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Ne legyen magyar koldus!
Irta: M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

Gondbarázdák sűrűsödnek a telet 
lassan-lassan kifagyoskodott feb
ruári ember ólomszürkévé sápadt 
homlokára: nyomorúságok szenve
désében nyavalyog a teremtés ko
ronája. Szebbreteremtett életünk há
borodott tengerén haragos hullám
szörnyek pofozzák förtelmes tenye
rükkel az emberiség tévelygő sor
sának recsegő-ropogó, gyönge bár
káját. Dühödt orkán száguld ke
resztül hitünk sűrű szálas-erdején, 
fagy lehelete sivít a hova-tovább 
tavaszba vivő szellő szárnyán, re-: 
ményvesztéseink között s a szere-j 
tétlenség hunyorgatószemü démona 
ver magának tanyát a vérszegény 
szivekben.

Az erdő ezer szálfáját töri de-\ 
rékban az orkán, reményveszté
sünk zöldje olykor feketére fagyott 
és a szeretet egykor vértől fütött, | 
emberiessé melegedett puha fész-! 
kébe a könyörületlenség és a kö
zöny érzése tolakodott, a szédül- 
ten forgó földön.

A sorscsapások ezer és ezer: 
szerencsétlen áldozata járja a kol
dusok szánalmas útját, önhibáju-j 
kon kívül letört existenciák mun
kanélkülivé koldusodott, lerongyo 
lódott légiója ténfereg éhségtől 
gyötört, lázas testtel, a nincstelen- 1 
ség kétségbeesésétől már-már meg
bomlásba szédült aggyal, szerte a 
világon. A nyomorultak, a szeren
csétlenek és koldusok kopogtatá
sától megkoptak az ajtószárnyak, 
az alamizsnáért, kenyérért és se
gedelemért tárult, reszkető kezektől 
maszatossá homályosult a pitva
rok kifényesített kilincse.

Ilyen helyzetben a magyar kor
mány már évekkel ezelőtt terv
szerű, rendszeres munkát indított 
a nyomor enyhítése, a koldulás 
megszüntetése iránt. Ez a munka 
a felszabadulással városunkban is 
megindul. Ezzel az üggyel a már 
hetek óta városunkban tartózkodó 
dr. Kemenessy Tibor tanácsos, 
Szeged szabad kir. város népjóléti 
ügyosztálya vezetőjének ismerteté
sében, a keddi ülésen foglalkozott 
városunk tanácsadó testületé is, 
annak előkészítése végett egy sző
kébb bizottságot küldvén ki kebe
léből.

Hogy ez a bizottság mit végzett, 
e sorok Írásakor még nem ismere

tes. Tény az, hogy a cél: ne le
gyen magyar koldus.

Ennek a célnak eléréséhez a 
Köz, a Társadalom megértő meg
segítésére, áldozatkészségére van 
szükség s ezért a szivek ajtain ko
pogtató szóval a Könyörületesség 
gyöngyét keresem.

A lélekkamrák kilincseit nyikor- 
gatva, cselekedetre akarom mozdí
tani a váltakról hűdöttszerüen le
lógó karokat. Jótakarásom verejté
kezésétől tettek élete vájjon kisar
jad-e? Kopogtató szónak lesz-e 
foganatja ?

Nemcsak érzem, de tudom is, 
hogy cselekvésre van szükség, ha 
a Nyomort és ínséget, az emberi
ségre rászabadult két fenevadat 
megakarjuk szeiiditeni.

Tudom, hogy sok a kenyértele- 
nül éhező, sok a fütözetlenül ron
gyokban didergő. Tudom, hogy 
az amúgy is annyit szenvedett 
emberiség lesoványodott, fakóarcu 
nincstelenjei a nélkülözés kínjától 
marcangolt lélekkel járják kálváriás 
utjokat.

Tudom mindezt s tudja más is. 
Mindenki tudja, aki nyitott szem
mel já r : a szükség nagy s csele
kedni kell!

Cselekedni kell mindazoknak, 
akiknek szivében melegen fészkel 
a Szeretet s van miből adniok éh- 
ségcsillapitásra, megfagyástól men
tő fűtőzésre, meztelenség bepólyá- 
zására, könnyek felszáritására.

A rászorultakat, az Ínségben, 
nyomorban szenvedőket, az önhi
bájukon kívül szomorú sorsban 
tengődőket megsegíteni Istentől is 
parancsolt kötelességünk, de egyéb
ként is az, ha embernek tartjuk 
magunkat. Jószivü, nemeslelkü em
bernek, akinek szemére könyfátyla 
húzódik embertársa szenvedéseinek 
láttára, keze segedelemre markol 
s akinek van, megosztja azzal, 
akinek nélkülözések szomorúságára 
fordult életének kereke.

Ha megnyílnak a szivek ajtai és 
azokon át kiárad a Jótékonyság 
nemes cselekedete máshol is éppen 
úgy mint az eziránt indítandó moz
galom és hatósági népjóléti munka 
során nálunk is, úgy akkor bol
dogan mondhatjuk majd e l : nin
csen magyar koldus!

M agyar házat Dobsinának, 
Csetneknek és Nagyrőcének!

A Magyar Házak mozgalom során 
vármegyénk tevékeny főispánja, Hevessy 
László kezdeményezésére gyűjtési akció 
indult meg vármegyénkben, melynek 
gyűjtőivel már kibocsájtattak, a kővet
kező felhívással:

„A felszabadulás Őrömében igaz ma
gyar kötelességünk, hogy szlovákiai ma
gyar testvéreink ügyét testvéri szerető 
gondoskodással, minden erőnkkel támo
gassuk. Ottmaradt véreinket ma úgy se
gíthetjük magyarságukért vívott harcuk
ban legjobban, ha minden erőnkkel tá
mogatjuk gróf Esterházy János „Magyar 
ház“ akcióját.

Gömör-Kishont vármegye igaz ma
gyarjai nem feledkezhetnek meg egykori 
fegyvertársaikról. Mi tudhatjuk a múlt 
tapasztalatai alapján legjobban, hogy a 
dobsinai, csetneki és nagyrőcei testvé
reink mit nyernének azzal, ha „Magyar 
iáz“-uk lenne.

Felkérjük azért megyénk minden igaz 
magyarját, hogy anyagi helyzetéhez ké
pest adakozzon erre a magyart-mentő 
nemes célra.

A megye területéről befolyt adomá
nyokat a dobsinai, csetneki és nagyrő
cei „Magyar ház“ részére juttatjuk el.

Segítsük testvéreinket!“
A felhívás meghallgatásra kell hogy 

találjon és nem kételkedünk benne, 
hogy a magyar ügy kipróbált lelkes 
harcosa, Hevessy László főispán veze
tése alatt álló gyűjtő bizottságnak kérő 
szavára mihamar rendelkezésre áll az 
az összeg, melyből dobsinai, csetneki és 
nagyrőcei hűséges magyar véreink szá
mára s a magyar kultúra védő bás
tyáiul fölépülhetnek az ottani Magyar 
Házak.

Napközi otthon.
Ez a köztudatu hivatalos neve. Én 

valahogy ridegnek találom. Nem fejezi 
ki azt, amit jelent és amit nyújt. Az ott 
hon, a név, a fogalom meghittséget, 
meleget jelent ugyan, de ebben az eset
ben több annál. Több, mélyebb értel
met ad azoknak, akik nem ismerik en
nek a szónak igazi varázsát. Zsúfolt kis 
szobák szegénysége, jó meleg, étel hiá
nya, hideg tűzhely, csak menedék a 
didergő léleknek és testnek, nem meleg 
fészek, nem otthon. Gondoktól tépett 
komor arcok s reménytelen uj holnapok 
rettegésétől fásult szivek, panaszokkal, 
sóhajokkal teli sötét zugok, melyekben 
jajgatva sir a szegénység.

Itt vidám gyermekhangok zengnek, 
gondtalan boldog gyermekkacajok cseng
nek s kipirult, boldog gyermekarcok 
hajolnak finom meleg ételek fölé.

