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Marakodó magyarok.
Még mindig vannak és — saj

nálatos — Gömörországban is van
nak ilyenek. Marakodó magyarok, 
akiknek a nagy lecke — úgy lát
szik — nem volt elég. Magyarok, 
akik az összetartás kapcsainak mi
nél erősebbé kovácsolása helyett a 
széthúzás ördögének szolgálatában 
nem átallanak éket verni, válasz
falakat emelni magyar és magyar 
közé az egymást szidásban.

Az indítónk nem csak politikai | 
természetű. A testvéri harcnak más 
is az oka. Más is az okozója an
nak a szomorúan észlelt marako
dásnak, mely felelőtlen heccmeste
rek rendezésében már-már lihegő 
gyűlölködéssel újabban hetekóta 
folyik. Kitartóan s mindinkább szé
lesebb mederben, künn a fórumon 
és bent, a szebbcélra hivatott sajtó-1 
berkekben egyaránt. — Ádázul. A 
magyar ügy ártalmára. A magyar
ság kárára. Vallási türelmetlenség
től tajtékozva. Egy-két. a harc he-J 
vületében az ildomosság korlátain j 
is átbukfencező főrendező mester
kedésével.

Beleszomorodik a magyar lélek 
ennek észlelésében, megremeg ke-1 
zünkben a magyar toll a sajtó te
rére is átcsapott, megengedhetetlen 
kilengések megírásában, azok jogos 
elítélésében, a marakodás ostoro
zásában.

Mert nekünk, magyaroknak más 
és nagyon sok a dolgunk a nem
zeti erők összekovácsolásában, a 
megcsonkított országtest régi ép 
ségre felépítésében. Marakodásra 
nemcsak hogy időnk nincs, de 
semmiféle álda'lan marakodást még
sem engedhetünk magunk között: 
marakodó magyar jótakaró testvé
rünk nem, csak rosszat akarónk 
lehet ma, a magyar élet felvirág
zásának megszentelt idejében.

Gömör- és Kishont vármegye
törvényhatósági kisgyülése

a múlt hó 29-én d. e. fél 12 órai 
kezdettel tartotta első ülését Rima
szombatban, a vármegye székházá
nak kistermében, dr. S ó ld os B éla  
főispán elnöklete alatt.

Elnöklő főispán megemlítve azt, 
hogy a kisgyiilés ezúttal tartja a 
cseh megszállás alatt volt terület
nek az anyaországhoz történt visz- 
szacsatolása óta első ülését, azon 
kérelemmel nyitja meg azt, hogy a 
kisgyiilés tagjai a napirendre ke
rülő ügyek elbírálásában az igaz
ságot és méltányosságot szemelőtt 
tartva igyekezzenek azt a nivót 
megtartani, amit a vármegye kö
zönsége megkíván.

A kisgyülés póttagjai megállapí
tott sorrendjének felolvasása után, 
az előkészítő hatáskörben tárgya
landó ügyek közül elsősorban az 
1929. évi XXX. t. c.-et, illetve a 11 
részből álló vármegyei szervezési 
szabályrendeletet ismerteti dr. Igaz 
Lajos vármegyei főjegyző.

Ennek során kimondotta a kis
gyülés, hogy az alispán azon ja
vaslatát, amely szerint a törvény- 
hatósági bizottság minden évben 
április hónapban a zárszámadás, 
szeptember hónapban a költség- 
vetés, december hónapban a vár
megyei pénzek elhelyezése és bi
zottsági tagok választása tárgyában 
tartson rendes közgyűlést, a tör
vényhatósági bizottság közgyűlésé
nek elfogadásra ajánlja.

A vármegyei közúti alap terhére 
beszerzett két személyautó haszná
latára vonatkozó szabályrendelet
nek megalkotása iránt a közgyű
léshez való előterjesztést elhatá
rozva, a 2 Benz-Mercedes személy- 
gépkocsi beszerzésére vonatkozó 
előterjesztést is kimondották s elő
terjesztést tesznek a közgyűléshez 
két gőzhengernek, egy útfelszakitó 
ekének, egy lakókocsinak és négy 
öntözőkocsinak beszerzése iránt is, 
egyhangúlag elhatározván, hogy a 
sürgősségre tekintettel a két gőz
hengert, a törvényhatósági bizottság 
közgyűlésének utólagos jóváhagyá

sának reményében, attól feltétele
zetten beszerzik s erre vonatkozó
lag az alispánnak a felhatalmazást 
megadták.

A tárgysorozat 5-ik pontjaként 
szerepelt a vármegye központi szék
házának tatarozására és bebútoro
zására fedezet megállapítása iránti 
előterjesztés a közgyűléshez. A kis 
gyűlés az erre vonatkozólag tett 
intézkedéseket és végzett munká
kat elfogadva és jóváhagyva java
solja a vm. törvényhatósági bizott
sági közgyűlésnek tatarozásra 30.000 
és bebútorozásra 15.000 pengőnek 
az 1939. évi költségvetésbe beállí
tását s illetve ezen összegek ere
jéig terjedő hitel megszavazását.

A törvényhatósági közutak fenn
tartására a minisztérium 200.000 
pengős kamatmentes állami kölcsönt 
bocsájtott a megye rendelkezésére. 
Ennek felvételét a kisgyiilés a köz
gyűlésnek javasolta.

A törvényhatósági közutakon fel
állítandó útjelzőtáblák beszerzését, 
valamint e célra folyó évi költség- 
vetésbe 431 P 20 fill. felvételét, 
az eziránt végzett munkák jóváha
gyása mellett ugyancsak javasolták 
a közgyűlésnek.

A legnagyobb érdeklődés atárgy- 
sorozat 8-ik pontján szereplő ügy 
iránt mutatkozott, ami a rimaszom
bati járás székhelyének véglegesen 
Feled községben megállapítása és 
ennek folytán a járás uj elnevezése 
iránt a közgyűléshez való előter
jesztés volt.

Dr Horváth Ár p á d  alispán 
ezuttali felszólalásában is ismerteti 
és megindokolja erre vonatkozó ja
vaslatát, amely szerint fontos köz- 
igazgatási érdekből s figyelemmel 
arra is, hogy a tulajdonképeni ri
maszombati járáshoz mindössze 
csak hat község tartozik, Rima
szombat pedig megyei várossá nyil
vánításával autonómiát nyert, a já
rási székhely véglegesen Feleden 
legyen, ahol megfelelő s másra alig 
használható járási székház is van,

a járás pedig feledi járásnak ne
veztessék el.

V a l a s z k a y  Rezső , járási ipar- 
társulati elnök, a kisgyülés rendes 
tagja, Rimaszombat iparos és ke
reskedő lakosságának érdekeit látja 
veszélyeztetve a járási székhely ily- 
módon való megállapításával s erre, 
valamint arra figyelemmel, hogy 
ezen ügyben a rimaszombati és 
feledi érdekeltség között tárgyalá
sok indultak, amelyek még nem 
nyertek befejezést, de azért is, mert 
e kérdésben Rimaszombat meghall
gatva nem lett s igy az ügyet nem 
látja teljesen előkészitettnek, kéri 
annak napirendről levételét.

Dr. Horváth Árpád alispán vála
szában kijelenti, hogy itt — mint 
már mondotta is — fontos köz- 
igazgatási érdekről van szó, az ér
dekeltség meghallgatása nem is kí
vántatik meg, Feled mellett szól a 
központibb fekvés is, ami a járás 
közönségére fölötte előnyös és ked
vező s felsorolva mindazon szem
pontokat, amik javaslatának meg
tételére vezették, annak elfogadását 
kéri, ígéretet tevén arra, hogy va
lamint a főispán, úgy ő is minden 
lehetőt megtesznek az ezidőszerint 
határváros Rimaszombat iparosai
nak és kereskedőinek támogatására, 
megsegítésére, anyagi érdekeik elő
mozdítására addig is, inig Rima
szombat helyzete kedvezőbbé válik.

Valaszkay Rezső ragaszkodik elő
terjesztett javaslatához.

Dr. Só l d o s  Bé l a  főispán az 
ügyet szavazásra bocsájtja, aminek 
során alispán javaslatát a kisgyülés 
szótöbbséggel magáévá teszi, Va
laszkay Rezső javaslata mellett ne
vezetten kivül még Péter András 
(Alsópokorágy) kisgyülési tag, ösz- 
szesen tehát csak ketten szavazván.

Mint saját hatáskörben tárgya
landó ügy szerepelt a napirenden 
nagybányai vitéz Horthy Miklós, 
Magyarország Főméltóságu kor
mányzója arcképének megfestése, 
amit dr. Igaz Lajos főjegyző refe
rálása után egyhangúlag elhatáro-
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zott a kisgyiilés s arra 2000 pen
gőt megszavazva, az arckép meg- 
festetéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételével alispánt megbízták.

A II. fokú hatáskörben tárgya
landó s a tárgysorozat 10—26. 
pontja alatt felvett különféle ügye
ket Halász István dr. vm. II. fő
jegyző, Bartáky |ános dr. tb. fő

szolgabíró, vm. aljegyző, Szabolcs 
András dr. vm. aljegyző és Dóczy 
András dr. közigazgatási gyakor
nok előadásában egyhangúlag elin
tézte a kisgyiilés, amely a szá
mos ügy dacára mindössze másfél 
óráig tartott s minden zökkenő nél
kül simán, rendben folyt le.

( -  - )

A magyar Leventeintézmény.
1. közlemény.

Irta : Dr. vitéz Vereczkey Gyula
a Rimaszombati

A magyar Leventeintézmény roppant 
horderejű fontosságával, nemzetmentö 
célkitűzéseivel csak úgy ismerkedhetünk 
meg, ha visszapillantunk a világháborúra 
és egyben érintjük a háború előtti vi
szonyokat is.

A háborús népek mérkő
zésének eredménye:

1914. Európa sarkain felriadoznak a 
háború tüzei, hogy egyetlen lángtengerré 
csapjanak össze népek és országok fö
lött. Végigvisszhangzik a kiáltás : világ
háború. Európa egy roppant csatamező. 
Az északi tengertől Svájcig, a Keleti 
tengertől a Fekete tengerig végig a Bal 
kán félszigeten és Svájctól az Adriáig 
sok ezer kilométeres gigászi csatafron
ton milliós hadseregek ágyudörgéses 
véresőjében négy éven át épiti a halál 
az elesett katonák hekatombáit. E gi
gantikus méretű háborúban egy-egy na
gyobb méretű csata után a halottakat 
és sebesülteket százezres számokban 
jelezték és egy-egy nagyobb hadászati 
vállalkozásnál hadseregek semmisültek 
meg.

