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Országépités.
Alig negyed esztendeje annak, 

hogy a magyar országgyűlés alsó- 
és felsőháza az ősi koronázó város- ’ 
bán, Székesfehérváron,— a Szent 
István emlékév záróakkordjaként, — j 
ünnepélyes keretek között hódolt 
az országépitő szent király emléke | 
előtt.

Csodálatos harmóniája az idő
nek, hogy bár rövid, de várakozás- 
teijes és nehéz negyedév után | 
ugyanaz a magyar törvényhozás,! 
mely még augusztusban a szent- 
istváni gondolatot ünnepelte, no
vemberben mélységes áhítattal ad 
hálát az isteni Gondviselésnek, hogy 
az elszakított Felvidék húsz évi tá
voliét, szenvedés és az idegen ura
lommal szemben kifejtett hősies el
lenállás után visszatér a magyar 
Szent Korona testébe.

Az ezt törvénybe iktató 1938.1 
évi XXXIV. törvénycikk megadja 
a m. kir. kormánynak a felhatal
mazást, hogy mindazokat az intéz
kedéseket megtehesse, melyek a 
visszacsatolt területek közigazgatá-: 
sának, törvénykezésének, közgaz-j 
daságának és általában egész jog
rendszerének az ország fennálló 
;• grendszerébe való beillesztése vé
gett szükségesek.

Uj országépitő munkának kezde
tét jelenti ez az ezer éves szent- 
stváni gondolat jegyében. S ennek 
semmi esetre sem azzal kell kez
dődnie, hogy első megfontolásunk 
és megállapításunk tárgyává azt! 
tegyük, hogy vájjon a csonka or- j 
szágot csatolták-e a felszabadult 
Felvidékhez, avagy a visszatért 
Felvidéket a csonka hazához! Mert 
ugyanakkor, midőn a visszatérő 
Felvidéket az ország fennálló jog
rendszeréhez akarjuk idomítani, ai 
csonka haza jogrendszere is gyö
keres reformokra szorul.

Az uj országépités alaplerakását 
tehát sokkal inkább azzal kell kez
denünk, hogy félretéve a kicsinyes 
elgondolásokat, a felvidéki 1 mii
dó magyarságnak a kilenc millió
hoz való alkalmazkodási köteles
ségéről, — egymás között teljesen 
egyenrangúan, együttes munkával 
jelöljük ki mindazokat a kérdése
ket, melyeket megoldani kívánunk.

A példa, ha jó, jöhet bárhonnan, 
azt követni és alkalmazni érdemes.

Kétségtelen azonban az is, hogy 
az újjáalakulás vajúdó óráit élő 
Középeurópában ennek a mi uj 
országépitő munkánknak is alkal
mazkodni kell, — természetesen a 
magyar faji sajátságokat és az ezer 
éves múltat meg nem tagadva és 
a magyar lélek, magyar felfogás

nak megfelelő alakban, — azokhoz 
az elvekhez, melyeken a Közép- 
európa térképét átalakító hatalmak 
nagysága felépül. Mely azonban 
nem jelenti azt, hogy akár a hit
leri, akár a faszisia-reformokat 
akarjuk e reformtörekvések hom
lokterébe állítani.

A programm, az uj országépitő 
munka menetrendje kész. Alapjait 
Gömbös Gyula 95 pontja rakta le, 
ezt vitte tovább Darányi volt mi
niszterelnök győri programmjában, 
ezt körvonalozza még közelebbről 
Imrédy Béla kaposvári programm
jában. De ezt a programmot vallja 
a hazatért Jaross Andor éppen 
úgy, mint az ottmaradt Esterházy.

Ez a mindent átfogó magyar 
nacionalista programm.

Ezt nevezi a Borsod-Gömörvár- 
megyék díszközgyűlésén felszólaló 
Szent-Ivány József, a „visszakerült 
magyarság uj hangjának."

Ezt az uj hangot, mely a visz- 
szatért területeken a húsz eszten
dős elnyomatás és a korbácsüté- 
sek alatt keletkezett és nőtt ma
gyar öntudattá, kell tenni ország- 
építő munka hangjává s ezen ke
resztül mint hangszórókon belevin
ni a fásult lelkekbe, belekiabálni az 
egész világba, hogy ez az „ujhang" 
az egész magyarság öntudatos 
hangja legyen.

A magyar törvényhozás az uj 
országépitő programm megvalósí
tását már megkezdte, — megkezdte 
pedig a felvidéki magyarság kép
viselőivel együtt. A mi felvidéki 
képviselőinknek a nagy nemzeti 
reformok megvalósításánál, a tria
noni romok eltakarításánál az ujra- 
épülő ország közigazgatási, tör
vénykezési és közgazdasági kérdé
seinek újraszabályozásánál a felvi
déki magyarság uj hangját kell 
megszólaltatnia. A magyar parla
mentben ennek az uj hangnak kell 
dominálnia.

De uralkodnia kell az elposvá- 
nyositó lélektelen viták helyett a 
magyaros lendületnek és eltökélt
ségnek.

Miért ne vehetnénk példát az uj 
országukat építő szlovákokról?

Az uj demarkációs vonalakon 
túl még recseg-ropog minden, de 
ők már alkalmazkodnak az uj hely
zethez, lázasan rendezkednek és 
teremtik meg a maguk uj nemzeti 
államát.

És hallottuk a szlovákok uj 
hangját is. Lám, tanultak ők is, ha 
nem is húsz év alatt, de az utolsó 
hónapok alatt tanulták meg az uj 
szlovák helyzet parancsolta uj 
szlovák hangot.

A mi országépitő munkánk nem

uj. A mi berendezkedésünk alapja 
a szentistváni időkbe nyúlik visz- 
sza. E visszanyúló szálakat, midőn 
összekötjük a felvidéki húsz év 
előtt elszakított szálakkal, nem ott 
folytatjuk a munkát ahol elhagytuk 
és nem úgy folytatjuk, ahogy el
hagytuk, mert a húsz év alatt uj 
magyar lélek született s az uj ma
gyar lélek Ujmagyarországot kiván.

Dr. Manczel Jenő.

Az Egyesült Magyar Párt 
helyi szervezete választmá

nyának gyűlése.
Az Egyesült Magyar Párt rimaszom

bati szervezetének választmánya folyó 
hó 5-én délután a városháza tanácster
mében tartotta meg felszabadulásunk 
óta első gyűlését, szokatlanul nagy ér
deklődés mellett.

A gyűlés dr. Eszenyi Gyula elnök, il
letve ennek közbenjött akadályoztatása 
miatt Varga Imre ügyv. elnök vezetése 
mellett folyt le.

Varga Imre napirend előtti indítvá
nyára, névünr.epe alkalmából hódoló 
táviratban üdvözölte a pártválasztmány 
Vitéz nagybányai Horthy Miklóst, Ma
gyarország kormányzóját és a felvidéki 
képviselők parlamentbe történő bevo
nulása alkalmából meleghangú távira
tokban köszöntötték : Jaross Andor fel
vidéki minisztert, dr. Szilassy Béla ál
lamtitkárt és Szent-Ivány József képvi
selőt.

A napirend során Varga Imre ügyve
zető elnök bejelentette, hogy a még a 
cseh uralom alatt a központ által meg
alakított rimaszombati járási Magyar 
Nemzeti Tanács — ennek e tárgyban 
előző nap tartott határozata szerint is — 
átszervezésre s illetve újbóli megalakí
tásra vár. Ő maga az elnökségről ezút
tal le is mond, de lemondott a M. N. T. 
valamennyi tagja is.

