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A magyar politikai élet két fő

mozzanat hatása alatt állott, amig 
a megnagyobbodott Magyarországra 
felvirradt az Ur 1941-ik esztende
jének hajnaliiasadása. Örvendetes 
az egyik és aggasztó a másik. 
Belpolitikailag ugyanis örvendetes 
jelenség, hogy a magyar nemzeti 
társadalom mind gyorsabban ocsú
dik fel ájultságából és a szélsősé
ges mozgalmak helyett a szociális 
Magyarország megalapozását maga 
veszi a kezébe. Néhány társadalmi 
szervezet szinte lavinaszerű sike
rekkel olvasztja magába a mun
kásság és a földmives lakosság 
százezreit, más oldalról pedig ko
moly tudományos intézetekben fo
lyik a munka az uj Magyarország nevezte ki.

té t : hogy ránézve nem érvényesek 
a bécsi döntés román területet és 
román határt védő rendelkezései 
sem.

*

A mozgalmas 1940. év utolsó 
óráinak érdekes politikai eseménye 
az a változás, amely a földmive- 
lésügyi tárcánál következett be. A 
kormányzó gróf széki Teleki Mi
hályi a miniszterelnök előterjeszté
sére, saját kérelmére a földmive- 
lésügyi minisztérium vezetése alól 
felmentette s az egyik legfontosabb 
gazdasági minisztériumunk élére 
báró losonczi Bánffy Dániel föld- 
birtokost, országgyűlési képviselőt

hály gróf helyére báró losonczi 
Bánffy Dánielt.

Bánffy Dániel báró személyében 
nagy tradíciókon nevelt erdélyi 
politikus és gyakorlati közgazdász 
került a megnagyobbodott Magyar- 
ország földmivelésügyi miniszté
riuma élére. Uj földmivelésügyi mi
niszterünk életerős fiatalember. 1893- 
ban született Nagyenyeden, isko
láit Sopronban és Kolozsvárt vé
gezte és a nagy háborúban, súlyos

közösség vezetésében. Egyik irá
nyítója volt egyháza közigazgatá
sának s az egész román uralom 
alatt megmentett maradék birtokán 
gazdálkodott s különösen az erdő- 
gazdálkodás és a fakereskedelem 
terén ért el olyan eredményeket, 
amelyek kiváló szakértőként tették 
ismertté európaszerte nevét.

Kinevezése nagy értékgyarapo
dást jelent az egész magyar kor
mányzat szempontjából. Szaktudás 
párosul egyéniségében az erdélyi 
szivósággal s minden bizonnyal 
gyümölcsözően értékes munkája a

emberehartó kereteinek .negálja-i A hivatalos , a fe|mentésse| la]t a megszál'ás a^tt a magyar
iM t - ico ro  A 1/ n rm  * l\/pn n p h ó 7  nrQ7rÍQ_ r  n í i r f  i p ftro  l/ p c n h n  u m a m r a r  n p n .

sebesüléséig, két évig harcolt a maga erdélyiségével színesebbé, 
külömböző frontokon, egész sereg keményebbé teszi azt a magyar 
vitézségi'érmet érdemelve ki. agrárpolitikát, amelyet kiváló e!ő- 

Az 1918-as szomorú impérium- dök nyomdokain haladva, az egye- 
változás során nem hagyta el az temes magyarság javára fog mun- 
ősi földet, vállalta a kisebbségi kálni. Az egész magyar közvéle- 
magyar nehéz életét s szerepet vál- mény rokonszenves bizalommal 

fogadja Bánffy Dániel báró föld-
pitására. Akármilyen nehéz gazda- pm?iHpím“ i pnm^ncXh Párt> illetve késöbb a magyar nép-1 nevelésügyi miniszter kinevezését, 
ságilag az ország helyzete, a lég- kg jratJot £  amel Teleki *Mihál 
szegényebb néprétegek .szociális ófnak több minyt két éven át kií
felemelésére mégis megindult a buzgalommal és odaadással A z  111 P S Z t f > n d ö  ö l é
munka. Annyit már jelenthet errő! teljesitett szolgálataiért teljes elis- A Z  U 1 © S Z X e i H l O  G 1 G .
a tisztességgel küzdő magyar front- J rését fejezf  ki. Teleki Mihály Irta . Fülep Kálmánná,
ról a sajtó, hogy a nemzeti társa- gró{ 1938 Jn0vember 15.e óta töl. F
dalom minden osztálya ái van hatva be neb£z posztját 'Még lm- Az 1940. év örökre elttint az idő rej- minden akadályon átsegítő szeretet ha-
a gondolattól: a munkás é_S a munka réd Bé,a kor^ ányJában kapott telmes méhében... I talmas erejét,
megbecsülése nemzeti kötelesség. meghivást a földmivelésüevi mi- •••Félelemmel, szorongva, de remeny-A másik naev kérdése volt Ma- . & . * L I0lumiveit-sugyi mi nye| várluk az ujévet Ezt a köze]gö
avari-irsz-ínnak az óév alkonván a nlsz erl szÓkbe és azután megma- óriási hajókolosszust, amint közelébb
foymán7ai^^kisebbségek  ̂ SO sa Az az radt e na^  és nehéz ,isztségben “özelébb jön felénk a Sors tengerén...romániai Kiseooseg s s . Teleki Pál gróf kormányában is. : hozza az uj életet Európának... Uj lehe-
elvadult, sem az emberiség, sem Nehéz és nagy feladatok hárultak 'ősegeket vagy uj katasztrófákat!?... 
az igazságosság mértékét es kor- két é , fg  nla„ var mjniszte.  Vájjon e*y parányi zugában ennek a 
látját nem ismerő izgatás, amely , T  , . j Mi. . f j  . ,, nagy életgályának nem közéig e felénk
Romániában folvik a maavarsáp rekre' Telekl Mlhá|y gf° f tel]eS 'M  ni Messiás?... aki meleg szivével
ellen természetszerűen kétségessé {elkészultséggel látta el feladatait, véget vet ennek a nagy emberi mérkő- elien, termeszetszeruen Ketsegesse ame|yek különös fontosságúak vol- zésnek, ami szerte a világban kigyuit.
tesz. az Erdély román uralom a att tak) ^ jszen nemcsak a 7nj|,jókka| Talán még soha nem várt ember uj
maradt részelben elő magyarság megSzaporotJott népi tömegek el- évet forróbban, szívesebben, mint a ma
helyzetét. Borzalmas kalandok rém- k e | ,c t t  güíídoskodSi, de a embere Sohasem vártuk még visszaiá! egy ,áh“ kus - J°'dog v. ag elelre-
Ségei elevenednek meg az átme- mpannavflbhnHntt óc cnkcznr hoto- szeretetet, a bizalmat, az elszállt feher hívásában... Akkor.... akkor nem lesz 
nekült magyarok elbeszéléseiben, w - . . felhőket, a béke galambját, az egész
o terrornak és a vad tömepindulat ken ^ mozgásban lévő hadsere- eiszállt boldog mesevilágot.

