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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433 III —21. szám alatt engedélyezte.

A magyar hűség manifesztációja.
Irta: MÁRKUS LÁSZLÓ.

Két jelentős esemény történt egy 
héten belül Magyarországon. Az 
egyik a magyarok múlt csütörtökön 
Budapesten lefolyt világkongresz- 
szusa, a másik a magyar reformá
tusok Debrecenben tartott keddi 
világgyülése. Az előbbi a külföldön 
élő magyarság nagy problémájá
val, a második és harmadik nem
zedék kérdésével foglalkozott s ki
mondotta a magyarok világszövet
ségének megalakulását, mig a má
sikat az ősrégi debreceni kollégium 
fennállásának négyévszázados jubi
leuma alkalmából a világ magyar 
reformátusainak találkozójául, a 
magyar reformátusság összefogá
saként, a református gondolat je
gyében rendezték meg, ugyancsak 
megalakítván a magyar reformátu
sok világszövetségét.

Mindkét eseménynek — sajnos — 
csak rádión keresztül lehettünk 
csendes résztvevő-hallgatói s igy 
lelkesedtünk könnybelábadt sze
mekkel a magyarok világkongresz- 
szusán a föld minden tájáról meg
jelent magyar testvérek lélekből 
szárnyalt, szivhezszóló üdvözlő sza-
ain, a hivatalos szónokok nagy

hatású beszédein, éppen úgy a 
magyar reformátusok világgyülésén 
Kavasz László, az aranyszáju duna- 
rnelléki ref. püspök gyönyörű meg
nyitó beszédén, Makkai Sándor 
egyetemi tanár „Krisztus magyar 
családja" cimmel megtartott szó
noki remekén, Bódás János szom
bathelyi ref. lelkész „Tebenned 
bíztunk..." cimü, lélekhúrokat rez
gető, nagyszerű költeményén és 
illetve szavalatán, nemkülönben a 
záróbeszédet tartó Tasnádi Nagy 
András nyug. államtitkár meakul- 
pázó, biztató és reménymagvakat- 
hlntő, felemelő szavain.

Mindkét ünnepség azonban nem
csak ezért képez jelentős eseményt, 
de főleg azért, mert úgy a magya
rok budapesti világkongresszusa, 
mint a magyar reformátusok deb
receni világgyülése a magyar hű
ség manifesztációja is volt.

Az itt is—ott is a világ minden 
részéből megjelent magyar testvé
reink születésükkel megszerzett 
magyarságukról, az idegen világ- 
részenélés ellenére is szivükben 
elevenen élő magyarérzésük és ma
gyar hűségükről tettek ezúttal is
mét beszédes és tettes bizonyságot, 
fogadalmas szóval erősitvén meg 
ünnepélyesen, hogy : uj hazájuknak 
lojális polgárai maradnak ugyan,

de az ősi hazát nem felejtik soha, 
ahoz bizakodó hittel, hűséggel ra
gaszkodnak mindhalálig.

Biztató és megnyugtató ez, mert 
ahol igy él a szivekben a magyar 
hűség s ilyen erővel tör föl a lel- 
kekből a ragaszkodó szeretettel te
litett magyar érzés, — ott nincs 
mit félteni a jövőt. Nincs különö
sen a Tasnádi Nagy András nyug. 
államtitkár záróbeszédes szavaiban 
kifejezésre juttatott azon beismerés 
és illetve Ígéret után, hogy az ide
genben élő magyar testvérekkel 
eddig nem törődtek azzal az inten- 
zivitással, amellyel kellett volna, 
nem fogták meg az idegenben bo
lyongó, gyámolitásra, vezetésre szo
ruló, gyakran az eltévedés, elbot- 
lás veszedelmének kitett testvérek 
kezeit azok, kik segedelemre siet
hettek volna, de jövőben ismerni 
fogják ebbeli kötelességüket és 
lelkiismeretesen teljesitik is azt.

A magyar hűség-szózatok, a lel
kes megnyilatkozások szivetdobog- 
tató örömmel töltik el a mi hűsé
ges szivünket is és valóságukban 
követendő példaként szolgálnak 
nekünk, szlovákiai magyaroknak 
is, akik meggyőződéssel, bátran 
valljuk és hirdetjük magyarságun
kat s a mások nemzetiségét és jo
gait a legteljesebb tiszteletben tart
va, saját emberi és nemzeti törvé
nyes jogaink kivívásáért küzdeni so
ha meg nem szűnünk s majdan 
azokat a maguk épségében az utá
nunk jövő nemzedék számára hű
séggel megőrizzük.

A tanév küszöbén.
Fiatal anyák szeptember havában ké

zen fogják a hatéveseket és elindulnak 
beláthatatlan processzióban az iskolák 
felé. Kezükbe veszik lelkűkből lelked- 
zett, szivükből fakadt kicsinyüket, ifjú 
életüknek reményteljes húsvéti kalácsát 
és elviszik és felajánlják a közösségnek, 
az életnek...

Vége van a gondtalan, vidám és ár
tatlan gyermeki mulatságnak. Vége a 
tündéri álmodásnak, elkövetkezik a való 
élet. A versengés, tülekedés, a harc: 
maga az élet. Ne áltassuk magunkat, 
ez ragadja magához az ifjú, üde lelket 
és nem engedi ki ökle szoritásából, 
amig csak végkép le nem szakad róla. 
Gondoljunk vissza a saját iskolai éve
inkre : A szorongatásokra a lélekzetál- 
litő szívdobogásokra ; ez a kérlelhetet
len kasztrendszer, gondoljunk vissza, 
hogy ami fájt, százszorosán fájt, mert 
felfokozta és megnövelte az ifjúi kép
zelet és szenvedélyesség. Gondoljunk 
vissza azokra a végletekig hajszolt, vi

lágfájdalmas gondolatokra — de emlé
kezzünk az örömökre is. A tanítók egy 
mosolya, egy simogatása ... szentséges 
Isten ! a szive mozdult meg tőle a gyer
meknek.

... Szeptember havában ifjú anyák 
indulnak el végtelen menetben és ösz
tönös remegéssel a szivükben vezetik 
be az iskolába a gyermekeiket. Oda
adják, hogy a fogékony lélekbe beleül
tessék az idegen gondolatokat, mint 
ahogyan az orvos beülteti vérükbe az 
oltó-anyagot. Teste-lelke már nemcsak 
a szülőé, birtokba vette az emberi tár
sadalom, a közösség. Oda kell vinni, 
hogy a társadalom a saját képére és 
hasonlatosságára formálhassa; hogy 
felszerelhesse mindama testi és lelki 
fegyverrel, amely a nagy harcnak meg- 
harcolására képessé teszi. Ez kezdődik 
szeptember havában, amikor a hat éve
seket először viszik az ifjú anyák az 
iskolába.

A nagy kapu előtt még vonaglik, té
továzik az anyai sz ív . Ránéz titkon a 
mellette tipisgélő gyermekre. Eddig az 
övé voit egészen. Most oda fogja adni, 
osztozkodni kell ezentúl. Az apró puha 
kezecske még tapad az övéhez, az uj- 
jacskák még tapadnak ösztönösen, de a 
sugárzó csillagszemeken át már nyug
talanul érdeklődve, ébren bámul, keres, 
kutat a lélek. Az már útra kelt, kifelé 
fordult...

Hol, kinél kötnek ki először a világ
ba röppenő, gyönge szárnyacskák ? Ki 
küldi üzenetét az életnek ezekkel a 
bószin postagalambokkal? Mely titkos 
betűket vésnek letörülheteilenüi a ma
kulátlan lapokra?...

Ez a kérdés! Ezt kérdi az aggódó 
anyai sz ív , erre vár feleletet a gyermek. 
Ki az, aki birtokába veszi az üde lel
keket?... Hivatottak-e vájjon mindig, 
érzik-e, tudják-e, hogy egy életnek igen 
erős várát építik. Ám annak a várnak 
minden egyes ember maga a Kőműves 
Kelemenje; mindenki ennek húsából és 
véréből építi tovább azt a várat... Az 
alapot ott rakják az iskolában. Attól 
függ minden, mivel egészit ki, hogyan 
formálja az iskola a rábízott lelkeket...

