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A döntő nagyhatalmak segedel
mével érvényre jutott Igazság győ
zedelmeskedett. A húsz évvel eze
lőtt a cseh nagyzási hóbort és im
perialista törekvés, hazugság és 
félrevezetés folytán az anyanemzet 
testéről gonoszul leszakított Felvi
dék magyarlakta területeinek túl
nyomó része Magyarországhoz 
visszacsaphatott.

A cseh iga alóli felszabadulás 
boldogsággalteljes örömünnepének 
pírját, lélekemelőén nagyszerű ese
ményének szívből kisugárzó viga
dalmát a hétköznapok alkotó mun
kaakarásának, tettrekészségének 
napbarnitottsága, elhatározottságot 
sugárzó komolysága váltotta fel.

Házainkról bevonva ünnepi zász
lóinkat, mellünkről levéve nemzeti- 
szinü jelvényeinket, itt állunk a 
nagy feladatok megoldására, a ma
gyar nemzet jobb és szebb életé
nek kiépítésére hivatott magyar 
n.unkamező hatalmas sikján, hegyes 
-völgyes területén, dologra készen, 
cselekedetekre indulóan.

Mi, visszakerült felvidéki magya
rok, kiknél a nemzeti eszme a 
húszéves elnyomás alatt, a kőalatt 
l ö v ő  pálmához hasonlóan erőseb
ben, elevenebben élt, hazafias ér
zésünk lángja magasabban, jobban 
lobogott, nemzethűségünket, annyi 
.•óinkét próbára tevő vihar és a 

^pusztításunkra esküdött idegen 
-ralom elnyomási, elnemzetlenitési 

fekvésével szemben is sértetlenül 
megőrizve, a szenvedések kohójá
ban csak megacélozódtunk. Fizi
kailag, szellemileg. így jöttünk visz- 
sza, értékes, munkára elszánt nem
zettestként így ölelkeztünk össze 
drága édes anyánkkal, akinek ke- 
belrevonására két évtizeden át meg- 
tántorithatatlan hűséggel, soha nem 
csökkenő hittel, elnemcsüggedő re
ménységgel, izzó szeretettel bizóan 
vártunk, annyira vágytunk.

Ne mondja nekünk senki, mert 
nagyon jól tudjuk, hogy „nem 
Magyarország jött vissza a Felvi
dékhez, hanem a Felvidék került 
vissza Magyarországhoz". E ten
denciózus kijelentés és azon beál
lítottság ellen, mintha mi idegen 
politikai iskola tanítványai lennénk 
és idegen eszmékkel telítve tértünk 
volna vissza keserves rabságunk
ból, a leghatározottabban tiltako
zunk. Ne féltsen bennünket és ne 
tartson tőlünk senki. Magyarabbá 
váltunk a szenvedések edző, vét
keket, bűnöket tisztitó purgatóriu*

mában, soha egy jottányit sem en
gedtünk magyarságunkból, nem
csak, de a rabéletet-élésben meg
tanultuk : miis magyarnak lenni,
hogyan is kell magyarként élni.

Jelszavunk: Mindent a hazáért, 
mert a haza minden előtt. A ma
gyar népi és i gazi  szociális gon
dolat táplálja minden erőnket, 
munka- és tettrekészségünket, ezzel 
akarunk résztvenni minden vonalon 
a Nagymagyarországot feltámasz
tani hivatott, a magyarságot a ve
zető népek sorába állító nemzeté- 
pitő munkában.

Jaross Andor, a kormányban 
felvidéki miniszterként helyet fog
laló, nagy munkabirásu, kitágult 
látkörü, velünk együtt szenvedett, 
de a babiloni sorsban velünk 
együtt is dolgozó, a magyar mun
kában mindig élharcos, bátor ve
zérünk, akinek háta mögött ren
dületlen egyetakarással ott állunk 
milliónyian, a felszabadulásunk óta 
eltelt két hét alatt több alkalommal 
kifejtette politikai nézetét, hitvallá
sát és azt az álláspontot, amelyet 
legalkalmasabbnak vél a nagy 
magyar munka eredményessé téte
lére. Az ö hite a mi hitünk is, 
amit ő vall, azt valljuk mi i s ! 
Hisszük és valljuk, mert ez az út 
az igazi célhoz vezető út és hisz- 
szük és valljuk, mert mi már látási 
zavaroktól megtisztult szemmel ál
lunk a nagy munkába és alkotá
sokra, eredmények elérésére alkal
mas, erős és biztos kézzel, egész 
valónkat betöltő, tétovázatlan mun
kaakarással, legjobb tudásunkkal 
kívánunk dolgozni nemzetünk és 
hazánk felvirágoztatásért, népünk 
jobbéletes boldogulásáért, tartós, za
vartalan boldogságáért.

A képviselőházban történt s a napi
lapokban már részletesen ismertetett 
események nagy hatást gyakoroltak or
szágos politikai életünkre s ennek kö
vetkeztében az uj lmrédy kormány be
nyújtotta lemondását. — A kormányzó 
egyelőre úgy döntött, hogy az ország
gyűlést folyó hó 30-ig elnapolta.

Budapest és Rozsnyó között gyors
vonatjáratot terveznek. A gyorsvonat
közlekedés a fővárosba jutás idejét fö
lötte megrövidíti s Gömörország lakos
ságának utazási kényelmét biztosítva, 
annak ipari, kereskedelmi érdekeit is 
előmozdítja. Fontos azonban, hogy a 
gyorsvonatokhoz Feledtől Rimaszomba
tig ugyancsak gyorsvonati közlekedés 
legyen.

Segítsünk szűkölködő szegényeinken.
Édes magyar hazánkhoz való vissza

térésünkkor előttünk állanak azok a 
magyar kötelességek, amelyek elhárítha
tatlan kényszerűséggel nehezednek mi 
reánk. Ezek között egyike a legelsőb- 
beknek : a szegényeinkről való gondos
kodási a segélyakczió intézményes meg
szervezése és keresztülvezetése.

Ne várjunk mindent a bennünket fel
szabadító anyaországtól, nekünk ma
gunknak is meg kell tennünk mindent 
a fenyegető tél borzalmainak enyhítése 
céljából.

A mi szegényeinkről elsősorban ma
gunknak kell gondoskodunk, ez ma 
nemcsak emberbaráti, de magyar köte
lesség. Nem szabad ennek a felszaba
dult város egyetlen egy lakosának sem 
szenvedni a tél hidege miatt, nem sza
bad egyetlen egy családtagnak sem nél
külöznie a legszükségesebb és legnélkü
lözhetetlenebb táplálékot, a mindennapi 
kenyeret, a tápláló, friss tejet vagy a 
meleget adó tüzelő anyagot.

Nemesszivű, magyar érzéstől hevített 
hölgyek járják majd végig a város polgár
ságának lakóhelyeit, hogy a nemes ügy és 
cél érdekében adakozásra hivják fel 
őket. Fogadják őket mindannyian igaz, 
megértő szeretettel s adakozzék minden
ki a maga tehetsége szerint.

Ne felejtsék el a régi, de mindég 
érvényes igazságot: „A legcsekélyebb 
adományok is egy-egy könnyet száríta
nak fel szenvedő testvéreink arcán" é s : 
„kétszer ad, ki gyorsan ad." És azt 
sem, hogy a magyar jövőnek áldozunk 
minden adományunkkal!

Folyó hó 21-én este 5 órakor a „Ha
dirokkantak Országos Nemzeti Szövet
ségének" egy 30 tagú küldöttsége érke
zett városunkba, vitéz Székely, Ferenc 
tart. őrnagynak, a szövetség főtitkárá
nak vezetése mellett azon célból, hogy 
a húsz évi elnyomatás alól felszabadult 
rimaszombati hadirokkantakkal bajtársi 
ölelkezésben forrjon össze s őket zász
lóikkal tiszteljék meg.

