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A magyar nép józansága.
Teleki Pál gróf miniszterelnök 

Balatonfüreden beszédet mondott 
egy megbízólevél átadásakor, amit 
a kerület választóközönsége az igaz
ságügyminiszternek nyújtott át. En
nek a mandátumnak körülményeit 
immár teljesen felesleges tárgyal
nunk, mert eléggé ismeretes ol
vasóközönségünk körében a jobb
oldali szélsőség részéről megnyi
latkozott kétségbeesett erőfeszítés 
ez időközi választás sikere érde
kében. Szinte úgy tűnt, hogy min
dent erre a választásra tettek fel. 
Még javában folyt az agitáció, ami
kor mélyreható rendszerváltozásról 
beszéltek s az Ígérgetések olyan 
özönét zúdították a balatonfüredi 
választókerület jámbor polgáraira, 
ami még a legelvakultabb válasz
tási kortézia történetében is isme
retlen.

Az eredmény azonban súlyos! 
fiaskóval végződött reájuk nézve. 
Kárvallottan hagyták el a küzde
lem szinterét s most olyan zür-za- 
var, tanácstalanság és kapkodás 
tapasztalható politikai hadseraikban, 
ami a bomlás, ziláltság s minden 
téren való szétesés jeleit mutatja.

Érthető tehát, hogy ilyen kö
rülmények között különös figyelem 
fordul a miniszterelnök megnyilat
kozása felé, aki a Magyar Élet 
Pártja jelöltjének, Radocsay Lász
lónak részére történt mandátum át
adásakor szükségét látta annak, 
hogy Balatonfüred választóközön
ségéhez szólva, elmondja álláspont
ját az egész nemzetnek.

Beszéde, lényegileg, egy hazája 
sorsát féltő s annak ügyeivel tisz-l 
tában lévő magyar ember megnyi-j 
latkozása volt. Elég tisztán állnak 
előttünk az események, hogy azok 
szemléletekor csalhatatlanul megái- j 
lapíthassuk Magyarország és a ma
gyar nép helyzetét a jelenlegi euró
pai háború konfliktusaiban. Bár
mennyire is nehezek lettek nap
jaink, örvendetes tény, hogy a ma
gyar nép teljes nyugalommal és 
higgadtsággal dolgozik a Duna- 
medencéjében. A nyugodt munka 
e felbecsülhetetlen értékű gazdasági 
és politikai erejét, sajnos, voltak 
politikai irányzatok, melyek meg
akasztani, más irányba fordítani, 
avagy megtörni próbálták. Szélső
séges oldalakról indultak ki ezek 
a törekvések, hangzatos jelszava
kat propagálva s tették ezt olyan 
kíméletlen módon és olyan eszkö-: 
zök igénybevételével, amelynek át-/

menetileg némi eredményük is lett. 
Ezzel magyarázható az, hogy a 
májusban lezajlott általános válasz
tások alkalmával a szélső jobbol
dal váratlan sikerre tett szert. Gróf 
Teleki Pál miniszterelnök már ak
kor az események nyugodt megíté
lésére hívta fel a közfigyelmet s 
most, amikor Balatonfüreden zá
tonyra jutott a szélsőséges politika, 
joggal hivatkozhatik arra, hogy a 
szélsőségekkel szemben tanúsított 
magatartása helyesnek bizonyult. 
Pedig nem tett egyebet gróf Te
leki Pál, mint engedte kifutni a 
dolgokat. Bár nehéz idők és élet
körülmények között voltunk, mégis 
megadatott az ország minisztere! 
nőkének az az adomány, hogy volt 
idegzete, önmérséklete és tisztán
látása arra, hogy bevárja, amig a 
szélsőséges politikai irányzatok hul
lámai önmaguktói lecsillapodnak. 
Ezek a hullámok valóban megtör
tek és pedig a nép józanságán. 
Elöljáróinknak és az ország veze
tőinek az legyen egyik legfőbb 
feladata, hogy népünk továbbra is 
megtartsa nyugodt higgadtságát és 
józan mérsékletét.

Ilyen súlyos időkben — igaza van 
a miniszterelnöknek — lésen kell 
lennünk. Lehetséges, hogy jönnek 
nehéz órák és napok, hetek vagy 
talán esztendők, amikor mindenki
nek le kell mondania életnívójának 
bizonyos fokáról. Ezek a bekövet
kezhető idők megszorításokat igé
nyelnek.

Lehet, hogy Európa népeinek 
nagy fegyveres összeütközéseiből 
az igazi béke olajágát hozó galamb 
fog világrajönni, de az is lehetsé
ges, hogy a pusztítás és rombolás 
szelleme nem fog határt ismerni. 
Magyarország számára a minden
kori helyzet fogja előirni, hogy mi
lyen intézkedéseket kell megten
nünk, de bármilyenek is legyenek 
ezek az intézkedések, a társadalom 
felé az marad a legfőbb szempont, 
hogy biztosítsuk a nyugodt munka 
lehetőségét s ezzel együtt az egész 
nemzet nyugalmát.

Olyan nemzet számára, amely év
ezredes múltját e földön szinte szü
netnélküli háborúban töltötte, nem 
újdonság, ha szomszédságában há
borút viselő országok vannak. Meg
álltunk a vészek között évszázado
kon át, itt vagyunk a Duna-me- 
dencéjében, trianoni összetöröttség 
és elesettség után saját erőink foly
tán talpraállva, belsőleg mind po

litikai, mind gazdasági vonalon 
megerősödve, külpolitikailag pedig 
közmegbecsülést érdemelve.

Olyan nemzet, amelynek háta 
mögött ezer esztendő története áll, 
amely megért igen nehéz korsza
kokat s lelkileg ma is töretlenül

néz jövője felé, annak keblébe nem 
lehet nyulszivet ültetni. Csak az a 
fontos, hogy ne ragadjon el ben
nünket soha a hevület s őrköd
jünk népünk józansága és higgad- 
sága fölött.

A rimaszombati
ünnepe.

kórház
A csehek kivonulásakor kifosztott s 

a magyar kormány által újból berende 
zett rimaszombati állami kórház ünne
pélyes megnyitása országgyarapitó kor
mányzónk névnapján, december 6-án 
ment végbe a polgári és katonai ható- 

I ságok vezetőinek, valamint nagyszámú 
közönség jelenlétében. Az ünnepélyt a 
Rimaszombati M agyar D alegylet férfi
kara a magyar „Hiszekegy" elének lésé
vel nyitotta meg, majd dr. jék ei Balogh  
Áddm igazgató-főorvos köszöntötte a 
vendégeket, ezután Suhajik Margitka 
szavalt. Dr. Mihalik Dezsőnek a kor 
mányzó tiszteletére irt „Üdvözlés" c. 
szerzeményét nagy hatás közben adta 
elő a dalárda s az ünnepi áhítatot fel
fokozó énekszám után dr. jékei Balogh 
Ádám igazgató főorvos a következő be
szédet intézte a megjelentekhez:

Mélyen Tisztelt Ünneplő K öz ön ség !
Amikor szerény hajlékunkban üdvö

zölhetem Gömör vármegye és Rimaszom
bat megyei város vezető egyéniségeit, 
engedtessék meg nekem, hogy első sza
vam az Ég Urához szálljon ki megen
gedte érnünk, hogy 20 évi nehéz rab 
ság után magyar zászló lengjen az egyik 
legszebb felvidéki kórház homlokzatán. 
Egy esztendeje múlt, hogy kigyulhattak 
az örömtüzek Gömörország szép tájain 
s a rimaparti magyarok ismét részesei 
leheltek a dicsőséges, de nehéz magyar 
sorsközösségnek s ajkukon felcsendül
hetett — a legszebb magyar imádság 
„Isten áldd meg a magyart*.

