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Evőé Újév ! A tegnap békéje még igy köszöntött. Letűnt egy év, 
mint annyi más és annyi sok. Szilveszter éjszakáján utolsót lobbant 
mint hunyó parázs. Egy búcsúzó esztendő kósza emléke : gyarlóság, 
bánat, bűn, robot.

Ezt jöttek temetni Szilveszter éjszakáján műhangulattal, pénzen 
vett kedéllyel: intellektuell és primitív, gazdag és szegény. Ezt jött 
temetni az ember. Fényes lokálokban és nyárspolgári korcsmák sar
kaiban. Csendült a pohár, kocódott a kancsó, durrant a pezsgő és 
lustán gőzölgött a forraltboros üvegek szája. Ropogós malacpecsenye 
és szürke dohányfüst kevert, kesernyés szaga, kipirult arcok és má
morban opálos réveteg szem ek; rekedt nóták és rikoltó éljenek. 
Evőé Újév !

A tegnap embere temetni jött egy évet és feledni azt, mit rá- 
harmatozott: robotot, bűnt és bánatot; elvetélt örömöt és az élet fé
lig lecsókolt csókját. A lelke mélyén félve, lopva — az uj esztendőtől 
mégis valamit várt, valamit szomjazott: egy ki nem mondott szót, az 
Igét, mely uj igazságot és irányt, uj eszmét és tartalmat Ígér.

A tegnap embere evőét rikoltott az újév hajnalába, de érezte 
belül, hogy a holnap se lesz más, csak a mó-nak szürke mása. Ezért 
kellett a narkózis: a dévaj dáridó. A tegnap emberének lelke mé
lyén űr volt. Nem látta a célt és nem hitt a holnapban.

Ezalatt az Idő méhében felmorajlottak a történelem roppant erői. 
Panta rhei ! Szakadatlan mozgás és harc az élet. Törtetés a tökéle
tesedés felé: evolutio. Ami használódik, kopik, öregszik és korhad. 
Helyébe lép valami uj, amit a fejlődés üteme parancsol: uj gondolat, 
uj ideológia, uj eszme, uj Ige. Csak azért, hogy egyszer ez is kivé
nüljön. Mert semmi sem örök, csak a harc és küzdelem; a könny 
és a bánat.

A meg nem valósított reformok forradalmakhoz vezetnek. A zá
tonyra került életlehetőségek háborúkban robbannak ki. És ezek a 
háborúk az emberi fejlődés állomásai.

Ma egy soha nem álmodott Ítéletidő vas- és véresőjében vonag
lik a föld. Ebben az elképesztő gigászi harcban nem kisebb tét fo
rog kockán, mint az európai keresztény civilizáció, az európai né
pek nemzeti léte és milliók emberi élete.

A központi hatalmak vívják élet-halál harcukat a szovjettel, mely
nél vadságában rémületesebb, kegyetlenségében iszonyúbb és maka- 
csabb mérkőzést még nem látott a világ.

Az egyik oldalon Isten, vallás, Haza és család: nemzeti lét és 
fejlődés; milliók magasabb életszínvonala és felfrissült evolutio.

A másik oldalon atheizmus mint „államvallás", fanatizált és ter
rorizált, géppé és állattá züllesztett embermilliók, akiknek ajkát el
hagyta a mosoly, mert kiölték belőlük a lelket.

A szovjet Oroszország értelmi osztályát kiirtotta. Húsz millió 
embert! Beállította a proletár életszinvonalat, mint normát és erre a 
színvonalra sülyesztette le Oroszország embermillióit. Az alsóbbrendű 
embertípust valósággal „futószalagon" termelte ki. Egy jobb sorsra 
érdemes nemzetet degenerált biológiai, értelmi és erkölcsi téren. Szov
jet győzelem esetén ez a sors várna Európa népeire is.

így a szovjet győzelme tagadása lenne a történelmi evolutionak, 
az emberiség fejlődésében vetett hitnek és magának az emberi lét 
értelmének. Azért elképzelhetetlen a szovjet győzelme még akkor is, 
ha hadászatilag nem állna az összeroppanás küszöbén.

A hivatalos lap karácsonyi szá
mában többek között a következő 
két kormányzói kézirat jelent meg:

A magyar királyi miniszterelnöknek 
a minisztérium nevében tett előter
jesztésére dr. runyai 'Sóldos Béla, Gö 
mör és Kishont vármegye főispánjának 
a magyar királyi titkos tanácsosi mél
tóságot adományozom.

Kelt Budapesten, 1942. évi december 24.
Horthy s. k.

Kdlluy Miklós s. k.

Kedves dr. 'SóldosI A magyar ki
rályi miniszterelnöknek a minisztérium 
nevében tett előterjesztésére önnek a 
haza szolgálatában szerzett kiváló ér
demei elismeréséül a magyar királyi 
titkos tanácsosi méltóságot adományo
zom.

Kelt Budapesten, 1942. évi december 24.
Horthy s. k.

Kállay Miklós s. k.

A haza szolgálatában szerzett 
kiváló érdemek elismeréseként nyil
vánult meg a kormányzói kegy 
vármegyénk főispánjával szemben, 
s karácsonyi örömünk fáját tere- 
bélyesitette szebbre, nagyobbra az 
államfői kitüntetés, nemcsak Gö- 
mörországban, de mindenütt, ahol 
dr. runyai ’Sóldos Bélát ismerik.

A haza szolgálatánál nincs szebb, 
áldozatosan szentebb, magasztosan 
nagyobb szolgálat a földön egész- 
embernyi férfi számára és az a 
férfiember, aki életét a haza szol
gálatának szenteli: méltó a legma
gasabb elismerésre, embertársai 
csak példaadóknak kijáró megbe
csülésére.

’Sóldos Béla egész közéleti mun
kássága a haza szolgálatának sza
kadatlan láncolata és még a tévely
gőket, a kishitüeket is helyes irány
ba terelni képes az az igazi példa
adás, élőén valóságos varázslatos 
erő, amely borúban és derűben, a 
megpróbáltatások idején és az élet 
szelíd egyhangúsággal folyásában 
egyaránt megbecsülhetetlen eliga- 
zitója a példaadásra és vezetőre 
szorulóknak s a haza szolgálatát 
százszázalékosan vállaló igazaknak.

A haza szolgálatában ilyen példa- 
adóan maradéktalanul helytálló fő

ispánunk egész élete, közéleti mun
kássága tárt könyvként nyitottan 
áll előttünk, hiszen már bölcsője is 
itt ringott a kacskaringós Sajó- 
völgyében, s — mint Gömör és Kis
hont vármegye főispánjává történt 
kinevezésekor is már e helyen el
mondottuk — ’Sóldos Béla életének 
talán legszebb idejében itt élt ve
lünk, itt munkálkodott közöttünk s 
alig van e városnak régi polgára, 
e vármegyének őslakosa, aki sze
mélyesen ne ismerné ót.