A vasútállomáson zártsorokban felso
rakozott egyenruhás öreg harcosokat, 
akik közül egyik-másikon nagyon is 
meglátszott, hogy a világháború vérzi
vatarából testileg megtépve került ki, a 
helybeli hadirokkantak képviseletében 
dr. Dickmann Gyula, Vozáry Sámuel és 
Dusek Károly hadirokkantak fogadták, 
mig a város képviseletében dr. Gabo
nás János városi titkár jelent meg fo
gadtatásukra. Dr. Dickmann Gyula rö
vid beszéddel üdvözölte a kiküldötteket, 
akik azután a városháza tanácstermébe 
mentek, ahol. a helybeli hadirokkantak 
és hadiözvegyek nagy számban gyűltek 
egybe s lelkes éljenzéssel fogadták a 
bevonuló kiküldötteket.

Ezután megkezdődött a zászlók átadá
sának ünnepsége, melynek első szónoka 
vitéz Székely Ferenc tart. őrnagy volt. 
A vitéz őrnagy ügyesen felépített be
szédben a közös sors érzésétől áthatva 
szivhezszéló meleg szavakkal üdvözölte 
a 20 év óta elszakított rimaszombati

hadirokkant bajtársakat, vázolta a Hadi
rokkantak Országos Nemzeti Szövetsé
gének működését és célját, amely nem 
más, minthogy a szövetség letörülje min
den hadirokkantnak,hadiözvegynek és ha
diárvának könnyét s nevezetteknek segít
ségükre legyen az élet minden körül
ményei között. Majd átadta vitéz Szé
kely Ferenc tart. őrnagy a helybeli ha
dirokkantaknak a pestszentlőrinci, a 
miskolci s a diósgyőri hadirokkantak 
szövetségének zászlóit, amelyeket Vo
záry Sámuel hadirokkant, a világháború 
első rimaszombati sebesültje vett át, 
sirásbacsukló meleg köszönő szavak 
kíséretében.

Utána Rimaszombat város képvisele
tében Dr. Gabonás János városi titkár 
keresetlen szavakkal köszöntötte a vá
rosunk falai közé messze útról érkezett 
hadirokkant testvéreket, hangsúlyozva, 
hogy a rimaszombati hadirokkantak két
szeresen is méltók a megbecsülésre és 
társadalmi támogatásra, mert a világhá
ború szenvedésein kivül átélték a 20 
évig tartó súlyos megpróbáltatásokat is. 
A várost képviselő szónok kéri végül 
hogy a „Hadirokkantak Országos Nem
zeti Szövetsége" vegye hathatós védel
mébe a rimaszombati hadirokkantakat, 
hadiözvegyeket és hadiárvákat.

Dr. Dickmann Gyula, félkarját vesz
tett s többszörösen kitüntetett hadirok
kant tiszt megrázó szavakkal ecsetelte 
a világháború vérzivatarából kikerült 
hadirokkantak harctéri szenvedéseit, em
berfölötti küzdelmeit s a kiküldöttek és 
a megnagyobbodott Magyarország élte
tésével fejezte be beszédét.

Székely Miklós tart. főhadnagynak a 
helybeli hadirokkantakhoz, hadiözve
gyekhez és hadiárvákhoz intézett báto
rító szavai után az ünnepség a himnusz 
eléneklésével ért véget.

Este 8 órakor ünnepi vacsora volt a 
vendégek tiszteletére a helybeli Iparos
körben. A vacsora a himnusz eléneklé
sével vette kezdetét, amely után a hely
beli hadirokkantak elnöke, Vozáry Sá
muel emelkedett szólásra, a házigazdát 
megillető első szó jogán s éltette nagy
bányai vitéz Horthy Miklóst, Magyaror
szág kormányzóját, a hadirokkantak leg
főbb pártfogóját s bajtársi szeretettel 
üdvözölte a megjelent vendégeket. — 
Az üdvözlésre talpraesett beszédben vi
téz Székely Ferenc őrnagy válaszolt s 
ürítette poharát a vendéglátó helybeli 
hadlrokkantak egészségére, Rimaszombat 
közönségének jólétére s a szebb ma
gyar jövőre. — Székely Miklós tart. fő
hadnagy indítványára egyhangú lelkese
déssel mondotta ki a hadirokkantak 
elnöksége, hogy táviratilag üdvözli a 
mai bensőséges s örömteljes összejöve
telről vitéz árvátfalvi Nagy István ország
gyűlési képviselőt, a Hadirokkantak Or
szágos Nemzeti Szövetségének fáradha
tatlan elnökét és Jaross Andor felvidéki 
minisztert, az anyaországhoz visszacsa
tolt magyar területek lakosainak ve
zérét.

Battay Ödön tart. hadnagy az uj, a 
nagy Magyarország megvalósulása ér
dekében folytatandó közös munkára hiv- 
ja fel a jelenlévőket. — Dr. Dickmann 
Gyula helybeli hadirokkant, tart. főhad
nagy az egybegyütek nevében lelkes 
szavakkal üdvözölte Varga Imrét, a ri
maszombati járási nemzeti tanács elnö
két. Varga Imre magas szárnyalásu be
szédben válaszolt az üdvözlésre s hang
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súlyozta, hogy a hadirokkantak, hadi
özvegyek és hadiárvák ügyét teljes mér
tékben a magáévá teszi s minden ren
delkezésre álló eszközzel oda fog töre
kedni, hogy azok homlokairól eltűnjenek 
a gondbarázdák. Kovács Sándor tart. 
hadnagynak Varga Imrét éltető felszóla
lása után Teleszniczky Ferenc hadirok
kant felolvasta a Székely Miklós tart. 
főhadnagy által indítványozott két távi
rat szövegét.

Kövesdi János kiküldött bajtárs sa- 
játszerzeményü költeményeit olvasta fel, 
melyeket a jelenlévők nagy tetszéssel 
fogadtak.

Közben megérkezett Hlozekné Be- 
liczky Böske, a helybeli műkedvelő 
gárda lelkes s fáradhatatlan szervezője 
és vezetője, aki Vozáry Sámuel helyi 
elnök felkérésére megismételte a hon
védségnek városunkba való bevonulása 
alkalmával elmondott nagyhatású üdvöz
lő beszédét. Ezután a nótáskedélyű, 
kedves magyar asszony cigányzene kí
sérete mellett — részben saját, részben 
pedig idegen szerzeményű magyar dalok 
előadásával gyönyörködtette az egybe- 
gyült vendégsereget.

A kedélyes hangulatban eltöltött s a 
hadirokkant bajtársakat testvéri ölelke
zésbe kapcsoló ünnepi vacsora csak a 
késő éjjeli órákban ért véget s arról 
mindenki feledhetetlen élményekkel tá
vozott. Dr. G. J.

Párisi magyarok köszöntése.
(Levél a szerkesztőhöz.)

Az anyanemzethez történt boldog visz- 
szajutásunk örömös napjaiban úgy Ma
gyarországból, az eddig határvonallal 
tőlünk elválasztott földieinktől, mint a 
messze idegenben élő gömöriektől, ri
maszombati testvéreinktől tömegesen 
kapjuk napról-napra a leveleket, üd
vözlő Írásokat.

Ezek közül közöljük Dömény László 
neves magyar festőművész és neje aláb
bi kedves sorait:

Páris, 1938. nov. 9.
Kedves Főszerkesztő Úr!

A messze idegenben lázas izgalom
mal lestük a híreket, mi lesz, mit hoz 
a jövő? Lekerül-e rólunk végre a 
bilincs, mely mázsás súlyával 20 év 
óta igyekezett porrá zúzni bennünk 
azt, amit csak annál jobban ápoltunk,

féltve dédelgettünk, ami annál jobban 
virágzott ki bennünk, azt a hatalmas, 
mindent betöltő érzést, hogy magya
rok vagyunk s azok is leszünk örök
ké. Könnyes szemeink előtt a remény 
sugara világított, hogy lesz még ki
kelet s szegény megkinzott, elnyo
mott szülőföldünk ledobva ráerősza
kolt béklyóit, mámoros örömmel, bol
dogsággal kitűzheti a magyar lobogót.

