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A felvidéki Egyesült Magyar Párt 
rimaszombati nagygyűlése.

JA R O SS ANDOR felvidéki miniszter Rimaszombatban.
(ml) Mi, édes hazánkhoz húsz

éves rabság után visszakerült gö- 
möri magyarok a pusztában járó 
megszomjazott utasember üdítő 
italra vágyásával vártunk a napra, 
mikor a szenvedésteli elnyomás 
hosszú ideje alatt velünk együtt élt, 
de velünk együtt is szenvedett, a 
magyar igazság diadalra jutásáért, 
felszabadulásunkért lankadatlan ki
tartással, fáradhatatlanul dolgozó 
vezérünket, Jaross Andor felvidéki 
minisztert Qömörországban, közöt
tünk üdvözölhetjük.

Vártunk a napra, amikor ragasz
kodó szeretetünkkel őt körülvéve 
leróhatjuk hála adónkat és megbi- 
zonyithatjuk elismerő tiszteletadá
sunkat az előtt a nemeslelkü, nagy- 
szivü, igaz magyar férfiú és egész | 
ember előtt, aki minden erejét, 
egész valóját a haza- és nemzeti 
szolgálatába állította, testvérei jobb
sorsának elérésére, a szebb és 
boldogabb magyar élet megterem
tésére szentelte.

De kellett is e találkozó, egyrészt, 
hogy a sorsunkat szivén viselő Ve
zér, a magyar feltámadás egyik 
prófétája közvetlen tapasztalat utján 
személyesen győződjék meg az uj- 
helyzet teremtette itteni viszonyokról 
s a kezdeti nehézségekkel járó eset
leges bajok orvoslásáról, hiányok 
pótlásáról, panaszok és sérelmek 
szanálásáról gondoskodjék, más
részt kellett e találkozó azért is, 
hogy a m ég  m ind ig kény ért elen ill 
t én fe r g ő , r o n g y o s  m agyarok , köz
tük nem egy feltámadásunkat húsz
éves kitartó, hűséges munkájával 
előkészítő, öklözni, tülekedni nem 
tudó, sokat szenvedett dolgosa a 
magyar ügynek, magának a Vezér
nek szájából hallják a biztató, ígé
retes, szinte apostoli kinyilatkozta
tás jelentőségével biró igé t: ne le 
g y e n  k enyértelen  m agyar, n e leg y en  
ro n g y o s  m agya r em ber !,

Ezért is volt ez a nagyszerű ta
lálkozás annyira imponálóan ma
gasztos s a nagygyűlés méreteiben, 
látogatottságában olyan nagysza
bású, amelyre még alig volt példa 
Rimaszombatban.

Nemcsak hisszük, de meggyő
ződéssel valljuk, sőt tudjuk, hogy 
ezen az impozánsan felemelő nagy

gyűlésen elhangzott igék s az e g y  
nemzet, e g y  pá rt kijelentéssel Ve
zérünk által a maga valóságában ] 
itt clsö izben  m egh ird etett totalitás j 
mind, mind valóra is válnak és a 
„legnagyobb magyar" elgondolása 
szerint az összefogó, kitartó uj ma
gyar munka megteremti azt a Ma-| 
gyarországot, amely nem volt, ha
nem lesz.

A miniszteri látogatással egybekötött j 
nagygyűlésről egyebekben a kővetkezők- \ 
ben számolunk be.

Jaross Andor felvidéki miniszter ér
kezésének hírére örömmel teltek mega 
szivek nemcsak városunkban, de egész 
Gömörországban s messze vidékről is | 
özönlött a nép a felvidéki Egyestilt Ma- \ 
gyár Pár f. hó 4 iki rimaszombati nagy-! 
gyűlésre.

Rimaszombat házai zászlódiszbe öl
töztek, a nagygyűlés színhelyéül szol
gáló „Hungária" szálló Deák-Ferenc 
utcai bejárója előtt, de az útvonal men
tén is sokszázfőnyi közönség verődött 
össze, a hideg ellenére is órákon át tü
relmesen várva a Budapestről gépkocsin 
jövő miniszter érkezésére.

Dél már elmúlt, mikor a miniszter 
titkára kíséretében gépkocsiján a kö
zönség éljenzése mellett a „Hungária" 
szálló oldal bejáratához érkezett, ahol 
a pártvezetőség, a nemzeti tanács el
nökségi tagjai és a városi elöljárók, az 
emeleti bejárónál H evessy László főis
pán fogadták s kíséretükben nyomban 
a gyűlés helyéül szolgáló, zsúfolásig 
megtelt nagyterem ezalkalommal Ízlése
sen feldiszitett színpadára sietett, ahol 
Szontagh Zoltán alispánnal élükön már 
előbb a hatóságok és hivatalok képvi
selői helyezkedtek el. A szűnni nem 
akaró éljenzés elmúltával s az üdvözlé
sek után a nagygyűlés zöldposztós asztala 
mellett középen helyet foglaló miniszter
től jobbra és balra H evessy László fő
ispán, Szent Ivány J ó z s e f  országgyűlési 
képviselő, Dr. Eszenyi Gyula pártelnök, 
Dr. L öcherer Géza jelenlegi városbiró 
és Varga Imre miniszteri biztos, a já
rási Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
ültek.

Elsőbben Dr. Eszenyi Gyula, az Egye
sült Magyar Párt rimaszombati szerve
zetének elnöke emelkedett szólásra s a 
minisztert meleghangú beszédében sze
retettel üdvözölve azt hangoztatta, hogy 
a magyar munka megindulásához, békés 
és nyugodt folytatásához és eredmé
nyessé válásához elsősorban a hadsereg 
fejlődésére, megerősödésére van szükség 
s ebben a magyarságnak minden áldo
zatot meg kell hoznia.

A pártelnök megnyitó szavai után 
Jaross Andor miniszter állott fel — a 
közönség lelkes éljenzése és tapsa kö
zött — szólásra.

— Húszéves kisebbségi életünkben 
megtanultuk — mondotta bevezetőül, — 
hogy van egy Gömörország, mely tör
hetetlen hűséggel vett részt a magyar j 
munkában. Akkor ismertük meg ennek j 
a magyar földdarabnak igazi értékeit. 
Amikor köszönti a gyűlésen megjelent 
régi bajtársakat, a magyar munkában 
hűséggel dolgozó élmunkásokat, üd
vözli egyúttal a felszabadult Gömör vár
megyét, amely bár csonkán, újból beil
leszkedett a magyar állam keretébe. Ez 
a csonka vármegye ismeri azt a belső 
hivatást, melyet vállalnia kell s mely j 
nem más, mint:

becsületes életjogokat teremteni 
minden dolgozni akaró polgárnak, 
illetve a vármegyének kisugárzó 
erőt kell jelentenie, hogy azok, akik 
a határon túl maradtak, megtanul
ják értékelni az új magyar életet: 
olyanná váljék ez az új magyar 
élet, amelyhez hozzátartozni oltal

mat és védelmet jelent.
— A felvidéki magyarság — folytatta 

ezután a miniszter — húsz éven át min
dig azért dolgozott, minden idegszálával, 
gondolatával és cselekedetével — ezt 
ma már őszintén bevailhatjuk akár Prá
ga, akár Pozsony felé —, hogy

a magyarságot felszabadítsa és hoz
zákapcsolja ahhoz az élő organiz
mushoz, amelyet a magyar állam 

jelent.
— Tisztában voltunk azzal — mon

dotta a miniszter, — hogy ha elvágjuk 
a húsz év alatt kialakult gazdasági or
ganizmus ereit, olyan gazdasági felada
tok fognak előttünk tornyosulni, amelyek 
tőlünk áldozatkészséget, összetartó mun
kát kívánnak meg. Ma tehát, amikor a 
felszabadulás óta eltelt két hónap ta
pasztalatai alapján látjuk, hogy még 
nem rendeződtek át tökéletesen a gaz
dasági életkérdések, a felvidéki magya
rok feladata, hogy a nehézségeket min
denki megszívlelje, mindenki a maga 
hatáskörében igyekezzék megtenni min
dent abban a tekintetben, hogy testvé
reink életfeltételei megjavuljanak.

