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A LEGNAGYOBB ADAKOZÓ.
A néphagyomány a Miklós-napot a jóságos Nicolo olasz püspök 

emlékére ünnepli, aki a legenda szerint a szegényeknek, elhagyatot
taknak, árváknak bőkezű pártfogója volt. Ennek emlékére van a 
Miklós-nap ajándékozással egybekötve.

A magyar nemzet ezen a napon legnagyobb adakozójának név
ünnepét ünnepli. A magyar nemzet december 6-án meghajtja a leg
őszintébb hála és elismerés lobogóját vitéz nagybányai Horthy Miklós 
személye előtt, a magyarság legönzetlenebb adakozója előtt.

Horthy Miklós odaadta önmagát, életét, egész munkáját nemze
tének. Amikor a nemzet elvesztette önön-lelkét, s tanácstalanul állott 
egy vesztett háború, egy megcsonkított ország mellett: Horthy Miklós 
az élre állott, s a népnek, az elszakított magyarságnak példányképet 
adott: vitéz Horthy Miklós arcát, beleírta nemzete szivébe a hősi szellemet, 
hősi életformát, hősiességet a nincstelenségben, hősiességet a megalázott- 
ságban. Példaképet adott nemzetének rendíthetetlen hitéletével, ke
mény Istenben való bizodalmával és egetvívó reménységével. Az a 
nép, amelynek vezére, vezérlőlelke olyan egyszerűen, olyan magasz
tos egyszerűségben él, mint ő, van élni abban hit, jog és erő. Az ö 
lelke meghozta gyümölcsét, a népe a megcsonkitottság 20 éve alatt 
az ö lelke fuvallatától újjászületett, az ő szíve nemes indításaiból 
megnemesült nemzete szíve s törhetetlen akaratereje nemzete akaratere
jét keményre edzette.

A legnagyobb adakozó, amidőn népének lelkében kifeslettek az 
az uj élet bimbói, amikor népének lelkében megkondult az uj, önoda- 
áldozó magyar élet jelszava, amikor a nép leikéből kicsapott egy 
szebb, magasztosabb honszerelem lángja, politikájának, hűséges ki
tartásának, áldozatos életének gyümölcseképen, nemzetének vissza- 
szerzi a Felvidéket, s mint egy szoborrá merevedett hadi Isten a ma
gyar legendák szimbólikus fehér lován bevonul Kassára, s a nagy 
fejedelem városában atyai keblére ölel mindenkit, magyart, szlovákot 
egyaránt; haza hozza Erdélyt, s a nagy eszmény: Hollós Mátyás szob
ránál hirdet közkegyelmet, bünbocsánatot. Szent László városában az 
örök magyar sirjától nyer ihletet Nagymagyarország megteremtésére, 
feltámasztására; kiadja a jelszót: „magyarok a Délvidéket szerezzétek 
vissza", s 22 évi rabság után Szabadka, Zombor, Újvidék — Horthy 
Miklós a te hited, tűrésed folytán — újból a miénk. A legnagyobb 
adakozó népének adja oda hite, buzgó imádsága gyümölcsét.

Amikor pedig kitör a háború örök ellenségünkkel, az orosszal, 
amikor szövetségeseink elindulnak a leszámolásra az istentelenséggel, 
az eszménytagadással, akkor a legnagyobb adakozó felemeli a véres 
kardot, s elküldi könnyes szemmel, vérző szívvel magyar fiait, hiszen 
neki minden csepp magyar vér drága, neki minden magyar seb kü
lön fáj, a becsület mezejére, de odaadja nemzetének a legdrágább 
kincsét, fiát, a Kormányzóhelyettest, a magyar munka, a magyar jövő 
valószinütlenül józanul és tiszlánlátó álomlovagját, aki nem tart igényt 
különleges elbánásra, rangjához méltó és illő megkülönböztetésre, a 
szolnoki vadászrepülők főhadnagya marad, kemény, puritán, dolgozó, 
alkotó — mint édesatyja.

A legnagyobb adakozó odaadta hazájának a legdrágábbat, amit 
egy ember, egy édesatya odaadhat, odaadta fiát, nagy reményekre jo
gosító élete folytatását. Augusztus 20-án a Hadak-utján kigyúlt egy 
csillag és egy deli repülőfőhadnagy a napból aláhullott a sötét éjsza
kába, egy nemzet szíve feljajdult és egy bánattól lesújtott atya, a 
legnagyobb adakozó, katonás léptekkel indult el Gödöllőre, hogy az 
unokával játszadozó nagyanyának elvigye a gyászhirt, azután ada

kozzék tovább és tovább. Megremeg az atya szíve, megrendül Ma
gyarország Kormányzója, amikor a koporsóban megérkezik legszen
tebb adománya, népének odaszentelt szívétől szívedzett magzata, az
tán az adomány nagysága és szépsége fenséges tudatában keményen 
megáll — s ad, adakozik, áld tovább.

Országgyarapitó, országépitő, országmentő vezérünk, eszményünk, 
álmunk, névünnepeden hitvallást akarunk tenni. A haza mindenek előtt. 
Oltárára letesszük életünket, neki kívánjuk áldozni erőinket.

Éretted, áldott életedért, egészségedért, fiadért, korán kihunyt na
punkért, az aranyágacskáért, Nagyurunk imádkozunk — imádkozzunk!!
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Két őszinte miniszteri 
nyilatkozat.

Két fontos miniszteri beszéd 
hangzott el múlt vasárnap. Reményi- 
Schneller Lajos pénzügyminiszter 
a rádióban a takarékossági propa
ganda bevezetéseként beszédet 
mondott, amelyben kifejtette, hogy 
a hadsereg igényeit kell mindenek
előtt kielégíteni és csak a meg
maradó rész a polgári lakosságé. 
Ennek folytán

a polgári lakosság fogyasztá
sánál feltétlenül korlátozásokra 

van szükség.
Szükség van azonban a fogyasz
tásnak a közönség részéről önkén
tesen történő csökkentésére, azaz 
a takarékoskodásra is. Ez minden 
vonatkozásban a háborús gazdál
kodást segiti elő. A rendelkezésre 
álló készletekből több ember igé
nyeit lehet kielégíteni, de

a takarékoskodás eredményei
ből fokozni lehet a termelést is.

A megtakarított pénzt a takarék- 
pénztárakon, biztositó intézeteken 
és bankokon keresztül oda tudjuk 
eljuttatni, ahol az újból a termelés 
és hadviselés céljait szolgálhatja. 
Sokszor a takarékosság nem egyéb, 
mint az egyén szempontjából ér
téktelennek látszó apróságoknak a 
pusztulástól való megmentése. A 
takarékosság segítségével a rongy
hulladékból uj szövet, az ételma
radékból zsiradék vagy szappan 
lesz. A világítás megtakarítása 
anyagot és munkaerőt szabadit fel. 
A kormány takarékossági propa
gandát indított, mivel

általános takarékossági moz- 
*  galmat

kiván életre kelteni. Olyan intéz
kedések is készülnek, amelyek a 
takarékosságot az egyén számára 
fokozottabb mértékben előnyössé 
teszik. A pénzügyminiszter azzal 
fejezte be beszédét, hogy hite sze- i

rint a magyar társadalom, amely 
mindig megértette az idők szavát, 
most is úgy fog tenni, mintha ka
tona volna, s parancsnak engedel
meskedne.