Győzött az igazság, rendíthetetlen 
hitünk meghozta gyümölcsét s mi 
nyíltan, szabadon kiálthafjuk a világ 
felé : feltámadtunk, magyarok lettünk 
újra s azok is maradunk utolsó csepp 
vérünkig. És mi, akik hosszú, hosszú 
éveken át, a magyar himnuszt csak 
lezárt ajtók s ablakok mellett, csen
desen suttogni mertük s az irredenta 
dalokat, — magunkat veszélynek ki
téve — csempésztük át a trianoni 
határon s titokban, halkan dudolgat- 
tuk, mi most nyíltan, tele tüdővel 
harsoghatjuk a szent im át: „Isten áldd 
meg a magyart!“

Személyesen — sajnos — nem le
hetünk ott, hogy a sok könnyet, szo- 
szomoruságot — mit 20 év előtt 
igazságtalanul, idegen hatalom erősza
kos bevonulásakor kellett elszenved
nünk — elfelejtesse a magasztos óra, 
midőn daliás honvédeink a szent Ko
rona fényétől ragyogó magyar lobo
góval bevonulnak Rimaszombatba.

A Teremtő áldja meg mindazokat, 
akik ezt a fenséges pillanatot, ezt a 
határtalan örömünnepet— bölcs mun
kával, fáradhatatlan buzgalommal — 
megszerezték nekünk.

Kérem, kedves, Főszerkesztő Ur, 
mondja meg a rimaszombati magya
roknak, hogy velük örülünk, velük 
érzünk s a boldogság fennkölt órái
ban, midőn magyar honvéd lép drága 
szülővárosunk földjére, itt Párisban, 
egy kis lakásban, néhány felvidéki 
honfitársunkkal együtt, felcsendült a 
mi ajkunkról is, a boldogságtól re
megő ajakkal s könnyes, de öröm
könnyektől homályos szemmel:

„Isten áldd meg a magyart!11
Fogadja, kedves, Főszerkesztő Ur, 

összes rimaszombati és felvidéki ma
gyar testvéreinkkel együtt, legmele
gebb üdvözleteinket.

Dömény Lászlőné 
Lévay Ilonka.

E fenkölt és boldog pillanatban, amikor 
a Teremtő megengedte érnünk e ma
gasztos örömet, hogy szülőföldünk újra 
az édes Magyar Hazával egyesül, hogy

soha többé el ne váljon tőle, kérjük a 
Mindenhatót, hogy sose térjen vissza 
többé a húszéves megpróbáltatás ke
serű pohara és vezérelje a Magyarok 
Istene népünket a boldogság utjain, 
örökkön-örökké. Ámen.

Honfitársi üdvözlettel 
maradok Főszerkesztő Urnák 

kész hive :
Dömény László.

A kormányzó úr távirati válasza a 
város távirati hódolatára:

Dr. Eszenyi Gyula városbiró úrnak
Rimaszombat.

Főméltósága őszinte örömmel fo
gadta a Rimaszombat magyarsága 
nevében küldött táviratot s a hű
ségnek jóleső megnyilvánulásáért 
meleg köszönetét fejezi ki.

Uray, a kabinetiroda főnöke s. k.

András estéjén
közelebb tolom majd a hajporos-frizurós, 
rokokószoknyás, szépséges szépanyám csa- 
ládi-klenódiumként őrzött, szendergésbe rin
gató, hattyunyaktámlás, öreg fotöjét a titkos 
meséket duruzsoló kályhához s a nagy sem
miségbe bámuló messzegondolással ólmot 
öntök az érzés parázsánál, az Élet titokzatos 
kulcskarikáján át jövendőmondásra.

Az egyre beszédesebb öregkályha rácsaj
tószeméből fénycsóvát lövel szobám sötétsé
gébe s a kiparázsló meleg barátságosan si
mogat körül. Lehunyom szemem, képzeletem 
szabadon csapong: ólmot öntök. A babonás- 
hitüek kíváncsiságával nézem a sistergő víz
ben figurává meredt ólmot s mig a falra 
vetődő árnynak jelentőséget ad képzeletem, 
fülemben régi andrásesti mesék zsonganak 
és felelevenedik az ifjúi évek minden szép
séges em léke. . .  Kályhatűz körül kacagó 
leánysereg. Otromba, tüskés, furcsa ólom
öntvény. Százféle magyarázás, ezer kitalálás. 
Öröm. Vigság. Dal. Tánc. Sok bohóskodás. 
Bizakodás a jövendőmondásban. Valóra haj- 
nalodás. Csalódás. Könny. . .  Ólmot öntök az 
érzés parazsánál az Élet titokzatos kulcska
rikáján át s a feltörő vágyak teljesülését 
szuggeráló nagyakarással hívom magam elé 
András estéjének öreg jósát, boszorkányos 
jövendőmondóját. Az ezüstös öntvény kar

csú árnya szobám falának fehérjén sötétlik. 
Nézem, találgatom . . .  M egfejtettem: az 
Öröm angyala, a Boldogság tündére. Örö- 
mösszivü, boldogember vagyok. .

Miniszteri megbízás. A m. kir. bel
ügyminiszter Varga Imre rimaszombati 
ref. lelkészt, a járási Magyar Nemzeti 
Tanács elnökét, az Egyesült Magyar 
Párt itteni ügyv. elnökét a rimaszombati 
járás (város) területén működő katonai 
parancsnokságok mellé tanácsadói fel
adatkörrel megbizottul kijelölte. Varga 
Imre miniszteri megbízott tanácsadói 
feladatköre kiterjed az igazgatás min
den ágára és a kapcsolatos politikai, 
közgazdasági, társadalmi és nemzetne
velési kérdésekre.

Közjegyzői megbízatás. A rimaszom
bati járás m. k. katonai parancsnoksága 
a közjegyzői teendők ideiglenes ellátá
sával dr. Ragályi Antal helybeli ügyvé
det bizta meg. Dr. Ragályi Antal a köz
jegyzői irodát a helybeli kir. törvény
szék földszinti 1. számú helyiségében 
rendezte be, ahol a hivatalos órák a 
felek részére délelőtt 8— 12 és délután
2—5 óráig tartatnak.

Kérelem. A rimaszombati Polgári Kör 
elnöksége ez úton kéri tagjait, hogy a 
vasárnap, folyó hó 27-én délután félöt 
órai kezdettel tartandó ünnepi díszköz
gyűlésen magyar ruhával rendelkező csa
ládtagjaik — az ünnep jelentőségének 
méltó kifejezésekép — magyar ruhában 
jelenjenek meg.

Halálozások. Mély gyász érte dr. 
Pósch József rozsnyói nyug. polgármes
tert : édes anyja, özv. dr. Pósch Józsefné 
szül. Stech Lujza 82 éves korában Rozs
nyón meghalt. A megboldogult holttes
tét nagy részvét mellett folyó hó 12-én 
temették.