terrornak es a vau to eg günk szükségleteit is biztosítani Az évezredes kultúránk nem hozta
jelenségeinek olyan sorozata, ame-1 ke||eb
lyet Európában nemcsak véghez- Sőt... Mennél magasabb az ész kevély
vinni, de szinte elképzelni is alig A második bécsi döntés haza- kultúrája, annál ijesztőbb a mélység... 
tudnának. A magyar közvélemény hozta Keletmagyarországot és Az ellentétek hallatlanul kiéleződtek... 
figyelme változatlan kitartással sze- Északerdélyt és ezzel ismét uj fel- Az en‘ber ö',zöbb> kornPlikA!tabb, igé- 
geződik erre a kérdésre s kétség- adatok tornyosultak a magyarkor- "^ádaía’ fo ly ío n T ö .T Ü ííe t ta V é n fa  
télén, hogy a Romániában rekedt mányzat elé. Teleki Pál gróf mi- vj|/g felett. A baj ott kezdődött, végte- 
magyarság helyzetén valamiképpen niszterelnök gyakori helyszíni ta- lenül régen... az első gyilkossággal; 
javítani kell, a martiromság szén- nácskozások alapján behatóan ta- amikor keresztre feszítenék a szeretet
védéséitől meg kell őket szabadi- nulmányozta az erdélyi viszonyé- X L X 's l f v é V  effe le^S .w íífaS l 
tani. Ezt nemcsak a magyar össze- kát s azoknak a magyar élettel ku|,uránk felépítésébe 
tartozandóság eleven érzése köve- való összhangbahozatala érdekében emberj lélek nemfsedése szivéne|< 
teli meg és nemcsak a magyar kívánatosnak találta, hogy kormá- kufturája nem tartott lépést az ész kul- 
nemzet méltósága, hanem az a nyában helyet biztosítson erdélyi túrájával. Hatalmas, lendületes útjában 
bécsi döntés is, amelyet Románia politikusnak, illetve szakembernek, nem bírta nyomon követni. Talán nem 
kért és elismert a közöttünk fenn- j Az erdélyrészi képviselők behívása is törődtek vele, hogy paralell haladja- 
forgott vitás kérdésben. Amennyi- után most sor került a kormány nak s a z ,éle,tbe!l f ztá.n gyakran állanak 
ben Románia a bécsi döntés alap- kiegészítésére s ennek a megváló- kjvezetö ut> \  diplomaták elfelejtik a 
elvét nem tartja tiszteletben, előbb- sitásaként nevezte ki Magyaror- tanácskozó asztalhoz meghívni Jézust, 
utóbb kihívja maga ellen az itéle- szág Kormányzója széki Teleki Mi- a mindent átfogó, mindent megértő,

A szeretet szükségességét és melegét 
a technika sohasem fogja kiszorítani az 
életünkből.

Jöhetnek századok kulturcsodái. Jöhet
nek a technika összes vívmányai, mégis 
mi leszünk a kultúra szegény gazdagjai, 
mig a szivünk intelligenciája nem bir 
fölemelkedni arra a kulturfokra, ahol az 
ambíció és szeretet, az ész és a sziv, 
ez a két csodálatosan szép, termékeny 
élelvirág, össze nem borulhat egy har
matos-könnyes csókban; amig az egyik 
a másikat meg nem termékenyítheti

annyi könny, panasz a világon. Talán 
meg is hal a bűn... hogyha egyszer 
a szeretetnek és a értelemnek életfája 

meg közénk a nyugalmat, a harmóniát. I virágba borulhat s az ész és s z í v  szerel-
- mének pompás virága elborítja majd ezt

a keserves, bomló világot !
Elismerjük és valljuk, hogy — amint 

egy Író mondotta, — a világnak 
uralkodó csillagzata a tudás. De mi 
sietünk hozzá tenni, hogy a lelke pedig 
a szeretet. Igazi, meleg, eredményes 
kulturélet el sem képzelhető s z í v , sze- 
szeretet nélkül. Most látjuk csak annyi 
kísérletezés és sok-sok kilátástalan út
keresés után, hogy a tudás nem minden. 
A tudás nem veszi le egünkről a min
dennapi élet problémáinak psillagát. Az 
életnek ezer olyan kérdése kínoz, ahol 
a tudás nem ad enyhületet. Ezekben a 
magunkba mélyült, ünnepi percekben 
látjuk igazán, hogy hazaszeretet, egy
más szeretete, vallás, összetartozás nem 
puszta jelszó s hogy jóknak, őszintéknek, 
igazaknak kell lennünk egymáshoz. Hogy 
egymásra vagyunk utalva, becsülnünk, 
szeretnünk kell egymást: s hogy főké-
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pen szeretnünk kell Téged, te sokat 
szenvedett édes Hazánk, mindenen ke
resztül és mindenek felett, ha élni aka
runk, erősek és boldogok akarunk lenni.

Sokat várunk hát tőled újév! Boldo
gabb uj évet!... Igazi boldog, igazi uj 
esztendőt!... Várjuk a Messiást, aki 
meleg szivével és erős kezével hidat 
ver szivtől-szivig, nemzettől-nemzetig s 
akinek az erős, boldog szivéből úgy fog 
kiáradni a szeretet forró fényessége, mint 
amikor régi bemohosodott toronyablakot 
kitárnak az édes napsugárnak... Hogy 
rebbenek szét a pókok, a denevérek. 
Hogy törpülnek el az intrikák nagy mes
terei. . Hogy kondul meg a harang, 
tisztán, hivogatóan... és hogy eljön majd 
a Te országod...

Egy boldog, egy nagyon boldog uj 
esztendőt várunk !

kjn tándi keserüviz 
a  term észetes

gyorshashajtó
elég 3 uiinyi

Vidám búcsú az 
óesztendöiöl.

A mai időkhöz mért kissé lefokozott j 
hangulatban ugyan, de a hagyományos] 
jókedv jegyében búcsúzott el a város 
apraja-nagyja az 1940. esztendőtől és 
köszöntötte reménykedően és bizakodva j 
az 1941. évet.

A családi összejöveteleken kívül tár- [ 
sadalmi egyesületeink gondoskodtak 
arról, hogy az óesztendő utolsó óráit j 
tagjaik és azok vendégei vidám szóra- j 
kozásokkal tölthessék el.

A „Három Rózsa" emeleti termében 
a megye minden részből szépszámú 
szilveszteri társaság gyűlt össze, amely í 
a hajnali órákig maradt együtt az igazi 
gömöri jókedv jegyében.

A Polgórikörben válogatott és nivós 
műsor szórakoztatta a megjelenteket. 
Rdcz András gazdasági iskolai tanár és 
Gabonás Tibor szereplése művészi él
mény volt. Az előbbi gordonkán cigány
zene kiséret mellett játszott magyar j 
nótákat, az utóbbi pedig hegedűszóló
jával aratott nagy sikert. Kovács Gyula 
ny. igazgató-tanitó olvasott fel egy köl-j 
tői erővel megirt és az óesztendőt talá- J 
lóan jellemző elégiát. Nagy Kamii jól 
előadott versesköszöntőjévei ^búcsúzott 
az óévtől és üdvözölte az újat. Mindkét 
vers két ismert poétánk remekműve 
volt.

A Katolikus Körben egyfelvonásos 
kis tréfa nyitotta meg a műsort. A hely
zetkomikumban bővelkedő darabban 
ifj. Szécsy Kálmán, Gulyás Erzsébet 
Szkaliczky Lenke, ifj. Szőke János, Gonda 
Márton és Polenkovics József jeleskedtek. 
Sipula Béla uj oldaláról mutatkozott be. 
Kellemes hangján magyar nótákat éne
kelt nagy tetszést aratva. Ügyesen tán
colt Szkaliczky Lenke. Deák László 
kedves monológjával és ifj. Szőke János 
ötletes konferálásával sok tapsot érde
melt ki. Az óesziendöt Udvardy Erzsé
bet búcsúztatta mélyen álérzett előadás
ban, mig az újévet i f j  Szécsy Kálmán 
köszöntötte vidám hangulatban.

Az Iparoskörben hasonlóan egyfelvo
násos tréfa emelte a hangulatot, amely
ben Durda Jánosné, Murányi Editke, 
Sipula Béla és Dropka Géza gondos
kodtak a humorról. Fejes János elmés 
konferálása, Sipula Béla magyar dalai, 
Dropka Géza és Gecse Gyula viilám- 
tréfái nagy tetszést váltottak ki. A mű
sort if j. Szécsy Kálmán nagyszerűen 
kidolgozott és zajos tapsokat kiérdemelt 
spanyol tánca vezette be. A szilveszteri 
előadások lelke volt egyébként a való
ságos színészi készséggel megáldott ifj. 
Szécsy Kálmán, aki nagysikerű táncát 
mind a három körben bemutatta, igazi 
kabarésztárként „pendlizve" — egyiktől 
a másikig. Teljesítményének nagyságát 
fokozta másirányu szereplése is.