Szász  Lajos közellátási mi
niszter

Kecskeméten a párt körzetvezetői 
értekezletén mondott beszédet. Ki
jelentette, hogy sokszor nyilatko
zott már teljes őszinteséggel a köz
ellátás ügyeiről és most sem mond
hat mást, mint azt, hogy igen sú
lyos helyzetben vagyunk. Számo
kat mondott egész nyíltan, amelyek 
a hiányok mértékét jelzik. Nem tit
kolt el semmit és nem is tehette 
volna, mert ha a közellátás helyze
téről rózsás képet fest és ugyan
akkor olyan intézkedéseket tesz, 
mint amilyeneket kénytelen volt 
tenni, joggal kérdezhetné tőle bár
ki, mi az igaz, az-e, amit mondott, 
vagy az, amit tesz. Teljes őszinte
séggel tárta fel a helyzetet és egy 
pillanatig sem fél attól, hogy ez
zel pánikot kelt, mert tudja, hogy

az ország népe elbírja az 
őszinte szót,

bármilyen súlyos legyen is az. 
Meg lehet mondani, sőt meg is 
kell mondani nyíltan az igazságot 
minden kérdésben. Abból, hogy a 
kenyérellátás biztosítása érdeké
ben Magyarországon, ahol min
denki úgy gondolkodik, hogyha 
más nem is, de kenyerünk az lesz, 
ilyen intézkedéseket kellett tennie, 
le kell vonni azt a következtetést, 
hogy

nem mehetünk tovább azon 
az utón, amelyen eddig halad

tunk.
Uj utakra kellett lépnünk, mert 
nem lehet a közellátást olyan bi
zonytalan tényezőre alapítani, mint 
amilyen a termés-felesleg. A mi-
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niszter ezulán részletesen foglal
kozott az uj terménybeszolgáltatási 
rendelettel és kijelentette, hogy

csak a gazdasági élet irányí
tásával

lehet nem csak most, hanem a 
háborús idők elmúlta után is a 
magyar közgazdasági élet fennma
radását biztosítani.

Megnyílt a NQegylet 
karácsonyi v á s á r a .

Rimaszombat és Vidéke közismert és 
köztiszteletnek Örvendő Nőegyesüiete vá
rosunknak kellemes meglepetéssel szol
gált a vásárral egybekötött fazekas házi
ipari kiállításával, mely december 3 án 
reggel 9 órakor nyílt meg a Horthy Mik
lós-tér 3. szám alatti üzlethelyiségben. 
Naponta 9 —•/, 5-ig, déli szünet nélkül, 
vasár- és ünnepnap 9—1 óráig várja az 
érdeklődőket és vásárlókat.

A kiállításnak létrejötte, ugyiátszik, a 
hármas számhoz fűződik, mert nemcsak 
megnyitásának napja harmadika és he
lyiségének számával is találkozik, de 
három tényező összefüggése teremtette 
meg.

Az áldott görnöri föld alkalmas anyag- 
minősége és a tehetséges népének szá
zados háziipara adott lehetőséget ezen 
művészet terjesztésére.

A kormányzat módot nyújtott minden 
vármegyének különböző adottságainak 
felhasználásával a megélhetésében ve
szélyeztetett lakosság megsegítésére a 
Közjóléti Szövetkezetek utján. Várme
gyénk alispánja a fenti tényezők felis
merésével Tornaiján háziipari osztályt 
állított fel, hol a görnöri fazekasok szak
szerű vezetése mellett népművészetüket 
fejleszthetik, s készítményeik értékesí
téséről gondoskodnak.

A Nőegyesület pedig igaz magyar lé-j 
lekkel támogatja ezen törekvést, segítő j  
kezet nyújtott ennek az ősi görnöri házi- [ 
iparnak, minél szélesebb körben va ó 
terjesztése és pártolása érdekében.

A szép kerámiák, melyek igen alkal
mas ajándéktárgyak, a régebbi időben 
Ibissé elfelejtett és elhanyagolt szinma- 
gyar községek, mint Deresk és Mellété 
mestereinek kezéből kerültek ki. Meg 
kell említenünk a régi minták mesterét, 
Micskei Bartha István bácsit, a rajztech
nikájáról híres Pozsga Andrást, a for
mák és kézügyességével kiváló Molnár 
Ferencet és az agyagiparnak egyik igen 
ü yes és fiatal munkaerejét: Derda Mik
lóst.

A süvetei háziipart mindenki jól is
meri, de ezen népművészetnél a vegyes 
lakosság folytán bizonyos szlovák be
hatások érezhetők. De kevesen tudják 
még Gömörben is, hogy évszázadok óta 
sok más községben is gyúrják az anya
got, festik a szép, ősi magyar mintákat. 
Téry Ferencné, a Közjóléti Szövetkezet 
háziipari osztályának lelkes vezetője a 
mai idők szellemének megfelelően a 
cserépfazék- és csuprokat Ízes lekvárok
kal töltötte meg, melyekhez a gyümöl
csöket reászoruló anyókák és gyerme
kek gyűjtögették. Sokgyermekes családok 
leányai főzték és adott nekik ez a munka 
szép keresetet.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylete kéri a kedves rimaszombati 
közönséget, hogy megértéssel pártolja s 
karolja fel a vásárt.

Az elsötétítés miatt karácsony dél
utánján mondható az éjféli mise.
A Magyar Kurír jelenti : XII. Pilis pápa 
a karácsonyi éjféli szentmisére vonat
kozólag úgy rendelkezett, hogy minden 
államban, ahol a várható légitámadások 
miatt elsötétitési óvóintézkedést kell 
végrehajtani, az éjfélkor mondani szo
kott szentmise már karácsony vigíliájá
nak délutánján elmondható, úgyhogy a 
mise befejezése után még legyen idő az 
elsötétités megkezdéséig. Azok a hívek, 
akik a szentmisén résztvesznek, eleget 
tesznek a karácsonyi misehallgatás köte
lezettségének. A misén áldozhatnak is, 
ha ezt megelőzően négy órán át nem 
ettek és nem ittak, áldozhatnak akkor 
is, ha ugyanez nap reggelén vagy dél
előttjén már egyszer áldoztak.

O f i m A r

Elkészült a hadkötelezettségi adóról és a hadmen- 
tességi váltságról szóló törvényjavaslat.

Reményi-Schneller Lajos pénz
ügyminiszter a képviselőház elé 
terjesztette az egyszeri hadkötele
zettségi adóról és a hadmentességi 
váltságról szóló törvényjavaslatot.