Hétfőn, 6-án nyílt meg városunkban 
ez az áldásos intézmény a polgári lány
iskola souterrainjében. Egyelőre 150 
gyermek (fiú és lány) kap naponta 
ebédet.

Amikor bementünk, már osztották a 
levest. Két hosszú, ragyogóan tiszta 
asztalnál ültek a kislányok s csillogó 
szemmel várták a párolgó, finom borsó- 
levest. Öröm volt nézni a sok piros 
gyermekszájat, amint nyelte a tányérok 
tartalmát.

A kakaós tejberizzsel már nem tudtak 
mindnyájan megbirkózni, akkora ada
goknak szűknek bizonyult a sok kis 
gyomor. A tízórai tej, zsemle nem ha
gyott elég helyet ennek is.

Néztem a sok megelégedett, boldog 
kis arcot és néztem azt, aki mindezt 
életrehivta, aki fáradhatatlanul hordja 
szét az ételt a gyermekek elé s aggódó 
szemmel nézi, izlik-e? esznek-e ? :  Rácz 
Jenőnét.

A neve fogalommá lett, amióta közöt
tünk jár. Úgy jött hozzánk, mint Ígéret 
s mindennap, amit közöttünk tölt, betel
jesülés. Meleg asszonyszive röpíti ide- 
oda s az emberszeretet, a segítés vágya 
uj meg uj munkára serkenti drága, ne
mes lelkét.

Hogy mennyit dolgozik három hónap 
óta azt r«ak azok tudják, akik némi 
betekintést nyerhettek munkájába. Ámul- 
va és döbbenten kérdezzük:ez is lehet? 
így is, ennyit is lehet dolgozni? Ilyen 
odaadással, ennyi hittel, ekkora türe
lemmel !

Miből van ez a törékeny, kicsi asz- 
szony? Otthagyja az otthonát, családját 
és eljön ide hogy fehér kezével lesimo
gassa a gondok felhőit, piros rózsákat 
fakasszon a sápadt kicsi arcokon, fele
melje az elesetteket és megmutassa ne
künk az. utat, mely nem mindig virágos, 
amelyen meg kell tanulnunk járni, hogy 
szebbé és boldogabbá legyen a magyar 
élet.

Amikor megjött, karján a szalaggal s 
rajta a jelszóval „Magyar a magyarért”, 
nem tudtuk felfogni teljes nagyságában 
és mélységében ennek értelmét. Most 
látjuk és érezzük. Rácz Jenőné leikéből, 
munkájából sugárzik a jelszó lényege. 
Ezt nem lehet megtanulni annak, aki 
nem a lelkében, a szivében hordozza a 
szeretetet, amely munkára serkent. Ezt 
nem tudni, ezt érezni kell, mint ahogy 
Rácz Jenőné érzi, akinek egész lénye 
csupa szeretet, megértés és lehajlás a 
sorsvert életekhez. Nem csügged, nem 
torpan meg az akadályok előtt, bátran 
és hittel jár a göröngyök között, végzi 
nivelláló munkáját a szakadt partokon 
s reményt nyújt a kétség homályában.

Nem vár elismerést, sem dicséretet. 
Lelkében feszül a hajtóerő s ott a leg
szebb jutalom. Egy gyermek mosoly, 
egy felderiilő tekintet — tudom — töb
bet jelent aranyszivének minden kincs- 

i nél.
Szép jelszó „Magyar a magyarért”, 

de ha életté és valósággá lesz az Ígéret, 
azoknak érdeme, akik nemcsak a kar
jukra fűzték ezt a három szót, de a lel
kűkben, meleg, szerető asszonyszivük
ben hordozzák az igét, a Rácz Jenőnék.

Ezt nem tudjuk, mert nem lehet meg
köszönni, csak nagy, nagy megértő asz- 
szonyszeretettel a lelkűnkbe zárni örök 

| emlékezéssel Rácz Jenőnét. Ha.

14 napos „Fehér hét“ a Grosinger divatárúházban február hó 1— 14-ig, a forgalom 5 °0-a
„Magyar a Magyarért" mozgalom ja v á ra ! ! !



2. Gömör 1939. február hó 12.

Az adózásról szóló 
kormányintézkedés.

A pénzügyminisztérium külön rende
letben szabályozta a visszacsatolt Felvi
dék pénzügyi igazgatását, a hivatalok 
beosztását, a régi adóhátralékok behaj
tását s az uj adók kivetését és keze
lését.

A pénzügyminisztériumnak e rendel
kezéseket tartalmazó 200—1939.P.M.sz. 
rendeletét, mely a „Budapesti Közlöny" 
január 15-iki 12-es számában jelent 
meg, itt ismertetjük.

A házadó
kivetése céljából kötelesek a lakóházak 
és más állandó jellegű épületetek tény
leges birtokosai 1939. évi február hó 
végéig a ház nyersjövedelméröi beval
lást adni. Az olyan épületeknél, amelyek 
az 1939. év előtt házosztályadókatasz- 
terben voltak felvéve és tulajdonosaik 
házosztályadót fizettek, elegendő a lak
részek és mellékhelyiségek számát meg
jelölni.

A bevallást az erre a célra szolgáló 
nyomtatványon annál a községi elöljáró
ságnál (városi adóhivatalnál) kell bead
ni, amelynek területén az épület fek
szik.

A házbérbevallási ivén az 1938 év 
utolsó évnegyedében (házbérnegyedbe) 
járó nyers jövedelemnek egy teljes évre 
átszámított, vagyis négy évnegyedre érő 
összegét kell bevallani. Ha a bér nem 
negyedévenkint fizetendő, adóalapul az
1938. évi november hónapra eső nyers 
házbérjövedelemnek 12 hónapra átszá
mított összegét kell bevallani.

A földadó alá nem eső udvartér és 
házikert használatáért fizetett bérössze
get abban az esetben is a házadóalap- 
hoz kell számítani, ha az érte járó 
bérösszeget az épület bérétől elkülönítve 
állapították meg.

A bérbe nem adott lakásoknál vagy 
lakrészeknél bérjövedelem hiányában 
azt a haszonértéket kell megjelölni, ame
lyet a lakásért, vagy lakrészért bérbe
adás utján lehetne elérni. Ha az épület
ben bérbeadott helyiség nincsen, a tény
leges birtokos a haszonérték bevallását 
mellőzheti; ilyen esetekben a haszonér
téket a m. kir. adóhivatal állapítja meg.

Felhatalmazást kaptak a pénzügyigaz
gatóságok, hogy akár a kivetés akár a 
jogorvoslati eljárás során méltányosan, 
de legfeljebb a legkisebb haszonértékek 
összegében állapítsák meg az olyan 
háztulajdonosok lakásának haszonérté
két, akik keresetképtelenek és csak a 
meglévő házuk egy részének bérbeadá
sából tartják fenn magukat. Erre a ki
vételes elbánásra a bérházak tulajdono
sai igényt nem tarthatnak.

Az 1939. évre átmenetileg az állan
dóan adómentes épületekről is részletes 
bevallást kell adni és ebben meg kel! 
jelölni az épületeknek azt a rendelteté
sét, amelynek alapján az épület tulaj
donosa az állandó házadómentességre 
igényt tart.

A házbérbevallási iveket a községi 
elöljáróság (városi adóhivatal) vizsgálja 
felül s azokra az épületekre nézve, 
amelyeket a tulajdonos maga használ 
és haszonérték bevallás nincs, a hely
színi eljárást megfelelő sorrendben 
azonnal kitűzi.

A házadókivetést 1939. május hó vé
géig kell befejezni.

Különös figyelem az arányos
ságra és méltányosságra:

A rendelet előírja a m. kir. adóhiva
talok részére, hogy azoknak a felülvizs
gálat során különös gondot kell fordi 
taniok arra, hogy az egyes adóhivatali 
körzeteken belül a kivetés arányossága 
és az adó méltányos megállapítása biz- 
tosittassék.

A már engedélyezett ideiglenes ház
adómentességek az engedélyezett időtar
tam lejártáig érvényben maradnak. — 
Azokra az újonnan emelt épületekre, 
amelyeket az 1938. évi november hó 
1 ső napja után vettek használatba, a 
tényleges birtokos kérelmére az ezen 
rendelet hatálybalépése idejében érvény
ben levő rendelkezések szerint járó 
házadómentességet kell engedélyezni.

