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A belső front kötelességei.

A mai világkiizdelemben, amely 
évszázadokra bir talán döntő be
folyással, a katonai felkészültség és 
vitézség mellett gazdasági felké
szültségre, türelemre, fegyelemre, 
őszinte testvériségre és kemény 
munkára van szüksége a nemzet
nek, ha ezeréves múltjához, de 
egyben ezeréves jövőjéhez is mél
tóan akarja megállni a helyét a 
küzdőtéren. És minéi inkább köze
ledünk az emberiség sorsát ■— igy 
a mi sorsunkat is — meghatározó 
nagy döntés végéhez, annál inkább 
háttérbe kell szorulnia a kicsinyes 
egyéni szempontoknak és érdekek
nek és minden erőnket, minden 
figyelmünket a nemzet egyetemét 
érintő súlyos kérdésekre kell kon
centrálnunk. Nem az az idő van 
most, hogy vélt egyéni sérelmeket 
hánytorgassunk fei, hanem tanul
ságokat vonjunk le és pedig mi
előbb.

A független Magyarország nem- i 
zeti hadserege méltó a magyar ka-; 
tona dicső hagyományaihoz. A ma
gyar honvéd olyan önfeláldozással 
és vitézséggel harcol messze a 
Don partján a magyar életért, a 
magyar jövőért, hogy rendíthetet
lenül bizhatunk abban, hogy az ed
dig dicsőséges honvéd hadsereg 
biztosítani fogja és biztosítani is 
tudja nemzeti jogainkat és érde
keinket itt a Kárpátok övezte ezer
éves haza határain belül. Mindenki
nek tudomásul vennie és éreznie 
keli tehát azt, hogy nemzetünk ér
deke és jövője azt kívánja, hogy 
egy modernül, korszerűen felsze
relt hatalmas magyar sereg felállí
tásáért minden anyagi áldozatot 
meg kell hoznunk. De ez a had
sereg csak akkor tudja hivatását 
igazán és maradéktalanul betölteni, 
ha mögötte egy lemondásra kész, 
fegyelmezett és töretlen belső front 
áll, — mert a belső egyensúly 
szinte az előfeltétele a fegyverrel 
harcoló sereg küzdőképességének 
és eredményeinek. Már rendes, bé
kés időkben is alapfeltétele az or
szág előrehaladásának és termelé
sének a belső rend és fegyelem, 
épen azért, aki ezt a rendet és fe
gyelmet olyan időkben akarja meg
bontani, amikor a rendre — a gaz
dasági rendet is értem alatta — és 
fegyelemre fokozottan van szükség, 
amikor a nemzet élet-halál harcát 
vívja, az közönséges hazaáruló, azt

Szemelvény dr. Horváth Árpád alispánnak a 
vármegye közgyűlése elé terjesztett idő
szaki jelentéséből.

ki kell irtani a nemzeti közösség
ből. Olyanok, akik raffinált eszkö
zökkel destruálnak és akik a bajok 
és nélkülözések közölt is helytálló 
magyar nép egyes rétegei közé 
éket akarnak verni, sajnos, még 
mindig akadnak. Örömmel kell 
azonban megállapítanom, hogy a 
vármegye közönsége nem ad hitelt 
a suttogásoknak, álhireknek, poli
tikai és katonai híresztelések ha
mis beállításának, és ezek a szeny- 
nyes hullámok a vármegye öntuda
tos, igaz magyar társadalmának 
bölcs nyugalmán megtörnek. Ne
künk, a belső front katonáinak be 
kell látnunk azt, hogy az az áldo

zat, amit hozunk ma, az mind-mind 
elenyészően csekély ahhoz az em
berfeletti és hihetetlen erőfeszítés
hez képest, amelyet a modern há
ború az emberi fizikummal és ideg
zettel szemben támaszt és követel 
fegyverrel harcoló testvéreinktől.

Ma mindenkinek áldoznia kell 
és gyűjtenie nem szabad, ki kell 
irtódnia minden igaz magyar lei
kéből a hiúságnak, az önzésnek és 
az irigységnek. Talán úgy mond
hatnám, hogy személytelenné kell 
válnunk, úgy ahogy azt egyik nagy 
erdélyi költőnk mondja: „...A vég
telen falban legyek egy tégla, lép
cső, melyen felhalad valaki más. 
Ekevas, mely mélyen földbe ás, 
bár a kalász nem az ő érdeme. 
Akarom, hogy legyek és ne tudjam, 
Hogy vagyok."

Sokszor hangoztatjuk, hogy új,

szebb és boldogabb magyar jövőt 
építünk, de ehhez kemény munka, 
áldozatos, veritékes munka szüksé
ges. Ezt kicsinyhitű, közömbös és 
megalkuvó emberek nem tudják 
elvégezni. Ehhez a munkához fa
natikus hitü, tüzes lelkű, elszánt 
magyarok kellenek, akik bíznak 
fajtájuk erejében és rendíthetetlenül 
hisznek a magyarság küldetésében. 
Uj honfoglalásra indultunk el, amely 
csak akkor fejeződik be, ha a tő
lünk elorozott javakat maradékta
lanul visszavesszük és mindaz a 
mienk lesz ismét, ami a Kárpáto
kon belül bennünket ezeréves el- 
sőszülöttségi jog alapján megillet. 
De addig nem lehet nyugvás, 
csak harc és küzdés, nincs pihenés, 
csak munka, nem lehet önzés, ha
nem csak áldozathozatal, rend és 
fegyelem.

Történelmi jelentőségű ülést tartott a vármegye 
törvényhatósági bizottsága.

D r. H iz sn y a y  H ein ze lm a n n  B é lá t  v á la sz to ttá k  m eg  fe lső h á z i ta g n a k . — A m a g y a r
honvéd  d ic sé r e te  és üdvözlése .

Történelmi nevezetességű napja 
volt december 17-én az ősi Gö- 
mör és Kishont vármegyének. Az 
e napra kitűzött évnegyedes köz
gyűlés választotta meg ugyanis 
a csehszlovák uralom alól felsza
badult vármegye első felsőházi tag
ját és póttagját.

A csütörtöki közgyűlésen a ta- j 
gok nagyszámban jelentek meg. A 
Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után dr. runyai ’Sóldos Béla kor 
mánybiztos-főispán az alábbi emel- 
kedetthangu beszéddel nyitotta meg 
a közgyűlést:

Dr. 'Sóldos B é la  e ln ö k i m eg n y itó  beszéde.

„Melyen Tisztelt Közgyűlés!

Néhány nap még, s újra meg
szólalnak a karácsonyi harangok, 
hogy zugásuk elültével kezdetét 
vegye a csend, a megbékélés, a 
szeretet nagy ünnepe.