Tudnia kell ezt minden szülőnek és 
nem szabad soha, egy pillanatra sem 
szem elől tévesztenie az iskolának. Ab
ban a nagy szérűben, az iskolában 
emberéletet csépelnek a dobba dobált 
kévékből. Az a mag, amit ott zsákol
nak, eleven mag, szive van, lelke van, 
sirni, vérezni és meghalni tud örömé
ben és kínjában... Ezt nem szabad el
felejteniük azoknak, akik szeptember 
havában átveszik az anyai kézből a ki
csiny kezeket, hogy tovább vezessék az 
utón....

És ne feledjék el a szülők sem, hogy 
az iskola része az életüknek. A tanító 
részese a gyermekük életének. A gyer
mek szívja magába ezt a tudatot az 
anyatejjel. Az iskola : az elkövetkezen
dő későbbi jó és szép; az iskola az 
élet első nagy stációja. A tanító ne 
rémképe legyen a növekvő gyermeknek. 
Az első útja a hat évesnek a tanítóhoz 
ne irdatlan remegés, rémület és iszo- 
nyodás legyen: hanem öröm és vára
kozás.

Azok a szivszaggató gyermekhangok 
az iskola kapujánál szeptember havá
ban. A kétségbeesett sírás: nem me
gyek... félek... A zuhogó ökölcsapások. 
... A lábszij a gyermek vonagló, sovány

testén... Én Istenem... Miért tanították 
meg félni az iskolától és most ők verik 
mégis... Mért feledte el a szülő, főleg 
az anya, hogy elkövetkezik a nap, ami
kor azt fogja várni a gyermekétől, hogy 
önként és szívesen menjen a tanítóhoz, 
bizalommal és szeretettel? Miért nem 
nevelte beléje ezt a bizalmat?

Az iskola és az otthon eljegyzik egy
mást szeptember havában a közös 
munkára. Az anya odaadja a gyermekét 
és az iskola elfogadja. Az otthon és az 
iskola — szövetségesek. Közös fárada
lommal, egyforma szeretettel nevelik az 
emberpalántákat.

A nagy processzió ezzel a tudattal a 
szivében kelljen útra. Higyjen rendület
lenül az iskolában, akkor az a hit fel 
fogja magasztalni, az iskolát nemes hi
vatása ormára emeli. S az iskola fo
gadja megértéssel a remegő anyai szi
vet, hiszen a legtöbbje a szive köze
péből tépi ki virágait és azt helyezi 
oda a lépcsőjére.

Szeptember havában ifjú anyák kel
nek vándorútra és viszik, vezetik gyer
mekeiket e sok-sok mesgyén át a nagy 
országút felé !

Augusztus havi rendes közgyűlését 
csütörtök délután tartotta meg a városi 
képviselőtestület, dr. Bartos Gyula első 
városbiróhelyettes elnöklésével. Az Ülés 
összehívására a múlt évi zárszámadás
nak a népfront részéről történt ismere
tes leszavazását megrögzitő junius 3-iki 
közgyűlés jegyzőkönyve körül keletke
zett vita adta meg az elkerülhetetlen 
szükség jogcímét.

A bizalmi kérdést jelentő zárszám
adást, mint ismeretes, junius 3-án 15 
szavazattal 13 ellenében visszautasitotta 
a dr. Bartos vezetése alatt álló népfront, 
dacára annak, hogy a különféle városi 
bizottságok, a tanács és a szakértőkből 
összeállított bizottság, amelyekben a 
népfront tagjai helyet foglalnak illetve 
amely utóbbi bizottság a népfront hoz
zájárulásával lett kiküldve, egyhangúlag 
helyesnek ismerte el a zárszámadást és 
az ellen még a kéthetes közszemlére- 
tétel ideje alatt, sem elteltével nem 
emelt sem alaki, sem pedig anyagi ki
fogást. A nevezetes közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyvet a kinevezett három jegy- 
zőkönyvhitelesitő, az elnök és jegyző- 
könyvvezető szabályszerűen hitelesítet
ték. Most három hónap elteltével dr. 
Bartos városbiróhelyettes — anélkül, 
hogy ezen idő alatt a jegyzőkönyv szö
vegezését megkifogásolta volna — Ré- 
thy Istvánná szül. Keka Erzsébet és tár
társaival kérvényt adatott be az elöl
járósághoz, amelyben a jegyzőkönyv 
szövegének kiigazítását követelik, mert 
az olyan kijelentéseket ad dr. Bartos 
szájába, amik a közgyűlésen szerintök 
el sem hangzottak. — A népfront párt
érdekeknek megfelelően kórmányozható 
emlékezőtehetsége szerint dr. Bartos a 
junius 3-iki közgyűlésen nem mondotta 
azt, hogy pártjával együtt bizalmatlan
sággal viseltetik az elöljáróság iránt és 
azt sem mondta, hogy a zárszámadás 
ellen anyagi kifogásai lennének, hanem 
csupán azt jelentette ki, hogy a zár
számadást adminisztratív természetű 
okokból utasítja vissza. A népfront tér-
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mészetesen egyhangúlag megszavazta a 
jegyzőkönyv kiigazítását.

A népfront propagandamódszereire 
jellemző jegyzőkönyv kiigazítási ügy vi
tájában dr. Löcherer Géza is felszólalt 
s a kiigazítás ellen foglalt állást a vá
rosi magyar párt nevében, a szavazás
ban azonban sem ő, sem pártja nem 
vett részt.

A városi téglatelep épületeinek fedé
se ügyében a képviselőtestület egy
hangúlag úgy határozott, hogy felebbe- 
zésre való tekintet nélkül végrehajtja a 
lebontott tetők helyreállítását, a Zsuffa- 
épületben bérelt iskolahelyiségek beren
dezésének költségeit is egyhangúlag 
megszavazva, kimondották a szerződés 
helyesbítését is, majd a kommunistapárt 
politikai természetű beadványának visz- 
szautasitása után a Rimaszabályozási 
munkálatok sürgős folytatásának ügyé
ben felszólaló Réthy István indítványára 
Vozáry Samu, Réthy István és Berger 
Oszkár tagokból álló hármasbizottságot 
delegáltak az illetékes hatóságoknál való 
interveniálás céljából és pedig Kosko 
Lajos javaslata folytán olyan utasítással, 
hogy a bizottság igyekezzen a munká
latok folytatását úgy kisürgetni, hogy az 
eddigi mulasztásokat a munkálatok mé
reteinek kiszélesítésével behozhassák.

A közgyűlés a fenti ügyeken kívül 
egész sereg illetőségi, adótörlési és 
egyéb adminisztratív ügyet intézett el.

Gyermeknap Tornaiján.
Hatalmas erkölcsi és anyagi sikerrel 
zárult a tornaijai járási Gyermeknap.

Tornaijai tudósítónk jelenti: Verőfé
nyes napsütés kedvezett augusztus 21-én 
a tornaijai Magyar Gyermekvédő Egye
sületbe tömörült Magyar Aszszonyok 
első jótékonycélu gyermeknapjának.

Tornaija és vidéke magyarságának 
szine-javát ott láttuk ezen a napon Tor
naiján, az Iparoskör kerthelyiségében, 
melyet erre az alkalomra gyönyörűen 
feldiszitettek.

A bejáratnál diadalkapu fogadta a siirü 
sorokban érkező vendégeket, akiknek 
rögtön szembe tűnt egy magyar motívu
mokkal díszített és kifestett süteményes 
sátor, nem messze ettől egy másik, vi
rágokkal gazdagon díszített sátor állott 
és mindkettőben magyar ruhás asszo
nyok és lányok árulták a Gyermekvédő 
Egyesület tagjai által ajándékozott jobb- 
nál-jobb süteményeket, melyeknek igen 
nagy keletjük volt.

A tánchelyiség előtt volt felállítva a 
tombola sátor, melynek díszítése szintén 
a legjobb Ízlésre vallott. Több mint 
200 drb. értékes tombolatárgyat ajándé
koztak e nemes célra a magyar asszo
nyok.

Impozáns megmozdulása volt ez a 
gyermeknap a sajóvölgyi magyarságnak, 
melynek soraiban többek között ott lát
hattuk Szent-Ivány József nemzetgyűlési 
képviselőt, Tornallyay Zoltán ref. egy
házkerületi főgondnokot, Szontagh Zol
tán, Sóldos Árpád, Hisnyay Heinzelmann 
Béla, Janssen Pál, Dr. Szakai! István, 
Beélik Elemér, Beélik Viktor, Bay Bar
nabás és Gocso Emil földbirtokosokat 
családjaikkal, Kövér Árpádot, Balázs An
dort, Dr. Gamauf Istvánt, Dr. Gaál Gusz
távot és Basa Albert tornaijai városbirót, 
ezenkívül még igen sokat, kiknek neveit 
feljegyezni lehetetlen volt.