És mi volt az erők elosztása ? Na
gyon egyenlőtlen. Az egyik oldalon a 
központi hatalmak részéről : Németor
szág, a volt Monarchia, Törökország és 
később Bulgária. (2 nagyhatalom és 2 
kishatalom.) A másik oldalon az entente 
hatalmak részéről : Oroszország, Romá
nia, Szerbia, Montenegró, Olaszország, 
Franciaország, Belgium, Anglia, az Észak
amerikai Egyesült Államok. (1 világha
talom, 3 nagyhatalom, 1 középhatalom, 
4 kishatalom) Itt csak azokat a hatal
makat soroltam fel, melyek hadseregi a 
központi hatalmak ellen hadseregeikkel 
a csatatéren is felléptek. A többi nagy
számú, nekünk hadat üzenő és velünk 
passzív háborút viselő hatalmak felso
rolását mellőzöm. Az aránytalanság igy 
is meghökkentő.

A központi hatalmak részéről mérsé
kelt ember és anyag utánpótlás mit még 
súlyosbított a blokád ; az entente ha
talmak részéről kimeríthetetlen ember
pótlási lehetőségek mellett az egész, vi
lág mérhetetlen anyagi forrásának teljes 
és kiaknázhatatlan bősége. Az erőelosz
tások aránytalansága igy még döbbene
tesebb. Ezt az aránytalanságot részben 
egyensúlyozta a központi hatalmak had
művészetének fölénye és katonaanyagá
nak magasabb harci értéke.

És bekövetkezett az első  csoda. A köz
ponti hatalmak győzelmet győzelemre 
halmozva elfoglalják Szerbiát, Monte
negrót, Romániát, Belgiumot. Oroszor
szág testéből elfoglalják a mai Lengyel- 
országot és csapataik mindenütt mélyen 
bent állnak az ellenség földjén. Volt 
olyan időpont, hogy a francia és olasz 
haderő majdnem megsemmisült. A ma
gyar ezredek félelmes harci hirnevétől j 
visszhangzott a világ, mert úgy jelentek 
meg a csaták zivatarában, mint egy 
mennydörgés. Hadúr glóriája ott tün
dökölt a villanó magyar szuronyokon, a 
háború összes csataterein.

És jö t t  a második csoda . A központi 
hatalmak hadseregei kezéből máról hol
napra kihullt a fegyver. Pedig a harc
téren sem legyőzni, sem döntőleg meg
verni nem tudták. Részben a blokádból 
eredő ga z d a sá g i vá lsá g, de legfőképen 
az entente pénzén irányított lélekm érgező 
p ropa ganda  volt az a két alattomos 
fegyver, mely ellen kellően nem voltunk 
felvértezve és mely katasztrófális dön-

hgyesiilet elnöke.

„Fortes creantur 
fortibus et bonis.“

(Horatius.)

tést eredményezett. Hogy fogalmunk le
gyen arról, hogy ellenségeink a propa
gandának, mint fegyvernek milyen fon
tosságot tulajdonítottak, elég, ha utalok 
arra, hogy Angliának propagandára  fó r  
ditott kiadásai jó v a l nagyobbak voltak, 
mint az e g é sz  miiködö hadseregén ek  költ 
ségei.

Igy lettek „győzők" az entente halai 
inak és igy lettek a központi hatalmak 
és velük mi is „legyőzöttek". A hábo
rút nem csatatéren, de a hátországon 
keresztül vesztettük el.

Megbocsáthatatlan bűn terheli azt a 
baloldali sajtót, mely a magyar aspirá
cióktól, a nemzeti ideáktól és gondola
toktól messze eltért még a háború előtt. 
Nem lehet sem felejteni, sem megbo 
csájtani azon irók bűneit, kik lélek és 
egységbomlasztó Írásaikkal ehhez a ka
tasztrófális „döntéshez" nagyban hozzá
járultak. Ezek a magyar fajtól túlnyomó
részt idegen fajú egyének lettek később 
szálláscsinálói nálunk a bolsevista ideo
lógiának is.

A világháború utáni erkölcsi 
és anyagi erőnk mérlege.

A világháború harci zaja elült. Béké
nek csúfolt nyomor, elszegényedés, ki
fogyott tartalékok, kimerült anyagi erő
források, elégedetlen, munkanélküli tö
megek. Ideálisabb talaj a nemzetbom 
lasztás és lélekmérgezés legerőteljesebb 
propagandájára el sem képzelhető. Ha
marosan jött a régen elvetett mag ered
ményes sziiretje: a m agya r kommtin. El 
pusztította nagyrészt a még meglévő 
nemzeti vagyont. Ez még emberi mun 
kával pótolható. Az igazi rombolást a 
legfőbb nemzeti értékben és vagyonban 
tette, az emberi lélekben.

Majd jött az oláh megszállás. Az el
bukott Budapest utcáin méc bakák ba
kancsai kopogtak történelmünk örök 
szégyenére. A megszálló oláh horda ki
rabolta az országból azt, amit a kommu
nisták még meghagytak. Az ország ha
sonlított egy olyan emberhez, kit a rab
lók pőrére vetkőztelek és az erdő szé
lére dobtak.

Végül a „győztes hatalmak" aláíratták 
velünk a trianoni békeparancsot, az eu
rópai civilizáció magasabb dicsőségére. 
Ezzel a pőrére vetköztetett embert 
gúzsba is kötötték.

A Szent István-i Magyarország testé
ről négy helyen amputáltak le nagy te
rületeket és adták át olyan alsóbbrendű 
népeknek, kiknek kultúrája messze kul 
lóg a magyarság kultúrája mögött. Meg
szállottak országrészeket olyan katonák, 
kiknek harci értéke nem ér fel a ma
gyar katona bakancsának a sarkáig 
sem. Ekkora megaláztatás és ilyen gya
lázat elviselése egyszerre túlsók volt.

Hadseregünket leszerelték, gazdasági
lag pedig egy fojtó gyíiríi vett körül 
bennünket. Az igy teremtett „élet-térben" 
megmaradt magyarság jajszavát senki 
sent hallgatta meg. Ha fel feltört néha 
az igazság tiitakozó szava, a lefegyver- 
zett magyarságnak adott válasz a fegy- 
vercsörtetés volt. Megmaradt egy üres, 
kirabolt ország, melyben sátrat vert a 
nyomor és ínség. A férfiak szine-java 
elhullott a háborúban, vagy rokkant lett. 
A lakosság jó része inkább kórháztölte
lék, mint munkásanyag. A háborús és 
háború utáni generáció az elégtelen 
táplálkozás folytán gyenge, csenevész, 
nagy része csak a hollandiai tiyaralta- 
tási akciók révén jut érintkezésbe a tej

jel és a neki való emberibb táplálékkal. 
Európa Magyarország nyakába a kol
dustarisznyát akasztotta. A jövő Ígérete 
ez a gyermeksereg volt, mely az anyagi 
és erkölcsi dekadencia mély pontján ne
velkedett.

E sötétnek Ígérkező jövő elé komor 
daccal nézett a magyarság. Nem egyszer 
támolyogtunk a szakadék szélén és nem 
egyszer félő volt, hogy az 1000 éves 
Magyarország letűnik Európa térképéről.

De a magyarok Istene megsegített és 
Magyarország — ez a pőrére vetkőzte- 
tett és bilincsbe vert ember — megsza
badult bilincseitől, talpra állt és meg
erősödött.

A Leventeintézmény, mint a 
jövő kibontakozásának útja.

Európa, élén a „hálás Nyugattal" a 
pusztulásra Ítélt Magyarország sorsát 
megpecsételjek vette. Temetését nem 
a történelmi jövőtől, de a történelmi je
lentől várta.

És eljött a harmadik csoda. Ez az or
szág talpra állt, megerősödött és elindult, 
hogy megkeresse „helyét a nap alatt".

F. csoda megalapítója vitéz nagybánya i 
Horthy Miklós, Magyarország főméltó- 
ságu kormányzója volt. Első lépése a 
belső rend és fegyelem biztosítása. Ma
gyarország hamarosan, mint a belső rend 
mintaállama lett ismert Európában. Meg
teremti a magyar nemzeti hadsereget. 
Megindul a romok eltakarítása és a te
remtő, építő munka. Széleskörű szociá
lis irányításával gátat vett az emberte
len ínségnek, a dolgozók számára em
berhez méltó életszínvonalat biztosit. Az 
ország külpolitikai tekintélyét fokról- 
fokra emeli. Erős szövetségek szerzésé
vel az országot izoláltságából kivezeti, 
gazdaságilag megerősíti, a trianoni bi
lincset széttöri. Országépitő, nemzet
mentö és honszerző munkájával a tör
ténelem IV. Béla mellett fogja említeni 
nevét.

Az anyagi fellendülést követte a leg
kényesebb és leg fon tosabb  nemzeti ér
téknek, a léleknek és  erkölcsnek szaná
lá sa : a haza fias irányú nemzetnevelés 
n a gy  munkája.

Vas-keze alatt héroszi munkát végzett 
a csonkaországi magyarság, inig a sö 
tétségből a világosságra került, mig 
„megtalálta helyét a nap alatt." Évek 
alatt több népiskola épült, mint 1867— 
1914-ig.

Rendszeresül az iskolánkivilli népmű
velés. A nagy tömegek egészségvédelme 
korszerű alapokra helyeződik. így lesz
nek a kivezető állomások : rend és fe
gyelem; munka; megerősödés szociális 
téren; az életszínvonal emelése; a nép
tömegek testi és lelki szanálása és ezen 
keresztül a jövő nemzedék testi és lelki 
evolúciójának biztosítása.

Az irányítása alatt álló vezetőkörök 
látva az anyagi és erkölcsi erők lerom
lását, ráeszméltek, hogy a nemzet éle
tének és jövőjének egyetlen biztosítéka 
a nemzet, de főleg az ifjúságnak céltu
datos testi és lelki nevelésében rejlik.

Amilyenre fo rm á lja  és neveli az állam 
a m aga ifjú ságá t, olyan lesz e g y  bizo
n yos idő múlva annak arculata is. Az 
i f jú sá g  a jö vő . Vele áll, v a g y  bukik, ha
nyatlik, v a g y  fejlőd ik  m aga a nemzet.

A testnevelés és nemzetnevelés rop 
pánt fontosságának felismerése hívta 
életre az 1921. évi Lili. törvénycikket, a 
magyar testnevelési törvényt. Á nemzet
gyűlés a törvényt vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kifejezett óhajára alkotta 
meg, lerakva ezzel a Leventeintézmény 
alapjait is. Ez a törvény tette lehetővé, 
hogy az ifjúságnak az iskolákból már 
kikerült része újra összefogható, tömö
ríthető, testi nevelésben és lelki irányí
tásban részesíthető legyen. Az iskolán- 
kiviili i fjú sá g  nem lett többé szabad pré
dája a szociáldemokrata és internacio- 
nális ideológiák nemzetbomlasztó áram
latának, de testnevelésével párhuzamos 
lélek és erkölcsneveléssel, a nemzeti és 
faji öntudat állandó ébrentartásával és 
ápolásával biztos zálogává lett a ma
gyar jövőnek.

