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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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FŐSZERKESZTŐ: 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 
Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám ára 20 fillér.

Külföldre: Egy évre 12 pengő.

„Magyar Házak.”
Irta: M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

A belvederi határvonal meghú- j 
zásával Szlovákiában visszamaradt, 
a cseh igában húsz éven át velünk 
együtt élt magyar testvéreink to-j 
vább szenvedik kisebbségi sorsu
kat. Könnyező szemmel, de dacos 
magyar türelemmel és szivükben | 
az Igazság gyözedelmeskedésében 
vetett törhetetlen magyar hittel tő
lünk elvált, erős lelki ölelkezéssel, 
szoros kézfogással elbúcsúzott édes 
véreink százezernyire fogyatkozott 
serege életlehetőségének, kulturális 
fejlődésének biztosításáról gondos
kodandó, Eszterházy János gróf, a 
szlovákiai Egyesült Magyar Párt 
nagytevékenységü elnöke, az ottani 
magyarság életének irányitója és 
vezetője, Magyar Házak építését 
célzó mozgalmat indítóit. — Ezt a 
nagyjelentőségű mozgalmat Eszter
házy János gróf most az anyaor
szágra is kiterjesztette és ez alka
lommal a sajtó számára a követ
kező nyilatkozatot tette : 

„Szlovákiában az ott maradt magyar
ság számára csökkent a nemzeti élet 
ágazatait külön kiformáló szervezkedés 
lehetősége. Nincs meg annak lehetősége, 
hogy a politika nagyobb keretek között 
épüljön ki, hogy teljesen elkülönítve 
csoportosuljanak a kultúrharcosok és 
szeperáltan történjenek a társadalmi 
vagy gazdasági összefogások.

Olyan kevesen vagyunk és úgy 
szétszórt bennünket a sors, 
hogy mindenkinek a teljes test
véri összetartás, az erők egye
sítése a szent magyar köteles

sége.
Ennek az összetartásnak, ennek az erő
egyesítésnek ápolására, a mindent ma
gába ölelő magyar élet megteremtésére 
magyar otthonok kellenek. Magyar kul- 
turházak, ahol összpontosul minden ma
gyar vérkeringés, alkotóan dobog a szív 
és lélekben tartja a magyar életet.

Magyar kultúrházak kellenek, 
ahol a társadalmi együttlét ki
fejleszti a magyar testvériséget, 
ahol a magyar kultúrának min
den ereje védelmet, ápolást talál.

Ezeknek a magyar kultúrházaknak ér
dekében fordultam az uj esztendő haj
nalán minden magyarhoz. Ez a szóza
tom az anyaországi magyar testvére
inkhez is szólt, mert a magyar életnek 
ezeket a védőbástyáit mi szlovákiai ma 
gyarok önerőnkből megépíteni nem 
tudjuk.

Kell, feltétlenül szükséges, hogy 
a magyarországi segítség ren
delkezésünkre álljon éppen úgy, 
mint ahogy a német birodalom 
milliókkal segíti a csehszlo-

vákiai német népkisebbségeket 
társadalmi, kulturális életének 
és szervezkedésének egész vo

nalán.
Az a meleg fogadtatás, amellyel a ma
gyarországi sajtó és közlemény újévi 
szózatomat kisérte és a hozzámérkezett 
számtalan megnyilatkozás bizonysága 
annak, mit jelentenek számunkra a ma
gyar otthonok, a magyar kulturházak. 
Tudja, hogy minden pengő, amit ma
gyar ad annak a magyarnak, aki fölé 
idegen élet horizontja borul, az idegen 
ég alatt a magyar kultúrának és ma
gyar testvéries életnek egy-egy elülte
tett világtövét jelenti.

Minden tégla, amit az anyaor
szágbeli pengőkből a magyar 
házak felépítéséhez veszünk a 
magyar élet fölé emelendő fe
déltartó és a szent magyar ösz- 
szetartást építik ki. Minden 
magyar szívből fakadó ado
mány magyar szivek fölé borit 

védősátrat.
— Ezért és mert tudom, hogy minden 

magyarországi intézmény, vállalat, egye
sület és minden magyar, aki teheti, szí
vesen fogja pengőit erre a legmagya- 
rabb célra szánni, Budapesten a gyiij 
tési akció lefolytatására és a magyar 
áldozatkészség összpontosítására külön 
irodát szerveztem."

Eddig szól Eszterházy János gróf 
nyilatkozata, amelyből világosan 
megérthetjük, megtudhatjuk, milyen 
nagyjelentőségű és szlovákiai édes 
magyar testvéreink jövő életére, 
kitartásának megacélozására meny
nyire fontos ez a mozgalom.

És éppen ezért nekünk, 20 éves 
csehrabságunkból már kiszabadult 
és az anyaországhoz visszacsatolt, 
boldog magyaroknak, akik annyira 
áttudjuk érezni visszamaradt test
véreink sok gonddal, hántással és 
szenvedéssel telt helyzetét, ebbe a 
nemes mozgalomba bele kell kap
csolódnunk. Lelkűnknek annyira 
becses, szivünknek oly végtelenül 
kedves, szeretett szlovákiai magyar 
testvéreink segítségére kell siet
nünk.

Gondolkozás és késedelmeske
dés nélkül meg kell hogy nyílja
nak a zsebek s adakozásra keli 
tárulniok a testvéri kezeknek. — 
Eredményesség fokozása végett jó-1 
nak látnók, ha a mozgalom buda
pesti irodája minden városban és 
községben megszervezné a Magyar 
Házak mozgalom propaganda- és 
gyűjtő bizottságát, hogy a pengők 
és fillérek könnyebben és sűrűbben 
guruljanak ki az áldozatkészsége

sek zsebéből a mozgalom oltárára.
Egy farsangi estélyi összejöve

telt, bál, estély, előadás vagy más 
címen, itt is, ott is rendezzünk a 
Magyar Házak javára s az egyes 
adományokat és az összejövetelek 
tiszta bevételét a Nemzeti Hitelinté
zet I l i i .  számú csekkszámláján 
juttassuk el a Szlovákiai Magyar 
Házak Mozgalmának Budapesti Iro
dájához (V. Akadémiai-utca 17). 
Csekklapot kívánatra az iroda küld, 
mely az adományokat hirlapilag 
nyugtázza.

Gömörországban mindig maga
san lobogott az áldozatkészség fák
lyájának lángja. Hány országos 
akciónál jutottunk — nagyobb, né 
pesebb, gazdagabb vidékeket, vá
rosokat megelőzően — vezetőül a 
büszke első helyre.

Testvérek, fogjunk össze most is! 
Az adakozásban keljünk nemes ver
senyre és a belvederi határon túl 
maradt, bánatosarcu, szomoruszt- 
vü véreink megsegítésére sietve, 
cselekedetünk magyar életet mentő, 
magyar kultúrát istápoló áldozatos
ságának tudatában öröniös lélek
kel, jó szívvel adakozzunk, ada
kozzunk, adakozzunk, hogy szebbé, 
tágasabbá váljon a Magyar Kert. 
Összetartásunk és egyetakarásunk 
fényes niegbizonyitója, sok-sok ma
gyar palánta dértől, fagytól meg- 
óvója lesz minden adomány-fillér, 
Testvérek.

üdvözlése.
A göniöri ref. egyházmegye a sza

bad Hazában, felszabadulása utáni 
első közgyűlése alkalmából a kö
vetkező üdvözlő sorokat küldte sze
retett első püspökének:
Főtiszteletii é s  M éltósdgos

Pálóczi-Czinke István
nyug. ref. Püspök Urnák

Miskolc.
Főtiszteletü és M éltósdgos Püspök Url

A Göniöri Református egyházmegye 
1938. december 15-én tartotta Fele
den a felszabadulás óta első közgyű
lését s onnan, a gyűlésből elküldöttük 
Főtiszteletüségednek üdvözlő távira
tunkat.

