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Átmeneti időben
élünk. Az ilyen időszak nem sima 
folyású, sőt — természeténél fogva
— zökkenőkkel jár. A régi hely
zetből az újba történő beilleszke
dés útja nem göröngytelen és nem 
is rövid idő, vagy éppen napok 
alatt megtehető kisebb távolságra 
terjed. Hosszabb ez az ut és több
irányú. Minden átmeneti időszak
nak, minden beilleszkedési törek
vésnek és cselekménynek ezek a 
jellemzői, ezek a velejárói.

A cseh elnyomás alóli boldog 
felszabadulásunk első hónapja le
telt. Mi, a szenvedések államából, 
idegen impérium alól édes anya
nemzetünkhöz visszakerült felvidéki 
magyarok örömtől repeső lélekkel, 
boldogsággal telt szívvel, húszéves 
rabbilincset lerázó, szabad magya
rokként élünk immár itthon és 
megelégedetten állapítjuk meg, hogy 
az átmeneti időszak minden na
gyobb megrázkódtatás nélkül pereg 
le a végtelen Idő szakadatlan fo
nalat szövő rokkáján.

Lehetnek, sőt bizonyosan tudjuk, 
hogy vannak is egyesek, akik az 
átmeneti idő zökkenésekkel járó 
voltát kevésbbé ismerve, vagy zök
kenésekre egyáltalán nem számítva, 
téves szemszögből nézik és ítélik 
meg a helyzetet s megítélésükben 
a való tényekkel szemben helyte
len kritikai következtetésekre jut
nak, sőt panaszkodnak.

Az árúk régi és uj árai közötti 
külömbség — letagadhatatlan tény
— szembeszökő és sokan ezt pa
naszolják, nem gondolva arra, hogy 
ez csak ideiglenes jellegű s olyan 
jelenség, amely az átmeneti idő 
leteltével, az állami berendezkedés 
keresztül vitelével, — amikor lejebb 
száll az az oly gyakran emlegetett 
7-es szorzószám is — teljesen meg
szűnik és ehez képest kedvezőbb 
lesz a hatósági ármegállapítás is 
minden vonalon.

Mert kétségtelen, hogy ma ne
künk, felvidékieknek vannak ár
problémáink, amelyeknek megol
dására s általában a Felvidék gaz
dasági életének rendezésére min
den lehetőt meg kell tennie a kor
mánynak s azoknak a gazdasági 
intézményeknek és szerveknek, a- 
melyek erre illetékesek.

A kormány — melyben helyet 
foglal vezérünk és miniszterünk 
Jaross Andor is, s a magyar parla
ment, melyben ott vannak immár

a helyzetünket nagyon jól ismerő, 
velünk együtt élt, de velünk együtt 
szenvedett többi képviselőink is, 
máris erősen foglalkozik a Felvi
dék árproblémáival s gazdasági és 
kereskedelmi életének rendezésé
vel, megjavításával s ismerve nagy 
Ieszegényesedésünket, sürgős intéz
kedéseket kívánnak tenni mindezen 
kérdésben. Az anyaországbeliek e 
részbeni kedvezményeit jóval felül
múló adó-, szállítási-, hitel- és 
egyéb kedvezményben akarják ré
szesíteni a Felvidéket s illetve fel
vidékieket és első teendőik között 
foglal helyet az árak közmegnyug- 
vásravaló letörése.

Nem szabad hát nyugtalankodni 
és türelmetlenkedni. Amint húsz 
esztendős mostoha sorsunkban, úgy 
most boldog visszatérésünkben is 
bízni kell sorsunk bölcs intézőiben. 
Ők jól tudják, mit kell cseleked
niük s azt meg is cselekszik. Éle
tünk mindig csak javulni fog. Az 
eddig nélkülözők, állástalanok ke
nyérhez jutnak, mert nem szabad, 
hogy egyetlenegy éhező magyar is 
legyen közöttünk és a zökkenőkön 
áthaladva, az uj helyzetbe történő 
beilleszkedésünk útjába került aka
dályokon túljutva, lassan-lassan át
esünk az átmeneti időszakon és 
belezakkanunk a panasznélküli nor
mális élet gyorsabb előrejutást 
biztosító rendes kerékvágásába.

Márkus László.

Mire való a Kárpátok gerince?
Az a hatalmas körivszerü vonal, ame

lyet a természet gigászi erői tornyosi- 
tottak fel a középső Duna kezdetétől az 
alsó Dunáig, úgy hogy a keleti oldalán 
még egy külön kisebb körhajlással zárja 
körül az erdélyi medence területét, ez 
az erőteljes körvonal nem hiába került 
oda a Duna-Tisza völgyei és síkságai 
fölé, hanem védővonalnak, határnak 
szánta azt maga a természet és annak 
Alkotó Ura, hogy ezen a határon belül 
jól megélhessen a nép, amelyik a Duna- 
Tisza síkságán hazát alapított magának.

Próbáltak ezen a földön mások is 
megtelepedni, de hosszabb időre nem 
sikerült itt országot alspitaniok sem a 
kitünően harcias hunoknak, sem az 
avaroknak, akik mindig harcban állot
tak szomszédaikkal és amint meggyön
gült a fegyveres erő összetartása, azon 
módon rájuk rohantak az ellenséges 
szomszédok és elpusztult a hóditó nép 
Európa színéről.

Maga a hatalmas római impérium 
sem tudta itt a lábát hosszabb időre

megvetni, mert csak a dunántúli Pan
nóniára és az erdélyi Dáciára terjesz
tette ki a figyelmét. Nem vette figye
lembe, hogy ez az egész terület a sík
ságokkal és folyókkal összefüggő egé
szei alkot a Kárpátok ivétől a Alsó- 
Duna és Dráva folyásáig s aki csak 
egy részt akar belőle, az nem lesz itt 
állandóan ur. Később a morvák próbál
koztak az északnyugati részen birodal
mat szervezni, de azoknak sem sikerült. 
A bajor fejedelem meghívta ellenük az 
Alsó-Duna síkságán élő magyarokat és 
azok meghiúsították a morva szerve
zést. A magyarok aztán még a görög 
császárok szövetségében a fejlődő bol
gár birodalmat is meghiúsítva, kedvet 
kaptak arra a Duna-Tisza vidéki sík
ságra, amelyen már átvonultak. Ezt sze
melték ki jövő hazájuknak a Kárpátok 
gerincéig.

S ami eddig egy népnek sem sike
rült, az most sikerült a magyarnak. Be
vonult ide és hazát szerzett a nagy fal
lal övezett síkságon és a folyók völ
gyein. Felhatolt addig, a meddig na
gyobb hegygerincek nem állottak útjá
ban. Könnyű volt legyőzni a síkságon 
élő szervezetlen néptörzseket, a hegyek 
közt élő népek pedig önként meghó
doltak az erős uj népnek, aki nem bán
totta őket, sőt szívesen látta azokat or
szágában, hiszen hasznukat vette föld
művelésben, bányászatban, iparban. Las
sanként testvéresült velük.

Az egyik pápai követ később Magyar- 
ország felvidékén járva, azt a jelentést 
tette Rómában, hogy a szlovákok úgy 
elvegyülnek a pogány magyarok közé, 
mintha azokkal egy néphez tartoznának.

A magyarok is megpróbálták Európa 
nyugati és déli népeit sarcolni. Számos 
hadjáratokat indítottak mindenfelé és 
féléimét gerjesztettek gyors lovaikon 
nyilzáporukkal. Akkoriban igy imádko
zott Európa nyugati népe : „A magya
rok nyilaitól — ments meg Uram min
ket !“

Végre aztán megsokalták a több mint 
fáiszázados rabló-pusztitó hadjáratokat 
és a német fejedelmek sikeres ellen
állást szerveztek, amelyben a sarcolókat 
alaposan legyőzték.