A s z ív  embere, csupa szeretet 
’Sóldos Béla, aki felelősségteljes 
magas méltóságában a segítségre 
szorultak, a szegények istápolója, 
a hozzáfordultak s igaz ügyben se- 

• gedelmet kérők pátronusa minden
koron, de szigorú ostorozója a rend 
és törvények ellen vétőknek s a 
mai időkben főleg a háború lel
ketlen vámszedőinek, a hazaáruló
ként kufárkodó lelkiismeretlenek
nek.

Mint közellátási kormánybiztos a 
vármegye lakosainak sorsát szivén 
viselve igyekszik a közellátást min
den zökkenőtől, vagy éppen fenn
akadástól mentesiteni, s hogy nálunk 
e téren nagyobb bajok nem for
dultak még elő, nagyrészben neki 
köszönhető.

őszinte tisztelet s igaz nagyra
becsülés veszi körül ’Sóldos Béla 
főispánt megyeszerte, s a kará
csonykor személye iránt megnyil
vánult legmagasabb elismerés hí
rül vitelével szinültig örömösödtek a 
gömöri szivek, a lélek kohókban 
érzések tüze szítódik lángra, s a 
megforrósodott ajkakon hangosan 
zúg a jókívánságok szava, tiszte
let- és szeretetteljes üdvözlések 
őszinte hozsannája, közöttük a saj
tómunkások tisztelgő köszöntése a 
régi kedves tollmunkástárs előtt.

Megfogva és soha el nem eresztve 
egymás kezét, bérceken és völgye
ken át zúgjon és szálljon üdvözle
tünk főispánunk felé, aki deres fő
vel, de tettrekészségben ifjú erővel 
áll az öröm borával koccintók ün
neplése közepette, s aki az állam
fői elismerést kivivő kiváló érde
meit egy tiszta, igaz élet fáradsá-

Keleten az ágyuk érctcrkai repesztik a felhőket és az égre 
mennydörgik az élet és jövő himnuszát.

A ma embere is temet egy búcsúzó évet, de nem a bacchánsnők 
dévaj evoé-ját rikoltja az éjszakába. Victoria-val köszönti az újév 
hajnalát, mert látja a célt és hisz a holnapban.

A haza szolgálatában...
Dr. ’S Ó L D 0  S BÉLA magyar királyi titkos tanácsos.
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got nem ismerő munkásságával 
ott szerezte a haza szolgálatában.

* * *

Dr. runyai ’Sóldos Béla Alsóvályon 
született ősrégi magyar nemesi család
ból. Középiskoláit Rozsnyón, egyetemi 
tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1905. 
októberében lépett Gömör és Kishont 
vármegye szolgálatába, mint aljegyző. 
A pontos és szorgalmas tisztviselő minta
képe volt, úgyhogy a közigazgatási rang
létrán lelkiismeretessége és kivételes 
tehetsége révén rendkívül gyors elő
menetelre tett szert. 1911 ben válasz
totta meg a törvényhatóság nyári köz
gyűlése 11-ik aljegyzővé, de 1912 ben 
már 1. aljegyző és tb. főjegyző, mig a 
következő évben a vármegyei főjegyző 
helyettese lett. 1917. junius 8 án, ami
kor Főmét Gyula főjegyzőt a vármegye 
alispánjává választották, a törvényható
sági közgyűlés egyhangú bizalma az 
akkor már Rimaszombat társadalmában 
nagy szeretetnek és népszerűségnek 
örvendett dr. ’Sóldos Bélát a vármegye 
főjegyzőjévé választotta meg. Ebben a 
minőségében szolgálta át a világhábo
rút, s megfeszített munkát végzett a 
háborús viszonyok által megnehezült 
vármegyei közigazgatás zavartalan me
netének biztosítása érdekében. A közel
látás terén akkor szerzett tapasztalatait 
később hasznosíthatta. Nagyarányú hi
vatali elfoglaltsága mellett a város tár
sadalmában is vezető szerepet vállalt. 
Titkára volt a Rimaszombati Jótékony 
Nőegyletnek, buzgó tagja a teniszegylet
nek és számos társadalmi és kulturális 
intézménynek. Szerkesztője volt a vár
megyei hivatalos lapnak és kitűnő tollú 
munkatársa a „Gömör - Kishont“-nak. 
Amikor a cseh-szíovák hadsereg Gömör 
megyét is megszállta, 1919. március 
15-én Putnokra távozott, ahol a meg 
nem szállott megye közigazgatási ki- 
rendeltségének vezetője lett. A vörös 
hadsereg bevonulásakor, 1919. május
1- én a kirendeltséggel visszatért Rima
szombatba, amidőn azonban 1919. julius
2- án a cseh szlovák hatóságok ismét 
visszatértek, az esküt megtagadó vár
megyei tisztviselőket egyszerűen kizár
ták a vármegyeházáról. Dr. ’Sóldos 
Béla akkor szivében nagy fájdalommal 
a megcsonkított Magyarországra távo
zott és ott az egyesitett Borsod és Gö
mör Kishont vármegyék keretében mű
ködött. Rendkívüli szorgalma és tudása, 
nagy látóköre és működésének ered
ményes volta hamarosan felhívta a kor
mány figyelmét dr. ’Sóldos Bélára, akit 
előbb a m. kir. belügyminisztériumba 
rendeltek be, majd 1924. márciusában a 
közigazgatásilag egyesitett Borsod és 
Gömör vármegyék és Miskolc thj. város 
főispánjává nevezték ki. — Magas tiszt
ségébe Miskolcon 1924. márc.4 én iktatták 
be ünnepélyes keretek között. Borsodi 
működését, amint azt a kitüntetés té
nyét közlő miskolci lapok Írják, ott soha 
sem fogják elfelejteni. Mint főispán 
nagyszerű kézzel vezette a reábizott 
vármegyét, szigorú, de igazságos és jó- 
akaratu fellebbvaló volt, aki szivén el
sősorban vármegyéje népének sorsát 
viselte. Már akkor kibontakozott az 
iskolákat és templomokat építő főispán 
Istentszerető, mélyen vallásos arca, aki 
azonban a temploinépitésben nem tett 
különbséget a keresztény felekezelek 
között. Amikor a kormány bizalma 1931- 
ben Nógrád vármegye élére állította, az 
egyesitett vármegyék közönségének 
őszinte sajnálata kisérte uj állomás he
lyére.

Itt folytatta azután nagyvonalú köz- 
igazgatási működését és csakhamar a 
leggyönyörűbben nyilatkozott meg a má
sodik ér.je i s : a szociális érzésű főis
pán, aki a nógrádi palóc háziiparnak 
világhírűvé való fejlesztése által a leg
nehezebb időben száz meg száz derék 
magyar családnak adott munkát és ke
nyeret. Bárhol szolgálta azonban a ha
zát, lelke mindig visszavágyott Gömörbe 
így történt, hogy a nógrádiak végtelen 
fájdalmára pontosan húsz esztendővel 
később, 1939. március 15-én elvállalta a 
felszabadult Gömör és Kishont vármegye 
vezetését, aho) a 20 éves cseh megszál
lás után uj hittel és lelkesedéssel fogott 
hozzá az újjáépítés nagy munkájához.