A munkanélküliséggel és munkáskér
déssel foglalkozva hangsúlyozottan kije
lentette a miniszter, hogy közmunkák 
adásával, munkaalkalmak teremtésével 
kívánja a kormányzat a munkanélküli
séget enyhíteni és megszüntetni.

— Nem tudunk nyugodni, ha azt kell 
hallanunk, hogy vannak ezren és ezren, 
akiknek nincs betevő falatjuk s a tél 
hidegében a kenyértelenséget szenvedik, 
fázva, nélkülözve. Azt akarjuk — mon
dotta a miniszter — hogy ezek a nél
külözések és szenvedések megszűnje
nek és

ne legy en  olyan m a gya r ember, aki
nek nincs kenyere, ruhája, csizmája : 
ne legy en  ro n gy o s  m a gya r ember.

(Hosszan tartó taps)

— A felvidéki szellemről — folytatta 
ezután Jaross Andor miniszter — 
sokat szónokolnak mások, de mi ma
gunk is. Ez a szellem nagyobb fe
lelősségérzetet jelent a társadalom 
felé, befelé. Ez hassa át ma a kor
mányzatot, az állam minden egyes 

hatóságát.
Mi, felvidékiek az elmúlt nehéz évek 
alatt megtanultuk ezt magunk között. 
Vájjon lehetett-e volna fenntartani a 
magyar életet akkor, hogyha a szegény 
magyar ember nem tartott volna ki ve
lünk, hogyha a magyar falvak egyszerű 
népe: a kisgazdák, a mezőgazdasági 
munkások, a kisiparosság és a városok 
ipari munkássága nem értette volna meg 
szavunkat, ha nem tudtunk volna kéz a 
kézben együtt masírozni, akkor lehet
séges lett volna-e a feltámadás? Nem 
lett volna lehetséges. Éppen azért

be akarjuk vinni a magyar közfel
fogásba, hogy máskép kell értékelni 
a magyar embert, legyen az bármi

lyen rendű és rangú.
Azoktól a felvidéki vezetőktől, akik a 
közélet fórumain dolgoznak, két hónap 
óta elvárjuk, hogy ennek a szellemnek 
áldozzanak és ennek érdekében tegye
nek meg minden lépést. Mindazt, amit 
húsz éven át hirdettünk, amivel egymást 
meg akartuk győzni és meggyőztük, azt 
most meg kell valósítanunk. Gyáva, 
megfutamodó, könnyű fajsúlyú ember 
volna az, aki most meghúzódnék vala
milyen magas pozícióban és megfeled
keznék azokról a bajtársairól, akikkel 
húsz éven át együtt harcolt. (Lelkes 
taps és éljenzés, a közönség ütemesen 
kiáltja : Jaross a mi vezérünk, Jaross a mi 
vezérünk !)

— A magyar nemzeti erőnek olyan te
rületen kell majd akkumulálódnia, mely 
területet a természet csak egyoldalúan 
ajándékozott meg a maga kincseivel. A 
természeti kincsek nagyrésze az állam 
határain kivül esik, igy tehát nagyon 
sok olyan cikk van, amelyet csak áldo
zatokkal tudunk behozni és biztosítani 
a magyar élet számára. Ezért emelke
dett a Felvidéken egyes cikkek ára, ami
kor a pengöszámitás életbelépett. Mi 
előre láttuk ezeket a nehézségeket.

Feladatunk most az, hogy a köz
szükségleti cikkek árát leszállítsuk 
arra a nívóra, amelyet a föld népe 
meg tud fizetni, mert egy nép, egy 
nemzet jóléte a földmivelök jólété
től fakad. A magyar kormányban 
megvan ehhez a teljes megértés, az 
árkormánybiztos máris igen sok cik- 

nél ért el árcsökkenést.
Ha kell, nem keztyüs kézzel is hozzá
nyúlunk a kartellekhez és meg fogjuk 
teremteni az egészséges, keresztény köz- 
gazdasági élet feltételeit, melyek azután 
már lehetetlenné teszik, hogy akadjon 
néhány hatalmas ur, aki bányaüzemeket
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vasgyárakat foglaljon össze konszern
jében és ezen keresztül diktálja az árakat.

Lehetetlen állapot az is, hogy az or
szág lakosságában hat százalékot 
kitevő zsidóság hatvan százalékot 
foglaljon el a magyar sajtó frontján.

Amikor erről beszélek, akkor itt nyíltan 
is foglalkozni kívánok a zsidóproblé
mával.

— Európában nemzeti fejlődés indult 
el. Ez a nemzeti fejlődés azt kívánja 
meg minden egyes néptől, amely nem
zeti fokra már megérett, hogy a maga 
társadalmát egységesen úgy szervezze 
meg, hogy ellenállóképes legyen, meg
legyen a saját állama, amely méltó a 
saját nemzeti erejéhez. Amikor minden 
egyes nemzet Európában azt a célt 
akarja elérni, hogy megfelelő élette
ret biztosíthasson magának, akkor a 
nemzetek vérkeringésében — észrevet
tük —

olyan idegen vérsejtek mutatkoztak, 
amelyek nem hajlandók a mi szív
verésünk üteme szerint mozogni. 
Látjuk, hogy van egy máscéluság, 
amely akadályozza az egészséges 

vérkeringést.
Akadályozza Németországban, Olaszor
szágban, akadályozza Szlovákiában, Ro
mániában és másutt — és akadályozza 
nálunk is. Ez volt az zsidó szellem, 
amely a liberalizmus és marxizmus em
lőin megerősödve inficiálta minden nem
zet életét.

— Mi húsz éven át bőséges tapasz
talatokat szereztünk abban az irány
ban, hogy kiket tekinthetünk zsidók
nak és kiket — akik bár zsidó szár
mazásúak — magyaroknak. Igazsá
gos akarok lenni minden vonalon.

Azt mondom : azokat a testvéreket, akik 
zsidó fajuak ugyan, de velünk jó és bal
sorsban osztoztak, akik tehát nem mene
kültek el a már látszólag süllyedő bár
kánkról, kitartottak velünk, azokat én 
továbbra is testvéreimnek akarom tekin
teni. De nem vagyok hajlandó általáno
sítani. Nem vagyok hajlandó a zsidósá
got felmenteni azért, mert akadt néhány 
derék zsidó. A zsidó-problémát a ma
gyar állam keretében meg kell oldani.

— Lehetetlenné kell tenni azt is, — 
folytatta Jaross Andor miniszter, — 
hogy a magyar föld jórésze olyan em
berek kezébe kerüljön, akik adott eset
ben nyugodt szívvel veszik a vándor
botot, mert mindenütt megtalálják a ha
zát. Azt akarjuk, hogy a magyar föld 
kizárólag olyan emberek kezén legyen, 
akik ezért a földért élnek és halnak.

— A föld kérdéséről beszélve, néhány 
szót kívánok szólni a speciális felvidéki 
földkérdésről — folytatta a miniszter. 
A Felvidék visszacsatolásával kapcsolat
ban önként adódik az a nemzeti pa
rancs, amelyet programúiként hirdetünk:

Az ellenünk alkalmazott cseh-szlo- 
vák elnemzetietlenitő földreformot 
korrigálnunk kell és a maradék bir
tokokat és a telepek földjét oda 
kell adnunk a magyar parasztság 

kezére.
A katonai közigazgatás a földmivelés- 
ügyi minisztérium kirendelt tisztviselő
jével együtt egy évre bérbeadta ezeket a 
földeket, magyar kézre juttatta őket. 
De ez még nem megoldása magának a 
kérdésnek.

Mi azt akarjuk, hogy a magyar kis
gazda- és földművestársadalom tu
lajdonul megszerezhesse ezeket a 
földeket. Remélem, hogy ezáltal 
helyreállítjuk az elrontott etnikai 
térképet és eltűnnek azok a szláv 
színfoltok a magyar térképről, ame
lyeket erőszakosan rajzoltak oda 

bele.
A szlovák telepesekkel szemben — hisz 
a szlovákokkal ezer éven át államközös
ségben éltünk — más mértéket kívánunk 
alkalmazni. Amig politikailag teljes mér
tékben hívei vagyunk annak, hogy a 
szlovákság és a magyarság a Kárpátok 
medencéjében barátságban tudjon egy
más mellett élni, addig nem vagyunk 
hajlandók egyetlen talpalatnyi földet 
semmiféle politikai aspiráció vagy ak
namunka alapján sem másoknak áten
gedni. (Lelkes taps és éljenzés „Nem, 
nem, soha I “ visszhangzik a teremben.)