Az építkezésnél érdekelt 
szakmák figyelmébe 1

Azok a törvényhatósági joggal felru 
házott és azok a megyei városok, ame
lyek nagyobb terjedelmű és kiváló fon
tossággal biró városrendezések végre
hajtása céljából pontosan megjelölendő 
területen emelendő uj épületek rendkí
vüli ideiglenes házadó mentességben 
való részesítésére tartanak igényt, a ren
dezésre szoruló területek pontos meg
jelölése mellett a város közgyűlése, 
illetőleg képviselőtestülete utján előter
jesztést tehetnek. A kérelmek tárgyában 
külön rendelet fog intézkedni.

Általános kereseti adó, vala
mint jövedelem- és vagyonadó 

kivetése céljából az adóalanyokat és 
adótárgyakat minden visszacsatolt köz
ségben és városban az 1939. évre össze 
kel! írni.

A bevallásokat a Felvidéken ez évben 
kivételesen április hó végéig kell be
nyújtani annál a községi elöljáróságnál 
(városi adóhivatalnál), ahol az adóköte
les állandóan lakik vagy tartózkodik.

Kivételesen az elmúlt évre vonatko
zóan a bevételeket és kiadásokat, vala
mint a tartozásokat és követeléseket 
csehszlovák koronákban is be lehet 
vallani.

Ilyen esetben az adóhivatal átszámí
tási kulcsa 100 csehszlovák korona: 
14 pengő 28 fillér.

A nyers bevételből csakis a magyar 
törvények által levonhatónak elismert 
kiadásokat szabad levonásba hozni. Ha 
a korábbi követelés során etlől eltérő 
kiadások is levonattak s az eredmény 
eszerint alakul, az adózó köteles ezeket 
a tételeket külön feltüntetni.

Azokat az alkalmazottakat, akiknek
1938. évi összjövedelmük a 3600 pen
gőt meghaladta, a munkaadó köteles 
külön bejelenteni, hogy ezek az alkal
mazottak jövedelemadó alá vonassanak. 
A jövedelemhez számítandók a termé
szetbeni járandóságok is. A nyugdíjaso
kat is be kell jelenteni, ha jövedelmük 
meghaladja az év 3600 pendőt. A beje
lentés határideje március 15. ,

A helyi viszonyokkal ismerős polgá
rokból összeíró bizottságok alakítandók.

Ezek vizsgálják felül első Ízben a 
bevallásokat. Működésűk május hó vé
géig befejezendő.

Visszamenőleges adóz
tatás nincs.

Azokra az adózókra nézve, akik tíz 
létükét vagy haszonhajtó foglalkozásu
kat az 1939. január hó 1 - ső napja előtt 
kezdték meg és az 1938. évre megadóz
tatva nem voltak, az 1938. évre a visz- 
szamenőleges megadóztatás mellőzendő.

A kereseti adó kivetésének junius hó 
30-áig, a jövedelem és vagyonadókive
tésnek azugusztus hó l éig befejezést 
kell nyernie.

Akinek a magyar törvényes rendel
kezések értelmében könyveket kel! ve
zetniük, a múlt évről áthozott összege
ket már pengőértékben kell átvezetniök.

Az egyes vagyontárgyak értékelése s 
a jövedelem és vagyonadó kivetése tár
gyában később külön általános rendelet 
fog megjelenni.

A múlt évről maradt 
adóhátralékok

után a kamatokat ki kell számítani, elő 
kell Írni és az 1939. január 1 e utáni 
adóktól külön kezelve, de be kell haj
tani. A hátralékot külön adóívben pen
gőértékben közölni kell az adózóval.

Folyó adó fizetés az uj 
kivetések megtörténtéig.

Addig, amig az uj kivetés megtörté
nik, az 1939. évi adókat az 1938. évi 
helyesbített előírás arányában kell az 
esedékesség idejében megfizetni.

A befizetéseket elsősorban az 1938. 
évről fennálló hátralékok törlesztésére 
kell elszámolni.

A folyó évre szóló általános kereseti-, 
valamint a jövedelem- és vagyonadó 
bevallásokra vonatkozó tudnivalókat jö
vő számunkban ismertetjük.

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

Egyről-másról.
Visszaemlékezéseim magazinjából ki

húzom „Rimaszombat 1880—1883“ cimű 
fiókot s lelkem megtelik a visszaemlé
kezések sok édes gyönyörével. Lelki sze
meimmel látom háziasszonyaimat, a jó 
nénikéket, akik szívesen megosztották 
velünk az édes kukuricainálét, a jóízű 
görhőt, a bécsi-tököt. Majomy néni sok
szor elénekelte nekünk, a deákoknak : 
„Fölvirrad még valaha — Nem lesz min
dig éjszaka a magyarnak." Könnyekre 
fakasztó, szomorú, mélabús nóta. A dal
lamot ismerik, a szövegét itt, Rima
szombatban senki. E sorok Íróját a még 
élő Takács Lászlóhoz utasitotlák, ki azt 
régen énekelte, de a szövegét elfelej
tette. Elmesélte ez a jószivü nénike 
Lakatos János esetét. Ezt a bácsit Win- 
dischgrálz-nek „csúfolták." A jó nénike 
igy mesélte el ezt: amikor Görgey ná
lunk, Rimaszombatban járt (1849. julius 
21. a Marikovszky-féle házban Chruloff 
orosz tábornokkai való találkozása), a 
polgárság összebeszélt: „Nem adunk 
vizet a németnek I" Lakatos bácsinak 
megesett a szive a szomjas németeken 
és megitatta őket kútjának vizével, nem 
azért, hogy németnek juttatott, hanem 
mert jószivü volt, és minden izében 
magyar, aki nekünk, a nála lakott deá
koknak ezt mesélte: „Hát, annak ide
jén (1854) itt volt Ferenc Jóska, pedig 
senki nem hívta, ott ebédelt a megye
házán a megyei urakkal. Valami nagy 
osztrák katona és magyarfaló kisérte 
(Grünne). Ebéd végeztével a zöldre fes
tett klenóci sajtot tálalták. „Wle tnuss 
mait das essen?" kérdezte a császár. 
Az alispán (Bornemisza?) válaszolta: 
„Grünne weck, dán wáre schon alles 
in Ordnung."

János bácsi tovább folytatta : Amikor 
a császár Rozsnyóra az alispán négyes 
fogatján volt utazóban, az „Akasztóhegy" 
túlsó oldalán a bevetett lencsétől szinte 
feketéllett a mező. A császár és Grünne 
nem ismerték ezt a hüvelyest (a tányé
ron inkább). Grünne kérdezi a nagy- 
bajuszu kocsist: „Mi ász, mi ász?!" 
A kocsis felelete : „Csuspájz!“ Katona
korából ismerte a lencsét.

Kishonthy Ákos, Andrássy Kálmán, 
Zwicker Jenő, Rásky Pista pedig el
mondták, hegy amikor Ferenc József a 
megyeházán időzött, a „Három rózsa" 
vendéglőben a görröri nemesek Dombi 
Marcival a Kossuth-nótát huzatták. Egy 
Szentmiklóssy nevű földbirtokos foga
dást tett, hogy a megyeházáról kijövő 
császárt megszólítja. És csakugyan ke
zében boros-üveggel ezt kiáltotta a csá
szár felé: „Adjon az a jó Úristen pálin
kás jóreggelt!“

És milyen atyai jóindulalu tanárok : 
a tekintélyes, áldásos munkájából soha 
ki nem fogyó Fábry János, a gömöri 
nutzeum alapitója, a leányneveiő intézet 
vezetője. Polnisch János tanár, az alum 
neum ephorusa ! az egész ország leg
jobb alumneuma, kitűnő, fehér, jóizü 
cipójával (a tef. templom környékén 
álldogálni szokott erős testi erejű „Ci
gány Lajos" nem egyszer elvette a kis 
diákok cipóját.)