Ma van Tornaiján a jegyzőkönyv- 
hitelesítés s felhasználjuk ezt az al
kalmat, hogy újból, e levél utján is, 
kifejezzük a Gömöri Egyházmegyének 
Méltóságod iránt érzett szeretetét, 
tiszteletét, ragaszkodását.

Méltóságod volt az, aki a cseh meg
szállás legsúlyosabb idejében, első 
tiz évében, mint legelső felvidéki püs
pökünk, főpásztorunk, Isten szine elé 
emelte fel kimondhatatlan nagy nem
zeti fájdalmunkat és onnan imádsá
gaival égi válasz gyanánt visszahozta, 
szétosztotta, a szivünkbe rejtette a 
reménységet :
„Hogy a babiloni vizeknél ültünk, 
Soha még úgy nem fájt, Uram, a lelkünk.

Méltóságod velünk sirt és velünk 
reménykedett. Mély értelmű igehirde
téseivel, gyönyörű költői imádságai
val, tántoríthatatlan hazafiságával a 
magyar feltámadásba vetett hitet ben
nünk táplálta, ellankadni, elernyedni 
nem hagyta.

Boldogok vagyunk, hogy ismét sza
bad földön, a Szent Magyar Hazában 
élhetünk, s boldogságunkat teljessé 
teszi, hogy Főtiszteletü Urunk, mint 
az agg Simeon, nem hiába várta Izrael 
vigasztalását, megérhette, amiért any- 
nyit imádkozott, népének szabadu
lását.

A mindenható Isten oltalmába ajánl
va életét, vagyunk a Főtiszteletü és 
Méltóságos Püspök iránt 

Tornaiján, 1838. december 29-én.
A Gömöri Református Egyházmegye 

nevében, mély tisztelettel:
Dr. Z ehery István s. k. Lenkey Lajos s. k. 
egyházmegyei gondnok. esperes.

Baraxa Lajos s. k. K onkoly-Thege István, 
tanácsbiró. tanácsbiró e. m. főjegyző.

Frontharcosok zászló
bontása Rimaszombatban.

Folyó hó 22-én, vasárnap városunkba 
érkezett Dr. Vojtsek Ottó szervezési 
osztályvezető a rimaszombati és vidéki 
frontharcosoknak az „Oroszágos Front
harcos Szövetségbe" való beszervezése 
céljából.

A helybeli frontharcosok s a vidéki 
frontharcosok kiküldöttei vasárnap este 
6 órakor a városháza tanácstermében 
gyűltek össze a szövetségi kiküldött fo
gadtatására. Dr. Vojtsek Ottó kikül
döttet Dr. Gabonás János városi titkár, 
frontharcos honvéd főhadnagy üdvözölte 
meleg szavakkal a szép számmal meg
jelent frontharcos bajtársak névé 'n s 
felkérte őt az „Országos Frontharcos 
Szövetség" célkitűzéseinek s a szövet
ségbe való belépés feltételeinek ismer
tetésére. Dr. Vojtsek Ottó köszönetét 
fejezve ki a bensőséges bajtársi fogad
tatásért, azonnal rátért a tárgyra s a 
legapróbb részletekre is kiterjedő tájé
koztató beszédében hangsúlyozta, hogy 
a szövetség célkitűzése két gondolatot 
foglal magában és pedig egyrészt min
den erőnk a haza szolgálatába állítandó, 
másrészt pedig ápolnunk kell a világ
háború vérzivatarából kikerült harcosok 
között a bajtársi együttérzést. A szerve
zetbe tömörült frontharcos bajtársakat 
a szövetség a legmesszebbmenő támo
gatásban részesíti s érdekeiket az élet 
minden körülményei között megvédi
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2. GömOr 1939. január hó 29.

Ismertette ezután a kiküldött a szövet
ségbe való belépés feltételeit, amelyek 
a „Gömör" f. hó 15-én megjelent szá
mában részletesen közölve lettek. A 
szövetségbe való belépés módozata a 
kővetkező: A helyi sjervező bizottság, 
amelynek működése kitérjed városunkon 
kivül Rimatamásfalva, Bakti és Zeherje 
községekre is, kitölti a szövetségbe be
lépni szándékozó s személyesen jelent
kező frontharcos bajtársakról a vonat
kozó személyi lapokat s azokat felter
jeszti az „Országos Frontharcos Szövet
séghez". A szövetség dönt azután a fel
vétel tekintetében s ez ad ki igazolvá
nyokat is a felvételről.

Majd megalakult a helyi szervező bi
zottság, amelynek tagjai: Dr. Zakács 
István, Szöllősy János, Siposs József, 
Vozáry Sámuel, Jurasko Pál, Mándy 
Antal, Fábián Vilmos, Bottlik Sándor és 
Dr. Gabonás János vezető tiszt, aki ösz- 
szekOtő szerv az Országos Elnökség s 
a helyi csoport között.

A helyi szervező bizottság a legrövi
debb időn belül meg fogja kezdeni mű
ködését s a személyi lapok kitöltése 
minden valószínűség szerint hetenként 
az esti órákban fog megtörtéúni, amikor 
is a bajtársak a napi munkájuk befe
jeztével már nem lesznek annyira elfog
lalva s időt szentelhetnek a személyi 
lapok kitöltése céljából való megjele
nésre. — A jelentkezés helye és ideje 
hirlapilag és dobszó utján lesz annak
idején közzétéve.

Ezúton is felhívjuk a frontharcos baj
társak figyelmét arra, hogy a szövetség 
tagjai közé — a vonatkozó rendeletben 
foglalt egyéb feltételeken kivül — csak 
azok vehetők fel, akik a Károly-csapat- 
kereszt, vagy a vitézségi érmek vise
lésére jogosító igazolvánnyal rendelkez
nek. Ezen igazolványokat a bajtársak 
jelentkezés alkalmával hozzák magukkal. 
— Egyébként a jelentkezés alkalmával 
mindenről bővebb felvilágosítást ad a 
szervező bizottság.

A Feled és környéke frontharcosai
nak megszervezésével Dr. Batta Pál és 
Dr. Dessewffy Árpád feledi ügyvédek, 
valamint Farkas Márton jánosii ref. ig. 
tanító bízattak meg.

A mindvégig komoly figyelemmel ki
sért tájékoztató előadásért Dr. Gabonás 
János városi titkár a megjelent bajtár
sak nevében köszönetét fejezte ki Dr. 
Vojtsek Ottó szövetségi kiküldöttnek s 
ezzel a rimaszombati és vidéki front
harcosok első megmozdulását jelentő 
értekezlet véget ért. Dr. G. J.

Az Egyesült M agyar Párt 
feledi gyűlése.

Az Egyesült Magyar Párt feledi szer
vezete a feledi járási pártszervezettel 
együttesen 1939. január 16-án tartotta 
gyűlését.

A gyűlést dr. Csák Géza, a feledi já
rási pártszervezet elnöke nyitotta meg. 
Egyenesen rámutatott beszédében arra 
a méltatlan, kicsinyes, a mai történelmi 
idők komolyságával össze nem egyez
tethető parlamenti támadásra, amit a 
január 13-iki parlamenti ülésen az el
lenzékben levő képviselőknek egy cso
portja Jaross Andor miniszter ellen in
tézett. Előadta, hogy bár az ilyen táma
dások az Egyesült Magyar Párt vezé
rének a huszesztendős megszállás ki
sebbségi csatáinak tűz- és vérkereszt- 
ségi próbáit kiállott tiszteletreméltó 
egyéniségéhez fel nem érnek, mégis 
bántóak és felháborítók, miért is azt 
visszautasítják és az ellen a leghatáro
zottabban tiltakoznak. Vegye azt tudo
másul mindenki — mondotta az elnök 
— hogy mi a felszabadult Felvidéknek 
lakosai nem vindikálunk magunknak az 
édes Anyaországban más előjogot, mint 
azt, hogy mi azok közé akarunk tartoz
ni, akik nemzetük sorsának szivén vi
selése mellett tisztában vagyunk azzal, 
hogy az a reformmunka, amelyet Vitéz 
Imrédy Béla miniszterelnök a magyar 
kérdés megoldására országos pártvezé
rünk Jaross Andornak és az ő felvidéki 
törvényhozótársainak támogatásával meg
indított, hozzátartozik a Magyarország 
második ezredéves felépítésének alapkő 
lerakási munkálataihoz. Aki tehát a mi

miniszterünket ezen történelmi jelentő
ségű munkájának folytatásában támadja, 
az az egész magyar nemzetet támadja 
s azért minden ilyen támadást felhábo- 
ritással utasít vissza a mi magyar meg
győződésünk és éppen azért vegye tu
domásul mindenki azt is, hogy a mi 
Vezérünk ellen intézett minden támadás 
csak keményebbé kovácsolja össze a 
mögötte álló egyesült magyar pártnak 
acél várát.