Sajnos az ünnep hangulatát na
gyon megzavarja az a harci zaj, 
mely fékeveszetten dúl, pusztit a 
világ minden táján. Pusztit és tom
bol oly iramban és mértékben, amely
ről még nem Írtak, nem beszéltek, 
de még soha nem is gondoltak az 
emberek. Honvédeink aktiv része
sei annak a csata-folyamatnak, mely 
a keleti részeken zajlik nap mint 
nap, minden perc állandó vesze
delme között dicsőségesen veszik 
ki részüket szövetségeseink olda 
Ián, és az eddig vívott küzdelmük
kel elért eredmény alapján büsz
kén állapította meg egyik politiku
sunk, hogy „A magyar honvéd a hős 
költemény babérkoszorus alakja“.

Ott vannak ők a messzi orosz 
sivatagban kemény próbára téve, 
testüket védi a magyar társadalom 
szivének megnyilatkozása: a jó fel
szerelés, lelkűket pedig hevíti a 
kötelességtudás és hazaszeretet; 
dermesztő hidegben, hóviharban 
vasmarokkal fogják a fegyvert, azt 
el nem engedik, mert tudják, hogy 
mindnyájunkért és a kereszt diada
láért harcolnak.

Karácsony estéjén de sok kará
csonyfa alatt fog hiányozni az apa, 
a férj, a fiú s testvér, de sok apró 
gyertya fényét fogja befátyolozni a 
könnyek csillogása, és odakint ha 
az ágyuk dübörgése, a bombák, a 
repülők idegbontó zúgása csak rö
vid időre is szünetelne, de sok hon
véd — valamennyi honvéd — gon
dolatban itthon lesz velünk, hogy 
együtt legyünk a szeretet jegyében.

De szeretném és milyen jó lenne, 
ha a gondolat szárnyain összefont 
kapcsolat állandó és erős lenne.

Főleg, ha abba beolvadna és részese 
lenne nemcsak a közvetlen hozzá
tartozó, a rokon, a jóbarát, de szi
vének melegségét harcoló honvé
deink felé megnyilatkozhatná: min
den magyar.

Csak elfásult lelket és kőből met
szett szivet tudok elképzelni más 
gondolat irányban, de azok a lé
nyek, ha most a nehéz helyzetben 
csak önmagukra gondolnak, csak 
önmagukért élnek, akkor majd ha 
Ők diadalmasan haza jönnek, hogy 
nem fognak a nap melegében süt
kérezni, az bizonyos.

De nem is érdemelnék meg, mert 
ma az egyéni érdek elnémult és 
minden embernek egész lényét kell, 
hogy betöltse a nemzet érdeke, 
annak előmozdítása, s majd meg- 
számoltatásra kerül az, aki a ko
moly idők parancsait nem teljesiti, 
vagy nem akarja megérteni."

Dr. ’Sóldos Béla szavait több Íz
ben szakította meg a lelkesedés 
jele: a viharos taps. Ebben a fel
fokozott hangulatban folytatta az
után a főispán beszédét:

„Tisztelt Közgyűlés!
Több ízben hangoztattam már, 

de köztudomású, hogy minden há
ború rendkívüli intézkedéseket von 
maga után. Céljuk egyrészt a hadra 
kelt sereg teljes szükségletének min
denkori biztosítása, másrészt a belső



2 G ö m ö r 1942. december hó 20.

pénzben váltsák meg a harctéren 
küzdő magyar honvédség javára.

Igaz Lajos vm. főjegyző beter
jesztette ezután dr. Horváth Árpád 
alispán időszaki jelentését, amelyet 
a közgyűlés Fodor Jenő ország
gyűlési képviselő módosító javas
latával egyhangúlag elfogadott. A 
jelentést a jövő számunkban is
mertetjük.

Felsőházi tag választás.
Ugyancsak Igaz Lajos főjegyző 

ismertette a magyar Országgyűlés 
felsőházába a vármegye törvényha
tósága által kiküldendő rendes tag és 
póttag megválasztására vonatkozó 
törvényes rendelkezéseket. Ezek 
alapján dr. ’Sóldos Béla főispán 
elrendelte a névszerinti titkos sza
vazást Payer János bizottsági tag 
elnöklete és vitéz Fábián Vilmos, 
valamint dr. Seress István, mint 
szavazatszedő küldöttségi tagok 
közreműködése mellett.

A szavazás eredményeként a 
vármegye törvényhatósága egy
hangúlag

felsőházi rendes taggá dr. His- 
nyay-Heinzetmann Béla m. kir. 
gazdasági főtanácsos, licei 
földbirtokost, póttaggá pedig 
dr. vitéz losonczi Szakait Ist
ván nagyiparos, csizi lakost 

választotta meg.

A közgyűlés lelkes éljenzése 
mellett hirdette ki az elnöklő fő
ispán a választás eredményeit, 
majd meleg szavakkal köszöntötte 
Gömör és Kishont vármegye első 
megválasztott felsőházi tagjait. Arra 
kérte őket, hogy „az általánosan 
megnyilatkozott bizalom folytán 
legyenek ápolói a keresztény nem
zeti szellemnek törvényhozói mun
kásságukban. A legfelsőbb iránytű 
mindenkor az ország és közvetve 
a vármegye érdekeinek előmozdí
tása legyen!“ Dr. ’Sóldos Béla 
főispán ezután még átnyújtotta dr. 
Hisnyay- Heinzelmann Bélának a 
gazdasági főtanácsosi kinevezésről 
szóló legfelsőbb kéziratot. Dr. His- 
nyay-Heinzelmann Béla meghatott 
szavakkal köszönte meg úgy a 
maga, mint dr. vitéz losonczi Sza
kai! István nevében a közgyűlés 
egyhangú bizalmát. — Hódolattal 
mondott köszönetét a Főméltóságu 
Kormányzó Urnák magas kitünte
téséért és ígéretet tett arra, hogy 
törvényhozói tisztségében a magyar 
honvédség, ‘a belső front, a vár
megye és a Haza javára fog mű
ködni.

A közgyűlés melegen ünnepelte 
az uj felsőházi tagokat, majd le
tárgyalta a tárgysorozat további 
részét. Erről legközelebbi számunk
ban adunk részletes tudósítást.

MINDEN SZAKÜZLETBEN KAPHATÓ Házi és iskolai nevelés.
fronton a rend, nyugalom fenntar
tása és a közszükségleti cikkek le
hető igazságos megosztása.