A Gyermeknapot több mint 60 pár 
magyarruhás leány és fiú felvonulása 
nyitotta meg, mely alkalommal Bakó 
László rövid, hangulatos beköszöntővel 
üdvözölte a hatalmas közönséget.

Este hét órakor vette kezdetét a Gyer
meknap műsora, mely a következő szá
mokból állott:

1. Prológ. Ez alkalomra irta: Márkus 
László, előadta : Balázs Pannika. — 2. 
Jelige és Magyar Népdalegyveleg, éne
kelte : a Tornaijai Magyar Dalegylet ci
gányzene kisérettel. — 3. Magyar tánc
kettős : Táncolták, Galambos Nusika és 
Basa Piroska. — 4. Párbeszéd : előadták, 
Galko Juliska és ifj. Száz Árpád. — 5. 
Nyári Kánon : énekelte a tornaijai alkal
mi énekötös, melynek tagjai: Basa Ella, 
Basa Bözsi, Basa Ibolya, Mogyoródi Ber
talan és Ádám Béla voltak. — 6. Mo
nológ : előadta: Neizer Irénke. — 7. 
Osszián és Vén Duna partján cimü da
lok, énekelte a Tornaijai Magyar Dal
egylet.

Minden szereplő tudásának legjavát 
adta és hatalmas sikert értek el.

A Tornaijai Magyar Dalegylet, — me
lyet Dr. Halász István karnagy vezényelt 
a tőle megszokott hozzáértéssel — is
mét beigazolta, hogy sokat fejlődött és 
értékes tényezője a gömöri kulturéletnek.

A műsort táncmulatság követte, mely 
a legjobb hangulatban csak a késő reg
geli órákban ért véget.

Az első tornaijai Gyermeknapról több 
száz aláírással levélben üdvözölték Ja- 
ross Andornét, a Gyermekvédő Egye
sületi eszme megindítóját és országos 
elnöknőjét.

A sikeres megrendezésért a legna
gyobb elismerés illeti Tornallyay Zoltán- 
nét, a tornaijai Járási Gyermekvédő 
Egyesület agilis elnöknöjét, Dr. Halász 
Istvánnét, Beélik Elemérnét, Száz Ár- 
pádnét, Balázs Pannikát és Dr. Halász 
István főrendezőt, akik időt és fáradtsá
got nem ismerve dolgoztak a nemes cél 
érdekében. Ezenkívül köszönet jár mind
azon magyar asszonynak és leánynak, 
akik munkájukkal kisebb, nagyobb mér
tékben hozzájárultak ahhoz, hogy az el
ső gyermeknap oly hatalmas sikerrel 
zárult.

Szülök régente és most.
Társaságban sokszor hallja az ember 

emlegetni a „régi jó időket." Ha azon
ban közelebbről vizsgáljuk meg a dol
got, kitűnik, hogy azok az idők bizony 
semmivel se voltak jobbak, csak emlé
keink tűnő fénye ragyogja be azokat és 
festi szebbé, mint a lenyugvó nap az 
est felhőit.

Azelőtt is volt jó és rossz ember, 
mint ma, volt szegény és gazdag, öreg 
és fiatal, erős és gyenge, egészséges és 
beteg, okos és gyengeeszü stb., mint 
ma. És maga az élet se volt szebb és 
jobb, mint ma.

A viaszgyertya, vagy az olajmécses 
az emlékek szemüvegén át regénye
sebbnek tűnhetik, a villanyfény azonban 
határozottan tisztább, világosabb és kel
lemesebb. A postakocsin vagy határon 
való utazás, fűszerezve némi szegény- 
legény, vagy éppen rablótámadással, no 
meg a csárdákba való betéréssel, lehe
tett kalandos, de ha a régiek felébred
nének, azt hiszem ők is szívesebben 
utaznának vonaton vagy gépkocsin és 
lemondanának a csárdabeli gyönyörök
ről és az esetleges kalandokról, amiket 
olvasni élvezet is lehet, de átélni nem 
valami kellemes mulatság lehetett. Mégis 
jobb ma 2—3—5 óra alatt valahová 
odaérni, mint régen ugyanannyi nap 
alatt.

Az azonban bizonyos, hogy régente, 
azaz nem is olyan régen, csak 30—40 
évvel azelőtt is jobban értettek a szü
lők a gyermekneveléshez, mint ma. A 
szülők mindenkor szerették gyermekei
ket, de olyan „majomszeretet" mint ma, 
nem „dühöngött."

Áz én gyermekkoromban — csekély 
kivétellel — olyanok voltak a szülők, 
hogy ha a diákot megbüntették az isko
lában, akkor otthon még súlyosabb 
büntetés várt rá és nem a tanító, vagy 
a tanár volt a hibás, ha a diák megbu
kott. Akkor nem volt „üldözött" diák, 
a tanár sem „pikkelt" senkire sem. 
Azelőtt a szülő gondja volt a tankönyv 
és tanszerek beszerzése és a tanulók 
félistennek tisztelték tanítójukat, taná
raikat.

Manapság éppen az a szülő kivétel, 
ki a régi, helyes módot követi. A tanító, 
a tanár igazságtalan a legtöbb szülő 
szemében, üldözik a tanulót, a „drága" 
gyereket, aki tanul és mindent tud is 
— otthon, (amiről azonban nem győ
ződnek meg a szülők) csak aztán az 
iskolában zavarja bele az az „utálatos" 
(igy mondják) N. N. tanár. Könyvet, fü
zetei adjon az iskola, mert a szülőknek 
az erre való pénz mozira stb. kell.

Tanítóról, tanárról jót nem hall ott
hon a gyermek, nem is tiszteli, becsüli 
őket. Elszomorító eseteket lehet hallani 
bármely iskola tantestületéről. Kedves 
magyar szülők, az iskolai év elején va- 
nyunk, gondoljuk meg:

1) hogy mi, magyarok árnyékban va
gyunk, ahogy a P. M. H. oly találóan 
irta.

2) Olyan tanító, tanár nincsen, ki a 
jóviseletü, szorgalmas tanulót nem be
csülné, nem szeretné, ha tehát büntetést 
kap a tanuló, vagy megbukik, akkor a 
tanuló a hibás.

3) Tiszteletlenül sohase beszéljünk 
gyermekeink oktatóiról, mert gyerme
keink lelkét mérgezzük meg ezzel és 
megnehezítjük az iskola munkáját.

4) Ne higyjünk gyermekeinknek va
kon, érdeklődjünk az iskolában felőlük.

5) Követeljük meg gyermekünktől, 
hogy tanitójáról, tanáráról mindig és 
mindenütt tisztelettel beszéljen! A tani- 
tás-nevelés fárasztó, idegölő munka, 
megérdemlik hálánkat, tiszteletünket, 
kiknek ez a hivatásuk.

6) Gyermekeink taníttatása és az ehez 
szükséges könyvek, tanszerek legyenek 
előbbrevalók, mint a korcsma, mozi stb.

Magyar szülők I Gondolják meg az 
itt leirottakat, fogadják meg a jó taná
csokat és akkor az uj iskolai év sok-sok 
örömet fog hozni, a vége pedig boldog 
megnyugvást, szekundamentes bizonyít
ványokat, mindnyájunknak pedig a ma
gyar jobb jövőhöz biztató reményt. — 
Adja Isten, hogy úgy legyen !

Paedagógus.

Köszönés és a nők.
Jártában, keltében érdekes megfigye

léseket tehet az ember és ezen meg
figyelések összesítéséből érdekes követ
keztetéseket vonhat le. Ha valaki hete
ken át tanulmányozza az utca életét, 
sok olyan dolgot kell meglátnia, melyet 
különben észre sem venne. — Érdekes 
például megfigyelni, hogy viselkednek a 
nők, mikor különböző korú és rangú 
férfiak köszönnek nekik.