A pártválasztmány teljes bizalmáról 
biztosította V a r g a  I m r e  elnököt s 
egyhangúlag őt választotta meg a Ma
gyar Nemzett Tanács elnökévé. Varga 
Imre, ki a teremből az elnöki választás 
idejére eltávozott, megválasztása után a 
gyűlés éljenzése közben visszatérve, há
lásan mondott köszönetét a személye 
iránt megnyilvánuló bizalomért s kije
lentette, hogy mint eddig, úgy a jövőben 
is legjobb tudása szerint végzi tisztét.

Dr. Eszenyi Gyula pártelnök a gyűlés 
további vezetését átvéve, a M. N. T. ta
gok választását elrendelte. Az e célból 
kiküldött jelölő bizottság javaslatára a 
pártválasztmány úgy határozott, hogy a 
Magyar Nemzeti Tanácsban helyet fog
lal a pártválasztmány valamennyi tagja, 
a végrehajtó bizottság a tisztikarból áll 
és ezt a bizottságot a gazdasági érdek- 
védelmi képviselőkkel egészítik ki, a 
mely képviselők az ipartársulat, rokkan
tak, kereskedők, kisgazdák, fizikai mun
kások, szellemi munkások és tisztvise
lők köréből adódnak. Ezeket meg is 
választva, határozatilag kimondja a vá
lasztmány, hogy a M. N. T. ily módon 
történt kibővítése bármikor helyesbíthető.

A gyűlés további folyamán a napiren

den szereplő ügyeken kivül több fölme
rült és szóvátett ügyet intézett el egy
hangúlag közmegnyugvásra a választ
mány, ezek közül az állásokra benyúj
tott kérelmek és dohánygyári fölvételek 
ügyében javasolatot tevő bizottságok el
nökének megválasztását dr. Löcherer 
Géza és illetve ifj. Rábely Miklós sze
mélyében, akiken kivül mindkét bizott
ság még az elnökök által erre felkéren
dő 4—4 tagból áll.

Az eredetileg egyéni kezdeményezés
ből a katonák megvendégelésére gyűjtött 
összeget a Horthy Miklós repülő-alap 
javára fordítják s a gyűjtési akció foly
tatását elhatározták.

Dr. Törköly József emlékének meg
örökítése ügyében Perecz Samu elnök
lete alatt bizottságot küldöttek ki.

Ugyancsak bizottságot küldöttek ki a 
budapesti Görnöri Egyesület által aján
dékozott ereklyés országzászló felálli- 
tási ünnepélyének elkészítésére is, meg
választván e bizottság elnökéül Márkus 
Lászlót.

Felolvasták Budapest székesfőváros 
folyó évi november 16-án tartott dísz
közgyűléséből Rimaszombat város kö
zönségéhez intézett üdvözlő iratát a 
város felszabadulása alkalmából.

Varga Imre ügyv. elnök ismertette 
azon intézkedéseit, közbenjárásait, me
lyeket mint a járási M. N. T. elnöke tett, 
igy örömmel jelentette, hogy a helybeli 
dohánybeváltó, a csehszlovák munkabé
rek mellett, 300—350 munkással rövide
sen megkezdi működését, nagyobb gaz
dasági fellendülés várható a konzerv
gyár üzembe helyezésével, mikor is a 
hadseregtől nagyobb megrendelés re- 
mélhetö s nem lehetetlen, hogy a kon
zervgyár kizárólag csakis a hadsereg 
számára dolgozik. Minden állami és 
egyéb közmunkát helybeli iparosok kap
nak, a hadsereg szállításban a cipészek, 
csizmadiák és szabók nagymérvben ré
szesülnek, tekintélyes mennyiségű mun
kához, hatalmas k e r e s e t i  lehető
séghez jutnak, amitől a kisipar annyira 
kívánatos fellendülése várható. Legye
nek hát türelemmel a munkások és 
kisiparosok egyaránt, közeleg az idő, 
amikor sorsuk jobbra fordul. Türelem 
és kitartás tehát s félre minden alapta
lan aggodalommal és kishitűséggel. Az 
iparosság ne igyekezzék menekülni a 
munkaasztaltól, iparától s önállóságát 
ne adja fel holmi csekély javadalma- 
zásu szolgai vagy más függő helyzettel 
járó állásért, amelynek úgyis meg van 
a maga erre alkalmas várományosa.

A megnyugtató és felvilágosító sza
vak kellő hatást tettek a gyűlésen részt
vevőkre s dr. Eszenyi Gyula pártelnök 
zárószavai után a gyűlés ezzel véget 
is ért.

Rendelet a felvidéki postaforga- 
lomról. A magyar kir. postaigazgatóság 
a vezérkari főnökkel együtt a Felvidé
ken megnyílt postaforgalom tekinteté
ben a következőkép rendelkezett: 1. A 
levélpostai küldemények, csomagok és 
postautalványok forgalma, az utánvéten 
és postai megbízási forgalom, a posta
takarékpénztári csekk és takarék be- és 
kifizetési szolgálat korlátozás nélkül 
felvehető. 2. Táviratok (magántáviratok 
is) közértelmü nyelven mindkét irányban 
küldhetők. 3. Az ugyanazon központba 
tartozó és a katonai közigazgatás által 
engedélyezett előfizetők részére a helyi 
távbeszélő forgalom megnyílhat.
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Kormányzó úr Oföméltóságának 
névnapja.

Horthy Miklós
kormányzó úr Oföméltóságának, 
Magyarország bölcsgondolkozásu 
államfőjének névnapját fényes kere
tek között lefolyt ünnepséggel ülte 
meg a hazához visszacsatolt, fel- 
szabadulásában boldog Rimaszom
bat közönsége. Ebben az ünnep
ségben a szívből fakadó, mélysé
ges hódolat, igaz szeretet és ben- 
sőségteljes ragaszkodás jutott kife
jezésre és azt igazolta, hogy az 
országnagyobbitó államfő, aki ma
ga a kötelességteljesités ragyogó 
példája, a magyar kötelességek 
teljesítésére buzditó hatásával ott 
él, ott lakozik minden magyar szi
vében és boldog minden magyar, 
ha ünnepet szentelhet a hazáért és 
nemzetéért atyai szeretettel, gon
doskodással annyit küzdő, fáradó, 
kiváló nagy vezérnek.

Már a névnap előestéjén zászló- 
diszben pompázott a város. Más
nap a templomokban tartott hála
adó istentiszteletekkel vette kezde
tét az ünnepség, majd a Horthy 
Miklós térre felvonultak: a katona
ság, az aznap érkezett hevesmegyei 
leventék, — mely utóbbiakat Dr. 
Löcherer Géza másodbiró üdvözölte 
a vasúti állomáson — a felavatan
dó helybeli levente ifjak csapata, 
cserkészek, tűzoltóság, társadalmi 
egyesületek és a többszáznyi kö
zönség.

A zászló és virágdíszbe öltözött 
hősök emlékmű talpazatának elején 
ott állott djszes keretben Kormány
zó urunk Őfőméltóságának arcképe, 
a katonai parancsnokok, a város 
előkelősége a szónoki emelvényül 
szolgáló talpazaton foglalván helyet.

