogy kevés a 
szó, amit néki adhatunk, mert hi
szen báró Eötvös József, a nagy 
költő is azt mondja a „Végrende
letemében :

„Dalt érdemelt, mert költő,
S könnyet, mert szeretett!“

Mi csak fájó lelkűnkből fakadt 
könnyeinket tudjuk adni annak, aki 
annyi dallal édesítette meg életün
ket és aki úgy szerette ezt a kis

javaslat törvényerőre emelkedésé
től kezdődően további intézkedésig, 
legkésőbben azonban 1947. decem
ber 31-ig a tisztviselők alkalma
zása és szolgálati viszonya tekin
tetében az alábbi rendelkezések 
irányadók.

tézkedésben a magyar gazdatársa
dalom azt tapasztalta a kormány 
részéről, amire a legjobban szük
sége van, s amit a magyar ember 
a legtöbbre becsül: a megértést, 
megbecsülést. Mindenki tudja, hogy 
a mezőgazdaság fontosságát a há
borús szükségletek megsokszoroz
zák és az ország ellenállóereje, 
cselekvőképessége nagy részt azon

műhelyt, mint szerette sajátját. Ami
lyen csöndesen és szerényen jött 
mindig, és hozta be jellegzetes Írá
sos verseit és cikkeit, olyan csönd
ben és szerényen tette be utoljára 
az ajtót is, és ment el tőlünk örökre. 
Emlékét azonban megőrizzük és 
hisszük, hogy megőrzik azok is, 
akik valaha e most gyászoló betűk 
utján ezeken a hasábokon folytat
ják azt a munkát, amelynek alap
jait ö is megszilárdította. — rí.

A fizetési osztályba sorozott és 
a fennálló szabályok szerint vá
lasztás utján betöltendő vármegyei, 
városi és községi tisztviselői állá
sokat, valamint a községi irodai 
tisztviselői állásokat

kinevezéssel kell betölteni.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
a vármegye, város vagy község 
által fenntartott közintézményeknél 
(intézeteknél, üzemeknél stb.) rend
szeresített választás utján betöltendő 
állásokra.

A vármegyei tisztviselői állá
sokat, továbbá a közhivatali 
állások kivételével a városi 
tisztviselői állásokat, végül a 
községi (kör) jegyzői álláso
kat a belügyminiszter, a városi 
közhivatali állásokat a polgár- 
mester, a nagy- és kisközségi 
állásokat az alispán tölti be.

A kinevezett tisztviselő — az alis
pán és a törvényhatósági jogú vá
ros polgármesterét kivéve — áthe
lyezhető. Azt a tisztviselőt, aki az 
áthelyezést nem fogadja el, nyug
díjazni keli. A tisztviselőnek, ha 
áthelyezése nem saját kérelmére 
történt, átköltözködési illetményekre 
van igénye. A betöltésre kerülő 
tisztviselői állásokra rendszerint 
országos pályázatot kell hirdetni.

múlik, mit tud kihozni a földből és 
mit tud abból a háború céljaira 
fordítani. Ez annyit jelent, hogy a 
gazdára több munka vár, jobban, 
okosabban, céltudatosabban kell 
dolgoznia, ugyanannyi területen 
ugyanazokkal az eszközökkel több 
terményt kell előállítania, esetleg át 
kell szerveznie egész termelési rend
szerét a háború érdekében. Azzal 
a gazdával, aki a háborúban nem 
lát mást, ínint jó konjunkturalehe- 
tőséget, aki a kereslet megnöveke
dését csak vagyoni gyarapodásra 
akarja felhasználni, nem törődhetik 
egyetlen állam sem. Az ilyen em
ber megérdemli, hogy kiközösítsék 
a nemzeti társadalomból és szigo
rúan megbüntessék, ha összeütkö
zésbe kerül a fennálló rendelkezé
sekkel.

A magyar gazda nem ilyen. Át- 
érzi kötelességét és tudja azt, hogy 
a leghitványabb árulás volna hő
siesen harcoló fiaival szemben, ha 
itthon, a földön feladná, vagy csak 
tessék-lássék végezné a munkát. 
Hogyan nézhetne a háborút járt

G a b o n a c s a t a .
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Az árdrágító visszaélések
aggasztó mértékben való növekedése 
olyan újabb intézkedések megtételét te
szik szükségessé, amelyek révén egy
részt e nagyszámú visszaélések meggát- 
lása és visszafejlesztése remélhető, más
részt, amelyek által a szigorúbb meg
torlás válik lehetővé. A legsürgősebb 
és legfontosabb feladat lenne az első
rendű népélelmezési cikkek: hús, tojás, 
tejtermékek, burgonya, árpa, kukorica 
tekintetében a házalószerüen megnyil
vánuló zugforgalmat megfékezni, egyút
tal azonban a fogyasztó közönséget is 
vissza kell tartani attól, hogy a hatósá
gilag megállapított ár ráigérésével vásá
roljon, s ezzel a fogyasztó is elősegítse

az élelmi cikkek árának *a megállapított 
árra! szemben való emelkedését.

A fentiekben vázolt fontos közérdekű 
ügyben a limaszombati kir. ügyészség
nél az elmúlt napokban a helyi közbiz
tonsági hatóságok és a közellátási fel
ügyelőség vezetőinek bevonásával érte
kezlet volt, amelyen megvitatásra kei ül
tek a zugforgalom visszafejlesztésére 
célravezető intézkedések, s a bűnügyi 
megtorlás tekintetében a vádhatóság 
részéről annak az álláspontnak az érvé
nyesítése, hogy a fogyasztó (vásárló) 
aránytalan ráigérése a hatósági árral 
szemben — felbujtói részesség címén 
tétessék bűnvádi eljárás tárgyává.

D r. ’Sóldos Béla főispán 
üdvözölte a bolgár k irá lyt.

Az elmúlt héten volt 24. évfordulója 
Boris bolgár király trónralépésének. 
Tudvalevő, hogy a bolgár uralkodó ifjú 
korában sokat és szívesen tartózkodott 
vármegyénkben. A vármegye népe erre 
az időre még most is a legnagyobb sze
retettel és a legkedvesebb emlékekkel 
gondol vissza. Ennek a szeretetnek és 
visszaemlékezésnek adott hangot dr. 
’Sóldos Béla főispán, amidőn Boris bol
gár királyt trónralépésének 24. évfordu
lóján a kormányzatára bízott vármegye 
közönsége nevében táviratban hódolat
teljes tisztelettel köszöntötte és ország- 
gyarapitó munkájára, valamint az ural

kodása alatt élő bolgár nép boldogulá
sára Isten bőséges áldását kérte.

A kedves megemlékezésre Boris bol
gár király azonnal az alábbi táviratot 
intézte vármegyénk főispánjához :

’Sóldos Béla urnák, főispán
Rimaszombat.

„Gömör és Kishont vármegye kö
zönsége nevében hozzám juttatott sze
retetreméltó szerencsekivánatok viszon- 
zásaképen önnek legszivélyesebb köszö- 
netemet és üdvözletemet küldöm.

Boris."
Büszke örömmel könyveljük el a test

vérország uralkodójának kedves meg- 
nyilatkozásu köszönetét, atni azt bizo
nyltja, hogy a bolgárok cárja, Magyar- 
ország őszinte barátja a trónon sem fe
ledkezett el boldog gömöri ifjúkoráról.