Jaross Andor miniszter beszéde végén 
rámutatott arra, hogy a magyarság 
helyzete egy vonalon nagyon könnyű, a 
magyar művelődés vonalán. A magyar

állam minden szerve a legnagyobb mér
tékben rendelkezésre áll ezen a téren a 
magyarságnak. Magyar tanítók és taná
rok olyan szellemben fogják nevelni a 
magyar fiatalságot, amely méltó a ma
gyarság történelmi hagyományaihoz.

A magyar fiatalságban ki fog fej
lődni a kötelességteljesítésnek egy 
egészen új foka. Nem elég, hogyha a 
magyar ember eleget tesz a saját 
zsebe érdekének, saját családi vagy 
megélhetési érdekeinek, hanem to- 
vábbmenve minden magyarnak van 
egy kötelessége, a közösség, a ma

gyar nemzet irányában.
Hiába mondják azt, hogy a magyar 

individualista és ezt a tulajdonságát még 
nomád életéből hozta magával.

Nekünk olyan embertípus kell, akiben 
a közösségi érzés tökéletesen kifejlődött. 
A mai Európában ugyanis, ahol minden 
nemzet összevonja erőit, hogy az egész 
nemzet szinte egy parancsszóra cselek
szik, indul hadba, védekezik vagy tá
mad, ahogyan a parancs szól, akkor 
azokkal a nemzetekkel egy plattformon 
élni, dolgozni olyan nemzetnek, amely 
szerteágazik, van-e keresnivalója? Nincsl

Csak olyan nemzetnek van keresni
valója Európában, amely a maga 
keretében is legyőzi ezt az indivi
dualizmust és megteremti az erős, 
szervezett, egészséges magyar tár

sadalmat.
Jaross Andor miniszter beszédét sű

rűn szakította félbe a taps és éljenzés 
és beszéde végén hosszantartó lelkes 
ünneplésben részesítették a minisztert.

Jaross miniszter után Szent-Ivdny J ó 
z s e f  országgyűlési képviselő, a felvidéki 
magyar politikai élet érdemekben gaz
dag, régi vezéralakja intézett beszédet a 
nagygyűléshez.

Büszkeséggel említi meg a gömöror- 
szági falvak népének műveltségét, annál 
is inkább, meit hogy ez így van, abban 
némi része neki is van. Az „egy nemzet, 
egy párt" és egyéb problémákat csak a 
szervezett társadalom teljes egységével 
lehet megoldani. Biztosítani kell a jobb 
ruhát és a megfelelő szellemet. Bizalom
mal vannak a pártvezér és azon kor
mánypolitika iránt, melyet Jaross mi
niszter képvisel. Üdvözli Hevessy Lász
ló főispánt és Szontagh Zoltán alispánt 
(taps), a putnoki járás, Gömör elenged
hetetlen, visszakerült részének és a 
többi járásoknak megjelent képviselőit.

Varga Imre, ref. lelkész, miniszteri 
biztos, a rimaszombati járás Nemzeti 
Tanácsának agilis elnöke, a magyar ügy 
lelkes dolgosa, nemes szónoki hévvel 
elmondott lelkeshangú beszédében han
goztatta, hogy Jaross Andorban nemcsak 
a minisztert, de elsősorban azt a vezér
politikust tisztelik, aki a 20 éves elnyo
más alatt és ma is a magyar igazság 
teljes érvényesüléséért és egy boldogabb 
Magyarországért küzd. Hatalmas taps
orkántól kisérve kijelenti, hogy minden 
körülmények között, egy szádig kitartunk 
Jaross miniszter mellett és ott állunk 
vezéri háta mögött rendületlenül. Kéri, 
hogy minél gyakrabban látogasson el 
hozzánk, az Úristent pedig arra kéri, 
hogy Jaross Andort az egész nemzet és 
a megnagyobbodandó Magyarország ja
vára és dicsőségére sokáig éltesse.

Dr. L öcherer Géza városblró zárta be 
a felszólalások sorát. A város és annak 
közönsége részéről üdvözli a minisztert. 
Beszél arról az áldozatos munkáról, me
lyet Jaross Andor felszabadulásunkért 
folytatott. Megemlíti Jarossnak a „ke
gyelmes út* megszólítás elöli ismeretes 
kitérését, a reformtörekvések mellé történt 
állását s a magyar szellem megvédelme- 
zésére Irányuló fellépését. Szerinte is 
nyugodtan helyezhetjük jövőben is sor
sunkat az ő kezébe. Hálás köszönetét 
mond megjelenéséért, programadásáért 
és munkájára Isten áldását kéri.

A városbiró lélekből fakadt beszéde 
után a jelenvolt többszázfőnyi közönség 
a Szózatot énekelte el és a hatalmas- 
sikerű nagygyűlés ezzel bezárult.

Ebédjének végeztével a koszorút he
lyezett a politikai életben nagy tanító- 
mestere, dr. Törköly Józ sef, a magyarság 
egyik volt régi vezérének a rimaszom
bati temetőben lévő sírjára, majd szá
mos jelentkezőt fogadott audencián, 
amit pártszervezési ügyekben tartott ér
tekezlet követett, amelynek végeztével 
a miniszter titkára kíséretében autón 
visszatért a fővárosba.

Nemzeti nevelés.
Uj korszak küszöbén állunk. A húsz 

éves harcban megacélosodott Felvidék 
már átesett a boldog felszabadulást kö
vető mámoros ünneplések sorozatán és 
a szervezés és átépítés nehéz munkája 
is vége felé közeledik.

A nagy tisztogatás, mely az örömteljes 
felszabadulást követte, a megkönnyeb
bülés boldog sóhaját váltotta ki minden 
igaz magyar leikéből.

Úgy érzi magát, mint az a vizbefúló, 
akit az utolsó pillanatban mentettek ki 
a borzalmas örvényből. A bomlasztó 
hatású szélső baloldali, valamint a cse
hek és a velük együtt dolgozó kommu
nista zsidók által terjesztett bolsevista 
hullámok már csaknem összecsaptak a 
magyar fejek fölött. De ütött az óra. A 
mételyezők súlyos kiábrándulásra van
nak ítélve és mocskos munkájuktól fe
ketére vált kezük sohasem mosható 
már az uj hazában tisztára, hogy az 
igazak életének az irányítását magukhoz 
ragadhassák.

Az ifjúság nevelő otthonai, az iskolák 
is megtisztulnak. Megszűnik az igaz
ságtalanságok, a szenvedések és bűnök 
sorozata, amelyek a magyar nevelést 
lépten-nyomon sújtották. Nem lesz már 
a magyar gyermek arra kényszerítve, 
hogy hóban, sárban mezítláb járjon a 
messze környék egyetlen magyar isko
lájába. Nem fog függni már a cseh ha
tóságok pallosa a magyar ember feje 
fölött, hogy annak fiát idegen iskolába 
kényszerítse. A tót liga sem fog csalo
gatni többé ingyen iskolaszerekkel. Nem 
nevelnek többé a cs?h bérencek janicsáro
kat a magyarföld gyermekeiből. A magyar 
diák leikéből rossz emlékként fog el
tűnni az alacsonyabb rendüség súlyos 
érzete. Megszűnik a bolsevista mételye- 
zés, a szovjetbarát zsidó-pedagógusok 
romboló munkája. Nem fogja többé 
imádság nélkül elkezdeni a munkát és 
Krisztus neve nem lesz száműzve az 
osztályokból.

A llberálizmus és cseh demokrá
cia penészvirágai: az erkölcste- 
telenség, a léhaság és fegyelme
zetlenség nem fogja löbbé átok
ként megülni a magyar iskolák 
nevelő munkáját. A kommunista 
otthonokból és sajtóból táplálkozó 
denunciánsok n-m fogják a padok 
alatt jegyezni a nemzethű nevelők 
szavait, hogy cseh csendőrkézre 

juttassák őket.
A magyar történelem napjai nem lesz
nek elhomályosítva, a magyar nemzet
közösségbe való tartozás nem lesz szé
gyen, a magyar erények : a bátorság, a 
munkaszeretet és igazmondás nem lesz 
gyávaságba, tunyaságba és hazudozásba 
süllyesztve. A nemzeti nevelés pompázó 
virágokkal teli útja nyílik meg a sokat 
szenvedett felvidéki ifjúság előtt És a 
hosszú, ádáz harcban a meghasonlásba 
kergetett lelkűk szomjasan várja az uj 
életet jelentő eszméket. Le akarja rázni 
az undort keltő múlt legkisebb marad
ványait is és meg akarja ismerni a 
szebb és igazabb magyar jövő útját.