Mindezek előrebocsájtása után indít
ványozta Dr. Csák Géza elnök, hogy a 
gyűlés táviratilag biztosítsa Jaross An
dort törhetetlen ragaszkodásáról és hű
ségéről, amit az értekezlet viharos lel
kesedéssel fogadott el.

Ezek után felhívta az elnök a feledi 
pártszervezetet — mint központi szer
vezetet — az intenzív pártmunkára és 
annak továbbfolytatására. Hangsúlyozta 
beszédében azt, hogy a politikai esemé
nyek alakulásából mindenkinek látnia 
kell azt, hogy a lelkiismeretes párt
munka ma nagyobb kötelességünk, mint 
bármikor volt s ma egyemberként kell 
a miniszter és vezérkara mögött áila- 
nunk.

Bejelentette az elnök ennek az inten
zív pártmunkának a járási szervezet ré
széről való megkezdését is.

Ezután Szakai! Zoltán feledi párltit- 
kár intézett buzdító szavakat az érte
kezlethez és jelentette, hogy a járás 
községeiben a szervezés munkáját meg
kezdte és folytatja. Figyelmeztette az 
értekezletet a pártmegbontási kísérletek 
visszautasítására. Jelentette, hogy a sze
mélyi kérdések megnyugtatóbb elinté
zése, valamint a tapasztalt méltánytalan 
adózási és dohánybeváltási intézkedések 
orvoslása céljából felterjesztéssel élnek 
a felvidéki minisztériumhoz és orvoslást 
keresnek az illetékes hatóságoknál is.

Czikora Sándor és ifj. Pólós Gyula 
felszólalásai után Dr. Csák Géza elnök 
Isten áldását kérve a pártmunka tovább 
folytatására, a gyűlést bezárta.

N e 
f o g a d j o n  

u t á n z a t o t .

A rimaszombati dalegylet 
ünnepélye.

Rimaszombat 78 éves dalegylete 1939 
jan. hó 21-én rendezte első hangverse- [ 
nyét a felszabadulás óta. Az a dalárda! 
énekelt, melynek ajkán húsz év óta nem j 
némult el a magyar dal és abban a he
lyiségben énekelt, a polgárikör termé
ben, ahol húsz éven át őrizték és ápol- 

I ták a magyar nyelvet, ahonnan a cseh 
| uralom nem tudta kilakoltatni a magyar 

kultúrát azért, meri itt csakis magyarok 
adtak egymásnak találkozót, mert csakis 
magyar beszédet vertek vissza ennek a 
teremnek falai, mert itt olyan magyarok 
fáradoztak, akik nemzetükért nemcsak 
meghalni tudtak, hanem élni is akartak.

Gerinces magyarok énekeltek, muzsi
káltak, szavaltak a magyar nyelv és 
kultúra rimaszombati egyetlen erős és 
hősiesen megvédelmezett bástyájában, 
két évtized letelte után újból a szabad 
hazában.

A közönség képe is megváltozóit. A 
helybeli kipróbált magyarok soraiban itt 
látjuk a hadsereg képviseletében a tisz
teket, katonákat, hivatalok főnökeit, az 
állami tisztviselőket. Hiszen most ők a 
mieink és mink az övéik vagyunk. Együtt 
tapsoltunk, együtt lelkesedtünk és együtt 
kacagtunk.

Mit jelentett Rimaszombat számára a 
dalegylet a boldog és viszontagságos 
időkben, mit alkotott, milyen eredmé
nyeket ért el, mit jelentett számunkra 
a cseh uralom idejében, ezt Sichert Ká
roly tartalmas és színes előadásában 
kimerítően kifejtette.

Ezután az előadás után már olyan 
szemszögből néztünk a dalárda szerep
lése elé, mint ahogy ezt dijakkal koszo- 
ruzott múltjára való tekintettel el is vár
hattuk.

így is volt. A dalárda jól kijátszott 
hangszernek bizonyult, melyen Halász 
József karnagy biztos kézzel, nyugodtan 
játszhatott. Minden egyes kézmozdula
tára úgy reagált ez a 40 torok, mint 
egy finom érzékeny készülék. Megálla

píthatjuk, hogy ez az énekkar teljesen 
megfelelt a karoknál megkívánt első és 
lényegesen fontos követelménynek : pre
cíz és fegyelmezett. Az intonálás, ahogy 
egyetlen karmozdulatra egyszerre nyí
lott meg a negyven torok, ahogy az 
egyes szólamok külön-külön tökéletes 
pontossággal váltották fel egymást, a 
dynamika, ahogy a leglágyabb pianisszi- 
mók és legharsogóbb fortisszimók között 
minden árnyalat külön-külön kifejezésre 
jutott, minden szónál ékesebben bizo
nyítják, hogy ez a dalárda méltó a dal
egylet 78 éves sikerekkel tarkított múlt
jára.

Ezeken a technikai erényeken kivül 
nem lehet szó nélkül hagyni azt sem, 
hogy ez a dalárda érzésben is elköve
tett mindent, hogy kifejezésre juttassa 
az egyes müsorszámok szerzőinek inten
cióit. Nem szabad azonban csodálkoz
nunk azon, ha ez az előadás sokkal tö
kéletesebb volt magyar szerzők magyar 
tárgyú és az örökszép igaz népzene for
rásaiból táplálkozó szerzeményeinél,mint 
az idegen motívumukkal telitett szerze
ményeknél. Nem is azért, mert talán az 
európai zenekultúrának nem lennének 
gyönyörű alkotásai, hanem inkább azért, 
mert a jelen esetben ezek a magyar 
tárgyú szerzemények úgy témagazdasá
gukban, leleményességükben, rytmikus 
tömörségükben, mint szerkezetükben is 
sokkal tökéletesebbek a műsorra hozott 
akár magyar, akár idegen szerzők témá
ban kevésbé gazdag, szerkezetükben ke
vésbé kerek a sok „rubato" beiktatással 
lazább szerzeményeknél.

Látva ennek a dalárdának tökéletes 
technikai készségét a hallgató önkénte
lenül arra gondol, milyen szépen tudná 
ez a dalárda előadni halhatatlan meste
rek halhatatlan műveit (Mozartra, Beet- 
hoverne, Haydenre, Brahmsra, Wagnerre, 
stb. gondolok). És ha Kodályt olyan 
szépen reprodukálták, milyen nagy él
mény is volna ettől a dalárdából hallani 
a nagy magyar klasszikusok Európában 
ma már vezető szerepet betöltő műveit.

összegezésül megállapítható: E da
lárda gyakorlati tökéletességénél fogva 
megérdemli, hogy magas színvonalú 
szerzeményeket hozzon műsorra és 
árassza szét ebben a kis vidéki város
ban is a magasabb, igényesebb kultúrát. 
Ezt a nemes remek keretet töltse meg 
tartalommal.

* *  *

Igen kedves, családias hangulatot te
remtett az újraéledt „600 éves úri ze
nekar". Rég ismert kedves arcok 
mosolyogtak a közönségre. Úgy muzsi
káltak Dr. Mihalik Dezső, megyei fő
ügyész „Dezső bácsi" prímás vezetése 
alatt, akárcsak egy meghitt szűkkörű 
társaságban. De igy is volt. Mintegy 
varázsütésre leomlott minden válaszfal 
a színpad és nézőtér között. A szereplők 
és a közönség egy meghitt családi kör
be forrott össze. Sírtak a hallgatók, 
búglak a kuruc dalok és a csárdások 
duhaj kurjantásokat váltottak ki a hall
gatóságból.