Nagyrévi Vajda Pál, volt gömöri föld- 
birtokos, a régi Gömör-Kishontvárme- 
gyei társadalom közbecsülésben állott, 
kedves tagja életének 70- ik évében fo
lyó hó 17-én Budapesten, hosszas bete
geskedés után elhunyt. Halálának hire 
a régi pátriában általános, őszinte rész
vétet keltett. Az elhunyt holttestét nagy 
részvét mellett folyó hó 20-án a buda
pesti farkasréti temető halottasházából 
helyezték örök nyugalomra. Elmúlását 
özvegyén, szül. Szendrői Török Hermi
nán kívül gyermekei: primóczi Szent- 
miklóssy Zoltánná szül. nagyrévi Vajda 
Klára, nagyrévi ifj. Vajda Pál, nagyrévi 
Vajda Zoltán, nagyrévi Vajda Ádám, dr. 
nagyrévi Vajda László, unokái, testvérei 
s kiterjedt előkelő rokonsága gyászolják,

Naprágyi 
elment a szalagért

Irta : Szombathy Viktor.
Késmárk a színhely.
Október eleji napsütés ragyogott a 

Tátra fölött. Reggel hó esett a Lomnici 
csúcs tájékán s úgy festett most a 
szürke gránit, mintha cukorsüveg volna. 
A Tátra szeszélyes körvonalait minden
nap láttuk. Minden áldott nap a Poprád 
partjáról, mert kora reggel kivezényel
tek ide bennünket s csak délben me
nesztettek vissza a féligkész kaszárnya
épületbe. S hogy ne unatkozzunk: a 
délutánt megint a Jeruzsálem-hegy tö
vében töltöttük, beszélgetve, álldogálva, 
mindig türelmetlenül. A tüzérezred öre
gebb korosztályai számára igy festett az 
őszi mozgósítás. Néhány lelkiismeretes 
rezervista még hordta a karszalagot, 
amely civilkabátján a katonasághoz való 
tartozást jelentette, de háromezrünkön 
már a karszalag sem diszlett; igy vias- 
kodtuk végig késmárki frontidőnket a 
Poprád partján, napsütéses őszidőben, 
izgalmas müncheni konferencia idején, 
civilben, fegyver nélkül. Egyedüli fegy
verünk a bicska volt, amellyel a raga
dós barna katonakenyeret szeltük az 
otthonról hozott szalonna mellé.

A káplár, unatkozó reichenbergi n£-- 
met fiú, hálóhelyünket is kijelölte. Mi 
már csak a vakolatlan falú, ablaktalan, 
szellős kaszárnya padlására jutottunk : 
a kaszárnyát most építették éppen, ud
varát keresztül-kasul szelték az árkok s 
a meszesgödrök, az épület lépcsői he

lyett deszkák zörögtek. Ajtót se talál
tunk : szalmazsuppal fedtük el éjjelre az 
ajtónyilást.

Két széles fenyőfagerenda közé ke
rült a szakaszunk: a padlásgerendák 
által bekerített térség volt a szakasz 
hálóhelye. Valamelyikünk szalmát cipelt 
föl a padlásra, leteritette a földre s ki 
mennyit tudott belőle, annyit kapart 
össze magának. Ez volt az ágyunk, há
rom hétig. Felsőkabátban, cipőben, ta
karó nélkül aludtunk.

— Még három nap és röfögni is fo
gok, — jelentette ki egy pirosképü ma
gyar fiú.

A többiek nevettek. A szalma lassan- 
kint törekké forgácsolódott, a lengyel 
szél befújt a keskeny ablaknyiláson s 
port kevert a törekből. Köhögni kezd
tünk.

— Takarónk nincs, enni alig adnak, 
zsoldot nem kapunk, szélnek sem eresz
tenek, csuda jól megy dolgunk! — 
rikkantotta el magát egy hosszú, sovány 
legény,

— Hová valók maguk? — kérdem s 
közibük ülök.

— Gömörbe. Tudja-e hol van Gömör?
— Még nem felejtettem el, ha ma

guk se.
— Mi már, hallja, lassan elfelej- 

csük, ha még egy hétig itt tartanak a 
padláson !

így barátkoztunk össze a délgömö 
riekícel. Ajnácskői, feledi, várgedei pa
lócok voltak, kedélyes, barátságos, nyilt- 
kedvü magyarok.

Mindegyikünknek meg volt a maga 
panasza, németnek, ruténnak, szlovák

nak s magyarnak, de mindegyik csoport 
külön tartott össze, külön csoportosult, 
külön beszélte meg az eseményeket, 
fontos titkokat kellett volna véka alá 
rejteniök, pedig csak egy titkuk vo lt: s 
ebben egyiittéreztiink valahányan, mind
egyik unta a fölösleges ittlétet, egyik 
jobban szeretett volna hazamenni már, 
mint a másik.

De legislegjobban ezek a gömöri ma
gyarok.

Hosszú, hosszú délutánokat üldögél
tünk végig, a Poprád zöld partján, vi- 
gan lobogó tűz mellett, vagy a szellős 
padláson, szalmában heverészve s a né
meteket irigyeltük, akik lassan-lassan 
hazaballagnak mégis. A reichenbergi, 
égeri, gablonzi németek készülődtek 
már, Hol az egyik tűnt el, hol a másik 
s hivatalosan, vagy hívatlanul, mind
egyre fogyadoztak s szökdöstek már a 
lengyelek is.

— Hát mi sohase leszünk magyarok?
— jajdult fel Naprágyi Sándor, amikor 
már a hatodik német eltűntét jelentet
ték a kövér tartalékos hadnagynak.

— Vájjon most nem magyar-e maga?
— kérdezte feddőleg egy füleki lakatos.

— Az vagyok, — vetette föl a fejét 
Naprágyi, — de mégsem úgy...

— Hogy? — bosszantgatta a füleki.
— Ha maga ezt nem tudja, nem ér

demli meg, hogy magyarnak vallja ma
gát, — rántotta meg a vállát Naprágyi 
s nagyot sóhajtott.

— Miért sóhajtozik úgy? — kérdeztem.
— Tudja, — hajolt közelébb, — a test

végeim odaát vannak, Salgótarjánban, 
csak én maradtam be valahogy a re-

publikában. Fene becsületes voltam, 
hogy eszembe jutott a berukkolás, de 
azért Losoncig egyebet se ordítottam, 
Éljen Magyarország s a Horthy-tüzér 
legelső a világon. De itt, hallja, nincsen 
semmi kedvem. Már csak mennék haza. 
Mondja, hiszen maga újságolvasó em
ber, mikor megyünk mi már haza tollas 
katonának ?

— Jó az Isten, majd csak megsegít, 
— feleltem, mert már akkor nagyon biz
tatókat jeleztek az újságok s a néme
tek is masírozni kezdtek Leitmeritz felé 
a maguk uj hazájában.

— Nem bírom én azt ki, valamint 
mondhatom, nem bírja közülünk egy se, 
ugy-e, legények?

Húszán üldögéltünk akkor már a ma
gyar csoportban, én adtam a cigarettát, 
ők a jó szót. Mind rábólintott az igére 
s csak szemük türelmetlen csillogása 
mutatta, hogy többet tartózkodik otthon 
a lelkűk, mint itt, a havas Tátra alatt.

— Én amondó vagyok, — folytatta 
Naprágyi, — hogy akár tetszik, akár 
nem, innen elmegyek s velem együtt a 
többiek mind. Nem nekem való élet ez 
itt, több hasznomat vennék nekem ott
hon. Nincs egy férfikéz az egész család
ban, nincs, aki őszire munkálná a föl
det, még a lovainkat is elvitték. De ha 
ezek a bajok nem is volnának, igaz ma
gyarnak otthon a helye mostanában, 
nem pedig itt, a padláson.

Rántott egyet a vállán.
— Hazamegyek.
Ekkortájt jött a parancsolat, hogy 

akinek nincsen meleg takarója, meleg 
ruhája s aki éhes, hazamehet szabad-

„TURUL" étterem és borozd. Elsöreiitayla, miien Haj friss m ajo rit. -  Maoar fairól. -  Frissen csapolt sör. 
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Balázs János nyug. vasutas, munkás 
clétének 71-ik évében „folyó hó 13-án 
v a r o s u n k b a n  meghalt. Őszinte részvét 
ír-gnyilvánulás mellett folyó hó 15-én 
te i llet ték.  Halálát özvegye szül. Duzsik 
Mária és rokonai gyászolják.