Mária Terézia mondása ma is klasz- 
szikus; „Az iskola politikum, mert a ne
velés-oktatás állami feladat, mert állami 
érdek, hogy az állam polgárai az állam
nak megfelelő nevelésben részesüljenek". 
Ez a nevelés pedig nem zárulhat le az 
iskolák padjaiban, de a lelki nevelés
nek párhuzamosan kell haladnia a test 
nevelésével, mert csak „ép testben té
telezzük fel az ép lelket".
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Magyarországon ezt a nemzetnevelést 
és testnevelést a „Leventeintézmény" 
végzi.

A világháború előtti 20 milliónyi lé
lekszámú Magyarországon az ifjúság 
emlitésreméltó testi és erkölcsi nevelése 
csak a közép és főiskolákban, valamint 
a sport-egyesületekben történt. A nagy 
tömegekkel senki fent törődött. Amint 
láttuk, meg is fizettük ennek az árát. 
Egyedül a társadalmi sport-egyesületek 
tagjai űzték a testnevelést lelkesen. Baj
nokai majdnem minden olimpiai és nem
zetközi versenyről kisebb-nagyobb győ
zelmekkel kerültek ki. Ennek buzdító 
hatása a tömegekre sem volt hatástalan. 
Ennek volt eredménye, hogy lelkes ve
zetők — már csak az utánpótlás miatt 
is — már a háború előtt vetették fel az 
ifjúság testnevelésének gondolatát.

1909-ben összeült az Első Magyar 
Testnevelési Kongresszus, mely sürgette 
az Országos Testnevelési Tanács fel
állítását és egy országos testnevelési 
alap létesítését.

1913-ban életre kelt a testnevelési 
alap gondolata.

Áz Országos Testnevelési Tanács lel
kesen fogott munkához, de hatásköre 
csak az iskolai ifjúság testnevelésére és 
sport egyesületek működésére terjedt ki. 
Itt is csak véleményadás és javaslat té
tel volt a feladata. Az iskolánkivüli if
júság figyelmen kívül maradt. A világ
háború minden további fejlődést meg
állított. A teljes megoldási az 1921. évi 
Lili. törvénycikk hozta meg.

Ennek a törvénynek 1. és 2. §-ai igy 
hangzanak :

1- §•
„A testnevelésnek az a feladata, hogy 

az egyének testi épségének megóvása, 
lelki és testi erejének, ellenálló képes
ségének, ügyességének és munkabírásá
nak kifejlesztése által megjavítsa a köz
egészség állapotát, gyarapítsa a Nemzet 
tnunkaeerejét.

2- §■
E végre az állam

1. mindennemű iskolában gondoskodik 
mindkét nembeli tanuló ifjúság rend
szeres testneveléséről, a főiskolák kö
rében pedig ezt minden hallgató szá
mára lehetővé teszi.

2. szervezi az iskolát elhagyó ifjúság 
testnevelését oly módon, hogy ebben 
21-ik életévének betöltéséig a Nem
zetnek minden férfi tagja kötelezően 
részt vegyen.

3. támogatja azokat a társadalmi alaku
latokat, melyek testneveléssel komo 
lyan foglalkoznak és működésűk nem
zeti irányával a támogatást megér
demlik."
A törvény meglett, de a végrehajtása 

nem volt éppen könnyű. Sok előítéletet 
kellett legyőzni. Olyan szervezetet kel
lett teremteni, mely kiterjed az egész 
csonka-országra és magába foglalja an
nak egész testnevelésre kötelezett ifjú
ságát.

É szervezet vezetését a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi miniszter urnák alá
rendelt Országos Testnevelési Tanács 
kezébe tették le. A tanácson belül az 
iskolánkivüli ifjúság testnevelési ügyeit 
a III. szakbizottság intézi.

A III. szakbizottság alárendelt szervei 
a vármegyei, illetve a törvényhatósági 
testnevelési felügyelők, ezen felül a já
rási, illetve a városi testnevelési veze
tők. Ezek irányítják körzetükben az is
kolánkivüli ifjúság testnevelését.

Minden vármegyében és törvényha
tósági joggal felruházott városban, va
lamint minden községben testnevelési 
bizottság is működik.

Az iskolánkivüli ifjúság egyesületekbe 
van szervezve. Az egyesület tagjainak 
nevez: levente. Az egyesületet erről a 
névről nevezik Leventeegyesületnek, az 
egész intézményt Leventeintézménynek.

(Folytatása következik.)

Uj postaügynökségek. Jánosi köz
ségben 1939. évi julius hó 21-én posta
ügynökség nyílt meg. — A postaügy- 
nökség kézbesítési köre Jánosi község
re, továbbá Bulgárkertészet, Dióspuszta, 
Haraszközipuszta, llonapuszta, Kavics
bányapuszta, Sárközitanya és Szeles
puszta lakott helyekre terjed ki. — 
Oömörhosszuszó községben 1939. évi 
julius hó 16-án postaügynökség nyilt 
meg. — A postaügynökség kézbesítési 
köre űömörhosszuszó községre terjed ki.
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A legideálisabb férj is dühbe jón néha, 
különösen nagymosáskor, ha késik az ebéd. 
De ha a ruha éjjelen át Henkoban ázik, 
sok i d ő t  m e g t a k a r í t  a háziasszony és 
nagymosáskor is pontosan tálalhat. Gyor
san megy a munka, 
mert Henko éjjelen  
át kiáztdtoft minden 
piszkot. Reggelre a 
ruha félig tiszta . . .

H onvágy.
Búcsúzom tóletek vén gömöri hegyek,
Bár szeretlek mégis válni muszáj.
Nem bírom már, hogy a palánkon túl legyek, 
Mikor nálunk hullámzik a határ.

Otthon most a határ szinpompában ragyog, 
Dús kalászok és milljó vadvirág.
Szőlőkben gyümölcsöt rejtenek a lombok, 
Hiába, felénk más most a világ.

Az én szülőföldem garammenti síkság. 
Utána vágyik újra a szivem.
Megcsalt beteg szivem, melyben már nincs

[vigság,
Meggyógyúlni oda haza viszem.

Az őszi szél sodort engemet e tá jra , 
ígért .tavaszkor nem lesz már palánk" 
Tovább nem bírom már sóvárogva, várva, 
Míg eltűnik az átkozott palánk I

Nyustva, 1939. VI. 12.
Karvaly J.

A  Rim aszom bati 
B an k  közg yű lése .

A Rimaszombati Bank, mely cégét a 
régi .Rimaszombati Takarékpénztár-“ra 
változtatta, julius hó 30-án tartotta meg 
rendes közgyűlését az intézet saját he
lyiségében, a részvényesek élénk érdek
lődése mellett. Az igazgatósági jelentés 
tudomásul vételével kapcsolatosan, mely 
az intézet örvendetes fejlődéséről számol 
be, Fényes Sándor indítványára a köz
gyűlés kegyelettel emlékezett meg vá
rosunk nagy fiának, dr. Törköly József
nek elhunytáról, ki az intézet igazgató
ságának hosszú időn át értékes tagja, 
majd pedig ügyésze volt, miért is a köz
gyűlés dr. Törköly József önzetlen mun
kásságát kegyeletes megemlékezésként 
jegyzőkönyvileg is megörökítette.

A mérleg, veszteség és nyereség számla 
felolvasása és az arra vonatkozó felvi
lágosítások, valamint a szokásos fel
mentvény megadása után a közgyűlés 
elfogadta az igazgatóságnak és a felü- 
gyelöbizottságnak ama javaslatát, hogy
az 1938 é v i .......................... P 67053
nyereségből forditassék a 
tartalékalap gyarapítására P 466'60

marad P 18393
melyhez hozzáadva az 1937. 
évi nyereségátho7atot . . P 10.95629

Összesen : P 11.140 22 
vitessék át a következő évre.

Miután az intézet 1,200.000'— Ki. rész
vénytőkéje a hetes átszámítási kulcs 
folytán 171.428 P. 60 fillért tesz ki, el
határozta a közgyűlés, hogy a részvény- 
tőkét a tartalékalap terhére 8571 P. 40 
fillérrel 180.000 P.-re emeli fel, ami ál
tal az intézet részvénytőkéje 6000 drb. 
30. P. n. é. bemutatóra szóló részvény
ből fog állni. Az alaptökeemelés folytán 
az intézet Ki. 200'— n. é. részvényei a 
cégbejegyzés után P. 30'— n. é. névre 
szóló részvényekre lesznek kicserélen
dők. A részvények kicserélésének meg
kezdése külön hirdetménnyel lesz köz
zétéve.

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy 
alapszabályait az 5600/1939. M. E. sz. 
rendeletnek megfelelően módosítja és 
hogy a megszállás kényszerítő hatása 
alatt használt Rimaszombati Bank cé
gét „Rimaszombati Takarékpénztárira 
változtatja.

Az alapszabályok szerint kilépő és le
mondott igazgatósági tagok helyére a 
közgyűlés az intézet alelnökéül dr. Ze- 
hery Istvánt, igazgatósági tagul pedig dr. 
Czaban János, Mitske Gusztáv, Mussoni 
Antal, Rábely Miklós és Vermes Samu 
részvényeseket, felügyelőbizottsági tagul 
pedig Gyulay Istvánt választotta meg.

Az alapszabályok 14. § a alapján Fé
nyes Sándor állal benyújtott indítvány 
felett a közgyűlés szavazás utján hatá
rozott és az indítvány mellett leadott 
56 szavazattal szemben az indítvány 
tárgyalását a közgyűlés 856 szavazattal 
mellőzte.

A gimnáziumi leánytanulók felvétele
ügyében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úgy döntött, hogy az anyaor
szághoz visszacsatolt területeken lévő 
gimnáziumokba a jövő tanévben leányok 
kivételesen nyilvános tanulókként is 
felvehetők.

K i v o lt
az igazi m agyar ?

(Ör.) Még mindég folyik a vita afö
lött, vájjon a kisebbségi életben ki volt 
az igazi magyar. Nagyon jellemző, hogy 
akad intelligensebb volt kisebbségi 
magyar, aki igy beszél: Én a megszál
lás alatt lélekben magyar voltam, ha 
külsőségben azt nem is árultam el és 
ezzel magyar kötelességemnek eleget 
tettem. Eme kötelességteljesités alapján, 
kifejezetten mindazokra az esetleges 
elönyjogokra, amelyeket a becsületes 
magyaroknak adnak, feltétlen igényt 
tartok.