A férfi köszön, a nő fogadja. Az 
előbbinek a jó modor parancsol, az 
utóbbinak, ha más nem, kötelesség. 
Mert köszönni illik, de visszaköszönni 
muszáj. A köszönés fogadására egész 
skála áll a hölgyek rendelkezésére. És 
ők, mi tűrés-tagadás, élnek is vele. Van 
köszöntés, amely bátorító, van bizal
maskodó, van elutasító, negligáló, van 
gőgös és pajtáskodó és még Isten tudja, 
hányféle! Minden visszaköszönés egy- 
egy ablakocska, amelyen át be lehet 
látni a nő leikébe.

Az intelligens és szeretetreméltó nő 
súlyt helyez arra, hogy miképen köszön 
vissza. A bensőleg nem nagyon értékes 
nők a köszöntés fogadásában is elárul
ják lelkűk pongyolaságát. Az előbbiek 
egy kedves mosollyal jutalmazzák meg 
azt a fáradságot, amit a férfi azzal okoz 
magának, hogy leemeli előttük a kalap
ját. Az utóbbiak visszaélnek a nőknek 
kijáró udvariassággal és valósággal ki- 
uzsorázzák a férfit, minden viszontszol
gálat nélkül. Meg lehetne nevezni azo
kat, akik nagy fejbólongatással és ne- 
vetgéléssel üdvözlik azt a férfit, aki 
érdekli őket, de alig veszik észre, való
sággal levegőnek tekintik annak az ud
varias köszöntését, aki az érdeklődési 
körükön kívül esik.

Kellemetlen teremtései az utcának a 
mindig haragos nők. Haragusznak ha 
nem veszed észre őket, de haragusznak 
akkor is, ha észreveszed. Bosszankod
nak, ha nem köszönsz, de bosszankodó 
tekintetet kapsz akkor is, ha köszönsz 
nekik. Az ember nem tudja, hogy azt 
veszik-e rossz néven, hogy kalapot emel 
előttük, vagy azt, hogy vissza kell kö
szönniük. Vannak olyanok, akiknek soha 
se lehet ellesni a tekintetét, hogy üd
vözölhessük őket, miniha csak azt gon
dolnák: „Hát érdemes köszönni nekem?"

Vannak a nők között, akik direkt bu- 
jócskát játszanak az utcán. Elbújtatják 
a fejüket a kabátjuk gallérja alá, vagy 
elbújtatják arcukat egy kalap alá és 
védett helyzetben, teljesen észrevétlenül 
lesik, hogy köszönsz-e nekik. Mert ők 
látnak téged és aprehendálnak, hogy 
fel nem ismerted őket, teszem fel — a 
bal szemöldökük szabadon maradt jobb 
csücskéről.

Az utcai köszöntés tagadhatatlanul 
nagyobb fizikai munkát igényel a férfi, 
mint annak fogadása a nő részéről. Az 
előbbi megemeli kalapját, gyakran má
sodpercekig födetlen fővel marad a leg
nagyobb hidegben is, az utóbbi elvégzi 
egy fejbiccenéssel az egész műveletet. 
Ezt a kevés fáradságot igénylő biccen
tést elvégezhetné minden nő szeretetre- 
méltóan is. Legyen az utcai üdvözlés 
elfogadásában a nő részéről báj, jóság 
és kecsesség, sőt ha kell, egy kis kacér- 
ság is. Csak ne hiányozzék belőle a 
férfi illúzióját bevirágzó legszebb kel
lék : a nő.

Minden magyarnak.. .
Jövőnk a múlton épül fel. A múlt em

lékei szolgáltatják azt az alapot, melyen 
továbbépíthetjük a magyar jövőt. Minél 
gazdagabbak vagyunk ilyen emlékekben, 
annál szilárdabb jövőnk alapja. Minden 
magyarnak kötelessége ezen alap meg
szilárdításához tőle telhetőleg hozzájá
rulni. Saját nemzetének jövője ellen vét 
az, aki erről megfeledkezik s elkallódni 
hagyja, vagy megsemmisíti a múlt em
lékeit. A múzeumba valók az ilyen re
likviák, nem pedig poros padlásokra, 
vagy penészes pincékbe, hol előbb- 
utóbb a megsemmisülés vár rájuk!! 
Olyan értékek ezek, melyek ha egyszer 
megsemmisültek, semmivel sem pótol
hatók. Régi Írásokat és könyveket, régi 
képeket, háztartási eszközöket, ipar, ke
reskedelem, népviselet régi emlékeit, a 
föld alól előkerült leleteket ne dobjuk 
el, ne semmisítsük meg, hanem adjuk 
be a múzeumba, mely egyedül van hi
vatva azok megőrzésére. Csak igy lehet 
a rimaszombati muzeum hű tükre a 
magyar múltnak és műveltségnek. Ma
gyar jövőnk kötelez mindnyájunkat arra, 
hogy összegyüjtsük és megőrizzük szá
mára a múlt értékeit!

Fábián Vilmos, múzeumi igazgató.

H ÍR E K
Óh, milyen idők,

milyen idők, — sóhajthatnánk föl a gyön
gébb nem immár divatossá vált s újab
ban lépten nyomon használt „férfi-férfi, 
kutya kutya“ mondásának hallatára, mely
re hiába felelünk a „nő nő, macska-macs
ka" ugyancsak divatossá lett édenkori jel
szóval, erősebb neműségünk ellenére mi, 
szegény férfiak maradunk alul a szócsa
tában.

Ez még hagyján, de újabban Mrs Oli- 
vier Belmont kisasszony, a szüfrazsettek 
amerikai nagydobosa intézett kirohanást 
a férfiak ellen. A rövidhaju, hosszú- 
szoknyás, rohamszijas harcikalapot vi
selő csodanő nem kevesebbet jelentett 
ki, minthogy: „A f é r f i  természetétől 
fogva kegyetlen, kapzsi, egoista. Emel
lett szellemi tekintetben jelentéktelen, gon
dolkodása alacsony rendű és rossz po
litikus.“ Szerinte egészen természetes, hogy 
ily körülmények között a nőknek kell az 
uralmat magukhoz ragadniok, az összes 
vezető pozíciókat a nők kell hogy betölt
sék s a férfiak csak alsóbbrendű, a közre 
ártalmatlan foglalkozást űzhetnek. Szó
val:, forduljon meg a világ eddigi rendje.

És haliga csak, haliga, mitr is sipít még 
világgá a különc hölgy: „Óva intem a 
leányokat a házasságtól, mert erre a férfi, 
alacsonyrendüségénél fogva, méltatlan. 
Ha azonban egy leány mégis nem tudna 
lemondani a férfiről, akkor inkább vi
szonyt kössön vele, mert ezt bármikor 
megszüntetheti

Tyüh, hogy a cica karmolja meg, kis
asszony! Hiszen maga nem is olyan, 
mint amilyennek látszik. Miért nem mon
dotta ezt mindjárt. Most már tudom, most 
már értem: savanyú a szőlő s valaki 
kéne magának is az „alacsonyrendűek“ 
közül, kisasszony!

Nem annyira a férfiaknak jaj hát, 
mini inkább ja j magának, de százszorta 
ja j annak a szerencsétlen flótásnak, ki
vel, kisasszony, maga azt a bármikor 
megszüntethető — nagyon természetesen 
mégis ismételhető — ici-pici kisviszonyt 
kegyeskedne nagylelkűen netaldn^megkötni.

Változások a Gömöri Ref. Egyház
megye tisztikarában. Az esperesi tisz
téről lemondott és a tiszteletbeli esperes
sé választott Ablonczy Pál hanvai lelkész 
helyébe nagy többséggel, 35 szavazatból 
28 al, Lenkey Lajos runyai lelkész vá
lasztatott meg a gömöri ref. egyházme
gye esperesévé. E választás által meg
üresedett a főjegyzői és egy tanácsbirói 
szék, valamint Konkoly-Thege István le
mondásával az aljegyzői tisztség. A be
adott szavazatok felbontása után meg
állapítást nyert, hogy főjegyzővé 30 sza
vazattal Konkoly-Thege István jánosi lel
kész, e. m. tanácsbiró választatott meg. 
Az e. m. aljegyzői tisztet pótszavazás 
után Varga Imre rimaszombati lelkész 
nyerte el 31 szavazattal. Az üresedésben 
levő lelkészi tanácsbirói tisztségre pót
szavazás lesz Székely Bertalan és Sza- 
niszló János között.
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Esküvői hír. Neumann Ábrahám és
neje tisztelettel meghívják rokonaikat és 
jóbarátaikat Margit leányuknak Weisz 
György úrral folyó hó 28-án délután két 
órakor Szijjártó-utcai lakásukon történő 
esküvőjére. (M. k. é. h.)