Lapzárta után vettük a gyászjelentést 
arról, hogy homonnai dr. Kálniczky Géza, 
a kassai tábla 22 éven át volt bírája, 
a kassai sakkor diszelnóke, a Kazinczy- 
T?rsaság választmánzi tagja, a ref. egy
ház presbitere, munkás és áldásos éle
tének 77-ik évében, hosszas szenvedés 
után folyó hó 21-én örök pihenőre tért. 
Dr. Kálniczky Géza irodalmiiag is si
kerrel működött, több jogi, szépirodalmi 
és társadalmi lapnak, köztük lapunknak 
is, írásaival mindig szívesen látott, ékes- 
tolíu, kedves és ,kedvelt munkatársa 
volt. Hűséges krónikása volt a régi 
időknek, melynek alakjait, annyi kedves 
történés kapcsán, mindig nagyszerűen 
elevenítette meg s főleg gömöri vonat
kozású írásaival, visszaemlékezéseivel 
aratott figyelemreméltó sikert. Egykor 
a magyar sakkozók élén haladt s több 
sakkbajnokkal állott meleg elmesporti 
barátságban. Megyénkben s igy Rima
szombatban is bíráskodott s innét ne
vezték ki a kassai kir. Ítélőtábla birá- 
j ává ,  amely állásából pár évvel ezelőtt 
nyugalomba vonult. Elhunyténak hire 
őszinte, nagy részvétet keltett nálunk is, 
hová mindig érdeklődő szeretettel ra
gaszkodott. Halálát özvegye, szül. vajkai 
és kereszti Molnár Margit, leányai: 
Kálniczky Mártha és Margit, testvére és 
széleskörű rokonsága gyászolják.— Te
metése Kassán folyó hó 23-án igaz rész
vétmegnyilvánulás mellett történt.

! f j .  D ó b i s z  Károly Miklós nyug. egy
házi s községi iskolai tanító, az okta
tásügy szorgalmas munkása 46-ik élet
évében f. hó 23 án Rimaszombatban 
meghalt. Halála özvegyét, fiát, szüleit 
testvéreit és rokonait döntötte gyászba. 
Nagy részvét mellett pénteken délután 
temették.

Lelkészi jubileum. Legújabb rima- 
szombati polgártársaink egyike, Kozlay 
K á l m á n  gymn. tanár f. hó 29 én éri 
meg, evang. lelkészé avatásának 25-ik 
évfordulóját. Mint értesülünk, dec. 4 én, 
advent 11. vasárnapján az ev. templom
ban ő fogja tartani az istentiszteletet, 
amely körülményre barátainak és egyéb 
ismerőseinek figyelmét szeretettel fel
hívjuk. — A körünkben örömmel lá
tott jubiláns áthelyezésével kapcso
latosan Szepesi Hírlap laptestvérünk 
a következőket Írja : A szlovákiai isko- 
iaiigyi minisztérium Kozlay Kálmánt, a

s á g r a  k é t  napra, de hozzon magával 
t a k a r ó t ,  ha visszajön.

M á s n a p  Naprágyi Sándor eltűnt. S 
vele e g y ü t t  a fél szakasz. Úgy elillan
t ak ,  h o g y  harmadnap sem jelentkeztek 
a r e g g e l i  névsorolvssásnál.

— E z e k  átszöktek a gömöri határon,
— m e g l á t j á t o k ,  — búsult a füleki sigen 

bánta, h o g y  nem tartott a Naprágyi tár
s a s á g á v a l .

N e g y e d n a p  éjjel tértek meg. Éjfél is 
e l m ú l t ,  m i r e  a vonat bedöcögött velük 
a k é s m á r k i  állomásra s mire ők fel
m á s z t a k  hozzánk a padlás gerendái kö
zé.  F ü l l e d t e n  porzott a padlás, horkolt, 
k ö h ö g ö t t  az egész háztetőalja nép. Az 
is m e g b e t e g e d e t t  itt, aki soha orvost 
n e m  l á t o t t .

— Meggyüttünk, — tapogatták ki kö
r ü l ö t t ü n k  a szalmát s ledőltek fáradtan.

N a g y o t  s boldogat sóhajtott. Magára 
r á n g a t t a  a takarót is, amiért haza kel
lett mennie s fáradhatatlanul majszolta 
az  o t t h o n i  kenyeret.

— Hol voltak ? — suttogtam vissza, 
— m á r  nagyon aggódtunk ám magukért.

N e m  felelt Naprágyi, hanem a sötét
b e n  sokáig türelmesen kutatgatott. Kis 
c s o m a g j á t  oldozgatta csendesen, végre 
m e g k e r e s t e  a kezemet s belenyomott 
v a l a m i t .  Puha, illatos, izes ajándék volt: 
f o s z i ó s b é l i i  kenyér.

— Magyarországi, — suttogta, — a 
testvérem sütte, magyar kenyér.

S továbbkeresgélt. Megint csak meg
kereste a tenyeremet s miközben ujjai
mat selymes, finom tapintás érte, súgta 
tovább:

— Hát ez tudja-e mi ? Magyar nem
zeti pántlika.

— Hol járt maga, Naprágyi ?
A sötétben is látni lehetett vidám mo

solygását, amint huncut ráncokba fut a 
szemealja.

késmárki gimnázium tanárát, a rima- , 
szombati magyar gimnáziumhoz helyezte 
át. Kozlay Kálmánnal érdemes és köz- 
becsülésnek örvendő tanférfiu távozik 
Késmárkról. Úgyis, mint szepesszombati 
lelkész, úgyis, mint a késmárki gimnázium 
tanára, nagyszerű munkát végzett, az ev. 
egyházban is eredményesen munkálko
dott és mint előadó és irodalmár is szép 
eredményeket ért el és kitűnő tevékeny
séget fejtett ki. Késmárk kulturális és 
társadalmi életében jelentős szerepet 
játszott. Magyar gimnáziumhoz való át
helyezésével Kozlay Kálmánnak egy már 
régebben kifejezett vágya teljesül. Kés
márk közönsége az érdemes férfiúnak 
sok jót és további sikereket kíván uj 
állomáshelyén.

Egyházmegyei hírek. A rozsnyói egy
házmegye főpásztora, Bubnics Mihály 
püspök dr. Pobozsny Róbert kanonok, 
püspöki irodaigazató kíséretében több 
fontos egyháziügy elintézése végett 
Serédi Jusztinján biboros-hercegprimás- 
hoz, onnét pedig a szokásos hat éven
kénti kihallgatásra a Szentatyához, Ró
mába utazott. — Dr. Cservenka Béla 
pápai kamarást, „rappi plébánost a rozs
nyói papnevelő intézet teológiai tanárá
vá, Kovács István koháryházai admi
nisztrátort ugyanazon intézet lelki fe
lügyelőjévé nevezték ki. Jaloveczky Já
nos a szepesi szeminárium teológiai 
tanára lett, mig Diczky Pál rozsnyói 
káplánt a rappi plébánia adminisztrálá
sával bízták meg.

Műsorest a kát. Olvasóegyletben.
Városunknak ez a kulturális téren szép 
eredményeket produkáló társadalmi egye
sülete többször szokott a téli időszak 
folyamán jól sikerült előadásokkal a 
nyilvánosság elé lépni. Műkedvelő elő
adások, dal, ének, zene, misztikus hang
játékok gyakran szereztek itt szórako
zást és élvezetet az intelligens közön
ségnek. — Most, hogy a déli határok 
felszabadultak, eljött ide az ózdi r. kát. 
egyházi énekkar és november 20 -án, 
vasárnap este itt rendezett műsoros es
tét, nagy sikerrel. — A műsor számai 
sorrendben ezek voltak: 1. Hiszekegy... 
énekelte az énekkar, precíz összhang
zással. — 2. A kát. Olvasóegylet nevé
ben Bartos István mondott igen tartal
mas üdvözlő beszédet, amelyre Jurán 
Ferenc válaszolt. — 3. Meiszner: „Nagy 
és erős vagy Istenünk" kezdetű ének
számát szép felkészültséggel, lelkesen 
dalolta el az énekkar. — 4. Klein Márta 
két jól sikerült szavalata Blaskó Mária: 
„Piros, fehér, zöld" és „A kormányzó" 
következett. — 5. Liszt Rigolettóját zon-

— Odaát.
— Odaát? — rémültem el.
— Odaát, — helyeselte, — éppen át

ugrottam hozzájuk egy kis kenyérért s 
ezért a szép szalagért, aminek a színei 
még igy sötétben is sütik, égetik a sze
meinket. Mert meg kellett nekik mon
danom, hogy várjanak most már türe
lemmel, nemsokára hazamegyünk, hogy 
illő tisztességgel fogadhassuk őket.