Ez az okoskodás nem egészen helyt
álló, mert kétségtelen, hogy a cseh 
uralom alatt különösen az intelligens 
magyar embertől feltétlen el lehetett 
várni a külsőségekben is megnyilvánuló 
magyaros magatartást. Szükség volt arra, 
hogy a magyar öntudat kifelé minél 
gyakrabban kifejezésre jutása átragad
jon a kevésbbé intelligens és kevésbbé 
öntudatos tömegre is.

Példák kellettek a kisebbségi életben. 
Olyan példák, amelyekben kifejezésre 
jutott a magyar összetartozandóság ér
zése, az elcsehszlovákositással szembeni 
határozott ellenállás a cseh soviniszta 
törekvések megakadályozására.

Ki hinné el, hogy egy olyan intelli
gens magyar, aki csak lélekben volt 
magyar, eleget tett e nemzeti köteles
ségének ?

Szerintem az ilyen magyar csak pasz- 
sziv magyarnak nevezhető és semmi 
esetre sem érdemli meg a dicséretet a 
kisebbségi életben tanúsított magatartá
sa miatt. De azt sem lehet állítani, 
hogy hűtlen lett nemzeti meggyőződé
séhez.

Ha már ez a kérdés újból felvetődött, 
talán időszerű lesz véglegesen tisztázni 
a kisebbségi magyarságnak 20 év alatti 
magatartásával kapcsolatosan azt, hogy 
vájjon ki, milyen minősítést érdemel?

A minősítés szerint három csoportba 
lehet sprolni a kisebbségi magyarokat. 
Az első csoportba sorolhatók az aktív 
magyarok, akik életük minden mozza
natában kifejezésre juttatták azt a kö
rülményt, hogy a magyar nemzettesthez 
tartozók és bármikor, bármilyen körül
mények között védelmükbe vették a 
kisebbségi nemzettöredéket. Munkálkod
tak annak gazdasági és kulturális fel
virágoztatásán. Általánosságban minden 
feltétel nélkül szinvalló magyarok voltak.

A második csoportba tartoznak a 
„csak lélekben” magyarok, akiknél min
den nemzeti célú munkálkodás hiány
zott, túlzott óvatosság és az érzelem 
elleplezése jellemezte őket.

A harmadik csoport már a rossz 
magyarok csoporlja. Ezek azok, akik 
kifelé ugyan nem tagadták meg magyar 
voltukat, de csak anyanyelvűkben vol
tak magyarok. Cselekedeteikben, visel
kedésükben mindig kidomborították azt 
a körülményt, hogy hü állampolgárai a 
csehszlovák köztársaságnak és teljesitik 
a csehszlovák állam exponenseinek ama 
kívánalmait is, amelyek a kisebbségi 
magyarság erkölcsi és anyagi tönkreju- 
tását voltak hivatva szolgálni.

Ha már igy három csoportba osztot
tuk a kisebbségi magyarokat a megszál
lás alatti magatartásukat illetőleg, akkor 
azt is meg keli állapítani, hogy a ma
gyar Hazában elsősorban is az első 
csoportba tartozó, aktív magyarokat illeti 
meg az irányitó szerep. Á csak befelé 
magyarok e tekintetben már háttérbe 
kell hogy szoruljanak. A rossz magya
roknak pedig egyelőre semmiféle szerep 
sem jár. Ok maradjanak csöndben és 
ne akarjanak irányitó szerepet kisajá
títani maguk részére. Legyen részük 
egyelőre abban a mellőzésben, mely a 
csehszlovák éra alatt jutott mindama 
magyaroknak, akik gerincesen visel
kedtek.

Hangversenyt rendezett a Rimaszom
bati Magyar Dalegylet és a mindig 
jobban fejlődő, de evről-évre mind
inkább fiatalodó „600 éves zenekar" a 
Horthy Miklós-téren a múlt vasárnap 
d. u. 6 órai kezdettel, sétahangversenye 
során — melyet Rimaszombat megyei 
várossá válása alkalmából rendezett 
— szebbnél-szebb dal- és zenei szá
mokkal gyönyörködtetve a minden szá
mot zugó tapssal jutalmazó közönséget.

Kasza után eke!
Minden gazda tudja, hogy ha a talajt 

beárnyékoljuk, az megmarad nyirkos 
állapotban. A tök, a takarmánynövények 
dús levélzete, a boruló répa alatt csak 
kevés ví z párolog el, száraz nyári na
pon is a talaj nyirkos marad.

Kívánatos, sőt szükséges, hogy külö
nösen a kora nyáron lekerülő növé
nyek után a talajt nyirkosán tartsuk, igy 
az az ekét mindig beveszi, a gyommag
vak kicsiráznak, (s elpusztithatók) főleg 
pedig a talajbaktériumok ép abban a 
jó meleg időben találnak ahoz az élet
működésükhöz elegendő nedvessége*, 
mely működésük eredménye a talaj be- 
éredése.

Beárnyékolással ezt elérhetjük, de 
mivel árnyékoljuk be a talajt? önma
gával I

Kasza után azonnali sekély szántás, 
tárcsázás, fogasolás, mind alkalmasak 
arra, hogy a talajt vékony védőréteggel 
lássuk el. Csak 2—3 cm. porhanyós 
réteg fedje a talajt s már is „elrontot

tuk a hajcsövességét", a viz alulról 
csak e porhanyós rétegig emelkedik s 
ott megakad, nap, szél, nem éri, nem 
párologhat el. marad igy elég nedvesség 
gyommagvak csírázásához, hasznos bak
tériumok életéhez de elég lesz a ned
vesség arra is, hogy a talajt szük
ség szerint s kellő időben megmun
kálhassuk s végül elegendő nedves
ség marad arra is, hogy az ősziek alá 
adott műtrágyák kellően feloldódva, a 
talajban egyenletesen eloszolhassanak.

Különösen foszforsavas műtrágyák, 
szuperfoszfát, mészfoszfát alkalmazásakor 
tartsuk szemelőtt, hogy foszforsavuk 
annál jobban tudja hatását kifejteni, 
minél korábban juttatjuk e műtrágyákat 
a talajba, persze csak akkor, ha a ta
laj ezek feloldásához elég nedvességgel 
rendelkezik, különben még a talajban 
lévő szuperfoszfátnak is várnia kell az 
őszi esőre.

Tarlóhántás nélkül deszkakemény a 
tarló, idejében sem szántani, sem mű
trágyázni, de vetni sem lehet, ezért ka
sza után azonnal jöjjön az eke.

F é lá ru  utazás S Z E G E D R E  
a SZ A B A D T É R I JÁ T É K O K R A .

A Nézze meg a tiszaparti metropolis csodás szépségű 
Dóm-terén rendezett szabadtéri előadásokat, melyek 
felejthetetlen élményt nyújtanak. Évente csak egy
szer adódik alkalom, hogy 50’/o-os vasúti kedvez
ménnyel utazhasson az Alföld fővárosába.

V Mindennemű felvilágosítást és prospektust ad a Menet
jegyiroda :

Nemzeti Hitelintézet Rt. Fiókja Rimaszombat.
Deák Ferenc-utca 17. sz. a. Főpostával szemben.



Gömör

Tábortűz.
Az egyetemi és főiskolai hallgatók 

munkaszolgálatának Rimaszombatban a 
rimaszabályozási munkálatokat végző 
38. számú „Ond vezér" tábora julius 
30-án, a múlt vasárnap este 8 órai kez
dettel a Széchenyi-kert mögötti tábor
ban kiválóan sikerült műsoros tábortü
zet rendezett, Rimaszombat közönségé
nek rekordszámban történt megjelené
sével.

A tábortűz hangulatotkeltő, ügyes be- 
konferálása után dr. H idvéghy Lajos 
táborparancsnok meleg szavakkal üdvö
zölte a megjelent közönséget, annak 
élén t v a  László polgármestert s részle
tesen ismertette a munkatáborokat, mint 
állami intézményt, a táborok hivatását, 
fejlődését és nemzeti szempontból is 
nagy jelentőségét.

Az üdvözlésre Éva László polgármes
ter a következő, hazafias gondolatokban 
bővelkedő beszéddel válaszolt:

Magyar Testvéreim !
Elsősorban kedves kötelességet vélek | 

teljesíteni, amidőn első Ízben e helyről, J 
a munka helyéről köszöntöm igaz, ma
gyaros szeretettel Rimaszombat megyei j 
város gerinces, hazafias közönségét I

De szól ezen köszöntésem és egyben 
hálás köszönetem az Önkéntes Nemzeti j 
Munkatábor harcos katonáihoz is, akik j 
önzetlen, becsületes, minden erőt meg
feszítő munkájukkal önként siettek se
gítségére e város védelmére készítendő 
Rima védgát megépítésére. Ezen nemesi 
munkátokért, kedves Barátaim, fogadjá- j 
tok e város közönségének és vezetőségé- j 
tiek hálatelt, őszinte köszönetét. Az Isten 
áldása vezéreljen további munkás útjai
tokon I

Magyar Testvéreim I
Boldog az a nemzet, mely ünnepnap- t 

jainak oltártüzét dicsőségének fényénél 
lobbantja láncra; boldogtalan az, mely-j 
nek csak áldozat, csak fájdalom jutott | 
osztályrészül, melynek bánat a testvére.; 
Feledni szeretne, nem tud: túl sok, amit 
feledni kéne; emlékezni szeretne, nem 
tud:  túl kevés, amire szívesen gondolna 
vissza. A Végzet, a Sors nekünk kincsül, 
örökségül egy szentelt fájdalmat adott. 
Ez a szentelt fájdalom, mely itthon és | 
szerte a világon annyi hősi sírban dom
borodik, kényszerit minket arra, hogy 
ne felejtsünk, nehogy kétszer haljanak 
értünk és kétszer temessük halottainkat: 
először a sírba, azután a simái is vi
gasztalanabb magyar felejtés reggeltelen 
éjszakájába. Nem lehet felejtenünk, mert 
szivünkben ott a tör, mely sebeinket 
nyitva tartja, nem szabad felejtenünk, 
mert akkor egész múltúnkat s egész je
lenünket kellene sirba temetni. Hiszen 
mi csak Mohira emlékezhetünk, mi csak 
Aradot ünnepelhetjük, a mi vigíliánk : 
Trianon, a mi ünnepségünk : a halottak 
napja. Ez a halottak napja zúzta szét 
végleg az átkos Trianon ránk acsarkodó 
undok kígyójának utálatos fejét és ezen 
a halottak napján, Szent István évében 
kezdte meg az örökkévaló Isién igazsá
gos munkáját. A Felvidék, ahol az utolsó 
két évtized alatt az eltiport magyarnak 
magát kisírni sem volt szabad, — ezen 
a napon felszabadult I Mártírok, hősi 
halottak ezrei jelzik azt a kálváriás utat, 
amelyen 2 évtizeden keresztül vereztünk, 
küzdöttünk, szenvedtünk, amig méltó 
helyére emeltük alkotmányunk ősi, büszke 
szimbólumát: a szent magyar koronát! 
E helyen megértő, összetartó, hazájukért 
bármikor meghalni kész magyarok ki
tartó, leiki mozgósítása folyt I E nagy 
magyar lelki felszabadultsághoz illő 
tomboló erővel, lelsesedésünk minden 
lángjával most nemcsak helyes, de kell 
is, hogy az ezrek és milliók hangján, 
mértöldekre hangzó szóval szóljunk, 
hallassuk fájdalmaink hangját, fájdal
maink eddig tompított lázongását, hogy { 
még a süket fülek is meghallják végre, 
hogy ez a nemzet nem halott! Ez a 
nemzet él s ha meg is fogyott erőben, 
de lélekben virtusos élet lángja ég és 
sapkája mellé tűzött virágcsokorral, nó
taszóval tud a mi vezérünk : Horthy 
Miklós szavára elindulni az uj honfog
lalásra !

