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A dicső múlt és hősi jelen áldozatos magyarjaira 
emlékezett október 6-án Rimaszombat lakossága.

Hősi  E m l é k m ű v é t  á l l í t ot t ak S z a b  a t k a - p u s z t á n  az  o r os z  har ct ér en hősi  hal á l t  hal t  v i téz  h u s z á r o k n a k .
Október 6-án Rimaszombat város 

lakossága nemcsak az aradi már
tírhősökre emlékezett mélységes 
kegyelettel, de szivbéli kötelessé
gének tett eleget akkor, amidőn 
ezen a szentnapon résztvett a ri
maszombati huszárok Hősi Emlék
művének Jelavatásán. Harminchá
rom hősi halált halt vitéz huszár 
emlékezetén át szállt el a gondo
latunk az aradi Golgotára, hős 
fiaink hős eleinek gyászos vesztő
helyére, innét pedig a Don-partjára, 
ahol a tőlünk virágos jókedvvel 
elindult kedves véreink áldozták fel 
a legnagyobb kincsüket: fiatal éle
tüket a Hazáért.

Október 6-án a keresztény temp
lomokban az ünnepi istentisztelete- \

ken megjelentek a katonai és pol-l 
gári hatóságok képviselői, az isko
lás gyermekek és hívek nagy tö
mege, hogy az ima szárnyán át 
kérjék a Magyarok Istenét arra, 
hogy a magyar hősök áldozatából 
a szebb és boldogabb Jövő fakad
jon erre a sokat szenvedett országra. 
A katolikus templomban Radány 
Lajos esperes-plébános celebrálta 
a szentmisét, a református temp
lomban Varga Imre, az evangélikus
ban pedig vitéz Baráth Károly lel
készek magasan szárnyaló beszéd
ben méltatták a nap jelentőségét. 
A hivatalos épületeken a gyászlo
bogók hirdették a nemzeti gyászt, 
aminek jeléül az üzletek délután 
zárva maradtak.

O r s z á g  z á s z l ó -  é s  H ő s i  E m l é k m ü a v a t á s  
a s z a b a t k a i - l a k t a n y á b a n .

Az aradi vértanuk emlékére szentelt j 
októberi gyásznapon lélekemelő kegye- 
letes ünnepség színhelye volt a szabat- 
kai huszárlaktanya. Ez alkalommal lep
lezték le az épület öreg falai között a 
rimaszombati nők által felajánlott Or
szágzászlót, valamint a huszárszázad 
tényleges és tartalékos tisztjei s hivatá
sos tiszthelyettesei adományából felállí
tott Hősök Emlékművét:

az országban az első huszár hősi
emléket.

A kettős ünnepségnek gyönyört! idő
járás kedvezett, a kora délelőtti nap 
ragyogó sugaraival öntötte el a laktanya 
szépen gondozott és még virágokkal ékes 
parkját, ahol a Papp Dezső budapesti 
szobrászművész, tart. huszárzászlós által 
tervezett művészi kivitelű emlékmű várta j 
a felavatását.

A vendégeket a nemzeti színű lobo- j 
góva! és a baráti német nemzet zászla- : 
jával feldiszitett laktanyában a huszár- j 
század tisztikara élén Nagy Kálmán ] 
százados fogadta. A kivonult helyőrségi 
csapatok a laktanya udvarán helyezked
tek el, ahol nagyobbszámban képvisel- j 
tették magukat az államrendörség, a 
csendőrség, pénzügyőrség és a leventék j 
is, akik a zenekarukkal az élen jelentek 
meg. Alig 10 óra előtt harsány vezény
szavak jelentették a magasrangu katona
tisztek megérkezését. A gyaloghadosztáiy 
képviseletében vitéz Vasvűry Frigyes 
vezérőrnagy, a kerületi parancsnok meg- j 
bízásából Siegler Konrád ezredes, a 
.Dobó lstván“-gyalogezred képviseleté-1 
ben pedig Nickl Károly ezredes jöttek j

el. A rimaszombati helyőrség tisztikara 
Gecsey József tüzérezredes vezetése mel
lett vonult fel. A vendégtisztek soraiban 
volt Bizony Ede ezredes is, mig a Vi
tézi Széket vitéz Keresztes Lászió ny. á. 
őrnagy, vm. széktartó képviselte.

A polgári hatóságok vezetői dr. Rad- 
vúnszky György főispánnal, dr. Horváth 
Arpr.d alispánnal, Éva László polgár- 
mesterrel és dr. vitéz Bükky Jenő ni. kir. 
rendörtanácsossal az élen teljes szám
ban jelentek meg családtagjaikkal együtt. 
Képviseltették magukat a keresztény 
egyházak, a tűzharcosok és hadirokkan
tak helyi csoportjai, a társadalmi, ke
reskedelmi és iparos egyesületek népes 
küldöttségekkel, s tanáraikkal az élen 
eljöttek a gimnázium VIII. o. növendékei 
is. -Számos érdeklődő jelent meg ezen
kívül az ünnepségen, amely pontban 10 
órakor

t á b o r i  s z e n t m i s é v e l
vette kezdetét. A kaszárnya tágas udva
rán, a leleplezésre váró Országzászló 
előtti oltáron Berkessy Miklós tart. r. 
kát. tábori lelkész mutatta be a szent
miseáldozatot, s az Evangélium után 
mély gondolatokkal telt szentbeszédet 
mondott. Jézus Krisztus szenvedéseivel 
hasonlította össze a háború hőseinek 
áldozatvállalását, mint amelyből az igazi 
megváltás fakad. A szentmise főrészeit 
kürtszó jelezte, mig a Levente Zenekar 
Kardos Gyula oktató vezetése mellett

egyházi zenét adott. A mise után v. Vas- 
váry Frigyes vezérőrnagy engedélyt adott

az O rszágzászló le lep lezésére.
Holéczy Miklósné, a Jótékony Nőegy

let Igazgatója a rimaszombati nők meg
bízásából költői lendületű szavak kísé
retében adta át a remekmívű, az an
gyalos magyar címerrel diszitetl selyem- 
zászlót, amelyben — mint mondotta — 
benne lobog a magyar nők törhetetlen 
hite. Nagy Kálmán százados hálás kö
szönettel vette át a szép ajándékot és 
hitet tett a század nevében arra, hogy j 
a zászlóért élnek és ha kell, mégis hal
nak. A Magyar Hiszekegy zsolozsmás 
hangjai mellett kúszott fel a díszes lo
bogó az egyszerű, de mégis mutatós 
talapzatból az Ég felé nyúló árbócra, 
hirdetvén a végváron a magyar igazság 
teljesülésébe vetett hitet és bizodalmát.

Az ünneplő közönség ezután átvonult 
a laktanya parkjába, ahol ekkor már az 
Emlékmű háta mögött lovasdiszszakasz, 
balján pedig a hősi halottak hozzátar
tozói is elhelyezkedtek.

A Levente Zenekar eljátszotta a Him
nuszt, amellyel kezdetét vette

a H ősi E m lékm ű lelep lezése.
Nagy Kálmán százados mondott lé

lekből fakadt, s minden ember szemében 
könnyeket fakasztó szép avatóbeszédet. 
Hangsúlyozta, hogy az Emlékművet a 
hősi szellem szolgálatába kívánják állí
tani. Dicsérettel emlékezett meg az em
lékmű megalkotójáról: Papp Dezsőről, 
aki négy derék huszárral: Németh Fe
renccel, Hauser Sándorral, Marton La
jossal és Telek Józseffel együtt építette 
meg a Pokorágy község által ajándéko
zott kőből az emlékoszlopot. Majd a hősi 
halottak hozzátartozóinak fel-felcsukló 
zokogása között emlékezett vissza a hu
szárszázad hadbaindulására és a Don- 
menti kimagaslóan hősi harcaira. Idézte 
a hősi halottak emlékét, akiknek áldo
zatkészségéből fakadt a mi itteni nyu
galmas életünk. Büszkén hangoztatta, 
hogy

a rimaszombati huszárok a legendás 
„vörös ördögök* nyomába léptek, s 
bebizonyították, hogy a lovasság 
helyesen alkalmazva a gépesített há
borúban is hasznottévő és nélkülöz
hetetlen fegyvernem,

amint azt a Legfelsőbb Hadúr is meg
állapította. „Hőseinket nem siratjuk, mert 
az nem méltó hozzájuk* — mondotta, — 
de példájukat állította a dolgozó ma
gyarság és fiatalság elé. A nemzet hálája 
övezi a hősök emlékét és hálával fog 
viseltetni hátramaradottaik iránt is. Mi 
pedig törhetetlen hittel bízunk nemze
tünk örök életében és abban, hogy a 
hősök áldozatából és a mi önfeláldozó 
életünkből fakad majd a győzedelmes 
béke.