Valamennyi mulatságon a cigány- 
zenekarok hangjai mellett áldozott az 
ifjúság a tánc istennőjének, hogy a szil
veszteri önfeledt jókedv legalább, egy 
éjszakára elfelejtesse az élet elmúlt és 
még előttünk álló gondterhes pillanatait.

Gimnáziumi tanulók osztályozásának 
több szempontjai.
Irta : vitéz Fábián Vilmo8

— Befejező közlemény. —
Legelőször is a szülői elfogultság, 

amelytől nem mentes egyetlen szülő 
sem, akármennyire is akar igazságosnak 
látszani. Mert melyik szülő nem szeret
né, hogy az ő gyermeke külömb legyen 
a másénál, lehetőleg mintagyermek?! A 
szülői elfogultság pedig, — ha még 
olyan kismérvű is — akadálya a tisz
tánlátásnak. Ha aztán ez az elfogultság 
úrrá lesz a lélek felett s elnémítja az 
igazságérzet szavát, akkor az illető tel
jesen képtelenné válik gyermekével 
szemben a helyes bírálatra. Az ilyen 
szüiő szentirásnak veszi majomszere
tettel körülrajongott gyermekének min
den egyes szavát, nála hitelre talál a 
gyermek minden védekezése s az ilyen 
szülő gyermeke még véletlenül sem hi
bás. Itt mindig csak a tanár a hibás, 
akinek rosszindulata, szigorúsága okozza 
egyedül a rossz magaviseleti jegyet, 
vagy az elégtelen osztályzatot. S mivel 
otthon mindig csak ezt állítják oda az 
eredménytelenség okozójának, a gyer
mek végül is elhiszi, hogy igy van és 
nem másképen. És ettől a téves fel
fogástól nem tud szabadulni még "fel
nőtt korában sem. Gyűlölettel, harag
gal fog visszaemlékezni az iskolára és 
tanáraira abban a meggyőződésben, 
hogy valamikor igazságtalanságot kö
vettek el vele szemben. Az ostoba, rövid
látó szülői elfogultság egész életre meg
zavarta, megmérgezte a viszonyt gyer
meke és az iskola között... De nem 
időzöm tovább ennél a kérdésnél. Hogy 
mire vezet a szülői elfogultság s hogy 
az ilyen légkörben felnőtt, elkényeztetett 
gyermekek, milyen hálátlapok tudnak 
lenni nemcsak az iskolával, hanem sok
szor a saját szüleikkel szemben is, arra 
nézve elég szomorú példát produkál az 
élet s többé-kevésbbé mindenki ismer 
ilyen emberpéldányokat.

Második oka a nagy eltérésnek a ta
nulók elbírálásánál a szülő és tanár 
felfogása között a szakképzettség teljes 
hiánya a szülők 90°/0-árt ál, mig a fenn
maradó 10Vo-nál valamennyire pótolja 
ezt a műveltség magasabb foka, az in
telligencia és az igazságra törekvés. A 
szakképzettség hiányát rendszeres ön
műveléssel, szakkönyvek olvasásával 
lehetne és kellene pótolni. Azonban a 
legtöbb szülőnek nincsen erre sem ideje, 
sem pénze, sem hajlandósága. És itt az 
iskolánkivüli népművelés tehetne na
gyon sokat pedagógiai tárgyú előadások 
rendezésével, a népkönyvtárak részére 
pedagógiai szakmunkák beszerzésével, 
hogy igy lehetővé váljék a tisztultabb, 
egészségesebb felfogás terjedése s ez
zel az iskola és társadalom közelebb- 
hozása egymáshoz.

A szülők és iskola felfogásában mu
tatkozó óriási eltérésnek harmadik oka 
az, hogy a szülőt elsősorban és mindé 
nek felett csak a saját gyermeke érdekli, 
csak annak a sikerét, vagy sikertelen
ségét látja, a többivel nem törődik. Te
hát a tanulótársak közösségéből kisza
kítva szemléli gyermekét. Nincsen al 
kalina másokkal együtt látni, azokkal 
összehasonlítani s azok előmeneteléhez, 
magaviseletéhez viszonyítva alkotni meg 
róla az Ítéletet. Pedig ez a helyes meg 
Ítélésnek elengedhetetlen előfeltétele.

Ez a legfőbb magyarázata annak, 
hogy aztán saját gyermekéről egyoldalii 
Ítéletet alkot, amely legtöbb esetben 
nem vág össze a tanár Ítéletével, sőt 
azzal sokszor homlokegyenest ellenke
zik. A tanár állandóan több tanulóval, 
egész osztállyal, 40—50—60 gyermekkel 
áll szemben s ebben a közösségben 
látja, hallja, értékeli az egyes tanulót is. 
Nap-nap után, óráról-órára alkalma van 
összehasonlítani a jót a kevésbbé jótól, 
vagy a gyengétől, illetve rossztól meg- 
külömböztetni, a jókat külön csoportba 
foglalni és az egy csoportba tartozók 
között is minőségbeli kíilömbségeket 
konstatálni. Így amikor Ítél és osztályoz, 
felül tud emelkedni az egyesek érde
kein, egyéni szempontokon s magasabb 
nézőpontról bírálja el tanítványait.

De szeretném olykor az elfogult szü
lőt észrevétlenül "alanti spanyolfal mö
gé elbújtatni, hogy saját fülével hallja

a tanulók feleleteit s lássa azt, hogyan 
viszonylik az ő gyermekének felelete a 
többiéhez. Talán akkor kinyílnék kissé 
a szeme s rádöbbenne arra, hogy amit 
ő otthon fia leckéjének felkérdezésekór 
kifogástalan feleletnek minősített, ami
re szerinte a tanár csak egyest, legrosz- 
szabb esetben kettest adhat, az bizony 
más tanulók feleleteihez viszonyítva 
gyenge elégséges, vagy talán szánalmas 
vergődés. Majd mindjárt máskép nézné 
a saját gyermekét s máskép Ítélné meg 
a tanár munkáját is.

Az elmondottak után senki előtt sem 
lehet kétséges az, hogy a tanulók el- 
birálásának kérdésében óriási ür tátong 
a tanár és a szülők egyrészének felfo
gása között. Pedig amig ez az ür fenn
áll, addig igazi együttműködésről nem 
lehet szó az iskola és társadalom kö
zött. Itt tehát tenni kell valamit abban 
az irányban, hogy ez az ür kisebb le
gyen s a két tényező tőle telhetőleg 
támogassa egymást a nehéz munkában. 
Ez mindkettőnek közös érdeke, hiszen 
gyermekeinkről, a jövő nemzedékről 
van szó, amelyért semmiféle áldozatot 
sem szabad sajnálni.

A tanár és az iskola 100 százalékosan 
megteszi a magáét akkor, amikor nem 
törődve a kicsinyes megjegyzésekkel, 
alantas kritikával, sokszor a szidalmak
kal és hántásokkal, minden erejét és 
idejét az ifjúság tanításának, nevelé
sének szenteli. Sőt ezen túlmenően is 
meg akarja tenni kötelességét abban 
az irányban, hogy a két tényező közti 
távolság, — ha már egészen el nem 
tüntethető, — de legalább minimumra 
redukáltassék.

Mi lehet az iskola részéről a további 
feladat? A szülők és a társadalom fel
világosítása, tájékoztatása. Meg kell ér
tetni az iskolán kiviil álló elemekkel, 
hogy a tanulók elbírálásánál vannak 
domináló szempontok, vezető irányelvek, 
melyeket nem lehet figyelmen kiviil 
hagyni sem szülőnek, sem tanárnak : 
megvannak az előírások, a felettes ha
tóságok utasításai, melyek megkötik a 
tanár kezét és megvan mindenek felett 
a legfőbb szempont: az igazságé, mely 
egyaránt kötelez mindenkit.