A hadkötelezettségi adót azok a 
katonai szolgálat alól mentesülő 
állitáskötelesek fizetik, akik alkal
matlanságuk miatt katonai szolgá
latot egyáltalán nem teljesítenek, 
vagy akiket póttartalékba helyez
tek, vagy pedig a már megkezdett 
katonai szolgálatuk kitöltése előtt 
a honvédség kötelékéből elbocsát
tattak. Ezek közül a kereset nél
küli kiskorúaknál vagy pályájuk 
kezdetén állóknál, akiknek túlnyomó 
részük szülői támogatásra szorul, 
a hadkötelezettségi adó kivetésé
nél nemcsak a saját jövedelmüket, 
hanem szülőik vagy eltartójuk jö
vedelmét is számításba veszik.

Hadmentességi váltságot min
den olyan állampolgár köteles 
fizetni, aki 24-ik életévét be
töltötte, de a 70-ik életévét 
még nem haladta túl és ezidő- 
szerint katonai szolgálatra vagy 
honvédelmi munkára igénybe 

nem veszik.
A váltság szó nem jelenti azt, 

hogy lefizetésével a szolgálatot meg 
lehet váltani, hanem csak azt, 
hogy ezt a közszolgáltatást mind
azoktól szedi az állam, akik tény
leges szolgálatra vagy honvédelmi 
munkára behívót nem kaptak.

A hadkötelezettségi adó mértéke 
súlyosabb, mint a hadmentességi 
váltságé, mert ez az adó a három

éves tényleges katonai szolgálat 
alóli mentesség ellenében jár, ezt 
egyszersmindenkorra vetik ki, s 
három év alatt kell negyedévi 
egyenlő részletekben megfizetni. 
Ezzel szemben a hadmentességi 
váltság mindig csak a háború vagy 
háborús veszély tartamára vethető 
ki. Beszedésének kezdő és végső 
időpontját a minisztertanács álla
pítja meg.

A hadkötelezettségi adó alapja 
az egyes hozadéki adóknál alapul 
vett jövedelemhez vagy a hoza
déki adók összegéhez igazodik. 
A hadmentességi váltság alapja 
vagy a jövedelmi adóból alapul 
vett jövedelem, vagy a jövedelemre 
következtetést engedő lakás bér
összege. A jövedelem alapján 0.6 
százaléktól 4 százalékig terjedő 
progresszív-kulccsal kiszámított vált
ság és a lakás bére alapján 3 szá
zaléktól 10 százalékig (a kötött- 
bérű lakásban lakóknál 1 száza
léktól 8 százalékig) terjedő prog
resszív-kulccsal kiszámított váltság 
közül azt az összeget kell kivetni, 
amely a kettő közül nagyobb. 
Mindkét adó alól mentességet csak 
az alacsonyabb életszínvonalon élők 
kaphatnak.

Azok, akik a jelenlegi háború
ban három hónapot töltöttek a 
fronton, a rájuk eső hadmentességi 
váltság felét fizetik, akik pedig hat 
hónapot töltöttek a fronton, semmit 
sem fizetnek. Kedvező elbírálás alá 
esnek az elmúlt világháború har
cosai is.

♦♦----------------

Házi és iskolai nevelés.
Irta és a gimnázium szülői értekezletén felolvasta: 

VAJDA SZABÓ PÁL gimn. tanár.

I.
A nevelés célja', hogy a gyermek testi 

és lelki fejlődését előmozdítva képessé 
tegye őt életfeladatainak megoldására, 
egy magasabb életközösség keretében, 
a nemzet életében. A nevelés tehát egy
részt segíteni akarja az embert abban, 
hogy a maga megélhetését biztosítsa, 
másrészt támogatni őt abban, hogy azon
felül magasabbrendü lelki életre emel
kedve, a maga egyéni értékeit kifejt
hesse, s ezzel nemzetének és azon ke
resztül az egész emberiségnek haladá
sához és tökéletesítéséhez hozzájáruljon. 
Ismeretes, hogy az ember egyéniségének 
alapját veleszületett adottságok, hajla
mok képezik, ennek a keretnek tarta
lommal való megtöltése viszont a kül
világtól, környezettől kapott hatásoktól, 
benyomásoktól függ. Az ember termé
szetének legbelső magvát képező szüle
tési adottságokon, az u. n. átöröklött 
tulajdonságokon a nevelés nem sokat, 
úgyszólván semmit sem változtathat. 
— A külső világnak sem minden 
jelensége felelt rendelkezünk, mégis an
nak számos elemét, az ember fejlődésé
nek éppen legeihatározóbb idején, gyer
mekkorában csoportosíthatjuk és kihasz
nálhatjuk ama szempontok szerint, ame
lyeknek érvényesülése a gyermek fej
lődése érdekében a legkívánatosabb. A 
legkörültekintőbb és leggondosabb ker
tészeti ápolás sem érheti el, hogy az 
almafacsemete cseresznyefává fejlődjék; 
a jó talajba való ültetéssel, gondos ön
tözéssel, a káros hajtások lenyesegeté- 
sével azonban nemesebb gyümölcsöt 
termü almafává fog nőni, mintha telje
sen magára hagyjuk a fejlődésében. A 
gondos kertész munkájához hasonló ered
ményt érhetünk el a tervszerűen végzett 
helyes neveléssel is.