A rendkívül mély hatást keltett beszéd 
után lehullott a lepel az Emlékműről. Elő
tűnt a szürke gömöri kőzetből készült 
5 méter magas obeíiszk és előtte a car- 
rarai márványba bevésett 33 hős nevei. 
Az emlékmű tetején díszes, másfél méter 
hosszú bronz kard mutat az ég felé, hir
detvén a magyar bátorságot, önfeláldo
zást és áldozatvállalást, amely vére, s 
ha kell: élete árán is harcol a hazai 
rögért. A hősök nevét aranybetiikkel 
példázó márványtábla felett természetes 
nagyságú bronz-sisak hirdeti a magyar 
honvéd ércakaratát, acélnál erősebb ki
tartását abban a küzdelemben, melyet 
ránk kényszeritettek. Az emlékmű le
nyűgöző hatást keltő és hathatósan pél
dázza az utókornak a magyar köteles- 
ségteljesités követendő utait. Erre tettek 
hitet az emlékművet megkoszoruzók is. 
Az „Imához* szóló kürtjei hangjai mel
lett elsőnek vitéz Vasváry Frigyes ve
zérőrnagy tette le a gyaloghadosztály 
koszorúját. Majd Siegler Konrád ezredes 
a kerületi parancsnok nevében helyezett 
le koszorút a talpazatra. Éva László Ri
maszombat városa, Holéczy Miklósné 
a rimaszombati magyar nők, vitéz Ke
mény Géza a hadirokkantak, vitéz Ke
resztes László a Vitézi Szék, Bodnár 
István százados a portyázó-század és 
Nagy Kálmán százados a huszárszázad 
nevében helyezték le a kegyeletes meg
emlékezés jeleit. Utánuk a hozzátarto
zók árasztották el virágokkal a talapza
tot. Számosán váltották meg pénzado
mánnyal a koszorút, köztük Gömör és 
Kishont vármegye 200 P-t adományozott 
a hősi halottak hozzátartozói javára, mig 
a Járási Ipartársulat és a Kereskedelmi 
Testület 50—50 P koszoruinegváltást 
küldtek be.(A többi adományokat a jövő 
számunkban nyugtázzák.)

A Szózat fejezte be a katonás fegye
lemmel és példás rendben lefolyt ün
nepséget. A kivonult katonai alakulatok 
pompás diszmenete zárta le végül az 
emlékezetes októberi délelőttöt.

* **
A rimaszombati huszárok Hősi 

Emlékművével és a végvárra állí
tott Országzászlóval Rimaszombat 
magyarsága valóban újabb megerősí
tést nyert a magyar igazság beteljesü
lésébe vetett hitében és bizodal
mában. De az országban e l s ő n e k  
felállított huszár hősi emlék nem
csak a város lakosságára, de az 
egész nemzetre is kötelezettséget 
jelent a Haza iránti kötelességek 
maradéktalan teljesítésére.

Minden szombaton este tánc a Katolikus Körben.
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Ünnepi megemlékezés a 80 éves Herczeg Ferencről.
Irta és a vármegye szeptember 30-iki közgyűlésén elmondta:
T O R N A L L Y A Y  ZOLTÁN törvényhatósági bizottsági tag.

Országszerte ünnepet ül ezekben a 
napokban a magyar nemzet. Legkiválóbb 
élő íróját, Herczeg Ferencet ünnepli. A 
80 éves Herczeg Ferencet. Ritka iró éri 
meg ezt az életkort. De még ritkább 
dolog az, hogy már életében elismerés
sel adózik Írójának a nemzet. Herczeg 
Ferenc megérte és — mindjárt hozzá
teszem, hogy joggal megérte — azt a 
legnagyobb kitüntetést, hogy egy nem
zet a háború kellős-közepén sem feled
kezett meg az ő fiáról, aki pedig nem 
hadvezér, nem is államférfi vagy életét 
áldozó hős, hanem költő, a múzsák fel
kentje, a nemzeti gondolat apostola és 
hordozója.

Herczeg Ferencet akkor ismertem meg, 
amikor ezelőtt 30 esztendővel budai ott
honában felkerestem, hogy akkor épült 
házáról, arról a magyaros mfvü kúriáról 
fényképfelvételeket készítessek egy mű
vészi folyóirat számára. Nemcsak a kapu, 
a kerítés, a muskátlis ablakok pártás 
faragása és maga a ház volt itt magyar, 
hanem az egész otthon. Rend, jó Ízlés, 
csin és a művészetek szeretete minde
nütt. Barátságos meleg levegő, hatalmas 
könyvtár, kandalló, világosság, nemes 
egyszerűség mindenütt. Egy értékes em
berpárnak meleg otthona. Itt lakott ez
előtt 30 évvel az 50 éves elegáns, da
liás Herczeg Ferenc. És itt lakik talán 
ma is a magas kora dacára is életerős 
öreg ur.

Életrajzát ismeri mindenki. Nem kell 
őt bemutatnom senkinek. Müveinek szinte 
egy könyvtárat betöltő gazdag kincse 
minden nyelvnél szebben beszél arról, 
hogy kicsoda az a Herczeg Ferenc, akit 
most ünnepelünk. O már olyan kornak 
az élő tanúja, amikor az iróember, ha 
csakugyan elhivatott mestere mestersé
gének, vagyis ha vérbeli művész, hogyha 
rendesen él és egy kicsit takarékos is 
tud lenni, szellemi tőkéjének kamataiból 
úri módon megélhet. Telket vásárolhat, 
házat építhet és azt be is rendezheti. 
És részt kérhet magának egy ország 
sorsának az intézéséből is.

Herczeg Ferencet korán felfedezték. 
Korán megismerték és korán elismerték. 
Pedig — ez nem titok — nem magyar 
nyelvű szülők gyermeke. Csak a közép
iskolában tanult meg magyarul. De hogy 
jól megtanult magyarul, az bizonyos. 
Magyarrá lett szivében, lelkében. Ma
gyarrá tette őt ennek az ősi magyar 
földnek misztikus varázsa és ereje, ép
pen úgy, mint nemzeti nagyjainak közül 
nem egyet. Itt van mindjárt Petőfi Sán
dor. Neki is Petrovics István és Hrúz 
Mária voltak édes szülei és mégis ki 
merné azt állítani, hogy Petőfi nem iz- 
zig-vérig magyar költő volt. Csakis az 
volt ő és pedig páratlan termése a ma
gyar anyaföldnek. Mártírja a magyar 
gondolatnak és a magyar szabadságnak.

így vagyunk Herczeg Ferenccel is, bár 
a kettőjök élete, egyénisége, szelleme és 
sorsa két külön világ. Petőfi maga a 
forradalom fáklyája. Szegénységben él, 
sokat szenved és szenvedésében ég el 
lelke : ez a halhatatlan lélek. Rövid fu
tása üstökösként szeli át a magyar eget. 
Méltán adta Harsányi Zsolt a Petőfi 
életregényének azt a cimet, hogy „Az 
üstökös."