Éz a tény megmutatta a magyarok
nak, hogy nem járnak helyes utón. így 
ellenük fordul Európa.

Géza fejedelem letelepítette a magyar 
népet és békében akart élni a szom
szédaival. A fiát pedig egészen úgy ne
veltette, hogy megértse az európai né
peket. Látta a keresztény vallás fon
tosságát s azért a fiát is keresztény fe
jedelemnek szánta.

Istvánból valóban lett keresztény fe
jedelem. Ő alapította meg Magyarorszá
got a Duna-Tisza medencében, a Kár
pátok hatalmas határgerincéig. Égy egész 
életet töltött evvel. Égész lelkes mun
kája és nappali fáradsága, éjjeli imája 
és jótettei mind ezt célozták. Egyháza
kat, kolostorokat, püspökségeket alapí
tott, hittérítőket hivatott be és maga is 
hirdette népének a hitet.

Mikor pedig a rokon Koppány ellen
állott a pogánysággal: nem habozott az 
ellenszegülő rokont fegyverrel leverni. 
Nem hagyta a Tiszántúlt és Erdélyt 
sem. Ott is nagy erővel megalapította

az uj hit uralmát. — Élete végén már 
olyan országot alapított, amely az ő 
nyomain évszázadokig fennállhatott.

Neki sikerült, ami a hunoknak, ava
roknak nem sikerült.

Annyira sikerült, hogy ezer év múlva 
is ünnepli Szent Istvánt a magyar nem
zet, mint országa, népe megszervezőjét.

Hogy időnként belső viszályok idején 
elhomályosult az a tiszta fény, amit 
István hagyott országára, ez az elho- 
mályosodás hosszabb-rövidebb pusztu
lásba döntötte az országot. Tatárok, tö
rökök dúltak rajta és a nép részben 
vagy egészben szolgaságba került. Nyu
gatról is kiterjedt rá Ausztria urainak: 
a Habsburgoknak elnyomó uralma.

De ezt mind kitudta heverni a ma
gyar nemzet, ha összetartott és Szent 
István intézményeit, szervezetét vissza
állította az országba.

Ilyenkor mindig sikerült a Duna-Tisza 
medence egységét a Kárpátok hatalmas 
védőfaláig kitolni és megvédeni.

A világháború után széthullott, fel
bomlott magyar nemzet igen nagy meg
próbáltatásokat állott ki. Saját népe 
szociális forradalomba merülve, a végső 
pusztulás karjaiba dobta magát. A szé- 
ieken lakó nemzetiségek mind föltá
madtak ellene és sikerült Trianonban 
úgy megcsonkítani Szent István országát, 
szomszédai úgy leláncolták, hogy a me
nekülés alig látszott lehetségesnek. De 
Horthy Miklós kormányzó szervező nagy 
munkájával újra megindult a csonka or
szág reorganizálása és a békés, két évti
zedes munkával jelentékeny sikereket 
mutat. Sikerült a belső helyzet megjavítá
sa, sikerült hatalmas barátokat szerezni, 
akiknek segítségével megindult a visz- 
szaszerzés, harc és véráldozatok nélkül.

A felvidéki magyarság felszabadító 
munkája sikerült. És ez a siker arra 
biztat minden magyart, hogy további 
összetartással s az ország kormányzó
jának bölcs és erélyes vezetésével a 
felszabadítás és egyesítés nagy munkája 
tovább is sikerülni fog.

Fegyveres erővel, erőszakkal nem le
het dolgozni, ez nem is kívánatos, hi
szen a magyar nem elnyomó hóditónak, 
de testvérnek akar bevonulni régi test
vérei közé. Némely népek most is szí
vesen várják, de megjön az ideje, ami
kor a helyzet megérik erre és mindenütt 
belátják, hogy a magyar a történelmi jog 
mellett jobb helyzetet is tud adni test
vérnépeinek, mint más idegen nem
zetek.

A német nemzet és az olasz nemzet 
nagynevű vezérei tudják a módját uj 
helyzetek kialakításának és az elhibá
zott párisi békeszerződések megjavítá
sának.

Ennek mind eljön az ideje és akkor 
majd Horthy kormányzó hadserege: a 
magyar honvédség ismét megindul uj 
állomások felé, hogy kiterjessze a ma
gyar határokat mindenfelé a Kárpátok 
gerincéig. Ez a magyar remény. X.

A tornaijai járás uj tisztiorvosa. A
tornaijai járás katonai parancsnoksága 
dr. Ragályi Nándor volt rimaszombati 
kórházi orvost a tornaijai járás tisztior
vosi teendőinek ellátásával ideiglenesen 
megbízta.

W *  A Polgári Körben folyó évi december hó 17-én, szombaton este 9 órai kezdettel táncest.
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Szüllő Géza nyilatkozata a határon 
túl maradt magyarság sorsáról.
A Pesti Hírlap kérdést intézett S z ü l l ő  

G é z a  titkos tanácsos, felsőházi taghoz, 
a felvidéki magyarság vezéralakjához, 
hogy miként látja a határainkon túl ma
radt magyarság sorsát, mire Szüllő Géza 
a következőkben válaszolt:

— Kétségtelen, hogy az új határokon 
túl maradt magyarság feszitő ereje lé
nyegesen kisebb lett, mint eddig volt. 
A felvidéki magyarság eddig nemcsak 
kultúrális és gazdasági alapon, hanem a 
politika erejével is igyekezett magán 
segíteni és éppen a politikájának a si
kere volt, hogy a magyarság mint egy
séges tömb leszakadt a csehszlovák 
állam testéről. Az ottmaradt magyarság 
már nem ilyen erős politikai egység, 
mert szétszórtan, egymástól távol álló 
vidéken és városokban lakik. Ennek a 
magyarságnak most már nem politikai
lag, hanem

a kulturális és gazdasági erőfor
rások gyűjtésével kell boldogulá

sának útját megteremtenie.
Attól nem kell tartani, hogy bármilyen 
más nemzetiségi politika elidegenithetné 
ezeket a magyarokat az anyaországtól, 
mert az emberi lélek, különösen pedig 
a magyar lélek olyan, hogy minél erő
sebb nyomás nehezedik rá, annál ellen- 
állóbbá válik. — Az új határokon túl 
maradt magyarságnak

a nagyobb létszámú szlovákság
ban kell a megértő védelmezőjét 

keresni,
mert ha más nyelven beszél is a szlovák 
és a magyar ember, de az ezeresztendős 
együttélés következtében a két nép 
lelkisége körülbelül ugyanaz. Ezt az 
irányt képviseli és tartja fenn Szlová
kiában az én legkedvesebb tanítványom, 
E s t e r h á z y  J á n o s .  A Szlovákiában élő 
magyarság fennmaradását legjobban az 
fogja biztositani, ha maga teremti meg 
létének feltételeit és ugyanolyan igye
kezettel és energiával dolgozik nemzeti 
léte érdekében, mint ahogy a nálunk élő 
nemzetiségek keresik boldogságukat.

Leventék avatási ünnepélye.
Osgyán, dec. 7.

A község lakossága, apraja-nagyja 
még a cseh uralom alóli felszabadulás 
örömmámoros hangulatáhan él ; a húsz 
évig elrejtett hazafiui érzelmek a buda
vári királyi palotából eredő melegszívű 
kormányzói szózatra lángra lobbantak 
nemcsak azok szivében, akik még a 
régebbi idők harcosai voltak, hanem az 
ifjúságnál is, kiket az érzelmek elnyo
matása csak magasabbra hevített ma
gyarságában a szomorú 20 esztendő 
alatt. De nagyban fokozódott a fellán
goló érzelem a bevonuló magyar csil
logó szemek és meleg arcok rég nem 
látott, földetrázó pattogó lépésekben 
nőtaszóra áthaladó, honfoglaló magyar 
honvédek, magyar huszárok tekintete és 
látása folytán is.