Dr. runyai ’Sóldos Béla ma az ország 
egyik legrangidősebb főispánja, aki több 
mint 18 éve birja a kormány bizalmát. 
Hosszú közéleti működése alatt Magyar- 
ország Kormányzója is többizben része

sítette dicsérő elismerésben és a leg
nagyobb kitüntetésben, s amikor most a 
Főméltóságu Ur dr. ’Sóldos Béla ré
szére a magyar királyi titkos tanácsosi 
méltóságot adományozta, egy kivételes 
élet kivételes teljesítményét ismerte el 
és jutalmazta meg a legszebb karácsonyi 
ajándékképpen mindnyájunk legtisztább 
örömére.

Dr. ’Sóldos Béla a református egyház 
hűséges fia, aki egyházának életében 
fiatal kora óta tevékenyen résztvesz. Ma 
a gömöri egyházmegye főgondnoka, a 
tiszáninneni egyházkerület világi tanács- 
birája, az aggteleki ref. egyház gond
noka, a rimaszombati egyház presbitere 
és az egyesült prot. gimnázium igazga
tótanácsának tagja. Elnöke a Rozsnyói 
öreg Diákok Szövetségének, egyik meg
alapítója és elnöke a Vármegyei és Vá
rosi Mentők Egyesületének. 1912-ben 
vette el feleségül márkus- és batizfalvi 
Máriássy Lilit, aki hasonlóan meleg szi
vével méltó társa férjének szociális te
vékenységében. Házasságukból két fiú 
született. Az egyik a Don partján fegy
verrel a kezében szolgálja a Hazát.

Dr. runyai ’Sóldos Béla magas kitün
tetése az egész országban nagy örömet 
keltett és a gömörmegyeiekéhez hasonló 
boldog és Igaz érzelmeket váltott ki. 
Bizonyítékát nyújtja ennek az a töme
ges szóbeli, távirati és levélbeli gratu
láció, amely dr. runyai ’Sóldos Béla m. 
kir. titkos tanácsoshoz Budapestre és 
Rimaszombatba befutott. Elsőnek érke
zett meg a Szentestén dr. Kállay Mik
lós m. kir. miniszterelnök alabbi üdvözlő 
távirta :

„A magyar királyi titkos tanácsosi
méltóság elnyerése alkalmából fogadd
kérlek legmelegebb szerencsekivána-
taimat."
Az elsők között fejezte ki szerencse- 

kivánatait vitéz dr. Keresztes Fischer Fe
renc m. kir. belügyminiszter, majd a m. 
kir. kormány többi tagja is. Államtit
károk, világi, egyházi és katonai mél
tóságok az ország minden részéből 
ugyancsak felkeresték üdvözlő távira
taikkal az uj m. kir. titkos tanácsost. 
Se szeri se száma a barátok, ismerősök 
üdvözlő táviratainak és leveleinek. Sok 
kedves és megható sor érkezett azoktól

is, akik ’Sóldos Béla szivének melegét 
és jótékony segítségét élvezték.

Dr. ’Sóldos Béla kormánybiztos-főis
pán magas kitüntetése a vármegye tiszt
viselőinek lelkében is a legnagyobb 
örömet váltotta ki. Ennek az örömnek 
adott kifejezést dr. Horváth Árpád alis
pán, amikor a karácsonyi ünnepeket 
Budapesten töltő dr.’Sóldos Béla m. kir. 
titkos tanácsost a vármegye tisztviselői 
kara nevében meleg hangú táviratban 
üdvözölte.

V
A mai történelmi napokban kevés 

öröm és boldogság jut osztályrészünkül. 
De most boldogok és büszkék vagyunk, 
hogy dr. ’Sóldos Béla egészen a miénk, 
mert ezekben a sorsdöntő időkben Gö
mör és Kishont vármegye hajójának kor
mánya az ő bölcs vezetése alatt a leg
jobb kezekben van. Személye nemcsak 
szilárd pont, de a vármegyében a szebb 
jövő és a helyes fejlődés útját is meg
szabja. Rajta keresztül érezzük, hogy az 
államhatalom nemcsak a nyers erőt, de 
a Gondviselést is jelenti.

Dr. ’Sóldos Béla a becsület és jellem 
fogalmának klasszikus megtestesítője, 
aki nehéz és felelősségteljes munkáját 
mindig fajtája és hazája iránt érzett 
mélységes szeretettel végzi. íróasztala 
ott gyökerezik az ősök vérével megszen
telt drága magyar földben. így szimbó
luma a magyarságban rejlő értékeknek 
és elpusztíthatatlan életerőnek is.

A magyar királyi titkos tanácsosi mél
tóság a legnagyobb, amit a legmagasabb 
kegy embernek adhat. Ez került most 
karácsonyi ajándékként Gömör bércei
nek sudár fenyőire, hogy örök időkre 
hirdesse dr. ’Sóldos Béla igazi nagysá
gát, aki közel negyven éves közigazga
tási pályája alatt a köz áldozatos szol
gálatával és a szív  jóságának könnye
ket letörlő melegével gyógyulást és ál
dást fakasztott mindenütt, ahová tekin
tete és kezének simogatása elért.

Ez sugárzik ki most is dolgozó szo
bájából, ahol egy nemes szív  dobba
nására a törvény holt betűi nyomán 
élet fakad : egy reményteljesebb, bol
dogabb magyar élet.

Ezért áldja meg és tartsa meg nekünk 
a magyarok Istene jó egészségben még 
igen sokáig !

Megható ünnepség folyt le
a kir. törvényszék fogházában

is karácsony-vigiliáján. A fogházépület 
kápolnájában meghívott vendégek előtt 
és 30 rab jelenlétében történt meg a 
szépen feldiszitett karácsonyfa meggyuj 
tása. A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Tóth Sándor róm. kát. hitoktató
lelkész mondott lélekbemarkoló ünnepi 
beszédet. Méltatta a karácsony jelentő
ségét és a mindent megbocsájtó Szere
tet kisugárzó fényét idézte a karácsonyfa 
gyertyáira. Figyelmeztetett arra, hogy 
a szeretet az igazi ut és arra intett, 
hogy Krisztus evangéliuma szerint él
jünk, mert csak igy következhet el az 
emberiségre az igazi karácsony. Ezután 
Siroky Ica „A gyertya" cimü vallásos 
költeményt szavalta el mély érzéssel 
és nagy hatást keltve. Majd az Ev. 
Leánykör és a vasárnapi iskola tagjai 
„Ilonka külön Megváltója" címen köny- 
nyekig megható jelenetet adtak elő, 
amely a szereplők kiváló előadásában 
szinte megrázó erővel hatott. A kis 
Remenyik Kató bátor szavú szereplé
séhez méltán járultak Siroky Ica, Feny
ves Ágn es, Suhajik Margit és Lászka 
Éva alakításai. Egy rab ügyes szava
lata után a Leánykör tagjai elénekelték 
a „Csendes éj, szentséges éj ..." gyö
nyörű karácsonyi éneket. Suhajik Mar
git kiforrott szavalókészséggel adta elő 
a „Karácsonyi est" cimü hangulatos 
verset. Végül Amminger Ferenc ev. 
hitoktató-lelkész imádkozott. Hálatelt 
szívvel köszönte meg az Úrnak, hogy a 
szomorúság csarnokát is megtöltötte a 
karácsony megbékítő hangulatával. Isten 
áldását kérte a megjelentekre és a harc
téren küzdő magyar honvédségre. A 
bensőséges ünnepség után Moesz Géza 
kir. ügyészségi elnök megköszönte Ta- 
riska Lajos kir. törvényszéki elnöknek 
és a vendégeknek megjelenését, majd 
elismerő és köszönő szavakkal iliette 
csetneki Gyiirky Annának, a fogház
misszió vezetőjének Istennek tetsző 
buzgó munkásságát, valamint a szerep 
lök önzetlen fáradozását. Gyürky Anna 
közvetlen hangú válasza után a meg
jelentek és a rabok elénekelték a 
Himnuszt. A Szentestén pedig „angyal
járás" folyt le a fogház celláiban, amely
nek során a rabok szeretetajándékok- 
ban részesültek.