Derencsényi György végrendelete.
H iN S S N  S Z A K Ű Z L E T S E N  K A P H A T Ó

honvéd szemébe az a gazda, aki 
itthon csak gyarapodott és elége
detlenkedett, amíg ők odakint min
denüket áldozták az itthoni rend, 
béke, a föld megmaradása, a csa
ládi ház, az Istenhit és az emberhez 
méltó élet védelmében ? Mit mond 
majd az itthonmaradt, ha egyszer 
megkérdezik tőle, mit végzett, mit 
szenvedett, milyen áldozatokat ho
zott a közösség érdekében, mialatt 
odakint pusztult az élet?

A magyar gazda — meggyőző
désünk szerint — bátran áll majd 
ezek elé a kérdések elé. A kor
mánytényezők eddig is elkövettek 
mindent, hogy megértessék a foko
zott kötelességteljesitést és abba az 
irányba tereljék a magyar gazda 
munkakedvét, alkotóvágyát, amely 
a legjobban megfelel a hadviselő 
állam érdekeinek. Most a gazda 
munkája az államhatalom részéről 
is megértésre talált és jogos kíván
ságok mentek teljesedésbe. Munkát 
méltányolt a kormány, amikor ju
talmat ad azoknak, akik idejében 
és jól megművelik a földet, akik 
növelik a bevetett területek meny- 
nyiségét és olyan növényeket ter
mesztenek, amelyekre a háború kö
vetkeztében fokozott szükség van. 
A gazda itt megtalálja munkája el
lenértékét, pénzhez jut, könnyebben 
tud beszerezni anélkül, hogy drá
gítania kellene, ami természetesen 
általános drágulást, a megélhetés 
megnehezülését és gazdasági lerom
lást vonna maga után. Nem juthat 
jobb helyre pénz, mint ahhoz a 
gazdához, aki azért dolgozik. Az 
egész magyar társadalom érzi ezt 
és szívesen hozza meg az áldoza
tot. Tudja, hogy olyan kormányin
tézkedés történt, amely úgy segít a

magyar gazdatársadalmon, hogy 
abból mindenkinek haszna van és 
minél több jutalmat kap a gazda, 
annál több termény, ennivaló, élet 
jut a helytállás, a rendfenntartás és 
győzelem szolgálatára.

Gabonacsata ez, amelynek har
cosa a magyar gazda. A harcos 
nem pénzért verekszik, hanem kö
telességtudásból, meggyőződésből, 
közösségi érzésből, férfias helytál
lásból. A jutalmat, amit most a 
kormány a gazdatársadalomnak jut
tat, éppen ezért senki sem tekint
heti egyszerű fizetségnek. Kitünte
tés az, amely a jobbakat, a külön
beket illeti, amelynek az elnyeré
séért harcolni szép és felemelő, 
amely azonban nem lehet üzleti 
számítás célja és erkölcsi alapja 
annak a munkának, amelyet a ma
gyar gazda a győzelem érdekében 
végez. Harcolnia kell mindenkinek 
külön jutalom és kitüntetés nélkül 
is, dolgozni kell a mezőn abban a 
felemelő tudatban, hogy minden 
darab megművelt föld, minden ka
pavágás és minden szem termény 
ugyanazt a célt szolgálja, mint a 
puskagolyó, s az ekeszarva ugyan
olyan katonák kezében van, mint 
a jó magyar fegyver.

Táviratfeladás a harcoló honvédek
hez. A katonai vezetőség a korlátolt 
lehetőségek következtében a közönség 
részéről feladott táviratok tartalmát ki
zárólag halálesetek és születések közlé
sére korlátozta. A postahivatalok csakis 
az ilyen tartalmú és az illetékes községi 
hatóságoktól igazolt táviratokat vehet
nek fel. Egyéb sürgős üzeneteket a Vö
röskereszt bajtársi szolgálata közvetít.

A Balog-völgye sok történelmi 
emléket ringat kebelén. Az egy
kori Balog-nemzetség otthona ez, 
itt élt és uralkodott századokon át 
a belőle sarjadzott Derencsényi-és 
Széchy-család. Rimaszécstől fel 
Ratkóig őket vallotta urának min
den. A Derencsényiek Derencsé- 
nyen, majd Zeherjén építenek kas
télyt, a Széchyek Rintaszécsen. A 
zeherjei kastély romjai még 1715- 
ben is láthatóit voltak, bár a csa
lád akkor már régen kihalt.

A Derencsényiek sok jeles férfiút 
adtak a hazának. Imre a XV. szá
zad második felében tatai, komá
romi, majd jajcai kapitány, ké
sőbb Somogy vármegye főispánja, 
végül horvát-dalmát bán. Feleségé
től, Szapolyai Orsolyától származó 
fia, György II. Lajos király egyik 
tanácsosa. 1521-ben a török elleni 
háborúba készülvén, isteni sugal
lattól vezettetve, tisztelendő Ger
gely plébános előtt Egerben vég
rendeletet tesz. A végrendelet nem 
nyelvezete, vagy irálya miatt ér
demel figyelmet, mert hiszen latin 
nyelven szerkesztetek, hanem a 
végrendelkező emelkedett gondol
kodásáért. Abban az időben a tö
rök már elnyeléssel fenyegette ha
zánkat, mindenfelől csatazaj hallat
szott, de Derencsényi Györgynek 
gondja van arra, hogy egyetlen fia 
ne csak a kardforgatáshoz értsen, 
hanem megfelelő lelki és szellemi 
kiművelésben részesittessék. Isten
félő, vallásos lélek. Borsodmegyei 
Martonyi nevű birtokát a Három
hegyről nevezett szerzetesek kolos
torának hagyta, azonkívül oltárteri- 
tőt és kelyhet. Elrendeli, megfelelő 
alkalmas plébánost helyezzenek oda, 
kinek 15 forintot juttat, hogy bol
dogult édesanyja lelkiüdvéért mi
sét mondjon. Katarina leányának 
biborköntöst, Borbálának kamuka 
subát hagy és intézkedik aziránt,