A szabadkai deák-majális! Fábry Já
nos tanár odavitte leányiskolája leány
káit. Égből leszállt angyalok ! Húzta is a 
cigány. Rimaszombatnak akkoron neve
zetes cigányprímásai voltak : Rácz Jan
csi, Fetcso, Danko Emészt, Guncsi 
Utóbbi két unokája a pesti Pertis Jenő 
és Pali. Tüzes csárdás mellett öröm 
volt nézni Török Laci gyönyörű táncát, 
melyhez hasonlót messze földön nem 
lehetett látni.

„Nagyon érdekes és kedves dolgokat 
tudsz visszaidézni a múltból — mondja 
a velem sétáló — de ha táncot emlí
tettél, tudod, hogy milyen táncok voltak 
valaha? Úgyis „Laudator temporis acti" 
vagy.

E lap igen tisztelt Szerkeszlöjének sz. 
engedélyével e lap hasábjain adom le :

Névnap ünneplése tánc nélkül nem 
lett volna tökéletes. Volt szövétnekes — 
vagy gyerlyás-tánc, egeres —süveges-tánc, 
len gy e l változó, haján lánc ŝ kállai-kettős.

A gyertyás-táncot két legény egymás
sal táncolva kezdte, 1 — 1 égő gyertyát 
tartva kezeikben, körülmenvén igy egy- 
párszor, megálltak két leány vagy asz- 
szony előtt, térdet hajtottak és az égő

gyertyákat átnyújtották. A két hölgy 
egymás kezét fogva, az égő gyertyákkal 
tovább táncolt mindaddig, mig két férfi 
előtt meg nem hajtották magukat, mi
kor aztán ezeknek kellett folytatni.

A s/'/ne ês-táncot férfi kezdte meg, 
kezébe vett egy süveget, azt magasra 
feltartva, kettőt-hármat fordult táncolva, 
azután a választott asszonyt vagy le
ányt táncra vitte, kettőt-hármat fordulva 
elbocsájtotta táncosnőjét és addig csa
logatta, mig az a süveget elkaphatta. 
Jó táncosok ebben kölcsönösen igen ki
fáraszthatták egymást.

Az egeres-táncban sorba állott 8 -1 0  
ifjú legény, szemben velők ugyanannyi 
leány, de közöttük annyi hely maradt, 
hogy pár táncoló tágan elférjen. Az 
első ifjú elvitte a vele szemben levő 
leányt, kétszer megkerülték kivül-belül 
a sorban állókat, erre elbocsájtva a 
leány kezét, külön táncolták körül a 
sorokat. A többiek erre mondogatták : 
„Macska, fogd el az egeret."

Tanult leány nagyon kifáraszthatta 
táncosát, mert a leány ment elöl és a 
sorok között bujkált, és ha szembeke
rültek , visszafordulhatott és csak a 
kezét volt szabad megfogni, azt sem 
erővel, csak ha szép szerével kezére 
vehette. Mikor megfogta, kétszer-három- 
szor körültáncolták még együtt a soro
kat, aztán ki-ki helyére állott. A tánc 
addig tartott, mig a sorban levő min
den ifjú egymásután eljárta szemben 
levő p á r j á v a l .  — A kerülgetésnél 
nagy ügyességet lehetett kifejteni, mert 
Bethlen Gábor portai követének azt 
Írja, hogy „a csehországi ellenséges se
regek úgy kerülgetik egymást, mintha 
egeres-táncot járnának." (Ezt az egeres
táncot Sztehló Kornél nevű rokona la
kodalmán 1874. látta e sorok írója.)

Tiszta magyar tánc volt a kállai kettős.
A hajdú tánc a székely nép tánca 

volt. Kemény János marosszéki dajkája 
igen jól táncolta azt.

Nagy divatban volt a len gy e l változó. 
Ebben hol a férfi hagyta el a leányt, 
hol a táncosnő a férfit, azután hármat 
fordulva egymással, hármat pedig ma
gukban, úgy választott a legény más 
leányt, a leány pedig más táncost.

Mindenik táncnak megvolt megszokott 
dallama, zenéje, melyet őseink különben 
is kedveitek.

Zenénk a XV. században egész a 
XVI, század első feléig nem állott a 
fejlődésnek valami magas fokán. Fúvó 
és pengető hangszerek voltak. Népze
nénkben „hegedő" érvényesült legin
kább. Tudjuk, hogy Mátyás király ide
jében nemzeti dalainkat tamburákon 
pengették cigányaink, Beatrix királyné 
csepelszigeti cigányzenészei kobzokon 
játszottak. (Br. Nyáry A. „Századunk" 
1874. 81. I.)

Még II. Lajos király idejében Chrén- 
felden (Kelenföld) tartott lóversenyen 
zenélő cigányok is pengeték hangsze
reiket és talán cimbalmaikat. (Magyar 
Tört. Tár 22. k.)

A XVI. században iassankint elterjed
tek a vonós hangszerek, a mai hege
dűk, „Lengyel hegeciü“-nek is nevezik 
(Századok 1874.), melyek soha nem 
szorították ki a fúvó hangszereket. —
I. Apaffi Mihály zenekara 10 trombitás 
és 3 sípos mellett 5 hegedűsből állott 
(Thallóczy : Apaffy udvara). Thököly 
István II. főügyésze : Keczer Ambrus és 
Medzihradszky János, a vári járás „ju- 
dex nobiliutn" azaz a nemesek bírája 
hegedüjátszással szórakoztatták a kösz- 
vényes Thökölyt „(Árvamegyei Hírlap" 
1890-1891.)

A XVI. és XVII. század urai és urasz- 
szonyai közül többen találtak élvezetet 
abban, hogy saját maguk zenéljenek.
II. Lajos király húros hangszeren ját
szott (Fraknói V. II Lajos udvara). Hal- 
ler Gábor Becsben vásárol hegedűt. 
(Tört. Tár. 1878.)

Zongora nyomaira már 1570—80 bán 
találunk a turőcl Révay-családnál (Szá
zadok 1874.)

A régi táncok már csak a múlté. Az 
1855—58. előtti visszaemlékezésnek ma 
már csak nehárya cl. Minden jó volt, 
kedves, kellemes. Hiába: ami volt, szép 
volt, kár, hogy megtörtént; de ha már 
megtörtént, kár, hogy oda van.

Oh mihi praeteritos si Jupiter annos.
M......... zky P.

F. hó 19-én vasárnap: Batyubál az Iparoskörben.
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A csodaváró.
Titkokkönyvét lapozgató kézzel, jövöbe 

tekintő látnoki szemmel várom csodák jöttét 
az Idő házában. Csönd pihen a tájon s a k i
múlt zaj hordágyon temetésre vár.

Rovásírást betüzget az ajkam, szemtükröm 
sugara képekre vetül. Nem értem az írást s 
a kép tarkasága szédületbe visz s amíg cso
dát várok, én is csak úgy járok, mint a vak, 
aki sötétségben tapogatózva halad és hiába 
les v ilágosságra, lá tásra , a nagy homályban 
nem fakad fénysugár.

Hazug az Élet. Sok szép, ragyogó ígéretet 
csalódásba fullaszt, csillogó reményeket ta 
pasztalat-gyümölccsé érlel s a lélek termé
keny televényéből fakadt érzésvirágokat le
mondás-rostokká tépi vihara. — — — —

És én mégis harcolok vele. A titkok köny
vét lapozgatom, látnoki szemmel kutatom a 
jövőt és a csodaváró nagy hitével lesem a 
titkok teljesedését, a.m eglátások valóra vá
lását — a tülekedések és törtetések széles 
országutján lihegve rohanók seregén moso
lyogva . . .

viTvgUS.
Eljegyzés. Vaskó Bözsikét eljegyezte 

Palecsko Barna. Rimaszombat, 1939. 
február hó.