Ez ismétlődött meg dec. 7-én is. Már 
kora reggel az ifjúság levente szaka
szokba osztva vonult ki a Hevesmegyé
ből érkező levente-avató disz-század 
fogadására, hol az üdvözlő beszédet 
Nagy-Molnár János községi biró intézte 
a megérkező leventékhez a község ne
vében, mig az osgyáni leventék részéről 
Záhonyi Károly levente üdvözölte őket. 
Ezen meleg fogadtatásra Szulyovszky 
Dénes oktató válaszolt az érkező leven
ték részéről, majd az összes leventék a 
leventezenekar pattogós ütemü indulói
nak hangja mellett a községbe vonul
tak be. Mielőtt azonban a község szé
léhez értek volna, diadalkapu állta útju
kat, ahol a község egész lakossága élén 
Markos Gyula oki. tanitó fogadta őket.

A községbe való beérkezés után me
leg reggeliben részesültek a vendég
leventék, majd a hitfelekezetek templo
maiban isteni tiszteleten vettek részt.

Az isteni tiszteletek után a helybeli 
hősök emlékműve előtt sorakoztak fel 
négyszögletes vonalban a helybeli ka
tonai század részvétele mellett a levente 
avatási ünnepséghez. A levente-zenekar 
nyitotta meg az ünnepélyt a magyar 
nemzeti ima hangjaival, a himnusszal s 
utána a r. kath. és evang. hitfelekeze
tek lelkészei mondottak mély hazafias 
érzésű üdvözlő beszédet. A róm. kath. 
ifjúság részéről Simkó Rózsi, az evang.

ifjúság részéről pedig Szántó Böske léptek 
elő s keresetlen meleg szavak kíséreté
ben virágcsokrot nyújtottak át a disz- 
század parancsnokának, mig Lehoczky 
András a frontharcosok nevében üdvö
zölte a kedves vendégsereget és azok 
vezetőségét.

Az avató leventeszázad által ajándé
kozott zászló átadása előtt Novák János 
kál-i levente tartott avató-beszédet, 
majd azt átadva Lámer Ferenc szűcsi 
főoktató intézett meleghangú üdvözlő
beszédet a felavatandó osgyáni leven
tékhez, s majd Láhmer Ferenc szűcsi 
főoktató a zászlót átadva, amit úgy az 
átadó, mint az átvevő leventék megcsó
koltak, Molnár Sándor helyettes fő
jegyző tartott a leventék részéről 
hazafias, fűztől hevített köszönő be
szédet. — Majd Kecskés István káli 
levente szavalata után az osgyáni le
venték a levente-avató diszszázad elé 
léptek s a felavatás jeléül egymással 
kezet szorítva, egyenkint levente-sapkát 
tett fejére minden uj levente.

Szavalás alkalmával Horváth László 
és Illés Kálmán osgyáni leventék külön- 
külön kitüntetésben részesültek azért, 
mert a magyar nemzeti szinü zászlót a 
cseh csendőröknek ellenszegülve, eldug
ták s egy egész éjszakán keresztül egy 
épülő ház udvarán a meszes gödörben 
őrizték.

Az ünnepély a hősök emlékének meg
koszorúzásával véget ért s ez alkalom
mal a koszorút Vernács Dezső eger- 
bocsi főoktató tette le az emlékmű 
talpazatára hazafias megemlékező sza
vak kíséretében.

Utána a katonai század, valamint a 
levente disz-század a hősi emlékmű 
előtt diszlépésben elvonult s ezzel a 
hivatalos ünnepség véget is ért.

Délben a község a vendég levente
századot megvendégelte, mely lelkes 
hangulattal az esti órákban hazautazott, 
a közönség pedig egészen a vasútállo
másig kisérte ki s egy felejthetetlen 
örömünnep emlékével intett búcsút a 
távozó leventéknek. KI.

Á tékozló magyar hazatérése.
„Fölkelvén, elmegyek az én 
Atyámhoz."

Lukács ev. 15:18.
Ha hitték volna társai, 
kikkel együtt őrzé a kondát, 
tán megszánták volna a sorsát, 
így? Csak nevették, kigúnyolták.
Mondhatta volna : úrfi volt, 
mig mindent el nem tékozolt.
Most? örülhet a vályú mellett, 
ha étele moslékból tellett.
Mocsokba fúlt, de nem hiú, 
mert ő a t é k o z l ó  f i ú !

Ám egyszer csak feléledt benne 
az eltemetett, régi lelke.
Megyek, megyek az én Atyámhoz, 
a rég elhagyott, ősi házhoz !
Nem várok én már uraságot, 
a szolgaság is boldogság ott.
E csürhe közül fölkelek 
s az én Atyámhoz elmegyek !

E szent lecke nekem szól, érzem.
Rám hull s pirosra gyújt a szégyen, 
beszél a múlt, ha hallgatok, 
mert t é k o z l ó  m a g y a r  v a g y o k !

Eltékozoltam ezer évet 1 
Nem tudtam mást, csak úrnak lenni, 
másért vérezni, mást etetni, 
s örültem, mikor éljeneztek, 
úri, nemes népnek neveztek, 
így prédáltam el ezer évet, 
s csak Isten szent szerelme védett, 
hogy mindenestől ott nem vesztem, 
s bár kifosztva, de megjöhettem.
Most itt állok a kapuboltban.
A diszmagyar lefoszlott rólam.
Csak rongy takarja testemet. 
Befogadtok igy engemet?
Örökségemre nem vigyáztam.
Minden kincsem széthajigáltam, 
erőm másokra pazaroltam 
s már véreztem, de még daloltam.
Mikor már jól elfolyt a vérem 
a másokért - vitézkedésben, 
s mikor már mindent nekik adtam, 
a kultúrám, a kenyerem, 
s felhiztak jól a földemen, 
barátaim nélkül maradtam. 
Szomszédaim osztoztak rajtam.
És négy felől is téptek, 
akik belőlem éltek I

Most itt állok a kapuboltban 
s már nem vagyok az, aki voltam. 
Tán meg se ismernétek engem, 
hiszen húsz év telt el felettem, 
s az ünneprontó idegenben 
a régi hangom ottfeledtem.
Nem mondom m á r : Hajrá, gyerünk, 
s mit bánom én, mi lesz velünk !
Sőt meggondolom minden léptem. 
Ott veszett régi hetykeségem.
Hozom a puszta lelkemet.
Befogadtok igy engemet?

Székrekedés
zavarólag hat az emésztésre és a 
vért is beszennyezi. Émelygést, 
fej- és derékfájást, idegességet 
és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor

Egyik az életét —
másik a vagyonát.

Ti éltetek az ősi házban, 
mig én más robotján jártam, 
s tudom, hogy nem sok változás van. 
Bár szűkebb lett az atyai telek, 
de maradtak a régi emberek. 
Maradtatok úri magyarnak, 
kik jószóért mindent odadnak 
cimborának, vagy idegennek, 
de testvérükkel perlekednek, 
s egy vétett szóért vérre mennek.
Én csak sebesült lelkemet hozom.
Uj gazda jár az ős hegyormokon.
De e kifosztott puszta lélek 
szent szándékkal repes felétek.
Mert nehéz vizsgán estem át 
és most hozom a diplomát.
Tudom tűrni a szenvedést.
Tanultam uj értékelést.
Már nem nézek címert és címet,
Csak magyar szót és magyar szivet, 
s hányódjék bár a szemeten, 
csak igazán magyar legyen, 
a szemétről is fölveszem.
Most itt állok a kapuboltban 
s mögöttem még egy millió van, 
ki velem együtt küzködött 
s most helyet kér a béresek között. 
Van még egy zug az ősi telken? 
Fogadjatok be oda engem, 
hogy sebeimet felmutassam 
s példa gyanánt tanuljon rajtam, 
ha önmagának jót akar, 
az összes tékozló magyar 1 

Felvidék, 1938. november.
Konkoly-Thege István.