hogy Margit és Fruzsina leánya, 
ha férhez megy, rangjuknak meg
felelően házasittassék ki. A László 
király eklézsiájának felépítésére 
Nagyluron, Szolnok megyében 100 
forintot ad és elrendeli, hogy Bangó 
Elek ottani jobbágya az anyja ál
tal okozbtt kárért jóvátételt nyer
jen. Lorántffy Lászlótól 1.100 frt-ért 
megszerezte annak megyénkben 
Simonyi nevű faluját, ha netalán 
Lorántffy Tóbiás, az elidegenítő 
fia kiváltani óhajtaná, engedtessék 
ez meg neki, hasonlóképen Feledy 
Jánosnak, ha a közösen szerzett 
Kazincz birtokot megváltani óhajtja. 
Zsófia asszonynak, Ebeczky Péter 
feleségének egy tehenet hagy bor- 
jastól. Nagyon lelkén fekszik fiá
nak, Farkasnak neveltetése. Mig az 
alapvető tanulmányokat végzi, itt
hon neveltessék, képzett, jó tanító
mestert tartsanak mellette és ha a 
szükséges elemi ismereteket meg
szerezte, Kassára küldjék a további 
tanulmányokra, hogy a német nyel
vet és egyebeket elsajátíthassa 
mindaddig, mig a tudástól ékesitve 
nem lesz. Végrendeleti végrehajtóul 
rokonát, Feledy Jánost teszi meg 
és kéri, hogy respektálja rendel
kezéseit. Meghagyja, hogy örökö
seit és ősi birtokát vegye gond
jába, egy tapasztalt ügyvédet te
gyen meg jogi képviselőül, aki 
mindenre ügyel és vigyáz. Felesé
ge, Agátha asszony, amint eddig, 
úgy ezentúl is mindent bírjon, ami 
az övé, ne háborgassák, de csak 
amig férhez nem megy. Arany
ezüstjéről leltárt készítsenek. Ha 
felesége netán mégis férhezmenne, 
Feledy nemesi származású tisztes 
nőt fogadjon a házhoz, aki gyer
mekeire és mindenre ügyel. A vég
rendelet záradékában megindultan 
kéri feleségét, ha valaki kérné is: 
ne menjen férhez, az emberek tud
ják, hogy sok pénzzel bírnak, a
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következménye az lenne, hogy fia 
és leányai szegénységre jutnának. 
„Te pedig szintén nyomorúságos 
helyzetbe kerülnél, mert férjed a 
vagyont elpazarolná," — mondja a 
végrendelkező.

Derencsényi Györgynek várme
gyénkben 27 községben, Nógrád- 
ban 4 községben volt birtoka, övé 
volt ezenkívül az előnevet adó Ze
llerje Kishontban, hol a család kas
télya állott, végül Nagytur és Ti- 
szavarsány Szolnok vármegyében.

Hogy élve került-e haza a török 
hadjáratból, nincs tudomásunk. — 
Unokája Horváth Gáspár Simonyi 
megosztása miatt perbe idézi fiát, 
Derencsényi Farkast és Lazy Ist
vánt 1551-ben. A nádori és káp
talani kiküldött megosztván kétfelé

a birtokot, alperesnek jobbágyai 
uruk nevében kivont karddal tilta
koztak. Ennyi még rendjén volt, 
az éj leple alatt azonban Lazy Ist
ván és Jánossy Márton nagyszámú 
fegyveres jobbággyal a nádori és 
káptalani kiküldött szállására tört 
és elsősorban a felperes valamennyi 
jobbágyát súlyosan bántalmazta és 
összes ingóságaikat lakásukból ki
hányatta és oly támadóan léptek 
fel, hogyha a kiküldöttek az ugyan
csak Simonyiban lakó Hegyely Lu
kács nemesi házába futva nem me
nekültek volna, nyomorúságos ha
lállal pusztultak volna el.

Derencsényi Farkas fiában, Ist
vánban a XVI. század második fe
lében kihalt a család.

Gortvavülgyi.

♦

A  népművelés feladatai a mai időkben.
Az iskoiánkivíili népművelési munka 

tervszerűségének és egyöntetűségének 
biztosítása érdekében ár. Horváth Árpád, 
Gömör és Kishont vármegye törvényha
tósági iskolánkivüli népművelési bizott
ságának elnöke körlevelet adott ki, amely
ben részletesen közli a jövő évi mun
kásságra szóló irányelveket. Bevezetőben 
az alispán megemlékezik a most folyó 
nagy háborúról: *

„Messze az orosz síkságon az ezer
éves Magyarország fennmaradásáért, a 
keresztény hit szabadságáért és az em
beri kultúra eredményeinek védelméért 
folyik az ádáz küzdelem. Történelmet 
formáló erők tusakodnak ma. Mi, ma
gyar népművelők nem nézhetjük tétlenül 
a világtörténelem uj korszakának szédi- j 
tőén hatalmas kialakulását, hanem ok-j 
tató-nevelő munkánkkal nekünk is szol
gálni kell az örök Magyarországot. Ezért 
az iskolánkivüli népművelés fontosabb ma, 
mint valaha, amely céljában és munká
jában mindig igazodik az idők és az 
események nagyságához".

Majd 9 fejezetben vázolja a népmű
velési feladatokat. Ezek közül az általá
nosabb részt az alábbiakban közöljük :

Népművelésünk célja és feladatai. Az 
iskolánkivüli népművelésnek, mint tár
sadalmi akciónak szélesebb értelemben 
az a célja, hogy a társadalom minden 
rétegének ismereteit mélyítse, műveltsé
gét fokozza, az egyedeket az emberi 
közösségbe benevelje, az egységes nem
zet öntudatos tagjaivá képezze. Ezen ál
talános célt vármegyénk népművelésének 
elsősorban a következő két feladattal 
kell szolgálnia: Feltámasztani és meg
őrizni a magyar nemzeti szellemet,a nem
zeti érzést, s mindazt, ami magyar: ru
hában, táncban, dalban, zenében és szo
kásokban. A másik feladatunk, a mai 
viharos időkben a kétkedő hazafiui lel
kek be hitet, reményt önteni, a félénke
ket bátorítani, a csüggedöket vigasztalni, 
a cselekvések irányát kijelölni, az erőket 
tömörítve előkészíteni a társadalom min
den egyes tagját a győzelem kivivására.

Népművelésünk anyaga. A megjelölt 
célunk és feladatunk leginkább törté
nelmi és irodalmi előadásokkal érhető 
el. Ezért ismertetendő a magyar múlt a 
benne rejlő nagy tanulságokkal. Első
sorban a magyar hősök emlékének tisz
teletben tartására alkalmas kérdéseket 
tárgyaljuk. Az első és a mostani világ
háború magyar katonáinak önfeláldozá
sát és hősiességét vetítsük a hallgatóság 
elé szemléltető példákkal. Bizonyítsuk 
be a hallgatóság előtt azt is, hogy csak 
a saját erőnkben bizhatunk és ne szá
mítsunk még a baráti népek segítségére 
sem (Nem az emberek száma a döntő, 
hanem azok szelleme.) Azokat az Írókat, 
költőket és művészeket tárgyaljuk, akik
ben a leghatalmasabban nyilatkozik a 
magyar nemzet alkotó szelleme. Tehát a 
népköltészet és népművészet termékeit, 
magát a népet ismertessük, amint dalol, 
tréfál, alkot, dolgozik vagy színházat 
játszik.

Az előadási, illetve tanítási anyag ösz- 
szeállitásánál még mindig törekednünk 
keli arra is, hogy alkalmas legyen az

a húsz éven át hamis és tévtanok-

ban nevelt lakosság lelkében az egy
séges magyar haza iránti szeretet 
tüzének meggyújtására és a szivek
ből a cseh impérium gonosz emlé

keinek kitörlésére.

Népművelési tevékenység szervezése. Az 
iskolánkivüli népművelési tevékenység 
messze kiható fontossága csak akkor 
lehet eredményekben gazdag, ha e tevé
kenység nem szórványos, nem ötletszerű 
és nem véletlen adottságok szerint he
lyenként, hanem a legeldugottabb faluk
ban és pusztákon is tervszerűen folyik. 
Reméljük, hogy vármegyénkben sem 
község, sem puszta nem lesz olyan, ahol 
a nép oktatás nélkül maradna a tél fo
lyamán.