És itt könnyen felvetheti valaki azt a 
kérdést, hogy van-e tulajdonképen szük
ség az osztályozásra. Nem lehet meg 
e nélkül az iskola? Hiszen az egész 
osztályozás egy felesleges rossz, ami 
csak arra való, hogy a tanulókat idege
sítse és a szülőket bosszantsa. A kér
désnek ezt az oldalát csak röviden 
érintem. Vannak olyan pedagógusok, 
akik mellőzendőnek tartják a tanulók 
osztályozását több oknál fogva. Az 
egyik azt mondja, hogy károsan hat a 
gyermek idegzetére s hátráitaíja az 
egészséges fejlődésben. A másik szerint 
beteges versengést eredményez, ez pe
dig irigységet, ellentéteket szit a tanu
lók között, amit minden áron ki kell 
küszöbölni az iskolából. A harmadik 
azzal érvel, hogy az osztályozás soha
sem lehet teljesen igazságos, mert szub
jektív szempontok érvényesülnek benne, 
nagyon függ a tanár egyéniségétől, han
gulatától.

Az osztályozás híveinek ezekre a vé
leményekre megvan a felelete. Az első 
érvre a felelet igy szol: „Az iskola az 
egészséges idegzetű tanulók otthona s 
az ilyen tanulóknál a feleléssel nem 
mindig jár együtt szükségképen a féle
lem is. S ha mégis igy volna, akkor 
sem lehet mellőzni az osztályozást. A 
tanulót hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy 
idegein uralkodni tanuljon és törekedjék 
legyőzni a félelmet. Az élet sem kíméli 
az emberek idegeit, az egész élet egy 
kemény idegpróba, amire inár az isko
lában elő kell készíteni a növendékeket." 
Ami a beteges versengést illeti, — 
mondják az osztályozás hívei — az 
nem lehet szabály, mert legfeljebb csak 
elvétve fordul elő egyeseknél, tehát nem 
általánosítható. Arra az állításra pedig, 
hogy az osztályozás sohasem lehet tel
jesen igazságos, az a felelet, hogy az 
osztályozásba tényleg vegyülnek szub
jektív szempontok s az egyik tanár 
enyhébben, a másik szigorúbban Ítél,

de az eltérés még sem olyan nagyfokú, 
hogy az hátrányára válnék az iskola és 
ifjúság ügyének.

Jómagam mint fanárember természe
tesen az osztályozás hive vagyok s azt 
hiszem, kevés kivétellel minden tanár 
igy gondolkozik, ha pedig az ellenkező 
véleményen volna, akkor kénytelen vol
na meggyőződése ellenére cselekedni, 
mert az előírások kötelezik az osztályo 
zásra. Mi is tehát az osztályozás és mi 
a célja? Nem egyéb, mint bizonyos 
szempontok szerint való csoportosítása 
embereknek, vagy dolgoknak. Enélkiil 
nem lehet meg senki sem. A földműves 
osztályozza a földjét termékenység, ho
zamképesség szempontjából, terményeit 
minőség szerint, az embert osztályozzák 
a külömböző tudom-ányok, statisztikák, 
nyelv, vallás, foglalkozás, vagyoni hely
zet, politikai megbízhatóság stb. sze
rint, a tudományos ismereteket össze
függéseik alapján, a tanulókat pedig 
osztályozni kell a jelenleg érvényben 
levő előírások értelmében magavise
let, rendszeretet és tanulmányi előme- 
tel alapján.

Az osz-tályozás célja legelső sorban a 
megismerés. Ha csoportokba nem szed- 
nők, nem osztályoznók az embereket és 
dolgokat jellegzetes tulajdonságaik alap
ján, képtelenek volnánk megismerni 
őket. Osztályozás alapján jutunk a meg
ismeréshez. Amikor tehát a tanár ősz 
tályoz, akkor egyúttal megismer, alapo
sabb ítéletet alkot tanítványairól.

Az osztályozás másik célja a meg
rostálás, kiválogatás: szelekció, amelyre 
feltétlenül szükség van a középiskolá
ban főleg akkor, amikor oda nem való 
elemek rohanják meg, amikor tehát túl
termelés áll elő és az a veszély fenye
get, hogy a főiskolák, egyetemek és a 
külömböző életpályák nem lesznek ké
pesek befogadni és elhelyezni a közép
iskolák által kibocsátott, érettségivel 
rendelkező tömegeket. Sem az államnak, 
sem a társadalomnak nem lehet u. i. 
feladata, hogy ilyen módon növeltessék 
a szellemi proletárok száma.

Más szempontból is elkerülhetetlen 
az osztályozás. Megkívánja az emberi 
természet is. ügy a gyermek, mint a 
felnőtt kiváncsi a mások véleményére 
és arra, hogy miképen vélekednek az ő 
munkájáról, hogyan értékelik azt. A ta
nuló az osztályozásból szerez tudomást 
tanárainak Ítéletéről, abból látja, hogy 
jól dolgozoit-e vagy sem, meg vannak-e 
elégedve munkájával, vagy pedig kí
vánnivalót hagy az maga után. A szü
lők is intő és rovó cédulából, osztályo
zásból szereznek tudomást gyermekeik 
munkájáról s ahhoz szabják a további 
lépéseket.

Es végül ne felejtsük el az osztályo
zásnak egy másik célját sem 1 Hogyan 
tudná az iskola fegyelmezni, rendben 
tartani sokszáz növendékét, hogyan 
tudná a tanár jobb, eredményesebb mun
kára, nagyobb szorgalomra serkenteni 
őket, ha nem volna ott a notesz és a 
minősítés, ha nem kellene tartani a 
nebulóknak a rossz magaviselet! jegytől, 
vagy a rovástól és elégtelentől?! E nél
kül a mérséklő eszköz nélkül szétzül- 
lene az iskola.

Ha tehát osztályozás nélkül az iskola 
nem. lehet meg, akkor az a kérdés, 
hogy milyennek kell lenni az osztály
zásnak. Egyszerű a felelet : nevelő ha
tásúnak. Jól jegyezzük meg magunknak 
azt, hogy az osztályozással elsősorban 
nevelni és nem büntetni akar az iskola. 
Minél érettebb a növendék, annál na
gyobb az osztályozás nevelő hatása. Az 
elemi iskolást legfeljebb csak addig ér
dekli az osztályzat, amig megkapta érette 
a dicséretet, illetve a dorgálást vagy 
büntetést s azután napirendre térve a 
dolog felett megy az ö kedvtelései, já
tékai után. .

A serdülő ifjú már máskép nézi az 
osztályzatot. Először is azért, mert ben
ne már megvan a saját értékének a tu
data, másodszor pedig azért, mert el
várja, valósággal megköveteli az osztá
lyozó tanártól az igazságot s ha ezt 
meglátja, felfedezi annak eljárásában, 
akkor a szigort is könnyebben elviseli, 
megbocsátja neki. Legszebb kritika, amit 
egy tanuló a tanárára mondhat: szigorú, 
de igazságos. Az ilyen tanár Ítélete, 
osztályozása azért bir rendkívüli nevelő 
hatással, mert a tanuló összevetheti 
saját ítéletét a tanáréval s ezáltal fejlő
dik önismerete igazságérzete és saját
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magával szemben is igazságosabb mér
téket tud alkalmazni.

Befejezésül hadd soroljuk fel azokat 
a főszempontokat, amelyek a jelenleg 
érvényben levő gimnáziumi rendtartás 
értelmében a tanulók elbírálásánál irány
adók kell, hogy legyenek. Nem árt, ha 
olvashatják az érdekeltek, mivel egyszeri 
hallásra úgy sem lehet megjegyezni 
mindeniket. A magaviselet elbírálása és 
a magaviseleti érdemjegyek megállapí
tása a tanuló egyéniségének következő 
vonásai alapján történik :

a) valláserkölesi meggyőződés; b) 
nemzeti érzés, hazafias magatartás ; c) 
jellembeli tulajdonságok (egyenesleikíi- 
ség, jóindulat, akarati fegyelmezettség, 
tisztelettudás stb.); d) kötelességtudás 
és szorgalom ; e) magatartás az iskolá
ban és az iskolán kívül; f) a tanuló
társakra gyakorolt hatás.