Herczeg Ferenc a nyugodt, biztos al
kotások hérosza. Élete kiegyensúlyozott 
élet. Bölcs férfiú, iró és politikus. A tár
saság kedvence és központja. Törvény
hozó és a férfias úri jeliem mintaképe. 
Európai műveltséggel és tudással, nemes 
hazaszeretettel és rendíthetetlen hittel 
megáldva. Munkabírása óriási. Szellemé
nek kincsbányája kifogyhatatlan. Bátor- 
szavu és következetes. Ismeri az asszo
nyokat, ismeri a férfiakat. Ismeri az élet 
szépségeit, de ismeri az emberi és nem
zeti tragédiákat is. Megismerteti velünk 
az emberi lélek utait, megismerteti ve
lünk saját arcképünket. Bevezet a tár
sasélet útvesztőibe és a politika titkos 
műhelyeibe. Otthon van ő mindenütt. 
Meglát mindent. Aranytollával megírja a 
való életet és lelkének legszebb álmait.

Nagy ember. Tehát neki is voltak, ta
lán vannak is ellenfelei és ellenségei. A 
hitvány lélek nem birja elviselni a má
sok sikerét. Nem birja látni a gáncsnél
küli lovagot. A tiszta otthont, a nemes 
jellemet, a nálánál erősebb egyéniséget. 
De Herczeg Ferenc jól fel volt és jói

fel van vértezve minden és mindenki 
ellen. Elhullanak mellőle a destrukció 
szellemei, mint ősszel elhullanak a le
gyek. Egy fővel magasabb ő ezeknél. 
És ez a fő nem hajlik meg és ez az arc 
nem jánuszi arc. Szembenéz mindennel 
és mindenkivel. Megáll ő az idők for
gatagában mint az ércbe öntött szobor. 
Ezért nagy nekünk Herczeg Ferenc. 
Ezért állítunk most neki emléket szi
veinkben és a magyar nemzet történel
mében.

80 esztendő nagy idő a nemzetek éle
tében is. Népek, nemzetek születnek és 
tűnnek el ennyi idő alatt. Térképek 
változnak meg. Uralkodó eszmék támad
nak és buknak le a megsemmisülésbe. 
80 esztendő nagy idő az ember életében 
is. Csak kevesen, csak kiváltságosak 
érik meg ezt a kort jó erőben és szellemi 
épségben. Herczeg Ferenc ezekhez a 
kiválasztottakhoz tartozik. A mi mind
nyájunk és a nemzet igaz örömére.

Ünnepet ülünk, de ez az ünnep jó al
kalom arra is, hogy számot vessünk 
magunkkal : múltúnkkal, jelenünkkel és 
jövőnkkel. Hogy milyen erők játszottak 
közre, hogy egy maroknyi magyarság, 
ez a rokontalan nép meg tudja vetni 
lábát és államot tudott alkotni Délke- 
leteurópa szivében. És hogy meg tudta 
védeni és tartani az országot 1000 éven 
át nálánál hatalmasabb áramlatok és 
népek támadásaival szemben. A nemzet-

fenntartó erők közül ezúttal csakis egyre 
akarok rámutatni és pedig arra, ame
lyiknek egyik kompónense éppen ünne
peltünk : Herczeg Ferenc. Vagyis azt 
szeretném kiemelni, hogy a népek har
cában nem elég a számszerű tömeg, az 
egykori nagy hódítók vadsága, a vallási 
fanatizmus és a fegyverek fölénye. Más 
is kell ahhoz, hogy egy nemzet megtart
hassa államalkotó erejét és vezetésre 
hivatott készségét. A szellem kiválósága 
és a műveltség rozsdamentes fegyverzete.

önérzetesen megállapítjuk, hogy a 
nemzetfenntartó erők közül ennek is 
birtokában volt a magyar, — hiszem és 
tudom, hogy birtokában lesz ezután is. 
Egy nép, amely az emberi művelődés 
számára kitermelhette magából Kőrösi- 
Csoma Sándort, a két Bólyait, Petőfit, 
Madáchot, Munkácsi Mihályt, Liszt Fe
rencet, Eötvös Lórándot és még egész 
sorát a nagy szellemeknek, vagy kiter
melhetett olyan államférfiakat mint Szent 
István, Mátyás király, Bethlen Gábor, II. 
Rákóczi Ferenc, Kossuth, Deák, Szé
chenyi, Tisza István és végül Horthy 
Miklós... az a nép nem veszhet el soha, 
nem tűnhet le a megsemmisülésbe még 
akkor sem, ha elemi csapások érik tör
ténelme folyamán.

Nem tűnhet el mindaddig, amig ön
ként le nem mond államfenntartó jogai
ról és a lomtárba nem teszi a kultúra 
fáklyáját.

Ezeknek a dicső férfiaknak hosszú 
sorozatába a Herczeg Ferenc nevét ik
tatjuk most be. Istennek legyen hála, 
hogy őt nemzetünknek adta és számunkra 
mind a mai napig megtartotta.

Felállítják az Országos Hadigondozá Hatóságot.
A m in isztereln ök  v esz i á t a  hadigondozást.

A hivatalos lap múlt szombati 
számában kormányrendelet jelent 
meg a hadigondozás újjászervezé
séről. A rendelet értelmében 1944. 
január 1-től a miniszterelnökre száll 
át a hatáskör, amely a hadigondo
zás, úgyszintén a légitámadás ál
dozatainak gondozása körében ed
dig a honvédelmi minisztert illette.

A miniszterelnök a rendelet 
értelmében reá átszállt hatás
kört az Országos Hadigondozó 

Hatóság utján gyakorolja,

amelynek megszervezéséről ugyan
csak a rendelet intézkedik. A tár
sadalom szerveinek a gondozás ér
dekében való megszervezéséről és 
alkalmazásáról az Országos Hadi
gondozó Hatóság az Országos Ha
digondozó Szövetség közreműködé
sével gondoskodik. A rendelet a 
hadigondozás járadékellátási részé
ben lényeges eljárási újításokat is 
tartalmaz. Ezeknek az a céljuk, hogy 
a gondozottak gyorsabban és köny- 
nyebben kapják meg az őket meg
illető járadékokat.

Egy polgár szemlélődései.
VI.

A két hosszú évtized birkózásának 
színhelye a városháza tanácsterme volt. 
Ott védtük nemzeti nagy múltúnkat és 
ott viaskodtunk jogainkért, anyagi és 
kulturális javainkért.

A roppant falakkal köiűibástyázott 
tanácsterem mennyi sokmindent átélt 
másfélszázados történetének ideje alatt ! 
Sok dicsőséges felemelkedésünknek s 
tragikus sülyedésünknek volt néma ta 
núja.

Ha most váratlanúl felharsanna a meg
holt híveket ébresztő trombitaszó, s vá
rosunk egykori magisztrátusa — élén a 
salamoni bölcsességü Szabó György 
polgármester úrral — ötven esztendős 
síri álmából felriadna, s katonás sor
rendben igyekezne régi, meghitt otthona, 
a városháza felé, ugyancsak csodálkozna 
a látottak felett, olyan nagy változás 
történt az épületen, lelkűk vándorlása 
óta. Az öreg vár újra az épülés stádiu
mában van, folyton épül, folyton dagad. 
Itt lebontanak egy régi falat, ott építe
nek egy új szárnyat, ajtók-ablakok egyik 
helyről a másikra vándorolnak. Folyo
sóin tévelyegve, magunk se ösmerünk rá 
maholnap... Lelkünk féltő gondossággal 
és szeretettel simogatja a régi világ e 
kedves emlékét.

Szegény öreg hajiék, neked is alkal
mazkodni kellett a nagy idők nagy fel
adataihoz ! Hinni merjük, most már hu
zamosabb ideig meg fog felelni hivatá
sának...

A nagyterem az egyetlen, amely régi 
mivoltában megmaradt, lnterjőrjében 
mindössze annyi a változás, hogy a fa

lon függő históriai arcképek időnként 
cserélődnek, történelmi sorrendben, úgy 
ahogy sorsunk élethajója a békesség 
csöndjében folydogál, avagy mennydör
gések és villámlások közepette hányódik.

Mióta életrehi vatott, hat nemzedék 
sorsát intézték benne. Számunkra sok 
szomorú élmény színhelye volt a bolt
íves öreg terem. Politikai arénája lett 
egy elnyomó s egy elnyomott nemzetnek. 
Büszkeséggel vallhatjuk : bátran és be
csülettel harcoltunk benne nemzeti esz
ményeinkért, s megtudtuk menteni lel
künk legdrágább értékeit.