Sajnálatos, hogy a megosztás 
terén életbeléptetett szükségszerű 
korlátozó intézkedéseket még ma 
is nagyon gyakran egyéni sérelem
nek tekintik, kényelmük, életmód
juk a békekerékvágásból bele ke
rült a háború kerékvágásába és 
abban nem szívesen akarnak ha
ladni, áldozatot hangoztatnak, pe
dig az nem áldozat: téves felfo
gással bírnak annak fogalmáról, 
mert az arra jogosítottak intézke
déseinek szigorú betartása nem 
más: mint minden becsületes ma
gyarnak hazafias kötelessége.“

A közgyűlés tagjainak lelkes éljen
zése fogadta a főispán eme sza
vait, aki azután igy folytatta be
szédét :

„Mi, akik idehaza vagyunk : egy 
test egy léleknek kell lennünk,
nem vindikálhatjuk magunknak azt, 
hogy nekünk áldozatot jelent a 
most a mezőn, a gyárban, irodá
ban vagy bármely más munka
helyen többet, vagy hosszabb ideig 
dolgozni; mi kell, hogy az adott
ság miatt is egymásért és ma-
gasztosabb célért vállvetve mun
kálkodjunk: hasson át minden cse
lekedetünkben annak tudata, hogy 
a harcoló honvéd a kijelölt őr
helyén sokkal nehezebb körülmé
nyek között szintén kötelességet 
teljesít, de ha kell, úgy ő hozza 
meg a szó legnemesebb értelmében 
vett legnagyobb áldozatot: az élet 
áldozatát.

Vármegyém népe át van hatva 
honvédeink és a Haza iránti köte
lességtől, hiszem jövőben is meg
érti az idők komoly szavát, mun
kájával, cselekedetével támogatni 
fogja a hatóságokat, nehéz felada
tuk teljesítésében.

Tisztelt Közgyűlés!
Gondolatkörünk középpontja, 

büszkeségünk a magyar hadsereg. 
A karácsonyi ünnepek alkalmából 
mostani összejövetelünkről küldjük 
el hozzájuk szivünk legtisztább ér
zéseit. Szeretetünket, hálánkat, el
ismerésünket és legmelegebb kö
szöntésünket. A magyarok Istene 
védje, segítse és hozza haza őket 
diadalmasan mielőbb körünkbe.

Azok előtt az elnémult hősök 
előtt pedig, akik messze távolban 
ismeretlen, vagy korhadozó fake
reszt alatt hóval borított sírjaikban 
álmodnak a boldogabb magyar 
jövőről, a magyar dicsőségről, — 
álljunk meg és helyezzük el a há
lás megemlékezés soha el nem her
vadó koszorúját, virrasszon felettük 
mindenkoron a magyar nemzet 
őszinte kegyelete."

A nagy tetszéssel fogadott be
széd után, amelynek utolsó kegye- 
letes szavait a közgyűlés mély 
csöndben és állva hallgatott végig, 
az elnöklő főispán több fontos be
jelentést tett. Ismertette a kenyér- 
gabona beszolgáltatására vonatko
zó uj rendeleteket, bejelentette, 
hogy a mezőgazdasági konvenciós 
cselédek részére bőrtalpú bakancso
kat, textilárukat, az arra rászoruló 
szegények számára pedig ingyenes 
mosószappant osztatott szét a. m. 
kir. kormány juttatása révén. Ezek
nek számszerű ismertetésére a jövő 
számunkban visszatérünk.

Megemlékezett a főispán arról, 
hogy a jótékony egyesületek kará
csonyi felruházási akciója javára a 
m. kir. közellátásügyi miniszter 510 
m. flanellt, 290 m. inganyagot, 150 
m. kartont és 110 m. kanavászt 
utal ki. Végül felhívta a bizottsági 
tagokat arra, hogy a szokásos ka
rácsonyi és újévi szerencsekivána- 
tokat a Vöröskereszt utján kész

Irta és a gimnázium szü 
VAJDA SZABÓ

ll.
A tanulás szellemi, lelki munka, te

hát megfelelő lelkiállapotot tételez fel. 
Ismeretes azonban, hogy a lelki jelen
ségek szorosan összefüggnek testünk 
jelenségeivel és nagyon gyakran erősen 
befolyásolják azokat. Csak egy pár szem
léltető példát említek : tudjuk, hogy a 
jóllakott gyomornak egész más a világ- 
szemlélete, mint az éhesé ; jó levegőn, 
friss tavaszi szellőben nemcsak testileg 
érezzük kellemesebben magunkat, ha
nem lelkileg is felemelkedünk és gon
dolataink is magasabb régiókba szállnak 
fel, mint egy nyomott levegőjű, dohos, 
szűk szobában. A tanulás a test és lé
lek közös tevékenysége, tehát jól funk
cionáló testi és lelki szervezetet követel. 
A gépet, repülőgépet, vonatot, autót meg
vizsgálják, mielőtt munkába fogják, csak 
a gyermeket nem. Betegen, fáradtan, 
éhesen nem tud a gyermek tanulni, de 
közvetlenül étkezés után sem. Nagyon 
megállja a helyét ma is a régi latin 
közmondás: Plenus venter non studet 
libenter. A gyermek a délelőtti órákat az 
iskola falai között tölti, csaknem kizá
rólag szellemi munkával. Szüksége van 
tehát arra, hogy egy kis testi mozgás
ban is része legyen és átadhassa ma
gát 1—2 órára a játéknak, amely azelőtt 
egész lelkét betöltötte. Legalkalmasabb
nak bizonyul erre acélra az-ebéd utáni 
1—2 óra idő, amikor általános egészsé- 
ügyi követelmények is megkívánják a 
test foglalkoztatását. Erején felüli mun
kát végeztetnénk a gyermekkel, ha ezt 
a kis időt naponkint nem engednénk 
neki saját kedvtelése szerint nemes já
tékba merülve eltölteni. Amelyik gyer
meket éveken keresztül reggeltől estig 
tarló, megállás nélkül való tanulásra 
kényszerítenek, a jó bizonyítványért dol
goztatják, az erején felüli munkát végez 
és mint fenyegető rémre gondol vissza 
az iskolai évekre, s bár ott van a fiók
ban a jó bizonyítvány, de elveszett a 
vidám gyermek- és ifjúkor. Sok ember 
boldogtalan azért, mert nem volt játékos 
a gyermekkora.