Az elmúlt tanévekben egyes helyeken 
a szervezési kísérlet meddő maradt, s 
látszólag egyes helyeken a népművelési 
tevékenység megszervezése lehetetlen 
volt. Kétségtelen, hogy nehézségek van
nak, de az is bizonyos, hogy a nehéz
ségeket le lehet küzdeni, ha a szervező 
ügyes és nem kötelességszerüen, hanem 
szeretettel, odaadással és mélységes hi
vatásérzéssel veszi kezébe az ügyet. A 
kitűzött cél elérhetése érdekében töre
kedni kell arra, hogy a kulturális egye
sületekkel a párhuzamosság helyett szo
ros együttműködés fejlődjék ki, már 
csak azért is, hogy az anyagi és erkölcsi 
(előadók) erők ne forgácsolódjanak szét.

Különösen gondot kell fordítanunk a 
leányifjuság nevelésére és továbbniüve- 
lésére. Ezért a leányifjuság részére né
hány előadás megszervezése kötelező. 
Minden helyen kötelező a „felnőtt" ve
gyes lakosság részére néhány előadás 
megszervezése.

De igyekezzünk még a helyi szellemi 
szükségleteknek megfelelő tanfolyamok 
megszervezésére is, mert eredményes 
oktató-nevelő munka csak (analfabéta, 
alapismereteket terjesztő, népművelési, 
közműveltségi, nóta, ének, nönevelési, 
számolás-mérés, helyesírás, fogalmazás, 
kisgazda-asszonyképzö, magyar nyelvi, 
szabó-varró, kukoricacsuhéfonási, szövő, 
stb.) tanfolyamokon folyhat.

Fokozott gondot fordítsunk a tanul
mányi kirándulások rendezésére is, első
sorban vármegyénk történelmi, kulturá
lis emlékeinek, intézményeinek, jelleg
zetes tájainak megismertetése céljából.

A helyi népművelési bizottságoknak 
évenkint kétszer kell gyűlést tartani. Az 
egyiket az évi munkaterv összeállítása 
céljából október hó 1. és 15. a mási
kat a végzett népművelési munka be
számolójának összeállítása céljából min
den év április hó Lés 15. közötti napok 
valamelyikén.

A népművelési tevékenység megnyi
tása és befejezése ünnepélyes formában 
történjék.

Népművelési előadók. A népművelési 
munka nemcsak a tanítók és tanárok 
kötelessége, hanem az egész értelmiség 
minden tagjának. Miért is nyomatékosan 
felhívjuk elsősorban a kinevezett és meg
választott köztisztviselőket, hogy a szebb 
magyar jövendő érdekében minél inten
zivebben vegyék ki részüket a népmű
velés nemes munkájából. Hisszük, hogy 
készséggel és örömmel vállalkozik min
den arra hivatott az alkotó nemzeti
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munkában részt venni, nem kérdezve, 
hogy mi lesz érte a jutalom? Mert jól 
tudják, hogy bármennyi munkaáldozatot 
hoz is valaki, mindig mögötte marad

annak az áldozatnak, amit annyi ezren 
és ezren életük feláldozásával raktak le 
a haza oltárára.

♦♦

SZÍNHÁZ.
Nehéz időkben, ez évben immár má

sodszor látogatnak el hozzánk a magyar 
kultúra leglelkesebb munkásai : a szí
nészek. A jelenleg fennálló csererend
szer folytán október 16 án Galetta Fe
renc dunántúli színtársulata kezdi meg a 
„Három Rózsa“-nagytermében több hétre 
tervezett előadásait. Galetta Ferenc neve 
nem ismeretien a szinházjáró közönség 
előtt. Hosszú időn át volt a budapesti 
Városi- és Király-Szinház énekes-bon- 
vivánja és egy időben a kassai Faragó
társulatnak is kitűnő tagja. Szakértelme 
garancia arra, hogy a színtársulat igazi 
művészi teljesítményt fog nálunk is 
nyújtani. A súlyos viszonyok ellenére is 
nemzeti érdek a kultúra „napszámosad
nak fokozott erővel való támogatása és 
ezért bízunk abban, hogy Rimaszombat 
város társadalma szeretettel és megér
téssel fogadja és támogatja Galetta Fe

renc csupa fiatal erőkből álló színtár
sulatát.

A péntek esti megnyitó előadáson Szi
lágyi Lászlónak, a nemrég elhunyt ki
váló Írónak „Pozsonyi iakodaiom" cimü 
parádés kiállítású operettje került színre. 
A szereplők élén Galetta Ferenc állott 
és ismerősként fedeztük fel a kedves 
Fehér Györgyit. Szombaton, vasárnap 
d. u. és este a „Pozsonyi lakodalom' 
előadását megismétlik.

A jövő heti műsor:
Október 19-én, hétfőn „Mágnás Miska" 

operett, október 20 án, kedden „Hazudj 
nekem" vígjáték, október 21-én, szerdán 
és október hó 22 én, csütörtökön „Csak 
egy asszony van a világon" vigoperett, 
október 23 án, pénteken este az első fil
léres előadás. — Bérletet jegyezni ál
landóan a „Három Rózsa“-szállóban le
het tusnádi Pálffy Lajos titkárnál. Az 
előadások pontosan esty 7 órakor kez
dődnek.

Az elsötétítés kezdete: 
este fél 9 éra.
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Újra kevesebb lett egy erős szálfával 
a magyar erdő. Október 11-én, vasárnap 
temettük el Telek Antal Sándort, az 
országos nevű felvidéki írót és költőt, 
a megszállás alatti kisebbségi életünk 
nagy harcosát. Néhai dr. Angyal István 
és dr. Törköly József halála óta nem 
töltötte el városunk egész lakosságát 
hasonló mélységes fájdalom, mint Telek 
A. Sándornak 62 éves korában, október 
9-én történt váratlan elhunyta. A hatal
mas mértékben megnyilvánult részvét 
is azt bizonyította, hogy a v á r o s  
halottját őszintén megsiratta és meg
gyászolta Rimaszombat társadalma.

Telek A. Sándor élete nem tartozott 
a mindennapi életsorsok közé. Füleken 
született 1880. augusztus 5-én. Szülei 
asztalosnak szánták és nagybátyjánál, 
néhai id. Telek Gyulánál Füleken sza
badult fel. Innét került Rimaszombat
ba Lovas Lajos asztalosmesterhez. Nem
csak mesterségében tűnt ki fiatal korá
ban, hanem költői ereje is hamarosan 
kibontakozott. Nagy energiával képezte 
önmagát, elvégezte a rimaszombati egye
sült prot. főgimnáziumban a négy osz
tályt s talán, ha a világháború közbe 
nem jön, magasabb képesítést is elért 
volna. Lankadatlan szorgalommal pótolta 
azonban azt, amit az iskolában meg
szerezni nem tudott. Nevét a „Gömör- 
Kishont“-ban megjelent versei csakha
mar ismerté tették és amikor városunk 
cseh-szlovák megszállás alá került, 
annak már olyan félelmetes csengése 
volt, hogy az idegen hatalom a város 
ismertebb embereivel együtt túszként 
tartóztatta le.

Ekkor kezdődött meg életének 
az a szakasza, amellyel örök 
hálára és köszönetre kötelezte 
le az itteni őslakosságot.

Tollal, szóval és tettel küzdött a ma
gyarság jogai és igazsága mellett. Az 
elsősorban állott azok között, akik dr. 
Törköly Józseffel és Szent-lvány József
fel, a kisebbségi magyarság két nagy 
vezérével megalakították az országos 
magyar kisgazda és kisiparos pártot. Az 
utóbbinak ő lett az ügyvezető titkára is.