A nevelés a primitív viszonyok között 
élő népeknél nem más, mint a szülők 
hagyományos gondoskodása gyermekük
ről, s az együttéléssel szinte önkéntele
nül megy végbe a gyermekeknek a fel
nőttek munkájába való bekapcsolódásá
val és a példák utánzása által. Minél 
magasabb azonban valamely nép kultú
rája, annál több szellemi értékkel kell 
a gyermeket az életküzdelmekre felvér
tezni és a nevelés nem maradhat kizá
rólag a családban, szükségessé válik 
annak megszervezése. Minthogy a jövő 
nemzedék neyelése egyházi és állami 
érdek, annak megszervezését az egyház 
és az állam veszi kezébe, s a nevelés 
terhének egy részét a szülők vállairól 
az iskolára helyezi. A kulturnépeknél 
tehát immár a szülői ház és az iskola 
közös feladata a gyermek testi és lelki 
fejlődésének elősegítése, az egyén érté
kes tulajdonságainak kibontakoztatása a 
nemzet szolgálatába való bekapcsolás 
céljából. Szülői ház és iskola, szülők és 
nevelők nem állhatnak tehát egymással 
ellentétben, mert feladatuk ugyanaz, a 
legszentebb emberi feladat, a magára 
hagyatásban elvadulásra kárhoztatott 
emberpalánták jó gyümölcsöket termő 
nemes fákká való nevelése. A nevelés 
csak akkor járhat eredménnyel, ha terv
szerűen megy végbe. Nem várhatunk 
eredményt tőle, ha az iskolában kapott 
értékeket a szülő nem becsüli meg, ha
nem közömbös, esetleg lekicsinylő maga
tartásával mintegy diszkreditálja az is
kola munkáját. Viszont az iskola mun
kája is csak akkor lesz gyümölcsöző, 
ha tekintetbe veszi a gyermeknek a szü
lői házból hozott szellemi értékeit és 
azokra, mint szilárd alapra épit. Szük
séges tehát, hogy szülők és nevelők mi
nél gyakrabban találkozzanak, hogy a
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szülők megismerjék az iskolát, annak 
nevelési és tanítási eljárását, mert csak 
Így tudják elősegíteni annak nevelő és 
tanító munkáját. Másrészt szükséges, 
hogy a nevelők is megismerjék a szülők 
felfogását, gondolkodását és tőlük, mint 
a gyermek legközelebbi hozzátartozóitól 
ismerjék meg a gyermek értékeit és 
gyengeségeit, hogy nevelő és tanitó mun
kájuk folyamán a gyermek képességei
hez és adottságaihoz alkalmazkodva bele 
tudjanak kapcsolódni a család nevelő 
munkájába. A szoros együttműködés 
szükségességét legjobban belátjuk, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a fiúgyermek 
kb. 24-ik életévében éri el érett korát és 
ennek az időnek legnagyobb részét a 
szülői házban, vagy annak befolyása 
alatt tölti el. A 12 évre tehető elemi és 
gimnáziumi tanulmányok ideje alatt is 
csak a délelőtti órákat tölti a gyermek 
az iskolában, inig a nap többi részében 
és az iskolai szünetekben teljesen a 
szülői házban tartózkodik, nem is szólva 
arról, hogy az egész későbbi fejlődésnek 
alapját képező első 6 évét kizárólag a 
szülői ház, jobban mondva az az édes
anya befolyása alatt éli át. Alapvető 
lélektani jelenség, hogy az első benyo
mások formáló ereje jóval nagyobb, 
mint az utána következőké, s a huza
mosabb ideig tartó és ismétléseknek 
alávetett lelki hatások mindig maradan
dóbbak a rövidebb ideig tartóknál és 
hogy a gyermekkorban látott pé dák 
utánzása, majd tudatos követése a meg
szokás hatalmánál fogva az embernek 
lassankint második természetévé válik. 
Mindezen tényeket tekintetbe véve, vilá
gosan áil előttünk, hogy a gyermek fej
lődésének első alapját a szülői ház veti 
meg és a további kibontakozás irány
vezetésében is neki fog jutni a döntő 
szerep. Nem téveszthetik ezt egy percre 
sem szem elől a szülök, amikor élethi
vatásukkal kapcsolatos elfoglaltságuk 
miatt nem rendelkezvén elegendő idővel 
gyermekük nevelésére, beíratják őt az 
iskolába, amely a műveltség alapját ké
pező szellemi értékeket is jobban és 
nagyobb mennyiségben tudja átadni a 
fejlődő léleknek. Az iskolába való bei- 
ratással a gyermek kikerül a családi 
otthonból. Mit csináljon ekkor a szülő? 
Teljesen átengedje most már a nevelést 
az iskolának, vagy ne vegyen tudomást 
az iskolai nevelés munkájáról? Egyiket 
sem teheti. Az a feladata, hogy bizto
sítsa a családi és iskolai nevelés össz
hangját. Az iskola ugyanis nem veszi le 
a nevelési kötelezettséget a szülő vál
láról. Vállalkozik azonban annak a ne
velési többletnek az elvégzésére, amit a 
6 éves és idősebb gyermek nevelése je
lent. A szülők és nevelők minél gyako
ribb találkozására van tehát szükség, 
hogy a közös teendőket megbeszéljék. 
A munkaközösség eszköze lenne még 
az is, hogy amint a szülök időnkint meg
látogatják a gyermek nevelőit, úgy a 
nevelő is felkeresi a gyermeket ottho
nában. Ilyenképen szülő és nevelő köze
lebb jutnának egymáshoz és jobban 
megértenék egymást.
. Ilyen találkozási alkalom kíván lenni 

a szülői értekezlet, amelynek főcélja a 
szülőknek az iskola munkájával szem
ben tanúsítandó helyes magatartásának 
kialakítása és az eredményt biztositó 
egység megteremtése, a nevelésben. Az 
iskolai nevelésnek ugyanis van egy nagy 
előnye, ami annak egységes voltában 
rejlik. A gyermekek otthonának és kör
nyezetének különbözősége miatt a csa
ládi nevelés terén nehéz, úgyszólván 
lehetetlen egységet biztosítani. E téren 
csak arról lehet szó, hogy általános 
irányelveket adjunk, amelyek a gyermek 
természetének és családi környezetének 
megfelelő módosításoknak vetendők alá.

A szülők élethivatásával járó elfog
laltsága mellett a mákik főok, ami miatt 
a nevelés terhét meg kell osztani az is
kolával, azoknak az ismereteknek a sok
félesége és nagy mennyisége, amelyek
kel a gyermeket el kell látni, hogy az 
eljövendő élelküzdelmekben helyét meg
tudja állni. A mai kultúra oly sok szerte
ágazó ismeretet ölel fel, hogy egy szülő 
sem vállalkozhatik azoknak gyermeké
nek való megtanítására. A műveltség 
elemeit képező általános és szakisme- 
tek megtanítása nehéz feladatot jelent 
mind a tanárnak, mind a tanítványnak. 
Bizonyságot tesznek erről tanítványaink, 
amikor az iskolai élet fegyelmet bizto
sitó szigora mellett a sok tanulnivalót 
tekintik az iskola másik nehéz és kel
lemetlen oldalának. Sokat kell tanulni,
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hangzik csaknem minden diákajakról a 
panasz. Pedig — sajnos — ezen nem 
soka! lehet segíteni, mert az élet hala
dása, a technika, művészet és irodalom 
fejlődése folyton csak növeli az elsajá
títandó ismeretanyag mennyiségét. Ho
gyan lehetünk hát gyermekeink segítsé
gére, hogy el ne vesszenek a sok tanul-1 
nivaló labirintusában, s hogy kedvüket 
ne veszítsék a soha elfogyni nem akarói 
leckék és feladatok rengetegében? Aj 
felelet: meg kell őket tanítani helyesen; 
tanulni. A következőkben a helyes és 
gazdaságos tanítás feltételeit fogom rö
viden kifejteni.

(Folytatjuk.)

A M É P  Iparos és Kereskedő 
S za ko sztá lyé n a k ülése.

A Magyar Élei Pártja rimaszombati 
szervezetének Iparos és Kereskedő Szak
osztálya az Iparoskörben élénken láto
gatott választmányi ülést tartott Gabonás 
István elnöklete mellett. Az elnök üd
vözlő szavai után Szöllősy István szak
osztályi főtitkár a szakosztály szerveze
tének kiépítéséről tartott rendkívül tet
széssel fogadott előadást. Hangsúlyozta, 
hogy a szakosztály jogelődje már a cseh
szlovák megszállás alatt is becsületes 
magyar munkát végzett, amelyet most 
magyar és keresztény szellemben akar 
tovább folytatni az iparosság és a ke
reskedő társadalom gazdasági fellendü
lése érdekében. Majd röviden vázolta 
azokat a teendőket, amely a szakosz
tályra várnak. A háborús időkre utalva 
a belső front megszilárdítására, össze
fogásra és egységre hívta fel végül a 
rimaszombati iparos és kereskedő tár
sadalmat.