Sötét a magyar ég felettünk. Világ- 
vihar örvénylik hazánk határain, de a 
tábortüzek fénye messze beviláglik a 
végtelen magyar éjszakába és hirdetik 
határainkon túl lakó milliónyi magyar 
testvéreinknek, hogy mi itt nem alszunk, 
hogy mi itt őrt állunk ébren, kitartóan.

Verses riport

Tompa Mihály sírjáról
K ct m illió tes tv ér  szabadult f e l  az északi részen  

S tárt karral sietünk őket ö leln i m egint, 
fa rk u l a v en d ég tő l oda fen t m ost sok  fa lu , város 

Ünnepet é r  ünnep, cso rdu l a könny, pohár.
Sok fa lu  nyert már hű testvért is a csonka hazából, 

Nemcsak öröm ben jó t , gondban  is osztakodót.

Itt va gyok  én is a sok -sok ezer közt ünnepi szívvel, 
Nem v iga d ó  zajban, csöndben  a fenyvek  a la tt;

G yógyító  ere jű  fo r rá s b u g y o g  itt f e l  a fö ld b ő l  
S ron cs id egek re c so d á t várok a habjaitól.

Ennek a c sö p p  fa lunak  n ev e h íres a m essz e világon ,
S tőben a szom sz éd já t nem veszik ész re s o h a !

Honnan is ismernék, hisz a tornya s e  látszik a vö lgyb ő l 
S nem vesz i Hanva n evét hir sem  a szárnyaira.

Hejh, p e d ig  o ly  n a gy  kincs van e  kis fa lu  m élyén, 
Melynek a f é n y e  d icső  múltakon á t r a g y o g ó !

K öltő volt, am ig élt, az igaz, s  e g y  szóra  s e  m éltó ; 
Sok d iva tos n a gy  közt tö rp e ma Tompa M ihály!

C sendben elindultam soha  nem já r t  vad füves utján, 
Mint a zarándok m eg y  botta l a c é lja  fe lé .

K él o lda li a v e tés  közt sok kicsi tarka v irá g  nyílt, 
Miknek a sz ép  n yelvét Tompa b esz élte csupán.

Minden fa jtá b ó l leszakasztva haladtam e lő re
S kézben e  dús k in ccsel értem  a kis fa luhoz .

Vén tem plom  töv in él cicom átlan  bús temetőkért,
Útja a tört kapunál k étfelé sz étszak adó:

Egyik a tem plom hoz vezet a jtó ig  kitaposva,
Másik a sirdom bhoz re jtv e a zö ld  g y e p  alatt.

Én a h id e g  kőnél leborultam  s  látva a so rso t, 
Könnyeim  árja között csendb en  imát rebegék .

M ajd odaraktam a sok -sok  tarka v irá go t a s írra : 
M élyre leha lló dalt z en gjen ek  ők Neki m o s t ! 

Súgják m eg  halkan, h o g y  a s ír r ö g e  újra m agya r f ö l d !
S bár fo rd u lt a világ, van, ki m egérti sz a vá t!

És h o g y  a sírjához  vez ető  ut m ért taposa tlan? . . . 
Költők so rsa  örök : Testük enyész , daluk é l !

Csiz-Hanva, 1939. jú liu s hó.
Andor Károly

Lobogjanak a tábortüzek lángjai erős 
fénnyel, büszkén, magasan az ég felé, 
lángjck zsarátnokai szerte kigyullva vi
lágítsanak bele a szent magyar éjszakába. 
Hirdessék az egész világnak a magyar 
nép dicsőségét ; hirdessék, hogy mi 
élünk és küzdeni akarunk. Küzdeni az 
ezeréves, keresztény, Szent István-i nagy- 
magyarország ősi határaiért! Vigyék fel 
ezek a soha ki nem alvó, becsületes 
magyar tüzek az Egek Urához az agyon
gyötört, megtépázott magyar nép forró 
imádságát, mellyel Tehuzzád fordulunk, 
Óh, Mindenható Atyánk és esdve kérünk: 
Isten ! Áldd meg a magyart I

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után kezdetét vette a műsor, amelynek 
számait az Aladiti-lámpások titokzatos 
fényétől s a tábortűztől megvilágított 
szabadtéri beállításban a „Mosoly or
szágáénak kacagtató paródiája, komoly 
és humoros szavalatok, zenebohóci he- 
gedüszámok, népballadák, humorosan 
karikirozó krónika, ének, novella-elő
adás stb. képezték, állandó derültségben 
tartván a sokszázfőnyi közönséget, amely 
zugó tapsviharral honorálta a kitűnő 
szereplőket, akiknek s általában a tá
bortűz sikere körül fáradozó egész tá
bornak Gabonás István mondott a kö
zönségrészéről pár egyszerű, keresetlen 
szóval köszönetét a nyújtott lelkiélve
zetért.

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

A szlovákia i M a g y a r  H á z a k
javára — mint azt annak idején 
röviden közöltük — az Egyesült 
Magyar Párt gömörvármegyei szer
vezete Hétezerkettőszázkilencven 
(729U) pengőt gyűjtött s fizetett be 
a Nemzeti Hitelintézetnél e célra 
vezetett folyószámlára.

Példásan kiváló, nagyszerű ered
mény ez, amit igazol g r ó f  Ester
házy Jánosnak , a Szlovákia Magyar 
Párt elnökének Varga Imréhez, az 
Egyesült Magyar Párt gömörvár- 
megyei szervezetének ügyvezető el
nökéhez, a gyűjtési akció lelkes 
vezetőjéhez és irányitójához inté
zett levele is, amelyben a többek 
között a következőket Írja:

„A nem zeti á ldoza tk észségnek  
ez ért az igazán im pozáns m eg 
nyilatkozásáért, a testv ér i sz er e 
tetnek em e gy ön y ö rű  é s  p é ld á t 
érd em lő  cse lek ed eté ér t a sz lová 
kiai m a gya rsá g  nevében  is hálás 
köszönetem et fe jez em  ki Elnök 
Ur utján valam ennyi adakozó
nak:“
A valóban „példát érdemlő cse

lekedet" az adományok legnagyobb 
lelkiismeretességgel történt nyilván
tartásával s az elszámolásnak a 
vármegyei alispáni hivatal végezte!

1939. augusztus hó 6.

ellenőrzésével folyt le, Varga Imre 
nagy gondot fordítván a mozgalom 
adminisztrálásának teljes tökéletes
ségére is.

Ennek tulajdonítható főleg és 
elsősorban a gyönyörű eredmény, 
melynek elérése s ezzel Szlovákiá
ban visszamaradt magyar testvé
reink ilymódon való sikeres meg
segítése fölött őszinte örömet érez
het a hivószót megértő, áldozatos- 
szivü minden adományozó, de bol
dog öröm töltheti el szivét a gyűj
tési akciót vezető és irányitó párt- 
vezetőségnek is. —m s—

H Í R E K
A strandfürdőn

víg az élet, 
kacagó a kedvünk, 
a honiokban játszadozva 
napestig heverünk; 
elfelejtünk minden gondot, 
vigye is a kánya, 
aki a strandon fürödik, 
soha meg nem bánja.
Oda já r  most asszony, férfi, 
leány-, fiugyerek, 
a Rima liüs habjaiban 
kéjelgve hempereg 
kövér, sovány, ifjú, öreg, 
karcsú avagy hasas 
s napról-napra üdébb lesz a 
sok fürdőző pasas.
A szebbnél szebb fürdődresszen 
ellegelget szemünk 
s Így ha hideg talán a viz, 
mégis főimelegszünk; 
nem kap görcsöt senki izma, 
libabört a teste, 
megmarad a káposzta és 
jóllakik a kecske. . .
. . .  Azért, kérem, ra jta  tehát, 
járjunk csak a strandra 
s nehaltgassunk óbégató 
vénasszony panaszra, 
hogy igy, amúgy, furcsa, izé 
s ki tudná, hogy még mi, 
higyjék el a strandon lehet 
legjobban fürödni.

^Irguc.

„E lv e s z íte ttü k  Éva L á s z ló t"
címmel a „Mi hir“, Mohács legelterjet- 
tebb, legnépszerűbb társadalmi riport
lapja vezetőhelyen emlékszik meg Mo
hács volt polgármesterhelyetteséröl, a 
Rimaszombatba polgármesterré kineve
zett Éva Lászlóról s a többek között a 
következőket Írja:

„Éva László személye a lelki tisztes
ség hordozója volt, tanúbizonyság arra, 
hogy milyen az igaz ember! Szent idea
listája volt az életnek. Jó ember volt I 
Jónak lenni, magáért a jóért ez : kivált
ságosság. Jónak lenni úgy, hogy valaki
nek a jósága valósággal kiárad minden 
pillantásából, minden kézszoritásából, 
minden tollvonásából, okos, férfias egyé
niségéből — szinte már életmüvészet.

Jónak lenni, csak azért, hogy a jó 
szebb, mint a rossz: — Isten adománya 
s ezért tudta ö mindenkor és minden
kivel szemben megállapítani, hogy mi
kor kell leikéből kiáradó szeretettel ma
gához ölelni a legszegényebbet, a leg- 
rosszabbatjis, vagy mikor kell szelíd be
zárkózással, pár halk szóval, vagy fi
nom mosollyal visszavonulni egy jótett 
elől, mely rosszra válna.

Adomány ez és művészet!
Benne városunk vezető társadalmának 

egyik legjelentékenyebb vezérférfiát vesz
tettük el. Jeles képzettségű, sokoldalú, 
szárnyalólelkületil, fegyelmezett gondol- 
kozásu férfiú. Tiszta nemes jellem, 
melegszívű, közvetlen modorú igaz em
ber, tökéletes magyar. Sokoldalú sok
rétű tehetség, istenáldotta képességek
kel, szivében gyökerező szociális haj
landóságokkal.