A hevesmegyei leventék levente 
avató ünnepsége a névnapi ünne
pélybe kapcsolódott s hozzájuk dr. 
Eszenyi Gyula polgármester inté
zett lelkeshangú üdvözlő és buz
ditó beszédet. Két leventeoktató 
hazafias érzésekkel telt beszéde és 
a Szózatnak az egyik levente által 
történt elszavalása, majd a levente 
avatás után a magyar Hiszekegy 
és Himnusz eléneklése következett, 
aminek végeztével Varga Imre ref. 
lelkész, miniszteri biztos, a járási 
nemzeti tanács elnöke lépett az 
emelvényre és mondotta el ünnepi 
beszédét. A kiváló szónok érzés
parázstól izzó, nagyhatású beszé
dében Kormányzó úr Őfőméltósá
gának államfői nagyságát, munkás
ságát, érdemeit, kormányzói böl
csességét, felszabadításunkban meg
nyilvánult áldozatos tettrekészségét 
méltatva, hálás szívvel rótta le alatt
valói hódolatunkat a legelső ma
gyar ember és Vezér iránt és to
vábbi munkálkodásához és Nagy- 
magyarország visszaállítását célzó, 
magasztos törekvéséhez a Minden
ható megsegítő kegyelmét, áldását 
kérve, boldog, hosszú életet kívánt 
számára az Úrtól, amit háromszo
ros éljen kiáltással is kifejezésre 
juttatott.

Ezer és ezer torokból zúgott, 
hangzott Varga Imre végszavaira 
az „éljen“ és a kitűnő szónok be
szédét hatalmas tapsvihar kisérte.

Az ünnepi beszéd végeztével a 
díszszemlére felvonult katonaság 
fölött tartotta meg szemléjét a pa
rancsnokló alezredes, ami után a 
katonai parancsnok előtt a közön
ségnek szép és örömteljes látványt

nyújtó, gyönyörű diszmenetben vo
nult el a katonaság, leventék csa
pata, ez utóbbiak kitűnő zenekara 
hatásos indulójának hangjai mellett.

Délben a tiszti étkezdében ün
nepi ebéd volt, melyen a város 
vezetőségéből többen voltak a tisz
tikar szívesen látott vendégei.

Ugyancsak délben a vendégle
venték zászlót ajándékoztak leven
te csapatunknak, melyet Mándi 
Antal helybeli levente parancsnok 
jelenlétében Böszörményi Andor 
tanitó, helybeli leventeoktató vett 
át és köszönt meg. Délután történt 
meg a leventék kölcsönös megis
merkedése, este pedig a vendégle- 
leventék zenés, lampionos felvonu
lást rendeztek, a kormányzó úr 
őfőméltósága névnapi ünnepségé
nek méltó befejezéséül, ez alka
lommal szerenáddal róván le egy
ben hálaadójukat és köszönetüket, 
Varga Imre miniszteri biztos, a 
M. N. T. elnöke és Dr. Eszenyi 
Gyula polgármesterrel szemben is, 
mig a szeretet-csomagokat a ma
gasztos névnapi ünnepségbe igy 
bekapcsolódott hevesmegyei leven
ték másnap osztották szét.

Testvéri szivek üdvözlete.
Felszabadulásunk alkalmából még 

mindig számos levél érkezik hoz
zánk, amelyekből a testvéri szere
tet melege árad felénk. Ilyen az 
alábbi kedves irás is.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram!
Lelkünk még most is tele van a Te 

Deum zsolozsmájának zsongásával. Még 
mindég azoknak a történelmi nagy idők
nek a hatása alatt állunk, amelyeket a 
közelmúltban éltünk át a Felvidék fel- 
szabadulása és hazatérése alkalmával.

Még mindég hallani véljük a szív 
és lélek frenetikusán kitörő örömének 
és lelkesedésének viharzó orkán szavát, 
amely lenyűgözött és magával ragadott 
minden igaz magyart.

Filmszerűen pereg le lelki szemeink 
előtt az az álomszerű, csodálatos és 
varázslatos kép, amely a magyar feltá
madás hajnalhasadását vetíti elénk.

A technika csodaeszközével: a rádi
óval mi is belekapcsolódtunk ezekbe a 
lelkűnkbe örök emléket véső bevonulá
si ünnepélyekbe, s mi is együtt sirtunk 
a 20 éves rabság járma alól felszaba
dult magyar testvéreinkkel, s a mi szi
vünkből és lelkűnkből is kicsordult az 
örömnek és hálának boldog, meleg ér
zése.

A mi szivünket is betöltötte az áhitat, 
az imádságos lelkek zsolozsmája; a 
könnyek árja elöntötte a mi szemeinket 
is, amikor hallottuk, hogy a rabságból 
felszabadult magyar testvéreink zokogva 
éneklik a himnuszt és zokogás szakítja 
meg a komáromi városbiró üdvözlő sza
vait.

A szivünkbe markolt az a mélyen 
megható és megrázó kép is, amikor a 
Duna hídon átjött párkányi öreg magyar 
szomjazó lelkének teljes hevületével és 
áhítatával csókolta meg a 20 éven ke
resztül elszakított édes magyar anyaföl
det.

Lelkünk húrjait hozta rezgésbe a kas
sai Dóm méltóságos harang szava, amely 
a feltámadásnak és újjászületésnek bol
dogító szent hitét hirdette és az igazság
nak diadalát zengte határok nélkül a 
világba szerteszét.

Lenyűgözött és elbűvölt bennünket a 
tárogatónak — a kuruc világ hangsze
rének — mélabus, egy nemzet fájdalmát 
és keserűségét kifejező hangja is, amely 
Krasznahorka büszke várának tornyából 
hirdette, hogy feltámadt az igazság szel
leme és feltartóztathatatlanul halad a 
szebb és jobb magyar jövő felé.

Az öröm és hála őszinte és igaz me
leg érzése és hozsannája tölti el a mi 
szivünket is és a mi ajkunk is hálaadó 
imát rebeg az egek urához, a minden
ható jő Istenhez, amiért véghetetlen 
kegyelmével megérnünk engedte 20 évi 
rabság után magyar testvéreinknek fel

szabadulását és a magyar Felvidéknek 
hazatérését.

Ezen nevezetes és örök emlékű alka
lommal testvéri szivünk teljes melegével 
és szeretetével üdvözöljük 20 évi már- 
tiromság után felszabadult magyar test
véreinket ; igaz és őszinte szeretettel 
fogadjuk és öleljük keblünkre sokat 
szenvedett, visszakerült, hazafias érzésű 
és gondolkodású kartársainkat: a faluk 
jegyzőit és megkülömböztetett szeretettel 
és ragaszkodással üdvözöljük a várme
gyénkkel közigazgatásilag egyelőre egye
sült csonka Gömör Kishont vármegyé
nek visszakerült területeit és azok ha
zafias érzésű és gondolkodású lakossá
gát, akiknek hazaszeretetét a, megpró
báltatások tüze edzette és acélositotta 
meg..

Őszinte szeretettel gondolunk a jó 
bátyiakra, a százbércű kis Gömörre, 
Rozsnyó, Jolsva, Pelsőc és Tornaija és a 
többi visszakerült gömöri falunak hűsé
ges és kitartó népére.

Ezen nevezetes alkalommal pedig Is
tennek áldását kérve sok megpróbálta
táson keresztül ment hazánkra és nem
zetünkre, arra kérjük a Mindenhatót, 
hogy a magyar faj leikéből távolitsa el 
a gyűlölködést, a széthúzás, a minden
áron érvényesülni akarás, a törtetés és 
önzés romboló szellemét, mert csak az 
egységben és megértésben rejlik az erő, 
mely talpköve, fundámentuma a nemze
tek létének és boldogulásának.