A rendszeretet elbírálásánál a követ 
kező szempontok veendők figyelembe : 

a) a tanuló testi gondozottsága ; b) 
ruhájának gondozottsága; c) könyveinek, 
író' és rajzszereinek gondozottsága ; d) 
dolgozatainak és rajzainak kiállítása 
(külalakja); e) iskolába járásának pon
tossága ; I) a reábizott (pl. hetesi) teen
dők elvégzése ;

Az előmenetel elbírálása és az egyes 
tantárgyak érdemjegyeinek megállapítása 
a következő szempontok figyelembevéte
lével történik :

a) a tanuló tárgyismerete; b) fel
fogó és Ítélőképessége; c) érdeklődése 
és figyelme; d) kifejezőképessége; e ) ; 
önállósága ; f) kötelességteljesitése.

Csak az a tanuló kaphatja meg a 
jeles érdemjegyet, aki mindezekben a 
tulajdonságokban erős, kitartó és tanuló
társai közül kiválik, úgy hogy minta
képül szolgálhat s ezáltal társaira jóté
kony hatást tud gyakorolni.

Az elmondottakat összefoglalva meg
állapíthatjuk, hogy osztályozni kell és 
az osztályozás nem felesleges rossz, 
hanem szükséges jó, mert általa — ha 
az igazságos — fejlesztjük a tanulók 
erkölcsi érzékét, erősítjük akaratát, nö
veljük kötelességtudását, tágítjuk isme
retkörét, értelmét s igy tesszük képessé 
őket a szépnek, jónak, igaznak nem
csak a megismerésére, hanem a cselek
vésére is.

Vége.

*A  MOVE-RAFC SPORTEGYLET 
TÁNCMULATSÁGA szombaton este 
8 órakor a „HÁROM RÓZSÁÉBAN. 
Reggelig tartó táncvigalom.

Helyesbbités. A Mária Kongregáció 
és a Szivgárdisták karácsonyi szeretet- 
ünnepségéröl irt múlt heti referádánkban 
a rendező nevét tévesen irtuk. Az elő
adást ugyanis Laurentia hitoktató irgal
mas nővér rendezte nagy sikerrel.

A Magyarországi Kárpát Egyesület
1940. december 22 én lélekemelőén szép 
karácsonyfa-ünnepélyt tartott Ajnácskőn 
a szegénysorsu gyermekek felsegélyezé
sére, amelyen a rimavölgyi osztály is 
képviseltette magát. Az Egyesület köz
ponti választmányának kiküldöttjei Her- 
nády János titkár vezetésével érkeztek 
Ajnácskőre, ahol Pollák János igazgató- 
tanitó magyaros turista szeretettel fogadta 
a vendégeket. A zsúfolásig megtelt 
Kulturház nagytermében gazdag műsor 
várta az érkezőket, mely Pollák jános 
igazgató irányítása mellett Polldk Mar
git, Mazár Etelka és Böszörményi Kató 
tanítónők lelkes segítségével igen jól 
sikerült. A műsor végeztével a Kárpát 
Egyesület áldozatos készségéből mintegy 
180 gyermek részesült cipő, meleg ruha, 
könyv és más értékes ajándékban, 
melyekért Merényi Pál községi jegyző 
mondott meleg köszönetét, azon remé
nyének adván kifejezést, hogy a turista- 
társadalom továbbra is örömmel láto
gatja majd a szép Ragácsot, a sziklás 
Pogányvárat és az egész festői tájat, 
ahol Ajnácskő és környéke mindig nagy 
szeretettel várja a turistákat. Úgy érte
sülünk, hogy az Egyesület központi vá
lasztmánya a rimavölgyi osztály köz
gyűlésén is részt vesz. Ezen sok fontos 
turista ügy, mint a Rimaszombat kör
nyékén létesítendő menedékház, a Szlo
vákiával rendezendő turistaforgalom kér 
dése és a kedvezőbb turista vasúti 
kedvezmények ügye is napirendre 
kerül. (cs.)

Kezdődik a farsang.
Hulló hópelyhek kíséretében szi

laj jókedvvel megérkezett a fiatal
ság legkedvesebb barátja: Karnevál 
hercege. Megkezdődött a farsang. 
A cigányzenés báli éjszakákon 
színes leányálmok fonódnak. Az 
eljövendő Kedvest várja minden 
merengő leányka. Nem hiába, mert 
ilyenkor valóban megsokszorozód
nak az eljegyzési hírek, sőt az sem 
ritkaság, hogy a farsang elején 
gyanútlan ifjú a farsang végén már 
a maga lakodalmán táncol.

De igy van az jól. Ezért üdvöz- 
lik kitörő örömmel ifjú és öreg: 
leendő menyasszonyok és leendő 
anyósok Karnevál hercegét.

Hadd kezdődjék tehát a tánc 
gondtalanul, kedvesen, álmokkal 
tele. Hadd gondoljuk mindnyájan 
a fiatalságon cs saját fiatalságun
kon elmerengve, hogy az élet: 
álom csupán.

— Eljegyzés. Tóth Ilonkát eljegyezte 
Palocsdnyi László, Tornaija.

— Eljegyzés. Szoyka Máriát eljegyezte 
Szilágyi Dezső, Zahar. (M. k. é. h.)

Újévi üdvözlések. Az újév alkalmá
ból január I-én a vármegye tisztviselői, 
élükön dr. Horváth Árpád alispánnal 
felkeresték dr. runyai ’Sóldos Béla fő
ispánt, akit a vármegye alispánja ben
sőséges meleg szavakkal köszöntött és 
részére a vármegye tisztikarának szivből 
jövő jókívánságait tolmácsolta. A vár
megye tisztviselői az ujesztendő első 
napján megjelentek dr. Horváth Árpád 
alispán előtt is, akit Igaz Lajos várme
gyei főjegyző üdvözölt. — Rimaszombat 
megyei város tisztviselői Szilveszter 
napjának délutánján Éva László polgár- 
mestert keresték fel. Dr. Gabonás János 
főjegyző polgármesterhelyettes szívélyes 
szavakkal tolmácsolta a tisztviselői kar 
újévi jókivanatait a város polgármeste
rének, aki azt rövid beszédben köszönte 
meg.

— A MÉP vármegyei választmá
nyának értekezlete. A Magyar Élet 
Pártjának gömörmegyei választmánya 
folyó év január hó 12 én Rimaszombat
ban ülést tart, amelyen az összes vár
megyei szervezetek képviselői meg fog
nak jelenni. Az ülés előreláthatólag a 
„Három Rózsa" nagytermében délelőtt 
fél 12 órakor kezdődik. Az ülésre szóló 
meghívókat a MÉP vármegyei elnöke, 
dr. Hisnyay-Heinzelman Béla most küldi 
szét.

Uj vármegyei aljegyzők. A m. kir. 
belügyminiszter Gömör és Kishont vár
megyéhez dr. Tóth Mátyás föispáni 
titkár, vm. aljegyzőnek vm. árvaszéki 
ülnökké történt kinevezése folytán meg
üresedett és az újonnan szervezett vár
megyei aljegyzői állásokra dr. Dóczi 
András vm. közigazgatási gyakornok, tb. 
aljegyzőt és dr. Dobozy László közigaz 
gatási gyakornok, putnoki tb. szolgabi- 
rót nevezte ki.

Jótékony adomány. Egy szilveszteri 
társaság a föispáni inségakció javára 
4970 pengőt adományozott.