Ez az ut a nemzeti nevelés útja. És 
ez a nemzeti nevelés, mely I ivatott, 
hogy ezt a lelkében kifosztott ifjúságot 
belevezesse a nemzeti közösségbe, csak
is keresztény, nemzeti és népi alapon 
történhet. A mi ifjúságunk nem azt a 
nevelést várja, melyben apái részesül
tek. Az „Extra Hungáriám non est vita* 
elvet valló, egyoldalú, mindent csak 
felmagasztalni tudó, kritikában nemzeti 
nevelés ma már nem nevelhet igazi ma
gyar nemzedéket. Az a történelmi szem
lélet, amely minden elődünkből hőst 
csinált és a magyar nemzetet a világ 
első népének kiáltotta bi, többet ártana 
ma, mint használna. Ez a szellem ön
hitté, ebizakodotiá, könnyelművé és nem 
a tett emberévé nevelt.

A felvidéki magyar ifjúság a saját 
bőrén szerzett szomorú tapasztalatok 
nyomán szinte hivatva van a modern 
nemzeti nevelés eszméinek a befogadá
sára. Ez előtt a nemzedék előtt a ma
gyar tragikum már teljes sötétségben 
kibontakozott. Ez az ifjúság már része
se volt a magyar „sorshordozásnak*. 
Már tudatában van annak, hogy a ma
gyart ért súlyos történelmi csapások 
egészen új utakra kell hogy tereljék az 
igazi magyar jövő ifjú katonáit. És a 
modern nemzeti nevelés feladata, hogy 
az ifjúságot, a jövő megalapozóit szelle
mileg felvértezze.

A szellemi élet gyökeres átformálása 
a legfontosabb feladata ennek a neve
lésnek.

Olyan nemzedéket kell nevelni 
ebből az ifjúságból, mely törté
nelmi múltban nemcsak a csodás 
elemek bámulóia, hanem a tanul
ságok komoly megszivlelője is.
Az önkritikát kell felkelteni az új 

nevelésnek.
A társadalmi válaszfalakat ki kell egyen
súlyozni, hogy ez az ifjúság egységesen 
álljon a haza védelmére. A külsőségek 
csodálata helyett a lélek értékelésére 
kell őt rávezetni. Egyéni bűneinek bátor 
felismerését és azok kiirtását kell tőle 
megkövetelni. Meg kell ismertetni vele 
minden téren azt, ami magyar. A ma
gyar érték és kincs forró szeretete és 
ápolása legyen a legszentebb kötelessége.

A komolytalan szavak és felelőt
len tettek helyét foglalja el a 
mindennapi eredményes munka.
A munkaszeretetre és önfegye
lemre kell rávezetni ezt az ifjú
ságot, mert ez a jövő záloga, ez 
nemesíti és gazdagítja a nemze

tet.
Így válnak majd a felvidék kis harcosai 
a magyar nemzettest részeseivé. Mi, ma
gyarok pedig elsősorban a fegyelmezett, 
nyelvében, hitében, kultúrájában és jel
lemében így nevelt ifjúságban találjuk 
meg szebb jövőnk zálogát.

Páricska Zoltán.

Karácsonyi
segélyezések.

Rendkívüli idők, rendkívüli intézkedé
seket tesznek szükségessé. Az utóbbi 
hónapok eseményei olyan változásokat 
hozta, a közösség és az egyén életében, 
kilendítettek mindent a megszokott ke
retekből, félelmek, rettegések, kétségek 
s a beteljesedés örömei viharzottak át 
bennünk és felettünk. A feleszmélés első 
pillanatában módot kellett keresnünk 
arra, hogy azok, akik mindig várakozó 
reménnyel tekintettek a szeretet ünnepe 
elé, most se várjanak hiába. Tudtuk, 
hogy jön a segítség, hogy az adakozó 
testvéri szeretet nekünk is elhozza ál
dását, de mi sem maradhattunk tétlenül.

Nem volt idő sem mód arra, hogy 
jótékony egyesületeink a szokásos mó
don külön-külön láthassák el szegényei
ket s megszerezhessék az ehez szüksé
ges anyagiakat. Egyesületeink vezetősége 
úgy határozott, hogy közösen, együtt 
indítja mega karácsonyi akciót s igy szü
letett meg a múlt év december 11-én 
rendezett tea-délután eszméje. Az ered 
mény várakozásonfelüli siker lett. A 
gyüjtőiveken, melyeket lelkes leányaink 
járták be a várost, sütemény megváltás 
címén 511 P. 37 fillér folyt be. Azonfe
lül ruhák, cipők szép számmal. A tea
délután eredménye beléptidijakból, íe- 
lülfizetésekből, büfféböl, sorsolásból : 
535 P. 90 fiit. A büffében a házi cukrá
szat remekei készítőiket dicsérték azzal, 
hogy az utolsó darabig minden elfogyott.

Nagy a kisértés, névszerint felsorolni 
mindenkit, aki hozzájárult e nagy siker
hez, de ahoz ki kellene sajátítani a Gö
mör egy számát s ez visszaélés lenne ?. 
kiadó és olvasó türelmével egyaránt. 
Meg vagyok győződve arról, hogy akik 
adtak, nem hiúságból és nem hírért 
tették, lelkűk sugallatára nyújtottak se
gítő kezet s legszebb jutalmukat önlel- 
kükben lelik.

Szép volt az eredmény, de nem elég. 
„Ahol nagy a szükség, ott közel az 

Isten.* A kiosztás előtti napon, mint a 
megváltás futott be egy nagy teherautó 
ruhák, cipők, könyvek, szeretetcsomagok 
tömegével. A „Magyar a Magyaréri* 
osztotta felénk az áldást. A Felvidéki 
Egyesületek Szövetsége is küldött ruhát, 
könyvet, cipőt, élelmiszert. Lázasan ké
szültek a csomagok s mire a kiosztás 
ideje elérkezett, csomaghalmazok sora
koztak a vármegyeház nagytermében. 
Gyermekek serege topogott, öregek lé
giója csoszogott fel a széles lépcsőkön 
s a karácsonyfa felgyűlt gyertyái felé 
csodaváró szemek vágyakozó pillantása 
csillogott. Húsz év után az első Magyar 
karácsony I Ha ki lehetett volna tárni 
mind, mind a sziveket, összegyűjteni a 
szemek sarkában csillogó könnyeket, 
micsoda hömpölygő árja lett volna az 
örömnek!



1939. január hó 8. 6  S m A r 3

Fogytak a csomagok, kalácsok, cu
korkák, a kicsik karja alig érte át az 
ajándékot. Mindig a fiilemben cseng egy 
kis óvodás fiúnak drága gyermekhangja 
„én ezt nem bfjom !“ Egy csomag, egy 
kalács, egy doboz meghaladta a kis em
ber erejét.

A még maradt ruhanemű karácsony 
után került kiosztásra. Olyan nagy volt 
az igénylők serege, hogy végre is a 
Polgármester úr megsokaita a nagy igye
kezetei és kilakoltatott a városházáról. 
Hála érte I Ha még tovább is tartott 
volna ez a nagy érdeklődés, a rajtunk 
levő is veszélyben forgott már. Így már 
csak az utcán repül felénk egy-egy átok, 
de kint a szabadban messze viszi a 
szél. Örök emberi gyöngeség és örök 
tehetetlenség, mindenkit kielégíteni so
hasem lehet.

Azért mégis szép volt és Így is szép! 
Hála és köszönet mindenkinek minden 
gyermekmosolyért, minden kis melegért 
amit fázós öregek örömtelen életének 
ajándékozott.

Holéczyné J. Ilona.

E i i i n n i M i  i  Kir. Mezöiazda- 
sácri Szakiskola értesítése.