Őszinte elismeréssel és nagyrabecsü
léssel üdvözlöm a harcos „Gömör“-t, 
amely a húsz éves rabság ideje alatt 
valóságos palládiuma volt a magyarság
nak. Kedvesen gondolok nagybecsű lap 
jukra, mint a régi „Gömör-Kishont“-nak 
méltó utódjára.

Fogadja mélyen tisztelt Szerkesztő Ur 
nagyrabecsülésemnek őszinte kifejezését.

Sajóvelezd, 1938. november 39.
Bodnár Zoltán,

Borsod, Gömör és Kishont vár
megyék jegyző-egyesületének el

nöke. (P. H.)
*

Szenvedésekben megedzett magyar 
szívvel, hálásan köszönjük meg e szives 
üdvözlő Írást és magyar testvéri szere
tettel köszöntjük a boldog visszatéré
sünk alkalmával reánk gondoló céhbeli 
kedves barátunkat, aki Borsod, Gömör 
és Kishont vármegyék jegyzői egyesüle
tének november 29-én Miskolcon tar
tott évi rendes közgyűléséből is a jegy
zői kar megkülönböztetett szeretetével 
fordult megnyitóbeszédében a visszatért 
gömöri 'részek magyarsága felé.

Újabb zászlót kapott a yáros.
Rimaszombat városa az alábbi ked

ves sorok kíséretében egy gyönyörű cí
meres nemzetiszinü zászlót kapott ismét.

Budapest, 1938. nov. 5.
Mélyen tisztelt Polgármester Ur!

Drága szülőföldem fővárosának — Ri
maszombatnak — a húsz éves rabság 
alól való felszabadulása alkalmával kül
döm e nemzeti zászlót azzal a tisztelet- 
teljes kéréssel, hogy azt elfogadni szí
veskedjék.

Szeretném, ha a felszabadulás első 
boldog óráiban e zászló is szülőföldem 
fővárosában lengene, hogy hirdesse a 
magyar élniakarást, az igazság győzel
mét és azt a soha el nem múló szere-

tetet, mellyel mindig — jó- és balsors
ban — gondoltam arra a területre, ahol 
születtem és ahol annyi boldog órát 
engedett megérni a jó Isten.

E drága színek elviszik ezeknek a 
boldog óráknak emlékével együtt a 20 
éves aggódásomat a mostani végtelen 
boldogság érzésével együtt. Mi Felvidé
kiek mindig együtt éreztünk közelebbi 
pátriánkkal s ha el is sodort a sorsunk 
a soha el nem felejthető kedves tájak
ról, — mi mindig Felvidékieknek érez
tük és érezzük mygunkat.

Áldja meg az Isten Rimaszombat vá
rosát, hogy még a jövőben is sok, a 
magyarságát bátran megvalló, gerinces 
polgárt adjon drága hazánknak.

Ezeknek az érzéseknek akar tolmá- 
csolója lenni e zászló, melynek elfoga
dását és felhasználását tisztelettel kéri 

Egy felvidéki magyar.

A rimaszombati gimnázium „Liszt 
Ferencz" zeneköre által a Hungária 
nagytermében 1938. december hő 
17-én, szombaton este 8 órakor 
tartandó Karácsonyi Éneklő Ifjúság

m ű s o r a :
1. Gregorián korális (VI.—VII. sz.) Ro- 

rate coeli. — Palestrina G. P. (1525— 
1994.) Jesu Rcx admirabiiis.— Franck 
Cesar (1822—1890) Panis angelicus : 
vegyeskar.

2. Bach J. S. (1685—1750.) „Sinfonia" 
(pásztorzene) a karácsonyi oratórium
ból : zenekar.

3. „Bölcsőske", lányok karácsonyi játé
ka Volly István gyűjtéséből. — I. és
II. oszt. növendékei.

4. Mozart W. A. (1756-1791.) Most ör
vendj... — Bárdos Lajos (1899.) Óh 
gyönyörű szép... és Karácsonyi böl
csődal. — Ismeretlen mester (1607.) 
zengjétek. Vegyes kar.

5. Kodály Zoltán (1882.): Harmatozzatok, 
Karácsonyi ének a Bicinia hungarica- 
ból, Karácsonyi pásztortánc, Angya
lok és pásztorok (kettős karra).— Hal
mos László (1909.) Kis karácsonyi 
ének. — Harmat Artúr (1885.) Margit 
asszony (palóc lányok karácsonyi kö
szöntője) : gyermek-kar.

6 . Liszt Ferenc (1811 — 1886.) Pásztor- 
játék a „Krisztus" oratóriumból (ze
nekar.)

7. Népdal Kánon : Az angyalok azt 
éneklik... 3 szólamu kánon.— Hayes 
W. (1707— 1777.) Karácsony ünnepén 
6 szólamu kánon. — Gebhardi E. 
(1787—1862.) Glória szálljon 4 szóla
mu kánon : gyermek és vegyeskar. 
Belépti dijak tetszés szerint. — Az

É. I. tiszta jövedelmét jótékony célra 
fordítjuk. — Az előadás megkezdése 
után az egyes számok alatt az ajtók 
zárva lesznek. — Szöveges műsorok a 
helyszínén kaphatók.

Láthatatlan ellenségeink: A bakté
riumok és a mérgező anyagok leginkább 
ott fejtik ki káros tevkenységüket, ahol 
az ürülésre szánt salakok megrekednek 
és bomlásnak indulnak. Ezért rendkívül 
fontos a bélcsatorna mindennapi rend
szeres tisztitása. Este lefekvés előtt 2—3 
szem ARTIN-DRAGEET bevéve, az a 
régóta bevált hashajtó másnap könnyű, 
fájdalommentes ürülést idéz elő anélkül, 
hogy egy pillanatig is gondolnánk arra, 
hogy este hashajtót vettünk be.
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K érelem .
Az összes Jótékony egyesületek nevé

ben azon kérelemmel fordulunk váro
sunk közönségéhez, tegyék lehetővé, 
hogy legalább kis részben eleget tud
junk tenni azon igyekezetüknek, hogy 
karácsonyra felöltöztethessük az erre 
rászoruló gyermekeket.

Tudjuk, hogy nagyobb anyagi áldozato
kat nem várhatunk, csak a körülmé
n y e k h e z  mért segítséget kérünk : Kise- 
!í jtezett ruha, cipő, harisnya nem olyan 
nagy érték, mit megterhelés nélkül ne 
adhatnánk oda annak, a ki ruhátlanul, 
dideregve rnegy a tél kegyetlen hidege 
,;é. Szeretetet kérünk, megértést, hogy 
szegény kicsinyeink a Jézuskát ne vár
ják hiába.

Az ideszánt adományokért a esetké
nek minden házba bekopogtatnak.