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ f f  
♦  «

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

Népszámlálás december 15-től dec. 
22-ig a felszabadított Felvidéken.
A központi statisztikai hivatal 

az anyaországhoz visszacsatolt te
rületen december hó 15 ike és 
22-ike között népszámlálást vé

gez,
melynek helyi irányítása és ellenőrzése 
a járási katonai parancsnok feladata. 
Az összeírást a központi statisztikai hi
vatal irányelvei szerint számláló bizto
sok végzik a helyi polgári közigazgatási 
megbízottak és a rendelkezésre bocsá
tandó munkaerők közreműködésével.

A számláló biztosokat az erre minden 
tekintetben megfelelő egyénekből jelölik 
ki s a munkálatok helyi elvégzése és 
gyors lebonyolítása érdekében minden 
város, nagyközség, vagy körjegyzőség 
székhelyére a helyi viszonyok figyelem- 
bevételével a szolgálat ellátására alkal
mas egy, vagy több, fegyvergyakorlaton 
lévő emléklapos tisztet, vagy pedig 
karpaszományost osztanak be.

A népszámlálási adatok az 1938 
december 14 röl 15-re forduló 
éjjeli állapot szerint Írandók ösz- 

sze
s nemcsak a népesség összeírására,hanem 
az ingatlan és állatállomány összeírására 
is vonatkozik. Az eljárás az e tárgyban 
kiadott felsőbb hatósági rendelkezések 
szerint történik.

A városbiró ez úton is felkéri a 
város lakosságát, hogy a nép
számlálási biztosokat ezen fontos 
munkájukban legteljesebb mér
tékben támogatni s részükre min
denben a legpontosabb adatokat 

szolgáltatni szíveskedjék.

(Régi történet.)
Irta: Soós Gyula.

Egyetlen rövid utcája volt akkorjában, 
de ma sem lehet sokkal több Magyar- 
pokorágynak, annak a kis gömöri fa
lucskának, amelynek népét szelíd palóc
gúnnyal fertályosnak csúfoltak régidőben 
a mögötte fekvő falvak: Perjése, Pádár 
lakói. Sok, sok verekedés lett a vége a 
csufondároskodásnak, amolyan inkább 
kedélyes, mint véres mérkőzés, amelyeken 
éppeg annyi vérecske folyt csupán, a 
mennyit a virtus szinte megkívánt. Mert 
a gömöri magyar nem volt bicskázó 
természetű soha, legfeljebb a szekérlőcs 
vagy a vendégrud került olykor nyo- 
matéknak a kezeügyébe.

Nem azért mondom, mert az én fa
lum, de leginkább a pokorágyiak marad
tak győztesek a — vitában még az én 
időmben : a kilencvenes években is. Az 
is igaz, hogy ők könnyebben bírták. A 
dolog rendesen úgy folyt le, hogy a 
perjésiek meg a pádáriak, amikor fát 
fuvaroztak Szombatba, nem kerülhették 
meg Pokorágyot, mert nem volt más ut 
a városba, a pokorágyiak meg sohasem 
kerültek a két falu határába. Ők tehát 
— ügyvéd nyelven szólva — birtokon 
kívül voltak és ha megannyian jöttek 
is a perjési, pádári szekeresek, a mi 
falunk népe szép nyugodtan gyűjthetett 
erőt „lelkileg" a korcsma kecskelábu 
asztalai mellett, amig amazok megér
keztek. Azután a korcsma is úgy állott 
fönn a dombon, hogy onnan könnyebb 
volt lejárni az útra, mint eminnen föl
kapaszkodni egy ital lőre irányában.

Ugyan másról lenne itt szó ebben a 
kis történetben, de nem haragszik meg 
az olvasó, ha egy kicsit megrajzolom a 
pokorágyi magyart, mielőtt visszanéz
nénk a negyvennyolcas időkbe.

Kis falu bizony Magyarpokorágy, de 
mindig okos, református nép lakta, ami 
abból is kitűnik, hogy nemcsak a korcs
ma áll a domboldalban, de a temető 
meg pont a korcsma mögött, a domb
tetőn gyűjtögeti az eltávozottak csont
jait. A temetési menet a korcsma udva
rán jár át, azért nincs is bekerítve az 
udvar. Ennek meg az a jó oldala, hogy 
aki a nyitott sírná! elszomorkodott, idő- 
veszteség nélkül megvigasztalódhat visz- 
szamenet.

Annak a „fertályos" csúfnévnek nincs 
valami nagy feneke. Onnan származik, 
hogy ha a pokorágyi embert kérdik: 
mennyire van ide Szombat? — azt fe
leli : hát egy fertálynyira. Körülbelül 
meg is közelíti az igazságot, ha hazul
ról számítja az utat, mert a város lenn 
fekszik a Rima völgyében. De ha on
nan kell Pokorágyra mennie, bizony 
három fertályóránál is tovább elszuszog
hat az ember a meredek kaptatón, kü
lönösen, ha jól vágott a hetipiac.

(Egy füst alatt azt is megsúghatom 
itt, hogy azért a pokorágyiak nem ma
radtak adósai a perjéseiknek meg a 
pádáriaknak. Az előbbieket elnevezték 
félbolondoknak, a pádáriakat meg egész 
bolondoknak. Á maguk csúfnevét meg 
díjmentesen odaadományozták a zeher- 
jeieknek. — Aminek az volt a magya
rázata, hogy a perjésiek palóctájszólá- 
sát még csak megértették félig, de a 
pádáriak beszédét „egészben" sem tud
ták felfogni a pokorágyiak, akik mindig 
kitartottak amellett, hogy a „zeheriek", 
sem beszélnek oly tiszta magyart, 
mint ők.)

Egyszóval derék, jóeszü magyar nép 
volt a magyarpokorágyi már száz évvel 
ezelőtt is. Álig nehány családot tehetett 
ki valamikor a települők száma : Tankó, 
Koták, Ambrus, Péter a leggyakoribb 
családnév, de a régiek közé tartoztak 
a Koósok,Szabók, Simonok és Figeiek is.

Bizony kár volna ezért a jó magyar 
népért, ha továbbra is idegen szó ko- 
mandérozna fölötte.

Pokorágyi emberről szól ez a kis tör
ténet is, amelyet úgy ötvenegynehány 
év előtt mondott el nékem az öreg Tan* 
kó István.



F.zernyolczszáznegyvenkilenc tavaszán 
p^korágyra is elkerült egy kisebb hon- 
, : d s z a k a s z  toborzás céljából. Sok dolga 
: em a k a d t .  — A korcsma előtt csapra 
ü t ö t t e k  egy hordó bort, megcsendült a 
v e r b u n k o s  nóta és az a pár süldő le
g é n y ,  a k i  még otthon volt, egy bucsú- 
p i M á n i á s t  vetve a csurgónál vizet mére
gető ieányseregre, habozás nélkül bele- 
p a r o l á z o t t  a nagybajuszu honvédkáplár 
m a r k á b a .

Egyszer csak odaáll a káplár elé egy 
ö r e g  magyar.

— Aggyisten !
No, mi az, apám — fogadta a káp

lár a  köszöntést.— Tán csak nem akar 
k e n d  is fölcsapni katonának?

- Nem én, öcsém, ne is csufolódjál.
— Dehogy is csúfolom én kigyelme- 

det. Dehát az úgy van, hogy a fiatalja 
való a puska alá.