A tanuláshoz nemcsak megfelelő testi 
állapot, hanem lelki beállítottság is kell. 
Kedvre, nyugalomra, csendre, érdeklő
désre, tartós fegyelemre, szorgalomra, 
önbizalomra, akaratra van szükség. Az

ői értekezletén felolvasta:
PÁL ginm. tanár.

ideges, türelmetlen szülő jobban teszi, 
ha nem foglalkozik gyermekével, mert 
többet árt, mint használ, izgatja, nyug
talanítja, elkedvetleníti a gyermeket, le
töri önbizalmát. Mintha csak a nevelő
nek irta volna Petőfi Sándor „Az apos
tol" c. költeményében a szőlőszemről 
való hasonlatát: a szőlőszem kicsiny és 
mégis egy nyárra van szüksége, hogy 
megérjék. A gyermek nagyobb a szőlő
szemnél, tehát nem egy, hanem több 
nyárra van szüksége a megéréshez. Ha 
a gyermeknek lassan, vagy egyáltalában 
nem megy a munka, akkor nem az „inas
nak adlak' türelmetlen kifakadás a baj 
orvoslója, hanem a mindent meggyó
gyító idő. Nem szabad idő előtt erősza
kolni a gyermeket, várni kell egy, eset
leg két évet, mert amit a gyermek most 
csak keservesen, vagy sehogysem tanul 
meg, azt később kevesebb fáradsággal 
megtanulja. A tulgyors, lüktető életrit
mus idegleg megviseli a gyermeket.

A tanulás nemcsak a gyermektől függ, 
hanem az anyagtól is és igy nem mel
lékes annak mennyisége. Célszerű be
osztással a sokból kevés lesz. Ha 4 
versszakot kell a gyermeknek 2 nap 
alatt megtanulni, naponta 2—2 verssza
kot könnyebben tanul meg, mint egy
szerre 4-et. A munkának a helyes el
osztását, az idő felhasználását irányítsa 
a szülő, hogy ne hagyjon a gyermek 
mindent az utolsó percre, mert a kap
kodó munka idegesít. Ahogy kívánatos 
és szükséges a gyermeknek naponta 
1—2 óra játék, éppúgy vigyázni kell 
arra, hogy ellenkező végletbe jutva el- 
játsza az egész délutánt és este álmos 
fővel kezdjen munkához.

Befolyásolja a tanulást a típus is. Van 
látási tipusu gyermek, aki a szemével 
tanul, neki a szöveget okvetlenül látnia 
kell. Van hallási tipusu, aki a fülével 
fogja fel a dolgokat, jobbn szereti, ha 
neki valaki felolvassa a szöveget. Van 
végül mozgási tipusu, aki a tanulást rajz
zal, Írással, taglejtéssel kiséri. Ha a szülő 
észreveszi, hogy gyermeke látási tipusu, 
akkor ne akarja erőnek erejéyel rászo
rítani, hogy a fülével tanuljon, mikor ez 
nehezére esik a gyermeknek. Fontos az 
ismétlések száma és helyes elosztása is. 
Egy nap háromszor egy szöveget átnézni 
kevesebbet ér, mint három nap naponta
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1 szer—1-szer foglalkozni vele, mert köz
ben a tudat alatt érik az anyag. Ezért 
van, hogy a délután megtanult költe
ményt, ha este kikérdezi a szülő, nem 
tudja a gyermek, ha azonban egyet al
szik rá és reggel újból elolvassa, jól 
tudja. Reggel általában gyorsan tanul a 
gyermek, de könnyen is felejt, mert a 
könnyen szerzett ismeret nem hagy elég 
nyomot a lélekben, ellenben fáradtság
gal, nagyobb munkával megszerzett is
meret jobban megtapad emlékezetünk
ben. Ami a tanulás gazdaságos voltát 
illeti, nem mellékes a tanulás módja. 
Van globális, frakcionális és közvetítő 
mód. A globális mód, az egészben való 
tanulás, a gyermek elolvassa az egészet, 
megkísérli elmondani, ha nem megy, új
ból az egészet olvassa el és mindig 
egészben nézi. Az ilyen tanulás lassan 
megy, sok időt kíván, nem gazdaságos, 
de értelmes, mert láttatja a belső kap
csolatot, az összefüggést. Kis gyermek
nek nem való. Aki frakcionálisan tanul, 
az tördeli az anyagot, részekre bontja, 
szakaszonként, mondatonként tanul, mi
által sok erőt pocsékol. A kezdő nagyon 
hajlik e módra. Legjobb a harmadik, a 
közvetítő mód. Előbb elolvastatjuk a gyer
mekkel az egészet, megláttatjuk a lénye
get, a vezető gondolatokat és azokat ta
nulja meg a gyermek, hogy megszokja 
az alaposságot. Végül újból elolvastatjuk 
az egészet és hangosan elmondatjuk. 
Az értelmes tanuláshoz tehát szükséges:

1. Lényegmegragadó képesség;
2 Értelmi elmélyedés, mely áll: elem

zésből, az összefüggések megálla
pításából, hasonlításból és viszo
nyításból ;

3. Átfogó képesség, amely az anyagot 
összefoglalja, elrendezi, csoporto-! 
sitja és vázlatba foglalja ;

4. Ismétlés, amely az anyagot emléke
zetbe vési;

5. Megfelelő szókincs és az elmondás 
gyakorlása, hogy a felidézés gyor
san, könnyen történjék.

A gyakorlás által az idegpályák ki 
jártak lesznek, a szervezetbe bizonyos 
készség marad vissza a szellemi munka 
könnyebb végzésére. Az értelmes tanu
lással szemben a gépies tanulás, vagy 
magolás alkalmával nem belső össze
tartozás, hanem csak külső kapcsolat, 
térbeli egymásmellettiség alapján vési 
emlékezetbe a gyermek az anyagot, az 
értelmen nem gondolkodik, a legnagyobb 
értelmetlenség megtanulására is képes. 
A költemények tanulása szószerinti, de 
nem gépies, mert meg kell, hogy előzze 
a tárgyalás és értelmi feldolgozás.

(Folytatjuk.)

A  Polgárikor
a magyar kultúra szolgálatát január 
16-án (szombaton) kezdi meg, ami
kor is vitéz dr. Simonfay-Lakatos 
László gimnáziumi tanár tart elő
adást : „Mi a magyar" cinten. — 
Utána január 30-án Kardoss Béla 
szociológus köziró következik, akj 
„Magyar sorskérdések“-ről beszél. 
Rimaszombat közönségének figyel
mét már jó előre felhívjuk ezen 
kultureseményekre.

Csak egy hasáb fát!
Dr. Horváth Árpád alispán az

zal a kérelemmel fordult a várme
gye lakosságához, hogy a kará
csonyi ünnepek előtt legalább egy 
hasáb fá t  ajándékozzon a hadba- 
vonultak családtagjai számára. — 
A kérelem minden igaz magyar 
ember szivéhez szól, s bizonyára 
meghallgatásra is talál.

— Házasság. Takács István ny. Máv. 
tanácsos, író — városunk szülöttje és 
Nahóczky Margitka Miskolc, Budapesten 
házasságot kötöttek. (Minden külön 
értesítés helyett.)