Karácsonyfa-ünnepségek az emberi szeretet jegyében
Az elmúlt héten lefolyt karácsonyfa- 

ünnepségek során
az állami kórházban

december 23-án, szerdán az intézet 
egyik nagy kórtermében műsoros estet 
tartottak.

A nagyszámban megjelent érdeklődő 
közönség előtt, amelynek soraiban ott 
láttuk Rimaszombat társadalmának ve
zető egyéniségeit és a lábadozó betege
ket, a kórház közismerten kitűnő mű
kedvelői az ünnep hangulatába illő, 
szivet-lelket melengető müsorszámokat 
adtak elő. Pompás szavalataikkal, éne
keikkel, valamint komoly és vig jele
neteikkel bebizonyították, hogy a kór
ház alkalmazottai között kivételes te
hetségű előadók vannak. Vonatkozik ez 
elsősorban az öt Suhajik-leánykára, a 
Kopecz-testvérekre és Riz Jolánra, akik 
minden tekintetben tökéleteset nyújtot
tak. Rajtuk kívül Varga Irma, Mirer 
Károly és Juhász Éva tűntek ki. Rend
kívül nagy tetszést arattak a kedves 
kis gyermekszavalók : Timáry Tamás 
és Baba, Kopecz Gyuszika és Juhász 
Barna. A vendégszereplök közül Bíikky 
Jenő gimn. tanuló hazafias lelkesedéssel 
előadott szép szavalatával, Biáth Tibor 
gimn. lanuló pedig jól megrajzolt szín
padi alakjával járult az est sikeréhez, 
amelyből bőven vették ki részüket 
Pásztor Mária tanítónő kis gyöngyös- 
bokrétásai, akik nagy tetszés mellett 
adtak elő Lali Sándor cigányzenekará
nak kísérete mellett egy szinpompás 
„párna“-táncot. A gondosan összeállí
tott műsor betanítása és hibátlan meg
rendezése a kórházi Szent Vincés- 
rend kedves nővéreinek szakértelmét 
és ügybuzgóságát dicsérte. A karácsonyi 
élőképpel végződött műsor előtt Varga 
Imre ref. lelkész mondott mélyen a lel
kekbeható ünnepi beszédet. Egyszerű 
és keresetlen szavakkal bár, mégis 
megragadó erővel rajzolta meg a ka
rácsony három jellemvonását. Fájdal

masan állapította meg, hogy az emberi
ségben ma „eltorzult az Isten arca", 
amely csak akkor fog elsimulni újra, 
ha a Szeretet visszatér a földre. Nagy 
elismeréssel adózott a „Szeretet szent 
műhelyében" igazi lélek-munkát vég
ző orvosoknak, köszöntötte a névnap
ját is ünneplő dr. jékei Balogh Ádám 
igazgató-főorvost, majd annak a hő 
óhajának adott kifejezést, hogy a jövő 
évben a karácsonyi ünnepet hasonló 
szeretetben és már békességben ünnepel
hessük meg. A záróbeszédet a kórház 
népszerű és közszeretetben álló igaz
gatója mondotta:

„Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség!

Egy évvel ezelőtt tartott karácsonyi 
beszédemben úgy jellemeztem a kará
csonyt, hogy ilyenkor az ember minden 
gondját-baját elfelejti, s áthatja szivét a 
mindent felolvasztó nagy krisztusi sze
retet. Ha visszapillantunk az elmúlt 
évekre, bizony egyre több a felejteni 
való gondunk, bánatunk. — Nehéz idő
ket élünk. — Nem akarom ez alkalom
mal ecsetelni, hogy milyen emberfeletti 
megfeszítésünkbe kerül ennek a nagy 
kórháznak a fenntartása. Nekünk nem 
is szabad panaszkodnunk, hiszen itthon 
meleg szobában hordjuk a keresztet. 
Ha kell, még a fokozódó nehézségekkel 
is megbirkózunk, mert nem akarjuk, 
hogy egy újabb Trianon szakadjon 
reánk. Mi hát a szebb jövendő záloga. 
Nézzünk szét, itt vannak közöttünk : 
a magyar gyermekek. Franciaország el
vesztette a háborút — mondotta Petaln 
marsall — mert nincsenek gyermekei, 
akik megvédjék. Vigyázzunk mi is ma
gyarok, hogy évröl-évre több gyermek 
üljön a magyar karácsonyfa alatt".

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után a felemelő ünnepség a Himnusszal 
ért véget.

Ugyancsak karácsony vigíliáján d. u. 
4 órakor családias kis ünnepség kere
tében történt meg a karácsonyfa gyer
tyáinak meggyújtása
a m. kir. rendőrség laktanyájában.
Dr. vitéz Bükky Jenő m. kir. rendőr- 
kapitányt a 25 főnyi legénység élén 
Hegedűs Sándor szolgálattévő rendőr
tiszthelyettes köszöntötte szívből fakadt 
jókívánságokkal. A rendőrkapitányság 
vezetője ezután engedélyt adott a gyer
tyák meggyújtására, majd bajtársi lé
lekből fakadt szép beszéddel viszonozta 
az üdvözlést. Hangsúlyozta, hogy a 
rendőrnek a karácsonyi estén is telje
sítenie kell nehéz kötelességét. A közös 
karácsonyfa ünnepség meghitt légköre 
a szerető család melegét varázsolja elő, 
melynek fényében a szeretet eggyé ko
vácsolja a sziveket és lelkeket. A rendőr- 
kapitány lelkes szavakkal emlékezett 
meg a harctéren küzdő honvédekről és 
rendőrökről, majd annak a hő óhajának 
adott kifejezést, hogy a jövő évben is 
hasonló bajtársias szellemben ünnepel
hessék meg a Szeretet szent ünnepét. 
A közszeretetben álló rendőrkapitány 
szívhez szóló beszéde után a rendőrök 
elénekeltek egy karácsonyi dalt és el- 
imádkozták a Magyar Hiszekegyet. 
Majd a karácsonyfa alatt a rendőrség 
vezetője sokáig és szívélyesen elbe
szélgetett derék rendőreivel, akik — mi
ként a jó pásztorok — karácsony éj
szakáján is becsülettel és hűséggel 
ügyeltek fel a város lakossága életének 
és vagyonának épségére.