Az én mesém
nem aranyszőttesbe öltöztetett Valótlanság 
soha, az én mesém, jól tudjátok, nemcsak 
képzelet szüleménye . .  Hol volt, hol nem 
volt. . Most mit meséljek ? Valami szépet, 
színeset, ragyogót, a Múlt rézcsattos, idő
patinás, öreg meséskönyvéböl ? Mesemondó | 
számmal arcotok csókolgassam s úgy s u t- j 
lógjam el Nektek a legszebb, legigazibb m e - ! 
sét, a mi mesénket, Kedveseim ? Odaüljek a 
kandallóhoz s könyöklő karom tenyértámlá
jára hajtva fejemet, m igTi csapzott hajamat, 
a bújárásokban, gondgyülekezésekben húsz
esztendőn át ráncbarázdássá vált homloko
mat, kiritkult, megszürküit hajamat kímé
letes szeretettel, figyelmes, gyöngéd kézzel 
simogatjátok, a mesék tarkabarka rétjéről 
marékkai tépjem a virágot és érzésem leg
szebb szalagjával bokrétába kötve, úgy 
m ujtsam át mindazt, amit Nektek adni aka- 
ok: az Élet minden szépségét, összes gyö

nyörűségét, a hitek jóságát, erőségét, a ba
bonák hiedelmét, dalt, szerelmet, könnyező 

bánatot ?
.. Hol volt, hol nem vol t . . .  Az ajándék

kal megrakott, öszszakállú Mikulás apóról, 
■agy a boszorkányokkal paktáló Lucáról 

szöjjek hosszú fonalat a mesék gyorsan 
ergo rokkáján s úgy ringassam rózsaszínű 

álmokat festegető, boldog szendergésbe lel
teteket s varázsoljak mosolyt kacagó szája
ikra, ködös decemberi alkonyboruláskor? 

áz idő lábán elénk tipegő éjféli misék misz- 
íikus gyertyavilágánál odavezesselek-e az 

iíárképhez, mely a hívők szívkápolnájának 
szentélyét díszíti s megtépett lelkünk erek- 
yés oltárának a magyar feltámadást ábrá

zoló ékes festménye ?
.. Hol volt, hol nem vol t . . .  Édes Véreim, 

ma ne várjatok tőlem mesét, Luca estéjén 
csupa kérdés csak mesém. ^

^A\rgUS.
Kinevezés. F e j e s  J á n o s t ,  „Sajóvidék" 

i a p t e s t v e r ü n k  volt felelős szerkesztőjét, 
l a p u n k n a k  is kedves volt munkatársát, 
a Magyar Egyesült Párt kassai központi 
fő t i tká rá t ,  ki magyarsága miait a cseh 
u ra i om  alatt többéves börtönbüntetést 
s z e n v e d e t t ,  a kassai Betegsegélyző igaz
ga tó j á v á  nevezték ki.

A Petőfi-emléktábla előző összegé
hez csatoltam a tiszti elszállásolásért 
felvett  4 pengő 20 fillért, amely igy 
eddig, az előző 50 Ké. átszámításával 
11 pengő 34 fillért tesz ki. A rimaszom
bat i  banki betétkönyv száma 43836. 
Amelynek szives tudomásul vételét kéri 
Rimaszombat, 1938. dec. 3. Özv. dr. 
Wallentinyi Dezsőné.

A sakkozók figyelmébe. Felkérem a 
sakkbarátokat, hogy a rimaszombati 
sakk-kör megalakulása, illetve újjá
szervezése céljából folyó hó 12-én, hét
főn este 8 órakor a Polgári kör helyi
ségében megjelenni szíveskedjenek. 
Kovács Gyula, pénztárnok.

A „Magyar a magyarért" akció vá
rosunkban megértő buzgalommal foly
tatja áldásos működését s a szeretet 
munkájával igyekszik felszántani a 
szenvedők könnyeit, enyhíteni a nélkü
lözők nincstelenségét.

Ötórai tea. Az összes rimaszombati 
jótékony egyesületek a karácsonyi fel
segélyezés céljára a „Hungária" nagy
termében f. hó 11-én közösen ötórai 
teát rendeznek. Beléptidij személyenkénl 
1 pengő, melyben a tea ára is benfoglal- 
tatik.

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

Megszűntek az utazási igazolvá
nyok. Folyó hó 5-től az utazási igazol
ványok megszűntek s a közlekedés az 
anyaországgal szabaddá lett. Ugyancsak 
folyó hó 5-től az összes hírlapok ter
jeszthetők nálunk is és a vasúti teher- 
áruszállitás is megnyílt.

Ünnepségek ismét tarthatók. F. hó 
8 -ától kezdve a felszabadult Felvidéken 
ünnepségek ismét tarthatók.

A vasúti menetrendhez közöljük, 
hogy Rimaszombatból az eddig 18 óra 
45 perckor indult vonat 18 óra 30 perc
kor indul.

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

Borbála estet rendeztek tüzéreink f. 
hó 3 án este az Iparoskör nagytermében, 
a tüzérség védőszentje, szent Borbála 
névünnepe alkalmából. A nagy érdeklő
dés mellett lefolyt, jólsikerült estet a 
Himnusz eléneklésével nyitották meg, 
majd Bertalan Béla százados mondott 
stílusos bevezetőt, amely után a műsor
számok peregtek le, a következő sor
rendben : Rákóczi megtérése, énekelte 
Enyedi Mihály tüzér, Borbála naptára, 
szavalta Matis József tizedes ; Esti tá
bortűz a határszélen, 1 felvonásos ka- 
katonakép. Szibériai hadifogság, 1 fel
vonásos vigjáték ; katonadaíok és ma
gyar nóták ; Árny játék ; Borbála-tekercs. 
Mindenegyes műsorszámot a derűre 
hangolt közönség zúgó tapsokkal hono
rálta. A műsoros estet hajnalig tartó 
táncmulatság követte.

H A R C S A  szabó
Frakkja, smokingja fogalom.

Budapest, IV. Városház-u. 4.16. Le.
A rimaszombati gimnázium szülői

szövetsége vasárnap tartotta meg ren
des közgyűlését Jelűnek Henrik elnök
lésével, a szülők mérsékelt érdeklődése 
mellett. Az adminisztratív teendők rész
leteinek megbeszélése után Fábián Vil
mos igazgató ismertette a gimnázium 
átszervezésével kapcsolatos intézkedése
ket s az ifjúsági segitőkönyvtár újabb 
munkaterveinek letárgyalása után meg
ejtették a tisztujitást. Elnökké Szőllősy 
Istvánt, alelnökké Badinyi Györgyöt, tit
kárrá Benkovits Gyulát, jegyzővé Mar
tincsok Samut és pénztárossá Breznay 
Lászlót választották, ezenfelül megalakí
tották a 16 tagú választmányt.

Részvétköszönet.
Isten végzésében megnyugvó lé

lekkel mondunk hálás köszönetét 
mindazoknak, akik felejthetetlen jó 
édesanyánk elhunyta alkalmával 
mélységes fájdalmunkat részvétök 
kifejezésével enyhíteni, ravatalára 
koszorút helyezni és végtisztesség- 
téteién megjelenni szíveskedtek.

Rimaszombat, 1938. december 8 .
Runyay László és neje.

„Magyar színház" Feleden az ottani 
kávéház nagytermében f. hó 11-én este 
a budapesti Royal orfeum műsorából 
válogatott számokkal ünnepi díszelőa
dást tart.

Munkaadók és alkalmazottak fi
gyelmébe. — A társadalombiztosítási 
ügyekre vonatkozólag a járási katonai 
parancsnokság hirdetményt tett közzé, 
melynek értelmében a betegség-, nyug
díj-, és aggkori segélyre biztositott al
kalmazottak, b á r m e l y  intézetnél is 
voltak eddig biziositva, az eddig érvény
ben volt jogszabályok szerint, haladék
talanul jelentkezni tartoznak az itteni 
kerületi Betegbiztosító Intézetnél. Úgy
szintén a rokkantsági, aggkori és nyug
díj-járadékot élvezők is fentnevezett in
tézetnél jelentkezzenek.