H'tvalló munkása a magyar életnek s 
megalapítója a szegényeken segítő in
tézményeknek. Rajongója a magyar kul
túrának, zenének, művészetnek (festő és 
muzsikus is volt.) Magába szívta korá
nak műveltségét s külföldi utazgatásai
ból oly gazdag tapasztalatokkal tért meg 
sokszor, hogy azokkal a mi lelkünket is 
termékennyé tudta átitatni.
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Holy milyen gondolatokat-pazarló szó
nok is tudott lenni, azt szebbnél szebb 
gondolatokkal megtűzdelt közgyűlési 
búcsúbeszédével is igazolta. Nem volt 
sotia a tömegek fecsegöje, inkább a tö 
meg 'k vigasztalója, segítő gyámola kí
vánt lenni. Azért is nem nevezte őt Mo
hácson senki polgármesterhelyettes ur
nák, mert mindenkinek,a legszegényebb
nek is „Éva Lacija“ volt ! Őszintén sze
rette a szegény magyar népet, a magyar 
ur, nemes, szivbe-záró szeretetével. A 
természet kedvelője, kertek, fásítás, par
kok életrevarázsolója, virágok, fák vé
dője.

Kérlelhetetlen bajnoka volt az igaz
ságnak, ezért különösen sokan szerették. 
Szerették komoly szavahihetőségét, val
lásos buzgóságát és engeszthetetlen tá
madó erejét, ha valaki ezekkel szemben 
próbált viaskodni.

Spleenjében literátus armális őseinek 
virtusa volt beleszőve s mi akik őt kö
zelről ismertük, tudjuk, hogy maga volt 
a becsület, a hűség, komolyság *és szi
lárdság.

így járt ő előttünk árban, apályban s 
azért is nehéz, tőle igy máról holnapra 
elszakadni."

Ilyen bucsuliangok  után csak a leg
nagyobb örömmel, őszinte szeretettel s 
teljes bizalommal üdvözölhetjük  váro
sunk élén uj polgármesterünket, Éva 
Lászlót.

— más.—

Orvosi hir. Dr. K őrösfö i-K riesch  Lajos 
szülész-nőgyógyász, volt egyetemi tanár
segéd, a rimaszombati állami kórház 
szülész-nőgyógyászati osztályának veze
tője magánrendelését aug. 1-én kezdi 
meg Hunyadi utca 27 sz. alatt. (Brün- 
ner-ház.) Rendel naponta d. u. 2—4-ig.

Esküvő. S ch  mái B a b a  tanítónő és 
dr. S z i I a s s y I s t v á n  kir. bírósági jog
gyakornok f. évi augusztus 2-án tartot
ták esküvőjüket a rimaszombati refor
mátus templomban.

Búcsuzás. Rimaszombatból való el- 
költözködésünk alkalmából minden ked
ves régi ismerősünktől szeretetteljesen 
ezúttal búcsúzunk.

Nyékládháza, 1939. augusztus hó.
B aranyay Antal és neje.

Ünnepélyes rendkívüli városi köz
gyűlés. Abból az alkalomból, hogy — 
a meghívó szavai szerint — „az isteni 
gondviselés igazságos Ítélete, a ni. kir. 
kormány megértő és kitüntető rendel
kezése meghozta számunkra hőn óhaj 
jött kérésünk beteljesedését ; a meg
szállás idején elszenvedett jogfosztás 
hatálya megszűnt s Rimaszombat a me
gyei városok sorába lépett," szabad
szentkirályi Éva László polgármester 
Rimaszombat megyei város képviselő
testületének tagjait f. hó 10-én d. u. 4 
órára ünnepélyes rendkívüli közgyűlésre 
hívta meg, melynek tárgya: I. Bejelen
tés Rimaszombat megyei várossá alaku
lásáról és 2. Bejelentés a polgármester 
és polgármesterhelyettes-főjegyző kine
vezéséről.

Kolbay Sári meghalt, — hangzott
városszerte Rimaszombatban a szomorú 

! hir e héten s őszinte részvéttel kellett 
| a gyászszegélyes jelentésből is értesülni, 

hogy Fodor Zoltánná szül. Kolbay Sári 
f. évi julius 29-én Budapesten, 46 éves 
korában, hosszas és kínos szenvedés 
után eltávozott az élők világából, anyát
lan árvaságra hagyva leányát, Fodor 
Sárit, akin kívül férje, Fodor Zoltán, 
édes anyja, özv. Kolbay Sándorné és 
rokonai gyászolják a megboldogult ko
rai elmúlását. A mindenkire megdöb
bentően ható gyászhir általános őszinte 
részvétet keltett a szerettiiktő! váratlan 
hirtelenséggel elválni kényszerült gyász- 
baborultak iránt.

A rimaszombati országzászló, me
lyet a budapesti Gömöriek Egyesülete 
ajánlott fel Rimaszombatnak, az ősszel 
felavatásra kerül. Az országzászló bi
zottság a talpazat felépítése s illetve 
annak elhelyezése kérdésében hétfőn 
délután Márkus László bizottsági elnök 
vezetése alatt ülést tartott, melyen az 
elnök a legutóbbi ülés óta eziigyben 
történtekről referált, aminek meghallga
tása után az erre vonatkozólag tett 
kívánalmak és észrevételezések, vala
mint a helyzeti viszonyok s egyéb kö
rülmények figyelembevétele mellett el
határoztatott az országzászlónak a mú
zeum épület előtti park-részen történő 
felállítása s illetve a városhoz méltó 
díszesebb talpazat ehelyen való meg
építése. A talpazat szádvárborsai kőből, 
tehát világosbarnasziníi, kitűnő fagy- és 
időálló gömöri márványból készül, amely
nek elszállítása végett a bizottság két

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág kormányzója a m. kir. miniszterel
nök előterjesztésére a Fővárosi közmun
kák Tanácsánál dr. Lukács Géza mi
niszteri titkárnak a miniszteri osztályta
nácsosi címet és jelleget adományozta. 
Az uj miniszteri osztálytanácsos váro
sunk szülötte, akinek kitüntetését a föl
diek őszinte örömével vettük és kö 
zöljük.

Kinevezések. A belügyminiszter Tóth 
M átyás dr. salgótarjáni városi aljegyzőt 
es Tornai Várady Dénes dr. honvédelmi 
minisztériumi ideiglenes alkalmazottat 
Gömör- és Kishont vármegyéhez aljegy
zőkké kinevezte.

Az uj jolsvai ev. lelkész, Balthazdr 
Já n o s  Komáromból megérkezvén, a jols
vai ág. hitv. evangélikus gyülekezetben 
lelkipásztori működését megkezdette.

Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter a Magyar Nemzeti Mú
zeum tudományos tisztviselőinek létszá
mában Szent-lvány J ó z s e f  dr. gyakor
nokot múzeumi segédőrré kinevezte.

tagja még e héten kőszakértővel Szád 
várborsára utazik s a kőfaragási mun
kák már a jövő héten megkezdődnek 
úgy, hogy az avatási ünnepség október 
1-én megtartható legyen, amikor nálunk 
még kedvező az őszi idő. Később 
ilyen időre itt már nem számít
hatni. A Makovits Jenő tervezte talpaza
ton, nevezett mintázásában, bronzönt
vényként helyet foglalna az ország-, vár
megye,- és város címere, a felirat, 
zászlótartó bronztoboz és az árbóc te
tején az ujj. A diszeskivitelü, művészi 
talpazat mintegy 3000 pengőbe kerül 
s az országzászlóval együtt egyik becses 
dísze- és ereklyéje lesz városunknak. 
Az avatás ünnepi dísszel, fénnyel tör
ténik meg annak idején.

Kubányi György Rimaszombatban. 
Van-e valaki, aki Kubányi Györgynek, 
a budapesti rádió közkedvelt magyar- 
nóta énekesének nevét nem ismerné? 
Akad-e valaki, aki Kubányi György nó
táit a rádió utján ne hallotta volna? 
Bizonyára alig akad ilyen ember, mert 
Kubányi György gyönyörű magyar nó-

Az elmúlt év Szent István hetében rendezett sétahajóklrándulásunk 
sikere arra indított bennünket, hogy azt ezidén megismételjük
ésped ig  augusztus 18 án d. u. 6-tól 8 ig és este 9-td! 11 órá ig é l 

augusztus 21-én d. u. 6-tó l 8-ig és este 9 -to l 11 óráig ' 
Tisztelettel meghívjuk tehát Szent István hetében Budapestre érkező fe l
vidéki Vevőinket, vegyenek reszt ezen az ingyenes hajókiránduláson 
és gazdagítsak e szép élménnyel budapesti tartózkodásukat.
Az a lanti szelvényt szíveskedjek kitö ltve címünkre l e g k é s ő b b  f o l y ó  
é v i  a u g u s z t u s  1 2 - ig  e lküldeni. M inden jegyfoglaláshoz annyi 20 filléres 
ervenyes bélyeg melléklendő, ahány, jegyet az ille tő  igénybevenni óhojt. 
fczen értékét a jegy kiadásakor, legkésőbb a hajó indulása nopján d u. 
5 órá ig készpénzben visszaszolgáltatjuk. Ezt a szelvényt bélyegzőnkkel 
e lla tvo azonnal visszaküldjük. Csak az általunk fe lbélyegzett szelvé
nyekre adunk ki sétahajó-jegyeket.
A költségmentes részvételre logosító jegyek áruházunk III. emeletén, az 
e célra fe lá llíto tt pénztárnál vehetők át,

augusztus 1 0 -tő l a z  in du lás  n a p já n  d . u. 5 ó rá ig .
A várható nagy érdeklődésre való tekin tette l jegyeket csak korlátozott 
számban adunk ki, ezért ajánlatos a szelvényt mielőbb hozzánk jutta tn i.

K é rn é k  a  S zent Is tván  h e ti d íjm e n te s  sé ta 
h a jó zá s ra  az aug......................n &  ....... .......  órakor
induló ha jóra ............db . jegyet előjegyzésbe venni.
Név : ________________ . ...............
Lakhely : ______________ _______________

Az újság cime,
melyből a szelvény ki le tt vágva :...

M e lléke lek. , db. 20 filléres levélbélyeget.

Iái az élerhullámain át évekóta világ
szerte elterjedtek, ennek az Isten-áldotta 
művészembernek neve messzeföldön is
meretessé vált. Rimaszombat és vidéke 
magyarsága közvetlenül élvezheti Ku
bányi nótáit f. hó 7-én, hétfőn este, ami
kor fél 9 órai kezdettel a Polgárikörben 
— kedvező idő esetén ennek kerthelyi
ségében — Kubányi György „Magyar
nóta" propaganda estet tart, amelynek 
műsorán a legszebb magyarnóták sze
repelnek, cigányzenekar kísérettel. Je
gyek előre válthatók Rábely József könyv- 
kereskedésében. — Kubányi György aug. 
6 án Feleden ; s aug. 15-én Csízfürdön 
hangversenyez.