Iit említjük meg, hogy Éva László 
polgármester a Szentestén nemcsak a 
helybeli portyázóőrsöket, hanem a lég
védelmi katonai őrséget és az itthon
maradt szabatkai huszárokat is felke
reste és a város nevében megajándé
kozta.

Találtatott egy drb óra és egy pisz
toly. Igazolt tulajdonosaik a m. kir. 
rendőrség rimaszombati kapitányságán 
a hivatalos órák alatt átvehetik.
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A harctéren küzdő 
katonák karácsonyi meg- 

ajándékozása.
A in. kir. honvéd kér. parancsnokság ez 

évben is, miként az elmúlt esztendőben, 
az orosz földön harcoló honvédeink ka
rácsonyát szeretetcsomagok kiszállításá
val igyekezett szebbé és melegebbé tenni. 
A polgári társadalom és a honvédség 
közös adományából állította össze a sze- 
retetcsomagokaí, amely összesen 1,000.000 
drb cigarettát, 40.000 csomag dohányt,

40000 csomag gyufát, 8000 liter kíllön 
féle szeszesitalt, 85 q mosóport, 2000 
drb mosdószappant, 2000 drb borotva
szappant, 47 q kekszet, 42.009 drb ce
ruzát, 16.000 drb noteszt és naptárt, 
1050 drb imafüzetet és sok egyéb mű
ködési területen be nem szerezhető köz
szükségleti és élvezeti cikket tartalmazott. 
Hét vasúti teherkocsi szállította ki a 
csomagokat, melyek mindegyikében a 
következő felirattal ellátott, nemzetiszinü 
szalaggal díszített kartonlapot he
lyeztek el : „Karácsonyi megemlékezésül 
a kerület tisztjei, legénysége és polgári 
társadalma."

A szeretetcsomagok összeállítását pénz
adományokkal lehetővé tették :

Borsod vármegye és Miskolc városa 
43.252'I6 P. Nógrád vármegye 25.347 92 
P, Gömör vármegye 6.74504 P, Hont 
vármegye 3.82098 P, Heves vármegye 
627'27 P, a kér. tisztjei, tiszthelyettesei 
és legénysége 37.59863 P, összesen : 
111.383 pengővel.

Természetbeni adományokat adlak : 
Gyöngyös városa 2 vagonnal, Polgár- 
mesteri hivatal Salgótarján, Mezőcsát, 
Sajószentpéter, Miskolc, Rozsnyó, Mező
kövesd, Edelény járások főszolgabirái, 
sok községi elöljáróság és különböző 
intézmények.

A szeretet és összetartozás eme nagy
szerű megnyilvánulását az otthonuktól 
távolküzdő honvédeink minden bizony
nyal jóleső érzéssel fogják fogadni.

A kerületi parancsnokság hazánk vé
delmében harcoló hős honvédeink ne
vében ezúton mond hálás köszönetét a 
nemes adakozónak, akiknek anyagi ál
dozata követendő például szolgáljon min
den igaz magyarnak.

Házi és iskolai nevelés.
Irta : VAJDA SZABÓ PÁL gimn. tanár.

önként kérik a hashajtót, ha már 
egyszer Darmolt kaptak. A Darmol 
ize kitűnő és fájdalom nélkül hat 
Darmolt adjon ön 
is gyermekeinek

H Í R E K

O rszágos gyűjtés a honvéd
családokért !

Amidőn az ország első asszonya, 
Kormányzó Urunk Hitvese augusz
tus 10-én rádiószózatot intézett a 
magyar társadalomhoz az Orosz
országban harcoló magyar honvé
dek részére megtartott téli ruha
gyűjtés érdekében, bejelentette, hogy 
a tél folyamán mozgalmat indít a 
hadbavonultak itthonmaradt család
jainak társadalmi támogatása cél
jából is.

A Föméltóságu Asszony által be
jelentett akció jan. 17-töl febr. 7-ig 
gyűjt pénzadományokat a hadba
vonultak családja részére. Újév 
napján szállt a gyengéd hivó szó 
mindenkihez, tehetősebbhez és sze
gényhez egyaránt, hogy hozza meg 
filléreivel vagy pengőivel a maga 
kis áldozatát annak a nagy áldo
zatnak ellenében, amelyet mind
nyájunkért hoznak a harctéren küzdő 
katonák és családjaik, még nem
zetünk első családját sem kivéve. 
Adjunk, mert mindnyájunk jövőjé
nek és boldogságának adunk!

Itt.

Az előbbiekben elmondottak lenné
nek vázlatosan azok a feltételek, ame
lyek a tanulást befolyásolják, amelyeket 
tehát a szülőknek biztosítani kell, hogy 
gyermekük eredményes szellemi munkát 
végezhessen. Felmerül azonban az a 
kérdés, hogy eleget tud e tenni a szülő 
mindezeknek a követelményeknek? Van- e 
elég ideje, hogy ilyen behatóan foglal
kozzék gyermeke tanulásának irányításá
val, s ha van, rendelkezik-e oly mérték
ben a különböző ismeretekkel, hogy ké
tes esetekben kisegíthesse a gyermeket, 
hogy magyarázatot tudjon adni a gyer
mek által nehezen megérthető, vagy egy
általán meg nem értett kérdésekre? Ha 
tárgyilagosak akarunk lenni, azt kell fe
lelnünk, hogy a szülők többsége ennek 
a feladatnak csak az első osztályos 
gyermeknél tud eleget tenni. A gimná
zium I. osztályának tananyaga ugyanis 
a latin nyelvet kivéve megegyezik az 
elemi iskola magasabb osztályainak tan
anyagával, tehát ezen a területen felme
rülő kérdésekben minden szülő, vagy 
hozzátartozó meg tudja adni a gyermek
nek az esetleg szükségesnek mutatkozó 
felvilágosítást. Nem igy áll már a hely
zet a magasabb gimnáziumi osztályok
kal kapcsolatban, mert az itt tanulandó 
tantárgyak nagyobb ismeretanyagot ölel
nek fel, amelyben való eligazodás csak 
az állandóan vele való foglalkozás ered
ménye, ami viszont az életkörülmények 
és műveltség különbözősége miatt csak 
kevés szülőnél van meg. Ez azonban 
nem olyan nagy baj, mint amilyennek 
első pillanatban látszik, mert hiszen a 
gyermeknek nem a magasabb osztályok
ban, hanem mindjárt az iskolai élet kez
detén, az I. osztályban kell elkezdeni a 
helyes tanulást, hogy a rendszeresség 
és tervszerűség a megszokás révén már 
kis korában vérévé, második természe
tévé váljék. Ha igy indítjuk el a gyer
mek munkáját, nem marad el a megfe
lelő és méltó eredmény; könnyebben 
fog a gyermek tanulni és éppen ezért 
kedve fog telni a tanulásban, képességei 
nem tompulni, hanem erősödni fognak 
és a magasabb osztályokban minden 
külső segítség nélkül, önállóan tudja 
majd végezni munkáját. Ki kell itt emel
nem, hogy a hangsúly mindennemű se
gítségnél, amelyet a gyermeknek adunk, 
az önállóságra nevelésen van. Helytelen 
tehát annak a szülőnek az eljárása, aki 
maga csinálja gyermeke helyett a házi

feladatát, mert a segítségnek nem az a 
célja, hogy a gyermek munkáját mi vé
gezzük el, hanem az, hogy kétes esetek
ben a gyermek kétségét eloszlassuk, 
tévedésektől és felesleges munkától meg
óvjuk és lassankint teljesen önálló mun
kára szoktassuk. Nem az iskolának, ha
nem az életnek tanulunk, mondja a köz
mondás, az élet pedig, különösen a mai 
időkben, olyan embereket kíván, akik 
önállóan tudnak cselekedni.