A közkedvelt rég i G Ö M Ö R
vendéglő, kávéház és szálloda 
folyó nov. hó 7-én megnyílt.
ízletes ételek, elsőrangú magyar 
borok, a legfigyelmesebb kiszol- 
WMM.£álás és olcsó árak. ííTTTii

Zóna-pörkölt 1 j

A közalkalmazottak és nyugdíjasok 
ügye. A Közszolgálati Alkalmazottak 
Nemzeti Szövetsége (röviden : KANSz), 
a tényleges és nyugdíjas közszolgálati 
alkalmazottak egyetemes érdekképvise
lete Budapesten országos választmányi 
gyűlést tartott, amelyen dr. Balásy Antal 
államtitkár elnöki megnyitójában mele
gen üdvözölte a Felvidéken élő felsza
badult magyar testvéreket. Dr. Javor- 
nitzky Jenő miniszteri tanácsos, vezér
titkár beszámolt az időszerű kérdések
ről és indítványára újból közbelép a 
kormánynál a szövetség, hogy a felsza
badult Felvidéken élő érdemes tényleges 
közszolgálati alkalmazottak átvételét a 
szolgálatba, továbbá ezeknek, valamint 
a nyugdíjasoknak, özvegyeknek és ár
váknak illetményeit a szerzett jogok 
figyelembe vételével mielőbb intézmé
nyesen és véglegesen biztosítsák, majd 
köszöntötte Jaross Andor minisztert, 
továbbá Szüllő Gézát m. kir. titkos ta
nácsosi méltósággal történt kitüntetése 
alkalmából és kiemelte a Felvidék sokat 
tűrt és szenvedett magyarságának hűsé
gét és kitartását, melyért hálatelt szívvel 
fejezte ki elismerését. Az ülés tovbbi 
folyamán többek hozzászólása után a 
gyűlés folyó ügyeket tárgyalt, melyekhez 
többen szóltak hozzá.

Mikulás-est. A helybeli Polgárikör és 
Iparoskör ezévben is nagy sikerrel tar
tották meg hagyományos Mikulás-est
jüket.

A „Futura", magyar szövetkezeti köz
pontok áruforgalmi r. t. Budepest, V. 
Vigadó u. 6 . Rimaszombatban, Losonci
utca 4. sz. (Konzervgyár) működik s 
ideiglenes képviselete utján szokvány- 
szerű, egészséges, száraz, rostált 2 %-nál 
nem több idegen keveréket tartalmazó
zó, 80 kg. fajsúlyú búzát vasúti állomá
sokon waggonba rakva 100 kg,-kint 
legalább 2025 P.-ért minden szerdán és 
pénteken átvesz, mire felhívjuk a gazda
közönség figyelmét azzal, hogy nevezett 
cég ideiglenes képviselete utján búzán 
kivül rozsot, árpát, zabot, tengerit, kü
lönféle magvakat, hüvelyeseket stb., to
vábbá gyapjút is vásárol.

Halálozás. Angyal István oki. gyógy
szerész. a „Chinoin" gyógyszer és ve
gyészeti termékek gyára r. t. főtisztvi
selője és diszponense, emléklapos gyógy
szerész főhadnagy, a vitézségi éremsza
lagos koronás arany emlékérem tulaj
donosa folyó hó 1-én 53 éves korában 
Budapesten elhunyt. A munkás életű 
férfiú városunk szülötte volt s benne 
Angyal László polgártársunk szeretett 
testvérét vesztette el.

Dr. Krausz Gyula ügyvéd 73 éves 
korában folyó hó 8-án városunkban 
meghalt. Az elhunyt mintegy félszázad 
óta élt itt Rimaszombatban, ahol az 
ügyvédi karnak egyik közbecsülésben 
állott munkás tagja volt, aki társadalmi 
életünkben is élénk tevékenységet fej
tett ki. Halála őszinte részvétet keltett 
városszerte. Holttestét folyó hó 9-én 
helyezték örök nyugalomra. Elhunytét 
özvegyén kivül leánya, dr. Krausz Elza 
férj. dr. Kosiner Dezsőné családjával s 
rokonai gyászolják.

Ismerkedési estéllyel egybekötött
karácsonyfa ünnepélyt rendez f. hó 17- 
én este a Polgárikörben a Magyarorszá
gi Kárpátegyesület budapesti központja 
és ennek rimaszombati alosztálya. A 
karácsonyfa-ünnepély rendezését a bu
dapesti központ végzi és ott ajándé
kokkal fogják meglepni az iskolák tan
testülete által kijelölt gyermeket. — 
Utána táncmulatság lesz este 9 órai 
kezdettel.
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Istók Lenke temetése óriási részvét
megnyilvánulás mellett műit vasárnap 
délután történt. A virágokkal, koszorúk
kal borított koporsó körül a részvéttel
jes gyászgyülekezetben a közönség szá
zai helyezkedtek el s B a r d t h  K á r o l y  ág. 
hitv. evang. lelkész, püspök helyettes 
megható gyászbeszéde után megindult 
a gyászmenet, hogy elkísérje utolsó ut
ján az erős magyar hitü, felszabadulá
sunk örömében már nem osztozkodható, 
kedves tanárnőt. A sírnál a helybeli 
polg. iskola tantestülete részéről V a r g a  
E t e l k a  tanárnő, az elköltözött éveken át 
szerető kartársa, a leánycserkészek ne
vében S z a b ó  S á r i  s a növendékek ré
széről egyik tanítványa vettek végbú
csút. Szem nem maradt szárazon s a 
feltörő zokogás hangjai mellett fektet
ték siri ágyára a megboldogult kihűlt 
tetemét. Istók Lenke eltávozott a földi 
életből, a magyarságért dolgozott, de 
magyarsága miatt sokat is szenvedett 
magyar honleány kedves emléke örökké 
él s reá mindanyian szeretettel gondo
lunk, elmúlása fölölti őszinte részvéttel 
emlékezünk.

Cserkészcsapatok látogatása Rima
szombatban. A visszacsatolt Felvidéket 
látogató cserkészcsapatok 104 főnyi osz
taga, amelyben a budapesti, szolnoki és 
pápai cserkész csapatok vettek részt 
Kelement György gárdaegység-parancs- 
nok, Kolozsváry Béla cserkészszövetségi 
vezetőtiszt, Tóth Sándor és Kaposváry 
Gyula cserkésztisztek, a szövetség ki
küldötteinek vezetésével vasárnap Rima
szombatba érkezett, ahol a helyi cser
készcsapatok rendkívül meleg fogad
tatása után a gimnáziumban jelöltek ki 
részükre szállást. Hétfőn délelőtt a cser
készek testületileg tisztelegtek Tompa 
Mihály, Blaha Lujza szülőházánál és 
Ferenczy István síremlékénél, majd meg
koszorúzták Tompa Mihály szobrát, 
tizenegy órakor pedig a gimnázium tor
nacsarnokában rendezett ünnepélyen vet
tek részt. Az ünnepélyen, amely a Him
nusz hangjaival kezdődött s a Szózat
tal fejeződött be, Eszenyi Gyula dr. 
városbiró, Fábián Vilmos igazgató, 
Siposs István tanár és Tóth Sán
dor, a cserkészszövetség kiküldöttje mon
dottak beszédeket. Délután ünnepélyes 
fogadalomujitás volt a gimnázium udva
rán, majd pedig másfálórán át a Rima- 
szombati Polgári Kör nagytermében szó
rakoztak a helybeli és vendégcserké
szek, ahol Tóth Sándor vezetésével és 
nagyszámú érdeklődő jelenlétében mű
soros tábortűz volt. A cserkészcsapatok 
kedden délelőtt utaztak vissza állomás
helyeikre.