Iskolalátogatás. Dr. Angyal Lajos 
kereskedelmi középiskolai igazgató 
(Eger), tanulmányi felügyelő az elmúlt 
héten két napos hivatalos látogatást 
végzett a Széman-Intézet kereskedelmi 
szaktanfolyamán. A tanulmányi felügyelő 
az intézetben tapasztaltakról a tanári 
karnak a legteljesebb megelégedését 
fejezte ki.

Tanügyi hír. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter dr. Kiss Zoltán tan
ügyi segédfogalmazót a komáromi tan
kerületi kir. főigazgatósághoz helyezte át.

A karácsony esti istentisztelet a r.
kát. templomban 24-én, csütörtökön 7 
órakor kezdődik.

A Nőegylet karácsonyi felruházás!
ünnepsége kedden délután 3 órakor 
folyik le az Iparoskör nagytermében. 
Ugyanakkor kerülnek kiosztásra a Nép- 
és Családvédelmi Alap által juttatott 
segélyek is.

Kinevezés. A m. kir. belügyminiszter 
Vadadi Zoltán rendőrségi dijnokot a 
m. kir. államrendőrség rimaszombati 
kapitányságánál ideiglenes minőségű 
kezelővé kinevezte.

— Céltudatos takarékosság. Re
ményi- Schneller Lajos pénzügyminiszter 
rádiószózata felhívta az ország figyelmét 
a takarékosságra s ha a miniszteri szó
zatnak ma nagyobb jelentősége és nyo- 
matéka van mint máskor, ez azért van, 
mert a háború megnyeréséhez a takaré
kosságra és még hozzá a fokozottabb 
takarékosságra elengedhetetlenül szük
ség van az egész vonalon. Ma takaré
koskodni nemzeti kötelesség és a lakos
ság összegyűjtött fillérei milliókat és 
milliárdokat tesznek ki, melyek a takarék- 
betétek utján belekerülnek a nemzet
gazdálkodás vérkeringésébe. A takaré
kosságnak legcélszerűbb és legbiztosabb 
formája a takarékbetétek gyűjtése a hi
telszövetkezeteknél. Ma már átment a 
köztudatba, hogy a hitelszövetkezetek a 
reájuk bízott pénzeket kis összegű és 
mindig betáblázott kölcsöttökbe helyezik 
el, melyeknél a pénzintézetet semmiféle 
veszteség nem érheti. Ezért a hitelszö
vetkezetek betéteseit a múltban sem érte 
soha semmiféle csalódás.

Még célszerűbben helyezhetjük el meg
takarított filléreinket hitelszövetkezeti 
üzletrészjegyzés utján. Ezt nem szabad 
összetéveszteni a részvény jegyzéssel, 
mert a részvény csak úgy tehető pénzzé, 
ha arra egy másik vevőt találunk, mig 
a szövetkezeti üzletrészeknél az alap
szabályokban biztosítva van, hogy azok 
száma emelhető vagy csökkenthető, sőt 
az utolsó 20.— pengős üzletrész is fel
mondható és készpénzben felvehető. Ezek 
mellett az üzletrészek hozama nagyobb 
mint a betété, a helybeli járási hitel- 
szövetkezet például az elmúlt évre 5°/o‘OS 
osztalékot fizet az üzletrészek után. Aki 
tehát ilyen módon helyezi el megtakarí
tott pénzét, az nemcsak jól jár, de emel
lett hazafias kötelességet is teljesít, mert 
a hitelszövetkezetek, mint a nép számára 
rendelt pénzintézetek fejlesztése első
rangú érdeke az országnak.

A R im aszom bati T a karé kpénz tá r, várm e
gyénk leg rég ibb  pénzin téze te BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad és azokból 
v issza fize téseket m indenko r azonnal te lje s ít

„HOZZUNK Ml IS GYERMEKI SZIVET. .
A Polgárikörben ma, vasárnap dél

után 5 órakor karácsonyfa - ünnepség 
folyik le, melynek keretében a rima- 
szombati hadbavonultak gyermekeit a 
Polgárikör megajándékozza. Az ünnep
ségen a polgárikör tagjait s azok ven
dégeit szívesen látják.

Oltáregyesületi gyűlés. A róm. kát. 
férfiak Oltáregyesülete december 13-án 
tartott rendes ülésén Radány Lajos 
esperes-plébános, elnök immár nagy
jelentőségűvé vált előadásai során ez
úttal a családvédelem kérdéseiről tar
tott mélyenszántó fejtegetéseket. Első 
sorban utalt arra, hogy a Katolikus 
Akció egyik legfontosabb feladatává 
tette ez évi programjában a család vé
delmét. A teremtő Isten akarata, hogy 
legyen család, amely azonban csak a 
házasság szentsége révén nyerhet benső 
szövetséget. A krisztusi házasság hár
mas jellegű : jellemzi a hűséges szere
tet, a gyermek és a felbonthatatlanság. 
A kor divatos eszméi ezeket a jellem
vonásokat sorra kikezdték. A kommuniz
mus, a liberális felfogás és az idegen 
szellem utánzása révén gyöngültek a 
krisztusi házasság védbástyái. A ponyva 
regények és alacsony nívójú filmek is 
nagyban segitik elő a szerelemmel való 
játékot, a pajtásházasságot, gyengítvén 
ezzel nemcsak az egyház, de a nemzet 
erejét is. A bajok okának felfedése 
után láthatjuk, hogy főleg a tiszta élet 
az egyik legfőbb biztosítéka a niocsok- 
talan házasságnak és ezzel az igazi 
fajvédelemnek. A gyógyítás módja tehát: 
vissza Krisztushoz és általa a tiszta 
házassági erkölcsökhöz. A nagyhatást 
keltett előadást értékes vita követte. 
Az oltáregyesületi gyűlés ezután folyó 
ügyeket tárgyalt és a legközelebbi tag
gyűlést 1943. január 8-ára, pénteken 
este 7 órára tűzte ki.

Halálozás. Kovács József Mező-utcai 
lakos 67 éves korában december 12-én 
meghalt. Az elhunytban dr. Kovács Ist
ván rozsnyói r. kát. gimn. vallástanár 
édesapját gyászolja.

Postai hírek. A mai Aranyvasárna
pon a posta a délelőtt folyamán a le
veleket kikézbeslti. További intézkedé
sig kedden és csütörtökön Budapestre 
magán csomagok nem adhatók fel. A 
tilalom nem vonatkozik gyógyszereket 
tartalmazó csomagokra és a tábori 
postára.

Ezt irta műsorára jeligéül a decem
ber 13 án rendezett „Éneklő Ifjúság". 
Kettős értelme is volt ennek a mondat
nak. Egyrészről arra utalt, hogy a rima- 
szombati hadbavonultak családjai javára 
gyermeki szívvel adja ennek az estnek 
szép bevételét, másrészről pedig arra, 
hogy a magyarság nagy tanítómestere, 
Kodály Zoltán 60-ik születésnapjára el
hozta a legnagyobb ajándékot: a dia
dalmasan zendüiő uj magyar muzsikát.