Az elmúlt 25 év emlékei között' tal
lózva, keserű mélabúval kell regisztrál
nunk, hogy a magyar társadalom nem 
minden rétegét tudtuk magunk mellé 
felsorakoztatni. Voltak, akik más esz
ményeknek hódoltak, s inkább ellenünk, 
mint mellettünk harcoltak. S voltak, akik 
otthonuk meleg csöndjéből nézték test
véreik harcát, de értük a küzdelmes 
áldozatot nem vállalták. És tanúi vol
tunk egynémely szemérmetlen átválto
zásnak is, — s ezek voltak a leghan 
gosabb csehszlovák hazafiak.

Emlékszünk, a cseheket az őszinte 
gyűlölet, a munkásnépet az elfogultság 
vezette. Nem volt nehéz észrevenni, 
hogy a materialista jelszavakkal teletö
mött proletártömeg sóvárgással sorako
zott egy eszme : a nemzetközi szociális 
igazság mellett. Gyászos tragédiájuk, 
hogy kelleténél többet bíztak benne, s 
annak áldásaiban nem részesülhettek.

A csehszlovák állam tiszavirágélelű 
vezérei többféle alakban hirdették a de
mokrácia és szociális igazság magasztos

eszményeit. Ezzel szemben mi aggódó 
lélekkel tapasztaltuk a valóságot, hogy 
veszedelmesen fogyunk és zsugorodunk,
— az iskolai értesítőkből pedig azt lát
tuk, hogy évről-évre kevesebb a magyar 
iskolában a magyar gyermek. Fehér 
holló volt a magyar iskolában tanuló 
magyar anyanyelvű államtisztviselő gyer
meke.

Az elnemzetlenítés volt az egyetlen 
céljuk. Faji sajátságukat jellemző agya
fúrtsággal Igyekeztek szétbontani a ma
gyar lelkiséget. Mesterséges ellentéteket 
szítottak a magyar munkásság és a nem
zeti közösség között, hogy eltemessék 
a nemzeti érzületet. Iskoláikban, tan
könyveikben, pódiumon, gyűléseken a 
legszemérmetlenebb cinizmussal gyaláz- 
tak mindent, ami a magyarság számára 
szent.

Az államnyelv ösmeretének erőszakos 
terjesztésére — különösen a közalkal
mazottak körében — sokminden esz
közt igénybe vettek. Erre a legjellem
zőbb példa a közismert Slovenská Liga 
szereplése, amely Szlovenszkó magyar 
és vegyes ajkú területein tevékenyke
dett, illetve nemzetlenített és évi 7—8 
millió korona költségvetéssel dolgozott. 
Hogy ennek a Ligának a hatása miiyen 
jelentős volt, elég rámutatnunk arra a 
szomorú tényre, hogy a rimaszombati 
csehszlovák elemi iskolák tanúlóinak 
több mint a fele magyar szülők gyer
mekeiből rekrutálódott.

Életre-halálra szóló csatát vívtunk ve- 
,lük a város tulajdonát képező magyar 
iskola épületének megmentéséért. A gya
korlatban kívánták példázni a közmon
dást : ki akartak verni a saját házunkból. 
Ennek a kérdésnek döntő tárgyalásánál 
tapasztaltuk az emberi lélek rejtélyeit, 
hogy egynémely magyar milyen d plo- 
matikusan vagy rideg közönnyel tudott 
elzárkózni a kényesebb kérdések meg
vitatásától és a következmények nyo
masztó hatása alatt meg sem jelent az 
iskolaszéki ülésen, bár a megjelenésre 
ismételten fipyelmeztettük.

A magyar iskolaszék tagjainak három
negyed része cseh és szlovák anyanyelvű 
volt, ezek közűi egynéhány egy szót sem 
tudott magyarúl. Viszont a csehszlovák 
iskolaszék tagjai között egyetlenegy ma
gyart sem tűrtek, bár a tanulók nagyob
bik fele — sajnos — magyar anyanyelvű 
volt, ezzel szemben a magyar tagozaton 
egyetlenegy cseh vagy szlovák gyerme
ket sem tudtunk felfedezni.

Legszenvedélyesebb volt az a küzde
lem, melyet létünk legjelentősebb jöve
delmi forrása: a villamos-telepért s ez
zel összefüggően városi önkormányza
tunk megmentéséért vívtunk.

Ó, nem babra ment a játék. Emlék
szünk, milyen mohó ösztönnel törtek 
villamos-telepünkre és önkormányza
tunkra. Mennyi szó és írás kiálltott be
lőlünk a védelmi harcban. Mi elszántan 
és keményen is védekeztünk, de a bru
tális erőszak átgázolt rajtunk, s az egyen
lőtlen harcban tragikusan elbuktunk.

S keserű érzéssel regisztráljuk : volt, 
aki máskép értelmezte az eseményeket, 
aki nem érezte az itt élő magyarsággal 
a mindennél mélyebb testvériség gond
ját, s rákapcsolt a cseh politika Ígéretes 
útjára, s önmagát tépve, marcangolva, 
de mégis vállalta a neki szánt szerepet.

Szinte természetes következménye volt 
elnemzetlenítő törekvésüknek az egyhá
zak életében is megtörni a nemzeti el
lenállást. Katolikus társadalmunk veze
tői még emlékezhetnek a harcra, amelyet 
folytattunk a vasárnapi második szlovák 
mise (kismise) rendszeresítése ellen, és 
amelyet erélyes fellépésünkkel meg is 
tudtunk akadályozni.

Mit mondjak még? Hogy milyen ve
szélyt jelentett számunkra a Národui 
Gárda megalkotása, — hogy milyen 
számító következetességgel bástyázták 
körül a várost csehszlovák telepesekkel,
— hogy a Propagacsná Kancellária ko- 
pói milyen árgus szemmel figyeltek s 
szimatoltak utánunk és mélységes meg
vetéssel zárták ránk a cella ajtaját, — 
hogy mindezen túlmenően még arra is 
vállalkoztak, hogy a Polgárikör kertjé
nek sűrű bokrai közé bújt spiclijük, 
részegséget színlelve, ébren figyelje a 
tagok nyáresti beszélgetéseit. A Kör Iro
dalmi Társasága viszont heti üléseit a 
kiküldött rendőrközeg jelenléte mellett 
tarthatta csak meg... Az itt lakó poten
tátok még azt sem tudták inegbocsájtani, 
amit az egyik nekikeseredett nyakas 
magyar valamelyik képviselőtestületi ülé
sen feléjük kiáltott, hogy : „ne bántsd a
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Utazásnál
a változó életmód zavarjad landol 
emésztést. Ez émelygést, fejfájást 
okoz. Ne felejtse, hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajtó.

magyart 1“ Mert bűn volt ez is : 14 na
pig ült érte a szittya-magyar.

A sajtó hasábjain is folytattuk az 
élethalál harcot. Sajtóorgánumunk : a 
„Gömör" tántoríthatatlan hűséggel szol
gálta a nemzeti eszmény szent és örök 
parancsait, — és szinte velejárója volt, 
hogy a hatalmon lévök a lap minden 
sorát, gondolatát és akcióját ellenőrizték, 
s amelynek következményeit messzeme
nően bizonyítja az a tény, hogy minden 
negyedik számát elkobozták, sőt egy 
ízben megjelenését egy félesztendöre be 
is tiltották.

Még most is összeszorúl a szivünk, 
mikor ezekre az eszeveszett időkre gon
dolunk.

Azóta öt esztendő telt el... A cseh 
égbolt bolygói most más világrendszerbe 
keringenek.

De amikor városunk trianoni idejéről 
s jelen életünk zajló, viharzó mozzana
tairól beszélünk, nem szabad megfeled
keznünk arról sem, hogy amikor a sors 
kegyetlen hullámverése elsodorta Szent 
István birodalmának évezredes bástyáját, 
s mi .árvaságra jutottunk, adott a Min
denható egy irányító Génuszt számunkra, 
akit a hazaszeretet égő parancsa a nem
zet szolgálatába állított, hogy hitet és 
nemzetszeretetet hirdessen, hogy apos
tola legyen testvéreinek.