Az intézményesebb munka lehetősé
gének fokozása céljából elhatározta a 
választmány, hogy ügyvezető alelnöki 
tisztséget létesít. amelyre egyhangú lel
kesedéssel id. Siposs József műszaki vál
lalkozót választotta meg. A választmány 
ezután még időszerű ügyekkel foglalko
zott, megvitatván egyben a mai bel- és 
külpolitikai helyzettel kapcsolatos kér
déseket is.

Nem lehet politikai propaganda- 
célzatú levelezőlapokat küldeni a 
honvédeknek. Az utóbbi időben egyes 
politikai pártok tagjai megkísérelték, 
hogy politikai propagandacélzatu leve
lezőlapokat küldjenek tábori postaszá
mokra a hadműveleti területen szol
gálatot teljesítő honvéd egyéneknek. 
A honvédségnél mindennemű politikai 
propaganda tilos. Ezért illetékes helyről 
közük a közönséggel, hogy politikai 
propagandát tartalmazó levelezőlapokat 
honvéd egyéneknek ne küldjön senki, 
mert az ilyen természetű levelezőlapo
kat megsemmisítik és Így magántermé
szetű közléseik sem juthatnak el a harc
téren vagy a megszálló csoporinál szol
gálatot teljesítő hozzátartozóikhoz.

G 0

Valótlan hírek a
S e n k i n e  ü ljön  fe l  a

A sertéshizlalás engedélyezésé
vel a közellátásügyi miniszter azt 
a célt akarja elérni, hogy minél 
több legyen az önellátó háztartások 
száma. A miniszternek ezt az in
tézkedését akarják most egyes 
rémhirterjesztők megakadályozni 
azzal, hogy

valótlan híreket terjesztenek 
a beszolgáltatandó zsiradék 

mennyiségről, a
sertések lefoglalásáról, azoknak 
közvágóhídon való levágásáról és 
lenyuzásáról. A Közellátási Hivatal 
felhívja a közönséget, hogy ezeket 
a rémhíreket ne higyje el. A ma-

H IR E R
Miklós napi ünnepi szentmise és 

hálaadó istentiszteletek. December
6-án, vasárnap vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország Kormányzójának 
névnapja alkalmából d. e. 10 órakor a 
katolikus templomban ünnepi szent
misét mondanak. Ugyanakkor a pro
testáns templomokban a vasárnapi isten
tiszteletek keretében a szószékről és 
hálaadó imában emlékeznek meg az 
ünnepi alkalomról. Az ünnepi szent
misére és istentiszteletekre a katonai és 
polgári hatóságok vezetőit és a közüle- 
tek kiküldötteit ezúton hívják meg a 
keresztény egyházak vezetőségei.

Kormányzói elismerés. Magyaror
szág Kormányzója a m. kir. pénzügy- 
miniszter előterjesztésére a pénzügy- 
őrség fennállásának 75. évfordulója al
kalmából a szolgálat terén példás kö- 
telességteljesitéssel és odaadással ki
fejtett munkássága elismeréseként meg
engedte, hogy Kovács Kálmán Félix 
pénzügyőri II. osztályú felügyelői címmel 
és jelleggel felruházott pénzügyőri fő
biztosnak, a rimaszombati tn. kir. pénz
ügyigazgatóság pénzügyőri előadójának 
dicsérő elismerése tudtul adassék. — 
A Kormányzó Ur ugyanebből az alka
lomból Tóth József rimaszombati pénz
ügyőri fővigyázónak a Magyar Bronz 
Erdemkeresztet adományozta.

Igazgatói kinevezés. A Rimaszombati 
Takarékpénztár igazgatósága Káposztás 
László ügyvezető cégjegyzőt igazgatóvá 
nevezte ki. A kinevezést az Egyesült 
Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai 
Takarékpénztár Részvénytársaság köz
ponti igazgatósága a Magyar Általános 
Hitelbank jóváhagyásával megerősítette. 
A kinevezés, amely egy csaknem három 
évtizedes hasznos és szorgalmas munkás
ságot jutalmaz meg, a helybeli pénz
ügyi körökben őszinte örömet keltett 
A Takarékpénztár igazgatóságának nov. 
28 I ülésén dr. Zehery István e. ü. fő
tanácsos, igazgatósági alelnök meleg 
szavakkal köszöntötte az intézet uj 
igazgatóját, aki egyébként a Takarék- 
pénztár vezetését már második éve 
közmegelégedésre látja el. Káposztás 
Lászlónak kinevezése alkalmából a Ta
karékpénztár igazgatóságának tagjai és; 
tisztviselötársai legőszintébb jókiván- j 
ságaikat fejezték ki.

Tanügyi hír. Dusza Béla rakottyási 
áll. népiskolai tanítót és Dusza Béláné 
gortvakisfaludi áll. népiskolai tanítónőt; 
a tankerületi kir. főigazgató a peslvár- ; 
megyei Felsődabas községbe helyezte át.

A kát. férfiak Oltóregyesülete de
cember 11-én, pénteken este 7 órakor; 
a Széman-Intézetben taggyűlést tart.

A jövő évi budapesti vásárok. Az
1943. évi Országos Mezőgazdasági Ki
állítást és Tenyészállatvásárt március 
27-től április 4-ig rendezik meg Buda
pesten. A Budapesti Nemzetközi Vá
sárt a jövő évben is a szentistván-napi 
ünnepségekkel kapcsolatban az év 
augusztus havában fogják megrendezni.

m ö r

sertéshizlalásról.
rém h ir ter je sz tő k n ek .

gánfogyasztásra kerülő sertések 
levágását szabályozó rendelet pon
tosan előírja, mennyi zsiradékot 
kell a hizlalónak beszolgáltatni. 
Ez a mennyiség az első sertésnél 
3 kg, a továbbiaknál 6 kg.

Ezenfelül semmiféle egyéb le
adási kötelezettség nem lesz.

Azok a hírek is valótlanok, hogy 
a sertést közvágóhídon kell levág
ni, továbbá meg kell nyúzni és a 
bőrét beszolgáltatni. A magánvá
gásoknál ilyenféle megkötöttségek 
nincsenek. — A rémhirterjesztöket 
adjuk át a hatóságoknak.

A vármegye ülései. Görnör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
december 9-én, szerdán délben tartja 
rendes havi ülését. A vármegye kis- 
gyülése december 17-én, csütörtökön 
délelőtt 11 órakor tart ülést, ugyanaz 
nap délben pedig a törvényhatósági 
bizottság rendes közgyűlésre ül össze 
a vármegyeháza nagytermében.