♦ * *
Fodor Istvánt nem kell külön ismer

tetnünk. Ő a mi szavalóművészünk és 
büszkék is vagyunk rá. A verseket na
gyon jól válogatta össze. Mindnyájan 
mély meghatottsággal hallgattuk a há
rom Mécs-verset és Reményik Sándor 
megrázó „Ahogy lehet" cimü költemé
nyét. így volt ez, még nem régen és 
igy küzködik még kisebbségi sorsban

több millió magyar testvérünk. Felvo
nult előttünk a kisebbségi sors eposza. 
Különösen Mécs három versét érzékel
tük a legbensőségesebben. És ezt adta 
át nekünk az előadó is a legtökéletesebb 
formájában, a legőszint bben. Ez termé
szetes is. Mécs, Fodor István és a Ri
maszombatiak húsz évig éltek egy sors
közösségben. Megértettük egymást, És 
mindannyian, minden magyar megértette 
egymást, amikor Gökössy „volt egy or
szág" című költeményét hallgattuk.

. . .ó k .

Lapzártakor vesszük a mélységesen 
megrázó és lesújtó gyászhirt, hogy a 
húsz éves cseh rabság után újra feléledt 
Gömörtnegye közbecsülésben álló, el
évülhetetlen érdemeket szerzett első al
ispánja :

iglói Szontagh Zoltán,
egyhetes szenvedés után, csütörtökön 
este, 9 órakor kilehelte nemes lelkét, 
mélységes gyászba borítva szükebb csa
ládját s azt a másik nagyobb családot, 
amelyhez tartozónak érzi magát a vár
megye minden rendű-rangú magyarja. 
A nemes s z ív  utolsó dobbanásával ár
ván maradt a törvényhatóság első tiszt
viselőjének asztala, amely felé annyi 
bizakodással tekintett Gömörország so
kat szenvedett, megpróbált népe, ahol 
oly dédelgetett szeretettel dolgozott 
Szontagh Zoltán alispán élete program
jának, Gömörvármegye újjáépítésének és 
felvirágoztatásának valóraváltásán. — A 
megboldogult már a komáromi párt- 
kongresszusra betegen indult útnak, 
családjának és jóbarátainak aggodal
maskodását elhárítva, mert a szivéhez 
nőtt Gömör népét maga akarta felvo
nultatni Jókai városába. Hazatérés után 
orvosai ágyba parancsolták és múlt hét 
péntek éjszakáján sürgős és rendkívül 
súlyos műtétet hajtottak végre rajta dr. 
Molnár Gyula miskolezi sebész-főorvos 
és dr. Bender Ferenc, a helybeli kórház 
igazgatója. A gyors műtéti beavatkozás 
mintha egyenlő lett volna az életmen
téssel, a párnapos krízis elmúltával a 
nagybeteg állapota szemlátomást javult 
s a rimaszombati kórház sebészeti osz
tályáról egyre bizakodóbb hírek keltek 
szárnyra. Csütörtökön váratlanul vissza
esés következett be a nagybeteg álla
potában és este 9 órára, orvosainak ön
feláldozó munkája dacára utolsót dob
bant Szontagh alispán nemes szive. A 
gyászhirt dr. Szabolcs András főispán! 
titkár közölte Hevessy László főispán
nal, aki több száz főnyi közönséggel 
együtt Dr. Horváth Árpád vármegyei 
első főjegyzőnek az ipsroskörben tartott 
felolvasásán vett részt. — A halálesetet 
Varga Imre miniszteri biztos közölte a 
hallgatósággal, méltatva Szontagh alis
pán elévülhetetlen érdemeit, majd a fő
jegyző emlékezett meg az elhunytról. A 
közönség siri csendben hallgatta meg a 
két szónok parentáló szavait és egy 
perces néma csendben áldozott emléké
nek. Szontagh alispán elhunyténak hí
rére a megye és a város házára, vala
mint több középületre azonnal felvon
ták a gyászlobogót. — A gyászoló csa
lád a következő gyászjelentést bocsáj- 
totta k i :

Készüljünk a folyó évi február hó 4-én megtartandó P o lg á r ik ö r i  batyubálra!
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özv. iglói Szontagh Zoltánná, szül. 
Fornét Olga mind a maga, mind leánya 
Marietta és veje Dr. Szakáll Kornél, va
lamint az alulírott rokonság nevében is 
fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy 
a leghűségesebb férj, szerető szivii 
édesapa és a legjobb após, ig ló i Szon- 
ta gh  Zoltán cs. és kir. kamarás, Oötnör 
és Kishont vármegye alispánja, tart. hu
szárhadnagy, az 1. és II. osztályú vitéz
ség! érem, valamint a Károlycsapatke- 
reszt tulajdonosa, életének 56. és bol
dog házasságának 26. esztendejében 
1939. évi január hó 26-án este 9 órakor 
rövid, de kínos szenvedés után vissza
adta nemes lelkét Teremtöjének. — A 
gyászszertartás az ág. hitv. ev. egyház 
szertartása szerint 1939. évi január hó 
28-án délelőtt fél 12 órakor Rimaszom
batban a vármegyeház nagytermében 
lesz, ahonnan a megboldogult földi ma
radványait a sajókirályi családi sírbolt
ban délután 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra. — Légy hű mind halálig s 
neked adom az életnek koronáját! — 
özv. Madarassy Ivánná szül. Szontagh 
Róza, Fáy Adrienné, férjével Potoczky 
Bertalan-nal, Fáy Róza, férjével Fáy Ár
páddal, húgai és Cccsei. Özv. Potoczky 
Kálmánné szül. Szontagh Jolán nagy
nénje, gyermekeivel, Simák Róza és 
Pongrácz Erzsébet unokahugai. Dr. For
nét Gyula apósa, feleségével, Szakáll 
András feleségével, valamint a kiterjedi 
rokonsága.

A megye hivatalos gyászjelentése igy 
hangzik :

Gömör és Kishont vármegye Közön
sége és Tisztikara mélyen lesújtva je
lenti, hogy a hosszú megpróbáltatások 
után újra éledt vármegyének első alis
pánja, ig ló i Szontagh Zoltán cs. és kir. 
kamarás, tart. huszárhadnagy, az 1. és 
II. oszt. vitézségi érem és a Károlycsa- 
patkereszt tulajdonosa, a felvidéki ma
gyarság igazszivű, bátor harcosa, éle
tének 56 ik évében, nehéz szenvedés! 
után Rimaszombatban az 1939. évi ja
nuár hó 26. napján este 9 órakor ne
mes lelkét visszaadta Teremtőjének. A 
vármegye uj életét a Te nemes, nagy 
Lelked elgondolásai szerint fogjuk to-! 
vább építeni! A megboldogult alispá
nunk föld! maradványait a vármegye- j 
háza nagytermében ravatalozzuk fel. A j 
gyászszertartás 1939. évi január hó 28 i 
án d. e. fél 12 órakor lesz Riinaszom-I 
batban a vármegyeházán, ahonnan a 
megboldogult hült tetemét a sajókirályi 
családi sírboltba szállítjuk és ott ugyan
azon a napon délután 15 órakor fogjuk 
örök nyugalomra helyezni.

„Jólértesült" megint cseveg.
— Kezeiket csókolom, H ölgyeim ! Ebben 

a lo cs -p o cso s , ködfiistös időben is kor
zóznak?

— Nnnna, a h o g y  ez a korzó kinéz.
— Bocsánat, ilyen sá ros, csú sz ós idő

ben nem igen  szoktak korzózni az em 
berek.

— P er sz e ! Nyáron m eg  a n a gy  hő
s é g  miatt nem teszik ezt. Mindig van va 
lami baj, m indig akad ilyen-olyan kifo
g á s .  De m ost nem is errő l van szó. Nézze 
ezt a sá rtó l síkos járdá t. Hát lehet itt 
korzózni?