Ez a tiszteletreméltó férfiú dr. Tör
köly József volt.

Minden érzése és gondolata magyar 
volt. Izzó hazaszeretetével, eszének vi
lágító erejével emelkedett nemcsak szü
lővárosa, hanem kisebbségi életünk 
egyik vezérévé. Elhivatottságának pa
rancsa volt, hogy megőrizze hitünket, 
értékeinket, hagyományainkat, s legfő- 
képen nemzeti hűségünket.

Rendkívüli szívósággal és eréllyel szállt 
síkra politikai, gazdasági és kulturális 
értékeinkért. Fáradhatatlan nemzetszol
gálata, szervező munkája, nagy jogi kép
zettsége, lelkesítő ékesszólása tette ne
vét ösmertté, a rimaszombati pártszer
vezetet oly erőssé s polgárságát pedig 
oly tiszteltté az egész nemzet előtt.

Nemes alakja, mélyen érző szíve nem 
érhette meg azt a mérhetetlen nagy örö
met, hogy a nehéz és nagy út után a 
diadalmas állomást, a magyar feltáma
dást elérhesse... Áldott és felejthetetlen 
legyen az emléke I

A kép, amit rajzolok, nem volna teljes, 
ha megfeledkeznék azokról az áldozatos 
telkekről, akik átérezték nemzetük és 
városukkal szemben a felelősségtudatot 
és segítő társai lettek dr. Törköly Jó
zsefnek. A legőszintébb hűséggel s a 
legönzetlenebb készséggel követték irá
nyítását, s vállalták a párt városi veze
tését, s az organizáció nehéz és felelős
ségteljes munkáját.

Nevük s dicséretük elválaszthatatlanúl 
összeforrt a város történetével. Jelle
mükben élnek azok az ősi erények, ame
lyek nyolc évszázadon át megtartották 
magyarnak ezt a várost a Rima völ
gyében.

(Folytatjuk.)

Életbelép az üzletek téli zárórája.
Rimaszombat város polgármestere a téli 
időszámítással kapcsolatban újólag sza
bályozta az üzletek nyitó-és záróra-ide
jét. Értesülésünk szerint a fűszer- és 
élelmiszert árusító üzletek d. e. 8—,/«1-ig 
ésd. u. 2—5-ig lesznek nyitva. Az egyéb 
kereskedések reggel 9 órakor nyitnak 
és délután 4 órakor zárnak, ugyancsak 
másfélórás ebédszünetet tartva. Szom
baton, a fűszer- és élelmiszerüzleteket 
kivéve, a télre is érvényben marad az 
üzleteknek d. u. 2 óráig egyfolytában 
való nyitvatartása. A polgármesteri ren
delkezést a Kereskedelmi Testület közli 
az érdekeltekkel.
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K é t em ber beszélget...
Miről beszélgethet két ember, aki

ket sikerült kihallgatni egy Tompa
téri pádon? — Arról beszélgettek, 
hogy mikor lesz vége a háborúnak? 
Az egyik pontos dátumot mondott 
és karácsony közeiére jósolta meg 
a békét, mert, mint mondotta, az 
Ur Jézus születése ebben az évben 
biztosan meghozza a győzedelmes 
békét.

A másik ember azt mondotta, 
hogy ö nem remél a közeli béké
ben, de akkor lesz csak igazán 
béke, ha ebben hiszünk, ha ezért 
imádkozunk, s ha tudunk áldozatot 
hozni érte. Sok mindenről lemon
dani és remélni az igazi magyar 
békességben. Két egyszerű magyar 
ember volt, szinte megcsodáltuk a 
szavaikat. A hitet és a szándékot, 
amely a magyar élet uj útjára ve
zet. Alig beszélgettek néhány per
cig, amikor leült melléjük egy har
madik ember. Rögtön felálltak és 
tovább mentek. Mintha takarni 
akarták volna szavaikat. Pedig mi
lyen jó lett volna, ha tovább fűzik 
okos szavaikat, amiből csak tanulni 
és okulni lehetett.

Szavaikból példaadóan áradt a 
keresztény és a magyar lélek. Az 
a keresztény és magyar tétek, amely 
alapja és forrása lehet az uj ma
gyar életnek, a magyar igazság tel
jes feltámadásának.

(— ó — a).

Püspöki látogatás Gömörben. Dr.
tnyedy Andor, a tiszáninneni ref. egy
házkerület püspöke most folytatja a gö- 
möri egyházmegyében még eddig meg 
nem látogatott, mintegy 20 egyházköz
ség megvizsgálását. A püspök dr. Szabó 
Zoltán egyházmegyei főjegyző és Lenkey 
Lajos gömöri esperes kíséretében októ
ber 8-án érkezett Rozsnyóra. — Itt említ
jük meg, hogy a gömöri ref. egyház
megye október 5 én tartotta ez évi ren
des közgyűlését Putnokon dr. runyai 
'Sóldos Béla m. kir. titkos tanácsos, 
egyházmegyei gondnok és Lenkey Lajos 
esperes-elnök vezetése mellett. A köz
gyűlésről érdemben a jövő számunkban 
adunk részletes tudósítást.

Tízéves jubileum. Ez év okt. 3 án 
volt tiz éves fordulója annak, hogy a 
Szatmári Irgalmas Nővérek átvették a 
„Széman Intézet" vezetését. Csak a hála 
és a legteljesebb elismerés érzésével 
gondolhatunk vissza arra az áldásos 
munkára, melyet az Irgalmas Nővérek a 
boldogemlékezetü alapitó, Széman Endre 
prelátus szellemében végeztek a leány- 
ifjúság vallásos és hazafias nevelése 
terén. Sok nehézséggel és akadállyal 
megküzdve hősies kitartással végezték 
a vállalt feladatot. Áldozatos munkáju
kat azonban teljes siker koronázta. A 
„Széman Intézet" megerősödve kapcso
lódott be városunk kulturális életébe és 
a leányifjuság gyakorlati irányú nevelé
sével nagyban hozzájárult hazánk erköl
csi és anyagi felvirágoztatásához. E jubi
leum alkalmával szívből kívánjuk, hogy 
a jó Isten áldása kisérje és segítse to
vábbi rimaszombati működésűket.

Rimaszombat megyei város 1944. 
évi költségvetési előirányzata elké
szült. A tervezetet a képviselőtestületi 
tagok már kézhez kapták, a költségve
tést pedig a város legközelebbi közgyű
lése tárgyalja le.

Gyűjtés a Katolikus Diákotthon szá
mára. Serédy Jusztinián, Magyarország 
biboros-hercegprimása ez év tavaszán 
széleskörű mozgalmat indított a Katoli
kus Diákotthon megalapítására, amely a 
magyar katolikus ifjúságnak hazafias és 
valláserkölcsös nevelését szolgálná. Az 
ország katolikus társadalma lelkes öröm
mel karolta fel a nemes mozgalmat és 
mindenütt megindult a gyűjtés a Diák
otthon javára. A hercegprímás most fel
hívta a plébániákat, hogy e havi vasárnapi

perselygyüjtések egyrészét, október 17-én 
pedig a teljes gyűjtést a Diákotthon ja
vára ajánlják fel. Áz elmúlt vasárnap a 
katolikus templomban a lelkészek a szó
székről hívták fel a hívek figyelmét a 
gyűjtésre, melynek fokozottabb kiterjesz
tését a Női Oltáregyesület buzgó tagjai 
is vállalták. Október hó vasárnapjain 
adakozzon tehát minden katolikus tehet
sége szerint a magyaf jövő reménységeit 
felkarolni és lélekben megerősíteni akaró, 
Istennek is tetsző nemes cél javára !

Az árdrágító anyagi romlásba dönt’ 
jelentsd fel.

Egyházi áthelyezés. A rozsnyól egy
házi főhatóság FarcsüdiLajos uzapanyiti 
r. kát. segédlelkészt Rimaszombatba he
lyezte át segédlelkész-hitoktatónak.