Mit tegyen azonban a szülő, akinek 
gyermeke feljutott ugyan a magasabb 
osztályokba, de még mindig nehézségei 
vannak a tanulásban? A helyes tanulás 
előbb részletezett, környezetben rejlő, u. 
n. külső feltételeit a lehetőség szerint ő 
is tudja biztosítani gyermeke számára, 
magát a tanulást azonban nem irányit-

Rimaszombati állami kór
ház bérbe venne lehetőleg 
városhoz közel 30 holdig

szántóföldet.
Ajánlatok a kórházgondnok

hoz adandók be. 1 - 3

hatja, mert rendszerint nem rendelkezik 
a magasabb gimnáziumi osztályok bő és 
sokféle ismeretanyagával. Ilyen esetben 
tanítót, instruktort kell a gyermek mellé 
fogadni, aki egyrészt megkísérli a hiányzó 
alapismeretek pótlását, másrészt igyek
szik a gyermeket helyes tanulásra szok
tatni. A hangsúly itt is az önálló mun
kára való szoktatáson van, nem pedig 
azon, hogy az instruktor végezze el a 
gyermek munkáját. Ha pedig a gyermek a 
külön vele való foglalkozás esetén sem tud 
eredményt felmutatni és a tanulás nem 
tud vérévé válni, nem szabad erősza
kolni. Az ujjaink sem egyformák és a 
sok millió falevél közölt sincs olyan, 
amelyik teljesen hasonló lenne a másik
hoz. A gyermekek sem egyformák, az 
egyik megbirja a magasabb tanulmá
nyokat, a másik nem. Az ilyen esetleg 
könnyebben boldogul más tipusu isko
lában és még mindig választhat magá
nak olyan életpályát, amelyen nagyon 
értékesen szolgálhatja hazáját és az em
beriséget.

(Folytatjuk.)

Kedves Olvasóinak, Előfize
tőinek és Hirdetőinek örömteljes 
és boldog újévet kíván a

„GÖMÖR".

Eljegyzés. Sipula Ilonkát eljegyezte 
Havasi Gusztáv m. kir. páncélos hdp. 
szkv., Miskolc. (M. k. é. h.)

— Eljegyzés, lhrinp Böbe, Rimaszom
bat és Bihari András földbirtokos, Buda
pest jegyesek. (M. k. é. h.)

A hazafias munka jutalma. Értékes 
és megérdemelt karácsonyi ajándékban 
részesült Komáromy Géza nyug. gim
náziumi tanár. Az ünnep előestéjén ér
kezeit meg a m. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter leirata, amely szerint 
a miniszter Komáromy Gézát a „cseh
szlovák uralom alatt tanári működése 
körében a magyarság érdekében kifej
tett munkásságával szerzett érdemei el
ismeréséül" 1940. év január 1-ig vissza
menőleg a VI. fizetési osztály 1. foko
zatába sorolta be. A kitüntetésszámba 
menő elismerés, amely néhány héttel 
ezelőtt a gimnázium három másik nyug
díjban élő tanárát is érte, Komáromy 
Gézának küzdelmes kisebbségi életét 
jutalmazta meg. Az idegen uralom nem
csak állásától, de állampolgárságától is 
megfosztotta a gimnázium érdemes ta
nárát, aki a legnagyobb nélkülözések 
között híven és nyíltan kitartott a ma
gyar ügy mellett. Komáromy Géza a fel- 
szabadulás után örömmel és készség
gel állott a tanügyi hatóságok rendelke
zésére, s ma is — amikor tanári műkö
désének 45-ik évéhez ért el — fiatalos 
erővel helyettesíti a hadbavonult tanár
társait. Komáromy Géza és családjának 
igaz örömében őszinte szívvel osztoztak 
tanártársai, jóbarátai és tanítványai.

A Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette 
ki Magyarország Föméltóságu Kormány
zója Huszty Lajos rimaszombati lakost 
a cseh-szlovák megszállás alatt tanú
sított nemzetiül magatartásáért.

Elismerésre méltó adomány. A ri
maszombati m. kir. pénztigyigazgatóság, 
a mellé és alárendelt hivatalok tisztvi
selői és alkalmazottai, valamint a m. 
kir. pénzügyőrség tisztviselői kara és 
altisztjei nagybányai vitéz Horthy Mik- 
lósné föméltóságu asszony vezetése alatt 
álló téli segélyakció javára 319 P 70 f-t 
ajánlottak fel.

3.

Levél a harctérről.
A karácsonyi postával kaptuk az 

alábbi kedves sorokat a harctéren 
küzdő rimaszombati huszárszázad 
parancsnokától:

„Mélyen tisztelt Szerkesztőség! 
Hálával köszönjük a kedves gon
doskodást, melyet nagyrabecsült 
lapjuk küldésével irántunk tanú
sít, miáltal is kimélyiti az ott
honnal való kapcsolatainkat. Kí
vánunk nagyon kellemes kará
csonyi ünnepeket és egy szép 
magyar jövőt hozó boldog újévet.

Mély tisztelettel:
1942. XII. 15. Szilágyi Dezső

százados."
Meghatott lélekkel viszonozzuk a 

messze orosz földről jött jókíván
ságokat nemcsak a magunk, de Ri
maszombat egész lakossága nevé
ben. Szerető szívvel kívánjuk, hogy 
az ujesztendő honvédeink számára 
is hozza el a diadalmas hazatérést 
és általuk a magyar igazság teljes 
győzelmét s a szebb és boldogabb 
magyar jövő beteljesülését.

Budapesti nagyvállalat keresztény, 
önálló iparjogositványos, ügynöki 

igazolókönyvvel rendelkező,

kereskedelmi
keres, aki Gömör és Kishont vár
megye területén fűszerkereskedőkkel, 
szatócsokkal több évi összeköttetést 
tart fenn és a kisebb helységeket is 

rendszeresen látogatja.
KÖNNYŰ AKVIZÍCIÓ, HETENKÉNTI 

KIFIZETÉSSEL.
Ajánlatokat „Szorgalmas 20“ jeligére 
kérjük a BALOGH HIRDETÓIRO- 
DÁBA, BUDAPEST V., Szent István- 

körut 9.