— Nem is azért jöttem. Adót fizetnék.
—  A d ó t ?  Nem kér azt kendtől senki.
— Csakis azért. Merthogy én úgy 

g o n d o l o m ,  édes öcsémuram, hogy adó 
T kell a honvédek tartásához. Meg lő
p o r r a ,  miegyébre. Mármost én, öreg 
T a n k ó  Bálint, úgy gondoltam, hogy van 
o t t h o n  a ládafiában, a tisztaruha között 
o é h á n y  tallérocskám. Azt felajánlanám. 
A kardot emelni már nem igen tudom, 
d e  a  pénznek jó helye volna a haza 
o l t á r á n .

A honvédkáplár megilletődve nyúlt az 
ö r e g  keze után :

Isten éltesse kigyelmedet ! Jó ma
gyar  ember kelmed. Hát majd meg
m o n d o m ,  hol ajánlja fel a pénzét: Benn 
székel a bizottmány a városban.

— Hát csak azért. Jó szívvel adom. 
M e r t  t u d j a  öcsémuram, nem az a ren
d e l t e t é s e  a pénznek, hogy akkor is el- 
t í u g d o s s á k ,  amikor a haza szükségben 
van. Tisztalelkü ember azért is gyűjtö
g e t i  becsülettel szerzett vagyonkáját 
t szta helyen, hogyha eljön az ideje, jó 
c é l r a  fordítsa. A zsugori meg úgy félti, 
• ,ogy a  legszennyesebb helyekre dugja, 1 
nehogy valaki is ráakadjon. Aztán ahogy 
g y ű l  a  pénze, a lelke is hozzámocsko- 
l ó d i k ,  osztán még jobban dugdossa. 
Kel l  l e n n i  olyannak is, aki a hazának 
ajánlja a  vagyonát. Egyik az életét — 
másik a  pénzét.

* * *
.Messzeföldön őriztem ezt a kis tör- 

én.etet  s vele Magyarpokorágy, gyer
m e k k o r o m  feledhetetlen helyének emlé

kéi ,  És készültem újra oda....
B á t y i  már otthon van. De Magyar

pokorágy — még nem magyar... Hogy 
; magyar sorsot ily véres iróniának kell 
p é l d á z n i a  ! . . .

S z e r k e s z t ő  U r ! Hát én már nem me
g l e h e t e k  az é n  magyar falumba? 

(Magyar-Alsópokorágy a határkiigazi- 
s o r á n  Magyarországnak Ítéltetett. 

Bizonyára örömmel veszi ezt tudomásul 
r ó - b a r á t u n k ,  aki most már hazajöhet 

k i c s i  f a l u j á b a .  Szerk.)

A rn.kir. minisztérium 8280/1938. M. E.

számú rendelete
a váltók fizetés végetti bemutatásának 
ss az óvás felvételének elengedéséről a 
M a g y a r  Szent Koronához visszacsatolt 

területeken.
A m. kir. minisztérium az 1938. XXXIV. 

t-, c-w 4. §-ában foglalt felhatalmazás 
a lp ján a következőket rendeli:

!• §•
1. Az 1938. évi november hó 5. nap

ján vagy ezután lejárt vagy lejáró olyan

váltót, amelynek alapján a visszacsatolt 
területeken lakó természetes személyt 
vagy ott székhellyel biró jogi személyt 
vagy céget — a külön jogi személyiség
gel nem biró cégeket, valamint a kül
földi cégek telepeit (fiókjait, képviselete
it) ideértve — terhel váltói kötelezettség, 
a fizetés hiánya miatt érvényesíthető 
visszkeresetnek bármely váltókötelezet
tel szemben való fenntartása céljából, 
úgyszintén telepitett váltónál az elfogadó 
vagy kibocsátó elleni váltókereset fenn
tartása céljából a m. kir. minisztérium 
további rendelkezéséig fizetés végett 
bemutatni és ennek, valamint a fizetés 
nem teljesítésének tanúsítására óvást 
felvenni nem kell. Ugyanez áll a keres
kedelmi utalványra és a közraktári 
jegyre is.

2. Az 1. bekezdés rendelkezéseit az 
olyan váltók tekintetében is alkalmazni 
kell, amelyeken telepesként az 1. bekez- 
alá eső személy vagy cég van kijelölve, 
még ha a váltókötelezettek egyike sem 
esik az 1. bekezdés alá.

3. A jelen §-ban foglalt rendelkezések 
ellenére felvett óvás érvénytelen, annak 
költsége a váltókötelezetteket nem ter
heli.

2. § .

 ̂ A jelen rendelet kihirdetésének nap
ján lép hatályba.

Budapest, 1938. évi november hó 18. 
napján.

D r .  v i t é z  I m r é d y  B é l a  s .  k .  
m. kir. miniszterelnök.

Külkereskedelmi közlemények.
A Felvidék az exportba és importba 

ugyanúgy kapcsolódik be, mint az anya
ország.

Azok a cégek, melyek külföldről kí
vánnak árút behozni, a behozatali enge
dély iránti kérelmet az előirt nyomtat
ványon a m. kir. külkereskedelmi hiva
talnál nyújtják be. A nyomtatványok ne
vezett hivatalnál vagy a kassai keres
kedelmi és iparkamaránál 16 fillérért 
igényelhetők. A cégek az iparigazolvány 
számát is vezessék rá a behozatali en
gedélyre. Ugyanez az eljárárás a Cseh
szlovákiában vásárolt, ott már kifizetett, 
de még a visszacsatolt Felvidékre be 
nem szállított áruknál is. Ezeknél a cik
keknél a kérelmezők külön jelöljék meg, 
hogy az áruk ellenértékét már kifizették.

A kivitelnél a felvidéki cégek ugyan
olyan eljárást tartoznak követni, mint az 
anyaországbeliek. A tanúsítvány űrlapok 
a Magyar Nemzeti Banktól vagy fiók- 

j jaitól igényelhetők.
A felvidéki kereskedők és közületek a 

Felvidéken való felhasználás céljára vám- 
és költségmentesen hozhatnak be tűzi
fát a csehszlovák vagy ruszin területről.

A ezen közleményekre vonatkozó bő
vebb felvilágosítás a külkereskedelmi 
hivatal itteni kiküldöttjénél (Várme
gyeház I. em. 19 ajtó) nyerhető.

H Í R E K
Olvastam,

hogy újabban már Londonban is harisnya 
nélkül járnak a nők. Bár a Sereg delhölgyei 
itt nálunk már emberemlékezet óta hódolnak 
e divatnak, engem mégis meglepett a szélső
ségekbe csapongó divatnak ez az újdonsága. 
Hogy főleg financiális tekintetben praktikus, 
ahoz szó sem fér. Hogy a férfiaknak tetszik, 
ez is holt bizonyos. De hogy általánossá vál
jék, nagyon, nagyon kétlem. Mi lesz ugyanis 
akkor a viszértágulásokkal, selymes gyap- 
jakkal, anyajegyekkel és egyéb foltokkal, no 
meg a hóditó-bóditó, gyönyörűséges haris
nyakötőkkel 1 ?

Olvastam, hogy rádió utján a szivek do
bogása nyolcszáz kilométer távolságról tisz
tán hallható. Hm, hm ! Mindenesetre nagy
szerű, sőt csodálatos. Most már senki sem 
titkolhatja el szive dobogását. De éppen itt, 
ebben van a bökkenő. Hogyan lehet ezuián 
csak titokban szeretni 1 ?

Olvastam, hogy feltalálták a sötétben való 
látást. Tyhü 1 Ez már nem tréfa dolog. Mit 
fogunk akkor még látni, mikor most világo
son is többet látunk, mint amennyit kel
lene 1 ?