— Annak, akinek a séta  a fő ,  nem, 
aki azonban a sétá t csak közvetitönek 
tartja, annak igen is lehet.

— Mi az h o g y  „közvetítőnek" ?
— Ism eretség-, e s e t le g  házasságköz- 

vetitőnek.
— Mit b esz él itt m aga rébuszokban.
— Pardon, i g y  van és  nem m ásk ép! 

Hallják csak : Két h ete tán éppen, h o g y  
ezen a télen, Ő nagysága  Szöszi, — van, 
ki nem ism eri?  — korzózni indúla. S 
n a g y  vala a búja, m ert síkos a já rda  és  
amint ra jt ’ já rna , a patika táján e lcsú 
szik a D rága. Rém sikoltás, lárma, amint 
n a g y  hirtelen e g y sz e r  csak ott terem  
Adonisz barátunk s  am íg szájat tálunk, 
ő szépecsk én haza vezeti a Tündért, de 
ezzel az iddl bizony v é g e t  nem ért, m ert 
ápolás közben m eg- m eg ismerkedve, mind- 
keltőnek lévén  hozzá n a gy  a kedve, j e 
g y e sp á r r á  váltak s  j e g y e t  épp ma vált
nak. ..

— Ejnye, ejnye, no lám ! Milyen j ó  is 
a síkos ut. Mert ha ... e l  nem csúszik ...

— Ma nem m enyasszony.
— Miért is tartjuk kellemetlennek a sa 

rat é s  veszedelm esnek  az azzal burkolt 
aszfa lt já rd á t ? !  E lvégre legyünk fa ta lis
ták, hiszen mindenkit érhet baleset. 
Nemde ?

—- Ó, i g e n ! Szenvedjenek hasonló bal
esetet, ilyen fináléval.

— Maga, kedves jóakarónk.
— Mint mindig, ú g y  m ost is, ebben is. 

Ö hööhööhöhöhö... hd ... há ... p c i... p c iü !
— Influenza?
—- Nátha. Spanyolnátha.
— J u j ! Isten vele, Isten v e l e !
— Kezeiket csók o lom !... Há... há...

p c i... p c i !  -
v J?V g u .s .

A Rimaszombati öregdiákok Egye
sületét megalakítják. A nagy múlttal 
bíró rimaszombati ősi gimnázium volt 
növendékei Budapest székhellyel meg
akarják alakítani a „Rimaszombati Öreg
diákok Egyesületé“-t. Az evégett alakult 
előkészítő bizottság folyó hó 24-én tar
totta ez ügyben első értekezletét, mely
nek határozata értelmében kéri a bi
zottság a rimaszombati gimnázium volt 
diákjait, hogy belépési szándékukat, 
pontos címüket és azt, hogy melyik év
ben végezték tanulmányaikat Rimaszom
batban, közöljék az előkészítő bizottság 
elnökével, Dr. Groó Béla margitszigeti 
igazgató főorvossal, vagy Dr. Lukács 
Géza miniszteri titkárnál (Budapest VI. 
Vörösmarty-u. 36.)

Cserkész-jótett. Érdekes körülmé
nyek között végezte el a cserkésztörvé
nyek által kötelezően előirt napi jótet
tét az elmúlt hét szombatjának estéjén 
Böszörményi András, a helybeli állami 
polgári fiúiskola cserkészcsapatának pa
rancsnoka. A dalegylet műsoros estjéről 
hazamenőben, a Tamásfalvi-ut végén 
álló Rima-hidon már messziről megpil
lantott egy fiatalembert, aki a hid kar
fájára dűlve lassan-lassan elveszítette 
egyensúlyát. Mielőtt a cserkészparancs
nok a hídhoz ért volna, az illuminált 
állapotban levő fiatalember teljesen el
veszítette egyensúlyát és beleesett a Ri
ma jeges és elég magasan álló vizébe. 
Böszörményi András minden gondolko
dás nélkül a fiatalember után ugrott és 
nem kiméivé téli kabátjál, uj cipőit és 
ünneplő ruháját, csuromvizesen húzta 
ki a szerencsétlenül járt részeg embert 
a vízből. Így a könnyen végzetessé vál
ható esti kalandból a szenvedő alany 
szerencsésen „kiúszott". A fiatal cser
készparancsnok dicséretes, bátor cse
lekvése méltán kiérdemli az általános 
elismerést és kiváló propagandája egy
ben a cserkészetnek s eszméinek.

kell használni, amelyet a leg
többen utánoznak, ’ha siker
telenül is. Biztos, enyhe fáj
dalommentes hatás Jellemzi ez

AÜTIN
pici hashajtó dragéekat. Este 2-3 szem Artint 
bevéve, reggelre kellemes ürUlést biztosit.

Szerkesztő Úr 1
kérem, legyen szabad megkérdenem: 
miért mellőzik az állami munkáknál a 
helybeli iparosokat és igy miért kellett 
az útépítéshez a targoncákat (fúrikokat) 
más helyről, — amint hallom Szegedről, 
— hozatni, mikor azokat ugyanazon 
árért, vagy talán még olcsóbban itt is 
előállitották volna ? 1 

Kérem a Szerkesztő urat és a t. ha
tóságokat, hogy a helybeli iparosság ér
dekét megvédeni méltóztassanak s ne 
engedjék a helybeli iparosokat az itteni 
állami, megyei munkáknál, a közszállitá- 
sokban stb. idegen iparosok javára mel
lőzni. Teljes tisztelettel:

Egy munkanélküli iparos.
A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Eqc§zteqes elelmóJ
el sem képzelhető egészséges 
füstölnivaló nélkül. Egészségi 
okokból nem kell és nem is sza
bad leszoknunk a dohányzásról

A m. Lir. 0 okónyjöve Jel. egyesítik a hasznosat a kelle-
, ,  . . . .  m essel:

csökkentett nikotintar tál mu az egészségre ártalmatlanok,
NIKOTEX-GYÁRTMÁNYAI amellett ízletesek és arómásak 

Minden magyarországi trafikban megtalálja:
a tartalmas, ízes NIKOTEX-LEVENTÉT 
az olcsó és jó NIKOTEX-SYMPHONIÁT 
a könnyű, finom MIKOTEX-EXTRÁT
a pompás, gyűrűs szivart, a NIKOTEX-FAINTOST

ára 2.7 fillér 
ára 3.7 fillér 
ára 6 fillér 
ára 8 fillér

Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegyesület húsz év után most lép elő
ször a nyilvánosság elé, hogy nagy 
múltjához méltó fénnyel egyszer megint 
megmutassa az élet vidámabb arcát.— 
Húsz éven át csendben, nagy hang nél
kül végezte segítő munkáját, hogy meg
könnyítse szegényeinek életük terhét. 
Senkitől nem kért, csak adott amikor s 
ahol kellett. — Február 18-án egy mű
soros esten találkozóra hívja mindazo
kat, akik ezen az uj elinduláson kelle
mesen akarják megülni Karnevál herceg 
vidám búcsúját. — Az est programját 
jövő számunkban hozzuk.

Vitéz Jakabffy Dezső színigazgató 
4 éves kis leánya mellé egy jobb 
családból való leányt keres. Jelent
kezés naponta délután 1—2 óra kö
zött a Hungária kávéházban Angyal 
Dezső főtitkárnál.

V i g y á z a t !
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a ..DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot
tan eredeti csomagolásban kérje.

Színház. A Szombathelyi Városi Szín
ház igazgatója, Vitéz nemes Jakabfty 
Dezső 60 tagú színtársulatával és 12 tagú 
zenekarral Rimaszombatba érkezik és 
hat hétre tervezett előadásait f. évi feb
ruár 4-én, szombaton este a „Legyen 
úgy, mint régen volt" nagysikerű, ismert 
operett bemutatásával kezdi meg a 
„Hungária" színháztermében. Angyal 
Dezső, a társulat főtitkára a bérlet-gyűj
tést már megkezdte és szép kilátásokkal 
végzi. Bérletárak : 10 drb zenekari ülés 
I—V sorig 15 P. 10 darab zsöllye VI. 
sortól végig 12 P. Színház rovatunkat 
jövő számunkkal nyitjuk meg s akkor 
bővebb ismertetést adunk. Színészek 
számára kiadandó szobák Angyal Dezső 
főtitkárnál naponta délután 1—2 óráig 
a Hungária kávéházban jelentendök be.