A férfi Oltáregyesület január havi 
taggyűlését 8-án, pénteken este fél 7 
órakor tartja a Széman-lntézet kongre- 
gációs termében.

Honvédeinkért. A m. kir. állami 
kórház a december 23 iki karácsonyfa- 
ünnepélyen befolyt 52 P önkéntes-ado
mányokat a Magyar Vöröskereszt mis
kolci parancsnokságához fizette be.

A jégpálya a cserkészek kezelésében 
már készen várja a sportkedvelő kö
zönséget. Beiratkozni a pályán reggel 
8—12 és délután 2—7 óráig lehet.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Megengedett gyűjtés. A vármegye 
alispánja a rimaszombati Egyesült Prot. 
Gimnázium Segitőegyesületének meg
engedte, hogy a diákok segélyalapja 
javára a vármegye területén pénzado
mányokat gyüjthessen. Az adomány- 
gyüjtő-iveket a tanulók már kézhez 
kapták.

Készüljünk az Ipartársulat 
által rendezendő műsoros
H O N V É D - E S T R E .

Az egyetemek második félévének 
kezdőpontja. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter rendelete szerint 
valamennyi magyarországi egyetemen 
az 1942/43. tanév második féléve február 
hó 3-án kezdődik. A rendes beiratko
zások az egyetemeken 1943. évi január 
hó 18. napjától február 1-ig tartanak.

Adományok. Gredinger Pál (Putnok) 
az újévi üdvözletek megváltásaként — 
lapunk utján — 20 P-t adományozott 
a Magyar Vöröskeresztnek. Ugyanezen 
célra Bálint Tivadar szállító 5 pengőt 
adományozott.

Negyedévre szóló uj élelmiszerjegye
ket osztottak ki január 1-én,
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Szerencsés és boldog új esztendőt kíván
n agyrab eosü lt rendelő inek  és pártfogóinak

id. és ifj. Siposs Júzsef
oki. gépész — műszaki vállalkozó, vfzmüberendezés, központi 

fűtés és diszmübádogos mester.
Rimaszombat, Rózsa-utca 20. Telefon: 60.

Valahol Oroszországban szeretettel gondol 
kedves vevőire, ismerőseire és

boldog iy é v e t  k íván
Telek Sándor

hentes és mészáros.

B old og  ú jévet k íván
kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak 

Vadady F. Pál
__vasr. üveg-| porcellán- és zománckereskedó.

Mélyen tisztelt vevőinknek, jóbarátainknak és 
ismerőseinknek ezúton kívánunk

boldog ú jévet
Jávorszky Testvérek

vas kér.________
A Magyar Élet Pártja helyi szervezetének iparos 
és kereskedő szakosztálya minden hű tagjának 

békességteljes és megelégedettséggel teli 
boldog ú jévet k íván  

Szőllősy István Gabonás István
szó, főtitkár._______________ szó, elnök

A Rimaszombati Járási Ipartársulat minden 
tagjának

boldog újévet k íván
Valaszkay Rezső

_____  elnök.

B oldog ú jévet k iván
kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak

Derekas és Fia
fűszer- és csemegekereskedő.

B oldog újévet k iván
minden rendes és pártoló Baross-Szövetségi- 

tagnak a
Baross Szövetség helyi 

fiókjának elnöke.
Kedves üzletfeleimnek és pártfogóimnak öröm

teljes, szerencsés
boldog ú jévet k ívánok

Szőllősy Istvánná
nagykereskedő.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog ú jévet
Lakatos István
mészáros és hentes.

B oldog ú jévet k ívánok
nagyrabecsült vevőimnek és jóbarátaimnak

Temják Pál
divatkereskedő.

r
Boldog újévet kiván

kedves vevőinek, 
jó barátainak

Valaszkay Rezső. Ii

B oldog ú jévet k iván
kedves vevőinek, ismerőseinek és jóakaróinak 

ifj. Stritzky Árpád 
Rimaszombat.

B oldog ú jévet k iván
nagyrabecsült vevőinek, jóbarátainak és 

ismerőseinek 
Nyitrai József

vasáru-, szerszám- és festékkereskedő 
Rimaszombat, II. Rákóczi Ferenc u. 7.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog ú jévet
Lipthay László

_________________ fűszer- és vegyeskereskedő.

B oldog ú jévet k iván
kedves vevőinek, ismerőséinek és jóakaróinak

özv. Vaskó Józsefné
_________________________ruhakereskedő.

B oldog ú jévet k iván
kedves vendégeinek, ismerőseinek és jóbarátainak

Józsa László
borbély és fodrász.

Kedves vevőimnek, ismerőseimnek
és jó b ará ta im n ak  ezúton kívánok

ö r ö m t e l je s  b o ld o g  ú jé v e t !
G Y U L A I  I S T V Á N

___  ru h ak eresk ed ő .

B oldog ú jévet k iván
nagyrabecsült vevőinek 

Mura Szilveszter és Társa 
Elektro-rádló

Rimaszombat.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog újévet
Ruprich János

pékmester.

Kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak 
ezúton kiván

boldog ú jévet
Miskolczy László
ruhaszövet kereskedő.

B oldog ú jévet k iván
kedves vendégeinek, jóbarátainak és ismerőseinek

„Turul“-étterem és vendéglő
tulajdonosa.

Kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak 
ezúton kiván

boldog újévet
Remenyik István
órás és ékszerész.

B oldog ú jévet k iván
kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak

Gallo Pál
fűszer- és csemegekereskedő.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog újévet
Szabó László

mészáros és hentes.

B oldog ú jévet k iván
kedves vendégeinek, jóbarátainak és ismerőseinek 

„Kossuth" vendéglő tulajdonosa 
HERÉNYI KÁROLY.

Kedves üzletfeleimnek és pártfogóimnak 
örömteljes, szerencsés

boldog ú jévet k iván
Pohoczky László

termény- és gyümöleskereskedő.

B oldog ú jévet k iván
kedves vevőinek, jóbarátainak és ismerőseinek 

Kalocsay Gyula
órás és ékszerész.

Rimaszombat, Deák Ferenc-utca 22. szám.
Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 

ismerőseimnek ezúton kívánok
boldog újévet

Kálmán Károly
mészáros és hentes.

B oldog ú jévet k iván
nagyrabecsült vevőinek és ismerőseinek 

Füleky Sándor
fűszer- és csemegekereskedő.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog ú jévet
Kertsik László

sportüzlet.

B oldog ú jévet k iván
mélyen tisztelt vásárlóinak, ismerőseinek és 

jóbarátainak
Fözy Rezső cég

Rimaszombat.