Újra „Egyesült Protestáns Főgim
názium". A volt rimaszombati Egyesült 
Protestáns Főgimnázium Fenntartó-testil- 
lete a Felvidék egy részének felszaba
dulása után tárgyalásokat kezdett a 
Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium
mal az iskola régi jellegének visszaállí
tása tárgyában. Tudvalévő ugyanis, hogy 
a csehek erőszakos államosítási törek
véseinek az intézet elöljárósága egészen 
1923 október 4-ig állott ellen, amikor 
azonban anyagi erői teljesen elfogytak, 
a tanárikar, existenciális érdekeire való 
tekintettel is, kénytelen volt a Prágában 
előre elkészített államosítási szerződést 
aláírni. — A Fenntartó-Testülethez a 
napokban leérkezett miniszteri leírat 
szerint a Vallás és Közoktatásügyi Mi
nisztérium hozzájárul az intézet régi 
jellegének visszaállításához s nemes 
nagyvonalúsággal siet az elöljáróság 
terveinek támogatására. A miniszteri 
leirat úgy az elöljáróság, mint az érde
keltek körében nagy megnyugvást és 
örömet keltett.

A szegedi szabadtéri játékok évek 
óta európai liirüek. A szegedi dómtéren, 
pompás környezetben, kiváló rendezés
sel kerülnek szinre a drámai irodalom 
legszebb alkotásai. A szegedi szabadtéri 
játékok a rimaszombatiak figyelmét is fel
ébresztették s nagyon sokan voltak fel
vidékiek, akik a csehszlovák megszállás 
idejében is, siettek a szegedi szabadtéri 
játékok megtekintésére. Gyönyörű em
lékekkel jöttek vissza. Most, hogy a 
határsorompó eltűnt, még könnyebben

juthat el a felvidéki ember Szegedre, 
filléres vonatokkal, olcsó közlekedési 
lehetőséggel. A szegedi játékok most 
kezdődtek s augusztus 15-ig tartanak, 
de nem minden este van előadás. Az 
Ember Tragédiája, a Magyar Passió, a 
Turandot s az Aida kerül színre : pom
pás próza, pompás zene, nagyszerű ren
dezés, látványosság. Aki művészileg szé
pet, nagyszerűt akar látni, az okvetle
nül keresse fel a szegedi játékok vala
melyikét, nem fogja megbánni. Szállásért 
ajánlatos előre az IBUSZ szegedi kiren
deltségének írni, valamint a jegyeket is 
általa biztosítani. Felhívjuk a figyelmet 
a filléres vonatokra s arra, hogy a ked
vezmények igénybevételére jogosító iga
zolvány, valamint prospektusok a Nem
zeti Hitelintézet r. t. helybeli fiókjánál 
kaphatók.

* . **
Elégszámu jelentkezés esetén Rimaszom

batból filléres gyors indulna jövőhéten Sze
gedre. -Je len tkezn i a Városházán 1. számú 
szobában lehet aug. 5-én d. u. 5 óráig be
zárólag.

Panaszok a késői postakézbesitések 
ellen. Általános a panasz városunkban 
amiatt, hogy úgy délelőtt, mint délután 
a postakézbesitök csak 10, illetve 4 óra 
tájban indulhatnak ki kézbesítésre a 
városba, a vonatjáratok nem megfelelő 
időbeni érkezése s illetve a kézbesítői 
személyzet kisebb száma miatt. Jól tud
juk, hogy a késői kézbesítésnek nem a 
példásan vezetett és elismerésre méltóan 
dolgozó itteni posta az oka, de mert le
hetetlenségnek tartjuk azt, hogy a mai 
kívánalmak mellett egy város közönsége 
délelőtt csak délfelé, délután is ugyan
csak későn kapjon postát, — ezen ano
máliákra ezúton hívjuk föl a közönség 
érdekeit mindég szivén viselő posta- 
igazgatóság figyelmét, kérve, hogy vagy 
kézbesítői személyzet szaporítással, vagy 
naponként többszöri kézbesítés beve
zetésével a panaszolt bajon sürgősen 
segíteni szíveskedjék.

Egy férfiruha találtatott. Igazolt tu 
lajdonosa a rendőrkapitányságon át
veheti.

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

Balatonszéplakon
(A BALATON L1DÓJÁN) sj^fog mellett, a Balaton legszebb részén. Fürdőzésre kitűnő fö

venypart. Özondus levegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 
Felvilágosítást ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz-Körut 26 

Vagy a TELEPFELÜGYELÖSÉG a helyszínen.
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A keverO szántásról.
Ha korán lekerülő elővetemény után 

őszi búza, vagy rozs vetését tervezzük, 
lehetőleg három szántást adjunk : tarló
szántást, keverő- és vetőszántást.

A tarlóhántás fontosságát talán min
den gazda ismeri, de a keverőszántást 
már sokan elhagyják. Pedig a keverő
szántás, jól végezve, több mázsa sze
messel is növelheti a kát. holdankénti 
búzatermést, különösen, ha a szuper
foszfát műtrágyát már a keveröszántás- 
sal adjuk a talajba.

A nyáron végzett keverőszántás ne 
legyen mélyszántás, hanem csak közép
mély, hogy a talajnak az a része, amely 
legfe'ül volt s melyben a talajbaktériu
mok leginkább kifejthették áldásos mun
kájukat, ne kerüljenek nagyon mélyre. 
A keverőszántással a tarlóhántás követ- 
kezményekép már kikelt gyomnövénye
ket leszántjuk s elpusztítjuk, a talaj 
felső és középső rétegét egymással 
jól összekeverjük s lehetővé tesszük 
annak leülepedését. így jó vetőágyat 
biztosítunk búzának, méginkább rozs
nak.

Talán mondanunk sem kell, hogy a 
nyári keverőszántás a legalkalmasabb 
arra, hogy a szuperfoszfát-műtrágyát, 
mészben szegény talajban, a „Hungária- 
Mészfoszfát“-ot, bekeverjük a talajba, 
így biztosítjuk e tápanyag kellő felol
dódását és egyenletes eloszlását, igen 
fontos ugyanis, hogy az ősszel vetett 
növény mindjárt a kicsirázás után meg
találja a maga foszfortápanyagát, hogy 
kellően fejlődhessen.

Ha a keveröszántást jól végeztük és 
vetés idejéig nem tömődik nagyon ösz- 
sze s nem gyomosodik el, vetés előtt 
külön sokszor nem kell már szántani. 
Grubber borona is megteszi. Ez pedig 
nagy könnyebbség az őszi munkatorló
dás idején.

— Érthetetlen, hogy némely ember 
még mindig nem Diana sósborszeszt 
használ meghűlésből eredő fájdalmak, 
vagy testi és szellemi munkából eredő 
fáradság leküzdésére.

Aratnak...
A nap pazar hőséggel hinti sugarait, 

perzselő a hőség, reng a buzakalász; 
nyár van, forró,tikkasztó nyár, aratnak...

Mint valami felséges zsolozsma, ének 
hallatszik a ringó búzamezők felöl. A 
magyar dal, a legszebb magyar imádság 
száll fel az Egek Órához. Emberek, 
asszonyok, öregek, fiatalok énekelnek 
szívből, igazán. Az aratók dala versenyre 
kel a pacsirtával s szebb a maga egy
szerűségében, mint a legszebb zenei I 
költemény. A munka dala ez, mely j 
szorgalmasan kíséri a magyar munkát, 
a szorgalmas magyar kéz minden moz
dulatát.

A magyar verejték rácsorog a szomjas 
magyar földre s nyomában áldás, kenyér 
fakad.

A kaszát tartó izmos kar nem ernyed 
el s nem némul el a marokszedök ha
dának édes, bús éneke sem. Belepi las
san a por, meg a verejték a titáni mun
kát végző aratók minden porcikáját, de 
a munka csak megy tovább szakadat
lanul, megállás nélkül. A nap már pá
lyája csúcsán áll, onnan bocsájtja gyii 
kos tüzét a szenvedő magyar parasztra, 
de a magyar paraszti kar nem ernyed 
el egy pillanatra sem s a magyar ka
sza nyomában rendületlenül dűlnek a 
rendek s a kenyeret, életet jelentő 
aranyos, tömött kalászfejek utoljára 
emelik fel bánatos fejeiket, aztán földre 
hanyatlanak ; elesnek, hogy ujéletet ad 
janak. Az ének pedig száll tovább a ma 
gasba... Aratnak...

A nap már lehajlik, alábukik az ég 
peremén ; de előbb egy utolsó csókkal 
búcsúzik a daloskedvü magyar aratók
tól. Már csak egy-'gy elkésett gólya 
repül át kiterjesztett szárnyakkal a le
tarolt búzamezők felett, de lenn a mun
ka nem szűnik még meg. A dalos pa
csirta is visszarepül pihenésre hátraha
gyott kicsinyeihez, megáll a természet 
mozgalmas élete, de a magyar paraszt 
kezében még mozog a kasza s a többi 
szorgos kéz sem áll meg. A munka 
megy rendületlenül, megállás nélkül 
tovább, hiszen aratnak...

Rimaszombat,

Gömtf r 1939. augusztus hó 6.

Szellő se rezdül, fűszál sem mozdul, 
csak a hold néz kíváncsian, az égbolt 
már tele van csillagokkal, de a munka 
még mindig tart tovább. Az acélos izom 
csak szorítja a kaszanyelet, a maroksze- 
dők éneke is vidáman zeng : aratnak... 
Még mindig dolgoznak ; virradattól-va- 
kulásig.

A csillagok már fényesen ragyognak 
és sok ember tért már édes nyugovóra, 
amikor az aratás befejeződik, hogy 
másnap újra kezdődjék.

Az agyondolgozott, elcsigázott embe
rek végre pihenni térnek.

Aztán csönd borul az egész tájra, 
csak a békák távoli kuruttyolása hal
latszik a néma csöndben.

A jó Isten pedig mosolyogva nézi 
fáradt magyarjait, végigsimogatja arcu
kat : Én népem, álmodjatok boldogság
ról... szebb jövőről...

Irodalom .
A föld ködében.

A gyermek első irodalmi élménye a 
mese. Merész kísérlet ezt az ősi formát 
a felnőtt számára felhasználni. Kosáryné 
Réz Lolának uj regényében sikerült ez 
a kísérlet. Nemes irásmüvészettel nem
csak a mese bűvöletében tartotta az 
olvasót hanem ugyanakkor a regény 
minden izgalmas fordulatát is érzékel
tette. Az élet vigasztalansága, ridegsége, 
bűne, szomorúsága nehezen biria volna 
el a valóság kereteit. A mese színei és 
fordulatai kellettek ide, hogy ne sírjunk 
Rozálka keserű sorsa miatt.