Egy küzdelmekben gazdag élet érke
zett újabb állomáshoz és innen vissza
tekint a befutott útra. Ebből a távlatból 
nézve eltörpül az ellenségek kicsinyes 
gáncsoskodása, innen már csak a határ 
köveket jelentő nagy alkotásokat lehet 
látni. Ezek között nem a legkisebb az 
Éneklő Ifjúság mozgalmának életrehivása. 
Kodály meddő viták helyett feltárja a 
ragyogó múltat a sivár jelennel szem
ben és megmutatja, mi a hagyományok 
helyes és értelmes megbecsülése. Sza
bad választást enged, s Így nem lehet 
kétséges, hogy az ifjúság a szebbet vá
lasztva melléje áll a nagy mű megvaló
sításában és Így egyenes folytatója lesz 
a „nagy századok" hagyományokat mentő

i ifjúságának. Ma már százezres serege 
van a vezérnek és ezek közt is bizo
nyára élen jár a rimaszombati Éneklő 
Ifjúság. A most hallott remek műsor 
méltó volt a nagy ünnephez.

Smid Lehel gimnáziumi tanár mondott 
mélyenjáró gondolatokban gazdag beve
zetőt, melyben a Mestert mint népdal
kutatót, tudóst, szervezőt, zeneköltőt s 
a nagy tanítómestert jellemezte rendkí
vül találó képekkel.

A mai magyar zenei élet legnagyobb 
egyénisége KodályZoltán — mondotta, aki 
azonban a világ zenei irodalmának törté
netében is díszes helyet foglal el, mivel a 
zenei nyelvnek uj szint, uj formákat, uj 
eszméket adott a magyar népzene mit- 
hikus erőinek ■ bekapcsolásával. A ma
gyar népi dalkincs legjelentősebb gyűj
tője Ö, aki garabonciás diákként végig 
barangolja az országot, s gyűjti, rend
szerezi pár ezerév magyar dalkincsét. 
Ebből a forrásból táplálkozik az ő ze
nei köznyelve is. Ahogyan ő ir, úgy da
lol a magyar dal. Művésze a zenei 
nyelvnek, látható mozdulatokat, zenei 
rajzokat, a természet nyelvét játszi köny- 
nyedséggel festi. Lírikus és pedig az
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ének szárnyaló igézetének lírikusa. Lí
rikus a gyermeki mosolytól a prófétai 
szenvedélyig. A magyar drámát is lírába 
öntötte dalaiban. Az ifjak örökifjú lelkű 
vezére a 60 éves Kodály Zoltán, aki a 
népdal iránti szeretetet beleoltotta a ma
gyar fiatalság szivébe, s aki, mint egy 
felkiáltójel, zengi: „Ifjúság szeresd a 
népet, dalolj, énekelj !“ A nagy tetszés
sel fogadott bevezető beszéd után a 
zöld drapériával diszitett pódiumra egy
másután vonultak fel az iskolák ének
karai. Mindegyikük tudásuk legj vát ad
ta, szivet és lelket gyönyörködtetve. 
Szinte nehéz köztük különbséget tenni 
a teljesítmények tekintetében, mert amit 
nyújtottak : egyforma lélekböl fakadt és 
élményszerü maradandó hatást ért el.

A műsort az elemi leányiskola kórusa 
nyitotta meg. Bájos kép volt a sok-sok 
magyar ruhás kislány. Pásztor Mária, 
sok ifjúsági előadás aranykezű rende
zője, most mint karvezető mutatkozott 
be. Vezetése alatt üdén szállt a Kö
szöntő egyszerű, hamvasan tiszta dalla
ma a kislányok ajkáról. — Az elemi 
fiúiskola gyerekei Szabó István lendüle
tes vezénylése mellett kitűnő összhang
gal, biztosan énekelték a Karácsonyi 
pásztortáncot. Ezenfelül mindkét iskola 
derekasan kivette részét a közösen éne
kelt zárószámból is. A meglepetés ere
jével hatott a gimnáziumi gyermekkar 
élén szereplő Érsek Sándor II. o. tanuló, 
aki biztos kézzel vezette a fiatal együt
test a Gergelyjárás kacskaringós utjain.

A polgári leányiskola énekkara Lack- 
ner László kezében immár azzá a kó
russá fejlődött, amely a legnagyobb 
feladatok megoldására is nyugodtan vál
lalkozhat. A most hallott Vizkereszt a 
legnehezebb Kodály-kórusok közül való, 
s hogy ilyen lenyűgözően tökéletes elő
adásban hallottuk ezt a remekművet, 
minden dicséret kevés. A szólamok tö
kéletes egyensúlya, a szinpompás ki
dolgozás, az előadás lendülete még azok 
lelkében is maradandó emléket hagyott, 
akik először hallották ezt az énekkart. 
Sokat várunk tőlük a jövőben is.

A polgári iskolás fiuk alig pár hetes 
kórusa az Ábécé-nóta friss előadásával 
olyan hatást ért el, hogy a számot meg 
is kellett ismételni. Külön ki kell emelni | 
a fiuk katonás fellépését. Ezt a számot 
is Lackner László vezette. Sikerükhöz 
hozzájárult Ács Lajos, Pergyik József és J 
Tóth Béla iparoscserkészek erőteljes 
kürt- és dobkisérete.

A kereskedelmi tanfolyam leánykará
nak élén uj karvezető mutatkozott be. 
Rizsártyi Mária kisszámú, de annál szebb 
hangú kórusával az Esti dalt adta elő 
tökéletes átéléssel, bársonyosan, lágyan, 
könnyen szálló szólamok gyöngéd ösz- 
szefogásávai. Őszinte nagy sikere volt 
az együttesnek, mely az est egyik leg
szebb számát hozta.

Ezután a gazdasági iskola férfikara 
lépett dobogóra. A Katona-dalt adta elő 
Braun Ágoston vezetése mellett, aki erős 
kézzel vezette a jóhangu kórust. Remél
jük, hogy a sikeres bemutatkozás után 
nemsokára újra halljuk őket.

A gimnázium vegyeskara erre az al
kalomra a Széman intézet leánykórusá
val kiegészítve a Norvég leányok c. uj 
Kodály-müvet mutatta be. Az országos 
hirü ifjúsági énekkar minden szereplése 
újabb élményt jelent számunkra. Most 
is gondosan kiegyenlített, művészi mér
tékkel mérhető teljesítményt hallottunk. 
Érzett rajta a szeretettel végzett munka 
és a sürü szereplés által szerzett biz
tonság. Sejtelmesen, puhán szálló pianók 
és tömören zengő forték, hatalmas fo
kozások és a távolbavesző elhalkulások, 
árnyak és fények vetitődtek ki Lackner 
László keze intése nyomán. Ilyennek 
képzeltük el az ideális énekkart.