A felszabadult Felvidék földmi- 
velő gazda-közönségével tudatjuk, 
hogy az elvonult csehek a bé
csi döntvény határozatával ellentét
ben a rimaszombati állami mező- 
gazdasági szakiskola gazdaságának 
állatállományát teljesen, iskoláját és 
gazdasági üzemét részben mintegy! 
félmillió cseh korona értékben ki-1 
rabolták.

Ezen jogtalan és embertelen el
járással az iskolai üzem rendszeres 
folytatását megakasztották és a fel
vett növendékek megkezdett tanul
mányát félbe szakították.

A m. k. földmivelésügyi mi
nisztérium a keletkezett hiányok 
pótlásáról intézkedett, hogy az 
1938 39 tanévre beiratkozott nö
vendékek tanulmányaikat befejez
hessék.

Ennek alapján örömmel közöljük, 
hogy a most már magyar nemzeti 
szellemben vezetett rimaszombati 
m. kir. mezőgazdasági szakiskola 
egyéves tanfolyamán az 1938 ok-! 
tóber végén eltávozásra kényszerült! 
növendékei részére

1939 február hó 1-én
a tanítás újból megkedődik.
Tanterv, tan- és internátusi dij 

a régi marad, csak jobb szellemnek, 
nagyobb rendnek és pontosságnak 
kell uralkodnia és ezért a komo
lyan tanulni, tisztességesen visel
kedni, a magyar földért dolgozni 
és a magyar faluért és boldogsá
gáért harcolni kész ifjak azonnali 
jelentkezését és február 1-én való 
visszatérését magyar szeretettel 
várja

a m. kir. Mezőgazdasági 
Szakiskola Igazgatósága.

Farsang,
húszéves elnyomás csupa bánat- bőjtös hosz- 
szú ével után újra m agyar farsang muzsikás 
hangulata éled és színesedik ki az ádventi 
várakozás fenséges komolysága s a Szeretet 
születésének örömös derűje helyén a magyar 
lelkekben.

A gondokat termő Élet humuszában el- 
senyved a már bokrosodásnak Indult csira- 
szár és helyébe csillogó színeinek csodás 
pompájával szélesre terebélyesedik a  Vigság.

Nótás, zenés, csőrgősapkás udvarával be
vonul Karnevál őfensége a  tükrös, sima-par- 
kettes báltermekbe s a lenge Terpszichore 
és a bűbájos, huncutkás Ámor hódításainak, 
cselszövényeinek esnek áldozatai a  szivek.

Parfömök illatköde gomolyog a csillárok 
ragyogásában, egymáshoz simult s egymásra 
talált emberpárok siklanak tova s csak a

máragondolás jókedvével lejtik táncukat a 
parkettkockák kiviaszkolt fényes hátán.

Szerelmek fakadnak a  csókok cuppanásá- 
ból s a gondok temetésén hejehujás nóta 
mellett ezüstálmokat szőnek. ígéretes, gyö
nyörűséges, rózsaszinfelhös farsangi álmokat.

v ^ t r g u s .

Anyagtorlódás miatt közle
ményeink nagy része kimaradt 
s illetve egyes eseményekről 
csak egész rövid közlést ad
hatunk.

Fekete keret
ben egy név : 
gyászt jelentő 

híradás. Egy sokat dolgozott, szeretteiért 
élt magyar kulturmunkás elmúlását tu
datja : Horváth Zoltán, nyug. gimn. ta
nár, a „Gömör" munkatársa és a rima- 
szombati cserkészegyesület megalapítója 
és diszelnöke jan. 4-én, életének 73-ik 
évében visszaadta nemes lelkét Terein- 
tőjének, — mondja a gyászjelentés. Mély
séges részvéttel, igaz szomorúsággal vet
tük és közöljük e yyászhirt, hiszen ki
nek halálát tudatja, hosszú évtizedeken 
át lelkes numkásságu, végtelen termé
keny, kedves belső dolgozótársunk volt. 
Mint tanárember a magyar tanügy szol
gálatában generációkat nevelt föl tett
erős, lelkes magyar honpolgárokká. Ki
váló szakember, botanikus, jelestoliu 
újságíró és nem egy sikert aratott nép- 
szinn.űiró volt, sőt regényírással is fog
lalkozott. Rajongó szerelmese volt a ter
mészetnek s mint ilyen, a turisztikának 
lelkes hive. A cserkészet mellett meg
alapítója a Kárpátegyesület gömöri osz
tályának s ennek diszelnöke is. Elmú
lása általános őszinte részvétet keltett 
s ez a részvét impozáns módon nyert 
kifejezést f. hó 6 án végbement temeté
sén, mikor a sírnál Fábián Vilmos hely
beli reálgimnáziumi igazgató megható 
beszédben vett búcsút a tanárikar ne
vében az Enyészet örök honában köl
tözött, kedves, elfáradt, öreg kartárstól. 
Halálát özvegyén szül. Diószeghy Ilonán 
kívül gyermekei : Horváth Ilona férj. 
Sebestyén Gyuláné, dr. Horváth Zoltán, 
dr. Horváth Edit, unokája, testvérei s 
nagyszámú rokonai gyászolják. — Szer
kesztőségünk iró asztalánál üresen ma
nót egy hely. A Te helyed, hűséges 
céhbeli barátunk, kedves munkatársunk, 
akinek emlékét kegyeletes szeretettel 
megőrizzük.

Uj törvényszéki elnök. A rimaszom
bati kir. törvényszék elnökévé Tariska 
Lajos itteni bírósági tanácsos nevezte
tett ki. Az uj törvényszéki elnök Rima
szombat magyar társadalmának közbe- 
csülésben álló tagja s kinevezésének 
híre általános örömet keltett.

Hittanári áthelyezés Dr. Bányai Jó z se f 
gimn. róm. kát. hittanár, aki a helybeli 
reálgimnáziumnál hasonló minőségben 
több éven át működött s társadalmunk 
közszeretetben állott tagja volt, Ipolyság
ról az itteni reálgimnáziumhoz vissza
helyeztetett.

Pénzügyi előléptetés. A Kormányzó 
ur Ofőméltósága a pénzügyminiszter elő
terjesztésére Gedeon Ernő állampénztári 
tanácsodnak, a rimaszombati m. kir. adó
hivatal főnökének az állampénztári fő
tanácsosi címet és jelleget adományozta.

Uj postafőnök. A rimaszombati pos
ta- és távirdahivatal főnökévé Kún 
G yörgy  posta- és táviró főtiszt nevez
tetett ki. A kinevezés hire városszerte 
őszinte örömet és megelégedést kelt, 
mert az új postafőnök, ki felszabadulá
sunk óta vezeti az Itteni posta- és 
távírda hivatalt, kiváló szakember és 
nagyszerű szervező erő, aki szolgálat
készségével, figyelmességével városunk 
közönségének szeretetét és becsülését 
egycsapásra megnyerte s tőle és mun
kásságától a postaszolgálatra és közön
ségre egyaránt kedvező eredményeket 
várhatunk.

Dr. Eszenyi Gyula városbiró meg
vált hivatalától. Városunk bírája, Dr. 
Eszenyi Gyula Gömör- és Kishont vár
megye tiszti főorvosává neveztetvén ki, 
városbirói állásától megvált. A város 
ügyeit a legnagyobb elismerésre méltó 
lelkiismerettséggel, fáradhatatlan, kitartó 
munkássággal hosszú éveken át intéző, 
közszeretetben és becsülésben álló város- 
bíró december 31-én távozott el hivata
lából, mikor a város tisztviselőitől és 
egyéb alkalmazottaitól meghatott hangú
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beszéddel búcsúzott, megköszönvén ne
kik nehéz- és felelősségteljes munkájá
ban való odaadó támogatásukat, köteles
ségeik hűséges teljesítését. A sajtó ré
széről mi is a legnagyobb elismerésünk 
kifejezésével vesszünk búcsút dr. Eszenyi 
Gyula városbirótól, kinek érdemei elvi- 
tathatatlanok és elévülhetetlenek. Uj 
tisztségének betöltéséhez a legjobbakat 
kívánva, tesszük azt azon reményben, 
hogy bizonyára lesz még alkalmunk vá
rosbirói működésének és érdemeinek 
bővebb méltatására.