A reformátusok debreceni világ- 
gyűlésén, melyet a debreceni reformá
tus kollégium fennállásának négyszáza
dik évfordulója alkalmából rendeztek 
meg, Szlovákiából csaknem kétezer re
formátus hivő vett részt, köztük a rima- 
szombatiak népes küldöttsége, Varga 
Imre ref. lelkész, Perecz Samu és Sichert 
Károly presbiterek vezetésével.

Tanügyi hírek. A rimaszombati áll. 
magyar reálgimnáziumnál (szlovák pár
huzamos osztályokkal) a tanári karban 
a következő változások állanak be a 
ianév elejével: A magyar tanári karban': 
Az október hóban tényleges katonai 
szolgálatra bevonuló Oláh József és Sí
pos István helyébe kineveztettek : Poló- 
nyi Tivadar és Vájlok Sándor. Jablán- 
czy Miklós az ipolysági magyar reál- 
gimnáziumhoz helyeztetett át. — A cseh
szlovák tanári karban : Motycka György 
az orlói reálgimnáziumhoz helyeztetett 
át. Ide kineveztettek : Cáska Miroslav, 
Hoffmann Miroslav, Dr. Rost Rudolf és 
Zelena Viera.

Fischer Károly — színigazgató. A
keletszlovenszkói magyar színházi kon
cessziót Fischer Károly, a közkedvelt 
színházi karnagy és zeneszerző nyerte 
el, aki mellett mint dramaturg Darkó 
István, az államdijas magyar iró fog 
működni. Értesülésünk szerint az uj szin- 
direktor újonnan szervezett társulatával 
a szezont Rimaszombatban kezdi meg.

Alvó vulkánokon címet viseli Hor
váth Zoltán nyug. gimnáziumi tanár, la
punk belső munkatársának e tavasszal 
megjelent, tíz ívre terjedő, a könyvpia
con élénk érdeklődéssel fogadott regé
nye. Belső emberünk ismert szerénysé
géhez illően csak a mások kritikájának 
bevárása után kívántunk a regény is
mertetésével foglalkozni. Érdekes mese
szövés, az olvasó kíváncsiságát mindin
kább fokozó színes életképek sikeres 
megfestése és egymásmellé rakása jel
lemzik a regényt, Írójának mégis legfőbb 
érdeme és erőssége a zamatos, izes ma
gyarság, amelyet itt-ott a palócok nyel
vén, azok tájszólásával juttat kifejezésre. 
A regénykötet Ízléses kiállítása a Rá- 
bely nyomda dicséretes munkája, a mű
vészi címlapot Makovits Jenő festőmű
vész készítette. Előfizetési ára 15 Ke. 
Bolti ára 20 Ké. Kapható Rábely Károly 
rimaszombati könyvnyomdájában. si.

Értesítés. A rimaszombati Katolikus 
Olvasóegyletben szeptember hó 1 -étöl 
minden csütörtökön délután 4 —6 órák 
közt könyvkiosztás lesz.

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

A prágai mintavásárra szóló s 33% 
vasúti kedvezményre jogosító igazolvá
nyok a városháza 8. számú szobájában 
kaphatók.

Kertimulatság a polgárikörben. A
Rimaszombati Polgárikör nagysikerű 
kertimulatságot rendezett a múlt szom
baton este. A Szabó Nyunci pompás 
rendezésében megtartott kertimulatság 
a szabad színpadon folyt le, szépszámú 
közönség előtt, mely mindvégig derűs 
hangulatban valósággal áttapsolta a ki
válóan összeállított műsort. Óriási sikert 
aratott és kacagást keltett Gross Erzsé
bet, aki a helybeli, úgynevezett „szőlő- 
birtokosokról" rajzolt hű karikatúrát 
humoros előadásával. Kovács Mancika, 
Paál Muci, Szkaliczky Vera, Tokár Jul- 
csu bájjal, kellemmel modern táncokat 
lejtettek és mutattak be, nagy tetszést 
és tapsot keltve, mig Bodnár Ili és Kos- 
kó Sári frenetikus tapsot kaptak nagy
szerű magyar kettősükért. A műsor le- 
pergése után a színpad táncparketté 
alakult át, hol hajnalig kitűnő hangulat
ban mulatott a „garden party" táncos 
népe.

A hivatalok nem kérhetnek enged
ményt a könyvek és nyomtatványok 
megrendelésénél. A belügyminisztérium 
rendeletet adott ki, melynek értelmében 
a hivataloknak a könyvek és nyomtat
ványok rendelésénél a versenyző cégek
től nem szabad olyan kedvezményeket 
kérni, amely kedvezmények megadása 
tilos és büntetendő cselekményt képez.

Beiratások a tanonciskolába.
A rimaszombati magyar és szlovák 

iparos és kereskedő tanonciskolákba az 
1938—39. tanévre szóló beiratások szept. 
1, 2. és 3-án délután 4—6 óra között 
tartatnak meg az állami elemi fiúiskola 
helyiségeiben. A jelentkezők magukkal 
hozzák a legutolsó iskolai bizonyítvá
nyukat. Beiratási dij és tanszerilletmény 
címén minden tanuló 30 koronát fizet.

Figyelmeztetnek a tanoncok és a 
munkaadók, hogy a jelzett napokon an
nál is inkább jelentkezzenek a behatá
sokra, mert az elmaradókat szeptember 
4 én büntetésre kimutatjuk.

Az indok nélkül később jelentkező 
tanoncok már csak kellően felbélyeg
zett folyamodvánnyal kérhetik a tanonc
iskolába való felvételüket.

Az igazgatóság.
Rimaszombati áll. magyar reálgim

názium az 1938—39. tanévet 1938. 
szeptember 1-én kezdi meg, ezen a na
pon lesznek javító, pótló és felvételi 
vizsgák. Szeptember 2-án reggel 8 óra
kor a tanulók ünnepi istentiszteleten 
vesznek részt, azután osztályaikban 
gyülekeznek. Szeptember 3-án már ren
des tanítás lesz.— Bővebbet az iskolá
ban kitett hirdetményeken.

Országos vásár Rimaszombatban.
Folyó augusztus hó 29-én (hétfőn) or
szágos vásár lesz Rimaszombatban, 
melyre mindenféle hasznos állat fel
hajtható.

Vallás elleni vétség. Múlt héten 
tárgyalta a rozsnyói járásbíróság Vízvári 
László ref. lelkész vádinditványára Gas- 
parik Lajos rozsnyóbányai bányász ellen 
vallás elleni vétség miatt elrendelt bün
tető ügyét. Gasparec Lajos ugyanis 
még április 16 án egy ref. bányász te
metése alkalmával a temetőben a lel
kész minden előzetes engedélye nélkül 
a gyászszertartás keretében olyan tar
talmú búcsúztató beszédet tartott a 
munkatársai és a temetkezési egylet 
nevében, melyben a közvetlen előtte el
hangzó egyházi beszédet és a Szent- 
irásból felolvasott tanítást meggyalázta 
és ezzel a jelenlevő híveket megbotrán
koztatta s a lelkészt arra kényszeritette, 
hogy e beszéd után befejezés nélkül 
hagyja ott a gyászszertartást, A bíróság 
Gasparec Lajost a Btk. 191. §-ába üt
köző vallás elleni vétség elkövetésében 
bűnösnek mondotta ki és sok enyhítő 
körülmény figyelembe vételével 150 Ke 
pénzbírságra büntette.

A tűzoltósapkákat megváltoztatják. 
A Krajensky Vestnik most megjelent 28. 
számában az országos hivatal köriratot 
adott ki a tűzoltóság egyenruhájára vo
natkozóan. Eszerint a tűzoltók egyen
ruhája több esetben feltűnően hasonlít 
a rendőri egyenruhához, ami a közön
ség körében félreértésekre adhat alkal
mat. Ezért a tüzoltósapkák alsó része 
egy 15 milliméteres vörös sávval látan
dó el, hogy igy az egyenruha viselőjé
nek mivolta minden kétséget kizáróan 
megállapítható legyen.