— No és ?
— Azt mondták, hogy még várnak 

egy ideig, de nem sokáig már. Mert 
Tarjánba voltam, tudja, Salgótarjánba, 
s onnan hoztam ezt a kis nemzetiszin 
szalagot...

Kézbe vettük a szalagot a sötétben, 
úgy dédelgettük. Mintha csodálatos fényt 
sugárzott volna a szalag, mintha jósá
gos meleg áradt volna belőle s titkos 
hívogató szó suttogott volna, mert az 
egész padlásalja magyar felébredt erre, 
csak a magyar, senki más s a szalmá
ban közelebb csúszott Naprágyi Péter
hez, Naprágyihoz, aki átszökött tegnap
előtt Tarjánba, Tarjánba egy szeletke 
szalagért...

Kézről-kézre adogattuk a szalagot. 
Mindenki tenyerében tartotta egy per
cig, melegített, forró volt ez a szalag, 
megesküdtünk volna ott a sötétben, 
hogy a színét is pontosan látjuk, a szí
nét is ennek a háromszinü, selymes- 
fogásu kis szalagnak.

Visszatette végül is Naprágyi a sza
lagot a zsebébe s fekhelyére mászott 
az egész társaság. Megnyugodott min
denki, jóleső álomba borult, de hiszen 
igy is illett, mert Naprágyi pompásan 
elvégezte a követséget: elhozta túlról 
odaátról a legszebb üzenetet.

gorán adta elő Gosztonyi János. Gya
korlottsága készséget és tanulmányt 
árult el. — 6 . Peti János szavalta Papp- 
Váry Elemérné : „Mint Jákob" c. költe
ményét, megfelelő változatokkal élén
kítve.— 7. Két szép egyházi ének hang
zott el az énekkar ajkairól: a) Minden 
földek és b) Boldogasszony anyánk.... 
Különösen az utóbbi rezegtette meg a 
magyar szives és érzések húrjait. — 8 . 
Grieg szép dalát a tavaszról zongorán 
interpretálta kellemesen, helyesen Gosz
tonyi János kántor. — 9. Jókai M ór: 
„Lengyelek fehérasszonyát" szavalta el 
érzéssel Peti János. — 10. Az énekkar 
„Népdal egyvelege" árasztott kedves 
változatosságot a műsorba.— 11. Ezután 
záró beszédet tartott Raschka Lajos 
helybeli káplán, kiterjeszkedve a sze
replő vendégek jól sikerült műsorszá
maira. — 12. A himnusz eléneklésével 
méltó hazafias keretben zárult a pom
pásan sikerült ünnepség, amelynek ügyes 
főrendezője Raschka Lajos káplán volt. 
Az ózdi énekkar vasárnap délelőtt a 
templomban szentmisén is szerepelt, 
Gosztonyi János kántor vdzetésével, aki 
este az előadáson is vezényelt. — A 
„Magyar a magyarért" mozgalom javára 
közel másfélezer korona gyűlt össze ez 
alkalommal. —hz—

♦ Dr. H IZ S N Y A N  B É L A  ♦
X  több évi kórházi gyakorlat X  
$ után újból rendel, Hunyady $ 
£ utca 3. sz. az új kórházzal szemben. ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A 10 koronás államjegyek és érmek 
beváltása november 28-tól december
3-ig tart. Ezen időtől azok fizetési esz
közként többé nem fogadtatnak el.

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

A Filmszínház megkezdette előadá
sait. A rimaszombati volt Apolló, jelen
leg Nemzeti Filmszínház több magyar 
film bemutatásával a múlt héten műkö
dését megkezdette. Rövidesen több ne
ves magyar filmet pergetnek le mozink
ban, melynek vezetését és igazgatását 
ezidőszerint Székely Ferenc, az Egye
sült Magyar Párt titkára látja el.

A visszahozott zászló. Rimaszombat 
város vezetősége nov. 12-én délután 
bensőséges ünnepély keretében kapta 
vissza a városi „Gizella kisdedóvó inté
zet" piros-fehér-zöld lobogóját, amelyet 
Nádassy Sarolta óvónő mentett meg a 
cseh megszálláskor. A békeévek büszke 
lobogóját „Sarolta néni" hosszú éveken 
át féltő szeretettel őrizgette, azzal a szent 
elhatározással, hogy a cseh rabságból 
szabaduló Rimaszombat óvodaépületére 
mielőbb sajátkezüleg kitűzhesse. Sajnos, 
a rimaszombatiak közbecsülésnek és 
szeretetnek örvendett óvónője nem él
hette meg a feltámadás ünnepét, mert 
ez év nyarán elhunyt, nővérét, özv. Ka
tona Imréné szül. Nádassy Ilona nyug. 
túrkevei tanítónőt azonban még életé
ben megbízta a zászló őrzésével és a 
felszabaduláskor Rimaszombatba való 
visszajuttatásával. Sarolta néni nővére 
kedves sorok kíséretében adta át a lo
bogót Rónay Gyula századosnak, aki 
szombaton délután ünnepélyesen kézbe
sítette azt dr. Eszenyi Gyula városbirő 
kezéhez. Rónay Gyula százados meleg
hangú beszéd keretében tett eleget 
megbízatásának s a „visszahozott zász
lót" dr. Eszenyi Gyula városbiró ugyan
csak lelkes, hazafiságtól fütött szavak kí
séretében vette át a kisdedóvoda részére.

A közkedvelt r é g i G Ö M Ö R
vendéglő, kóvéház és szálloda 
folyó nov. hó 7-én megnyílt.
ízletes ételek, elsőrangú magyar 
borok, a legfigyelmesebb kiszol- 
MMMi-gálás és olcsó árak.::::^^

Állandóan frissen csapolt kőbányai sör!
Zóna-pörkölt! - f g ;

A felszabadító katonaság ünnepélyes 
bevonulásánál szerkesztőségünk nem 
képviseltethette magát a községekben 
s azokból tudósítás csak szórványosan 
érkezett hozzánk s ezért nem volt mó
dunkban minden község boldogságteljes 
örömünnepéről referálni.

A posta és vasút, ez a két fontos 
intézmény, a felszabadulás napján azon
nal megkezdette működését Rimaszom
batban s azóta, a fennállott kezdeti ne
hézségek dacára, közmegelégedésre mű
ködik. A pénzügyi okmánybélyegeket is 
átmenetileg a postahivatal árusítja, le
vélfelvevő osztályán. — A vasúti menet-
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rendet mai számunkban már szükebben 
hozzuk, a részletes és bővebb menet
rendet jövő számunkban közöljük.

Az ármegállapítást a járás katonai 
parancsnokság már elvégezte s azt fal
ragaszok utján közölte a közönséggel. 
Az eladó és vevő publikumra egyaránt 
fontos ármegállapítást következő szá
munkban ismertetjük.

A Rozsnyó-Kassa közötti autóbusz
közlekedés megindult s a menetrend 
a következő: Rozsnyóról indul: 5‘45, 
8'45 és 14'57 órakor. — Rozsnyóra ér
kezik : 8'40, 13-50 és 1810 órakor. — 
Menetdij egészen Kassáig 3 50 pengő.

Ablakbetörő éretlen suhancok nap- 
nap mellett éjszakánként több békés 
polgárember ablakait verték be a múlt 
héten is. Ezeket a kártevő, meggondo
latlan, idegen ingó vagyon rongolás vét
ségét, közrend elleni kihágást elkövető 
éretlen egyének cselekedetét minden 
jobbérzésü komoly magyar ember eiitéli 
s őket a rendőrség fokozott éber figyel
mébe ajánlja. Magyar embernek még 
éretlen suhanc korában sem szabad 
ilyen erőszakoskodásokat elkövetni.