Szülői értekezlet. A rimaszombati 
állami polgári fiú- és leányiskola tan
testülete november 30 án szülői érte
kezletet tartott, amelyen a tanulók 
hozzátartozói nagy számban jelentek 
meg. Dr. Szeifarth Vilmos igazgató be
vezető beszédében a takarékosság je
lentőségéről szólott, majd Nagy Oüvia 
tanárnő tartott értékes előadást a szü
lők és tanárok együttműködéséről. Az 
értekezlet után osztályonkénti megbe
szélés folyt le.

Bankszünet. December 7 én, hétfőn 
a pénzintézetek üzleti szünnapot tar
tanak.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik forrón szeretett édes 

jó anyánk elhalálozása alkalmával mély
séges fájdalmunkat személyes részvétük
kel igyekeztek enyhíteni, és mindazoknak, 
akik a végtisztességen megjelentek,ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Id. Rábely Miklósné, 
özv. Perecz Béláné és családja.

Közgyűlés. A rimaszombati Általános 
Temetkezési Egyesület folyó hó 6-án 
d. e. 11 órakor tarja a Katolikus Körben, 
a pénzügyminisztérium rendelete alap
ján, újabb alapszabály-módosító köz
gyűlését.

Az Éneklő Ifjúság hangversenye.
Rimaszombat iskoláinak „Éneklő Ifjú
sága" Kodály Zoltán 60. születésnapja 
alkalmából december 13-án, vasárnap 
délután 5 órakor a gimnázium torna- 
csarnokában ünnepi hangversenyt rendez. 
A gazdag mtlsoru zenei eseményt a 
kassai Rádió is közvetíteni fogja. A 
hangverseny bevételét a rimaszombati 
hadbavonultak hozzátartozóinak segé
lyezésére fordítják. Belépődíj 1—2 50 P. 
Áz ünnepély műsorát a jövő számunk
ban közöljük.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

A határvadászok bábszínháza dec.
6-án, vasárnap délután 3 és 6 órakor 
vidám Mikulás-délutánt rendez a Gond- 
tizőben lévő laktanyában. Színre kerül 
a „GUI Baba".

Karácsonyi ajándék gyűjtés a fiú 
népiskolában. A rimaszombati állami 
fiunépiskola tanulóifjúsága Babits Lász
lódé tanítónő, csoportvezető lelkes köz
reműködésével karácsonyi ajándék-gyűj
tést rendezett a harctéren küzdő hon- 
védeink részére. A kis tanulók jószivvel 
adakoztak, összegyűlt 1100 cigaretta, 
100 csomag gyufa, 25 gyertya, 28 könyv. 
Itnakönyvek, szentképek, zsilettek, ceru 
zák, bicskák vannak még az összegyűlt 
ajándéktárgyak között.

3.

A  tisztán tartott száj

m e g g á to l ja  fo g a i  rom lását. 

A m ind e n n a p i  fogápolás tehát 
az egészség fontos parancsa.

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a

1942. karácsonya a honvédeké. A
hét közepén megjelennek sokezer pél
dányban a leventeifjuság faliképéi, a- 
melyek hirdetik, hogy 1942. karácsonya 
a magyar honvédeké és hozzátartozóiké. 
Ekkor kezdődik meg az egész ország
ban a szeretet hatalmas csatája. Vitéz 
nagybaconi Nagy Vilmos honvédelmi 
miniszter december 13-án a rádióban 
emlékezik meg a leventeifjuság orszá
gos Betlehem-járásáról. A leventeifju
ság ajándékcsomagjait, melyek a ma
gyar társadalom karácsonyfájáról gyűl
nek össze, újév után küldik ki a frontra.

Az elemi leányiskola jótékonycélu 
előadása ma, vasárnap délután 4 óra
kor kezdődik a Polgárikörben.

A magánalkalmazottak nyugdíjügye.
A belügyi, földmlvelésügyi és pénzügymi
nisztériumok illetékes ügyosztályaival 
tárgyalt a Felvidéki és Kárpátaljai Ma
gántisztviselők és Alkalmazottak Szö
vetségének küldöttsége a rokkantság, 
öregség esetére való nyugdíjbiztosítás 
és betegellátás kérdéseinek újabb ren
dezése érdekében. Mindenütt a legtel
jesebb megértéssel találkoztak és kilá
tást nyertek arra, hogy ezen ügyeket a 
jövő év folyamán a kor követelményei
nek megfelelő módon törvényhozásllag 
intézik el. Már most intézkedés történt 
az iránt, hogy az özvegyek járadékai a 
férj által élvezett összegek 50 %-ában 
utaltatnak ki, s hogy az OMBI járadé
kosai a drágasági pótlékot 30 %-ban 
még karácsonyig megkapják. Azon nyug
díjas gazdasági és erdészeti, valamint 
az ezekkel kapcsolatos üzemek alkal
mazottai, akiknek levonását a minisz
térium segélyként már folyósította, e hó 
15 ig az OMBI utján helyhatósági bi
zonyítvánnyal Igazolják, hogy anyagi 
helyzetükben előnyös változás nem 
történt, mert akik ezt nem teszik, a se
gélyt elvesztik. Nyomtatványt erre a 
Magántisztviselők Szövetségénél, Rima
szombatban kaphatnak 50 fillér posta
bélyeg beküldése ellenében.

Csütörtöki napokon Budapestre 
nem lehet csomagot feladni. A buda
pesti csomagkézbesités állandó túlter
heltsége miatt, illetőleg a nagyobb tor
lódás megelőzése végett, a postahiva
talok december hónap 1. napja után, 
további intézkedésig, Budapestre szóló 
csomagokat hetenként a csütörtöki na
pon nem vesznek fel. E rendelkezés 
alól kivételt képeznek a gyógyszertar
talmú és a hivatalos csomagok.

A Tükör decemberi száma Kodály 
Zoltánt méltatja, kiemelve korszak- 
alkotó munkásságának népi, magyar és 
európai jelentőségét. A Tükör Révay Jó
zsef szerkesztésében és a Franklin-Tár- 
sulat kiadásában jelenik meg.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda-
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatást Igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára l/t -ed évre 1'30 P.
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A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg.

A „Híd" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg- 
Egyes szám ára: 50 fillér.

A  tábori postacsom agok 
súlyha tá rát felem elték.

A honvédvezérkar főnöke 1942. 
december 1-től kezdődően a zöld- 
szinü bélyegjegyes tábori postai 
levelezőlap felhasználása mellett 
havonként feladható egy kilogramos 
tábori csomagok súlyhatárát két 
kilogramra emelte fel.

Ezzel egyidejűleg a tábori postai 
árumintaküldemények forgalmát 
megszüntette.

A fentiek alapján tehát tábori 
postai árumintaküldemény nem 
küldhető.

A tábori postai csomagok súly
határának felemelésével kapcso
latban az eddigi tartalom korláto
zást az alábbiak szerint módosí
tották :

a) a tábori csomagokban küld
hető élelmiszer súlya legfeljebb 
egy kilogram lehet;

b) egy tábori postai csomag
ban legfeljebb 200 gram dohány, 
vagy 300 darab cigaretta, vagy 
50 darab szivar küldhető ;

c) a tábori postai csomagokban 
szalonna, kolbászféle és egyéb 
husáru is küldhető az élelmiszerre 
megszabott súlyhatárig (1 kg).