Filmszínház. F. hó 27. és 28 án „Uj 
élet felé" cimü németül beszélő film 
kerül bemutatásra, melynek főatrakció- 
ját Zarah Leander szereplése képezi. 
Glória, az isteni énekesnő halálosan be
leszeret Albert világfiba, kinek váltóha
misítás miatt menekülnie kellett. Glória 
magára veszi a bűnt s ezért deportálás
ra Ítélik. Hogy a rabságból szabadul
hasson, kész minden áldozatra, de Al
bert iránti szerelme másfelé sodorja éleiét.

Folyó hó 30-án „Jarcin tanár" cimű 
csehnyelvü film kerül vetítésre, mely 
élénken tárja elénk az akadémikusok 
tarka életét, harcolva addig, mig kezük
ben szoríthatják vágyuk jutalmát, a dok
torátus oklevelet. Főszereplők : Pistek, 
Ed. Baldová és Hanna Vitorá.

Folyó hó 31-én, Greta Garbóval a fő
szerepben, „Krisztina királynő" c. kiálli- 
tásos grandfilm kerül színre mint repriz. 
A spanyol követet John Gilbert alakítja. 
Magnus kincstárnok szerepét Iván Keith, 
a kancellár szerepét pedig Lewis Stone 
játszák.

Szeptember 1-én ugyancsak repriz- 
ként „Romeo és Júlia" cimű amerikai 
film kerül előadásra, Cukor György ren
dezésében, melynek főszereplői Norma 
Shearer, Lesile Howard, E. M. Olivér, 
John Barrymore stb. Ezen film, mely a 
Monfagneok és Capuletek közötti régi 
családi harcok végét jelző eseményeket 
tárja elénk, pompás színekben ecseteli

a szerelem apoteozisaként szereplő Ro
meo és Júlia drámai fejlődéseit.

Betörő fogtechnikus. Megemlékez
tünk arról a betörésről, melyet Rozsnyón 
Kovács Gyula fogtechnikus követett el 
két kiskorú társával, megdézsmálva Gö- 
möri Zoltán ottani könyvkereskedő üz
letét. A betörők, vallomásuk szerint, 
késsel kifeszitették az udvari ajtót és 
az üzletből pénzt és árut loptak el. Rö
vid idő múlva a rozsnyói gimnázium 
kertjébe másztak át, honnét bejutottak 
a tanári szobába, ahol az asztalok fiók
jait kezdték feszegetni. Az igy keletke
zett zajra az iskolaszolga felfigyelt s a 
menekülő betörőkben Kovács Gyula 
fogtechnikust ismerte fel. Ezen bűnügy
ben most Ítélkezett a bíróság és Kovács 
Gyulát ötszöri lopás vétségéért három 
havi fogházra, a Nick Carter ponyva- 
írások olvasásában kalandokra éhessé 
vált két kiskorú bűnöst pedig két, illetve 
egy-egy hónapi elzárásra Ítélte.

A beiratások a Zeneiskolába
szeptember hó 1—10. na
ponta az iskola helyiségei
ben (M uzeum ) 10—12 és 
14—16 óra között lesznek 
megtartva. — A rendes ta
nítás szeptember hó 5-én, 
hétfőn kezdődik.

Feláldozta magát fiáért. Simon An
drás henckói lakost hat napi elzárásra 
Ítélték. Augusztus 5-én kellett volna 
büntetését megkezdenie. Simon meg
kérte apját, hogy ülje le helyette a hat 
napot. Id. Simon András be is jött Ri
maszombatba s megkezdte a büntetés 
leülését. Az utolsóelőtti napon rájöttek 
a turpisságra. Mindkettőt vád alá helye
zte a bíróság. Ifj. Simont három heti 
fogházra ítélte, mig apját, id. Simont egy 
havi fogházzal sújtotta, de a büntetés 
végrehajtását egy évre felfüggesztette,

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ségletét 1. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
igy ötven rimaszombati cégnél készpénzáron 
vásárolhat, de csak egy helyen, intézetünk
nél törleszt kényelmes havi részletekben. — 
Az 1. K. S. jegyeket beszerezheti az Iparosok 
és Kereskedők Hitelintézeténél Rimaszombat, 
Masaryk-tér 20. ahol készséggel adnak bő
vebb felvilágosítást.

Verekedő cigánytestvérek. Ez év
februárjában Dobócán Kakur Károly és 
János cigányzenész testvérek összevere
kedtek és Károly beleugrott János bő
gőjébe, János pedig dühében Károly he
gedűjét törte pozdorjává. A rimaszom
bati bíróság most Kakur Jánosi heves- 
vériiségeért egyheti fogházzal büntette, 
mig Károlyt felmentette.

Tej vagy szódavíz? A pozsonyi szik- 
vizgyárak kartellje, amelybe tiz szóda- 
vizgyár közül nyolc beletartozik, elérte 
szaktársulata utján, hogy a szódavíz árát 
hatóságilag minimálják. Az országos hi
vatal jóváhagyásával tehát viszonteláru- 
sitók részére a szódavíz árát 1 kor. 20 
fillérben állapítják meg. Ez azt jelenti, 
hogy esetleg a közönség a szódavizet 
1 korona 40 fillérért lesz kénytelen 
megfizetni. Valóban csodálkoznunk kell 
azon, hogy ma, mikor minden drágul, a 
hatóság nem igyekszik megfelelő eréíy- 
lyel az árak felfelé kanyarodását meg
akadályozni. Hiszen a nyomorúság igen 
nagy, a pénztelenség súlyosan ránehe
zedik az emberekre és a munkás és 
egyéb kisember bére nem tart lépést a 
drágasággal. Azt hisszük, hogy elsősor
ban a kisemberek érdekeit kell minden
képen megvédeni, legalábbis ez a de
mokrácia egyik alaptétele. Lehetetlenül 
furcse, de egyben jellemző állapot is, 
hogy félliter szódavíz többe kerüljön, 
mint egy liter tej, amellett nagyon gya
kori, hogy a rossz üveg miatt az egész 
szóda elfolyik, vagy nem jön ki. A ha
tóságnak ezt is kellene ellenőrizni. A 
drágításra mindenesetre a fogyasztó kö
zönség van hivatva megadni a feleletet, 
hogy tetszik-e, vagy nem.

Dióval szédelgett csaló. Cinner Ru
dolf Ieitmeritzi lakos nemrégiben meg
jelent Deutsch Sámuel rozsnyói lakosnál 
és egy csehországi gyümölcsfeldolgozó 
gyár igazgatójának adta ki magát, majd 
9130 korona értékben diót rendelt. — 
Deutsch leszállította a diót, árát azonban 
nem kapta meg. Feljelentette Cinnert, 
akit csalás miatt a rimaszombati bíró
ság most kéthavi börtönre Ítélt.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 27-28-án 
németül beszélő szerelmi regény, melyben 

Zarah Leander éneke külön élmény :
Új élet felé

Kedden, augusztus 30-án kitűnő csehül 
beszélő vígjáték :

Járóin tanárja
Szerdán, augusztus 31-én minden idők leg
gyönyörűbb filmjének másod bemutatója :

Krisztina királynő
Greta Garbó.

Csütörtökön, szeptember 1-én az emlékek 
újra vissza jönnek, ha megnézzük ezen 

szép filmet :
Romeo és Júlia

Norma Shearer, Leslie Howard.

A l i i n  a Mse, olyan a nemzet is.
A napokban áldott magyar me

zők buzakeresztjei között vitt az 
utunk s innen is onnan is a csép
lőgépek muzsikáját hozta felénk a 
szellő. Izmos magyar karok eme
lik a kévét a hatalmas asztagokra 
s pirosló buzamaggal telnek meg 
a fehérre mosott zsákok.

Dolgoznak a munka hősei. Az 
uj erőt adó magvakat most indít
ják el kenyérré. Van-e szebb mun
ka, van-e lélekemelőbb, mint a 
legnélkülözhetetlenebbet termelni az 
élet asztalára? Van-e megtiszte- 
lőbb cime bárkinek is, mint a ma
gyar földmivesnek, aki a minden
napi kenyér munkása? Nincs! És 
amikor kezet fogtunk ezekkel a 
napbarnitott arcú, keménykötésü 
magyar emberekkel ott a magasra 
rakott buzaasztagok mellett. . .  úgy 
tűnt fel, hogy amiképen a görög 
mondabeli Atlasz tartja vállain a 
kerek világot, úgy a gazdanép 
erős vállaira nehezedik a világot 
eltartó kenyérnek a terhe, felváltat- 
lanul és szakadatlanul, évezredek 
óta s ma is és mindig is.