Örömteli szívvel lépett be akkor min
denki e szép kórház kapuján, de szó 

1 tnoruság váltotta fel örömét, mikor a lel
kes szemlélődő túl jutott a küszöbön. 
Kifosztott üres kórtermek, műtők követ
keztek egymás után, lecsavart mosdók, 
tükrök helyei éktelenkedtek mindenütt 
s villanyvezetékek, gőz és vízvezeték 
csövek elárvult végei meredeztek elő a 
csupasz falakból. A felszabadulás előtti 
zavaros napokban ugyanis hatalmas ka 
tonai teherautókba dobálták bele a cse
hek a sok drága holmit s elszállították 
a 20 km. nyíre fekvő Likér község árva
házának nedves pincéjébe. Az értékes 
és korszeiti kórházi berendezésen ott 
végzi most az enyészet szomorú mun
káját.

Pedig Rimaszombat derék magyarjai
nak a megpróbáltatás nehéz napjaiban 
is helyén volt a szivük. A Magyar Nem
zeti Tanács nevében dr. Eszenyi Gyula 
akkori városbiró, magyar királyi tiszti 
főorvos s Varga Imre ref. lelkipásztor 
urak, férfias bátorsággal jelentek meg a 
kórházigazgatónál s felháborodva tilta
koztak a város, sőt egész Gömőrmegye

közegészségügyét veszélyeztető merény
let ellen. Nekik és a kórházi személy
zet néhány jóérzésü tagjának köszön
hető a hátrahagyott csekély berendezés 
megmentése. B ,tor kiállásukért a lakos
ság mindig hálával gondol Rájuk.

A megújuló magyar élet szent füzé
ben gyors ütemben haladt előre a szer
vezés munkája. A hiányzó berendezés 
legfontosabb darabjai pótoltattak, az 
üres kórtermek benépesedtek s a mű
tőben lázasan folyt a munka. Mily öröm 
volt látni, hogy a kihülőfélben levő kór
ház testébe visszatér az élet.

A Nagyméltóságu Belügyminiszter ur 
hosszú klinikai és kórházi múlttal ren
delkező szakorvosokat nevezett ki a 
szülészet-nőgyógyászati, csecsemő-gyer
mekgyógyászati, belgyógyászati és se
bészeti osztályok élére. Az említett osz
tályokon kívül még három osztállyal 
rendelkezünk és pedig afertőző és elme 
osztállyal, melynek vezetését a csecsemő
gyermekgyógyász szakorvos látja el va
lamint a bőrgyógyászati és venereás osz
tállyal, meiyet a belgyógyász főorvos ve
zet. A kórházi munkakörnek ez az üd
vös differenciálódása már is mutatkozik 
a betegforgalom fokozatos emelkedésé
ben.

A kórház befogadó képessége 350 
ágy. Ebből már 310 ágy birtokunkban 
van.

Az orvosi kinevezések után megtör
tént a gazdasági hivatal tisztviselőinek 
kinevezése, amit az altisztek és kisegítő 
szolgák kinevezése követett.

A betegápolást és a konyhát továbbra 
is a Szent Vince rendi kedvesnővérek 

j látják el, akik előzőleg szakszerű ki
képzésen vettek részt s a betegápolást 
nagy lelkiismeretességgel és tudással 
végzik.

A beteganyag általában az egész me
gye területéről adódik. Mi sem bizo
nyítja jobban a határok tarthatatlansá
gát, hogy Gömőrmegye még vissza nem 
csatolt részeiből a nehéz határátlépés 
ellenére is számos beteg keres gyógyu
lást kórházunkban.

Kórházi telepünkön barátságosan bó- 
longatnak egymásra a múlt és a jelen. 
A bennünket körülvevő öreg falak, Gö
dör-Kishont vármegye volt kórháza kép
viseli a dicsőséges múltat. E falak hir
detik a régi szép gömöri élet emlékeit 
s tanúi voltak annak az áldozatkész 
lelkes munkának, melyet nagynevű elő
deink dr. Löcherer Tamás, dr. Sigmund 
József és munkatársaik talán nem a 
maihoz hasonló modern orvosi eszkö
zökkel, de törhetetlen magyar becsüle
tességgel és lelkiismeretességei végeztek.
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A szép uj kórházi épület képviseli a 
modern jelent. Úgy szerkezetében, mint 
beosztásában, berendezésében és fel
szerelésében visszatükrözi az orvostu
domány mértföldes léptekkel haladó 
szellemét. Nekünk a mai kor orvosainak 
megvan adva a mód, hogy modernebb, 
fényesebb eszközökkel és módszerekkel 
dolgozzunk, mint elődeink, de a becsü
letes és lelkiismeretes munkát illetően 
Hozzájuk hasonlók, régiek maradunk.

Az orvosi pályát internationalisnak 
tartják. Azt mondják, hogy az orvos 
bármely országban elhelyezkedhet, hi
szen beteg ember mindenütt van s a be
tegségeket nemzeti külömbség nélkül 
egyformán kell gyógyítani. Ez igaz. Mi 
magyar orvosok őseinktől örökölt emel
kedett lélekkel, tisztult erkölcsiséggel és 
a régi magyar becsületességgel sietünk 
minden szenvedő embertársunk segít
ségére. Mégis engedtessék meg nekünk, 
hogy nagyobbat dobban a szivünk, ha 
visszavarázsolhatjuk az életet egy okos 
szemű kis magyar fiú arcára, hisz egy 
katonát mentünk meg a hazának, vagy 
ha egy több gyermekes édesanya be
tegségével vivott küzdelmünk győzelem
mel végződik s visszaadhatjuk őt fér
jének, gyermekeinek.

Célkitűzésképpen zászlónkra irtuk a 
magyar faj egészségvédelmét és a szo
morú mértékben csökkent szaporodási 
arányszám emelését.

1939 aug. 10-ike aranybetükkel van 
beírva Rimaszombat történetébe. Főmél- 
tóságu Kormányzó Urunk ésfenköltlelkü 
Hitvese felvidéki ütjük alkalmából vá
rosunkat magas látogatásukkal kitün
tették. Jóságos Főispán urunknak kö
szönhetjük, hogy a Főméltóságu Kor
mányzói Pár megtisztelő látogatása kór
házunkra is kiterjedt. Meghatódva ve
zettem magas vendégeinket a kórház 
sebészeti műtőjében és rövid néhány 
mondatban jelentést tettem a kórházi 
viszonyokról. A lépcsőházban lenyű
gözően kedves jelenetnek lehettünk ta
núi. Kórházunk egy kis leánybetegével 
Főméltóságu Asszonyunk jóságos mo
sollyal arcán, nyájas közvetlenséggel 
elbeszélgetett. Megkérdezte betegsége 
felöl és meglepődött a kis Molnár Ilonka 
okos feleletein. Ez indított arra, hogy 
Főméltóságu Asszonyunkat kórházunk 
kegyes névadójául felkérjem.

A mai nap kettős örömünnep szá
munkra, hisz legfőbb Urunk vitéz n a gy 
bányai Horthy Miklós Magyarország Kor
mányzójának névnapját ünnepelhetjük. 
Forró imában kérjük a magyarok Iste
nét, hogy még sok számos éven át tartsa 
Öt meg töretlen jó egészségben szép 
magyar hazánk büszkeségére, oltalmára. 
Mint annak idején a Novarát, vezesse 
országunk hajóját kormányzói büszke
séggel csendesebb vizekre. Segítsd Őt 
Istenem, hogy visszaszerezhesse ezer
éves határainkat, hogy magyar zászló 
loboghasson végig a Kárpátok bércein.