Rozálka megszemélyesítője annak az 
alázatos asszonynak, kinek élete örök 
küszködés a porral, a füsttel és pókhá
lóval. Ez az asszony él és nem ismeri 
az élet örömeit. A gyermekért, ki vala 
mennyire bűnben születik, odaadja 
gondtalan nevelését, az arca színét, a 
haja fényét, fiatalságát. A gyerm ek  nő, 
miközben hálótársa a Bűn s jövője a 
bizonytalanság. Az őrangyal és az ör
dögfiók ott állanak ágyánál, mialatt a 
kamaszkor iszonyú farkasvermében ver 
gődik. Az ember, aki a szeretet rabszol 
gája : Rózálka mellett él, szereti a bort 
és küzd a mindennapi kenyérért. íme a 
regény három szereplője. E három alak 
köré fonta az Írónő a regény történetét. 
De lényegében nem is a történet a fon
tos. Az igazság az, ami meggyötri lelki 
ismeretünket és parancsoló szóval fel
éleszti felelősségérzetünket.

Mikor már vége a regénynek, meg
tudjuk, hogy mindez csak álom volt. 
Rossz álom. Újra a regény elején va
gyunk, Rozálka uj élet születésének bű
völetében él, az ura tele van aggódással 
s a derengő hajnalhasadásban angyal
ruhás gyermek lépeget a ködön át a 
gyertyafényes szoba felé. Váratlan for
dulat ez, mely után felszabaduló sóhaj 
tással könnyitünk magunkon.

K osá ryn é Réz Lola regén yéb en  a kor 
szociális lelkiismerete szólal m eg. Finom 
Írói eszközökkel, mély jelentőségű jel- | 
képes alakokkal jobban megérttette ve
lünk aggodalmait, mintha valóság re- ! 
gényt irt volna. Rozálka sorsa még na
pok múlva is ott szorong a lelkűnkben,! 
mert végtelen szenvedése, alázata és 
áldozata az emberi teljesítőképességnek ! 
végső határát súrolja. Csak asszony ké | 
pes ennyi szenvedésre s csak asszony 
képes ezt a szenvedést megérteni s! 
annyi eleven erővel ábrázolni.

Kosáryné Réz Lola annyi Írása után j 
meglepetésként hat A fö ld  ködében cimti 
most megjelent regénye. Uj módszerrel 
készült a mű, de ezzel az uj módszerrel 
régi igazságok nyertek uj szint és uj 
élményt. MARÉK ANTAL.

Mikes költője : Lévay József.
Ezen a címen hozott a „Magyar Lá

nyok" folyó évi 42. száma egy nagyon 
kedves gondolatdus visszaemlékezést a 
múlt század nagy magyar költőjéről: 
Lévay Józsefről.

Lévay nevének említésével, nekünk 
rimaszombatiaknak is, hevesen dobog a 
szivünk, mert hiszen Lévay és Tompái 
költőbarátok voltak. Gyermek- és ifjú ; 
koruk egybeforrt s mindketten elsősor- J 
bán a s z í v  költői voltak.

A „Magyar Lányok“-at már 45 év óta 
Tutsek Anna, az ismert nevű Írónő, 
szerkeszti. Kedves szavú és mindig 
szolgálatra kész úri egyénisége szinte 
elválaszthatatlanul kapcsolódott egybe 
végtelen nagyszámú olvasóinak családi 
közösségével. Nagy tudása, szive meleg
sége és szerénysége alapja és titka a 
sikereinek. A szép múlt és a szebb 
jövő eszményeinek mindig hü harcosa. 
Hisszük, óhajtjuk és reméljük, hogy a 
kiváló Írónő gazdag termésű élete még 
sok uj értéket fog szellemi életünknek 
adni.

Lévay életrajzának végén ezeket Írja 
a lap: Élte 86 éves korában a sáros
pataki magyar irodalmLönképzö társulat 
igy üdvözölte a költőt:
Nagyapó nagy napján apró kis unokák 
Friss koszorujokat lelkendezve hozzák, 
Fel akarnák tenni nagyapó fejére,
Nem érik fel hármint erőlködnek véle, 
S már pityeregni kezd tehetetlen népe, 
De im’ valami jut nagyapó eszébe, 
Ezüstös szép fejét alantabbra hajtja:
És a friss koszorú már fenn is van rajta. 
Ezüstös szép fejed, ha lehajtod nekünk 
Édes jó nagyapónk, még nagyobb vagy

[nékünk.
S. —

„Kisebbségi sorsunk húsz észtén 
dejéböi 1918-1938.“ Urr György fel 
vidéki iró a „Gyóni Géza Irodalmi Tár
saság" tagja szerkesztésében jelent meg 
„Kisebbségi sorsunk húsz esztendejé
ből 1918—1938“ címmel a felvidéki 
magyarságnak a kisebbségi életben 
eltöltött húsz esztendejének története. A 
mű részletesen ismerteti a kisebbségi 
sorsban eltöltött idő minden jelentősebb 
kulturális, társadalmi és politikai ese
ményét és statisztikai adataival tiszta 
képet nyújt a 20 esztendő kulturális és 
politikai helyzetéről. A mű ára 3 (három) 
pengő. Megrendelhető a szerzőnél Kas
sa, Kálvária utca 19.

Helyhatósági közlem ények.
1. A polgármesteri hivatal közli a vá

ros t. • közönségével, hogy magánfelek 
fogadása naponként d. e. 9 órától 12 
óráig tart. A nagykiterjedésíi ügykörö
ket az egyes előadók csak úgy tudják 
ellátni, hogy ha a közönség ezt fegyel
mezetten betartja. Ugyancsak figyelmez
tetni kell az egyes előadókhoz forduló 
t. közönséget arra, is hogy az előadók 
hivatalos helyiségébe csak egyenként 
menjenek be, mert nem csak a hivatalos 
titok megtartása, de a felek érdeke is 
feltétlenül ezt kívánja.

2. A. f. évi aug. 26-tól szept. 10 ig 
terjedő balatoni V. nemzetközi sport
hétre szóló kedvezményes jegyfiizet a 
városháza 12. sz. irodájában kapható. 
Aki a Balaton gyönyörűségeit még nem 
látta, használja ki ezt az igen kedvező 
alkalmat. Bővebbet ugyanott.

3. Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy 
iparigazolvány, vagy engedély nélkül 
semmiféle ipar nem gyakorolható. Az 
iparügyek f. évi jul. 14-étől a polgár- 
mester, mint I. f. iparhatóság hatáskö
rébe tartoznak s igy iparügyi felvilá
gosítások a városháza 12. sz. hivata
los helyiségében nyerthetők.

4. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy 
a vízzel takarékoskodjanak, locsolástól 
tartózkodjanak, hogy ezáltal mindenki
nek napi vízszükséglete biztosittassék.

Nemzeti filmszínház.
Aug. 5—6-án, szombaton és vasárnap 

Victor Hugó halhatatlan remekműve, a 
filmművészet leghatalmasabb alkotása, 
a „Nyomorultak" pereg le a krétalapon.

Aug. 8 án, kedden szenzációs kettős 
műsor. Egy szerelmespár életveszélyes 
kalandjai az afrikai őserdőben és War
ner Oland legizgalmasabb detektivdrá
mája : „Safari a fehér vadász" és „Charlie 
Chan Monté Carlóban."

Aug. 10 én, csütörtökön érdekfeszitő 
kettős műsor. Izgalmas bűnügyi történet: 
„A titokzatos Mr. Moto" és „Yvette", 
Simoné Simon elragadó filmje.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

É rtesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy augusztus lió l ón a volt Tompa 
helyiségében

borozót és sfirözfit
nyitottam, hol
ebéd, vacsora kapható.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve 
vagyok tisztelettel

K Á L M Á N  LÁSZLÓ.

Köztisztviselő szeptember 1-re 
magánosudvarban

3 szobás teljes komfortos lakást
keres. Cim a kiadóban.

K  1 &  d O szeptember 1 tői 
2 szobás  a l k o v o s  l a k á s
mellékhelyiségekkel, kerttel. Bővebbet 
Koháry-utca 10. sz. alatt a tulajdonosnál, 
ahol egy különbejáratu b ú t o r o z o t t  
szoba is k i a d ó.

M é h i  község 
határában

30 k a t. h o 1 d r é t
eladó.
Cim : a kiadóhivatalban.

Mindenkit érdekel.
Erős, könnyű ládákat pár fillérért nálam 
lehet kapni tiszla állapotban s minden 
időben. — Használható: virág és vete- 
mény mag ültetéshez, katonák és roko
noknak gyümölcs és egyéb csomagkül
deményhez, apró tárgyak elraktározásá
hoz és a vakáció ideje alatt lombfiirész 
munkákkal szórakozni szerető iskolás 
egyének anyagához, stb., stb.

Teljes tisztelettel :
Siposs József
élesztő elosztó raktára 

Rimaszombat, Rózsa-u. 20. sz.
Telefon szám 60.

Bérbeadás.
A rimaszombati róm. kát. plébánia
hivatal f. évi okt. 1 ével kezdődöieg 
6 illetve 12 évre bérbeadja a plébánia 
és templom 65 kát. hold földjét, amely
ből kb. 50 hold elsőrendű szántó és 15 
h. rét. Az előbbi bérlővel való megegye
zés esetén a bérlet azonnal is esedékes 
lehet. A feltételekről részletesen a hely
beli plébánosnál lehet érdeklődni.

Hirdetmény.
Közöljük a nagyérdemű közönséggel, 
hogy az 1921 évben alapiltatott „Gaz
dák és Iparosok Hitelszövetkezete" Ri
maszombatnak az anyaországhoz töitént 
visszacsatolása után felvételét kérte az 
„Országos Központi Hitelszövetkezetbe". 
Ezzel kapcsolatban felvette az ügyköré
nek megfelelő uj céget :

„Rimaszombat és Vidéke Hitel- 
szövetkezet, mint az Országos 
Központi Hitelszövetkezet tagja" 

és intenzív működését egyelőre ideigle
nes helyiségében: Rimaszombat, Széchy 
utca 3 megkezdte. A Hitelszövetkezet 
elfogad betéteket könyvecskére és folyó
számlára, folyósít váltó és kötelezvény 
elleni kölcsönöket és foglalkozik a bank
szakma minden ágával. A Hitelszövet
kezet kéri a nagyérdemű közönséget, 
hogy bankszerü szolgálatait vegye 
igénybe. A „Gazdák és Iparosok Hitel
szövetkezei" részjegyeire az 1938 üzleti 
évre esedékes osztalékot is a jogutód 
„Rimaszombat és Vidéke Hitelszövetke
zet, mint az O. K. H. tagja" fizeti ki.

Az Igazgatóság. 3 — 3

1939. Nyomatott KáboJy Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