Mint a magyar párt vezető embere 
került a város képviselőtestületébe, ahol 
bátor kiállásával és őszinte, harcos be
szédeivel hamarosan magára vonta a 
megszálló hatóságok haragját. Emléke
zetes, hogy a képviselőtestületben milyen

bátran szállt szembe azzal a 
törekvéssel, hogy a községgé 
degradált Rimaszombat címeres 
zászlót ajándékozzon a meg
szálló cseh csapatoknak.

Hasonlóan merészen ellenezte Benes 
köztársasági elnöknek díszpolgárrá való 
megválasztását. Minden magyar meg
mozduláson ott volt. Fáradhatatlan 
módon harcolt, annak ellenére, hogy 
t ö b b  Í zben  volt kénytelen törvény 
elé állant, sőt egy ízben hat hetet töl
tött el az iilavai börtönben. Itt lopta 
magát különben erős szervezetébe az a 
kór, amely azután végzett is vele. Poli
tikai elfoglaltsága mellett, amikor is 
rajongó hive volt dr. Törköly József 
ugyancsak harcos nemzeti hitvallásának, 
a múzsáját sem hanyagolta el. 1922-ben 
jelent meg első verskötete a szállóigévé 
vált „Egyre borusabb napok" címen. 
Ezt a verskötetét is dr. Törköly József
nek ajánlotta. 1927-ben „Őrtüzek* cí
men adta ki újabb verseit, majd 1937- 
ben „Isten tenyerén* cimü kötetében 
foglalta össze a felvidéki magyar lapok
ban megjelent verseit. Azonban nemcsak 
költői, de nagyarányú szépirodalmi és 
újságírói működést is kifejteit. Munka
társa volt az összes itt megjelent helyi 
lapoknak: A Gömör-Kishontnak, a Gö- 
möri Egyetértésnek,

egyik alapitója a Gömörnek és 
ennek betiltása alatt a Gömöri 
Lapoknak.

Cikkeit azonban sűrűn és szívesen kö
zölték a Prágai Magyar Hírlap, a po
zsonyi, kassai, sőt még a budapesti la
pok is. Főmunkatársa volt a magyar 
párti Magyar Gazdának és Barázdának 
is. Hangját többször hallatta a kassai 
rádióban, amely a felszabadulás után 
többizben is szerepeltette. Szivét először 
dr. Törköly Józsefnek . a felszabadulás 
küszöbén bekövetkezett halála sebezte 
meg. Ebbéli fájdalmát még a magyar 
feltámadás örömében is hordozta. A 
politikai élettől lassan visszavonult, a 
város és a Felvidék magyarsága érde
ben végzett mérhetetlen munkásságáért 
nem kért és nem fogadott el semmiféle 
jutalmat. Az asztalosmesterséget, amelyet 
nagy tökéllyel gyakorolt, egyre elhatal
masodó betegsége miatt félbehagyta és 
az utóbbi években szeszegyedárusitás-

Telek A. Sándort, Rimaszombat 
egykori helyettes biráját a vá
ros halottjaként díszsírhelyen 
temessék el.

Ennek folytán Telek A. Sándor utolsó 
útjára október 11-én, vasárnap délután 
a városháza elől indult el.

A nagy temetés.
A városháza kapuját gyászdrapériák 

fedték és a kózházban történt beszen- 
telés után a koporsót négy lovas üve
ges gyászhintón hozták át a Horthy 
Miklós-térre délután 3 órára. Ekkor már 
ott sötétlett a gyászolók serege. Dr. 
Horváth Árpád alispánnal az élen meg
jelent a város társadalma rang- és osz- 
táiykülönbség nélkül. Olt láttuk a kép
viselőtestület tagjait, valamint zászlaja 
alatt jött el az Ipartársulat csaknem 
80-tagu küldöttsége Valaszkay Rezső

t  Telek A. Sándor és kézírása.
(MAtrai-Makovits Jenő rajza.)

sál foglalkozott. A mindennapi kenyér
ért és gyermekeinek neveléséért folyta
tott életharcában újra a múzsákhoz me
nekült. Kisebbségi életünk húsz eszten
dős emlékeinek összegyűjtésén dolgo
zott halála előtt és lapunkban legutóbb 
megjelent nagyszerű versei arról tanús
kodtak, hogy tolla élete végéig fiatal és 
erőteljes maradt. Betegségével nem so
kat törődött, mig nem az az elmúlt hé
ten ágynak nem döntötte. A rimaszom
bati állami kórházban, miután az utolsó 
kenet kegyelmében is részesült, pénte
ken délben 1 órakor csöndesen elszen- 
derült. Halálos ágyát sírva állták körül 
megtört özvegye, hazaérkezett két sze
retett fia és a legközelebbi rokonság. 
Halálának hírére a városháza, az Iparos
kör és a Polgárikör épületére kitűzték 
a gyászlobogót.

Az akkor ugyancsak kórházban fekvő 
Éva László polgármester azonnal intéz
kedett, hogy

elnökkel az élen. Kivonult a „Ferenczy 
István cserkészzenekar is Mátrai-Ma- 
kovits Jenő cserkésztiszt vezetése mel
lett. Mindenki szemében könny csillo
gott, amikor a koporsót

letakarták azzal az immár ki
fakult zöld zászlóval, amely a 
megpróbáltatások nehéz idejé
ben nékünk a magyar remény
séget jelentette.

A koporsóra helyezték el a város kék
fehér szalagos hatalmas élővirág koszo
rúját és a család, valamint az ismerő 
sök koszorúit és virágcsokrait. Piros- 
fehér-zöld szinben tündöklőit a katafalk, 
amelyet a letűnő nap sugarai aranyoz
tak meg. Szinte szimbólumként hatott, 
hogy az örökre távozó Telek A. Sándor 
koporsójáról eltűnt a fekete szin és 
csak a hit, remény és szeretet színei 
virágoztak azon.

A  gy á szb eszéd ek .

Az egyházi szertartást Tóth Sándor 
róm. kát. segédlelkész végezte Lévay 
János kántor segédletével. A komor 
fenségü ima és gyászzsolozsmák után 
az ugyancsak füleki származású Tóth 
Sándor szivből fakadt imádságot mon
dott. „Szeretetet és megértést keresett 
lángoló lelke* — mondotta. „Lángolt, 
égett sokszor a lelke, mert tudta, hogy 
ez a küldetése.* Majd arra kérte az 
Istent, hogy árassza el most bebocsá
tásra kérő lelket az Ö világosságával, 
„azt a lelket, aki a világosságot szerette 
és a világosság ellen sohasem vétett....* 
„Mi pedig szeretni fogjuk azt, amit sze
rettél és küzdeni fogunk azért, amiért 
Te küzdöttél, hogy müvednek folytatói 
és gondolatodnak megvalósítói lehes
sünk, irántad való tiszteletből is. ígér
jük Neked, hogy

szivünkben élsz és hogy ott te
metés nem lesz, temetni Téged 
ott nem fognak soha* —