Egyházi kinevezések. A rozsnyól püs
pöki főhatóság dr. Sándor János kano
nok-plébános saját kérésére — aki beteg- 
szabadságot kért — Korponai Géza plé
bánost nevezte ki lelki ügyekben Rima
szombatban január hó 1-től adminisz
trátornak, akinek helyére Podkriványba 
Sklenárik Antal káplán került. — Az 
oltáregyesület helyettes elnöke Korponai 
Géza adminisztrátor s annak igazgatója, 
valamint a Mária-kongregáció prézese 
dr. Bányai József hittanár lett. Az ad
minisztrátori átadás több oknál fogva 
csak csütörtökön történt meg, Mázik 
László, pápai kamarás, rimaszécsi esp. 
plébános jelenlétében, akinek kerületé
hez ideiglenesen két kishonti plébániát: 
Rimaszombatot és Uzapanyitot csatoltak. 
Változás történt a Szémann-intézetben 
is, ahol három nővért magyar nővérek
kel cseréltek ki.

Halálozás. Latindk J en ő  gép- és szer
számgyáros, aki vaskereskedői éveit Ri
maszombatban töltötte, 63 éves korában 
Budapesten elhalálozott. Az elhunyt a 
Gömörmegyében honos Latinák-család- 
ból származott s elhunyta itt őszinte 
részvétet keltett. ______

Vigyázat !
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyelten, mert minden tablettán 
a ,.DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot
tan eredeti csomagolásban kérje.

Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nöegyesűlet e hó 18-án este 8 órai 
kezdettel a Hungária szálló nagytermé
ben tánccal egybekötött műsoros estélyt 
rendez a „Magyar a Magyarért" akció 
javára. A műsoron régi kedves ismerő
sünk : Kéthelyiné-Wakols Margit buda
pesti hangverseny énekesnő lesz öröm
mel várt vendégünk, R a j n e r  Lás z l ó  
városunknak szülötte szintén gyönyör
ködtetni fog énekével. Azonfelül szava
latok, zeneszámok és magyar táncok 
a műsoron. — Jegyek Rábely József 
könyvkereskedésében február hó 13 tói 
elővételben kaphatók. I hely P. 2'50,
II. hely P. 1'50, karzati ülőhely P. L—, 
állóhely 50 fillér.

A rimavölgyi KárpitegyesQlet újjá
szervezése. Az anyaországhoz vissza
téréssel újabb és szebb feladatok elé 
állított Kárpátegyesület rimavölgyi osz
tálya i/j. Rábely Miklós elnöklésével 
csütörtökön tartotta meg közgyűlést elő
készítő választmányi ülését, amelyen az 
egyesület újjászervezésével kapcsolatos 
összes teendőkel megtárgyalták. A Kár
pátegyesület rimavölgyi osztálya febr. 
25 én tartandó közgyűlésén fogja ki
mondani a Karpathenverein kötelékéből 
való kilépését és beolvadását a Magyar- 
országi Kárpátegyesületbe. Az egyesület 
ezúton kéri összes volt tagjait, továbbá 
a természetbarátokat, hogy hazafias mű
ködésében támogatni és a taglétszámot 
gyarapítani szíveskedjenek.— Tagok je
lentkezése Benkovits Gyula titkárnál 
és Keresik László pénztárnoknál eszkö
zölhető. Akik belépésre szóló felhívást 
vagy taggyüjtési megbízatást kaptak, 
szíveskedjenek a tagjelentkezési kártyá
kat sürgősen beszolgáltatni a titkárhoz 
vagy pénztárnokhoz.

•tűkettük, áru i:
2  tabletta eredeti zacskóban 2 4  fillér

20  tabletta b.dcgdobozban Pengő 1.80
Az Aspirin-tabletta

oldala

I

Kö z i s me r t ,  országos hálózatú

é i e lm i s z e r k ö z p o n t
Rimaszombat város és körzete 
részére az élelmiszer- (fűszer) 
stb. kereskedelemben jólbeve
zetett, helybenlakó, k o mo l y ,  
mozgékony, megbízható, olyan 
keresztény származású jutalékos

körzet képv i se l őt
keres, aki a helyi sejt-vajlerakathoz 
szükséges P. 500-—, 1.000-— forgó
tőkével is rendelkezik.

Sürgős részletes ajánlatokat 
„KÖZPONT 100“ 

jeligével Balogh Hlrdetőiroda, Budapest
V. Szent István körút 9. szám továbbit.

A Rimaszombati kir. Törvényszé
ken a visszacsatolás óta k’ dden, febr. 
7-én volt az első polgári tárgyalás, 
amelyet az ügy fontosságára való tekin
tettel maga Tariska Lajos kir. törvény- 
széki elnök, mint egyes biró vezetett. 
A tárgyalás megnyitása után dr. Marko- 
vits Ferenc kir. kincstári főügyészhe- 
lyettes, a felperes képviselője megha- 
tottan üdvözölte a független magyar bi-1 
róságot abból az alkalomból, hogy a j 
magyar igazságszolgáltatás megszentelt [ 
csarnokában húsz évi száműzetés után | 
először csendült föl polgári perben a j 
magyar szó. Dr. Baráth László ügyvéd, 
az alperesek jogi képviselője ugyancsak 
megindultan csatlakozott az üdvözlés
hez. Az első polgári per érdekességét 
emeli, hogy azt éppen a m. kir. kincstár 
indította meg két csehországi cég ellen, 
a visszacsatolt rozsnyói bányák ügyé
ben. A per kimenetele elé jogász körök
ben nagy érdeklődéssel tekintenek.

Műsoros este. A Tornaijai és járás
beli Magyar Nők Szövetsége dr. Hámos 
Lászlóné és Tornallyay Zoltánné fövéd- 
nöksége alatt f. hó 11-én a „Fehérló" 
szállóban táncmulatsággal egybekötött 
műsoros estet rendez az egri felszaba
dító honvédek és az Egri Színjátszó 
Társulat vendégszereplésével. Tiszta jö
vedelmet a Magyar a Magyarért moz
galom kapja.

A Polgárikör batyubálja a múlt 
szombaton kedélyes hangulatban folyt 
le s a résztvevők egy kellemes mulat
ság emlékeivel távoztak.

Rimaszombat és Rlmabánya között 
megindult a vasúti közlekedés. Folyó 
hó 8 ától Rimabánya és Rimaszombat 
között a vasúti közlekedés megindult, 
egyelőre a következő menetrenddel : 
Rimabányáról indul a motoros vonat: 
802 és 1939. — Rimaszombatba érkéz.: 
8'50 és 2023-— Rimaszombatból indul: 
1030 és 2030. — Rimabányára érkezik: 
11* *17 és 21'17 óra. Magyar útlevélvizs
gálat Rimaszombatban. Csehszlovák út
levélvizsgálat Rimabánya állomáson. — 
Ezek a vonatok Cserencsényben nem 
állanak tneg. — Vámvizsgálat Rima
szombatban, hol fővámhivatal létesült, 
csehszlovák vámvizsgálat Rimabányán. 
Rimaszombatból és Rimabányáról tovább 
közlekedés. Rimabánya Cserencsény kö
zött: Rimabánya indul 521 12.57 16 38.

Cserencsény érk. 5'38 13’14 1701.
Cserencsény ind. 5'45 1348 17'27.
Rimabánya érkéz. 602 14 11 17 52.

Vissza a vármegyeháza bútorait. 
A vörös uralom idején, amikor a vörös 
kommunista csőcselék Rimaszombat és 
környékéről Miskolc felé volt kénytelen 
húzódni, waggon számra érkeztek Put- 
nokra a vármegyeházáról összeszedett 
bútorok, szőnyegek, Irodai felszerelések, 
Írógépek, arcképek s azok több napig 
az ottani állomáson hevertek. Egyes tár
gyak Putnokra is kerültek, de valószínű, 
hogy legnagyobb része Miskolcra szál
líttatott tovább. Célszerű volna, ha az 
illetékes hatóság erélyes nyomozást in
dítana az erőszakkal elhurcolt értékes 
tárgyak visszaszerzése Iránt.

A Polgári kör folyó február hó
16-ától kezdödőleg újra megkezdi a 
csütörtök esti társas összejövetelek 
rendezését.