* Szépség és egészség után vágyik 
minden nő és férfi. Emellett a legele
mibb egészségügyi szabályokat sem 
tartja be. Gondol-e mindenki arra, hogy 
emésztése rendben legyen? Pedig csak 
2 — 3 szem Artin-dragéet kell este be
vennie, hogy minden reggel normális 
legyen a széke, egész nap jól érezze 
magát és emésztési kiütésektől, arcbő
rének rendellenességeitől mentesüljön.

Talált tárgyak. A rimaszombati ma
gyar kir. rendőrkapitányság értesítése 
szerint a következő tárgyak találtattak 
és szolgáltattak be a rendőrkapitány
sághoz, hol azokat igazolt tulajdonosaik 
a hivatalos órák alatt átvehetik:

Egy db pénztárca, pénzzel.
Egy db pénztárca, pénzzel.
Egy db esernyő. — Egy db pénztárca 

pénzzel.
Szociális előadás. A Magyar a Ma

gyarért akció Il-ik szociális előadását f. 
hó 25-én este rendezte meg a helybeli 
Iparoskörben, amikor is Deák Andorné 
szociális megbízott a szociális gondozás
ról, Dr. Raksányi Árpád tiszti orvos pe
dig a hatósági orvosi feladdatokról tar
tott nagy figyelemmel kísért előadást.

Álarcosbál. A tornaijai Sport Club f. 
évi február 4-én fél 9 órai kezdettel a 
Fehérló-szálló nagy termében saját javá
ra álarcosbált rendez. A nagyszabásúnak 
ígérkező s a Sajóvölgyén nagy vonzóe
rővel biró mulatság fővédnökségét He- 
vessy László főispán, Szent-Ivány József 
orszgy. képviselő és Dr. Holló Zoltán 
főszolgabíró vállalták, akiken kívül Tor
naija és vidéke előkelőségei foglalnak he
lyet a védnökök soraiban.

Figyelmeztetés. Az Egyesült Magyar 
Párt helyi szervezete elnökségének tu
domására jutott, hogy a felszabadított 
rimaszombati magyarság jóhiszeműségét 
és tapasztalatlanságát egyes felelőtlen 
ügynökök rutul kihasználják s raffinált 
furfanggal sokszor egészen felesleges 
kiadásokba rántják be. Felhívjuk pártunk 
tagjait, hogy ezen a téren nagy elővi
gyázatossággal járjanak el és semmi 
olyan dolgot (könyvet stb.) ne vásárol
janak ügynökök utján, amelyet helybeli 
megbízható és tisztességes kereskedő
inknél is megvásárolhatnak, ami által 
városunk gazdasági vérkeringését is elő
segítik. — Jelen figyelmeztetésünket 
azért adjuk ki, hogy pártunk tagjai tud
ják, mit kell cselekedniök azokkal az 
ügynökökkel, akik legszentebb nemzeti 
érzéseinket próbálják felhasználni önző 
kalmárkodásuk céljaira.

Az E gyesült M agyar párt helyi 
szervezetének Elnöksége.

A visszacsatolt felvidéki területeken
tényleges szolgálatot teljesítő volt cseh
szlovák közalkalmazottak, továbbá az 
ilyen jellegű nyugdíjasok, az ilyen jellegű 
alkalmazottak özvegyei, árvái valamint 
a hadigo dozottak eddig megállapított 
és ezután megállapítandó járandóságait 
január 1-től kezdve a budapesti központi 
illetményhivatal utalványozza (3189 — 
1949. P. M.)

Postai díjtáblázat. Levelezőlap hely
ben : 6 fillér, vidékre 10 fillér. Levél 20 
gramig helyben 10 fillér, vidékre 20 fil
lér. Külföld : Németország, Csehszlová
kia, Lengyelország, Olaszország, Romá
nia, Vatikán város államokba 20 gramig 
32 fillér. Egyéb külföldre 40 fillér. Le
velezőlap az említett államokba 16 fillér, 
egyéb külföldre 20 fillér. Táviratok bel
földön : 10 szóig 1 pengő. Minden to
vábbi szó 10 fillér. Sürgős táv irat ennek 
duplája. Ajánlási dij 50 fillér. Express 
dijak helyben 30, vidékre 60, külföldre 
80 fillér. Nyomtatvány belföldön: 10 
gramig 2, 50 gramig 4, 100 gramig 12, 
500 gramig 20, 1000 gramig 40, 2000 
giamig 70 fillér, 3000 gramig 1 pengő, 
külföldre Németországba 50 gramonként 
4 fillér egyéb külföldre 6 fillér. Súlyha
tár 3 kg. Üdvözlést, szerencsekivánatot 
vagy udvariassági szavakat tartalmazó 
képeslevelezőlap dija, melyen csak 5 
szó áll, belföldön 2 fillér, Németországba 
4, máshová 6 fillér. A kelet, feladó 
vagy feladók lakcime és aláirása nem 
számit az 5 szóba.

Külföldiek bejelentése. A 100.000/- 
1930. B. M. sz. rendeletben megállapított 
rendelkezések hatályba léptek. — Ezen 
rendelet 7. §-a szerint a szállásadó vagy 
megbízottja köteles a nála megszáll kül
földinek úgy az érkezését, mint az el
távozását 24 óra alatt bejelenteni. — Ha 
a külföldinek nincs szállásadója (pl. ha 
saját főbérleti lakásában, saját főbérleti 
házában száll meg) a bejelentést maga 
köteles megtenni. — A bejelentést erre 
a célra rendelkezésre bocsájtott díjtalan 
bejelentőlapon kell megtenni. — A be
jelentő lapot a külföldi okiratai és szó
beli bemondása alapján a szállásadó, ha 
szállásadó nincsen, a külföldi maga kö
teles kitölteni és aláírni. A bejelentő
lapot a külföldi is aláirni köteles, Fi
gyelmeztetnek a külföldiek és azoknak 
szállásadói, hogy aki a fenti rendeletek
ben foglalt rendelkezéseket megszegi 
vagy megszegésében közreműködik, ki
hágást követ el és ezért a törvényszabta 
büntetés jár.

Február 5-én tea-est a Katolikus Egyletben.



4 Gömttr 1939. január hó 29.
A Törekvés közgyűlése. A rimaszom

bati Törekvés sportszakosztálya 1939. 
január hó 29-én (vasárnap) délután 2 
órai kezdettel közgyűlést tart az iparos
körben. — Tárgysorozat: 1. A Polgári
kör sportszakosztályának megkeresése, 
hogy a Törekvés, mint ilyen testületileg 
lépjen be a Polgárikör sportszakosztá
lyába és szűnjön meg. Határozathozatal 
abban az irányban, hogy belép-e a Tö
rekvés, vagy továbbra is fenn akar ma
radni.— 2. Ha továbbra is fennmaradna, 
uj tisztikar és választmány választása. 
Felkéretnek úgy a tagok, valamint a 
sportot kedvelő egyének, hogy ezen köz
gyűlésen minél nagyobb számban meg
jelenni szíveskedjenek.

Rendelet a vasárnapi ttiunkaszü- 
netröl. A kereskedelemügyi miniszter 
rendelete január 29-töl kezdve életbe
lépteti az ország egész területén az 
élelmiszerüzleteken kivül az összes nyilt 
árusítási üzletek teljes vasárnapi mun
kaszünetét. Az élelmiszerüzletek mun
kaszünetéről a rendelet úgy gondosko
dik, hogy a törvényhatósági jogú váro
sok polgármesterei és a vármegyék 
alispánjaira bízza, hogy ahol a fogyasz
tóközönség érdekeli lehetővé teszik, a 
teljes vasárnapi munkaszünetet az élel
miszerüzletekre nézve is megvalósítsák. 
Külön intézkedéseket tartalmaz a ren
delet a május 1 - töl október 31-ig terjedő 
időszak vasárnapi árusítási rendje tekin
tetében, amennyiben lehetővé teszi, hogy 
ebben az időszakban az ország egyes 
helyein az üzletek bizonyos korlátozott 
keretek között vasárnap is nyitva tartas
sanak. Ezek a rendelkezések azáltal, 
hogy nagy lépéssel viszik előre a va
sárnapi munkaszünet ügyét, mind val
láserkölcsi, mind szociális szempontból 
értékes eredményt jelentenek. A fodrász 
üzletek szombaton este 9 óráig vannak 
nyitva, vasárnap egész nap zárvák.