Kivételes záróra- meghosszabbilá 
sok. Az ünnepekre és a farsangra a 
helybeli rendőrkapitányság az éjféli 12 
órakor kötelező záróra meghosszabbítá
sára engedményeket tesz. Záróra meg
hosszabbítást — indokolt kérelemre — 
nagyobb bálok alkalmából csak 1941. 
évi február hó 25. napjáig (vagyis farsang 
utolsó napjáig) bezáróan és legfeljebb 
reggel 5 óráig, tánc és teaestétyek alkal
mából pedig legfeljebb éjjel 2 óráig 
engedélyezi. Önként értetődik, hogy az 
u. n. rögtönzött táncok, továbbá nyilvá
nos tánciskolákban a közös gyakorló 
leckeórák (össztáncok) legfeljebb éjjel 12 
óráig tarthatók. Mindazok, akik a fenti 
rendelkezéseket megszegik, kihágást kö
vetnek el és két hónapig terjedhető elzá
rással büntetendők.

Kinevezések a postánál. A magyar 
kir. posta vezérigazatója a rimaszombati 
postahivatalnál Filzy Miklóst I. o. posta
tisztté, Ács Istvánt és Holzman Lászlót
II. o. postatisztekké, Bolha Zsigmondot, 
Antal Jánost és Francsek Lénártot postai 
segédellenőrökké, Sáfrány Gézát pedig
I. o. postai altisztté kinevezte. A Rima
szombatból Nagyszalontára áthelyezett 
Hamza Imre postafelügyelői rangot 
nyert.

Karácsonyfa ünnepély Ragályon.
Ragályról Írják, hogy vármegyénk ezen 
— úgy nevezett — „-zárazvölgyi" kis 
falujában 1940. december hó 22 én este 
a ragályi urhölgyek a még husvétkor 
ugyancsak általuk rendezett jótékony 
célú kabaré előadás jövedelméből a fa
lusi szegény gyermekek téli meleg hol
mival való ellátására karácsonyfa-ünne 
pályt rendeztek, melyen cipők, ruhák, 
sapkák, sálak, meleg harisnyák süte
ménnyel és gyümölcsei együtt kerültek 
kiosztásra. Ezen kiosztás bőségé! nagy
ban elősegítette az a körülmény, hogy 
vármegyénk minden szociális megmoz
dulásában az élen járó főispánja, ár. 
'Sóldos Béla tiz pár cipő és tiz pár 
meleg harisnya ajándékozásával támo
gatta annak idején az előadás jövedel
mét. így lehetővé vált 48 szegény gyer
mek és az elaggott szegénynek megsegí
tése. A kiosztást Ragályi Ferencné és 
báró Ragályi Balassa Lilly-vel az élükön 
a ragályi urhölgyek végezték, boldogan 
gyönyörködvén a fáradozásuk folytán 
megsegített szegény gyermekek és azok 
hozzátartozói nagy örömében.

T i s z t í t s a
jj meg szervezetét a belekben 
1 felhalmozódott salaktól, ha 

nincs is éonen székrekedése

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzin tézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Halálozások, őszinte részvétté érte
sültünk arról, hogy a múlt év december
25-én Budapesten 59 éves korában 
meghalt Máthé Jenő árkormánybiztos- 
sági revizor. Az elhunyt, mint a Gömör
megyei Nép- és Iparbank és az Áru
forgalmi R. T. igazgatója a cseh-szlovák 
megszállás előtti években városunk 
közgazdasági és társadalmi életében 
hosszú éveken át tevékeny és jelentős 
szerepet töltött be. Rendkívül tehetséges 
bankszakember volt és a világháború
ban a város közellátásában ügyes kéz
zel működött közre. Halálát édesanyja, 
özvegye: Máthéné sz. Urbán Anna,
László fia, testvére és kiterjedt rokonság 
gyászolja. A halál hosszas szenvedéstől 
váltotta meg. Temetése 1940. december 
28 án folyt le Budapesten a X. kerületi 
uj köztemetőben.

Csánk István nyug. hercegi uradalmi 
erdőőr 79 éves korában, 1940. dec. hó 

,29-én Rimaszombatban meghalt. El 
hunytat gyermekei, unokái és kiterjedt 
rokonság gyászolja. Temetése az év 
utolsó napján nagy részvét mellett ment 
végbe.

Özv. Gyurovds Istvánná sz. Sipula 
Ilona Amerikában elhunyt. Halálát Rima
szombatban kiterjedt rokonság gyá
szolja.

Pénzügyi kinevezések. A m. kir. 
pénzügyminiszter Lánczy József minisz
teri osztálytanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott miniszteri titkárt valóságos 
miniszteri osztálytanácsossá, dr. Bárdos 
László (Eger) pénzügyi tanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott pénzügyi 
titkárt pedig pénzügyi tanácsossá ne
vezte ki. Az újévi kinevezések során a 
rimaszombati pénzügyigazgatóságnál a 
pénzügyminiszter dr. Héthelyi Dániel 
pénzügyi tanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott pénzügyi titkárt és dr. Ma- 
tolcsi Miklóst valóságos pénzügyi taná
csosokká, vitéz Löcsey Ferenc és dr. 
Drávetzky István pü. segédtitkárokat pü. 
titkárokká, Tasnddy Lajos és vitéz Kö- 
szály János számellenőröket pü. szám- 
vizsgálói cimmel és jeléggel felruházott 
számvizsgálókká, Istók Endre és dr. 
Friedler Kálmán pü. fogalmazókat segéd 
titkárokká, dr. Dókus Károlyt pedig 
ideiglenes minőségi pü. segédtitkárrá 
kinevezte. A rimaszombati m. kir. adó
hivatalnál dr. Imrik Bélát ideiglenes 
minőségű pü. fogalmazóvá, Paul Viktort 
pü. fogalmazóvá és földadó nyilvántartó 
biztossá, Mecséry Jánost pü. fogalmazó 
gyakornokká és földadó nyilvántartó 
biztossá, dr. Nyers János Zoltán deve- 
cseri malomellenőrt ideiglenes minőségű 
fogalmazó gyakornokká, Czére Istvánt 
és Mészáros Józsefet pedig ideiglenes 
minőségű adóhivatali gyakornokokká ne
vezte ki a pénzügyminiszter. A rima- 
szombati pénzügyigazgató Horváth Lajost 
és Rózsajalvy Miklóst pénzügyőri szem
észekké, Döbrössy Istvánt és Haraszty 
Jánost pénzügyőri fővigyázókká ne
vezte ki.

Részvétköszönet.
Édesapánk, illetve nagyapánk halála alkal

mával kifejezett részvétnyilvánitásokért ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Ádám- és Sebő-család.

Kedvezmény az épületátalakitási 
munkákra. A pénzügyminiszter megen
gedte, hogy mindazok, akik 1940. dec.-töl 
1942. dec. 31-ig a visszacsatolt területe
ken épületüket átalakítják abból a cél
ból, hogy azt egészségesebbé és célsze
rűbbé tegyék, — hogy ezen átalakítási 
költség 50 százalékát 5 éven keresztül 
egyenlő részletekben az adónál jóváírják. 
Vagyis az átalakítási költség felét az 
állam válallja magára.

A vasúti személyszállító forgalom 
korlátozása során Rimaszombatból Bu
dapestre továbbra is közlekedik a meg
szokott gyorsvonatpár. (Indul délelőtt 
10 órakor, érkezik este 7 óra 32 perc
kor.) Megmarad a Budapestről éjjel 
2355 perckor induló és ide reggel 6'25 
órakor érkező személyvonat is. (Ez az 
iskolavonat is). A Rimaszombatból 
eddig este 8 órakor induló személyvonat 
Budapestre már délután 6 órakor indul 
(több órai várakozással Feleden és Füle
ken). Miskolc felé csupán kora reggel 
van csatlakozás, de Miskolcról aznap 
visszautazni Rimaszombatba már nem 
lehet.