Ezrednap. A volt kassai 5. honvéd 
huszárezred f. évi ezrednapját, a törté
nelmi nagy napoknak megfelelő külső
ségek között, családtagok bevonásával 
december hó 3-án és 4-én tartja. — 3- 
án 11 órakor requiem az ezred hősi ha- 
lottaiért a Ferenciek templomában. Ezt 
követőleg tisztigyíilés a tiszti casinó- 
ban — Vacsora Kassán a Schalkház 
szállóban, a budapesti gyorsvonat beér
kezte után. — 4-én 10 órakor ünnepé
lyes nagymise a kassai Dómban.

Adják vissza a lovakat és a hasz
nálatba vett motor járműveket. A cseh
szlovákiai mozgósítás alkalmával besoro
zott és elvitt lovak, szekerek, teherautók 
stb. legnagyobb részének sorsáról még 
most sem tudnak semmit a tulajdono
sok. A vidéki gazdák elkeseredéssel tár
gyalják, hogy az őszi mezőgazdasági 
munka idején a lovak nem kerültek 
vissza tulajdonosaikhoz, sem a nagyon 
szükséges teherautók. — A motortulajdo- 
nosok azért is sürgetik jármüveik minél 
hamarábbi visszaadását, mert most jo
gosan tehető fel, hogy a motorok állan
dó igénybevétele miatt nem a legjobb 
állapotban kerülnek vissza tulajdono
saikhoz s azoknak kijavítására igen nagy 
szükség van.

A vasúti arcképes ioazolvényok
tárgyában vettük és hozzuk a következő 
közleményt:

A MÁV létszámába került Ö .  S. D. 
vasúti alkalmazottak és igényjogosult 
családtagjaik részére, — amennyiben az 
arcképes igazolványra vonatkozó igényük 
fennáll — addig az időpontig, amikor 
nevezettek részére az arcképes igazol
vány már kiállítható lesz, külön kére
lemre, a tényleges alkalmazottak részére 
folyó évi december hó 31-ig legfeljebb 
6 darab, családtagjaik, valamint a nyug
díjasok, nyugbéresek és ezek család
tagjai részére 2 darab szabadjegyet és 
korlátlan számú egyes utazásra szóló 
önköltségi jegy váltására jogosító iga
zolványt állít ki.

A köztisztviselői menetkedvezményre 
igényjogosult közszolgálati alkalmazot
tak számára folyó évre kizárólag csak 
2 P. kiállítási illeték lefizetése, tehát té
rítési összeg lerovása nélkül szolgáltat 
ki féláru menetjegy váltására jogosító 
arcképes igazolványokat.

Miután azonban a közszolgálati alkal
mazottak részére az arcképes igazol
vány csak akkor lesz kiállítható, amikor 
ezek a státusba már véglegesen beso
roztalak, a kereskedelem és közleke
désügyi miniszter ur megengedte, hogy 
az arcképes igazolványra egyébként jo
gosult ily tényleges és nyugdíjas alkal
mazottak és igényjogosult családtagjai 
részére külön láttamozoit kérelemre díj
mentesen esetről-esetre, a folyó évben,

vagyis december hó 31-ig egyes uta
zásra szóló féláru jegy váltására jogo
sító igazolványok állíttassanak ki. Az 
ily igazolványokat az üzletvezetőség ál
lítja ki.

A hadi rokkantak, leventék, cserké
szek táborozására, tanulók szünidei ha
zautazására, valamint a postamesterek 
családtagjai részére engedélyezett uta
zási kedvezmények kiszolgáltatása szin
tén az üzletvezetőség által kiállított 
kedvezményre jogosító igazolványok 
alapján történik.

Vasúti menetrend.
Rimaszombatból induló vonatok:

Feled felé 5.10 Osgyán felé 6.20
f f 9.30 f f 13.55
f f 11.45 f f 17.25
n 15.15
f f 18.45

Rimaszombatba érkező vonatok:
Feled felöl 7.54 Osgyán felöl 7.31

f f 10.38 f f 15.05
n 13.— f f 18.35
f f 16.58
t t 1958

Feledről induló vonatok:
Fülek felé 5.40 Bánréve felé 7.24

f f 10.06 f f 12 22
» 12.23 f f 15.47
f f 16.27 f f 19.23
f f 22.04
Rimaszombat felé . . 7.28

f f 10.10
n 12.32
n 16 30
f i 19 30

Életbátorság.
A mai kor ifjúságának leikületéhez, 

amely nem az évektől öregszik meg, 
hanem a leikétől, hozzátartozik, hogy a 
szivekben kihülőfélben és kialvófélben 
van az életbátórság erénye.

Tény az, hogy a modern technika 
hatalmas kereteit építette meg az em
beri értéknek... Drótok zizegnek turbi
nák örvénye zug, gépek zakatolnak... 
könyvek, munkások, tőkék tömegei ver
senyeznek, hogy a raffinált és nagyará
nyú kényelemmel tegyék boldoggá a 
mai kor emberét, akinek egy szép na
pon nem fog meglepetést okozni, ha a 
holdat lehozzák a földre.

A boldogulás gépháza robbanásig 
fütve... és soha annyi loccsanás a hidak 
alatt... soha annyi összetört démonok
tól hajszolt ember, soha annyi meg- 
kinozott, láthatatlan tövisekkel koszoru- 
zott embersziv, mint manapság.

A világháború, amely a mi finom és 
nagyratartó Európákat egy óriási hulla
háza változtatta, amelynek lövészárok- 
ravatalán kilencmillió Ábel véres teteme 
penészedéit a gyökerek alá ; mindnyá
junkat elkoptatott, felőrölt, lefokozott és 
megrontott.

A halottak milliói mellett itt jár
nak közöttünk, élő testekben a félig 
megholtak millió, azoknak a millióknak 
föláldozott és elsodort nemzedéke, aki
ket a háború megölt, anélkül, hogy 
gránát széttépte volna. Itt van a szörnyű 
örvények forgatagából hazakerült negy
venévesek nemzedéke: akik az iskola
padokból kerültek a lövészárokba és ott 
vérbe és halálba temették az élet leg
szentebb éveit, ... egy nemzedék, aki 
alig felejtette el az édes anyatej ízét s 
ölelés helyett megkellett tanulnia ölni — 
nehogy őt magát megöljék...

Itt van a hazajöttek nemzedéke, akik 
csak fél helyet mernek elfoglalni az 
élők között, akik beleőszülve a véres 
kereszthordozásába, úgy érzik, sohse 
fognak többé napfényre vergődni az 
Élet sötét alagutjából.

Itt van a mai fiatalság, amely, mint 
történelmi roncs, törmelék, mint ócska
vas : felhasználatlanul pusztul el a sze
münk láttára. Egy generáció, amelynek 
élete nem tavasszal, hanem ősszel kez
dődött; fiatalok, akik midőn felhalmo
zott energiákkal be akarnak lépni az 
életbe, arra ébrednek, hogy minden 
hely el van foglalva.

Nézz körül, hány emberarcon van ma 
kialudva az emberfény, ó hány ember 
ébred manapság arra, hogy egy hang 
belülről, a szív  sötét tárnájából rászól 
tisztán és érthetően: „Felesleges ember 
vagy!“ Hány emberarcon van manap
ság ráírva Gorkij szörnyű szava: „Ne
kem már minden mindegy!“ Hány sir 
domborul az élet országutján, amelynek 
fejfáján a születés és halál dátum kö
zött, láthatatlan Írással irva áll ez a 
nagy szó: hasztalan... Hasztalan küz
döttem, hasztalan feszítettem neki a 
vállam, hasztalan kezdtem el újból és 
újból, semmisem sikerült. Szomorú va
lóság, hogy az élet sok harcosa elvér
zik, mintha a Sors és Végzet túlereje 
nekiugrana a torkának és leteperné... 
Túlerő?? ... Sors?? ... Nem, ilyen sö
tét és vak hatalmak nincsenek. A sors
nak nincsen olyan túlereje, hogy egy 
életet hősiesség glóriájától megfosszon, 
hogy letapossa és megsemmisítse egy 
élet kereszthordozásának és küzdelmei
nek belső értékét, hogy egy munkás, 
lelkes harcos életet haszontalanul eltöl
tött életté fokozzon le. Azonban nem 
szabad meghátrálnunk ! Küzdenünk ke ll! 
Hősökké kell lennünk ! Az élet hősies
sége pedig nem abban áll, hogy kevés 
legyen a bajunk, hanem hogy helyén 
legyen a szivünk.