(Önkéntelenül is felmerül a kérdés : 
mikor halljuk ezt a lelkes és apostoli 
hivatásu karvezetőt felnőtt énekkar élén? 
Ha nincs ilyen, csinálni kell egyet a 
számára.)

Az est zárószáma, Berzsenyi megrázó 
ódájára komponált nagyszerű kánon, 
felejthetetlen marad. Hét iskola több, 
mint 500 énekese énekelte Lackner 
László vezetésével, aki biztos kézzel 
fogta össze egyetlen hatalmas kórusba 
a sokféle hangot. A záró akkordok or- 
gonaszerü diadalmas zengése után olyan 
taps volt, hogy a számot meg kellett is
mételni.

A gimnázium hatalmas tornacsarnokát

zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők, 
kiknek soraiban nemcsak Rimaszombat 
társadalma jelent meg kivétel nélkül,
hanem a vidék zenebarát közönsége is. 
A nagy sikert aratott zenei ünnepség 
során jutott kifejezésre, hogy Kodály 
Zoltán nagyszerű énje Ady Endre jö
vendölése szerint: „Ifjú szivekben s min
dig tovább él... !“

Aranyvasárnap (december 20.) a 
nyílt árusítású üzleteket, élelmiszer- 
árusításra berendezett üzletek kivé
telével, d. e. 10 órától este 6 óráig 
nyitva szabad tartani. Élelmiszer- 
üzletek, mészáros- és hentesüzletek 
vasárnapi munkaszünetét szabá
lyozó rendelkezések Aranyvasár
nap is változatlanul érvényben ma
radnak, a cukorkaüzletek azonban 
déli 10 órától este 6 óráig nyitva 
tarthatók.

Anyagtorlódás m iatt több cikkünk 
a jövő hétre m aradt.

Szilveszteri záróra: éjszaka 1 óra.
A m. kir. belügyminiszter megengedte, 
hogy december 31 én a záróra éjszaka 
1 óráig hosszabbítható meg.

Az iskolák karácsonyi szlinetje. A
m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter az állami iskoláknak megen
gedte, hogy a karácsonyi szünidőt január 
24 ig meghosszabbíthassák. Ennek elle
nében azonban meg kell rövidíteni a 
húsvéti és pünkösdi szüneteket. A ren
delet értelmében a rimaszombati állami 
polgári fiú- és leányiskolában a kará
csonyi vakáció december 20-án kezdő
dik és 1943. január 24-én ér véget. Az 
Egyesült Prot. Gimnáziumban és a 
Széman Intézetben a karácsonyi szünet 
december 20-tól január 10 ig bezárólag 
tart. Az állami elemi népiskolák szü- 
netje is december 20-tól január 10 ig be
zárólag lesz.

„Magányos" honvéd a harctéren.
Megható üzenetet közvetitett a múlt 
héten a Vöröskereszt Bajtársi Szolgá
latának rádiója. Jankovics János köz
honvéd, Tábori posta 241/72. szomorúan 
panaszolta,hogy neki egyetlen hozzátarto
zója nincsen és igy nélkülözi azt az 
örömet, amit a frontra kü'dött levél 
érkezése jelent. Kéri a jó embereket, 
hogy soraikkal vigasztalják meg. Aki 
teheti, Írjon egy-két sort, vagy küldjön 
egy kis szeretetadományt a „magányos" 
magyar honvédnek.

Csak 10 drb karácsonyfa gyertya 
vásárolható. A Közellátási Hivatal fel
hívja a vásárló-közönség figyelmét arra, 
hogy ez évben is a kereskedők csak 
10 drb egy dekagramos karácsonyfa
gyertyát adhatnak el a fogyasztónak a 
vásárlási könyvbe való beírás mellett.

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti 1; pja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

A háborús karácsonyvárásról, hon- 
védeink Don-menti bravúrjairól az af
rikai és keleti hadszíntér helyzetéről 
közöl szemléltető, ritka érdekességü 
fényképfelvételeket, képsorozatokat a 
Magyar Erő karácsony előtti száma. 
Ára 20 fillér. Szerkesztőség és kiadó
hivatal : Budapest, Erzsébet krt. 7.

Az „Olajág" karácsonyi számának 
vezetőcikkét a lap szerkesztője, Varga 
Imre ref. lelkész irta. Rajta kívül Papp 
József gimn. hittanár, dr. Révész Meny
hért járási tisztiorvos cikkeit, Kún 
György és Antal Zoltán verseit találjuk 
az immár népszerűvé vá't folyóiratban. 
Gazdag tartalmát az értékes „Szemle" 
és a „Rimaszombati Hírek" egészítik 
ki. Előfizetési ár: egy évre 2 pengő.

Sporthír. A Levente Egyesület asztali 
tenisz csapata vasárnap Füleken ját
szott bajnoki mérkőzést. Az I. csapat 
15:1, a II. csapat pedig 9:7 arányban 
győzött és ezzel az őszi bajnokságot 
pontveszteség nélkül nyerte. Az egyéni 
versenyen Bútora (RLE) győzött a füleki 
Komár ellen.

A MÁV felhívása az utazó közönséghez
Illetékes helyről a legnyomatékosab

ban felkérik a közönséget, hogy a ka
rácsonyi utazásoktól az idén tartózkod
jék. A háborús viszonyok miatt a Máv- 
nak az idén seintniképen sem áll majd 
módjában, hogy — miként az a múltban 
szokásos volt — karácsony előtt és 
után különvonatokat beállítani.

SZÍNHÁZ.
Szerdán este utoljára gördült le a 

függöny a „Három Rózsa" színházter
mében, Galetta Ferenc társulatának ke
rek két hónapos sziniévadja ezzel véget 
ért. Az utolsó előadások során pompás 
darabokat láthattunk, sőt ezúttal hozta 
meg a közönség érdeklődése a két leg
jobban látogatott n >zőtért is. Bókay Já
nosnak szellemes párbeszédekre épített 
„Feleségbe, Erdélyi Mihály rendkívül 
hangulatos „Csavargólány“-a és végül a 
franciásan pikáns és végig kacagtató 
„Ártatlan vagyok" Vaszary-vigjáték al
kalmat adott arra, hogy a színészek tu
dásuk legjavát nyújtsák. A közönség 
forró szeretettel ünnepelte kedvenceit és 
bizony nehezére esett a tőlük való elvá
lás. Az utolsó előadás zsúfolt háza előtt 
mondott Galetta Ferenc igazgató érzé
keny búcsút, hangsúlyozván, hogy Ri
maszombat közönségének pártfogása 
örökös kapcsolatot létesített a színtár
sulat és a város között. —- A sziniévad 
méltatására a jövő számunkban vissza
térünk.