Elbeszélgetünk. Az egyik magyar 
testvér elmondja, hogy julius 24-én 
Kassán voltak a Rákóczi-ünnep- 
ségen. — Micsoda tűz, micsoda 
lelkesedés minden szava s vala
hányszor a Rákóczi-nevet kiejtette, 
mindig megemelte a kalapját verej- 
tékes homloka fölött. — „Sok szép 
emléket hoztunk onnan haza, de 
a legszebb az a mondás, amit 
délben hallottunk attól a fehér pap
tól ott a templom előtt: Amilyen 
a hőse — olyan a nemzete is!“

Szerettem volna a nyakába bo
rulni, amint ezeket mondotta. Mert 
ime bizonyitottnak láttam, hogy a 
magyar falu lelke olyan, mint a 
termő talaj, olyan mint a kenyeret 
termő dús magyar mező — csak 
vetni, hinteni kell végtelen szere
tettel bele a jóság, a szépség, a test
véri együttérzés nemesitett magvait.

Amilyen a hőse — olyan a nem
zet is. A kassai dóm előtt elhang
zott szavak Mécs László ércbeki- 
vánkozó szavai, a magyar mezők 
fölött is visszhangra találtak. Egy, 
csak egyetlenegy ez a sok közül. 
Ez a visszhang, ez a mi főerőssé
günk. Az, hogy a Kassán kiejtett 
szó hozzánk is elhatol és minden 
magyar szivet egybekapcsol.

Mily jól esik ezt tudni, érezni 
és mily jól esik hinni e magvak 
kihajtásában, jó gyümölcsében.

Íme, a magyar mezők földszerető 
emberei, a mindennapi kenyér ál- 
dottkezü magyar munkásai, ime 
ezek az uj igazi magyar hősök, 
akiknek egészséges életfelfogásá-
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bán az aratás gyönyörű idején ki
virágzott a magyar öntudat, s ma
gukban, a maguk hősiességében 
akarják naggyá tenni a magyart, 
hogy a hős a nemzetére — a nem
zet pedig az ő uj hőseire legyen 
büszke mindörökké!

Önművelés és a könyv.
A nevelés alapját megvetni a szülők 

feladata. Az anya az, aki gyermekét be
szélni és imádkozni tanítja. Nagy fel
adatot rótt rá az Isten és a társadalom, 
amikor a gyermeknevelést tűzte élet
céljául. Az ő feladata, hogy gyermeke 
lelkét csiszolja, őt a jóra oktassa s azt 
hiszem, nincs az az édesanya, aki ne 
csüngne rajta aggódó féltéssel, ne óvná 
őt a bajtól.

De nemcsak a testét fenyegető ve
szélytől kell a gyermeket óvni, hanem 
mindattól, ami lelkére rossz hatással van.

A mai kor szelleme szomorú és bete
ges elfajulásokat mutat. Ne engedjük, 
hogy gyermekeink is elsodródjanak az 
árral, ne engedjük, hogy Isten és er
kölcs nélkül nőljenek fel, hisz az anya 
egvik leghatalmasabb nevelőeszköze a 
vallás. Tanítsa meg gyermekét Istent 
szeretni, tőle, illetve haragjától félni, 
mert csak a vallási alapon nevelt gyer
mek fog óvakodni a bűntől, mivel tudja, 
hogy azt bünhődés fogja követni.

A második nevelője a gyermeknek az 
iskola, mely megismerteti őt az elemi 
ismeretekkel, felsőbb iskola több tudást 
csöpögtet beléjük, csak egy marad el, 
ami a legfontosabb volna, a vallásos 
nevelés. A jelen kor nem tartja fontos
nak a gyermek vallásos nevelését, azért 
azt a családban kell lelkűkbe oltani, 
mert csak vallásos és Istenfélő ember 
lehet kötelességtudó.

A szülőkre hárul a felelősség, ha 
gyermekét nem neveli becsületesnek, ha 
nem nyesegeti a lelkében felburjánzott 
vad hajtásokat.

Később, amidőn a gyermek fölserdült, 
önneveléssel pótolhatja az elmulasztot
takat, mert ne higyje senki, hogy az 
iskola tökéletes embert nevel. Hiába 
tanul valaki felsőbb iskolákat, hiába 
volt francia vagy német nevelője, az ön
nevelést nem pótolja semmi. Az iskola 
csak előkészítő az életre, a tudományok 
megismertetője, de ha mindazt, amit az 
iskolában tanultunk, az életben érvé
nyesíteni akarjuk, szükségünk van a 
saját erőnkre, a saját eszünkre.

A jó könyvek olvasása nagyban elő
segíti az önnevelést és önművelést, 
mert ha valaki bizonyos intelligenciára 
tett szert, jobban tud különbséget tenni 
jó és rossz, helyes és helytelen dolog 
között, mint aki a sötétségben tapogat.

Sokszor hallani, sőt nem egy paeda- 
gógusnak is a nézete, hogy a gyermek 
minden könyvet elolvashat, mert ha érti, 
akkor úgyis mindegy, ha meg nem érti, 
akkor hiába olvassa, nem lesz belőle 
okosabb.

Nem is úgy kell a gyermeket rossz 
könyvek olvasásától óvni, hogy tilal
munkkal felhívjuk rá a figyelmet, hogy 
aztán adott esetben titokban elolvassa 
s amint egyébként talán keresztül sik
lott volna, az a szemébe tűnik, gondol
kodik rajta, hanem a szülő maga sze
rezzen neki jó könyveket, ne engedje 
meg a ponyvaregények olvasását. Ne 
azt mondja neki, hogy — nem engedem 
meg ezen regény olvasását — hanem 
szeretettel értesse meg vele, hogy csakis 
olyan könyveket olvasson, amit ők sze
reznek be neki, vagy váltson ifjúsági 
könytárakból könyvet, de semmiesetre 
se engedjük meg, hogy barátoktól, vagy 
más idegenektől kapott kölcsön-könyvet 
olvasson, még akkor sem, ha az neki 
való. Ezen intézkedés arra jó, hogy a 
gyerek hozzá szokik az engedelmesség
hez és nem jut eszébe más könyvet 
olvasni, mint amit a szülő kijelöl neki.

Az ismeretterjesztő könyvekkel, útle
írásokkal a gyermek elméje csiszolódik, 
tudása és látóköre bővül és sok eset
ben a kevésbbé tanult ember is tesz 
annyi ismeretre s annyi intelligenciára 
szert, mint egy tanult ember.

A tanulás tudást jelent, de nem min
den esetben, mert sok egyetemi kép
zettségű ember észjárása s intelligen
ciája jóval visszamarad nem egy keve
sebb iskolát végzett ember ismereteivel 
szemben.

Intelligens lehet minden jól nevelt 
ember, aki az általános műveltséghez 
szükséges ismeretekkel bir. Nem kell 
ahoz magasabb képzettség, csak jó ne
velés, olvasottság s bizonyos veleszüle
tett természetes ész.

Tanult ember sok esetben elvégzi az 
egyetemet is, de amellett, hogy iskolai 
képzettsége megvan, nem mindig van 
meg a természetes esze, a vele született 
intelligencia és nagyon gyakran hiány
zik a jó nevelés, mert ne higyjék, hogy 
a nevelést mindenben pótolja az iskola. 
Sokszor az elhanyagolt nevelést még a 
magasabb képzettség sem tudja kicsi
szolni.

Művelt embernek magában kell fog
lalnia a két előző föltételt is. Csak az 
lehet művelt, aki intelligens és tanult. 
A műveltséghez magasabb iskolai ki
képzés, önnevelés, természetes és intel
ligencia kell.

A mai világban a kézműves emberek
nek is bizonyos intelligenciára kell 
szert tenni, hogy érvényesülni tudjanak. 
Hogy ezt elérjék, ismeretterjesztő köny
vek olvasásával bővítik tudásukat. Sza
bad idejükben olvassanak könyveket, 
de csakis olyant, amelynek nevelő és 
művelő hatása van. Az is éppen olyan 
szórakozást nyújt, mint a ponyvaregé
nyek olvasása, de mig ennek romboló 
hatása van, a jó könyvekből tanulnak 
és ezáltal művelődnek.