A  se rté shizla ló k figyelm ébe.
A magánfogyasztás céljára tör-1 

ténő sertésvágások engedélyezésé
nek újabb szabályozása tárgyában 
kiadott 113.780 1942. K. M. sz. 
rendelet értelmében azoknak a hiz
lalóknak, akik egyszerre legalább 
6 (hat) sertést hizlalnak, a jövőben 
sertéseiknek magánfogyasztás (gaz
dasági szükséglet) céljára történő 
levágáshoz

engedélyt nem a közellátás- 
ügyi minisztérium, hanem a 
vármegyei közellátási kormány- 

biztos ad.
Miért is azok a hizlalók, akik egy
szerre legalább 6 (hat) sertést hiz
lalnak, a jövőben a sertésvágási 
engedély kiadása iránti kérelmeiket 
a közellátási kormánybiztoshoz kö
telesek benyújtani az eddig hasz
nálatban volt űrlapon. A kérelme
zőnek a háztartási és gazdasági 
szükséglete elbírálásához szükséges 
adatokat (háztartáshoz tartozók 
száma, a szerződéses munkásainak 
száma, szalonnajárandósága stb.) a 
községi elöljárósággal igazoltatni 
kell. Ez a rendelet azonban nem 
érinti a 2760/1941. M. E. számú 
rendelet 12. §-a 4. bekezdésének 
rendelkezéseit. így a sertésvágási 
engedélyt azoknak a hizlalóknak, 
akik egyszerre

hatnál kevesebb sertést
hizlalnak, továbbra is a községi 
elöljáróságok (megyei városban a 
polgármesterek, adják meg.

A z  idén nem engedélyezik 
a bálokat.

A bálok és a táncestélyek meg
tartása ügyében belügyminisztériumi 
rendelet érkezett a rendőrhatósá
gokhoz. A rendelkezés szerint a 
jelenlegi rendkívüli viszonyok között 
a bálok megtartása nem kívánatos 
és ezért a belügyminisztérium fel
hívja a rendőrhatóságokat, hogy a 
bálok és táncestélyek rendezésére 
engedélyt ne adjanak. Csupán a 
farsang tartama alatt lehet majd 
néhány szerényebb keretek között 
rendezendő farsangi mulatságot 
megtartani. Ezek a mulatságok és 
teaestélyek is legfeljebb éjjel 11 
óráig engedélyezhető^ A meghí
vókat be kell mutatni a rendőrha
tóságoknak. Március 10-től kezdve 
semmiféle mulatság, vagy tánces
tély megtartását nem engedélyezik.

Nemzeti filmszínház.
Az idei velencei filmkiállitáson bemu

tatott és nagy sikert aratott magyar fil
mek közül a helybeli mozgóképszínház 
karácsonykor a megdöbbentő erejű „Ne- 
gyediziglen“-t pergette le zsúfolt néző
terek előtt, most szombaton, valamint 
vasárnap és hétfőn az ugyancsak díj
nyertes „Sziriusz" kerül bemutatóra. 
Herczeg Ferenc fantasztikus története 
pompás rendezésben és kitűnő színészek 
előadásában fut a vásznon. H. G. Wells 
híres időgépéhez hasonlít az álomszerű 
mese csodálatos gépe, amely a ma fia
tal tudósát és vele együtt a nézőközön
séget Mária Terézia szinpompás korába 
szállítja vissza. A női főszerepet Karády 
Katalin játsza utolérhetetlen nagy mű
vészettel. Mellette Déry Sári, CsikI Nagy

Ila, Szilassy László, Balő Elemér és Pet- 
hes Sándor jeleskednek.— Január 6-án, 
szerdán és 7-én, csütörtökön izgalmas 
olasz drámára kerül a sor a „Döntő- 
mérkőzés” címen. Egy fiatal ökölvívó 
bajnok szerelmi csalódását viszi vászonra 
a minden kockájában érdekfeszitő tör
ténet. Főszereplői: Évi Maltagliati, Er- 
mino Spalla, Clara Calamai. — A leg
közelebbi magyar újdonság a „Házas
ság” Páger Antal és Muráti Lilivel a 
főszerepekben._____________________

Irodalom .
Miért, Dániel ?

Rab Gusztáv regénye.
Ennek a regénynek tulajdonképeni 

hőse — amint ezt már a Dante Para
dicsomából vett mottó is elárulja — „a 
Szeretet, mely mozgat napot és minden 
csillagot". Hogy mit jelent ez a szeretet, 
azt kerülő utón mutatja meg a szerző : 
egy minden tekintetben derék, tisztes
séges és tehetséges ember történetével, 
akinek egyéb hibája nincs, csak az, hogy 
nem hisz a szeretet bűvös erejében. 
Hisz eszméiben, hisz munkájában, csak 
a szeretetbe vetett hit képessége hiány
zik belőle.

Rab Gusztáv uj regényében is érde
kesen, izgalmasan mesél, s a jól meglá
tott alakoknak egész sorát rajzolta elénk. 
A hőst, Dánielt, belülről ábrázolja, gon
dolatainak és ösztöneinek minden rez
dülésében; de éppen úgy „érezzük" a 
kívülről megmutatott alakot is. Ezt a 
mesélő és ábrázoló képességet Rab Gusz
táv eddigi munkáiban is megtaláltuk; 
de úgy érezzük, most nagy lépést tett 
az élet legfőbb kérdéseinek megszólal 
tatása felé. A nagy közönségsikerre szá
mítható könyvet a Singer és Wolfner 
Irodalmi-Intézet adta ki finom, Ízléses 
kötésben. Ára fűzve 8, kötve 10'50 P.

Az 1943. évi „Missziós Naptár" a
kőszegi Szent Imre Missziós Szeminá
rium kiadásában Ízléses formában és

gazdag tartalommal jelent meg. Érdek
feszitő olvasmányok, aktuális képek, 
hasznos tudnivalók mellett a missziós 
rend működéséről és a missziós házak 
életéről kapunk benne hűséges beszá
molót. A minden katolikust érdeklő 100 
oldalas naptár 60 filléres árban kap
ható. Megrendelhető a kiadónál Kő
szegen is.

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

házhoz megyek.

SOIiAICS P . ócska*
Levente-u. 6. (Dr. Törköly-tér melletí)

S P O R T .

Asztali-tenisz.
December 27-én, vasárnap rendezte 

meg a Levente Egyesület Rimaszombat 
megyei város asztali-tenisz bajnokságát. 
Nagy érdeklődés mellett folytak az iz
galmas játszmák, s a közönség elismerő 
tapsvihara jelezte, hogy Rimaszombatban 
rég nem látott szép küzdelmek folytak 
a bajnokságért.

A csapatbajnokság négy csapat közt 
dőlt el és izgalmas jelenetek közepette 
a Bútora, Kardos, Szapári csapat vívta 
ki a győzelmet a Kosztra, Kovács, Im- 
recze csapat előtt.

Utána következtek az igazi nagy küz
delmek Rimaszombat egyéni bajnoksá
gáért. A meglepetésszerűen jól játszó 
asztali-teniszezőink olyan játékot nyúj
tottak, hogy minden egyes játékos di
cséretet érdemel. A dönlőbe Bútora 
László és Kovács László kerültek, ahol 
Bútora László biztosan és megérdemel
ten nyerte meg Rimaszombat egyéni 
bajnokságát. A harmadik dijat imrecze 
István nyerte, a negyedik helyen pedig 
Kardos Gyula végzett.

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