A kórházigazgatás nehéz munkáját 
nagyban megkönnyítette a vármegyei és 
városi hatóságok megértő hathatós tá
mogatása. Különösen nagy lendületet 
adutt a közegészségügynek ár. Sóldos 
Béla Öméltóságának Gömör és Kishont 
vármegye főispánjává történt kinevezése. 
Csak nem két évtizedes borsodi és nóg
rádi főispánságának minden értékes 
tapasztalatát elhozta szülő megyéjébe a

szép Gömörbe, hogy itt is egymásután 
létesítse az üdvös közegészségügyi in
tézményeket s letörölje a könnyeket a 
szenvedők s árvák, elhagyatottak arcá
ról. A legszebb kitüntetés övezi ezért 
Méltóságodat, az egyszerű szegény em
berek őszinte hálája. Boldog vagyok, 
hogy e helyről megköszönhetem Méltó
ságodnak, hogy a kórház számára min
dig nyitva volt az ajtaja s méltóztassék 
megengedni, hogy fogadó szobájának 
asztalát diszitő sok-sok szegény ember 
hálaadó leveléhez én is mellékeljem 
kórházunk őszinte háláját.

A megindító magyar élet legelső nap
jaiban már magáénak vallhatta Rima
szombat ár. Horváth Árpád alispán ur 
Őnagyságát, ki a katonai közigazgatás 
szétágazó ügymenete közepette, mint a 
kórházügyek alapos ismerője mindég 
szivén viselte a kórház érdekeit. A be
rendezés mielőbbi pótlása érdekében s 
más kórházi személyi ügyekben több- 
izben interveniált a minisztériumban. Ami
kor önzetlen fáradozásaiért hálás kö
szönetét mondok, tisztelettel kérem jó
indulatú támogatását továbbra is fen- 
tartani méltóztassék.

A kórház mellett elhúzódó Andrássy- 
utca kikövezése, a gyalogjáró aszfalto
zása, siralmas kórházi ravatalozónknak 
a temetőbe, uj korszerű épületbe való 
áthelyezése, szeretett polgármesterünk 
Éva László Önagyságának kezébe van 
letéve. A kórházzal szemben tanúsított 
eddigi páratlan jóindulata és figyeime 
biztosíték arra, hogy a fenti elgondolá
sok mielőbb a megvalósulás boldog stá
diumába kerülnek.

Most pedig a tanítvány meleg hálájá
val üdvözlöm ár. Loessl János debre
ceni egyetemi tanár, kórházigazgató ked
ves mesteremet. Igaz örömmel tölt el, 
hogy e helyről köszönhetem meg neki, 
hogy operáló késem első metszésénél 
mellettem volt, s egy évtizedes sebé
szi múltam alatt atyai jóságával min
dig mellettem állott s nagy tudását és 
tapasztalatait megosztotta velem.

Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség ! 
Mi akik a trianoni igazságtalanság foly
tán megcsonkított magyar hazánkból 
kerültünk a visszaszerzett kedves, szép 
felvidékre, hálatelt szívvel öleljük ma
gunkhoz derék gömöri testvéreinket s 
megköszönjük nekik, hogy a megpró
báltatás nehéz éveiben is megtartották 
magyarságukat, megőrizték édes anya
nyelvűket. Együtt ehetjük most már az 
ezeréves magyar kenyeret, melyből ta
lán nem jut olyan karéj, mint máskor, 
de boldogok vagyunk, hogy ezt a ma
gyar zászló árnyékában fogyaszthatjuk el.

A magyar küzdelemre termett nép, 
harcban, háborúban, elnyomatásban ed
ződtünk meg. A könyü, gondtalan élet 
sohasem vált hasznunkra. Kétszeres erő
vel kell a mai nehéz időkben küzde- 
nünk azért a karéj kenyérért, mely a 
magyar rónaságon ringó búzából ter
mett, melyet, ha kell mi orvosok is kard
dal fogunk megvédelmezni.

Nagy küzdelmünkhöz honnan merit- 
hetnők az erőt máshonnan, mint a 
dicsőséges magyar múltból, mert:
„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot 
Csak elfogult kor hős elődöket 
A lelkes eljár ősei sirlakához 
S gyújt régi fénynél uj szövétneket."

A zugó tapsokkal gyakran megszakí
tott ünnepi beszéd rendkívül nagy ha
tást gyakorolt az egybegyűltekre. A kór
ház régi belgyógyászati épületében meg
tartott ünnepély a Himnusz hangjaival 
véget is ért s a közönség ezután az uj 
főbejárathoz vonult, ahol dr. runyai Sól
dos Béla főispán leplezte le azt a szád- 
várborsai márványból készült emlék
táblát, melyet a kórház igazgatósága a 
Kormányzói Pár emlékezetes aug. 10-i 
látogatásának megörökítésére helyezett 
el. A főispán ezalkalomtna! a következő 
lelkes beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt ünneplő k özön ség!
Minden állam életének berendezésé

vel szerves összefüggésben vannak azok 
a közintézmények, amelyek azonos 
tárgykörbe csoportosuló ügyeknek, kér
déseknek részben külön törvényekkel 
szabályozott rendelkezései, részben pe
dig az élet kívánalmai által előirt mód
szereinek alkalmazásával történő elinté
zése, illetve megoldása céljából hivat
nak életre.

Ezek közül fontosságuknál fogva ki
emelkednek azok, amelyek az emberi

ség egyetemét szolgálják, az egészség- 
ügyi intézmények, melyeknél nem a 
rideg paragrafusokba foglalt jogszabá
lyok Írják elő a tennivalókat, de az el
végzendő munka a tudomány mellett rá 
van bizva az erkölcsi alapokon nyugvó 
krisztusi felelősségérzetre, a tiszta lel
kiismeretre és az emberi s z ív  legneme
sebb érzésére : a szeretetre.

Értékük nem a statisztikai számok 
adatai szerint biráltatnak el, hanem 
aszerint, hogy a mérleg egyik oldalára 
helyezett feladat becsületes elvégzéséből 
származó eredménnyel szemben, a má
sik oldalon mit és mennyit tudunk el
könyvelni a közérdek szolgálata és az 
egyesek érdekeinek, jólétének előmoz- 
ditásaképen.

Ma itt egy olyan intézmény területén 
vagyunk, melynek kapuján ha belépünk, 
önkéntelenül kell, hogy eszünkbe jusson 
az a gondolat, mennyi szenvedés, meny
nyi fájdalom, reménység jön be azon 
és mennyi boldogság, öröm, visszanyert 
életerő és mennyi uj élet távozik azon 
keresztül.

A teljesítmény tehát tökét gyarapit; 
gyarapítja azt az értéket, melyet állam
fenntartó egyedek összességének meg
elégedése és boldogsága jelent a nem
zet életében, következésképen az állami 
és társadalmi rendnek egyik nélkülöz
hetetlen tényezője.

Ily érték a rimaszombati kórház is, 
— kapuja éjjel-nappal nyitva áll, sze
gény-gazdag előtt egyaránt, segítséget, 
gyógyítást nyújt, hivatást végez; igaz 
ugyan, hogy működésében rövid ideig 
fennakadás állott be, mert a múlt év 
őszén, amikor az idegen uralom ebből 
az épületből is kivonulni volt kénytelen, 
nem törődve a benne elhelyezve lévő 
súlyos betegekkel, oly állapotban hagy
ták, amely megmagyarázza a sokszor 
hangoztatott és ahogyan értelmezett kul
turált nép fogalmát.