fejezte be nagyhatást keltő imáját a 
fiatal lelkész. Ezután a városháza kapuja 
elé helyezett, fekete színekkel fedett 
emelvényre dr. Gabonás János helyettes
polgármester lépett, hogy elmondja a 
város nevében a búcsúztatót. Nagyszerű 
szónoki készségével méltatta az elhunyt 
emberi nagyságát, kifejezésre juttatván 
azt a mélységes fájdalmat, amely Rima
szombat városát és őslakosságát Telek 
A. Sándor elvesztésével érte. „Benne 
olyan magyar testvért veszítettünk el, 
aki mindig az élen volt, mindig az első 
sorokban harcolt nemzete jogaiért, an
nak szebb s boldogabb jövőjéért, akinek 
lelkét a nemzete sorsáért való aggoda
lom töltötte el, s aki minden erejét, 
egész egyéniségét a nemzete szolgálatá
ba állította, s a nemzeti célok megvaló
sításáért dolgozott, küzdött szive utolsó 
dobbanásáig.* Majd röviden, de kifejező 
módon vázolta Telek A. Sándor költői 
és politikai pályafutását és a kisebbségi 
küzdelmekben vivott harcait. „Elmond
hatjuk kedves halottunkról, hogy

elismerésre méltó, s a késő utó
dok előtt is tiszteletet paran
csoló magyar munkát végezve, 
tette meg az isteni Gondviselés 
által számára kijelölt életutat.

s éppen ezért a földi élet megpróbálta
tásai után nyugodtan jelenhet meg az 
Ur színe előtt.* Végül tolmácsolva a 
város és a képviselőtestület bucsuüd- 
vözletét, igy fejezte be mélyenjáró szép 
beszédét:

„Telek A. Sándor, arra kérlek,
az Egek Uránál velünk együtt 
imádkozz a magyartól is sok 
véráldozatot követelő világhá
ború mielőbbi befejezéséért és 
Nagymagyarország teljes feltá
madásáért.*

Négyet ütött a toronyóra, amikor meg
alakult a hatalmas gyázmenet. Élén a 
cserkészzenekar haladt, gyászmelódiákat 
játszva. Utána az Ipartársulat tagjai, 
majd a gyászoló férfiak sokasága. A 
gyászkocsi után két fia karján, akik 
közül az egyik a magyar honvédség 
ruhájában jelent meg, a legjobb párját 
vesztett összetört özvegy, a közvetlen 
rokonság: a Telek- és a Virágh-csalá- 
dok, majd a „Gömör* szerkesztőségéhez 
tartozó újságírók és Írók, a nők, leányok 
és gyermekek sokasága, a menet végén 
pedig a költőt szeretettel ápoló kórházi 
irgalmas nővérek. Künn a temetőben 
a város által csak nemrég kijelölt dísz
sírhelyek első sorában várta a nyitott 
sir Telek A. Sándort. Miután Tóth Sán
dor segédlelkész beszentelte a koporsót 
és elmondotta a halottakért szóló imát,
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Varsa Imre ref. lelkész, a volt Magyar 
Egyesült Párt utolsó elnöke mondotta 
el búcsúbeszédét. A lélek legmélyéből 
fakadt, szinte átszellemülten és szónoki 
lendülettel elmondott megrázó erejű bú
csúszavak a leghívebben állították elénk 
Telek A. Sándor kálváriás életútját, 
amelynek állomásai a magyar sors ki- 
teljesedését jelentették. Elmondotta, hogy

Rimaszombatot a huszesztendös 
megpróbáltatások alatt, amely
ből Telek A. Sándor a legjob
ban vette ki részét, az ő har
cos egyénisége tartotta meg 
magyarságában.

( HÁZIÉRT.
Magas kltOntetés a hősi halál után.

Magyarország Főméllóságu Kormány
zója 1942. szeptember 24 én kelt leg
felsőbb elhatározásával az orosz harc
téren hősi halált halt Oláh János m. kir. 
honvédszázados, páncélos századparancs- 
noknak a Magyar Érdemrend Lovagke
resztjét a hadiszalagon a kardokkal ado
mányozta. A kitüntetett hős honvéd
százados, akinek haláláról annak idején 
megemlékeztünk, dr. Böszörményi-Nagy 
Bélának, a rimaszombati kir. törvény
szék tanácselnökének veje volt.

Szinte „élő lelkiismeretként s Garabon- 
ciásdiák-ként járta a várost mindig egy
forma öltözékében. Bátran és becsület
tel ott állott a gáton, érdemeiért nem 
kért és nem fogadott el jutalmat. Annak 
a magyarnak volt a nemes vágású pél
daképe, aki nem önzésből, de szívvel 
és lélekkel küzdött a magyar igazság
ért. Szegényen és fáradtan dől most a 
sir ölébe, az ittmaradott hozzátartozóira 
nem hagy más örökséget, mint a maga 
tiszta és becsületes magyar lelkét, amely 
bizonyára századokon keresztül folyta
tódik majd az ivadékaiban. Mint a ma
gyar pártok volt elnöke méltatta Telek 
A. Sándornak politikai életművét, ki
emelvén azt a tényt, hogy a műveltség 
terén körülményei ellenére is milyen 
magasan állott, s Írásaival és beszédei
vel mekkora nagy hatást tudott elérni. 
Végül a régi harcos barátok nevében 
búcsúzott forró Isten-hozzáddal Telek 
A. Sándortól Varga Imre, akinek nagy
szerű beszéde nemcsak künn a temető
ben, hanem a városban is nagy visszhan
got keltett.

Majd Smid Lehel gimnáziumi tanár a 
„Gömör" és a Polgárikör kulturbizott- 
sága nevében mondott költői lendületű 
búcsúbeszédet. „Rimaszombat egén ki
hunyt egy fénytüzü csillag, a felvidéki 
magyar égen kilobbant egy üstökös és 
a magyar Pantheon csillagboltozatán ki- 
gyult egy csillag : mély és fénytüzü — 
Telek A. Sándor lelke. Telek Á. Sándor 
hazatért"— mondotta. „Egy harang szi
ve szakadt meg! Telek A. Sándor haj
nali harangszava, amely

Hősi halál. Ibos István tart. huszár
hadnagy, a szekszárdi gazdasági aka
démia tanára a Don-menti harcokban 
szeptember 10-én életét áldozta fel a 
Hazáért. A fiatalon elhunyt és nagy jö 
vőre hivatott hős családja Gömör me
gyéből származik és halála itteni közeli 
rokonságát is mély gyászba borította.

H ÍR E K
A főispán hivatalos útja. D/. runyai 

’Sóldos Béla, Gömör és Kishont várme
gye kormánybiztos főispánja a hét elején 
Budapesten tartózkodott, ahol résztvett 
a közellátásügyi minisztériumban tar
tott értekezleten. Távollétében a vár
megye Közigazgatási Bizottságának keddi 
és a th. kisgytilésnek szerdai rendes 
havi ülésén dr. Horváth Árpád alispán 
elnökölt.

Turóczy püspök kormónymegbiza- 
lósa. Az első finn bibliafordítás meg
jelenésének 300 ik évfordulója alkalmá
ból Tyrku városában nagyszabású ün
nepségek lesznek, amelyre a magyar 
kormányt is meghívták. A kormány dr. 
Turóczy Zoltánt, a tiszai ev. egyházke
rület püspökét bízta meg a képviseleté
vel. A püspök október 6-án utazott el 
Finnországba, attól három hétig tartóz
kodik.