Búcsúzás. Városunkból hosszabb időre 
való távozásom alkalmából, jőbarátalm, 
hivatali és politikai munkatársaim, or
vos kollegáim, betegeim s szeretett vá
rosom nagyközönségétől ezúton veszek 
búcsút, megköszönvén az irántam min
denkor tanúsított jóindulatukat, segítő 
munkájukat és szeretetüket s kérem to
vábbra is tartsanak meg szives jóindu
latukban. A boldog, jobb magyar jövő
ben vetett hittel búcsúzom. A viszont
látásra !

Dr. Eszenyi Gyula 
vármegyei tiszti főorvos.

és olcsó
a Darmol. Beváltja, amit ígér. 
Nincs vele bajlódás, teafőzés, 
keserüizü anyagok nyelése, stb. 
J óízű hashajtó a j

Már 14 f illé ré rt i i  kapható gyógyszertárban.

Búcsúzás. Rimaszombatból való el
költözésem alkalmából kérem azon ked
ves barátaimat és ismerőseimet, akiktől 
nem volt alkalmam személyesen búcsút 
venni, hogy továbbra is tartsanak meg 
emlékezetükben úgy, ahogy én is min
dig szívesen fogok visszaemlékezni a 
kedves rimaszombatiakra.— Rimaszom
bat, 1938. dec. 18. Dr. Kabina Józ sef.

Ismeretterjesztő előadások rendezé
sét vette programjába az Egyesült Ma
gyar párt rimaszombati szervezete. Ezek 
bevezetője lesz a f. hó 12-én, csütörtö
kön este 8 órai kezdettel a Polgárikör 
nagytermében tartandó előadás, amikor 
is Dr. Horváth Árpád vármegyei főjegy
ző, a kiváló közigazgatási szakember a 
magyar közigazgatást ismerteti. Az elő
adások az uj helyzetben megbecsülhe
tetlen szolgálatot tesznek ismereteink 
gyarapítására s azok látogatására fel
kérjük közönségünket.

♦ Dr. H IZ SN Y A N  B É L A  f
X több évi kórházi gyakorlat 2
j  után újból rendel, Hunyady f
J  utca 3. sz. az új kórházzal szemben. J

Közvacsora. A Rimaszombati Pol
gárikörben vasárnap este a járási kato
nai parancsnokság és illetve a város
bírói állásától megvált dr. Eszenyi Gyula 
tiszteletére népes közvacsorát rendeztek. 
A bensőséges hangulatú közvacsorán, a 
melyen a városi és járási hatóságok, 
valamint hivatalok reprezentánsai is 
nagy számmal vettek részt, elsőnek 
Varga Imre miniszteri biztos, a járási 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke mon
dott pohárköszöntőt, kiemelve annak a 
hazafias munkának jelentőségét, amely 
az átmeneti hat hét alatt a katonai 
közigazgatás vezetésére hárult s ame
lyet Illavszky István őrnagy, járási ka
tonai parancsnok irányítása mellett a 
tisztikar a járás polgárságának teljes 
megelégedésére oldott meg. Ugyancsak 
a lakosság köszönetét tolmácsolta Uj- 
házy Dénes rendőrtanácsosnak, aki ri
maszombati beosztásából most távozik 
vissza miskolci állomáshelyére. Dr. Lö- 
cherer Géza városbiró felszólalásában 
dr. Eszenyi Gyulát köszöntötte abból az 
alkalomból, hogy a város éléről a vár
megyei tiszti főorvosi tisztségre nyert 
kinevezést. Dr. Eszenyi Gyula, Plentz- 
ner Frigyes, Kiss Mária, Valaszkay Re
zső és dr. Gabonás János pohárköszön
tői után Illavszky István őrnagy kö
szönte meg a rimaszombati járás társa
dalma részéről megnyilvánult bizalmat. 
A bucsúbankett résztvevői a legjobb 
hangulatban maradtak együtt a fehérasz
talnál a késő esti órákig.

Filmbemutatót rendez a m. kir. kül
kereskedelmi hivatal hétfőn, január 9-én 
a helybeli moziban d. u. 2 órai kezdet
tel a vidéki, d. u. fél 6 órakor a hely
beli közönség és este 8 órakor a pol
gári és katonai meghívottak részére, 
amikor is a Hivatal mezőgazdasági és 
ipari kulturfllmjei kerülnek előadásra. 
Belépődíj nincs I Pontos megjelenés 1

Zenejogdijak fizetése. A magyar tör
vényhozás a szerzői jog védelméről az 
1921. évi LIV. törvénycikkben gondos
kodott. A zeneműnek nyilvános előadási 
jogát a magyar szerzők teljesen altru- 
isztikus tömörülése, a magyar szöveg
írók, zeneszerzők és zeneműkiadók szö
vetkezete képviseli. A szövetkezet köz
hasznú tevékenységet fejt ki, amikor 
egyfelől biztosítja a szerzők részére a 
zeneszerzők nyilvános előadásának el
lenértékét, másfelől azok részére, akik 
zeneművek nyilvános előadásával, vagy 
előadatásával foglalkoznak, a jogdij be
fizetése ellenében elkerülhetetlenné te
szi azt, hogy bitorlás miatt bajba keve
redjenek. Gömörmegye a szövetkezet 
X. (miskolci) körzetéhez tartozik. Mu
latságok, hangversenyek, zenés rende
zések, mozgóképházak, vendéglők, kávé
házak, korcsmák zenejogdijára vonat
kozó mindenféle felvilágosítást megad 
a körzet vezetője, Sassy Csaba titkár, 
Miskolc, Rácz György-utca 5. sz. A ze
nés rendezések jogdijára vonatkozólag 
közelebbi felvilágosítás az államrendőr
ség rimaszombati kapitányságánál, Bárd 
Dezső főtisztnél nyerhető.

Országos vásár. Rimaszombatban f. 
hó 9 én, hétfőn országos kirakodó és 
állatvásár lesz, melyre mindenféle állat 
felhajtható.

A Szilveszter-esték társadalmi egye
sületeinkben osztatlan, nagy sikerrel foly
tak le és a közönség jókedvvel, vigan 
táncolt át a boldognak kívánt újeszten
dőbe.

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

Miért kell hetenkint legalább egy
szer mindenkinek alaposan kitisztítania 
beleit? Már a rendes táplálkozás mel
lett is annyi felesleges salak, emészthe
tetlen rostanyag, bomlási termék hal
mozódik fel az emésztőcsatornában, 
hogy azoknak is, akiknek rendes az 
emésztésük, időnként alaposan ki kell 
tisztulniok. Nem hiába tartották a régiek 
jó orvosnak azt, aki jó hashajtót tudott 
adni. A sok hashajtó között az orvosok 
előnyben részesítik az Artin-dragéet. 
Az orvosok tanácsára 2—3 pici Artin- 
szemecskét este bevéve, reggelre nor
mális, bőséges ürülékünk lesz anélkül, 
hogy gondolnánk arra, hogy hashajtót 
vettünk be,

I használni, amelyet a leg
többen utánoznak, ha siker
telenül is. Biztos, enyhe fáj
dalommentes hatás jellemzi az
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pici hashajtó dragéekat. Este 2-3 szem Artint 
bevévo, reggelre kellemes ürülést biztosit.

Fajkutyatulajdonosok, ebtenyésztők 
és ebkedvelők figyelmébe. A Magyar
Ebtenyésztők Országos Egyesülete ez
úton kéri fel a felvidéki ebtenyésztőket, 
ebkedvelőket, vadászati- és fajkutya
tulajdonosokat, hogy közöljék az egye
sülettel, hogy milyen fajtájú, nemű és 
leszármazásu fajkutyáik vannak, hogy 
azoknak a hazai tenyésztésbe való be
kapcsolódását és az ivadékok értékesí
tési lehetőségeit az egyesület előkészít
hesse és szakszerűen felkarolhassa. Ez 
a bejelentés semmiféle kötelezettséggel 
nem jár. Az egyesület még a régi nagy 
Magyarországnak a legelső, immár 40 
év óta fennálló és az összes ebfajtákat 
felölelő, nemzetközileg is elismerten 
törzskönyvező egyesülete s mint ilyen, 
szövetségi tagja a legelső nemzetközi 
ebtenyésztő szövetségnek, annak a Fé- 
deratlon Cynolegique Internationlenak, 
amely 26 európai ország ebtenyésztő 
vezető sportszervezeteit egyesíti magá
ban. Az egyesület a nemzetközi viszony
latban elfoglalt ezen előnyös helyzeté
nél fogva mindazokat a nemzetközi 
kapcsolatokat tudja nyújtani a magyar 
ebtenyésztés keretében, amelyre úgy a ki
állításokon való részvétel, mint a tenyész- 
eredmények értékesítésénél sok tekin
tetben szükségük lehet. — Felkéri az 
egyesület a Trianon által húsz év előtt 
erőszakosan elszakított tagjait, hogy ve
gyék fel vele újból az érintkezést. Az
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egyesület minden érdeklődőnek, ha kéri, 
tiszteletpéldányként, díjtalanul megküldi 
az „A kutya" cimtl szaklapjának felvi
déki számát, mely bő és részletes fel
világosítást nyújt minden a fajkutyával 
vonatkozásba hozható kérdésben. — Az 
egyesület cime: Budapest, Vili. Rákóczi- 
ut 29. (Telefon : 138-464.)

hogy milyen roppant gyorsan felejt az 
emberiség és csodálatosan változatla
nok azok a módok is, amelyekkel őket 
ismételten ugyanolyan veszedelmekbe 
lehet bekergetni.