Az a szociális gondoskodás azonban, 
mely a magyar kormány működését min
den vonalon jellemzi, rövid idő alatt 
pótolta a hiányokat s jelenleg a kiváló 
orvosi felkészültség mellett, a modern 
berendezés és felszerelés rendelkezésre 
áll a gyógyulást kereső közönség szá
mára.

Tisztelt ünneplő Közönség 1 Ma de
cember 6-a van. Zúgtak a harangok az 
egész országban dicsőségesen országló 
vitéz nagybányai Horthy Miklós, Ma
gyarország Főméltóságu Kormányzójának 
nevenapján, felszabadult területeinken

Rimaszombat megyei város képviselő
testülete rendes közgyűlését december 
2-án tartotta meg, Éva László polgár- 
mester elnöklésével.

A megjelentek üdvözlése és a határo
zatképesség megállapítása után a pol
gármester Benyo Ferenc és Rábely 
Miklós képviselőtestületi tagokat kérte 
föl a jegyzőkönyv hitelesítésére, majd 
jelentést tett a városi örök emléknappá 
avatott november tizedikének megün
nepléséről, meleg szavakkal emlékezve 
meg az országzászlóavatással, csapat
zászlóavatással és emléktábla-leleple
zéssel egybekötött nagyszabású ünnep
ség lefolyásáról és hálás köszönetét 
fejezte ki a tervező művész, a közre
működők és legfőképpen az ország- 
zászlóbizottság elnökének Márkus László 
főszerkesztőnek, aki páratlan agilitásá
val segítette elő az impozáns emlék- 
ünnepély kifogástalan lebonyolítását. 
Köszönetét mondott a polgármester az 
ünnepségen megjelent székesfővárosi és 
egyéb küldöttségeknek, valamint a gö- 
mörmegyei Szádvárborsa községnek, 
a kormányzói pár látogatásának dátumát 
megörökítő m árványtáb la  anyagának 
adományzásáért. Indítványára a közgyű
lés egyhangúlag kimondotta, hogy az 
adományozás tényét örök példaadásul 
rávéseti az országzászló talapzatára.

A polgármesteri bejelentések tudomá
sulvétele után a közgyűlés áttért a na
pirend tárgyalására. A városi tisztviselői 
létszám megállapításáról és a kineve
zések megtörténtéről szóló belügymi
niszteri rendeletek bemutatása volt a 
napirend első két pontja, majd a tör
vényhatósági bizottság kisgyülésének 
egész sereg jóváhagyó határozatát is-

most már szabadon szállt a magyar 
zsolozsma, a magyar imádság, hogy ál
dást és’ segítséget kérjünk a Mindenha
tótól további nehéz munkájára.

Mi pedig, kik az Isten házából kül
dött bensőséges fohászunk után eljöt
tünk ide, márványbetükkel tesszük 
örökké emlékezetessé és felejthetetlenné 
azt a napot — 1939. augusztus havának 
IO-ik napját — amikoris Főméltóságu 
Kormányzó Urunk és Hitvese ezt az 
emberbaráti intézményt, látogatásukkal 
megtisztelték.

A legmagasabb kegy ezen rendkívüli 
megnyilatkozásának fényét kell hogy 
lássa, kell hogy érezze lelkében min
denki, aki a kórház küszöbét átlépi, — 
jelentőségét pedig méltányolja minden
kor Gömör’ és Kishont vármegye közön
sége, legelsősorban pedig Rimaszombat 
megyei város lakossága.

Legyen ez?aHábla*egyik'hirdetője an
nak a szeretetnek, amelyet Magyaror
szág Kormányzója és Felesége a legelső 
Magyar Asszony érez és tanúsít minden 
vonatkozásban hűséges népe iránt, le
gyen büszkesége a kórház mindenkori 
vezetőségének és legyen erőforrása a 
kötelesség [teljesítésében mindazoknak, 
akiket a gondviselés áldozatos, de ma
gasztos munkára ezen intézmény és a 
szenvedő emberiség szolgálatába állít.

Az avatóbeszédet megelőzően a 
dalárda id. Halász József karnagy veze
tésével dr. Mihalik Dezső gyujtóha’ásu 
„Horthy himnuszát", befejezésül pedig 
a Szózatot énekelte el. A márványtábla 
szövege a következő:

„Felszabadult 1938. novem ber 10 én ! 
L egfőbb urunk vitéz nagybánya i 
Horthy Miklós M agyarország Kor
mányzója d icső  országlása  idejében, 
annak emlékére, h o g y  F őm éllóságú  
K orm ányzói Urunk fenköltlelkü Hit
v esév el 1939. augusztus havának 10. 
napján kórházunkat lá togatásával 
kitüntette, hálás tisztelettel helyezte 
ide e táblát a körházigazgatósdg. 
Sokat szenvedett m agya r hazánkat 
se g íts e  az Isten!"

A lélekemelőén szép ünnepély befe
jeztével a kórház igazgatója és a főor
vosok végigkalauzolták a vendégeket 
az újjászervezett s ma már a Felvidék 
legmodernebb kórházának nevezhető 
intézmény összes osztályain. A kórház 
nagy ünnepét a Polgári Körben disz- 
ebéd követte, amelyen a vármegye or
vostársadalma úgyszólván kivétel nélkül 
megjelent.

mertefték a közgyűléssel, amelyekben a 
városi egészségház építése, a pénzügyi 
palota földszintjének átalakítása s eme
leti részének bérbeadása, a Horthy lak
tanya tisztiétkezdéjének helyreállítása, 
az óvoda napközi otthonná átalakítása, 
az országzászló költségeinek megálla
pítása, a kiskunhalasi zászlóalj csapat- 
kürtjének adományozása, valamint a volt 
nagyközségi másodbiró, pénztárnok és 
közgyám tiszteletdijának megszabása 
nyert elintézést.

A közgyűlés ezután ugyancsak egy
hangúlag vette tudomásul Kapczy Ta
más tanácsnoknak és dr. Csetneki Pál 
fogalmazónak a kihágási rendőri büntető 
bírói valamint előbbinek a közgyámi és 
árvaszéki előadói teendők ellátásával 
való megbízatásáról szóló belügyminisz
teri rendeleteket, majd pedig 1200 pengő 
évi tiszteletdijat szavazott meg a város
nál újabban rendszeresített tiszti ügyész 
részére. Névszerinti szavazással egyhan
gúlag megszavazták még a városi vigal
mi adóról szóló szabályrendeletet is, 
Harsányi főjegyző referálása szerint, a 
pénzügyi és gazdasági bizottságok által 
javasolt módosítások figyelembevételé
vel, majd egyhangúlag hozzájárultak az 
országzászló és a szabadkapusztai lak
tanya pótköltségeinek a költségvetésbe 
való beállításához s elvben megszavaz
ták a polgármesternek a temetői rava
talozó felépítésére vonatkozó indítvá
nyát is, megbízva őt a szükséges tervek 
elkészítésével.

Varga Imre képviselőtestületi tag, az 
Egyesült Magyar Párt vármegyei ügyve
zető elnöke a városi tisztviselők kará
csonyi segélyének megszavazására tett 
indítványt, a közgyűlés a tisztikar elis-

Városi képviselőtestületi közgyűlés.
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mérésre méltó munkásságának méltány
lásaként a decemberi törzsfizetés 35°/0-át 
és egyszeri családi pótlékot szavazott 
meg karácsonyi segélyül. A közgyűlés 
egyhangúlag hozott határozatát a tiszti
kar nevében dr. Gabonás János főjegy- 
zö-polgárinesterhelyettes köszönte meg.