Ma már minden valamire való köz
ségnek és egyesületnek van kölcsön- 
könyvtára, amely csakis válogatott köny
veket tart. A könyv a legjobb és leg
szolidabb szórakozás, forgassuk hát 
szorgalmasan.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé 
nek XXIV. sz. hivatalos közleményei.

Figyelmeztetjük tagegyesületeinket, 
hogy levelezéseiknél nagyon ügyelje
nek arra, hogy egy levélben csak egy 
ügyet tárgyaljanak, mert ellenkező eset
ben a leveleket nem tudjuk rendesen 
iktatni s ügyeik elintézése késedelmet 
szenved. Amennyiben mégis érkeznének 
olyan levelek, amelyekben egyesületeink 
több ügyben Írnak, úgy azokat elinté
zetlenül vissza fogjuk küldeni.

Alább közöljük tagegyesületeink II. 
fél évi tagdíj tartozásának kimutatását. 
A feltüntetett összeget minden egyesület 
köteles folyó év augusztus hó 31-ig 
Központunknak beküldeni. Ellenkező 
esetben Központunk a nemfizető egye
sületeket fel fogja függeszteni.

II. fél évi tagdijak :
Apátfalusi SC 87'—, Füleki TC 263—, 

Hajnácskai FC 12'— (kifizetve), Losonci 
AFC 304'—, Osgyáni SE 18'—, Panyida- 
róci ITE 16'—, Rim. Törekvés SE 218’—, 
Tamásfalvi MSC 41‘—, Tornaijai SC 
102— Ki.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy f. 
hó 29-én, hétfőn este 8 órai kezdettel 
direktóriumi gyűlést tartunk Rimaszom
batban, a Kereskedelmi Grémium (Ma- 
saryk-tér 9 szám) helyiségében. Tárgy- 
sorozatunk l e g f o n t o s a b b  pontja az 
1938/39. évi bajnokságok őszi fordulói
nak sorsolása. A direktóriumi gyűlésre, 
illetve sorsolásra minden tagegyesüle
tünket ezúttal is meghívunk.

Átigazolási rész:
Hegedűs József: Füleki TC—Losonci 

AFC visszavonási bejelentése egyelőre 
függőben.

Az augusztus havi átlépések után 6 
havi nyilvántartásba kerültek :

Horatius Tibor : Rim. Törekvés SE— 
Füleki TC.

Absenger Tibor: Füleki TC—Polgári 
TE.

Sulyok Ferenc: Beregszászi FTC— 
Füleki TC.

Pálfi Tibor: Beregszászi FTC —Füle
ki TC.

Tóth János: Ragyolci TC—Füleki TC 
Ké 100'— ellenében azonnalra kiadva. 
Amennyiben a játékos igazolványa nem 
szerezhető meg, úgy a FTC Ké 30‘— 
illeték ellenében másolatot kap.

Elintézetlen igazolvány a CsAF-nál: 
Mocsáry Rudolf: Füleki TC.

A P.M.H. Vili. 21-iki számából:
Az IB az egyesületek által beterjesz

tett segélykérelmeket — a közös meg
állapodás alapján — a legközelebbi IB

ülésen véleményezi és teszi át a MTSz- 
hez. (S. 282/38.)

Az IB kiadta: Hudec József: Füleki 
TC—AC Sparta Vágbeszterce: 6 hóra 
(FTC jelentse azonnal követelését.) Kp. 
370-38.

Nem adta ki: Reimann Teodort: Fü
leki TC—AC Sparta Vágbeszterce (Az 
átig. szab. 15. § a alapján.) Kp. 369—38.

Az IB hatálytalanította a Füleki TC 
felfüggesztését, miután az egyesület tar
tozását rendezte.

Rimaszombat, 1938. augusztus hó 24. 
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

Különvonatot indít az Esti Újság a 
Ferencváros—Slavía budapesti máso

dik KK döntőre.
A különvonat 1938. szeptember 10 én, 

szombaton délután 15'40 órakor indul 
Fülekről, mig Fülekre a Rimaszombat
ból a 13'33 órakor induló vonattal kell 
a rimaszombatiaknak elutazni s igy köz
vetlenül a füleki vonat indulása előtt 
érkeznek Fülekre. A vonat szombaton 
este 7—8 óra között érkezik Budapestre, 
mig vissza vasárnap éjfél után 10 perc
cel indul s reggel 4 óra után van Ri
maszombatban. A vonattal olyanok is

utazhatnak, akik nem mennek a mérkő
zésre. A költségek a következők:

Rimaszombat — Budapest és vissza 
tisztán útiköltség Ké 75'—. A fenti úti
költség és állóhely a mecsre (jegy) Ké 
90—. A fenti útiköltség és ülőhely a 
meccsre 102'—.

Lehet különvonatta! közös útlevéllel 
is utazni. Erre azonban szeptember 2-ig 
kell jelentkezni : Sólyom Lászlónál, Ipa
rosok és Kereskedők Hitelintézete, Lo
sonc, Masaryk-ucca 25, aki egyébként 
folyó hó 29 én, hétfőn este 6 órától 8 
óráig Rimaszombatban lesz, a Tátra- 
kávéházban és jelentkezéseket személye
sen is elfogad.

A szerkesztő üzenetei.
B. L. írásai biztatóak. A teljes kifor

rásig még sokat kell tanulnia. Az Élet 
ebben is a legnagyobb mester. Szívesen 
látjuk bármikor.

Városi adófizetők. Levelük értelmé
ben illetékes helyen a bajok orvoslása 
végett eljártunk.

Többeknek. Bérmentetlen, vagy nem 
kellően bélyegezett levelet nem veszünk 
át.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

Német nyelvórákat ad
olcsón, a legújabb módszer 
szerint Ing. Tóth Vilmosné
Koháry-utca 23. sz.

Üzleti leányt keresek
m agyar és szlovák  
nyelvtudással.
Cim: a kiadóhivatalban.

Keresek szept. 15-ére egy vagy két
szobás lakást konyha és fürdőszobával

Cimet e lap kiadóhivatalába kérek.

Hirdetmény.
A rimaszombati katonai hely

őrség gazdasági osztálya 1938. 
augusztus 29-én d. e. 10 órakor 
nyilvános árverésen, néhány

lovat
ad el a városi vásártéren.

Katonai helyőrség.

Egy modern
ötszobás összkomfortos
új lakás kiadó.
Cim : megtudható ezen lap 
kiadóhivatalában.

Autótaxi-Nemenyi
Telefon szám  8.

Kényelmes kis és nagy 
autók bel- és külföldre.

Szeptember 4-iki középkupa mérkő
zésre 1 -2  személy kerestetik.

I E la d ó
egy jó karban levő

pianínó.
Cim megtudható a k i a d ó b a n .

K I A D Ó
Vasút-u. 25. sz. alatt

5 szobás konforlos emeleti lakás
szeptember hó 1-tői.
Értekezni lehet ugyanott a földszinten.

Rimaszombat város tanácsa. 
9988-1938. sz.

Pályázat.
Rimaszombat városa a II. szolgálati 

osztály 7 ik fizetési fokozatában rend
szeresített

városi számvevői állásra
pályázatot hirdet. Ezen állásra csak azok 
pályázhatnak, akiknek belföldi teljes 
középiskolai végzettségük s áliamszám- 
viteltani vizsgájuk van és a város tár
gyalási nyelvén, vagyis a magyar nyel
ven kiviil az állami nyelvet Írásban és 
szóban bírják. A sajátkezűén irt kérvé
nyek 1938. évi szeptember hó 30-áig 
a városi iktató hivatalnál adandók be.

Melléklendő: érettségi bizonyítvány, 
születési anyakönyvi kivonat, állampol
gársági bizonyítvány, bizonyítványok 
esetleges eddigi működésről, bizonyít
vány a katonai szolgálati viszonyról, 
erkölcsi bizonyítvány, életleirás.

Rimaszombatban, a városi tanácsnak 
1938. évi augusztus hó 16-án tartott 
ülésében.

Harsány! s. k. Dr. Eszenyi s. k.
vez. jegyző, jzői főtitkár. városbiró.

Iskolakönyvek,
mindenféle iskolai felszerelések 
u. m. aktatáskák, körzők, festékek, 
ceruzák, füzetek, töltőtollak stb. 
legjutányosabban beszerezhetők a

T .ítp rn tlir n  k ö n y v -és papir.
k eresk ed ésb en .

Rimaszombat, Jánosi-ucca 6. sz.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