R E N D E L E T
az 1938. december 10-én meg
tartandó légoltalmi gyakorlat 

tárgyában.
A honi légvédelemről szóló 1935. 

évi XII. te.-ben foglaltak alapján 
elrendelem, hogy Rimaszombatban 
folyó hó 10-én, szombaton este 6 
órakor légoltalmi gyakorlat tar
tassák.

A gyakorlattal kapcsolatosan kö
vetkező tudnivalókat közlöm :

1. A gyakorlat kezdetét a haran
gok félreverése és a fűrésztelepi 
gyári sziréna szaggatott üvöltő 
hangja fogják jelezni. A jelzések 3 
percig tartanak. A gyakorlat végét 
rendes harangozás, a gyári sziréna 
egyenletes bugása és közvilágítás 
bekapcsolása fogják jelezni. A 
gyakorlat 6 órától fél 8-ig tart.

2. A riadójel elhangzása után 
közterületekről, utcákról, terekről 
mindenki a legrövidebb idő alatt a 
házakba köteles vonulni. A lakásuk
tól 100 méternél távolabb tartózko
dók a legközelebbi házak kapual
jába, udvarába stb. kötelesek be
menni, amit a háztulajdonosok tűr
ni tartoznak.

3. A légoltalmi gyakorlat alatt 
teljes elsötétítés hajtandó végre. A 
közvilágítás a riadójelre teljesen 
megszűnik és csak a legfontosabb 
helyeken elhelyezett szükségvilágí

tás (irányfények) fogják a tájéko
zódást szolgálni.

4. A lakásokból, üzletekből, mű
helyekből stb. sem közterületre, 
sem az udvar felé semmiféle fény
nek nem szabad kiszűrődnie. Ezen 
rendelkezés legszigorúbb betartá
sáért a háztulajdonos, bérlő stb. 
személyesen felelős.

5. A riadójel elhangzása után az 
összes járművek az út baloldalán 
megállni tartoznak. A gépjárművek 
motorjai leállitandók, a világítás — 
kivéve a hátsó rendszámtábla lám
páját — kioltandó. A lovaskocsik
ból a lovakat ki kell fogni s azo
kat fához, oszlophoz stb. kell kötni. 
Hajtójuk mellettük marad. A gép
járművek vezetői a kapuk alá kö
telesek bemenni. Kerékpárosok ke
rékpárjaikkal ugyancsak kötelesek 
a legközelebbi kapu alá beállni.

6. Közterületeken csak a hatósá
gok szolgálati járművei, illetve a 
gyakorlatban résztvevő hatósági és 
egyéb működő személyek közle
kedhetnek.

7. A házi légoltalmi őrség (ön
segítő szolgálatosok) a helyükön 
kötelesek tartózkodni és a ház la
kóit riasztani és a világítási tilalom 
betartását ellenőrizni tartoznak.

8. A gyakorlat feltétlenül meg- 
tartatik, tehát a fentebb jelzett idő
ponttól kezdve (d. u. 6 óra) min
denki tartozik a. jelen rendeletben 
foglaltaknak megfelelni, akkor is, 
ha a riadó jelet nem hallotta volna.

9. A jelen rendeletben foglaltak 
megszegői ellen az idézett törvény 
rendelkezései alapján a legszigo
rúbb eljárást fogom megindítani.

Rimaszombat, 1938. december 7. 
M. kir. katonai járásparancsnok.

Nem alacsonyabb rendű-e az 
ipari e's kereskedelmi, mint a 

hivatalnoki pálya ?
A fenti kérdésre Íme a válasz.
Tudásunkkal és szakképzetségünkkel 

olyan színvonalra kell emelni az ipart 
és kiskereskedelmet, amely értékénél 
fogva birja a versenyt. A tudás hatalom, 
az érték már fél győzelem. Eljön az idő, 
midőn az alkalmazás kérdése nem po
litika hanem szakképzettség kérdése 
lesz. Azért senki ne riadjon vissza az 
ipari és kereskedelmi pályától, minden 
felsőbb iskolai képzettsége mellett. Az 
ifjúság kérdése nem a ma, hanem a hol
nap kérdése. Holnap pedig az fog győz
ni, aki hivebben, felelőségteijesebben, na
gyobb tudással készül fel. Uj lehetősé
geket kell keresni. Igen sok szakma 
még kiaknázatlan ifjúságunk részéről. A 
kereskedelemben a cipő, textil, vegyes
áru kereskedések, iparban az órás, éksze
rész, műszerész, bőrdíszműves, fodrász, 
fényképész, könyvkötő, pék, kályhás, bá
dogos, kárpitos, cimfestő stb, iparágak 
valósággal szabad lehetőségek, amelye
ket különösen tanult ifjúságunknak ki 
kell használnia. Ott van még a játék
gyártás, a kézimunka, mintatervezés, ke
rámia milyen sok lehetőséget nyújt a 
feléjük fordulóknak. Távolról nehéz re
ceptet adni. Minden ifjúnak komoly ta
nulmányozás tárgyává kell tennie vidéke 
piacát és kínálkozó le! etőségeit s ezek 
figyelembevétele mellett döntsön. Ismét 
azt mondom : nincs alacsonyabb rendű 
pálya.

Arra a kérdésre, hogy kik menjenek 
gyakorlati pályákra ? Régen erre a kér
désre azt felelték a szülők, aki eszes az 
tanuljon, aki buta az menjen inasnak.

Ez az osztályozás eredményezte azt a 
téves felfogást, amelyik a gyakorlati 
foglalkozásokat alacsonyabb rendűnek 
bélyegezte, lenézte. Különösen szomorú 
az a tény, hogy ez magyar betegség volt. 
Ma azonban már túl vagyunk ezen. A 
foglalkozás nem tesz felsőbb, vagy ala
csonyabb rendübbé senkit.

Műveltsége mellett, szaktudásának nö

vekedésével, vállalata életképessé válik, 
győzelemre jogosult lesz. Lelkileg és 
szellemileg a legteljesebb mértékben ké
szüljön fel. Megvagyunk győződve, hogy 
művelt, tanult öntudatos iparos lesz, aki 
megértette ifjúságunk történelmi hivatá
sát és kitudja védeni azokat a támadá
sokat, amelyek még hűséggel, tudással, 
felelősségtudattal elhárithatók.

A mamák és a lányok.
Minden anyának az a vágya, hogy a 

leánya fejét főkötő alá hozza. Elvárja, 
hogy a leányai akarjanak is férjhez 
menni, a házasságuk sikerüljön és hogy 
boldog, kényelmes otthonra tegyenek 
szert. Azonban igen kevés anya veszi 
magának azt a fáradságot, hogy leányát 
előkészítse életkivatására.

Ez annál furcsább, ha — mondjuk — 
egy asszonynak olyan lánya van, aki 
tanulni akar, énekesnő szeretne lenni, 
az anya eget-földet megmozgat, hogy 
gyermeke életpályáját előkészítse, biz
tosítsa. Senki sem hiszi azt, hogy leá- 
ánya színésznő vagy világhírű táncosnő 
lesz, zeneoktatás, tánctanulás nélkül. 
Egyetlen mama sem álmodott arról, 
hogy gyermeke az üzleti életben boldo
gul, ha nem ért a gépíráshoz, könyve
léshez, eladáshoz.