A kórházi betegek cukorjegye. A
belügyminisztérium felhívást intézett a 
közigazgatási hatóságok vezetőihez és a 
tiszti orvosokhoz, figyelmeztessék a kö
zönséget arra, hogy a gyógyintézetekbe 
történő felvételre jelentkezéskor a beteg 
cukorjegyét az intézetnél le kell adni.

ő s z i  term elésű

la  hasáb és dorong tűzifa,
jutányos áron, azonali házhozszállítás, az udvarban való kirakás és átadás 
mellett kapható. Ugyanott la sziléziai porosz szén előjegyezhető.
NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. RIM ASZOM BAT.
Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben. Telefon 52.

1941. január 5 tői március 31-ig minden vasátnap 
társasu tazás V olócra.

„3 nap a téli Budapesten"
cimii jegyfüzet, amely alapján az 50°/o os v a s ú t i  k e d v e z m é n y  
november hó 15 ike 0 órája és február hó 28 ának 24 órája között

vehető igénybe.
További felvilágosítással a városi menetjegyiroda szolgál

a NEM ZETI H IT E L IN T É Z E T  R . T. h ely iségéb en ,
Telefon 52. Rimaszombat, Deák F.-u. 17.
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Társadalmi naptár.
Január 4. A MOVE — RAFC tánc 

estje a „Három Rózsáéban.
Január 25. A gazdasági iskola tánc

estje.
Február 1. A gimnázium műsoros 

estje a „Három Rózsáéban.
Február 8. A tűzharcosok műsoros 

mulatsága.

Irodalom.

„ Ü z e n e t  a Rim a p a rt já ró l" .
Takács István versei. A „Ma
gyar Gondolat" kiadása, Buda
pest.

Nem véletlen és ritka jelenség, hogy 
ez a kedves táj — a Rima völgye — 
meg tudta fogni a finom lelkű ember 
képzeletét. A táj összhatása, a város 
és környezete, de különösen az emberek 
kedvező témává válnak és abban, aki 
innen máshova került, mindig visszatérő 
és soha el nem felejthető, talán egy 
életreszóló emléket jelentenek. Ha fog
lalkoztunk ezzel a vidékkel — megnéz
tük azt, ami a történelmi irodalomban 
róla szól, bejártuk minden sarkát, meg
jegyeztük a dombokat, a völgyeket — 
falvakat és ennek a kis városnak utcáit 
és alakjait — megértjük Takács Istvánt.

Itt született az „Üzenet a Rima part
járól" szerzője. Ebben a városban töl
tött pár évet, azután a Sors másfelé 
vitte. Most pedig egy szép, Ízléses ki
állítású könyv jelent meg Takács István 
tollából „Üzenet a Rima partjáról" cím
mel. Sokat lehetne róla Írni — érdemes 
elolvasni : csupa lelkesedés a tájék iránt. 
Könnyű ennek a magyarázatát megta
lálni, hiszen ezek a versek a férfiúvá 
lett ember visszaemlékezései ifjabb ko-1 
rára. Ha meg vissza gondolunk arra, 
ami elmúlt, a dolgok kellemetlen esemé
nyektől megfosztva csak jó és szép 
oldalukról merülnek fel.

Nyereség ez a kötet a várost és ezt 
a vidéket szerető olvasóközönségnek. 
Aki ennek a tájnak a szellemét egy 
érző ember lelkén keresztül akarja ma
gába szívni, az olvassa el Takács István 
verseit. Ezekben a versekben megtalálja 
a kicsiségektől mentes szemléletet a 
vidéki életforma iránt. A kötet — igaz 
— nem csak mirólunk szól, más is van 
benne bőséggel. De minket azok kaptak 
meg legjobban, amelyek Rimaszombatról 
és vidékéről szólnak hozzánk, ezért is 
kell számontartani egy pár versét.

„A szombati nagy erdőben" cimü ver
sében igy i r :

A szombati nagyerdőben 
Elnémult a nóta,
Elszakadt a Frici cigány 
Aranyos vonója.
Elnémult a nagyerdőnek 
Tölgyes, fenyves tája,
Elhallgatott a kis Rima 
Hangos csobogása.

A szombati nagyerdőben 
Szól e még a nóta,
Fog-e még szivünkhöz sírni 
A cigány vonója.
Lesz-e még a tölgyes erdőn 
Újra boldog élet,
Midőn hangos mulatóssal 
Szívünk újra éled.

Aki a megszállás ideje alatt távol 
volt szülőföldjétől, vagy attól a kedves 
tájtól, ahol azelőtt kellemes volt az élete, 
egyet érez a költővel.

A magunk részéről örülünk ennek a 
kötetnek és óhajtjuk, hegy a Rima táját 
rajta keresztül minél többen szeressék 

meg. Oltvai F.

A „Hid“ újévi száma csupa ötlet, 
érdekesség és érték. Zilahy Lajos vezér
cikke vezeti be az ünnepi számot, melybe 
Féja Géza, Németh László, Cs. Szabó 
László és mások Írtak cikkeket, novel
lákat, riportokat. Krúdy Gyula ismeret
len regénye és sok olvasnivaló van még 
a „Híd" újévi számában. Egyes szám 
ára 50 fillér. Mutatványszámot készség
gel küld a „Híd" kiadóhivatala, Buda
pest VII. Erzsébet körút 7.

‘ A  P olgárikor ku ltursza ko sztá lya  
té li ciklusénak beosztása.

1. Előadó: Dr. Istók Barna törvény- 
széki biró „Az ásványszén és ásvány
o la j“ .

2. Előadó: Káli Nagy István lanár 
„Ház a jegenyék közölt

3. Előadó: Lackner László zenetanár 
„M i a magyar népdal“. Közreműködik 
a gimnáziumi vegyeskar.

4. Előadó: Szepsy József tanár „Szocia 
lizmus, nacionalizmus és liberalizmus

5. Előadó: Dobos József tanár „Az uj 
francia regény*.

6. Előadó: Kunos András tanár „F iz i
kai előadás“ .

7. Előadó: Dr. Kriesch Lajos főorvos 
„A húszmilliós magyarságéit*.

8. Előadó: Dr. Bolla József tanár 
„József A tilla“.

9. Előadó: Dr. Pazonyi Béla tanár 
„Biológiai téma*.

10. Előadó: Vajda-Szabó Pál tanár 
„Egyszeregytől az integrálig“.

11. Előadó: Dr. Tóth Mátyás föispáni 
titkár „Az u j tisztviselő típus*.

12. Előadó: Kűhne László tanár „A 
dűlő nevek értékelése*.

13. Előadó: Oltvai Ferenc vm, fő
levéltáros „Levéltár és közönség*.

Ezen előadások két hetenként — min
dig csütörtökön este 8 órai kezdettel — 
tartatnak meg.

A kulturelőadások kimagasló ese
ménye lesz a márciusban tartandó

„Kamarazene est* a helybeli zene
iskola tanárainak közreműködésével.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij */* évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujségom-Tündérvósár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/« évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI. Andrássy ut 16.

Nemzeti filmszínház kft.
„A miniszter barátja" c. magyar film

remekkel az uj esztendőt méltó sikerrel 
megkezdő filmszínház ezen a héten nagy
szerű külföldi filmeket visz a műsorra.

Szombaton és vasárnap Iréné Dunne 
vidám alakítása: „Csak egyszer élünk" 
fut a vásznon, amelyben partnere a fia
tal Douglas Fairbanks. A pompás kiállí
tású amerikai filmcsoda szenzációja egy 
kacagtatóan vidám görkorcsolyázóver
seny.

Január 6 án, hétfőn, Vizkereszt-napján 
a régen látott Hans Albers izgalmas 
kalandor története, a „Caniloga hőse" 
a mozgószinház vonzóerejü műsorszáma. 
A kiiünő német jellemszinész társszerep
lői Charlotte Susa, Hilde Sessak és Pé
ter Voss.