A pénzügyi palota emeleti részének 
bérbeadására vonatkozó szerződés meg
kötésére a polgármestert felhatalmazta 
a közgyűlés, majd egyhangúlag hozzá
járult a „Gondüző" bérletének megszün
tetéséhez, viszont a Heksch-cég által 
bérelt üzlethelyiség szerződésének fel
mondásába nem egyezett bele. Az ovo 
dai és elemi iskolai szegénysorsu gyer
mekek tandiját, illetve beiratási diját a 
városi óvónő és az igazgatónő kérelmé
re elengedte a közgyűlés és egyhan
gúlag tudomásulvette a Klein Mór által 
bérelt vásártéri fatelep szénraktárának 
és irodahelyiségének a bérlet keretében 
történt átengedését, Tankó Lajos hely
beli lakos részére. Sichert Károly, Ba- 
dinyi György, Baráth Károly és dr. 
Kovács László hozzászólásai után a 
városatyák 2 katasztrális hold szántó
földet engedtek át a polgári iskolának 
gyakorlókért céljaira, a bekerítés, a szer- 
szátnkamra építési költségeit azonban a 
város anyagi helyzetére való tekintettel 
a kincstárra hárították.

A rimaszombati vadásztársaság bér
mérséklés iránti kérelmének kedvező j 
elintézése után a közgyűlés Sohler Béla 
tűzoltóparancsnok előterjesztése szerint

névszerinti szavazással egyhangúlag hoz
zájárult a városi hivatásos tűzoltóságra 
vonatkozó szabályrendelethez, amely a 
tűzoltóság létszámát nyolc főben álla
pítja meg.

A polgármester indítványára dr. vitéz 
Puskás Zsigmond aljegyzőt az adóhiva
tali főnöki teendők ellátásával bízta meg 
a közgyűlés, az egyházaknak az örök 
szerződésekben biztosított készpénzse
gélyek valorizálására vonatkozó kérel
meit azonban megfelelő előkészítés cél
jából levette a napirendről s miután a 
Horthy repülőalapra ezévre 100 P s jö
vőre 300 P. segélyt megszavaztak, 
ugyancsak levették a napirendről a köz
ségi kötelékbe való felvételt kérő tiz 
beadvány tárgyalását is, dr. Kovács 
László, Varga Imre, Baráth Károly, Már
kus László, Kerekes István, Sichert Ká
roly és Rábely Miklós tagokból álló bi
zottságot jelölve ki a kérdéses ügyek 
előzetes letárgyalása, illetve előkészítése 
céljából.

Sichert Károly képviselőtestületi tag 
emlékezett meg ezután országgyarapitó 
kormányzónk közeledő névnapjáról s 
indítványára a közgyűlés lelkes éljen
zés közben elhatározta, hogy a hazatért 
Rimaszombat mélységes háláját és hó- 
dolátát, f. hó 6-án táviratilag juttatja 
kifejezésre s ennek külső jeléül fel- 
lobogóztatja a várost.

A közgyűlés kevéssel ötóra után ért 
véget. —a.

Tüzéreink Szent Borbála- 
ünnepélye.

Egy csodálatosan szép, ismeretlen vi
lágnak láthatott mélyére az, aki meg
értette az egyszerű, nyilvános meghí
vást és a honvédség iránti szeretetctől 
és magyar szivének sugallatától vezetve 
résztvett a rimaszombati m. kir. 1. hon
véd határvadász hegyi ágyús ütegnek 
december 2-án, a Polgárikörben oly sok
sok szívvel s magyar lélekkel megren
dezett Borbála-ünnepélyén.

Mi, akiknek 20 keserves esztendőn át 
csak álmainkban, — titkos vágyaink 
kohója méiyén izzott ködfátyolos mesz- 
szeségben ez a szó, hogy magyar hon
védség, mi akik remegtünk a boldog
ságtól ha hirt hallhattunk, hogy odaát, 
túl a gránicon, csendben, hírverés és 
minden hazug propaganda nélkül, — de 
tanul, fejlődik, izmosodik egy maroknyi 
magyar hadsereg, mi akiknek örömköny- 
nyeket pergetett szemünkről az elfogó
dottság, amikor 20 év után az első dél
ceg, dacos, büszke tekintetű honvédet, 
a mi honvédünket, megláttuk a tavalyi 
felszabadulási diadaimámorban, igen; mi 
most sok mindent megértettünk az alatt 
a felejthetetlen 2 óra alatt, — amikor 
kitárult előttünk egy uj világ kapuja, a 
katona, a honvéd-tüzér lelke!

Ennek a sorsverte földnek egyszerű, 
derék fiai, régi és újonc tüzérek, ami
kor ott a festett falak mesevilágában, a 
téli behavazott tüzelőállásban, a tábor
tűz fényénél hazaálmodtak, szivükben 
oltárt emelve a magyar Jövendőnek és 
fogadalommal Szent Borbála nevére, — 
nagyszerűen megjátszott pokoli harcban, 
— ajkukon a Haza és Isten nevével el
esni is tudtak, olyan volt ez, mintha 
ősmagyarok tettek volna hitet egy uj 
Ezredévre.

Azután az az öngyónásszerü lélek és 
jellemnevelő, vidám kacagás közt is 
azonban sorsszerűén komoly kitárulása 
a tüzér-énnek, amikor mindenki odake
rül a bajtársi szeretettel Ítélő, tréfás bí
rája elé és Borbála-gyónás után kap 
büntetést és feloldozást az uj tüzér éle
tére s munkájára, akkor megértettük, 
hogy mi az értelme a hagyomány és a 
fegyvernem szellemének...

Aranyos, tiszta és művészi népi derű 
jellemezte a sok tréfát és szívből jövő 
taps és kacagás volt érte a jutalom.

Szép volt.
És amikor a Himnusz után a sarok

ban álló feldíszített békés hegyi ágyú 
torkolatán kigyulladt a piros reflektor- 
fény és táncra perdült a közönség, ak
kor ennek messze fénylő pirosfénysugara 
végén messze messze kint a téli magyar 
éjszakában, ott véltük megcsillani látni az 
uj Nagy Magyarországot, melyet oly tiszta 
lélekkel, — oly mélységes magyar szív
vel, — csendben, szerényen, dacolva 
minden nehézséggel, de munkás kézzel 
és hittel építgetnek ezek a fiuk !

Köszönjük nékik I
Tanuljunk tőlük !

*

A helybeli tüzérek hagyományos Bor
bála-ünnepélye szép számú közönséget 
vonzott szombaton este a Polgárikörbe. 
A Borbála-est műsorát a magyar „Hi
szekegy" vezette be, majd Gobóczy Zol
tán tüzérszázados, ütegparancsnok, az 
estély főrendezője mondott nagyhatású 
emlékbeszédet, vázolva a tüzérek véd- 
szentjéhez fűződő legendákat. Berzsenyi 
Zoltán karp. tüzér és Hármán János 
szakaszvezető jólsikerüit szavalatai után 
Balogh István honvéd, a zászlóalj pom
pás hangú énekese Kacsóh: Rákóczi 
megtérése c. müvét énekelte nagy ha- 
hatást elérve. Eperjesi Ferenc, Molnár 
István és Kovács Gábor köztüzérek tré
fás énekszámai, valamint a tüzér ava
tással egybekötött mókás „Borbála-te
kercs" mindvégig állandó derültségben 
tartották a nézőteret s a sok hahota és 
kacagás csak akkor ült el néhány percre, 
amikor Kóté Elemér, az üteg primás- 
muzsikusa két hegedüszámmal állt ki a 
közönség elé, zajos tapsok közepette. 
A Himnusszal záródott műsor után a 
vendégek meleg ünneplésben részesítet
ték az estély főrendezőjét, Gobóczy szá
zadost és hűséges segítőtársát: Péczely 
László hadnagyot, majd a Borbála-tra
dícióknak megfelelően a nézőtér rövi
desen bálteremmé rendeződött át s a 
derék tüzéreknek a késő reggeli órákig 
alkalmuk volt a parketten is bemutatni, 
hogy nemcsak mükedvelői-szinészkedni, 
de táncolni is tudnak, ha ezt a civill 
követelmények parancsolják.