Nem, bizony mondom, nem jó ha sokat ol
vas az ember, ügy kevesebbet tud ugyan, de 
legalább nem zavarja semmi boldog nyugal
mát. ^

^£7vgus.
Lukács Béla államtitkár. A kor

mányzó a földmivelésügyi miniszter elő
terjesztésére V i t é z  L u k á c s  B é l á t ,  Miskolc

törvényhatósági joggal felruházott város 
főispánját földmivelésügyi államtitkárrá 
nevezte ki. A kinevezés hírét a földiek 
örömével vettük és közöljük.

Kérelem. A város vezetősége kéri 
mindazokat az amatőr fényképészeket, 
akik a november 10-iki bevonulási ün
nepélyről felvételeket készítettek, hogy 
ezen felvételekből 1— 1 példányt a vá
rosi emlékkönyvben vaió megőrzés végett 
a városháza 5. számú szobájában átadni 
szíveskedjenek.

A Gömör-Kishonti Muzeum Egye
sület választmánya felszabadulásunk 
óta első ülését f. hó 14-én este tartotta 
meg a főgimnázium tanácstermében, 
H ű v ö s s y  L a j o s  alelnök vezetése mellett. 
A választmány — melynek soraiban 
megjelent L o y s c h  Ö d ö n  nyug. gimn. 
igazgató, múzeumunk érdemekben gaz
dag volt igazgatója is, kit az elnöklő 
Hüvössy Lajos melegen köszöntött s 
az egész választmány örömteljesen üd
vözölt. — Loysch Ödön erre vonatkozó 
referátuma és többek hozzászólása után 
egyhangúlag elhatározták a Gróf András- 
sy Dénes hagyatékából a muzeum 
egyesületet illető, nagy értéket képviselő 
képek, rézkarcok, szobrok megigénylé- 
sét, a muzeum egyesület megfelelő át
alakítását s ez utóbbit illetőleg egy 
szükebbkörü bizottságot küldöttek ki.

A rimaszombati iparosok szeretet
teljes, meleg fogadtatása Budapesten.

Folyó hó 11-én tartotta meg közgyű
lését az Ipartestület Országos Központja 
Budapesten. Városunk iparosságát Va- 
laszkay Rezső ipartársulati elnök, Siposs 
József, Gecse József, Teleszniczky Fe
renc és Kovács Lajos választmányi ta
gok képviselték. A közgyűlést megelőző 
este ismerkedési estély volt a Británia 
szálló dieztermében, ahol báró Kruchina 
Károly dr. nyugalmazott államtitkár — 
a kisiparosok nagybarátja — és nagy
számú közönség előtt tett tanúbizonyságot 
Ipartársulatunk népszerű elnöke: Va- 
laszkay Rezső arról, hogy amit az ipa
rosság érdekében magára vállalt, azt a 
legnemesebb módon töltötte be. Alapos 
tárgyilagossággal felkészült beszéde 
nagy lelkesedést keltett. Beszédét per
cekig tartó zúgó tapssal — éljen Rima
szombat, éljen a Felvidék ! — lelkes 
kiáltásokkal fogadták. A jelenvoltak szá
mára felejthetetlen ez. Másnap a köz
gyűlésen hasonló ünneplésben volt ré

sze a rimaszombatiaknak, ahol a meg* 
hatódottságtól elérzékenyült hangon kö
szönte meg Valaszkay Rezső a vissza
csatolt Felvidék iparos küldöttsége ne
vében is a meleg fogadtatást.

Kárpátegyesületi karácsonyfa-ünne
pély. A Magyarországi Kárpátegyesüleí 
hagyományaihoz híven a visszacsatolt 
Felvidéken is megrendezi ezentúl kará
csonyfaünnepélyeit, amelyeken szegény- 
sorsú gyermekeket, részesít szeretetado- 
mányokban, a szeretet melegét sugárzó 
karácsony jegyében. Az anyaországhoz 
visszakerült rimaszombati Kárpátegye
sület első karácsonyfaünnepélye szom
baton, december hó 17-én d. u. 6 óra
kor lesz a Rimaszombati Polgári Kör
ben, ahol a Kárpátegyesület családi haj
lékra talált az elnyomatás húsz nehéz 
esztendeje alatt. A karácsonyfaünnepélyt 
a Kárpátegyesület központjának meg
bízásából a „Sólyom síosztály" rendezi 
meg a rimavölgyi osztállyal karöltve s 
az ünnepélyre a Kárpátegyesület min
den tagját és barátját ezúton szeretettel 
meghívja a rendezőség. A „Sólyom si- 
osztáiy" részéről Budapestről két autóval 
érkeznek vendégek, akik az ünnepély után 
a Polgári Körben rendezendő közvacsorán 
vesznek részt. — A vacsorára jelentke
zéseket elfogad a kör házfelügyelője.

A határkiigazitási bizottság mun
kálatai során a demarkációs vonal meg
húzásával járó sérelmek a lehetőség 
szerint kiküszöböltetnek. Bennünket ér- 
deklőleg fontos, hogy a Budapest-Kassai 
műút mentén a szabadkai hídnál vont 
vonal megszűnik, Szabadka visszakerül 
Rimaszombathoz s a közlekedés igy 
Budapest felé teljesen szabaddá tétetik. 
Magyarországhoz csatoltatik Alsópoko- 
rágy és Balogpádár, e két magyar köz
ség is s általában észak felé a határ 
mintegy három kilométerrel bővül. A 
határkiigazitásról részletesen annak ide
jén referálunk.

A Nemzeti Filmszínház december 17. 
és 18-án (szombaton és vasárnap) per
geti le a legkedvesebb magyar zenés 
vígjátékot „A leányvári boszorkányát, 
Csortos Gyula, Szörényi Éva, Szombat- 
helyi Blanka, Hámori Imre, Vaszary Pi
roska, Pethes Sándor és Rátkay Már
tonnal a főszerepekben. A filmet 16 éven 
alóliak is megtekinthetik. Előadások: 
szombaton este 8 órakor, vasárnap dél
után 3 és fél 6 és este 8 órakor.
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Változás a „Hungária" vezetésében.
A rimaszombati „Hungária" szálloda, 
étterem és kávéház vezetését és igaz
gatását — értesülésünk szerint — K o r á n y i  
Z o l t á n ,  a Foto-Lux tulajdonosa vette át. 
Ismerve az új igazgató haladó szellemét, 
művészi Ízlését és agilitását, az ö kezé
ben a „Hungária" üzeme nagy lendüle
tet nyer és a haladás, fejlődés biztos 
útjára lép.

Felhívás a Rimaszombatban érett
ségizettekhez. A Rimaszombatban érett
ségit tett Ö r e g á i á k o k  T á r s a s á g a  meg
alakítása és egy esetleges közös érett
ségi találkozó iránt érdeklődőket kérjük, 
szíveskedjenek címüket G r o ó  Béla dr. 
igazgató-főorvossal, Budapest Margitszi
get közölni.

Rimaszombati jótékony egyesületek 
teadélutánja. Vasárnap délután nagy
számú közönség jelenlétében rendezték 
meg a rimaszombati jótékony egyesüle
tek műsoros teadéiutánjukat a Hungá
ria szálló emeleti nagytermében, a ka
rácsonyi segélyakció javára. A műsort 
Holéczyné-Jaczkó Ilona hangulatos pro- 
lógjával Baksay Éva vezette be, majd 
táncszámok és szavalatok következtek, 
amelyeket a közönség zajos tapsokkal 
jutalmazott. — A hölgyek által vezetett 
büffé mindvégig nagy forgalmat bonyo
lított le s a magyar ruhás lányok tea
szolgálata is pompásan működött, úgy 
hogy a késő délutáni órákban még pa
rázs táncra is sor került. A rimaszom
bati jótékony egyesületek által megren
dezett és teljes erkölcsi és anyagi si
kerrel záródott teadélután rendezőbi
zottsága, élén'Samarjay Jánosnéval, ha
talmas munkát végzett, hogy a kará
csonyi segitőakció ezévben is minél 
több szegény családhoz eljuttassa a 
béke és boldogság szent örömét.