Rimaszombat vásárai. Jegyzék a 
Rimaszombat nagyközségben 1939. év
ben megtartandó országos és havi vá
sárokról.

Országos vásárok :
Január 9. Július 12.
Február 24. Augusztus 28.
Március 31. Október 20.
Május 15. November 30.

Havi vásárok :
Január 25. Július 26.
Február 8. Auguszus 9.
Március 8. Szeptember 13.
Április 12. Október 11.
Május 3. November 8.
Június 14. December 13.

Minden szerdán és szombaton hetivásár 
van, sertések, malacok, borjúk és bárá
nyok felhajtásával. — Amennyiben a 
szerdai nap ünnepnapra esnék, úgy a 
hetivásár az előtte való napon, vagyis 
kedden tartatik meg.

IRODALOM.
B alogh  István: A penitencia órái.(V ersek) 
Buáapest 1938. „M agyar Gondolat“ ki

adása. 64 oldal.
Balogh Istvánnak, a Gyóni Géza Iro

dalmi Társaság elnökének, Gyóni Géza 
volt fogolytársának, az ismert költőnek 
most jelent meg legújabb verskötete az 
édes anyja emlékének szentelve.

A verskötet öt ciklusra oszlik. Min
den jó lélek dicséri az Urat, Szerelem, 
Anyám szobra. A penitencia órái és a 
Trianoni harangok.

Balogh István fővárosi polgári iskolai 
igazgatónak ez ötödik verses kötete és 
a hetedik könyve.

Költészete a mélyen néző lelki életet 
élő ember megnyilatkozása.

Halk szavú poéta, akinek lelkében a 
mindennapi élet friss virágai nyílnak.

Élet, szerelem, feleség, gyermekek és 
minden ami életünknek irányt szab a 
sors szeszélye utján.

Költészete a hadifogság hosszú esz
tendejében a sok szenvedésben meged- 
zett férfi hittel párosult örök dokumen
tuma a szépnek és mind annak ami 
széppé és igaz emberivé kell hogy te
gye ezt a földet:

„Orvosa lesz a fehér sebeknek, 
Szamaritánus, az Isten áldja 
S a ritmikus, csengő, szép szavak fénye 
Arcát szentképként beglóriázza." 
Balogh István uj verses kötetét mele

gen ajánljuk mindazoknak, akik tudnak 
hinni, szeretni és remélni mind'g a jobb 
eljövetelében. Urr G yörgy.

Gondolatok és jegyzetek,
I.

Nemzeii lélek nevelése nélkül nem 
lehet jövőbe épitő magyar életről be
szélni. Olyan népek, melyeknek nemzeti 
létük az értelem rovására csupán han
gulatból tevődik össze, egy ellentétes 
hangulat befolyása alatt könnyen tév- 
utakra térhetnek, mert alapos nevelés 
hián nincs meg a tudatos nemzeti lélek. 
Korunkban a nemzetek jövőjét az egye
temes kifejlett népi szellem határozza 
meg.

Uj korban élünk, uj felelősséggel! Uj 
kötelességek elé állítja korunk a népe
ket és azok vezetőit, létparancs enge
delmeskedni a körülményeknek és a 
kornak ; a kor értékes követelményeit 
megismerni, hogy a nemzet hasznára 
minden előnyt biztosítani tudjunk.

Az élet folytonos változás törvényei 
alatt fejlődik, épül még akkor is ha 
hátráltatják annak kifejlődését. Korfelis
merés és korkötelesség nem jelent jog
feladást, mert uj helyzetek uj jogokat 
adnak a Nemzet vezetőinek és a Nép 
számára ; de ugyanakkor uj kötelessé
geket is.

A nemzeti lélek kinevelésére szüksé
gessé válik a szociális helyzet igazsá
gos és korszerű rendezése, hogy igy 
lassú fejlődési tempónk megélénkülve 
felvehesse azt az irányt, amely nélkül 
nem lehet elképzelni azoknak a felada
toknak elvégzését, melyeket a magyar
ságnak a Dunamedencében vállalnia 
kell. Hogy a magyarság a helyét meg
állhassa a reá bízott poszton, ahoz szük
séges az egységes, mindent felismerő 
és átfogó biztos hóditó szellemiség, 
hogy általa és sohse nélküle hatni tud
junk önmagunkra és a körülöttünk élő 
Népek életére is.

A népek bukása a tudatlanság ; a jö
vője a tudás. Nélküle nem élhetünk, 
létparancs befogadni a szellemet; min
den téren biztosítani számára a helyet, 
hogy emberibbé, merészebbé, célirá
nyosabbá formálja az életünket... A 
szellem az örök, ha megbecsülik ép it; 
ahol megvetve nélkülözik, ott rombol,— 
mert mindenképen érvényesíteni törek
szik önmagát.

II.
A magyar népi problémák megoldása 

minden holnapbalátó magyar gondolko
dónak egyik legfontosabb törekvése. 
Érthető, ha körülnézünk a körülöttünk 
élő népek kulturális, gazdasági és ke
reskedelmi életében; azt látjuk, hogy 
minket ezek a népek már sok minden
ben megelőztek. Nemzetileg közös lelki 
berendezéssel önmagukból termeltek ki 
egy uj épitő leikierőt, saját népiségüket, 
mellyel minden időkben készek az uj 
honfoglalásra. A magyarságnak fel kell 
venni a versenyt az európai népek szel
lemi, gazdasági és kereskedelmi életé
vel. Hogy ezt elérhesse, a magyarság
nak megujhodott nemzeti életre van 
szüksége, amelyben nemcsak kötelessé
gek, de egyenlő jogok is vannak. A kö
zös jogélvezet mindig ható erővel birt 
a nemzet életének kifejlődésére. A szel
lemet, mely a magyar nép lelkében él, 
versenyképessé kell nevelni más nem
zetekkel szemben, de úgy, hogy meg
nyilvánulásaiban azok ne ellenséget, de 
tiszta, jogos épitőszándékot lássanak. 
Örökéletü az a nemzet, amelyben a nép 
megtalálja önmagát. Szellemi erejével 
önmagát védi, szellem hiányában ön
magát veszítheti el. A magyar paraszt
ság szociális helyzetén sürgősen segí
teni kell, mert a körülöttünk élő nem
zetek életfejlődésének gyors tempója 
nekünk ezt parancsolja. Á fejlődést min
den időben és talán minden népnél az 
élet, a föld diktálja. A magyarság föld
rajzi és politikai helyzeténél fogva olyan 
körülmények közé került, hogy elfo
gadja az élet szociális fejlődésének sür
gős parancsszavát, vagy annak elvetésé
vel halálra Ítéli önmagát. Csak az erős 
nemzetnek biztos a jövője, éppen ezért 
az értékeinket és erőinket nem elfojtani, 
hanem minél jobban megsokszorozni 
kell. A népszaporodást elősegíteni s 
ezzel a nemzetet megerősíteni csak úgy 
tudjuk, hogy a városokba sereglett és 
a falutól elszakadt elszegényedett pro- 
letárságot hozzásegítjük és lekötjük az 
ő elveszett nagy szerelméhez, a földhöz.

Sass János.