Október 24-ig lehet 
té li ruhát küldeni a harctérre.

M eg h o ssza b b íto ttá k  a  c so m a g o k  fe la d á s i  id e jé t.

Részvétköszönet.
Hálás szívvel mondunk köszönetét Rima

szombat megyei város vezetőségének és kép
viselőtestületének, a „Gömör" Szerkesztősé
gének és Kiadóhivatalának, a temetés szóno
kainak, a Járási Ipartársulatnak, a „Ferenczy 
István“-cserkészzenekarnak és velük együtt 
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
drága halottunk méltó végtisztességben ré
szesülhessen. Soha sem felejtjük el azok jó
ságát sem, akik nagy fájdalmunkat részvétük
kel enyhíteni igyekeztek, a temetésen meg
jelentek, a koporsóra virágot helyeztek, vagy 
ezeket adományukkal megváltani szíveskedtek.

Rimaszombat, 1942. október 15.

Özv. Telek A. Sándorné 
és fiai.

Egy gömöri vitorlázó repülő sikere.
Balázs András gépészmérnök, a Mű
egyetemi Sportrepülő Egyesület egyik 
legtehetségesebb vitorlázó repülője uj 
magasságPcsucseredményt ért el. M. 22-

tipusu nagyteljesítményű gépével 3845 
méter kiértékelt magasságot ért el, ab
szolút magassága 4707 méter volt. Ba
lázs András, aki ezzel a teljesítményé
vel aranyjelvényes vitorlázó lett, tornai
jai születésű. Édesapja a Tornaijai Ta
karékpénztár igazgatója. Balázs András 
évek óta repül és Tasnádi Lászlónak, a 
tragikus véget ért repülőnek a tanítvá
nya.

Legolcsóbban vásárolhat “.iS S S S n '
Ujfehértón. Tulajdonos: Dr. Kublnyi Tivadar.
Több millió akáccsemete, sorfa és subáng, több százezer 
gleditsia-maclura-kanadai- és Jegenyenyar és egyéb sor
fák Trágyázatlan nyiri homokon termelve, bármely tala
jon fogamzásbiztosak. — Kérjen árjegyzéket. 3—1

Gimnáziumunk labdarugó-csapata
ez idén is résztvesz a „Szent László"- 
vándorserleg mérkőzéseken. Első ellen
fele az egri kát. kereskedelmi iskola lesz.

A Kimaszonibati Takarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

20 éven keresztül hirdette, zeng
te, minden magyar szivébe be
lesirta: — nem tart soká az 
éjszaka, közéig már a reggel.

Elpihent a virrasztó, elcsendesedett a 
kiáltó szó. Elfáradt a magvető, aki szive 
piros vérét vetette a nagy diszharmó
niák közepette." Gyönyörű költői idé
zetekkel. méitatta Telek A. Sándor költői 
nagyságát, aki „a szivtkben él, s akit a 
szive ölt meg."

Megköszönte neki a sok lelki 
kincset, a magyar lantot, a 
szenvedéseit. Megköszönte a 
magyar vetést, amelyből már 
a jövő arat és minden igaz 
kultursziv nevében mondott 
Telek A. Sándornak szívből 
fakadt Isten-hozzádot.

Lévay János kántor gyászéneke után 
az Ipartársulat zászlaját meghajtották és 
mindenki zokogása közepette hullani 
kezdtek a rögök arra a sírra, amely — 
hisszük — újabb zarándokolóhelye lesz 
Rimaszombat magyarságának, amely so
hasem fogja elfelejteni, hogy Telek A. 
Sándor érte élt és érette halt meg.

Az elhunyt Telek A. Sándor lelki
üdvéért az engesztelő szentmise áldozatot 
október 13 án, kedden reggel mutatta 
be a r. kát. plébániai templomban Ra- 
ddny Lajos esperes-plébános.

A Gömör Szerkesztősége és Kiadó
hivatala kedves halottja iránti részvé
tének koszorumegváltássa! adott kifeje
zést, amelyhez szives adományaikkal az 
elhunyt jóbarátai és tisztelői is hozzá
járultak. Hasonióképen fejezte ki rész
vétét a Polgárikor, Iparoskör és a Járási 
Ipartársulat is.

A rimaszombati iégoltalom dicsé
rete, Vitéz Tapódy István m. kir. ezredes, a 
miskolci hadtest légoltalmi parancsnoka 
az elmúlt héten szemlét tartott Rima
szombatban a légoltalmi készültség vég
rehajtása és a légvédelmi berendezések 
feleit. A hadtest lego. parancsnok a leg
teljesebb elismerését fejezte ki a város 
légoltalmi parancsnokának és azzal a 
dicsérettel távozott, hogy az itt látottak 
felülmúlják a hadtest területén belül 
tapasztalt légoltalmi intézkedéseket is.

Halálozások. Mély szomorúsággal 
vettük a hirt, hogy vitéz szentlélek falvi 
Ponghó Mihály pestszenterzsébeti festék
gyári igazgató-főmérnök október 10 én, 
45 éves korában Budapesten meghalt. 
Az elhunyt Rimaszombatban született,- 
az itteni Egyestilt Prot. Főgimnázium
nak volt kitűnő növendéke. A világhá
borút a losonci 25. gyalogezred kötelé
kében harcolta át, bátor magatartásával 
számos hadikilüntetést szerzett és fő
hadnagyi rangot ért el. A budapesti Mű
egyetemen vegyészmérnöki oklevelet 
szerzett és szakmájában rendkívüli te
hetségről tett bizonyságot. Hosszú Ideig 
volt a Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és 
Vasöntő rt. főmérnöke, legutóbb pedig 
egy magánvállalat gyárigazgatója. Még 
a világháborúból magával hozott beteg
ség hatalmasodott most el rajta úgy, hogy 
végzett az élete derekán álló, nagy jövőre 
hivatott, rendkívül szeretetreméltó és 
jókedélyü kedves „Misivel." Halálát fia
tal özvegye, ákosfalvi Csernay Lenke, 
három gyermeke; szülei: Ponghó Mihály 
ny. telekkönyvvezető és felesége, öccse, 
anyósa, kiterjedt rokonság és számos 
barátja gyászolja. Temetése nagy rész
vét mellett október 13-án ment végbe 
Budapesten a Kerepesl-temető ref. sir- 
kertjében.

Ribdr Pál 50 éves szabómester októ
ber 7-én Rimaszombatban elhunyt.

Balogh Aranka másféléves gyermek, 
az orosz harctéren hősi halált halt Balogh 
István cigányzenész árvája október hó
12-én meghalt.

a k iégett  T U N G S R A M

A ,  ( M « Y © K I
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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 t
f o g p a s z t a

Óvakodjunk a kémektől!
A rémhirterjesztönek börtönben 

a helye. Kerüld a rosszindulatú, 
suttogó propagandát. Mindez épp 
olyan veszélyes, mint a kém.

A magánautóknak a honvédelmi 
igénybevétel alól való mentesítésére 
a kérelmeket október 25-ig kell be
nyújtani annak a minisztériumnak OM. 
osztályához, amelynek ügyköréhez a 
mentesítést kérő foglalkozásával, illetve 
gazdasági tevékenységével összefüggő 
ügyek tartoznak. Később beadott kérel
meket nem vesznek figyelembe.