A rimaszombati gimnazisták hang
versenye. A rimaszombati állami ma
gyar reálgimnázium „Liszt Ferenc" ze
neköre által december 17-én (szomba
ton) este a Hungária szálló emeleti 
nagytermében rendezendő karácsonyi 
ifjúsági hangverseny iránt rendkívüli 
nagy érdeklődés nyilvánul meg város
szerte. Műsoron csupa karácsonyi té
májú gyermek- és vegyeskari énekszá
mok, valamint zenekari művek szere
peinek, közöttük Kodály Zoltán néhány 
pásztoréneke és karácsonyi kettős kara. 
A lelkes rimaszombati magyar gimna
zisták Kodály Zoltánnak is küldtek meg
hívót s 56-ik születésnapja alkalmából 
meleg szeretettel üdvözöiték. Kodály a 
cseh megszállás idején is éber figye
lemmel kisérte a rimaszombati magyar 
gimnazisták zenekörének működését és 
több ízben támogatta munkájukat hang
jegyadományokkal.

A római csatornahálózat még a mai
viszonyok között is csodálatosan állja 
meg a helyét. A ma élő emberek között 
nagy intelligenciáról tesz tanúbizonysá
got, aki a szervezetére károssá válható, 
felgyülemlett salakok szabályozott leve
zetéséről rendszeresen gondoskodik. Sok 
kellemetlen betegségtől szabadul meg, 
ha minden este lefekvés előtt 2—3 szem 
Artin-dragéet bevéve, előmozdítja a bél
csatorna felesleges salakjának kellemes 
és szabályos kiürülését. A másnap reg
geli béltisztitás annyira könnyű és fáj
dalommentes, hogy pillanatig sem gon
dol az ember arra, hogy előző este has
hajtót vett be.

A magyar Felvidék lelke elevenedik 
meg a T ü k ö r  felvidéki különszámában, 
amely értékes tanulmányok, pompás 
fényképek és reprodukciók érdekes gyűj
teményével mutatja be azt a mérhetet
len kincset, amit a Felvidék minden ma
gyar számára jelent. Cs. S z a b ó  László 
a felvidéki emberről, O r t u t a y  Gyula 
a felvidéki magyar népről, T r ó c s á n y i 
Zoltán a Felvidék régi kulturális életé
ről, G o g o l  ák Lajos a felvidéki váro
sokról, K a m p i s  Antal Kassa művésze
téről, P u k á n s z k y n é  K á d á r  Jolán 
a felvidéki játékszínről, S z a b o l c s i  
Bence a régi felvidéki muzsikáról irt 
ebbe az ünnepi számba. Zsindely Ferenc 
vadásztörténete, Németh László írása az 
ötven-százholdas magyar parasztosztály
ról, Ásguthy Erzsébet és Thurzó Gábor 
elbeszélései s a „Munkák és napok" cim 
alá foglalt szemlerovatok gazdagítják 
még a Tükör decemberi számát, amelyet 
a Budapesten legutóbb rendezett nem
zetközi fényképkiállitás legszebb képei 
diszitenek.

Tóncestély lesz a Polgárikörben ma,
(szombaton) folyó hó 17-én, 9 órai kez
dettel. A rendezőség külön meghívót 
nem küld szét és ezúton hívja meg tag
jait és jóbarátait. Belépődíj tetszés sze
rint. Ruhatár 20 fillér. Meleg és hideg 
vacsoráról, pompás és különféle fajú 
egri borok kiszolgálásáról gondoskodás 
történt.

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
nyekhez mért segítséget kérünk : Kise
lejtezett ruha, cipő, harisnya nem olyan 
nagy érték, mit megterhelés nélkül ne 
adhatnánk oda annak, a ki ruhátlanul, 
dideregve megy a tél kegyetlen hidege 
elé. Szeretetet kérünk, megértést, hogy 
szegény kicsinyeink a Jézuskát ne vár
ják hiába.

Az ideszánt adományokért a cserké
szek minden házba bekopogtatnak.

Visszatekintés.
Húsz éve, hogy befejeződött á világ

háború, húsz éve várjuk reménykedve 
a béke angyalát.

Alig vonult el azonban a világháború 
pusztító réme, máris kigyulladt népek 
és nemzetek lelkében egymás iránt a 
gyűlölet enyésztő lángja s forradalmak, 
háborúk dúlnak ismét mindenfelé.

A várt épitőmunka, mely a háború 
után szükségessé vált, elmaradt s a 
hadvezérek, politikusok és kémikusok 
azon törték fejüket, hogy milyen eszkö
zökkel lehetne megvívni a legközelebbi 
háborút.

A harci technika az elmúlt háború 
óta oly nagy mértékben fejlődött, hogy 
sok meglepetést tartogathatnak az egyes 
államok hadvezetői.

A jövő háborújában nemcsak arra 
fognak törekedni a háborút viselő felek, 
hogy az ellenséges haderőket megsem
misítsék, hanem hogy magát a népet, 
erő- és életforrásait s egész gazdasági 
életüket is tönkretegyék.

Nem a világháború volt az emberiség 
legszivtelenebb és legembertelenebb há
borúja, hanem az elkövetkezendő.

Most nem lesznek frontok, most nem 
lesznek izolált területek, mindenütt érez
ni fogjuk, hogy itt a rém, amely elnye
léssel fenyeget embert, állatot egyaránt.

Egész Európa egy mérhetetlen nagy 
készülődés. Mindenki gyanakszik a má
sikra, mindenki fél s ez a bizonytalan
ság teszi azt, hogy Európa békéje érde
kében az összes európai nemzetek 
harckészen, taipig fegyverben állanak.

Hogy mit emészt meg az ilyen hábo
rús készülődés, az állandó soronkivüli 
gyakorlatok, a rengeteg hadianyag fel
halmozása, arról nem is kell beszélni. 
Ha mindazt a pénzt, ami háborús célokra 
van fordítva, az emberi nyomor enyhí
tésére fordítanák, talán nem volna ily 
rémesen aggasztó a jövő képe.

Forrong az egész világ nemcsak ná
lunk, hanem a tengerentúl is. Békétlen
ség elégedetlenség mindenfelé. Nem 
tudni mikor s nem tudni hol üti fel 
véres fejét egyik napról a másikra is
mét a háború, hogy pusztító erejével 
végig seperjen a világon.

Azok a politikusok, akik a népek 
sorsát tartják kezükben, kétségbeesett 
küzdelemmel iparkodnak megtartani az 
egyensúlyt s elhárítani fejünkről a há
borús veszélyt, amely emberek millióit 
ragadja ki a békés családi otthonból 
s tesz szerencsétlenné sok miilió csa
ládot.

A spanyol polgárháború immár har
madik éve dúl s állandó veszélyt jelent 
Európa békéjére. Európára nézve ezen 
háború kimenetele nem lehet közömbös, 
mert Spanyolországban a bolsevista 
uralomnak diadala, egész Európát annak 
uralma alá hajtaná, ami egyúttal a ke
reszténység vesztét is jelentené. Mig 
nyugaton a spanyol polgárháború vivja 
élethalálharcát, addig keleten Kina és 
Japán közötti konfliktus ütötte föl véres 
fejét.

Középeurópa kérdése is ma még na

gyon kényes, amely bőséges gyüjtőanya- 
got szolgáltat egy újabb, az eddiginél 
még borzalmasabb világháború kirobba
násának.

Középeurópa mindig darázsfészek volt, 
melybe veszedelmes volt belenyúlni s 
most, hogy a világháború után nagy 
nemzetek semmisültek meg s kis nem
zetek keltek életre, tömegek roppantak 
össze s egyedek ragyogtak fel, ebbe a 
nagy nemzetek sehogy sem tudnak be
lenyugodni.