Székrekedés
zavarólag hat az emésztésre es a 
vért is beszennyezi. Émelygést, 
fe j- és derékfájást. Idegességet 
és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor 
segít Önnek is 
e jó hasha jtó :
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mindenki számára 

Tartós, elegáns, higiénikus 
a 3 f e j  v é d j e g y ű  
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0 5 5 v  é$ 0 9 9 v  t í p u s ú  
nyomógombos, a u t o m a t a

o r i o n - r A d i ű k

a legkényelmesebbek A

Beszerezhetők BODNÁR GÉZA villamossági és rádió-szaküzletében 
Rimaszombat, Andrássy-ut 16. sz. — Telefon : 29.

H Í R E K
M ikuláskor

na gy  a v ig sd g  
s a rem én ység  já rja , 
a sok gy er ek  a j ó  apót 
izgatottan várja.
Ablakba kerül a cipő, 
n yu gt ; lan az álom, 
ajándékon já r  az eszük 
és  nem a virgácson .

Furcsa eset, d e m egesett 
tegnapelőtt este, 
h o g y  e g y  leg én y  a Mikulást 
habár nem is leste, 
odakünn az a jtó előtt 
— szeme, szája elállt — 
e g y  eleven  síró -rívó  
pá lyá s babát talált.

E gy m enyasszony nem kevésbbé 
nézeti szintén n a g yo t ; 
izgatottan bon togatta  
a kapott csom agot.
S mi belőle ám kipottyant, 
óh, rém séges, sz örn yű : 
nem volt más mint visszaküldött 
vö leg én y i gyű rű .

A tanulság mindezekből, 
u g y  e, kérem szépen, 
csak az lehet — ezek után 
lega lább ú g y  v é lem : — 
tré fá s em ber a Mikulás, 
nem bízhatunk benne, 
nem azt hoz mindenkinek, mit 
legjobban szeretne.

Rorate coeli
zug az orgonaszó s zeng az adventi hajna
lok misés hívőinek ajkán a könyörgés éneke: 
harmatozzatok égi magasok.

A várakozások titka, az Ígéret sejtelme 
örömösöködlk a hitben sohasem lankadt erő
sek, a bizakodásban néha sem csüggedő

igazak szivében s mint a lelkek égő sóvár
gása száll... száll a M agasság Urához a be
teljesedésre várók éneke : rorate coeli.

A karácsonyi Szeretet jövetelének várásá- 
bnn vigaszok balzsamos gyolcsa terül min
den bánatsebre, a fájások sajgása gyógyu
lást ígérő bizsergéssé csendesedik s az apró 
visszgyertyácskák pislákoló fénye gloritilóí 
vet az Iniádságos könyvekre hajió, buzgó 
hívők gondgyötört fejére.

Jövel Szeretet, várunk! Rorate coeli...

víÁlrgus.

A kormányzó névnapját Ri
maszombat népe is a szokott fény- 
nye! és bensőségteljességgel ün
nepelte meg ezévben is. Á város 
zászlódiszben pompázott s az ösz- 
szes felekezetek templomaiban há
laadó istentiszteleteket tartottak, 
amelyen dr. S ó l d o s  Béla főispán
nal és dr. Hor vá t h  Árpád alis
pánnal az élén megjelent a vár
megye tisztikara, a katonaság, hi
vatalok, hatóságok, közintézmények, 
egyesületek és szervezetek, vala
mint a tanári és tanítói testület 
vezetése alatt az összes iskolák ta
nulóifjúsága is, hogy hálatelt szív
vel imádkozzék a legelső- és leg
nagyobb magyar, az országgyara
pitó kormányzóért és megtartó 
Istenünk segedelmét kérje nagy 
bölcseséggel végzett, a nemzetre 
áldásthozó, további nehéz munká
jához.

Esküvő. Já ro s i A Mihály m. kir. szám
vevőségi tisztviselő, Rimaszombat és Gaz
da g  Gizella Miskolc, december hó 9 én 
tartják esküvőjüket a rimaszombati róm. 
kát. templomban. (M. k. é. h.)

K ölcsönöket
házra, földre, előnyös visszafizetési feltételek és jutá
nyos kamat mellett folyósítunk.

B eté tek et
magas kamatozás mellett gyümölcsöztetünk és bármek
kora összeget azonnal, minden előzetes felmondás nélkül 
visszafizetünk.

Á tu ta lá so k a t
gyorsan és olcsón eszközlünk.

O sztálysorsj egyek
nagy választékban kaphatók.

Nemzeti Hitelintézet Rt. fiók ja
Rim aszombat, Deák Ferenc u. 17. Fopóstával szemben.

Ma szom baton  este a Polgárikörben o r o s z  b a l a l a j k a  játszik.
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A kormányzó névnapja az iskolák
ban. Horthy Miklós kormányzó névnap
ját az összes rimaszombati iskolákban 
méltóképpen megünnepelték. A gazda
sági iskolában Babits László tanár mon
dott üunepi beszédet a kormányzói név
nap alkalmából, a polgári iskola ifjúsági 
ünnepélyén Kovács József tanár volt az 
ünnepi szónok, az elemi fiúiskola nö
vendékei részére rendezett ünnepélyen 
Horváth Lajos igazgató és Szabó István 
tanító méltatták a nap jelentőségét, az 
elemi leányiskolában Szakáll Lenka ta
nítónő, a Széman-intézet „Miklós-ünne- 
pén" pedig Laurentzy Margit tanárnő 
mondottak ünnepi beszédet. Az iskolai 
ünnepélyek bensőségét hazafias szava
latok, énekszámok s a Magyar-Hiszek
egy, Himnusz és a Szózat emelték.

Pénzügyi kinevezések. Dr. Dede La
jós pénzügyi tanácsos, az itteni m. kir. 
pénziigyigazgatósághoz a VI. fiz. osztály
ba sorozott pénzügyi főtanácsossá, Petik 
Gyula a szerencsi kir. adóhivatalhoz 
pénzügyi fogalmazóvá, Dósa József az 
ungvári kir. adóhivatalhoz 1. oszt. állam
pénztári tisztté, Bartos István a komá
romi kir. adóhivatalhoz 1. oszt. állam
pénztári tisztté, Bugár Gyula az ipoly- 
sági kir. adóhivatalhoz I. oszt. állam
pénztári tisztté, Varga Béla a paksi kir. 
adóhivatalhoz I. osztályú állampénztári 
tisztté, Mindszenty László a tamásii kir. 
adóhivatalhoz II. oszt. állampénztári 
tisztté kineveztettek. Kineveztettek to
vábbá a rimasiombati m. kir. adóhiva
talhoz : Sávoly Pál és Szlatinszky András 
állampénztári tanácsosokká, Zemandl 
Ernő állampénztári főtisztté, dr. Dókus 
Károly pénzügyi fogalmazóvá, Ruzsinyi 
Zoltán 1. oszt. állampénztári tisztté és 
Sztrmeny Géza adóhivatali dijnokká.