Az egyéb korlátozó intézkedések 
továbbra is érvényben maradnak.

SZÍNHÁZ.
A szini évad „utolsóelőtti" hetét hir

deti a színházi plakát. Azt hisszük, hogy 
a város közönsége nagy többségének 
érzéseit tolmácsoljuk, ha azt Írjuk, hogy 
színészeink bekövetkező távozása szo
morúsággal tölt el. Hiszen

hosszú évek óta nem nyerte meg 
színtársulat városunk igényes kö
zönségének tetszését olyan mérték
ben, mint Galetta Ferenc itt időző 

társulata.
Szinte testvéri szeretet fejlődött ki az 
elmúlt hat hét alatt a közönség és a 
társulat tagjai között. Nemcsoda tehát, 
ha a közönség nagy része annak az óha
jának adott kifejezést, hogy a társulat 
maradjon itt a karácsonyi ünnepek alatt 
is. Galetta Ferenc, a népszerű igazgató 
a hétfő esti előadáson pedig — zajos 
tetszés mellett — annak a hő kiváltsá
gának adott hangot, hogy az annyira 
megkedveli Rimaszombatban szeretné az 
ujesztendőt köszönteni. Bejelentette azt 
is, hogy

sikerült neki Budapesten a legújabb 
darabok előadási jogát megszerezni.

A szintársulat részéről tehát minden fel
tétel adva van ahhoz, hogy a szezont  ̂
meghosszabbíthassák, ami azonban csak 
akkor válik lehetővé, ha a közönség tá
mogatása fokozott mértékben történik 
meg. Az elmúlt héten ugyanis — talán 
a hónap vége miatt — ellanyhult a lá
togatási kedv, pedig két hangulatos ope
rettet és egy szellemes színmüvet lát
hattunk a színészek lelkes és odaadó 
szereplése révén. A „Valahol Oroszor
szágban" Kőrössy-operett huszáros len
dületével, a „Húzd rá cigány" Szilágyi
operett pedig levendula illatával töltötte 
el a lelkeket.

Kedden pedig rendkívül szellemes 
színjátékban gyönyörködhetett a kevés 
számú közönség. Keresztessy Máriának, 
a Belvárosi Színház tehetséges irónő- 
szinésznőjének „Férfiszerelem" cimü da
rabja két nagy női alakításra adott al
kalmat. Rácz Lili komoly szerepébe is

jól beleélte magát, alakításával elraga
dott és meghatott. Pólyák Vácy Kató 
szenvedő asszonya mélyen átérzett, szinte 
tanulmány számbamenő értékes teljesít
mény volt. Méltóan illeszkedett kettő
jükhöz Barcza Erzsébet jól megrajzolt 
csevegő asszonytlpusa. Pálffy György 
szokott erőteljes modorában, Koltai Ist
ván pedig rokonszenves alakban min
tázták meg a két különböző férfi ideált. 
Árvái Ferenc, Bárdos Lajos, Budai Júlia, 
Fehér Györgyi és Sántha Anna jól il
leszkedtek be a kamarajáték gördülé
keny előadásába. Pálffy György rende
zése stilszerü és szakavatott volt. A tár
sulat drámai együttese pénteken délután 
a hadigondozottak számára rendezett 
ingyenes előadáson aratott megérdemelt 
sikert a „Feketeszáru cseresznye" ki
tűnő előadásával.

A jövő heti műsor.

Szombaton este, a Kormányzó Ur név
napjának előestjén a társulat díszelő
adást rendez. A legbájosabb és gyönyörű 
zenéjü magyar operettet, a „GUI Babá*-t 
tanulta be ez alkalomra a szintársulat. 
Az előadás előtt Pólyák Vácy Kató sza
valja el Kun György „Magyar Advent" 
cimü alkalmi versét. Vasárnap délután 
és este a „Gül Babá“-t megismétlik. A 
rimaszombati színpadon már évek óta 
nem játszott kedves darabot pompás 
szereposztásban és pazar fényű kiállí
tásban eleveníti fel Galetta Ferenc tár
sulata. — Hétfőn este filléres helyárak
kal, Galetta Ferencnek e szezonban 
utolsó felléptével a nagy sikert aratott 
„Sir a balalajka" c. revüoperettet ismét
lik meg. — Dec. 8-án d. u. filléres hely
árakkal, kedden és szerdán este pedig 
bérletben Erdélyi Mihály legnagyobb 
sikert elért hazafias nagyoperettje : „Le
gyen úgy, mint régen volt" lesz a mű
soron. Ebből az operettből kelt szárnyra 
a gyönyörű „Fenyő,  fenyő..."  hires 
irredenta-dal. A régi nagy háborúban, 
utána pedig a muszkaföldön játszódik 
le a derűs hangú és fülbemászó zenéjü 
darab, amelynek főszerepeit a közönség 
kedvencei játszák. — Csütörtökön az 
Európa-szerte nagy sikert aratott Bókay 
János: „Feleség" cimü színmüvet adja 
elő a szintársulat. Ez a darab Budapes
ten több mint 300, Berlinben pedig 600 
előadást ért el és jelenleg is műsoron 
van. Dicséret illeti a színház igazgató
ságát, hogy ezt a darabot — költséget 
nem kiméivé — előadásra megszerezte. 
Pénteken filléres előadás lesz, mig az 
utolsó héten a legújabb magyar újdon
ságok kerülnek bemutatóra.

Nemzeti filmszínház.
Az elmúlt heti, a régi időket visszaidéző 

hangulatos magyar filmoperett után most 
szombaton és vasárnap „Őrségváltás" 
címen a legújabb, mindenütt óriási ha
tást kiváltott magyar irány-filmet mu
tatja be a filmszínház. A ma legégetőbb 
problémájának, az uj magyar „honfog
lalásának kérdése izgalmas dráma kere
tében bontakozik ki Bánky Viktor erő
teljes rendezésében és a színészek ki
tűnő játékában. A szereplők élén Págei 
Antal áll, aki az elnyomott keresztény 
mérnök, alakjában élete egyik legjobb 
alakítását nyújtja. Mellette Csortos, Mi- 
hályffy, Makláry, Szakács Zoltán, Ker
tész Dezső, Hidvéghy Valéria, Vizváry 
Mariska és Ladomerszky Margit bonyo
lítják a komoly témája mellett is szóra
koztató történet érdekfeszitő fonalát. — 
December 7-én, hétfőn és 8-án, kedden 
a már egyszer műsorra tűzött, de a 
Szent István napi nagy katasztrófa miatt 
elmaradt „Krüger apó“-t játsza a moz
góképszínház. A burok legendás hirü 
vezérének története elevenedik meg a 
monumentális filmalkotásban. A címsze
repet Emil Jannings játsza, mellette Fer- 
dinand Marian és Hedwig Wangel a fő
szereplők. — December 9-én, szerdán 
és 10-én, csütörtökön a „Névaparti nász" 
(„Élőhalott") címen, csak felnőttek szá
mára, a legfrissebb francia társadalmi 
drámát mutatják be. A cári Oroszország 
fővárosának ragyogó és titokzatos élete 
elevenedik meg a merész témájú, izgal
mas történet során. Főszereplők : Gaby 
Morlay és Viktor Francén. A legköze
lebbi magyar újdonság, a „Gyurkovics 
fiuk".