Irodalom.
Asszonybeszéd.

Kosáryné Réz Lola könyve.
A ma asszonyának, az ezer gonddal 

küzdő feleségnek, a szerető, aggódó 
anyának sok-sok problémája foglal
koztatta minden eddigi regényében Is 
Kosáryné Réz Lolát. Még humoros Írá
saiból sem hiányzik az az asszonyok 
mindennapi életének sok küzködése, 
komoly regényeiben pedig a legnagyobb 
boldogság mögött is érezteti, hogy a 
napsugaras hepy-end csak a mesékben 
zavartalan, az életben minden boldog 
percért küzdeni, fizetni kell.

Uj nagy regényében, az „Asszony- 
beszédében Kosáryné Réz Lola öt egy
mást követő nemzedék életében egy 
egész évszázadot felölelő korban néz 
szembe az asszonyi élet problémáival. 
Asszonyokról ir, akik jók és önfeláldo
zók voltak, de mert a tömegnél, a nagy 
átlagnál különbek, mert gondolkoztak, 
tanulni akartak és nem vetették magukat 
vakon alá a kor babonáinak, az élet 
sok kérdésével néztek szembe, a ma
guk szemével akartak nézni, a maguk 
fejével gondolkozni ; korukkal és kör
nyezetükkel állandó összeütközésbe ke
rültek. De már Madách is megmutatta, 
hogy mindig a tömeg erősebb, Kosáryné 
hősnőinek is rengeteg szenvedés és 
megpróbáltatás jutott osztályrészül. — 
Emberi, sokszor asszonyi szenvedésüket 
az anyaság szent, nagy boldogsága 
ellensúlyozta, az a tudat, hogy a gyer
mekükért, annak szebb, könnyebb éle
téért küzdenek és szenvednek.

A regény lebilincselően izgalmas, a 
korfestés mesteri és az asszonyok olyan 
húsból vérből valók, mint amilyennek 
csak a legnagyobb Írók tudják őket 
századok távlatából életre kelteni. E 
nagyszabású regény Ízléses köntösben 
a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 
Rt. kiadásában jelent meg. Ára fűzve 
8'60, kötve 11'— pengő.

Nemzeti filmszínház.
Az elmúlt héten bemutatott két ma

gyar film nagy tetszést aratott. A „Gyur- 
kovics fiuk" hamisítatlan romantikájával 
fogta meg a sziveket, mig a „Harminca
dik" komoly magyar sorsproblémát tár
gyaló történetével és Páger Antal mes
teri alakításával ragadtatta el a néző- 
közönséget. A „Harmincadik" utoljára 
ma, vasárnap délután három előadásban

fut még a vásznon. December 21 én, 
hétfőn „Diákévek" címen derűs leve
gőjű, kedves amerikai diáktörténetet 
láthatunk, amely egyformán szórakoz
tatja és hasznos tanulságokat nyújt 
ifjúnak és felnőttnek egyaránt. Fősze
replője Freddie Bartholomew, J my 
Lidon ás Cedrick Hardwick. — December 
23-án, szerdán vonzóerejü kettős műsor
ban lesz részünk. „A farm hőse" cimü 
vadnyugati történetben Jim Tyler, a 
cowboy-király szerepel. Á „Meghalok 
érted" olasz film izgalmas cirkuszi sze
relmi drámát visz a vászonra. Főszerep
lői : Juan da Landa, Maria Mercader és 
Rossmo Rossi. — December 25-én, 
pénteken, Karácsony első napján az 
első svéd világfilm bemutatójára kerül 
sor. A „Mindenki gyanús" amerikai 
stílusban készült büniigyi film pazar 
rendezésben és nagyszerű szereplőkkel. 
A női főszerepet Anna Liese Erickson 
jálsza. — December 26-án, szombaton 
és 27-én, vasárnap a magyar filmgyártás 
csúcspontjára emelkedett és a velencei 
versenyen az első helyen végzett „Ne- 
gyediziglen" háborús történet méltán 
zárja be az ezévben bemutatott kitűnő 
magyar filmek sorozatát.

A Kossuth Lajos utca 34. szám alatti

üzlethelyiség eladó.
Érdeklődni lehet Nagyhid-utca 

3. szám alatt. i_ 2

Eladó vadászfegyverek.
Vadászat felhagyása miatt egy drb 
12-es kaliberű Speciál Krupp acéi- 
csövü dupla sörétes és egy darab 
16/9.3/72 mm. Büchs vadászfegyver 
eladó. Cim megtudható a kiadóban.

VESZEK
használt bútort, edényt, ruhát, cipőt, 
gyermekkocsit, varrógépet, kerékpárt és 
egyéb hasznos árucikket. — Hívásra 

házhoz megyek.

SOLAICS P. ó c s k á s
Levente-u. 6. (Dr. Törköly-tér mellett).

4 középiskolát végzett, 14 évet 
betöltött egészséges fiú

t a n ú id n a k  f e lv é t e t ik
Rábely Károly könyvnyom
dájában.

B H B H B W H H g n a M

117/1941. vght szám.
Á r v e r é s i h ird etm én y .

Dr. Batta Pál feledi ügyvéd által kép
viselt Todor József vasutas, sőregi lakos 
javára gazdálkodó, sőregi lakos ellen 
415 P 58 f tőke és több követelés és 
járulékai erejéig, amennyiben a követe
lésre időközben részletfizetés történt, 
annak beszámításával, a feledi kir. já
rásbíróság 1941. évi P. 499/4. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. 
évi január hó 2-án lefoglalt 1200 pen
gőre becsült ingóságokra a feledi kir. 
jbiróság Pk. 3948/1941. sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, az árverés 
megtartását elrendelem, végrehajtást 
szenvedő lakásán: Sőreg községben
leendő megtartására határidőül 1943. évi 
január hó 18. napjának délelőtti 12'30 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt 1 tehén, 2 ló s egyéb ingóságo
kat a legtöbbet Ígérőnek, de legalább a 
becsár a/3-részéért, készpénzfizetés mel
lett el fogom adni még akkor is, ha a 
bejelentő fél a helyszínen nem jelenne 
meg, ha csak ellenkező kívánságot Írás
ban nem nyilvánít.

Feled, 1942. évi december hó 1-én.
Kitűzési di j : 6 P 22 fiil. -j- 35. f.

Bajkai Gyula
rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbíróság 
végrehajtónak az 56fet>0,41. I M. Vitt 
sz. rendelettel kirendelt helyettese

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