Ünnepélyes vitézi eskütétel. A vár
megyei vitézi szék december 17 én, va
sárnap délelőtt 11 órakor ünnepélyes 
vitézi eskütételt tart, amelyen újabb 
huszonegy legénységi állományú gömöri 
vitéztől fogja a hivatalos esküt kivenni 
vitéz Szinay Béla altábornagy, vitézi 
törzskapitány.

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

Katonai ünnepély. A helyőrség szer
dán délelőtt a hivatalos istentiszteletek 
végeztével katonai ünnepélyt rendezett 
a Horthy-laktanyában, amikor is vitéz 
Bobok Miksa alezredes-zászlóalj pa
rancsnok lelkes beszéd kíséretében osz
totta ki a felszabadiíásban részt vett 
tiszteknek, altiszteknek és közlegények
nek a felvidéki emlékérmeket. A katonai 
ünnepélyt diszebéd követte, amelyen a 
helyőrség tisztikarán kívül dr. Sóldos 
Béla főispán, dr. Horváth Árpád alispán 
és dr. Gabonás János városi főjegyző
polgármester helyettes is megjelentek.

Előadás a Polgórikörben. A Polgári
kör kuiturszakosztálya előadássorozatot 
rendez magyarságunk és korunk alap
vető kérdéseinek megbeszélésére. Az 
első előadást dec. 14 én, csütörtökön 
este 8 órai kezdettel dr. Sárkány Osz
kár tanár tartja meg a Polgárikörben. 
Előadása a magyar őstörténelemről és 
a magyar nemzet kialakulásáról fog 
szólni. A legutóbbi évek nyelvészeti és 
történeti kutatásai egészen uj megvilá
gításba helyezték a magyar nép őstör
ténetét. A nyelvészek, különösen Gom- 
bocz Zoltán, pontosan kijelölték a ma
gyar nyelv helyét a finn-ugor nyelvcsa
ládban, a nyelvtörténet a növényföidrajz- 
za! s különösen gr. Zichy István kuta
tásaival pontosan megállapította a 
magyarság őshazáját és ősi műveltségét. 
A magyar turkologusok, különösen Né
meth Gyula és Ligeti Lajos, fényt de
rítettek a magyarság törökös elemeire 
rámutattak a magyarság faji kettőssé
gére — amit Bartucz Lajos kutatásai 
ismét más oldalról igazoltak — és iga
zolták ősi eredetmondánkat. A forrás
kritika aprólékos munkával kiemelte 
krónikáinkból azt, amit a hun és magyar 
mondakörből ősi hagyománynak fogad
hatunk el. Ebben a munkában különö
sen Hóman Bálint szerepe nagyon je
lentős. Ezen az immár szilárd alapon 
nyugszik modern nemzetszemléletünk is. 
Erról Joó Tibor írásai az irányadónk. 
Sárkány Oszkár előadása ezeket az ered
ményeket foglalja össze.

Tisztelettel felhívom szives figyelmét Rimaszombatban Dr. Törköly 
József tér 14. szám alatt lévő

szállítm ányozási vá lla la tom ra ,
ahol mindennemű szállítást, úgy vaggon, mint darab árukban, vala
mint bútorszállítást saját bútor kocsival a legjutányosabb áron ga
rancia mellett vállalom.
Továbbá szives figyelmét felhívom beraktározási raktáraimra, ahol az 
áruk megőrzésénél és kezelésénél a legnagyobb gondossággal járok el.
Teljes tisztelettel :

ö r m é n y i  H A M A R  L Á S Z L Ó
s z á I I i t ó, a magyar államvasutak s z e r z ő d é s e s  m e g b íz o t t j a .

Zenedélután. December 3-án vasár
nap tartotta meg a helybeli zeneiskola 
komoly zenei eseménynek beillő első 
zenedélutánját nagyszámú közönség je
lenlétében jelentős sikerrel. Lackner 
László zeneiskolai igazgató mondott 
rövidre fogott, de komoly felkészültségre 
valló ismertetőt a XVII—XVIII. század 
táncairól és ezek zenéjéről, melyet a 
zeneiskola növendékei illusztráltak zene
számokkal. A kitünően szereplő gárdá
ból különösen a két legkissebb növen
dék Liszkay Erzsébet és Papp Margit 
vált ki biztos és értelmes játékával. A 
nagyobbak közül Gyöngyössy Ilona szép 
technikára épített muzikális, színes elő
adással interpretálta Dohnányi Gavotte- 
ját, mely a műsor egyik legszebb száma 
volt. A hegedűs növendékek közül Ga
bonás Tibor ezúttal mint megbízható 
kamara-muzsikus mutatkozott be. Vala
mennyi szereplő játékán meglátszik a 
komoly, zenei irányítás, melyet a zene
iskola ad. A növendékeken kívül szí
vességből működött kézre s járult hoz
zá a műsor változatossá tételéhez Istók 
Endre Bach Air-jének elmélyülő elő
adásával, továbbá Rácz András, aki 
Lacknerné Gregorovicz Mária művészi 
zongorakisérete mellett Hándel Sara- 
bande-ját és Paradis Sicilienne-jét ját
szotta nemes tónussal és komoly átér- 
zéssel; Hammerschmidt József pedig egy 
vonósnégyes mélyhegedű szólamát látta 
el stílusosan. Tekintettel a közönség 
soraiból megnyilvánuló óhajra kívánatos 
volna ilyen színvonalas zenei előadáso
kat gyakrabban rendezni.

A  „F ö ld in d u lá s "  ingyenes 
bem utatása.

Egy nemzet vitalitásának fokmérője 
annak szaporasága is. (Figyelmen kivül 
hagyva a rendkívüli csapásokat, ami
lyenek a nagyobb, pusztító járványok, 
háború stb.) Ha a természetes szapo
rodás indexe mélypontra sülyed és ezen 
hosszú évtizedeken, esetleg évszázado
kon át marad, úgy a faji vitális erők 
elöregedésére kell gondolnunk. Mert el
múlnak a népek és nemzetek is, mint 
az egyes emberek. A külömbség csak 
annyi, hogy mig az egyes ember élet
tartamát évtizedekkel, addig a népek és 
nemzetek életét évszázadokkal, sőt év
ezredekkel mérik.

Hogy egy nemzet jó, vagy rossz sza
porodó készsége, jelen és jövő élete ki
alakulását tekintve mit jelent, nem szük
séges nagyon részletezni. Egy nagy lé- 
lekszámmal biró nemzet dinamikus ereje 
és Így külpolitikai súlya is nagyobb, 
politikai függetlensége is megnyugtatóbb, 

(nemzeti souverainitása biztositottabb, 
nemzeti fejlődése zavartalanabb, gazda
sági élettere tágul.

Á Duna-medence a múltban a törté
nelmi katasztrófák temetője volt (hun- 
nok, gepidák, longobáidck, avarok.) A 
történelemnek ezen a veszélyes pontján 
egyedül a magyarság él immár több, 
mint 1000 éve állandó harcok között. 
Ez az ország mindég csatatér volt. Hogy 
létezünk, talán csoda is, de hogy része 
van ebben a magyarság hallatlan faji 
öserejének és bámulatosan rugékony 
vitalitásának is, az bizonyos. Hány nem
zet élte volna meg az 1000 évet a tör
ténelemnek ebben az állandó viharsar
kában, ha velünk helyet és szerepet 
cserélt volna?