Élelm ezési napijegyet kapnak a 
frontról hazatérő honvédek,
A hivatalos lap egyik legutóbbi 

száma a közellátási miniszter ren
deletét közli, amelynek értelmében 
a személyirányitó állomások által a 
hadműveleti területről Magyaror
szágba irányított egyenként utazó 
honvéd (csendőr) egyéneket az 
ország határán lévő személyirányitó 
állomások utazásuk időtartamára 
állami élelmezési napijeggyel lát
ják el.

Az élelmezési napijegy 4 
kenyér (zsemlye), 4 zsira
dék, 2 tészta és 2 hus- 

szelvényből áll

és az utazási* okmánnyal igazolt 
vasúti vagy egyéb közlekedési 
útvonal mentén bármely község 
vagy város vendéglátó üzemeiben 
érvényes. Az élelmezési napijegy 
a kiállítás keltétől számított három 
napig érvényes. A szabadságolt 
vagy hivatalos küldetésben egyen
ként Magyarországba utazó hon
véd, illetve csendőr egyéneket sza
badságuk, illetve kiküldetésük to
vábbi tartamára, ellátatlanságuk 
esetén, élelmiszerjegyekkel az elöl
járóság látja el, a felhasznált élel
mezési napijegy leadása és utazási 
okmányai felmutatása ellenében.

A rendelet november 1-én lép 
életbe.

S P O R T .
Labdarúgás.

Rozsnyói MOVE-SC—R. Törekvés 
3:2 (1:1). A helyi csapatnak október 1 - én 
csaknem valanienyi éljátékosa katonai 
szolgálatra vonult be. így a Törekvés 
a rozsnyóiak ellen erősen legyengült 
csapattal állott ki, de még igy is csak 
nehezen adta meg magát. Legjobb em
bere a kis Szapáry volt, aki a becsület
gólt is szerezte, mig a második gól az 
ellenfél hibájából esett. A rozsnyói csa
pat jóhiréhez méltóan játszott. — Ma, 
vasárnap a Törekvés Bánrévén mérkő
zik az ottani VSC-bal. A KISOK enge
délye és a gimnázium igazgatójának jó- 
akaratu hozzájárulása folytán diák-játé
kosokkal megerősítve próbálja a baj
nokságban az élre jutott Tornaijai SC- 
tól a vezetést visszaszerezni.

* l p a r t t a l a t i  közlem ény,
Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy min

denki, aki nincsen tisztában az uj ár
rendezéssel, súlyos büntetésnek, esetleg 
elzárásnak teszi ki magát. Ezért ajánljuk 
minden tagunknak, hogy hivatalunk ut
ján szerezze be az 1POK által kiadott 
tájékoztató füzetet. Ára 80 fillér. A füzet a 
m. kir. közellátásügyi miniszternek 91961/ 
1942. számú s az árrendezésre vonat
kozó rendeletét magyarázólag magában 
foglalja.

Nemzeti filmszínház kft.
A múlt hétvégi kettős magyar műsor 

nagy közönséget vonzott és szép sikert 
aratott. Meg kell azonban állapítanunk, 
hogy a „Valahol Oroszországban" cimü 
rövid film túlságosan reklámizü volt, 
ezzel szemben a „Kadét-szerelem" pom
pás felüdülést nyújtott.

Most szombaton és vasárnap Pünkösti 
Andor megrendítő szerelmi története fut 
a vásznon „Bűnös vagyok!" címen, csak 
felnőtteknek. Két leány harca ez a sze
retett férfiért, amelyből végül a tiszta 
szerelem kerül ki győztesen. Főszerep
lők a démonarcu Mezey Mária és Koós 
Zsófi, az uj magyar filmcsillag. Mellet
tük Kamarás Gyula, Csortos Gyula, Gre- 
gus Zoltán, Rácz Vali stb. viszik az iz
galmasan érdekes magyar film nagyobb 
szerepeit. — Október 19-én, hétfőn és 
20-án, kedden az első német vadnyugati 
film kerül műsorra „Népitélet" címen. 
Féktelen szerelmek, elszánt verekedések

és gyilkosság szerepel a délamerikai 
pampákon lejátszódó filmben — feszült 
Izgalmak jóizü humorral keverve. Fősze
replők a kitűnő Heinrich George, Maria 
Landrock és Gustav Knuth. — Október 
21-én, szerdán és 22-én, csütörtökön ha
talmas olasz kalandor filmet láthatunk 
„Kalózszerelem" címmel. Főszereplők 
Doris Durenti, Fosco Giachetti, Catnillo 
Pilotto. — A jövő hét végén Bulla Elma 
nagyszerű vigjátéka, a „2000 pengős férfi" 
lesz a filmszínház vonzóerejü műsor- 
száma.

Irodalom.

„Itt élned, és halnod kell 1“
Balassa Imre könyve Vörösmartyról.

Vörösmarty Mihály népszerű életrajzát 
régen meg kellett volna már Írni. Ezt 
a régi adósságot törlesztette le most 
Balassa Imre, akinek könyve azért Író
dott, hogy a mai idők sokszorosan meg
növekedett olvasóközönségéhez emberi 
mivoltában is közelebb juttassa a „Szó
zat" költőjét. Balassa — számos nagy
sikerű regényes életrajz szerzője — 
azért is alkalmas erre a feladatra, mert 
lelkesedni tud tárgyáért, s lelkesedését 
fel tudja lobbantani az olvasó szivében 
is. Vörösmarty, a magyar romantika ko
rának legnagyobb költője, mint ember 
is romantikus alak. Testileg korán el
öregedett, de természete mindhalálig 
megőrizte a romantika fiatalos vonásait. 
Nagyon tudott szenvedni. Balassa átérzi, 
újra átéli Vörösmarty életének benső 
viharzásait. Vele együtt átérzi az olvasó 
is. Jól megválasztott idézetei éreztetik a 
költő életének és müvének mély össze
függéseit, korrajzának drámai részletei 
pedig felidézik azt a maihoz sokban 
hasonló korszakot, amely a Szózat meg
rendítő versszakainak szülője volt. A 
művésziesen kiállított könyvet a Singer 
Wolfner irodalmi intézet adta ki. Ara 
fűzve 4'80, kötve 680 P.

A „Forrás0 Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

4 középiskolát végzett, 14 évet 
betöltött egészséges fiú

t a n a id n a k  fe lv é t e t ik
Rábely Károly könyvnyom
dájában.

Eladó egy vaskályha.
Cim: a kiadóhivatalban megtudható.

A Búvár uj száma. A gazdag irodalmi 
és a tudomány műhelye rovat sok ér
dekes apró cikke mellett a „Kis Búvár", 
a Búvár kérdés-felelet rovata, valamint 
számos fénykép és rajz díszíti a szép- 
kiállitásu népszerű tudományos folyó
iratot. A Búvár dr. Cavallier József szer
kesztésében és a Franklin-Társulat ki- 
adásásban jelenik meg,

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

„Magyar Föld" címen 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 '/*' ed évre 1 '30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

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

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

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

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

Szerkesztői üzenetek.
Sz. K. „Valahol Oroszországban."

Köszönjük a kedves megemlékezést, me
lyet szívélyesen viszonozva, győztesen 
és egészséggel visszavárjuk. — Gortva- 
völgyi. Értékes cikkét köszönettel vettük.

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