Menetrendi értekezlet. A MÁV má
jus 15 én érvénybe lépő menetrendjé
nek összeállitása ügyében a máv. meg
hívására menetrendi értekezletet tartot
tak a múlt hó 27-én Miskolcon, a vá
rosháza nagytermében. Az értekezleten, 
az erre vonatkozó megbízás folytán Ri
maszombat város képviseletében, de a 
„Gömör" szerkesztősége részéről és a 
járási ipartársulat nevében is főszer
kesztőnk jelent meg. — Az értekezletet 
B ánhegyi István máv. igazgató vezette s 
Márkus László főszerkesztőnk, — amint 
erről a február 7-iki városi tanácsadó
testületben beszámolt — az illetékes 
szakreferensekkel történt előzetes tár
gyalás mellett több kívánságot terjesz
tett Írásban is foglalva az értekezlet elé 
s nyert ígéretet azok teljesítésére, ki
hangsúlyozván Írásbeli beadványában 
is, hogy Rimaszombatot és vidékét a 
közlekedést illetőleg is a lehető leg
kedvezőbb helyzetbe kell juttatni az 
ország belseje felé és részben ezzel is 
kárpótolni kell egyrészt életbázisának 
megrendülése, másrészt a cseh meg
szállás alatt elszenvedett fejlődési sérel
mek és haladását visszavető hatalmi 
korlátozások, a magyar várossal szem
ben állandóan alkalmazott elnyomási 
törekvések miatt. — Megigértetett a 
vasúti közlekedésnek a törzshálózatban 
már folyó február hó 15 ével történő 
gyorsabbá tétele, a vonatok menetse 
bességének fokozása. Rimaszombatot 
felvették a turista-állomások közé, mi 
figyelemreméltó kedvezményt biztosit. 
Vámhivatal létesítése. (F. hó 8 tói már 
fővámhivatalunk van.) Budapestre oly 
gyors vonatunk lesz, mely a kora dél
előtti órában Budapestre ér és a dél
utáni órákban indulva estére vissza le
het térni. Tárgyalás alá veszik a Rima
szombat-Tornaija, Rozsnyó, Losonc, Sal
gótarján, Miskolc, Budapest viszonylat
ban is a menettérti jegykedvezmény 
bevezetését. Az állami autóbusz Tor
naija s illetve Felsőbalogról korábban 
fut be. Az alsó Balogvölgyében fekvő 
Bátka, Rakottyás, Balogtamási, Balog- 
ujfalu, Nemesradnót, Czakó, Zsip stb. 
községek köziekedhetési igényének ki
elégítéséül autóbuszjárat létesittetik Ri- 
maszécs-Bátka között s ha az út meg
felelőnek bizonyul, úgy már Ózdtól ki- 
indulólag. A Rimaszombat-Tornalja-Fel- 
sőbalogi autóbusz a szőlők Szarvashe
gyi bejáratánál m gáll. Feled felé sű
rűbb és előnyösebb csatlakozású vonat
járatok lesznek.

A Miskolc—Fülek-i közvetlen közvet
len közlekedés visszaállittatik s így nem 
kell Bánrévén átszállnunk és órákat 
várnunk. Budapest — Losonc — Rima
szombat valamint Kassa—Miskolc—Ri
maszombat autóbusz járatot létesítenek. 
Igyekezni fognak a motoros járatokat 
bevezetni. A Miskolc Rimaszombati köz
vetlen összeköttetés érdekében felszó
lalt Borbély-M aczky Emil Borsodvárme- 
gye főispánja is. Gömör-és Kishont vár
megye részéről dr. Mihalik Dezső t. fő 
ügyész jelent meg, ki a Feled—Rima- 
szombati vonalon egy motoroskocsi 
állandójáratra történő beállítása érdeké
ben emelt szót. Képviselve volt az érte
kezleten Rozsnyó, Tornaija s más érde
keltség is.

Ipartársulati közlemény. Az Ipartár
sulat vezetősége ez utón közli tagjaival, 
hogy az adóvallomási iveket mindenki 
pontos időre adja be, s mindazok, akik 
az adóvallomási iveket kitölteni nem 
tudják, — úgy mint eddig, — fordulja
nak az Ipartársulat irodájába, ahol azt 
rögtön megcsinálják.

A Nemzeti Bank mellékhelye lett a 
Rimaszombati Bank és a Szepességi 
Bank rozsnyói fiókja. Február 8-ától 
kezdve a Magyar Nemzeti Bank főinté
zete és összes fiókintézetei Rimaszom
baton és Rozsnyón fizetendő váltókat 
is leszámítolnak, illetőleg e helyeken 
fizetendő értékeket bizományi besze
désre átvesznek.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen, drá

ga jó édes apánk elhunyta alkalmából 
bennünket ért nagy bánatunkban ve
lünk éreztek, kik személyesen vagy 
Írásban fájdalmunkat enyhíteni szíve
sek voltak, továbbá testületeknek is 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, február hó.
nemes-dedinai Zsuffa család.

* A római csatornahálózat még a
mai viszonyok között is csodálatosan 
állja meg a helyét. A ma élő emberek 
között nagy inteligenciáról tesz tanúbi
zonyságot, aki a szervezetére károssá 
válható fe!gy(ilemiett salakok szabályo
zott levezetéséről rendszeresen gondos
kodik. Sok kellemetlen betegségtől sza
badul meg, ha minden este lefekvés 
előtt 2—3 szem Artin-dragéet bevéve, 
előmozditja a bélcsatorna felesleges sa
lakjának kellemes és szabályos kiürülé
sét. A másnap reggeli béltisztulás any- 
nyira könnyű és fájdalommentes, hogy 
pillanatig sem gondol az ember arra, 
hogy előző este hashajtót vett be.

i kell használni, amelyet a t«fl- 
töbfcen utánoznak, ha likjar.

1 t»l«nül la. Bizfoi, enyb»,t£J- 
dalommentai hatás jellem zi az

ARTIN
pkl hashajtó dragéekat. Este 2-3 szem Artint 
gpiVéVe, ríf lg e tfe  kellemes ürüléít b lftó fit.

A himnusz végsorait éneklésnél 
nem keli ismételni. Minden ünnepélyes 
alkalomkor emelkedett érzésekkel énekli 
hazafias társadalmunk a nemzet szép 
fohászát : a Himnuszt. Az ismétlő rész
szel azonban a legtöbbször baj volt, 
mivel nem volt véglegesen megállapítva, 
hogy az. ismétlés honnan történjék. 
Most végre rendeződött a kérdés és az 
illetékes körök az énekegység biztosí
tása céljából az eredeti kézirat egybe
vetésével úgy határoztak, hogy az is
métlés teljesen elhagyandó. A rádióban 
leadott lemezeket már úgy vették fel és 
a kulturminisztérium is utasítást adott 
ki, hogy az iskolában ismétlés nélkül 
énekelje a tanulóifjúság a nemzeti imád
ságot.
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A farsangi teaestély, melyet a Kát. 

Olvasóegylet, Oltáregyestllet és a Mária 
Kongregáció f. hó 5-én tartott a Kát. 
Olvasóegylet helyiségében, teljes siker
rel folyt le.

Február 1-töl jú lius 31-ig be kell 
váltani az ötpengös bankjegyeket.
A Magyar Nemzeti Bank a forgalom

ban lévő, 1938. jan. 15 i kelettel ellátott 
5 P-s címletű bankjegyeket 1939. febr.
1-től kezdődőieg a forgalomból bevonja. 
A bevonásra kitűzött időtartam a ma
gyar királyi kormány hozzájárulásával 
1939 július 31-ig terjed, amelyik időpon
tig a behívott bankjegyeket úgy, mint 
eddig, fizetésként el kell fogadni.

Ennél fogva a Magyar Nemzeti Bank 
főintézete és fiókintézetei a behívott 
bankjegyeket ugyancsak 1939. július 31- 
ig fizetésképpen vagy kicserélés végett 
elfogadják. Ez időpont után az említett 
bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank 
intézetei már csak kicserélés végett fo
gadják el. 1942 július 31-vel a Magyar 
Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége 
a fentemlltett bankjegyekre vonatkozó
lag a bank alapszabályainak 94. cikke 
szerint megszűnik,__________________

Parasztiskolai hírek.
Népünk egyik legnagyobb és legve

szélyesebb betegsége a nemtörődömség 
és a közérdekű munka iránti érzékte- 
lenség, vagyis az önzés következtében 
vérünkké vált tunyaság és kényelem.