Volt idő, mikor a 40 milliós Anglia 
lélekszáma egyezett a magyarság lélek
számúval. Volt idő ! Azóta végigdübör- 
gött felettünk a történelmi évszázadok 
vérzivatara. Mindég kihevertük valaho
gyan a történelmi vérveszteségeket. Sza
porodtunk.

Az amúgy is szapora Németországban 
és Olaszországban nemzeti programm 
a szaporodási index felemelése. Nálunk 
megdöbbentő jelenség az ország egyes 
részein a természetes szaporodásnak 
mesterséges utón való gátlása. Az egy
ke, a mesterségesen állandósított gyer- 
mektelenség. (Az ilyesztően összezsugo
rodott létszámú iskolák.) Így csúszik ki 
a magyarság lába alól a magyar föld, 
Árpád öröké a nemzetiségek kezeibe, 
kik egykor menedéket kérve, mint ven
dégek jöttek ide. Pedig akié a föld, azé 
az ország. Hol késik az a kormányin
tézkedés, mely ezen a magyar veszedel
men gyökeresen lenne hivatott segíteni?

Ez az egyes vidékeken endemiássá vált 
helyzet nemzeti öngyilkosság. Ami e 
veszedelemben nemzeti tragikum, az az 
egyes ember és egyes család tragikuma 
is, mert a család a nemzet sejtje és 
vele szorosan összefügg.

Kodolányi János „Földindulás" c. re
mekbeszabott színmüve megrendítő rea
litással tükrözi vissza a gyermekáldástól 
való félelem elszomorító következmé
nyeit. Ezt a magyar problémát csak 
magyar iró érezhette át és ilyen színmű 
csak magyar szívből pattanhatott ki. 
A darab maga a magyar sikoly. Kor
mánytámogatással kellene végigjátszani 
az országon, ahogy annak minden fel
nőtt tagja láthassa addig is, mig a prob
lémát törvényhozásilag meg nem oldják.

Ennyire megrázó erejű propaganda 
színdarabot még nem Írtak.

Az alispán ur, — kinek lelkes buzgal
ma minden m agya r k érdéssel kapcsolat
ban közismert — amint értesü lt arról, 
h o g y  a színtársulat műsorában a darab 
szerepel, elhatározta, h o g y  a Rimaszom
batot környékező falvak  gazdatársada l
mából a fia ta l párokat in gyen es előadás
ra hívja be.

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy 
erre az ingyenes előadásra a Rimaszom
batot környező körjegyzőségek falvait 
beszervezzem. Mivel a színház maximá
lis befogadó képessége 400 személy, a 
sokkal nagyobb tömegű jelentkezést 
ehhez kellett szabnom. A legnagyobb 
lélekszámmal a jánosi körjegyzőség vo
nult fel. Az egyke itt mutatja a legel- 
szomoritóbb képet. Az elemi iskola 1. 
osztályának 7 tanulója van !

A körjegyzőségek különben a követ
kező lélekszámmal Ígérték megjelenésü
ket :

Jánosi 160, Rimatamásfaiva 100, Os- 
gyán 60, Bátka 28 és Felsőbalog 40.

Öröm volt nézni, hogyan jöttek törne 
gekben, kocsisorokkal az ifjabb párok. 
Mert kihangsuiyozottan csak fiatal há
zasokat hívtunk meg. A színtársulatot 
is felleik esitette a nézőtér zsúfoltsága, 
mert mintha érezték volna, hogy most 
fog a legjobb talajba hullni a jó mag, 
színjátszásukkal remekeltek.

Az előadás nem is nélkülözte az er
kölcsi eredményt. Ez nemcsak látható, 
de hallható is volt. A nézőtéren a hall
gatóság sirt. A darab nagyobb propa
gandát fejtett ki, mint 100 felvilágosító 
előadás. Sokaknál hozta meg az egykés 
gondolkodás lelki és erkölcsi revízióját. 
Bőséges öröm a tudat, hogy az elvetett 
mag kikelt.

Áz alispán ur maga is jelen volt az 
előadáson és megelégedéssel látta pro
paganda-akciójának szemmellátható er
kölcsi sikerét.

vitéz Vereczkey Gyula dr.

Nemzeti filmszínház.
A helybeli uj mozgófényképszinház 

megnyitó és bemutató előadásai ünne- 
pies keretben folytak le. Mindenegyes 
előadást a Nemzeti Filmszínház kft. 
egyik tulajdonos beltagjainak, Pdta Vil
mosnak lelkeshangu megnyitó beszéde 
vezette be, a telt házakba verődött kö
zönség élénk tetszésnyilvánítása mellett. 
Szombaton és vasárnap, f. hó 9 és 10 én 
Csiky Gergely öröknép vigjátékát, „A 
nagymamáit mutatja be a filmszínház, 
a főszereeekben Szörényi Évával Daj- 
bukát Ilonával, Perényi, Pethes, Rózsa
hegyi és Toronyival. Kedden Loretta 
Young-gal az „Alexander Graham Bell“, 
csütörtökön „Á szerelem vádlottja* cimü 
bűnügyi film — Dolores Del Rio és 
Dougías Fairbanks-szal a főszerepekben, 
szombaton és vasárnap pedig a magyar

filmgyártás egyik legjobb alkotása :„Az 
ember néha téved" c. darab megy, Tő
kés Anna, Dajka Margit, Páger Ántal, 
Csortos Gyula, Rátkai Márton és Gózon 
Gyulával.

A szerkesztő üzenetei.
Dr. K. L.-né. A pénteki nyomdaszü

net, de lapzárta utáni idő miatt is, — 
legnagyobb sajnálatunkra — csak jövő 
számunkban hozhatjuk a fölötte aktuális 
közleményt.

O. R. Anyagtorlódás miatt jövő számra 
maradt.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
——  MEB— B — —

É rtesítés.
Tisztelettel hozom a nagyérdemű 
közönség szives tudomására, hogy

drogériám at
folyó hó 12-től a volt BÁLINT- 
drogéria helyiségébe (a postával 
szemben h e l y e  z t e m á t .  
Kérem továbbra is szives pártfo
gásukat, mély tisztelettel
K A L O C S A Y  KORNÉL.

Pontos kiszolgálás ! Olcsó árak !

Varrógép eladó
Rimaszombat, Forgách-u 12.

Két vagy három szobás
nagy adómentességé h á z a t  
vennék. Cint a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
3 s z o b á s  kom plett l a k á s

Kossuth Lnjos-utca 1. szám alatt 
k i a d ó ,  ugyanott a szöglet 
üzlethelyiség is január 1-től bérbe 
kiadó. Bővebb felvilágosítást ugyan
ott a tulajdonosnál.

K eresek
egy kimondottan u t c a i  bútorozott 
szobát, fürdőszoba használattal, kiszol
gálással. — C i m : a kiadóhivatalban.

KOmives és ácsmesteri
szakvizsgára e lő ké sz ít:
G aál B alázs é p í t ő m e s t e r ,

Losonc, Hitler u. 22. szám. 
Levélbel i  m egkeresésre 
válaszol.

Elvállalok saját Írógépemen minden
féle

g é p i r á s i  m unkát,
diktandóra gyorsírással is. Másolato
kat több példányban. N a g y  I l o n a  

Ferenczy-utca 1. sz.

K eresek  bérbe

egy három szo b á s  kom piét lakást,
magányos udvarban. — Cim a
kiadóhivatalban.

Riraafizonibat, 1939. Nyomatott R ábely  K á ro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