Az idő értéke.
Azt a közmondást, hogy az idő pénz, 

mindenki ismeri. Az idő valóban a legna
gyobb értékek egyike, de csak akkor, ha 
okosan használjuk ki. A henye, lusta, do
logkerülő embernek a hónapok és az 
évek értéktelenül múlnak el, mig a dol
gos, szorgalmas, józan ember jóleső ér
zéssel mondhatja el, hogy minden perce 
drága, amellett mindenre van ideje.

Az idejét csakis az a kötelességtudó 
ember használja fel okosan, aki mindent 
elvégez, amit hivatása követel. — Aki 
gyakran mondogatja, hogy nincs ideje, 
az rendesen valami dolog, feladat vagy 
kötelességteljesités elől akar kibújni.

Sok ember folyton tesz-vesz, jár kel, 
sürög forog és ez a folytonos izgés-moz
gás úgy tűnik fel, mintha lázas munká
ban töltené idejét. Különösen a nagyobb 
városokban tapasztalható, hogy az em
berek sietnek, tolakodnak, idegesen kap
kodnak, szinte hajszolják, letapossák 
egymást. A látszat az, mintha ezek az 
emberek percüket értékesíteni tudnák 
és a szorgalom, az igyekezet serkentené 
őket tevékeny munkára, hogy mennél 
nagyobb eredményeket mutathassanak 
fel. Pedig az ilyen lázas sietségnek, ide
ges kapkodásnak nincs semmi értelme, 
mert mindenekelőtt megőrli idegeinket 
és nyugtalanná teszi életünket.

A jó munkának, a feladataink helyes 
betöltésének mindig az a legfőbb felté
tele, hogy mindent jól, meggondoltan, 
erőnk és egészségünk veszélyeztetése 
nélkül, időnk helyes beosztásával igye
kezzünk nyugodtan elvégezni. Csak így 
telhet igaz örömünk munkánk gyümöl
cseiben, csak igy dolgozhatunk tovább. 
Azok a közmondások, hogy „lassan járj, 
tovább érsz” és hogy az „esőcsepp még 
a legkeményebb követ is kivájja", azt 
bizonyítják, hogy a népek lelkében rég
óta meggyökeredzett a sietség, a kapko
dás értéktelensége.

Természetes, hogy a lassúság nem le
het cél, hiszen a példázó közmondások 
nem a lassúságot dicsőítik, hanem csakis 
a hirtelenkedő sietség ellen akarnak 
szólani. A helyes gyakorlati meghatáro
zás szerint alaposan kell dolgozni, va
gyis úgy, hogy munkánk legparányibb 
részét is fontosnak találjuk és jól elvé
gezzük. Azzal, hogy csupán nagyjában, 
felületesen végezzük el dolgunkat, érték
telenné tesszük a ráfordított időt, mig ha a 
vállalt kötelességünknek lelkiismeretes 
pontossággal eleget teszünk, az eltöltött 
idő minden pillanata hasznos eredményt 
mutat fel. Amellett a jól végzett munka 
után jóleső érzés is tölti el az embert, 
hiszen általánosan ismert az a közmon
dás, amely a megelégedett emberről 
kedves egyszerűséggel állítja, hogy „mo 
soiyog, mint aki jói elvégezte dolgát".

A felhasznált idő értékét az elvégzett 
munka becse és haszna adja meg. Hogy 
mennél eredményesebb legyen, az időnk 
helyes beosztásától és felhasználásától 
függ. A rendes embernek mindenre kell, 
hogy jusson ideje ; munkára, tanulásra, 
művelődésre, szórakozásra és pihenésre, 
a munkában nem szabad válogatnunk. 
Jó kedvvel kell elvégeznünk minden 
munkát, amit hivatásunk, elvállalt köte
lességünk reánk ró. Munkánk sikere elé 
állott akadályoktól, nehézségektől nem 
szabad visszariadni, hanem teljes erőnk
kel és tudásunkkal igyekeznünk kell 
leküzdeni. Ebben a kitartásban, ebben 
a fáradtságot nem ismerő küzdelemben 
rejlik a siker. Hírneves feltalálóink, tu
dósaink, kik megbecsülhetetlen, kincse
ket érő találmányokkal gazdagították az 
embeniséget, csak a munkájuk, törekvé
sük elé gördült akadályok, nehézségek 
leküzdése közben jöttek rá arra, amin 
tanulmányuk, felfedezésük alapult. Majd
nem valamennyi nagy tudós egyetért 
abban, hogy :

— Ha életünkben mindig azt csinái- 
nók, amihez kedvünk van, úgy sohasem 
lettek volna nehéz, nagy alkotások. A 
fődolog, hogy ne hagyjuk az időt 
elveszni.

A munkában mindig csak akkor lehet 
igazi öröme az embernek, ha nem felü
letesen, hanem teljes alapossággal végez 
el minden munkát. A félmunka még 
megnyugvást sem ad, annál kevésbé 
vezethet boldogulásra.

Nemcsak a pénzét pazarolhatja el az 
ember, hanem idejét is. Azt aki pénzét

pazarolja e l : tékozlónak, aki idejét pa
zarolja e l : naplopónak mondják. Az idő 
elpazarolása épugy szerencsétlenségbe 
dönti az embert, mint a pénze eltékoz- 
lása. Az idővel éppoly takarékosan kell 
tehát bánni, mint a pénzzel, éppen úgy 
meg kell becsülni, mint a pénzt. Korcs
mákban, kávéházakban, kártyázással, 
dorbézolással, pletykázással, viszályko
dással eltöltött idő, mind pazarlása az 
ember legfőbb értékének és igen soka
kat tett már szenencsétlenné. A munka 
után való pihenésre szánt szabad időt 
értékessé csak úgy tesszük, javunkra 
csak úgy használjuk fel, ha azt lehetőleg 
szabad levegőn sétával, kirándulással 
töltjük el, erre alkalmatlan időben pedig 
jó könyvet olvassunk vagy tudást, isme
reteket nyújtó előadásokat, felolvasáso
kat hallgatunk.

Nem az a legnagyobb boldogság, ha 
sok szabadidőnk van. Az emberi mege
légedést, az emberi boldogságot a szor
galmas, eredményes munka adja meg.

Lelkünk sohasem vidámabb, mint ami
kor munkánk jó eredményeit látja. A 
legtöbb elhibázott életnek az oka az, 
hogy idejét nem tudta értékesíteni, an
nak a közmondásnak igazságát, hogy 
„az idő pénz", nem tudta megérteni.

Felelős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

Különb ©} áratu,
egy illetve kettő szoba, elő
szoba, fürdőszobás bútorozott
lakást keresek.

Értesítéseket „Nőtlen tiszt" jeligére 
a kiadóhivatalba kérek.

BÉRBEADÓ!
A Múzeum épületében 
különböző n a g y s á g ú

PINCEHELYISÉG
bérbevehető. — Felvi

lágosítást ad a
Múzeum Egyesület pénztárnoka.

Értesítés.
Tisztelettel hozom a nagy
érdemű közönség szives 
tudomására, hogy

d r o g é r i á m a t
a Koháry-utcában, a mozi
val szemben megnyitottam. 
Szives pártfogást kérek.

KALOCSAY KORNÉL.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség becses tu
domására hozom, hogy a „Sabucha" 
féle

é t t e r m e t  és i t a l m é r é s t
a folyó évi február hó 1 - töl átvettem, 
ahol is mindenféle ételek és italok 
a legszolidabb árak és kiszolgálás 
mellett kaphatók. — Egyben még 
arról is értesítem a n. é. közönséget, 
hogy ebéd és vacsorát úgy házhoz, 
mint a jelentkező „abonenseknek* 

teljes megelégedésre szintén elvállalok. 
Nagyérdemű közönség szives pártfogá
sát kérem. Tisztelettel:

Klement Antal.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyér
demű hölgy - közönséget, hogy

n ő i fo d rá sz -ü z le te m e t
a r é g i  üzletemmel szemben 
Rózsa-u. 5. sz. alá helyeztem át. 
Szives pártfogást kér

ZAITHAML JÓZSEF
női fodrász.

Gyors- és gépírást tanítok. 
Gépirási munkákat vállalok.

NAGY ILONA
Rimaszombat, Ferenczy-u. I.

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