A jó mamák bizonyára azt gondolják, 
hogy a menyasszony valami csodálatos 
természetfeletti adomány folytán nyeri 
annak ismeretét, mikép lehet derék fe
leség és háziasszony, hogy ez a tudás 
együtt jár a jegygyűrűvel és hogy a 
legnehezebb, legsokoldalúbb élethivatás
hoz nem kell semmiféle előkészület.

Nagyon téves utón vannak azok a 
mamák is, akik szinte dicsekszenek az
zal, hogy lányaikat semmi olyasmire 
nem tanították, amire pedig nagy szük
ségük lesz, ha férjhez mennek. Majd 
megtanulják, hogy kell bánni férjükkel, 
hogyan főzzenek és hogyan osszák be 
a pénzt, ha eljön az ideje. így okos
kodnak sokszor a mamák, igy nyugtat
ják meg lelkiismeretűket, igy térnek ki 
a nehézségek elől.

Ez épp olyan bölcs eljárás, mintha a 
fiatal leányt, aki sohasem ült még autó
ban, beleültetnek egy húsz lóerős ko 
csiba, s azt mondanák nek i:

— Ha majd kéiszer-háromszor össze
ütközöl és felfordulsz, majd megtudod, 
hogyan kell autót vezetni, a kormányke- 
rekeí kezelni. Ez ugyan igaz, de csak föl- 
tételesen, ha az életét ott nem hagyja, 
ha ép bőrrel kerül ki a karambolból.

Iíyeníéleképen sajátíthatja el a lány 
is azt, hGgy hogyan lehet jó feleség, 
háziasszony, ha eltudja kerülni családi 
boldogsága megsemmisülését és ha köz
ben megtanulta mindazt az ügyességet, 
amire az anyjának kellett volna őt meg
tanítania.

Minden asszony száz és száz módját 
leste el annak, hogyan kell az urával 
bánni. Miért nem közölhetné ezt a fel
becsülhetetlen titkot leányával, hogy 
megmentse a szegény, kapkodó menyecs
két olyan hibáktól, amelyek oly gyak
ran a váláshoz vezetnek. Miért nem ta
níthatná meg a mama leányát arra a 
finom művészetre, hogyan jöhet ki a 
férjével súrlódások nélkül.

Miért ne magyarázhatná meg az édes
anya gyermekének, hogy a férjbezmene- 
telle! élete komoly fordulóponthoz érke
zett és ha azt akarja, hogy sikere le
gyen, esze és szive egyaránt mindig a 
helyén legyen. Ha az ura vonzalmát biz
tosítani akarja magának, ugyanazokra a 
szabályokra kell ügyelnie, mint amikor 
jó állásban szeretne megmaradni. Ha 
azt kívánja, hogy az ura egyék a ke
nyeréből, cukor legyen abban, ne ecet. 
Amig az asszony érezteti férjével, hogy 
a ház urának tekinti, tehet azt, amit 
akar.

Az átlagos nőnek vagy huszonöt esz
tendőre van szüksége, hogy férje olda
lán szert tegyen ezekre az ismeretekre 
és megtanulja hogyan kell hitvestársá
val bánni. Gyakran azonban felfedezé
sének semmi hasznát sem veszi. Édes
anyja ellenben mindazt elmondhatta 
volna neki és igy igen sok viszályko
dástól, kiábrándulástól, csalódástól men
tette volna meg.

Igen veszedelmes szírt a tűzhely, 
amely miatt igen sok házas bárka kap 
léket. Nem titok, hogy a férfiakat leg- 
inkábh az otthon utáni vágy viszi a 
házasságba. Az agglegény beleun a ma

gányosságba a hónapos szobába, a ven
déglői kosztba. Mindig arról álmodozik, 
hogy ha este fáradtan hazajön a mun
kából, otthon vidám, derűs lakás, az aj
tóban pedig szeretett hitvese és gyer
mekei édesanyja várja, aki édes szavai
val s még édesebb csókkal, az asztalon 
gőzölgő ízletes vacsorával várja.

Azonban minden álma szétoszlik, ha 
a menyecske olyan ételt tesz elébe, ame
lyet képtelen lenyelni s még azon si
ránkozik, hogy férjének nem tetszik a 
főztje, lekritizálja s ezzel őt a háziasz- 
szonyt vérig sérti.

Sok fiatal férjnek akkor kezdődik az 
első csalódása, amikor ráeszmél arra, 
hogy az asszony nem viseli a terhek, 
kötelességek „felét" (feleség). Az első 
összeveszésnek a legtöbbször az az oka, 
hogy őnagysága nem tud takarékoskod
ni a konyhán, hanem könnyelműen pa
zarol és a ruházkodásra, a toalettjére is 
sokat költ. Több férj fordult el már 
feleségétől emiatt, mint idegen nők csá
bítása folytán.

A _ mamák rendesen úgy vélik, hogy 
kímélik a lányukat, ha nem fogják házi 
munkára. Pedig nagyon tévednek, mert 
semmi sem könnyebbíti meg jobban a 
munkát, mintha tudjuk, hogyan kell azt 
végezni. A gyakorlott mesterember a fele 
munkával végzi a kontárét. Az az asz- 
szony, aki nem tud sütni, főzni, varrni, 
mosni, valósággal rabja annak a munká
nak, amelyet az ügyes és varráshoz értő 
jó gazdasszony félkézzel végez el.

A leánynak az Istentől rendelt hivatá
sa, hogy férjhez menjen és édesanyává 
legyen. Vágyik is minden leány a há
zasélet boldogsága után. Ennek azonban 
nem a legfőbb föltétele a gazdagság és 
a határtalan kölcsönös szerelem. Már 
igen sok úgynevezett szerelmi házasság 
lett a boldogság sírásója. A rendezett 
anyagi viszonyokon, a becsületes szere- 
teten kivül az sem elég, hogy mindket
ten teljesen egészségesek és lelki tulaj
donságaik harmonikusan egészítik ki 
egymást. Talán a legfontosabb feltétel, 
hogy a menyecske takarékos, gondos 
háziasszony legyen. Erre a művészetre 
tanítsák meg a mamák elsősorban leá
nyaikat.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Szép, jó és egészséges gyümölcs
fákat szállít a

Szirmai faiskoia Szirma.
Árjegyzék Ingyen (Miskolc mellett,)

E gy újonnan épült, modern

adómentes ház
teljes k o m f o r t t a l  — eladd

Cím: e lap kiadóhivatalában.

Ha Budapestre jön, keresse 
fel a gyönyörű kilátású modern

Bellevue szállodát.
Melegviz-fütés, finom magyar és 
francia konyha, zene, tánc. Pol

gári árak. Attita-u. 53. a Vérmezőnél

Három darab 4 hónapos hím

német juhászkutya
fekete, szürke árnyalatokkal, pedig
rés származással eladó.
Cint: Hindrichs Károly

Rimaszombat.

KIADÖ LAKÁS. E S S
bával, virágos és gyümölcsös 
kerttel Forgách utca 23. szám 
alatt azonnal kiadó.

Bővebbet Fényes Sándor nyug. vezér- 
igazgatónál Forgách-utca 12. sz.

Kiadó kertes lakás.
A Szövetkezeti-utca 1-ső számú ház, 

amelyhez tartozik : egy szépen gondo
zott gyümölcsös kert, 3 parkettes szoba 
jól fűtő cserépkályhákkal, fürdőszoba, 
mosókonyha, pince stb. 1939. január 1- 
től kiadó. — Felvilágosítást ad Rábely 
Miklós Tompa-utca 31. szám.

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