Alig vonult el fejük felől az öt évig 
tartó vérzivatar, melynek borzalmai még 
élénken élnek emlékezetünkben, még 
nem hegedtek be a sebek, még itt jár
nak sokszor egészen fiatalon közöttünk 
annak nyomorékjai, megcsonkítottjai, bé
nái és idegsokkosai, de már évek óta 
állandó veszedelem fenyegeti ezt az 
igazi békétől távolálló, úgynevezett „bé
két."

Hol itt, hol ott, hol a világ egyik-, 
hol a másik szegletében ássák ki a 
harci bárdot, hogy a fegyverek gyilkoló 
rombolásával csikarja ki a támadó fél 
az „igazságot". Pedig aki fegyverrel tá
mad, annak soha sincsen igaza, mert az 
igazságot fegyveresen kiharcolni nem 
lehet. A fegyverek győzelme még nem 
jelenti az érvek, vagy igazságnak a győ
zelmét, hanem egyesegyedül az erő
szaknak a győzelmét.

Aki fegyverrel támad, annak soha- 
sincsen igaza, mert nem lehet olyan 
nézeteltérés, melyet jószándékkal, jóaka
rattal, békés utón ne lehetne elintézni. J 
Természetes, hogy ehhez nem elegendő 
csak az egyik félnek a jóakarata, szük
séges, hogy a másik fél is hasonló jó
szándékkal legyen eltelve.

A háborút közvetlenül követő évek
ben láttuk, amikor az emberiség még 
egészen közelről állott a háború ször
nyű hatása alatt, hogy úgyszólván az 
egész földkerekség emberiségét egy 
őszinte mély békevágy tartotta hatal
mában és nem volt ország, nem volt 
kulturnép, hol nem igaz szívből fakadt 
volna az óhaj : „Soha többé háborút !“

A nemzetközi háborús tőke látszólag 
mintha visszavonult volna és hozzáfo
gott a vér és átok árán szerzett hatal
mas háborús profit megemésztéséhez.

Pillanatnyilag úgy látszott, hogyha 
nem is örökre, de beláthatatlan időre j 
jóllakott. Sajnos azonban, hogy aki ezt! 
hitte, az igen erősen tévedett, mert min
den képzeletet felülmúló hatalmas emész-1 
tőképességével csakhamar megemész- [ 
tette ezt a fel nem mérhető falatot is. 
Átkos tevékenységének újbóli megindi- { 
tásához pedig még csak uj gondolatra I 
sem volt szüksége.

Meg volt az eddig még mindig be
vált kitűnő receptje, amelyen semmit! 
sem kellett változtatni, sem pedig mó-1 
dositani. Minden haladhat, minden vál
tozhat: technika, kereskedelem, orvos- 
tudomány, haditudomány, csak egy nem 
változik, csak egy marad örökösen ál
landó és ez : az emberek hiszékeny-! 
sége. Ez az alap az, amelyre mindig 
lehet építeni. Ezt az alapvető igazságot 
csak egyszer kellett felismernie a há
borúból élő nemzetközi tőkés társaság
nak, amelyet azután magáévá tett és 
amelyben, sajnos, még sohasem csaló
dott. Az elvakult hiszékenység, a gyű
löletszitásnak legjobb melegágya. — A 
gyülöletszítás pedig a háborús hangulat 
előkészítője. Ez volt eddig még minden 
háború előkészítője és elindítója. Vilá
gos tehát, hogy nem kellett mást tenni, 
mint csak folytatni ott, ahol a háború 
előtt és alatt abbamaradt.

Az uszítás elindítója az az aljas ha
zugság, amely szerint csak azért, mert 
az egyik ember másik nemzetnek a 
gyermeke, nem olyan teremtménye az 
Istennek, mint az a másik, hogy alacso
nyabb rendű, azért nincs helye Isten ege 
alatt és megvetni, gyűlölni kell őt. Ez a 
túlzó nacionalizmus alaptétele, ezt hir
deti a nemzetközi háborús tőke, melynek 
tulajdonosai pedig a világ minden fajú 
és nemzetü embereiből verődtek össze 
egy jól megszervezett nemzetközi társa
ságba, hogy a hiszékeny emberiségnek 
a legvadabb jelszavakban hivő gyengé
jét a maga önző, aljas céljaira a legala
posabban kihasználja.

Nagy emberek 
apró bogarai.

író- és művészembereknek, olykor 
nagy államférfiaknak is vannak vala
mely különös szokásaik. Bízvást mond
hatjuk : apró bogaraik. Bizonyos meg
szokások, melyek úgy hozzáragadtak az 
egyéniségükhöz, hogy el sem lehetnek 
nélkülök. Különösen nagy Íróknál fordul 
elő, hogy furcsa, néha igazán groteszk 
megszokások rabjává válnak és szinte 
munkaképtelenek, ha a megszokott va
lami hiányzik nekik. Ezt a jelenséget 
minden tollforgató ember megérti, mert 
minden írónak, 'agy publicistának van
nak valamelyes ilyen szokásai ; egyéb 
nem, hát az, hogy cigarettázás nélkül 
nem tud Írni.

Az id. Dumas kaukázusi utazásairól 
irt könyvében egy helyen azt Írja, hogy 
két hétre abba kell hagynia az Írást, 
mert elfogyott a kék papirosa, várnia 
kell, amig kap Parisból, mert fehér pa
pirosra nem tud írni.

Jókai Mórról tudvalevő, hogy csak 
iilaszinü tintával tudott Írni. Mikor még 
rendesen bejárt volt az „A hon" szer
kesztőségébe, ott soha egy sort se irt, 
mert minden tintatartóban fekete tinta 
volt.

A legkülönösebb ilyen Írói bogara 
György Endrének volt. György Endre, 
mint híres publicista szerepelt s a Fe- 
hérváry-kabinetnek pár hónapig föld
művelésügyi minisztere volt. Mi egymás 
közt úgy barátságosan csak Gyuri Ban
dinak neveztük. Egyszer meglátogattam 
Gyuri Bandit a lakásán. Éppen a dol
gozószobájában ült az Íróasztala mellett 
és irt. Mikor benyitottam hozzá, valamit 
rágcsált, aztán minden tartózkodás nél
kül kiköpte. Ösztönösen oda néztem, 
hogy mit köpött ki. Akkor vettem észre, 
hogy a padló az Íróasztal körül bizo
nyos távolságig tele van apró papirga- 
lacsinokkal. Gyuri Bandi, mikor észre
vette, hogy mit nézegetek, elmondta, 
hogy ő csak úgy tud írni, ha állandóan 
papir-galacsinokat rágcsál s azokat ki
köpködi.

— Másképp nem megy az Írás, — 
mondotta mosolyogva.

Tóth Béla, mikor irt, vagy később az 
írógépet kopogtatta, mindig ott állott 
mellette az asztalon a konyakos üveg, 
meg a pohár. Gyakran töltögetett ma
gának egy-egy keveset és ivott. Szüksé
ge volt arra, hogy az itai izgassa az el
méjét.