Elégedetlen a világ, ma még sűrű köd 
takarja a dolgok kialakulását, de remél
jük, hogy a múlt eseményein okulva, a 
politika vezető egyéniségei találnak va
lamely kivezető utat, amely végre meg
hozza Európa tartós és maradandó 
békéjét.

A  magyar faluért.
A Felvidéki Első Magyar Parasztis- 

koia beszámolója.
1936 őszén sok nehézséggel, kelle

metlenséggel de annál nagyobb lelkese
déssel, szeretettel és a magyarságért való 
küzdelem hevében kiharcolt Első Ma
gyar Parasztiskoia 1937. január 7-én 
megkezdette működését.

A jobb magyar jövő reménysugara, a 
cseh járom alól való felszabadulás utáni 
vágyakozás, egynéhány lelkesítő megbe
szélés a „Polgárikör" bizalmas helysé
geiben, egynéhány buzdító és bátorító 
cikk a „Gömör", a „Barázda" és a „Prá
gai Magyar Hírlap" hasábjain karikacsa- 
pásszerüen összehozta a magyarságért 
és a magyar faluért dolgozni és áldozni 
kész Rimaszombat és Vidéke, sőt az 
egész Felvidék magyarnak megmaradni 
akaró társadalom minden rétegét.

Az 1937. október 11-iki első felszólí
tásra „.......és legyünk szegények és ár
vák, de azért megtartsuk igaz magyar 
falvainkat, földmiveseinket és munkása
inkat. Ezért törődjünk saját sorsunkkal, 
legyünk bátrak, elszántak és áldozatké
szek, hogy magyarságunk egyetlen tagja 
se éhezzen, egyetlenje ne szenvedjen. 
Neveljünk e célra alkalmas ifjúságot, 
mert nekünk nem mártírokra, élő halot
takra, hanem életerős, élni és fejlődni, 
népünkért önzetlenül dolgozni tudó em
berekre van szükségünk. És éppen ezért 
ide azokkal a becsületes és az itt élő 
magyarságért dolgozni akaró kezekkel, 
valamint a magyar földmivessel és mun
kással érző szivekkel, okos elmékkel, 
hogy megalakíthassuk saját erőnkből és 
szeretetünkből fakadó igazán magyar
parasztiskolánkat....... “. Es hamarosan
40 lelkes rimaszombati és vidéki előadó 
és 5100 korona gyűlt össze, melyhez 
még több természetbeni adakozás és a 
rimaszombat-tamásfalusi nőegylet épü- 
jeteinek rendelkezésre bocsátása járult 
hozzá.

Fülek község Tanácsa. 5588/938. sz.

Hirdetmény,
Fülek község tanácsa ezennel 

közhírré teszi, miszerint bérbe adja 
a község tulajdonát képező Vigadó 
korcsma és vendéglő helyiséget 
1939. évi január hó 1-től számított 
hat évre. Az erre vonatkozó nyil
vános árverés 1938. évi december 
hó 28 án délután 3 órakor lesz 
megtartva a községháza 2. számú 
szobájában.

Az árverési feltételek megtekint
hetők Füleken a községi hivatal
ban, a hivatalos órák alatt.

Fülek, 1938. december hó 11.

A cseh hatóságoknak azonban nem 
volt ínyükre ez a szokatlan és kimon
dottan magyar nemzeti alapon álló szabad 
népnevelő intézmény ily gyors és sze
rencsés kimenetelű megalakulása. Kü
lönféle nehézségek leküzdése és elhári- 
tósa után egy napi késedelemmel és a 
rendőri felügyelet alá való elrendelésé
vel mégis csak megnyílt a legnagyobb 
lelkesedés közepette az Első Magyar 
Paraszt-főiskola.

De hagyjuk abba egyelőre ezeket a 
már csakdidércnyomás formájában fen- 
álló szomorú emlékeket, mert hiszen a 
fődolog, hogy e beszámolónkat már a 
felszabadult magyar ég alatt irhaíjuk. 
Lapunk kisebb terjedelmére való tekin
tettel egyelőre csak igy röviden számol
hatunk be ezen önerőnkből létesített 
nagy jelentőségű úttörő munkáról (mun
katerv és a előadások sorozata a „Gö
mör" 1936. évi karácsonyi számaiban 
olvasható) melyen h e t v e n h a t  18—46 élet
év közötti, magyarságért tanulni és dol
gozni vágyó parasztgazda és ifjú vett 
részt. 3000 katasztrális hold drága ma
gyar ősi parasztföid jogos tulajdonosa 
és hűséges harcosa és művelője, négy 
magyar politikai járás, 24 felvidéki ma
gyar falu (Abaujszinna 4, Alsóbalog 1, 
Alsó Pokorágy 2, Bátka 1, Darnya 4, 
Détér 4, Dobóca 5, Dúsa 1, Felsőbalog
1, Fülek 6, Gesztete 5, Guszona 4, Já
nosi 1, Lekenye 2, Lévárt 1, Nagydaróc
2, Osgyán 3, Páifala 3, Radnót 5, Sánk- 
fala 1, Serke 1, Tamásfala 14, Uzapanyit 
4, és a krisztusi egyház (34 rom. kath. 
28 ref. 14 ev) hívője hallgatta itt a ma
gyar társadalom szinejavából és minden 
rétegéből származó és a falu népéért 
önzetlenül dojgozni kész előadóját. Pa
rasztok, gazdák, iparosok, kertész, er
dész, lelkészek, tanítók, tanárok, ügy
védek, orvosok, mérnökök, közegi-, vá
rosi-, pénzintézeti-, egyesületi- és szö
vetkezeti hivatalnokok és tisztviselők, 
kereskedők sőt még ébresztő költő, iró 
és művész lelkek, agyak és s z i v e k  k ö z e -  

l e á t e k  i t t  a  m a g y a r  n é p  l e g é r t é k e s e b b ,  á e  

e z i á e i g  l e g e l h a n y a g o l t a b b  t e s t v é r e i k h e z ,  
v a g y i s  a  á o l g o z n i ,  á e  a m e l l e t t  m ü v e l ö á n i  

é s  m e g m a r a á n i  a k a r ó  m a g y a r  p a r a s z t t a l  
é s  z s e l l é r  e m b e r r e l .

Már pedig hogy mit jelent mindez 
ránk és egész nemzetünkre nézve, azt 
mindnyájan tudjuk és érezzük, mert hisz 
ettől függ jövőnk, egész életünk és meg
maradásunk.

Ezért mindazoknak, akik e szép népi 
munkán akár erkölcsileg, akár anyagilag 
avagy szellemileg és fizikailag önzetlen 
munkájukkal és áldozatukkal résztvetlek, 
hálás köszönet és Isten éltesse úgy az 
előadókat, mint a hallgatókat, hogy még 
sokat, sokat dolgozhassanak a drága 
magyar föld és szeretett népünk érde
kében. Dr. Machnyik Andor.

Felelős szerk esz tő : Rábely K á r o l y .

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.

E gy újonnan épült, modern

adómentes ház
te ljes  k o m f o r t t a l  — eladó

Cim: e lap kiadóhivaíalában.

KIADÓ LAKÁS. kás fürdőszo
bával, virágos és gyümölcsös 
kerttel Forgách utca 23, szám 
alatt azonnal kiadó.

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

Szeták Pál, Kovács József,
vez. jegyző. közs. biró.

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

Értesítem nb. vásárlóimat, hogy

naponta friss tea-vaj 3.20 P.
kilogramonként, uradalmi teljes tej literje 18 fill. kívánatra 
házhoz szállítva kapható, ugyanitt mindennemű tejtermék a 
legjutányosabb áron beszerezhető T Ó T H  E R N Ő

tejcsarnokában Szijjártó-utca 20.