Felhívás. Rimaszombatban a fősorozás 
folyó évi október hó 14-én lesz meg
tartva, amelyen az összes 1923. évben 
született állitáskötelesek tartoznak meg
jelenni.

Hadirokkantait figyelmébe. A ma
gyar bőripari nyersanyagbeszerző és 
elosztó r. t. ötven fő hadirokkantnak a 
nyersbőr szakmában való álképzését 
vállalta, mely átképzés a részvénytársa
ság budapesti, kolozsvári és debreceni 
raktáraiban történik. Az álképzés alatt, 
amikor a szükséges tudnivalókat elsajá
tította és már kellő ismeretek birtokába 
jut a hadirokkant, az r. t. igyekszik se
gítségére lenni abban, hogy mint keres
kedő a nyersbőrszakmában elhelyezked
jék. Felvilágosítással szolgál Haynik 
Géza főhadnagy, hadigondozó tiszt Rima
szombat (Városháza).

-  A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legmagasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón fotyósit, üzletrészek 
után 5°/o-os osztalékot fizet.

A kenyérgabona beszolgáltatásának 
határideje lejárt. Az uj termelési és 
beszolgáltatás! rendelet értelmében a 
kenyérgabona beszolgáltatási kötelessé
get a csépléstől számitott 15 napon be
lül teljesíteni kellett. Tekintettel arra, 
hogy vármegyénk területén a cséplések 
— elenyészően csekély kivétellel — 15 
nappal ezelőtt befejeződtek, a kenyér- 
gabona beszolgáltatásának is meg kel
lett történnie.

A tábori postacsomagok küldőinek 
figyelmébe. A közönség ismételt tiltó 
figyelmeztetés ellenére a tábori posta
csomagban igen gyakran személyes leve
lezés jellegével bíró közleményt, vala
mint gyufát helyez el. A honvédvezérkar 
főnöke újólag felhívja a közönség figyel
mét arra, hogy a meg nem engedett és 
igy a tábori posta forgalmából kizárt 
küldemények feladásától tartózkodjék. 
A meg nem engedett tartalmat (gyufát) 
ugyanis elkobozzák, a leveleket és ké
peslapokat pedig a feladóknak vissza
küldik. Személyeket (hozzátartozókat) 
ábrázoló fényképek, ha csak az előbbi 
rendelkezésekkel ellentétben nincsennek, 
felragasztás nélkül küldhetők.

A téli menetrend — a budapesti lapok 
jelentése szerint — ez idén csak novem
ber elején lép életbe.

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

Bevonultak az újoncok. Október hó 
4-én a nemzet szine-javával teltek meg 
a kaszárnyák. E napon vonultak be az 
újoncok: az uj idők fiatal katonái, akik 
már magukkal vitték a honvédségbe 
levente-életük lelkesedését, fegyelme
zettségét és a nemzet iránti törhetetlen 
szeretetüket. De magukkal vitték mind
nyájunk féltő gondoskodását és ama 
biztos meggyőződését, hogy kedves 
fiaink is maradéktalanul megcselekszik, 
amit tőlük megkövetel a Haza.

Uj rendelet a színházak és mozik 
zárórájáról. A „Budapesti Közlöny" 
múlt szombati száma közölte a belügy
miniszter rendeletét, amely szerint szín
házakban és szórakozó helyiségekben 
(kabarékban, mozgófényképüzemekben, 
cirkuszokban, hangversenytermekben slb) 
az előadást, továbbá a rendőrhatóságok 
részéről esetleg engedélyezett bárminő 
összejövetelt (közgyűlést, tánctanitást, 
sportoktatást) este fél 10 óra előtt úgy 
kell befejezni, hogy az illető helyiség 
este fél 10 órára kiüritetten zárva le
gyen. A vendéglők, éttermek zárórája 
továbbra is éjjel 11 óra.

^M rU ideM . -fu v i6 a . :
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A Vöröskeresztes Napokat
október 1-én és 2 án kedvező időjárás 
mellett tartották meg városunkban is. 
Reggel 8 órától délután 6 óráig az utcá
kon elhelyezett urnák mellett a nőegyle
tek és a Vöröskereszt ügybuzgó hölgyei 
tartottak szolgálatot, mellettük pedig 
kedves leánykák és kis fiuk csörgették 
a perselyeket. Az urnákba és perselyek
be sűrűn hullottak a kisebb és nagyobb 
pénzdarabok, úgyhogy a gyűjtés ered
ménye nem marad el a múlt esztendők 
gyűjtései mögött. Az utcai gyűjtéssel 
kapcsolatban a leventék a bankoknál 
és nagyobb vállalatoknál külön gyűjtést 
rendeztek. A közönség adakozó kész
sége a legteljesebb mértékben nyilvá
nult meg a békében és háborúban ne
mes szerepet betöltő jótékony intézmény 
iránt.

** *
Jótékony adományok. A rimaszom

bati m. kir. pénzügyigazgatóság, a mellé
rendelt számvevőség, a forgalmi adó
hivatal és az alárendelt m. kir. adóhiva
tal és az alárendelt m. kir. adóhivatalok 
alkalmazottai a Vöröskereszt javára 279 
P 26 fillért adtak össze. A vármegye 
területén szolgálatot teljesítő pénzügy
őrök ugyancsak a Vöröskereszt javára 
113 P 58 fillért adtak össze. A m. kir. 
önálló huszárszázadnak a szovjet elleni 
harcokban hősi halált halt bajtársai i ősi 
emlékművének leleplezése alkalmából 
koszorumegváltás címén a rimaszom
bati m. kir. pénzügyigazgatóság és a 
mellérendelt számvevőség alkalmazottai 
30 pengőt, a rimaszombati ni. kir. pénz
ügyőrség pedig ugyancsak 30 pengőt 
adományoztak a Magyar Vöröskereszt 
javára.

A S Z M K E  me g í r j a  fe n n á l l á s á n a k  
t i ze n ö t é v es  tör t énet ét .

A Széchenyi Magyar Kultur Egyesü
let, amely a csehszlovák megszállás 
éveiben mint Szlovenszkói Magyar Kul
tur Egyesület működött, most tizenöt
éves: 1928-ban alapították Komáromban. 
Rövid fennállása alatt máris egyike lett 
a magyarság legátfogóbb s legjelentő
sebb kulturális szervezetének. Az Egye
sület megbízásából többen megírják a 
SZMKE történetét. Hogy ez pontos és 
lelkiismeretes munka legyen, ahhoz a 
SZMKE-tagok, az annakidején jelentke-

Chl o r o d o n t
f o g p a s z t a

vakító fehér fogakról, üde és 
tiszta leheletről gondoskodik. 

Magyar készítmény.



4 G ö m ö r 1943. október hó 10.

zelt, s a jelenleg is működő egyesületi 
irányítók szives közreműködése egyaránt 
szükséges. Éppen azért a SZMKE köz
pontja (Budapest, gr. Károlyi u. 22. sz. 
II.) azzal a kéréssel fordul mindazokhoz, 
akik a SZMKE szervezetek megalakítá
sában, vagy irányításában közreműköd
tek, avagy munkálkodnak ma is, hogy 
szervezeteikre vonatkozó minden érde
kes történelmi adatot küldjenek el a 
SZMKE központjába. E kérdésre szük
séges válaszok: Mikor alakult az egye
sületi tiókszervezet, kik voltak a fonto
sabb közreműködők az egyesület életé
ben, kik voltak, s jelenleg is kik a ve
zetői, melyek voltak a szervezet életének 
jelentősebb állomásai? A válaszokat a 
SZMKE vezetősége október 20 tg kéri.

A p o n t o s  terménybeszolgáltatás 
nemzeti kötelesség.

Hizialási kölcsönöket 
igényelhetnek a gazdák.