Tereferére, üres léha politizálásokra 
mindig van idő és energia, de az áldo
zatkészséget és fegyelmezettséget meg
kívánó csendes, de annál komolyabb 
népi érdekű és népünk legszegényebb
jeit felemelő cselekvések előtt már ösz- 
szeroppanunk.

Hogy a Parasztiskola mégis él és az il
letékes végrehajtó elemek érdeklődéste- 
lensége dacára mégsem múlt ki teljesen, 
azt köszönöm az anyaországbeli agg
teleki és putnoki jegyző uraknak is, 
mert egyedül a putnoki körjegyzőség 
küldött be 4, az aggteleki körjegyzőség 
1 parasztifjut. Ezeken kívül az Orszá
gos Széchenyi Szövetség küldött be 1 
nagyszokolyi (Tolna vmegye) parasztif
jut, akit a kísérőlevél szerint: hogy pa
rasztjaink ilymódon szorosabb kapcso
latba lépnének egymással, ami alapja 
lehetne a további áldásos együttműkö
désnek, vagy mint a levél másik részé
ben mondják : „magunk részéről nagyon 
szeretnénk segítségére lenni és előmoz
dítani, hogy a szép és nemes terv mi
nél jobban megvalósulhasson".

És még valakinek hálás köszönet. Ez 
pedig talán egész furcsán fog hangzani: 
egy katonának, egy honvédnek szólja
nak parasztságunk, népünk leikéből 
hangzó szavaim. Mer! hogy éppen egy 
határszéli katona, akinek még most is, a 
bécsi-müncheni középeurópai békét biz
tositó határozat után is az átkozott és 
irigy ellenséges gondolatoktól és fegy
verektől veszélyeztetett drága hazánk 
védelmével kell törődnie, értette meg 
legjobban a Parasztiskola és vele pa
rasztságunk jelentőségét.

Ez egy különleges figyelmeztetése a 
Mindenható kifürkészhetetlen lelki ren
delkezésének. Mert ha Matuska P éter 
őrnagy — zászlóaljparancsnokkal nem 
hoz össze a sors keze, úgy bizony az 
oly nagy ébresztő munkával a csehek 
nyomása alatt kiharcolt Parasztiskola- 
gondolatnak és cselekedetnek a részben 
felszabadult Magyardrszágon szűnt volna 
meg a életlehetősége.

Köszönöm, vitéz őrnagy Uram 1 elő
ször a tanúsított magyar paraszt ügyé
ben érzett megértést, másodszor pedig 
azon tettbe átvitt cselekedetét, hogy 21 
katona-parasztot küldött be ebbe a már- 
már veszni készülő Első Magyar Pa
rasztiskolába.

Ugyancsak köszönöm a beérkezés 
sorrendjében felsorolt alábbi pénzado
mányokat : néhai Szontagh Zoltán alis
pán P 30, Tornallyay Zoltán földbirt. 
20, Bartal Iván komáromi főispán 10, 
dr. Szilasy Béla államtitkár Losonc 20, 
Rimaszombati Bank 15, N. N. Rimaszom
bat 5, Váry ny. ig. tanító Rimaszombat 
10, Lusztig Menyhért földbirtokos Ri
maszombat 15, Lusztig László földbirto
kos Rimaszombat 10, Dr. Lusztig Samu 
földbirtokos Rimaszombat 10, Tiszajobb-

Ritnagzombat,

Gttmfir 1939. február hó 12.
parti mezőgazdasági Kamara Miskolc 
40, Dr. Szakáll István fürdőtulajdonos 
Csízfílrdő 10, Dr. Baráth László ügyvéd 
Rimaszombat 20, Református Egyház 
Rimaszombat 10, gróf Kálnoky Sándor 
földbirtokos Komárom-Csicsó 20, Agg
telek körjegyzőség 40, Putnok körjegy
zőség 80, m. kir. Rendőrkapitányság 
tisztviselői és őrszemélyzete Rimaszom
bat 20, Bognár Gergely apátplébános 
Guta 7, Dr. Vitéz Lukács Béla állam
titkár 20, Darnya község parasztjai 9, 
Országos Széchenyi-szövetség 20, Agg
teleki körjegyzőség 20 Pengő, vagyis
1939. február 10 ig 456 Pengő érkezett 
be a magyar paraszttigy oltárára. Isten 
áldását kérjük az adakozókra.

Magyar Nép 1 Lásd be, hogy egyedül 
a népi, önzetlen munka és áldozat fogja 
a boldog Uj-Magyarországot megterem
teni. Ne az elkedvetlenítés és ambíció 
kiölése, avagy a suttogó elkeseredést 
szolgáló aknamunka, hanem a meglévő 
anyagi és erkölcsi erők felébresztése és 
lelkesítése legyen a jövő nemzetmentö 
és államépitő ötéves munkatervünk.

Isten segítségét kérjük e fontos mun
kánkra. Dr. Machnyik Andor.

SZ ÍN H Á Z .
A város kifakult képe ujraszinesedett, 

az egyhangúságba halkult csendet friss 
hangok elevenítik, a hétköznapok lan
gyos lomhaságába élénkséget injekció
zott a Művészet varázsló orvosa.

Ez az élénkség még nem a joggal el
várható pártfogással járó mozgalmasság, 
a közönség még nem melegedett föl, még 
mindig tartózkodó magatartást tanúsít.

Az első hét előadásain túl vagyunk s 
örömmel és jólesőleg kell megálllapita- 
nunk, hogy várakozásunkban nem csa 
lódtunk : úgy az operett, mint a prózai 
együttes sikerrel mutatkozott be.

A műsoron szerepelt darabok kitűnő 
előadásban kerültek bemutatásra s a 
szereplők között nem egy figyelemre 
méltó, szép jövővel kecsegtető tehetsé
get láttunk s itt-ott diadalmasan vil
lant meg a tiszta művészet fénye is.

Részletes kritikába bocsájtkozást egye
lőre fölöslegesnek tartjuk. Tény, hogy 
ez a lelkes művészemberekből rekrutáit 
szinészgárda jót, szépet produkál és 
minden tekintetben érdemes a pártfo
gásra. Ez a lényeg s ennek ismeretében 
nem szabad, hogy a részvétlenség, a 
közöny kiáltó módon nyilvánulhasson 
meg csak egy este is a „Hungária" 
színháztermében.

A Művészet reflektorának ragyogó su
gárkévéjében pompázzon a szükresza- 
bott, kis vidéki színház tákolmányos 
színpada. A Művészet tüzének tisztán 
lobogó lángja melengesse a nézőtér mi
nél többször telt, sőt zsúfolt házakba 
verődő publikumának az Élet ridegsé
gében didergő szivét, hogy kenyérhez | 
jussanak a magyar színjátszás dolgosai 
és szépséggel teljék meg a művészi já
tékban gyönyörködő közönség lelke.

ml.
A jövő esték műsora :
Szombaton, február 11-én a Hungáriá

ban tartandó diákbál miatt a Polgári
körben, csak felnőtteknek „Egyetlen 
éjszakára" kicsit pikáns, de nagyon 
művészi operett megy.

Vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal a „Legyen úgy mint régen volt" 
operett harmadszori előadása

Vasárnap es te  „Kiskomárom Nagyko- 
márom" magyar történelmi operett.

Hétfőn „Francia szobalány" vígjáték.
Kedden  „Macskazene" operett.
Szerdán „Ide gyere rózsám" operett.
Csütörtökön „Csárdáskirálynő" ope

rett.
Pénteken „Kiskomárom- Nagykomárom.
Szombaton a Nöegylet estélye miatt 

a Polgárikörben „Angyalt vettem fele
ségül' (Csak felnőtteknek) operett.

Vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal „Mezei pacsirta" operett.

Vasárnap, február 19-én este „Huszár
parádé" operett.

Nemzeti filmszínház.
Folyó hó 11. és 12-én, szombaton és 

vasárnap kerül bemutatásra Csathó Kál
mán pompás vigjátéka : „Te csak pipálj 
Ladányi !“ A film zenéjét Polgár Tibor 
szerezte. A fő- és címszerepet a kitűnő

Rózsahegyi Kálmán alakítja, méltó part
nere Turay Ida, Vaszary Piroska, Kö- 
peczi Boócz Lajos és Ráday Imre.