Levente sport.
Asztali-tenisz.

Az elmúlt vasárnap, november 29-én 
indult meg az asztali-tenisz bajnokság 
a füleki alosztályban, melyben a Rima- 
szombati Levente Egyesület úgy az I., 
mint a II. osztályban indított egy-egy 
csapatot. A bajnokság győztese, mely a 
második forduló után dől el, jövőre az 
északi kerület bajnokságában vesz részt, 
melyben az idén Diósgyőr, Salgótarján 
és Ózd csapatai küzdenek.

A vasárnapi eredmények a követke
zők voltak:

/. osztály. Rimaszombati Levente Egye
sület—Füleki Vasutas Kultur Sport Klub 
15:1. Csapatunk tagjai: Bútora, Szapári
II., Kosztra, Kardos voltak. Tartalék : 
Geduly. Csapatunk minden egyes tagja 
kitűnő formában, lelkes és sportszerű 
játékban hódította el az értékes győzel
met a füleki vasutasoktól.

II. osztály. Rimaszombati Levente 
Egyesület—Füleki Cserkészcsapat 1:0. 
Csapatunk tagjai: Kovács, Imrecze, Biáth, 
és Király. Ez a csapatunk is igen nagy 
fölényben volt ellenfelével szemben, 
amelynek egy tagja sem tudta komoly 
küzdelemre kényszeríteni tagjainkat.

Ezután a vendéglátó csapat barátsá
gos egyéni bajnokságot rendezett, mely
ből nagy küzdelem után Szapári II. ke
rült ki győztesen Bútorával szemben, 
aki nagyon szerencsétlen mérkőzést 
vivott. Megszokott ütője ugyanis a mér
kőzés előtt eltörött és mérkőzés közben 
ujja erősen megsérült. Az egyéni bajnok
ságokban Kosztra és Imrecze értek még 
el helyezést.

A fényes győzelmek után nagy biza
kodással nézünk a további küzdelmek, 
a most vasárnap, december 6 án déle
lőtt 9 órakor kezdődő következő forduló 
elé, mely alkalommal a füleki K. I. 0. E. 
1. és II. csapatait látjuk bajnoki küzde
lemre vendégül. Ez a csapat már lénye
gesen jobb lesz, mint voltak első ellen
feleink. így a játékosoknak túl kell ten
niük magukat azon, hogy a múlt vasár
nap elért nagy eredmény miatt elbiza- 
kodottak legyenek, mert bizony ez köny- 
nyen végzetessé válhat.

A mérkőzések vasárnap d. e. 9 órakor 
az Iparoskör nagytermében kezdődnek 
meg.

Irodalom.
Repül a kő.

— Simonfay Margit regénye. —
A nagy vidéki házban aranylakodal- 

mat ünnepelnek. Együtt van az egész 
család, gyerekek, unokák, látszólag bé
kés egyetértésben, meghatott szeretettel 
veszik körül az öregeket. De a balsors 
kövét már elhajította egy titokzatos kéz. 
Repül a kő, s útjában remények pók
hálóját tépi szét, sziveket sebez meg, 
házasságot borit fel. Repül a kő; s gyuj- 
tóbombaként pusztító indulatokat lob
bant lángra: halálos szerelmet, gyötrő 
féltékenységet, elmúlt ifjúsághoz való 
bűnös ragaszkodást, kapzsiságot, fékte
len önzést, izzó gyűlöletet. Repül a kő, s 
békés polgáremberek sorstragédiák hő
seivé válnak.

Simonfay Margit nem szereti a könnyű 
sikereket. Magasra csapta fel önmagá
val szemben a mértéket, de sokszínű 
tehetsége játszva birkózik meg azzal a 
nehéz feladattal, hogy a regény temér
dek szereplőjének sorsát valószínűen és 
mégis művésziesen bonyolitsa.

Az érdekes és szépen kiállított köny
vet a Singer és Wolfner irodalmi vál
lalat adta ki. Ára fűzve 550, kötve 8 P.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előf zetési 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 Ujságom-TDndérvásár, 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.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai 
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

K é t k o n z e r v g y á r i t is z tv is e lő
külön-külön keres,  lehetőleg

fürdőszobás, két esetleg egy 
szobából álló bútorozott lakást 

konyhával.
Ajánlatot a 21-es telefonon kérünk 
Hegedűs névre.

E g y  jó  k arb an  lev ő

kereszthuros zongorát vagy 
pianinót ve szek .

Cim : Alexy Sándor Losonc, Kisvarga- 
utca 13. 1 - 2

Zsíros bődönt veszek
D E Á K  J Á N O S  m észáros.

3 helyiségből álló pince
azon n a l k iadó. Bővebbet a kiadóban.

3 - 3

4 középiskolát végzett, 14 évet 
betöltött egészséges fiú

t a n u ló n a k  fe lv é t e t ik
Rábely Károly könyvnyom
dájában.

A feledi kir. járásbiróság mint telek
könyvi hatóság.

2755/1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Gazdasági Hitelbank r. t. rimaszom

bati fiókja végrehajtatónak Fejes Józsefné 
sz. Makó Mária és özv. Máté Jánosné 
sz. Gál Borbála kisgömöri lakosok vég
rehajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
az újabb árverést 296 P 30 f tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett a 
Kisgömöri községben fekvő, s a kisgö
möri 154. számú telekjegyzőkönyvben 
A I. 1—5, sorszám és 3/a, 3/b, 3/d, 3/f, 
3/g helyrajzi szám alatt foglalt ház, ud
var és kertből: B 1/a szerint Fejes Jő- 
zsefné Makó Mária nevén álló */, részre 
560'— P kikiáltási árban és a B 1/b 
szerint özv. Máté Jánosné Gál Borbála 
nevén álló 7, részre 560'— P kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverés 1942. évi december hó 17. 
napján délután 14 órakor Kisgömöri 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlant, ha 
az árverés megtartását a végrehajtók 
közül

Gazdasági Hitelbank r. t. Rimaszom
bat kéri 560'— P,

ha dr. Dessewffy Árpád kéri 560 — P,
ha dr. Bernát Gyula kéri 560'— P,
ha özv. Kisantalné sz. Hamkó Anna 

kéri 720'— P vételárnál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 % 'a> 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

Feled, 1942. évi október hó 27. napján.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül: 

Misove Ilona 
kiadó.

Rimaszombat 1942. Nyomatolt Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