A földmivelésügyi miniszter a 
hizialási tevékenység előmozdítása 
érdekében a gazdák részére hizia
lási kölcsönök igénybevételét tette 
lehetővé. A kölcsönöket 6 hónapi 
időtartamra folyósítják az állatok 
kézizálogul való lekötése és fede
zeti váltó letétbehelyezése, vagy a 
szükséghez képest egyéb biztosí
ték nyújtása esetén. A hitelt igény
bevevők mindössze évi 5 százalé
kos kamatot fizetnek a folyósított 
hiteltöke után. Az érdekelt gazdák
nak részletes felvilágosítást az Állat
forgalmi Központ ad (Budapest V., 
Aulich-u. 8.) és ugyancsak ez a 
szerv bocsátja rendelkezésükre a 
k ö l c s ö n  igényléséhez szükséges 
nyomtatványokat.

A takarmányhiány leküzdése.
A szárazság miatt idén kevés szálas

takarmány termett az egész országban, 
de különösen az Alföldön. A közellátás 
szempontjából rendkívül fontos az állat- 
állomány megfelelő átteleltetése. A föld
mivelésügyi minisztérium ezért felhívja 
a gazdákat arra, hogy a szálastakarmá
nyok pótlására használják fel azokat az 
anyagokat is, amelyek rendes körülmé
nyek között a takarmányozás szempont
jából veszendőbe mennek. A takarmány
silókban, a besavanyított takarmány ké
szítésére szolgáló vermekben, zsombo
lyai kazlakban a répalevél, a kicsépelt 
napraforgótányér, a szártépővei feltépett 
vagy szecskázott kukoricaszár jól fel
használható. A kukoricaszárat, ha répa
fejjel, vagy lédus takarmánnyal nem ke
verhetjük, akkor vizzel öntözzük meg, 
igy a kukoricaszár is erjeszthető, be
savanyítható. A répalevelet ne hagyjuk 
kint a földeken és a napraforgótányért 
cséplés után gondosan gyűjtsük össze. 
A takarmánykészleteket beosztással, ta
karékosan etessük, mert azoknak az uj- 
termésig elegendőknek kell lenniök. Ne- 
csak a tavaszi szalmákat takarmányoz- 
zuk fel, hanem szükség esetén az őszi 
szalmákat is. Ezért takarékoskodni kell 
az alomszalmával, helyette falevelet is 
használhatunk almozásra. Az a gazda, 
akinek erdeje van, gyűjtse a falombot, 
az erdőbirtokosok pedig adjanak enge
délyt a falcmb gyűjtésére.

Különösen nagy gonddal takarítsák he 
a gazdák a kukoricaszárat. A szárat tö
rés után mindjárt le kell vágni, kévékbe 
kötni, kúpokba állogatva szárítani és 
még az őszi eső beállta előtt pajtákba 
hordani, vagy pedig kazlakba rakni. Az 
októberben vágott és rendesen betaka
rított szár a gyengébb minőségű réti 
szénával egyenlő értékű takarmány. A 
novemberben betakarított kukoricaszár 
már csak szalmát ér, decemberben" és 
még később pedig olyan sokat vészit 
értékéből a kint hagyott szár, hogy 
akkor már csak ttizrevaló. Ne késleked
jen tehát senki, hanem idejébe takarítsa 
be a kukoricaszárat. Ez különösen az 
idén fontos, mert a kukorica levele, te

hát takarmányozási szempontból leg
értékesebb része, a legtöbb helyen máris 
száraz, könnyen törik, a szél és eső 
sok kárt tehet benne. A kukoricaszár 
helyes betakarításáról és felhasználásá
ról készített ismeretterjesztő film bemu 
tatása országszerte most folyik.

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

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 'h-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvósár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
díj '/.-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

Levente-élet.
Levente ifjuvezetőképző tanfolyam 

a KALOT-ban. A Levente Hírközpont 
közli : A magyar leventemozgalom min
dig szorosan együttműködik a keresz
tény egyházak ifjúsági szervezeteivel, s 
e célból minden eszközt felhasznál a 
hazafias és vallástrkölcsi nevelés ki- 
méiyitésére. Ennek a munkának úja' b 
jele, hogy a Levente Egyesületek Orszá
gos Központja október folyamán a vi
déki KÁLÓT és KIÉ népfőiskolákon há
romhetes leventeegyesületi ifjuvezető- 
képzö-tanfolyamot rendez. Ilyen tanfo
lyam nyílik meg mintegy 40 főnyi részt
vevővel a Rimaszombati KÁLÓT Nép
főiskolán is. Ezenkívül a KIÉ budapesti 
székházában novemberben 60 reformá
tus és evangélikus lelkész részére 4 
napos hasonló jellegű tanfolyamot ren
deznek.

A Rimaszombati Levente Egyesü
let tisztújító rendkívüli közgyűlését ok
tóber 8-án, pénteken este tartotta tneg 
a Levente-Otthonban. A közgyűlésről a 
jövő számunkban adunk tudósítást.

S P O R T .

L a b d a r ú g á s .

Gólzáporos vasárnap a rimaszombati 
pályán.

Az elmúlt vasárnap mind a három 
rimaszombati labdarugócsapat dicséretre- 
méltó győzelmet aratott, s egy tucatnál 
több góllal terhelte meg az ellenfelek 
kapuit. A sikerekből, ha nem is szám
szerű eredményével, de az e délután 
mutatott és a rimaszombati sportélet hős
korára emlékeztető játékával emelkedett 
ki q Törekvés I. csapata. S z í v  és lélek 
jellemezte a J1 játékos, sa  kis Szapáryt 
ért sajnálatos baleset után a 10 főre 
csökkent csapat teljesítményét is, amely
nek méltó kifejezője valóban legalább 
öt gólos győzelem lehetett volna. Ettől 
azonban részben az ellenfél kapuja előtt 
még mindig bizonytalansága, másrészt 
pedig a vendégek kapusának páratlan 
szerencséje ütötte el. Örömmel láttuk 
Izsák edző kezében csapatunk szép 
fejlődését, s most, hogy a játékosok 
erőnléte és játszókedve fokozódott, a 
fősulyt a technikára kell majd helyezni, 
mint amelyet elismerésre méltó módon 
a vendégeknél is láttunk. Elsősorban a 
labda pontos lefogására és gyors át
adására gondolunk, mert a mi játéko
saink általában még sokat tétováznak a 
labda átvételénél és leadásánál is. Va
sárnap elismerést érdemelt a csapat 
fegyelmezettsége, s mintaszerűen jó volt 
a közvetlen védelmi háromszög, az élen 
a mezőnyből magasan kiemelkedő Mol
nárral.

A mérkőzésekről az alábbi tudósítá
saink szólnak ;

Törekvés SE— Rákoskeresztúri TE 
1:0 (0:0). Mintegy hatszáz néző előtt 
folyt le Rimaszombatban a Törekvés SE 
hatodik bajnoki mérkőzése, amellyel 
újabb két pontot szerzett csapatunk és 
a közönség általános megelégedésére a

bajnoki tabella közepére küzdötte fel 
magát. A Törekvés: Juhász—Izsák, Mol
nár—Kosztra, Pleszinger, Mucslk—Bar- 
czi, Szapáry, Kardos, Petrasovics, Páles 
felállítással állott ki a jónevü Rákos
keresztúri TE csapatával szemben.

A mérkőzés az idei szezon legizgal
masabb sportdélutánját hozta. A hazai 
csapat már a mérkőzés első perceiben 
a RTE térfelét ostromolja, a vendégek 
szívós védelembe húzódnak, igy a gól
szerzés nagy feladatot ró csatársorunkra 
és sorozatos kapurugásaik sem hoznak 
eredményt. A 25. percben a kitűnő for
mát eláruló Szapáry az egyik ellentá
madásban olyan szerencsétlenül esett el, 
hogy balkarját törte. A Törekvés ezután 
már csak 10 játékossal küzd a győze
lemért, a fölényt igy is megtartják, az 
első félidő azonban gól nélkül végződik. 
Újrakezdés után az első félidőben látott 
heves játék folytatódik, de a csonka 
csatársor hiába küldi labdáit az ellenfél 
kapuja felé, a gól csak nagytlehezen a 
36. percben születik meg, A közönség 
perceken át orkánszerü tapsviharral üd
vözli a hazai csapatot, de különösen a 
góltrugó Barczit. Az iram a gól után 
még erősebbé válik, a Törekvés gyönyö
rűen játszik a közönség biztató „hajrá" 
kiáltása közben, az eredmény azonban 
az idő rövidsége miatt már nem válto
zik. A Törekvés játékosai egyformán jók 
voltak, mindenki kivette részét a küz
delemből. Sípos bíró kissé elengedte a 
mérkőzést, szereplése nem nyerte meg 
a közönség tetszését.