Kedden, február 14 én Lord Jeff: „Az 
első ballépés" cimíi 5 felvonásos izgal 
más bűnügyi filmje kerül előadásra, a 
főszerepekben Freddie Bartholomew, 
Mickey Rooney és Charles Coburn 
mesteri alakítással tárják elénk az ifjú
ság becsületes harcát és szabadulását 
a szélhámosok hálójából.

Csütörtökön, február 16-án Liebenei- 
ner Wolfgang rendezésében a „Minta
házasság" cimü kacagtató bohózat ki
váló humoru szereplőin nevethetünk. 
A főszerepeket Heinz Rühmann, Leni 
Marenbach, Werner Fuetterer és Hans 
Söhnker töltik be.

S P O R T .
A RPOS újjáéledt I

Vasárnap délután a Törekvés Sport
egylet újabb közgyűlést tartott az Ipar
társulati székházban, melyen a jelenlevő 
tagok hosszas tárgyalás és eszmecsere 
után egyhangúlag a következő nagyje
lentőségű határozatot hozták : a Törek
vés testületileg beleolvad a működését 
újból megkezdett RPOS ba és pedig 
egész vagyonával és terheivel együtt. A 
RPOS gyűléseit felváltva fogja tartani a 
Polgárikör és az Iparoskör helyiségeiben. 
Szlovencsák János indítványára tzen 
határozatot azzal egészítették ki, hogy 
amennyiben a beolvadó Törekvés tag
jai a jövőben nem lennének megelégedve 
a RPOS tevékenységével, 25 volt Tö
rekvés tagnak jogában áll kilépni és a 
Törekvés működését újból felújítani, 
amikor is a vagyon és a terhek fele
részben volnának megosztandók.

A RPOS tehát immár újból életre kelt, 
hogy folytassa félbeszakított útját az 
igaz magyar sport ápolása és fejlesztése 
terén azokkal a tiszteletreméltó hagyo
mányokkal felvértezve, amelyek a ki
sebbségi magyar sportéletben kísérői 
voltak. Rimaszombat minden sportem
berének a magyar sport jegyében kell 
egyesülnie a RPOS zászlaja alatt, mert 
rajtuk áll, hogy városunk egyetlen 
sportegyletének nagyszerű fejlődését er- 
nyedetlen és lelkes munkával biztosítsák.

Városunk sportkedvelő közönsége osz
tatlanul és igaz szeretettel üdvözli az 
újjáéledt RPOS t, azzal az Ígérettel, hogy 
becsületes, magyar sporttevékenységé
ben mindenkor számíthat teljesértékü 
támogatására.

A RPOS vasárnap kezdi meg edzését, 
hogy a játékosok felkészülését lehetővé 
tegye. Minden játékos megjelenése kö
telező.

S A K K .
Sakkozóink vendégjátéka Salgótar

jánban. Jelentettük annak idején, hogy 
a reogranizált Rimaszombati Sakkör 
január 15 én mérte össze erejét váro
sunkban a Salgótarjáni Sakkörrel s ak
kor a mieink 12:5 arányú fölényes 
győzelemmel kerültek ki a csapatver
senyből, melyben mindkét együttes 17- 
17 játékossal vett részt. Ez volt a felvi
déki sakkozók első erőpróbája az anya
országi testvérekkel s a rimaszombati 
sakkozók kitür.ő eredményére felfigyelt 
az egész ország sakkbarát közönsége. 
A revánsmérkőzésre két hét múltán, 
január 29 én került sor Salgótarjánban. 
Eredetileg a revánsmérkőzésen is 17-17 
taggal kellett volna kiállanick a csapa
toknak, a rimaszombati sakkozók azon
ban egy egész sereg éljátékosukat vol
tak kénytelenek nélkülözni, részint be
tegség, részint egyéb akadályoztatás 
folytán s igy csak 12 tagú csapattal 
mehettek le Salgótarjánba. A vezető já
tékosok közül nélkülözniük kellett Weisz 
Frigyest, Dr. Halász Istvánt, Székely 
Imrét, Szlovencsák Jánost, Bálint Feren
cet, Kiss Ernőt, Princz Albint, stb. s igy 
a biztos vereség tudatában indultak el 
a vendégjáfkra, annál is inkább, mert 
hiszen bizonyosra volt vehető, hogy az 
otthoniak a múltkorinál jóval erősebb 
együttessel fognak kiállani. Ez a feltevés 
jogos is volt, mert például a salgótar 
jáni csapatban a Il ik és 12 ik táblán 
azok a játékosok játszottak, akik a ri
maszombati találkozás alkalmával a 7-ik 
és 8-ik táblán küzdöttek. Ilyen körül
mények között a mi sakkozóink sikert 
értek el akkor, amikor ez a rimaszom

bati „túra csapat" csak 7 :5 arányú 
vereséget szenvedett. — A verseny 
egyébként a salgótarjáni városháza szép 
tanácstermében zajlott le, ahol a kedves, 
barátságos és rendkívül vendégszerető 
rendezőség nevében Dr. Tóth Mátyás 
városi aljegyző, a Salgótarjáni Sakkör 
elnöke mondott üdvözlő beszédet, mely
re a vendégcsapat nevében annak elnö
ke, Dr. Ragályi Antal válaszolt. A rész
letes eredmények a következők voltak : 
a salgótarjániak pontjait Balázs József 
Józsa Gyula ellen, Blanár Sándor Józsa 
László ellen, Mikulik Gyula Dr. Ragályi 
Antal ellen, Herceg Péter Kovács Gyula 
ellen, Lichtner Antal Nagy Jenő ellen és 
Holodnyák Mihály Dr. Weinberger Ti
bor ellen elért győzelmeikkel érték el, a 
rimaszombatiak közül győztek: Kocsis 
József Gábriel József ellen Tepper Mar
cell Breiner Béla ellen, Pollák István 
Magyary Sándor ellen, Kiszely Kálmán 
Kovács Béla ellen és Halász Dezső 
Simon János ellen. A két város sakko
zói elhatározták, hogy a jövőben lehető
leg évenként rendszeresíteni fogják eze
ket a találkozókat.

Felelős s z e r k e s z t i: Rábely Károly.

Van szerencsém Rimaszombat város 
közönségének szives tudomására hozni, 
hogy a

vendégtő és kávéház
helyiséget f. február hó 11-én, szombaton 
disznótoros vacsorával megnyitom.

Minden igyekezetemmel azon leszek, 
hogy előzékeny és kifogástalan kiszol
gálással igen tisztelt vendégeim elisme
rését kiérdemeljem.

Csopaki, Bácsalmási, Tokaji háromle- 
velü világmárkás borok. — Elsőrangú 
étkezés. Naponta friss sör-csapolás. 

Szives pártfogást kér
if j.  ZEM LÉN YI G Y U L A

vendéglős.

Egyjó karban levő
írógépet

keresek megvételre. 
C ím : e lap kiadóhivatalában.

G Ö M Ö R

Két nagy különbejáratu
u t c a i  sz oba
fürdőszoba használattal, 
irodahelyiségnek is al

kalmas

kiadó.
Ugyanott kiadó 3 nagy 
száraz raktárhelyiség.

Kiadó lakás.
A Ferenczy utca 5. számú házban 
egy kétszobás lakás fürdőszobával és
mellékhelyiségekkel, továbbá két egy
szobás lakás konyhával azonnal ki
adó. — Érdeklődők forduljanak : 
Horovitz és Társa céghez.

Piaci sátort és ponyvát
megvételre k e r e s e k .

k á l m A n  f e r e n c
Rimaszombat, Kmethy-u. 29.

Egy három-szobás, für
dő - szobás, földszintes

lakást bérbe keresek.
Ajánlatokat e lap ki- 

adóhivatalába.

Egy kétszobás lakás
azonnal kiadó.

Értekezni lehet:
özv. Fancsalszky Bélánénál

Tompa-u. 34 szám alatt.
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