Olyan időket élünk, hogy az élet egy
szerű, csöndes leöléséhez is hősibb bá
torságra van szüksége az embernek. 
Olyan időket élünk, hogy mindnyájunk
nak fel kellene Írnunk : Dolgozni — és 
nem kétségbeesni!

Mert elvesztett ember az, aki a sors
sal szemben elveszti a fejét és előre 
megnyerte az élet nagy játszmáját, aki 
egy fejjel magasabb tud lenni a saját 
végzeténél. Manapság mindenkinek meg 
kell tanulnia az életnek azt a bátorságát, 
amely nem ismer hajótörést, amely 
egyetlen szál roncson a talpa alatt még 
mindig remélni tudja, hogy fellobogózva 
fog befutni az élet kikötőjébe. Ma min
den ember cimerpajzsára azt kell rávés
ni : amig lélegzem — remélek !

Akármilyen csapás éri is az embert, 
igy kell szólnia önmagához : „Nem aka
rok - és nem fogok összetörni..."

Ember, nem szabad... nem szabad... 
nem szabad leroskadni so h a !

Ősembertől napjainkig.
Az ősember, hogy a hideg ellen vé

dekezzék, állati bőrökkel takarta be tes
tét, később növényi anyagokból szőtt 
ruhát készített s ebből alakult ki a di
vat, mely mindig nagyobb tért hódit és 
mind nagyobb arányokat ölt.

Amikor elnézem a pazar fényű csillá
rok alatt hullámzó embertömegeket a bál
termekben, kávéházakban, önkéntelenül 
az ősemberre kell gondolni s azt a ta
pasztalatot szűröm le megfigyeléseimből, 
hogy szépen, lassan visszafejlődünk az 
őskorba, legalább is a meztelenség te
kintetében, mert az őskori ember is csak 
itt-ott akasztott magára egy-egy állati 
bőrt, vagy egy tolikötényt, (az előbbit 
ugyan a mi asszonyaink is nagy szere
tettel viselik) s a báltermek asszonyain 
is itt-ott lehet látni egy darabka ruhát. 
Hja, spórolni kell, drága az anyag, no 
meg arra való a szép váll és hát, hogy 
mutogassák, ugy-e?

Amint elnézem az égbetörő, hatalmas 
kőpalotákat, felhőkarcolókat, melyek ve
télkednek az egekkel, ismét csak az 
ősember jut eszembe, aki a hideg és 
az állatok elleni védekezésből barlan
gokban ütött tanyát s örült, ha csend
ben, egy kis odúban meghúzhatta magát.

S mi még mindig elégedetlenek va
gyunk. Nagyravágyásunkban és hiúsá
gunkban mindenre képesek vagyunk. 
Nem elégszünk meg a tudomány és mű
veltség nyújtotta rendes élettel, a min
den kényelemmel berendezett lakással, 
a rendes ruházattal, az emberi elme 
mindig újat, mindig valami rendkivülit 
akar produkálni. Szűk neki a kényelmes 
lakás, nem tud belenyugodni a mai élet
viszonyokba, pedig a mostaninál sokkal 
rosszabb életet élt valaha az ember, 
amit a maihoz nem is lehet hasonlítani. 
Erre az a felelet, hogy az ősember még 
nem ébredt emberi mivoltának tudatára 
s megelégedett azzal, amit a természet 
önként nyújtott neki. Ez igaz, de nézzük 
csak a műveltség korát. Nézzük az utol
só századok élet-halálharcát, amikor a 
művelt ember kénytelen volt lemondani

minden kényelemről s eltűrni éhínséget, 
döghalált s ezerféle emberek által elői
dézett nyomorúságot és az elemek által 
okozott csapásokat.

Nem a mai idők a legrosszabbak, 
nem kell a ma emberének kétségbeesni 
az élet tarthatatlansága miatt, mert most 
még ha gondokkal és ezer bajjal kell is 
megküzdenünk, de legalább emberi éle
tet élünk s nem kell az ellenség puszi,- 
tása elől barlangokba menekülni, nem 
kell különféle eddig nem élvezett állati 
húsokkal megszüntetni éhségünket. Nem, 
ennyire még hál’ Istennek nem vagyunk.

Ha nem is a legfényessebb, de azért 
még tűrhető a helyzet, hogy szerényen 
élve s szivvel-lélekkel munkálkodva, 
meg tudjuk teremteni a mindennapit.

Nem itt a baj. A baj egyedüli oka, 
hogy nem tudunk szerényen élni s nagy 
igényeink vannak. Túl sokat várunk az 
élettől, többet, mint amennyit megérde
melnénk.

Sok a nyomorúság, a munkanélküli, 
igaz.de az volt mindig kissebb-nagyobb 
mértékben. S ott is a legnagyobb hiba 
az, hogy sok munkanélküli azért nem 
dolgozik, hogy segélyt kapjon. Nem egy
szer hallottam, hogy egy-egy szegény 
napszámos ember azt a kijelentést tette, 
hogy „minek dolgozzak, akkor nem ka
pok segélyt."

Az a segély ugyan édes-kevés arra, 
hogy egy család megéljen belőle, de a 
férfi, bármely kategóriához tartozik is, 
mindig kényelemszeretőbb, mint a nő, s 
igy legrosszabb esetben elküldi a fele
ségét napszámba, hogy ő kapja tovább 
a segélyt.

Természetesen ezt általánosítani nem 
lehet, mert vannak azért rendes munká
sok is, akik ha nem is tudnak eleget 
keresni, a mindennapit úgy, ahogy meg
teremtik családjuknak.

Az igazság az, hogy minél jobban 
hanyatlott a kenyérkereseti lehetőség, 
annál nagyobbak az igényeink s ez hoz
za létre azután az egyes társadalmi osz
tályokban az elégedetlenséget.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

E ladó :  Országgyűlési törvény
cikkek 1848 tói 1917-ig és egyéb jogi 
könyvek. — Cím: a kiadóhivatalban.

• •
Üzlet áthelyezés!

Tisztelettel hozom a nagyérdemű vá
sárló közönség szives tudomására, hogy

dra- és ékszerüzletemet
Deák Ferenc-utca 22. szám alá, a Za- 
wadzky-féle házba

h elyeztem  át.
Óra-, ékszer-javitások jótállással. — 

Tört aranyat és ezüstöt magas árban 
veszek vagy uj áruért becserélek.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve vagyok teljes tisztelettel :

K A L O C SA Y  GYULA
órás és ékszerész.

Rimaszombat.

„T Ü Z I F  Á R  A “ szerszám
fára, mészre vevő vagyok 
és kizárólagos képviseletet 

minden cikkre vállalok.
POLLÁK ZSIGMOND Debrecen.

Kézimunkához értő 
ügyes leány

üzletbe fe lv é te tik .
Cím a kiadóhivatalban.

Szép, jó és egészséges gyümölcs
fákat szállit a

Szirmai faiskola Szirma.
Árjegyzék ingyen (Miskolc mellett)

Ősz tálysors jegyek
eladásával foglalkozó ügynököt, 
avagy intelligensebb megbízottat 

keresek : Ács Sándor főárusitó Buda
pest Aréna-u. 15. szám.

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