Január 7-én, kedden a francia film
gyártás mestermüvét, a „Rácsnélküli 
börtön“-t hozza a mozgószinház. A cirn 
mögött egy leányjavitóintézet rejlik, 
amelynek rejtelmes élete izgalmas és 
megható filmkockákban fut le előttünk. 
Főszereplői a francia szinészgárda leg
jobbjai: Annié Ducaux, Corinne Lucbaire 
és Roger Duchesne. Filléres helyárak, 
UFA híradó.

Január 9 én, csütörtökön újabb, de 
vidámabb francia film, Dániellé Darrieux 
ragyogó vigjátéka: „Kisasszony a mos
tohám !“ fut. A szellemes ötletekkel, finom 
humorral és enyhe pikantériával fűsze
rezett történet Nizzában és Velencében 
játszódik le. A bájos Darrieux partnere 
a nagyszerű humoru Pierre Brasseur. 
A filmet filléres helyálak mellett csak 
felnőttek nézhetik végig.

A jövő szombaton és vasárnap az 
egész országban óriási sikert aratott 
magyar filmdráma: „Mária két éjszakája" 
keiül n űsorra, amelyben az uj magyar 
filmcsillag, Szilágyi Szabó Eszter mutat
kozik be.

MM

I Bejöttek az erős fagyok és sokan nem gondolnak arra, hogy a vízvezetéket 
vizteleniteni kell. Akik meg akarják kímélni a házukat vagy 
lakásukat a csörepedések, dugulások és bontások súlyos költ
ségeitől, forduljanak

S I P O S S  J Ó Z S E F
műszaki vállalkozó, Rimaszombat, Rózsa utca 20. szám alatti 
üzeméhez, ahol e célra állandó kerékpárositott szerelők állanak 
rendelkezésére a nagyérdemű közönségnek.

Telefon utján is rendelkezésre áll az üzem. Kérem a 60. számot felhívni. 
Komoly baj esetén éjjel is rendelkezésre áll ügyeletes szerelő. Tisztelettel:

S IP O S S  JÓ ZSEF
műszaki vállalkozó, oki. gépész, központi fűtés 
vízvezeték szerelő és diszműbádogos mester’
Rimaszombat, Rózsa u. 20. Telefon 60

• •

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön 

séget, hogy

üveg és porcelán
kereskedésemet a posta-épületből a 
Horthy Miklós-tér 9. szám. alá helyeztem 
át. (A volt Heimlich-féle üzletbe).

Kérem a n. é. közönség szives párt
fogását.

Pillár József
üveg és porcelán kereskedő.

A rimaszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

1528/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Vb. Komiszka István és neje, Kohút 

Anna csődtömeggondnoka dr. Dohnányi 
Dezső ügyvéd kérelmére a telekkönyvi, 
hatóság az önkéntes árverést Bakti 
községben fekvő s a bakti 52. számú 
telekkönyvi betétben A. I. 1—2 sorsz 
69/1, 69/2 hrszáin alatt felvett s B: 1 és
2. alatt egészben Komiszka István és 
neje Kohút Anna nevén álló ház 44 sz. 
a. udvar, kert ingatlanra 1 500 pengő 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1940. március hó 29. 
napján délután 15 órakor Baktin a köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem 
adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o a. ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi ‘/o-ára 
kell kiegészíteni.

Rimaszombat, 1940. évi november hó 
15. napján.

Dr. Mosánszky Lothár s. k.
kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül : 

Palugyay Antal
tkvvezető.

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi halóság.

4688/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Ragályi Antal rimaszombati ügy

véd által képviselt Rimaszombati Bank 
r. t. végrehajtatónak Balogh Péter volt 
rimasimonyi lakos (képv. dr. Boross 
Zoltán ügygondnok állal) végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi halóság a végrehaj
tási árverést 12.0C0 Kcs-nak megfelelő 
pengőösszeg tőkekövetelés és járulékai 
be hajtása végett a rimasimonyi község
ben fekvő s á l .  rimasimonyi 57. sz. 
telekjegyzőkönyvben A. 1. 4—5, 7- 16 
sorszám és 274, 381, 540. 630, 709,737, 
815, 886, 989, 1013, 1113, 1224 hrsz. 
alatt foglalt szánlók és rétekből B 5. 
szerint előbb Balogh Péter s jelenleg 
B 19. szerint Balogh Molnár Pál ózdi 
lakos nevén álló ’/« résznyi illetőségre 
623 P. 80 fül. kikiáltási ár mellett;

2. a rimasimonyi 139. sz. telekjegyző
könyvben A 1. sorsz. 184/b hrsz. alatt 
foglalt szántóból B 1. szerint Balogh

Péter nevén álló Vs'ad részre 55 pengő 
60 fillér kikiáltási ár mellett;

3. a rimasimonyi 193. sz. telekjegyző
könyvben A I. 2. 3. sorsz. és 156, 185 
hrsz. alatt foglalt szántó és rétből B 1. 
szerint előbb Balogh Péter s jelenleg 
B 6. szerint Balogh Molnár Pál nevén 
álló Vs'ad részre 132 pengő 80 fillér 
kikiáltási ár mellett;

4. a rimasimonyi 199. sz. telekjegyző
könyvben A I. 1. sorszám és 36. hrsz. 
alatt foglalt ház és közös udvarból B 1. 
szerint előbb Balogh Péter s jelenleg 
B 7. szerint Balogh Molnár Pál nevén 
álló Vs'íid részre 302 P. kikiáltási ár 
mellett elrendelte.

Az árverést 1940. évi április hó 8 
napján délután 15 órakor a községházá
nál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok 1-3 . 
alattiakat, a 4. alatti a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron nem adhaió el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o‘a> ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi %-ára 
kell kiegészíteni.

Feled, 1940. évi december 20 napján.
Dr. Stumpf Pál s. k.

kir. jbsági elnök h.
A kiadmány hiteléül : 

Bcrecz.

3862/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Ifj. Lörincz Józsefné sz. Csuvaj Mária 

mint a Tálra Bank r. t. rimaszombati 
fiókjának engedményese, várgedei lakos 
végrehajtatónak Telek Ferenc, Telek 
Ferencné sz. Szekeres Julianna és Sze
keres András végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
1265 P. 71 fiil. tőkekövetelés és járulé
kai behajtása végett a Várgede és Ne- 
mesmartonfala községekben fekvő s a 
várgedei 305 sz. tjkvben A+L scr 42, 
43, 44/b/l/b hrszám alatt felvett s B 1. 
szerint Szekeres Júlia nevén álló ingat 
lanra 756 P.,

a várgedei 308 sz. tjkvben A—[-1. sor 
42, 43, 44/b/l/a/l hrszám alatt felvett 
s B 1. szerint Szekeres Júlia nevén 
álló ingatlanra 400 P.

a várgedei 312 sz. tjkvben A—j-1 sor 
42, 43, 44/b/l/a/2/b/l hrszám alatt fel
vett s B 1. szerint Szekeres Júlia nevén 
álló ingatlanra 900 P.

és a nemesmartonfalai 199. sz. tjkvben 
A-f-1 sor 58/2/b hrszám alatt felvett s 
B 8. szerint Szekeres Júlia nevén álló 
ingatlanra 300 pengő kikiáltási ár mel
lett elrendelte.

Az árverést 1941. évi január hó 10. 
napjának délelőtt 11 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Feled, Főtér 5 sz.) 
fogják megtartani.

Az árverésre kerülő várgedei 305 és 
nemesmartonfalai 119 sz. tjkvben foglalt 
ingatlanok a kikiáltási ár felénél ala
csonyabb áron és várgedei 308, 312 S2. 
tjkvben foglalt ingatlanok a kiáltási ár 
Vs-nál alacsonyabb áron nem adha
tók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/o-a, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
*/o‘ára kell kiegésziteni.

Feled, 1940. szeptember 21. napján.
Dr. Soós Albert s. k.

kir. járásbirósági elnök.
A kiadmány hiteléül: 

Berecz

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Mikiós-tér 9. szám).