Törekvés SE II.- Sólyombányai SE
5:0 (2:0). II. o. k eriileti bajnoki mér
kőzés. A Törekvés II. Ilcsik—Csapó, 
Vengrin — Témák, Király, Antoni —Vi- 
czián, Vályi, Draskovics, Molnár II., Biáth 
felállítással szaladt a pályára. A mérkő
zés a hazai csapat támadásaival kezdő
dött, amely hamarosan teljes fölénybe 
került, s igy sikerült az első félidőben 
Draskovics góljaival a 2:0 ás vezetést 
megszerezni. A második félidőben szin
tén a Törekvés diktálta a tempót, ami
nek eredményeképpen a 22. percben 
Biáth, 29. percben Vályi és a 34. perc
ben Antoni góljaival állítják be a vég
eredményt, amelyhez minden játékos a 
legjobb tudásával járult hozzá. Megle
petést keltett a kis „rimaparti“ kapus: 
Ilcsik kedvező bemutatkozása. Haskó 
játékvezető feladatának megfelelt.

Rimaszombati LE—Ajnócskői LE
7.0 (3:0). Vasárnap délelőtt a helybeli 
LE fölényes győzelmet aratott az ajnács- 
kői leventék labdarugó csapata ellen. A 
gólokon Házik Zoltán (2), Gabonás (3), 
Udvardy és Vaskői (1 — 1) osztozkodtak. 
A csapatból kiváltak Imrecze, Sarinay, 
Házik és Gabonás. — Ma a Rimaszom
bati LE Somoskőújfalun játszik bajnoki 
mérkőzést.

Tüzérosztály—Törekvés vegyescsa 
pat 3:2 (1:1). Barátságos mérkőzés ok
tóber 6 án, mely előtt dr. vitéz Puskás 
Zsigmond, a Törekvés elnöke üdvözölte 
a tisztikar élén megjelent Gecsey József 
ezredest. A mérkőzés jó sportot hozott. 
A tüzéreknél kitűnt a középcsatár. A 
Törekvés góljait Antóny és Barczi lőtték.

Doktorrá avatták a Törekvés SE 
intézőjét. Katona Tibort, a Törekvés 
SE általános szeretetnek örvendő ügy
buzgó intézőjét folyó hó 2-án Budapes
ten a magyar királyi Pázmány-Péter 
Tudományegyetemen a jogtudományok 
doktorává avatták. Sportkörökben általá
nos örömmel vették tudomásul a hirt 
és a katonai szolgálatra október 4-én 
bevonult uj doktort melegen ünnepelték.

Dr. Katona Tibor mellett Kriskó László 
főtitkár, a Törekvés SE fontos szerepet 
betöltő vezetője is katonai szolgálatra 
vonult be. A vezetőség pénteken tartott 
választmányi ülésén intézőül egyhangú 
lelkesedéssel Gyulai Istvánt, a főtitkár 
katonai szolgálati idejének tartamára 
pedig Ludvig Antalt választotta meg 
ideiglenes főtitkárrá. Mindkettő sport- 
szeretete közismert, igy működésüket 
nagy bizalom előzi meg.

A Törekvés SE első csapata vasárnap 
Gyöngyösön méri össze erejét az ottani 
Atlétikai Klub csapatával, — a második 
csapat Farkaslyukon játszik az ottani 
OTE ellen.

Beküldött könyvek.
Mit kössek? Hogyan kössem?

M. Reclit Márta és Farnadi Ilonka 
könyve minden női megtanít kötöttruha 
készítésére, úgy hogy kézimunkájával 
értékes, szép ruhaneműt szerez magának 
és emellett célszerűen és aránylag olcsón 
öltözködhetik. A kitűnő leírás és a kö
tésminták, szabásminták a kezdőt is 
hozzásegítik ahhoz, hogy kötőtűvel a 
kezében szép, célszerű, divatos kötött 
ruhát, pullovert, lumberjacket, kabátot, 
szoknyát, kezlyüt, sált, stb készítsen 
magának és hozzátartozóinak. A mai 
időkben oly hasznos könyv az „Uj Idők" 
Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner) 
kiadásában jelent meg. Ára fűzve 8 P.

R a b s z o l g á k .
Sik Ilma regénye.

Az írónő első regénye hatalmas tár
sadalmi körkép. Középpontjában egy 
délmagyarországi vármegye nagybirto- 
kos-aiispánjának családi élete áll. Az 
alispán és felesége megsebzik gyerme
keik lelkét azzal, hogy inkább szerel
mesek, mint szülők. Fiuk elvadul a ház
tól, leányuk fél a szerelemtől; ellenke
zője szeretne lenni anyjának — inkább 
anya, mint szerelmes. Az első világhá
ború után a család elveszti otthonát és 
vagyonát; Budapesten vagóniakók lesz
nek és lassan küzdik fel újra magukat. 
A két világháború közti lázas, izga mas 
életnek nagyszerű képe Sik Ilma regénye. 
Az egész nemzetet megrázó tragikus 
összeomlás kibillentette az embereket 
életük egyenes útjáról és sokan hiába 
keresték a kibontakozás útját. Önma
gukkal, az egész élettel folytatott küz
delmekről mesél ez a nagyszabású, nagy
szerű léiekrajzzal megirt, izgalmas, érde
kes, két kötetet kitévő hatalmas regény, 
amely az „Uj Idők" Irodalmi Intézet Rt. 
(Singer és Wolfner) kiadásában jelent 
meg. Ára fűzve 20 P.

Nemzeti filmszínház
Nagy sikerre! mutatták be pénteken 

este Radványi Géza legújabb művészi 
filmalkotását: „Egy asszony visszanéz" 
címen, amelyet szombaton és vasárnap 
is műsoron tart a filmszínház. Tasnády- 
Fekete Mária, Zsilley Margit, Jávor Pál, 
Sonilay Arthur és Csortos Gyula kitűnő 
játéka teszi felejthetetlenné az érdekes 
történetü magyar filmujdonságot.— Ok
tóber 11-én, hétfőn és 12-én, kedden 
izgalmas és romantikus olasz filmdrámát 
láthatunk újra a főszerepben a német 
Caroia Höhnnel. — Október hó I3-án, 
szerdán és 14-én, csütörtökön a legked
veltebb kaiandhős tér vissza a vászonra. 
Hosszú szünet után élvezhetjük újra 
Tarzannak, a dzsungel fiának újabb ka
landjait: „Tarzan győz" címen. Fősze
replő a francia Hertnann Brix, a világ
szerte közkedvelt alak első megtestesí
tője és Ula Holt. — A jövő hét péntek
jén kerül bemutatóra Daróczy József 
nagy filmje „Késő" címen. A főszere
pekben a legjobb magyar színészek: 
Bulla Elma, Muráti Lili, Jávor Pál, Sárdy 
János és Kamarás Gyula szerepelnek. 
Orvosok körül forog az érdekfeszitő és 
izgalmas mese, amelyből nem hiányzik 
a megváltó szerelem sem.

A téli időszámítással kapcsolatos rend
őrségi rendelkezések folytán a filmszín
ház hétköznapi előadásai 5 és fél 8 óra
kor, a vasárnapi előadások pedig 3, 
'U 6 és fél 8 órakor kezdődnek.

Szerkesztői üzenet.
A „Termeljünk gyümölcsöt" cikket 

a következő számunkban közöljük.

E g y  s z é p  é s  j ó h a n g u

h eg ed ű  eladó
300 P-ért. Rimaszombat, Kohári u. 30.

Polgárista leányt vagy fiút
teljes ellátásra elvállalok,
özv. Komlóssy Istvánné Kossuth- u. 21.

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