Salisbury, a híres angol államférfi, aki 
többször volt Anglia miniszterelnöke, 
mikor szónokolt, balkarját mindig rá
fektette az asztalon lévő könyvcsomóra, 
mely mindig bizonyos magasságot ért el. 
Salisbury úgy megszokta ezt, hogy mi
kor valaki, minden különös szándékosság 
nélkül elvett a könyvcsomójából egy 
kötetet, s ö beszélni kezde mint rende
sen szokta, balkarját a könyvcsomóra 
fektette, egyszerre csak elhallgatott s 
nem tudta beszédét folytatni mindaddig, 
mig szomszédja egy megfelelő vastag
ságú kötetet nem tett oda a könyvcso
móra. Salisbury ezután nyugodtan és 
okosan beszélt tovább.

Egyik magyar államférfiunak is volt 
hasonló bogara. Br. Bánffy Dezső mi
niszterelnök korában a bársonyszéke 
előtt lévő asztalkán folyton piros-katona- 
figurákat csinált, s azokat sorba állít
hatta. Eközben gondosan figyelte a szó
nokokat. Mikor aztán rákerült a sor, 
hogy szólaljon, mialatt beszélt folyton 
rakosgatta glédákba a piros-katonáit. 
Ebben nem volt szabad megzavarni, 
mert Bánffy csak a katonái rendezése 
mellett tudott beszélni.

Ibsenről, a nagy norvég drámaíróról 
irta meg egy svéd hölgy, aki megláto- 
togatta, hogy Ibsen dolgozószobájában 
a nagy Íróasztalán egész sereg apró, 
finoman kidolgozott állatokat látott. 
Volt ott mindenféle fajta négylábú azaz 
oroszlántól a nyulacskáig. Faragva, vésve, 
öntve, fából márványból, bronzból. 
Ezeknek a kis állatfiguráknak társasága, 
mintha csak inspirálta volna Ibsent, mi
kor dolgozott, ó  maga mondta el láto
gatójának, hogy munka közben feltétle
nül szüksége van apró, néma barátai
nak társaságára, mégpedig úgy, hogy 
hiánytalanul ott legyenek az asztalán,

mert ha csak egyetlen egy is hiányzik 
néha, (éltévé a takarításnál) nem tud 
addig dolgozni, mig elő nem kerül. 
Egész komolyan mondta, hogy ha vala
ki ellopná a kis állatkáit, szelleme nem 
tudna funkcionálni.

Dickens, a nagy angol regényíró is 
apró, pompásan kidolgozott bronz-figu- 
rácskákat tartott az Íróasztalán, s mun
kaközben nézegette, úgy ragaszkodott 
ezekhez a szobrokhoz mint valami féti
sekhez. És mindeniknek pontosan a 
maga helyén kellett lennie, mert külön
ben Dickenst irásközben zavarba jött. De 
emellett volt Dickensnek még más irói 
bogara is. Csak kék tintával tudott írni. 
Elhitette magával, hogy fekete tinta mel- 
l 'tt egyetlen jóravaló gondolat sem tá
madna elméjében.

Michelet a nagy francia történetíró is 
érdekes bogaras ember volt. Valami 
csodálatos előszeretettel ragaszkodott a 
nagy ládákhoz és nagy szekrényekhez. 
Dolgozószobájába tele volt ilyen idom- 
talan bútordarabokkal, amikben a maga 
Írásait és papírjait tartogatta. Negyven 
esztendeig voltak ugyanazok a ládák és 
szekrények a szobájában. Persze, meg
rágta őket az idő. Rozogák, piszkosak, 
repedezettek voltak.de Michelet ragasz
kodott hozzájuk, s rá se gondolt arra, 
hogy újakkal cserélje fel az öreg dara
bokat. Azt tartotta és hitte is, hogy az 
öreg ládák látása termékenyíti meg agyát 
és ösztönzi újabb munkára; hiszen Mi
chelet egész életén át szorgalmasan dol
gozott. Élők elő dámák, a nagy történet
író tisztelő, akik olykor-olykor meg is 
látogatták, megbotránkoztak az idointa-

Megvételre kerestetik
egy j'ókarban levő

Wertheim-szekrény.
írásbeli ajánlatok beadandók a 
Kerületi Betegbiztosító Intézet

nél Rimaszombat.

Kiadó kertes lakás.
A Szövefkezeti-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.

Diszmagyar!
Magyaroska!
Tiszti egyenruhák!
Zrínyi (Lengyel bundák) 
Elegáns divatöltönyöket és 

fel sökabát okát 
legjutányosabb árban készítek 35 éve 
fennálló angol úri szabó üzletemben 

Rimaszombat
II. Rákóczy Ferenc ucca 28. sz. alatt.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve alázatos tisztelettel

p A r i c s k a  P é t e r

lan nagy ládákon és a rozoga, roppant 
szekrényeken. Kedveskedni akartak Ml- 
cheletnek s ajándékba küldöttek neki 
szebbnél-szebb, művészi kivitelű szek
rényeket és ládácskákat. Nagyon szépek 
voltak, de Michelet nem tűrte dolgozó- 
szobájában a cifra szépségeket. Neki 
csak az ő nagy ládái kellettek, mert 
ezek mellett tudott csak becsületesen 
dolgozni. Vissza is küldte az ajándéko
kat, amiből nem egyszer amolyan finom 
aprehenziók is támadtak. De Michelet 
ezzel nem törődött. Híven ragaszkodott 
romlott ládáihoz, épp úgy, mint az öreg, 
lyukakkal és tintafoltokkal teli Íróasz
talához.

A nagy zeneköltö, Haydn Józsefnek 
meg épenséggel talizmánja volt, amely
hez hitével és szeretetével ragaszkodott. 
Egy gyűrű, melyet állandóan jobbkeze 
ujján viselt. Úgy hitt abban, hogy ez a 
gyűrű adja meg neki az alkotó tehet
séget, hogy ha véletlenül letette valahol 
gyűrűjét s nem találta meg, a legjobb 
akarattal sem tudott semmi muzsikát 
Írni. Többször mondotta barátainak, hogy 
a gyűrű nélkül egyszerűen tudatlannak, 
ostobának tartja magát, s hogy tulaj
donképpen minden műve a gyűrűnek 
köszönhető, mert, anélkül semmit se tu
dott volna alkotni.

Hát persze, ezekre a dolgokra igen 
sok ember egyszerűen csak azt mondja, 
hogy bolondság. De azokról az embe
rekről, akikről itt szó volt, még sem le
het egyszerűen azt mondani, hogy bo
londok voltak.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé

get, hogy Rimaszombatban a Horthy 
Miklós-tér 27. szám alatt

b o rb é ly  és fo d rá s z  üzletet
nyitottam. — Mikor ezt tudomására 
adom a n. é. közönségnek, tudatom még 
azt is, hogy üzletemben a legmesszebb- 
menöen higiénikus tiszta és pontos ki
szolgálást, úgyszintén a legmérsékeltebb 
árakat fogom számítani. — Színházi 
fodrászatot a legmérsékeltebb áron fo
gok végezni.

Maradok tisztelettel: 
Bognár György

borbély és fodrász.

M á s z t t t i  hirdetmény.
Szútor község elöljárósága köz

hírré teszi, hogy a község határá
ban fekvő 800 kát. holdnyi köz- 
birtokossági vadászterület, melyből 
90 kát. hold erdő, 1939. január hó 
1-től 6 egymás után következő évre 

nyilvános árverésen 
Szútor község birájának házánál 
1939. január hó 9-én délelőtt 10 
órakor bérbe fog adatni. Kikiáltási 
ár 75’— Pengő évi bér. Bánatpénz 
lOVc. Bérbevétel esetén óvadék 
egy évi bér összege.

Elöljáróság;.

Üzletáthelyezés ?
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vásárló
közönséget, hogy a

„ L IT E R A T Í IR A "  könyv- és papirkereskedésemet I
a Deák Ferenc ucca 12. sz. alá helyeztem
á t ! Raktáramat kibővítve, mindenféle irodai 
felszereléseket és iskolai cikkeket tartok nagy 
választékban !
S magamat a nagyérdemű vásárlóközönség jó 
indulatába ajánlva maradok

kiváló tisztelettel:
RáBELY JÓZSEF (Literatúra) könyv- és papirkereskedő 

Rimaszombat, Deák Ferenc-ucca 12. szám.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Ráboly K áro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


