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Múlt és jövő határán.
Szemelvény vitéz LUKÁCS BÉLA 
tárcanélküli m. kir. miniszternek a 
Magyar Élet Pártja Naptárába Írott 
vezércikkéből.

Az elmúlt és eljövendő esztendő) ségben. A letűnt esztendő mind az 
határán a műit eseményei s a jövő | országgyűlés munkájában, mind pe- 
lehetőségei tárulnak elénk. A visz-1 dig a magyar élet más területein 
szatekintés hasznos tapasztalatokat, i fokozta a nemzet felelősségérzetét 
az előrenézés nagy feladatokat ntu-j és megerősítette a magyar sors
tat számunkra. 1942 Magyarországi közösség érzését. A belső front 
második háborús esztendeje volt. ereje töretlen maradt minden bom- 
Küzdelmcink — a külső és belső lasztó kísérlettel szemben. 
fronton egyaránt — fokozódtak. j Múlt jövendő határán a tör-
Honv,-deink messze Keleten, más-. ténelmileg gondolkozó magyarság
tLlezeresztendos magyar almok és e|dd fe]mer{j| a magyar élet nagy 
vágyak földjén fegyvereik erejével jdőbelj és térbeli egysége. Letűnt 
érvényesítik a magyar életjogokat évszázadok minió éJs mi,jió ma. 
és harcolnak a szellemiségében es gy2rja, a jelenben küzdő, dolgozó

Dr. ’Sóldos Béla
m agyar k irályi titkos tanácsos 

üdvözlése.
A z e lm ú lt  héten a k ü ld ö tts é g e k  e gé sz so ra  k e re ste  fel a tö is p á n t.

Az ünnepnapok sok meleg és most a Don mellett vívnak életre- 
megható üdvözlése után a hét ele- halálra. Szólott az itthoni munka 
jén a nagyrabecsülés, a szeretet és jelentőségéről, a szociális közigaz-

rendjében megújuló Euró- gs ^pitő magyarság s az utánunk a győzelemhez 
páért. Az elmúlt esztendő alatt K s
fegyvereink mindenkor sikerrel vil
lantak meg a magyar honvéd ke
zében. Fiaink a magyar múlt ka
tonai eredményeihez méltóan hősi 
elszántsággal küzdöttek német és 
olasz bajtársaik oldalán. Nehéz és 
véres győzelmi útjukat a hősök ha
lálos áldozata jelzi. A hősök élén 
vitéz nagybányai Horthy István,
Magyarország hősi halált halt Kor
mányzóhelyettese ma már azörök bé
ke birodalmából tekint le a küzdelmes 
magyar életre. Kormányzóhelyette
sünk elvesztése tragikus szint adott 
az elmúlt esztendőnek, de ugyan
akkor fel is emelte a magyarságot 
a szomorúság mélységéből a hit és 
a jövőbe vetett reménység magas
ságai felé.

1942, a háromhatalmi egyezmény 
megkötésének második esztendeje 
Magyarországot még szorosabban 
hozzáfűzte a nagy Német-Biroda
lomhoz, Olaszországhoz és Japán
hoz, mert a világ uj rendjének ki
harcolásában és megteremtésében 
érdekeink az övéikkel azonosak.
Ez a becsületes érdek-azonosság, 
valamint nagy szövetségeseinkhez 
fűződő barátság és bajtársiasság 
meghatározta a magyar külpolitika 
lényegét, amely az elkövetkező esz
tendőben sem változhat, mert a 
nemzet lelkének legmélyéből kihang
zó törekvéseket és célokat szol
gálja.

A nagy magyar életkérdések 
mérlegén s a világ halálos küz
delmeinek árnyékában a mai ma
gyar belpolitika az ország vezetői
nek s a dolgozó, felelős magyar 
társadalomnak eggyéforrását jelenti 
a munkában, küzdelmekben, áldo
zatokban és a történelmi felelős

következő nemzedékek az örök tör
ténelmi magyarság egyetlen élő 
testét és lelkét jelentik. Ez a táv
lat meghatározza most is minden 
cselekvésünket és megadja felada
taink lényegét. A magyarság tör
ténelmi életének a célok és felada
tok, küzdelmek és megpróbáltatá
sok, felemelkedések és hanyatlások 
azonosságában megnyilatkozó egy
séget kell szolgálnunk egy minde
nek felett álló, nagy és erős nem
zeti egység megteremtésével.

Az elmúlt esztendő eredményei 
mind a külső, mind a belső front 
vonalán bizakodásra és reménységre 
jogosítanak. A magyar hit ereje 
s a történelmi felelősségérzet lánca 
fogja össze nemzetünket az elkö
vetkező esztendőben, amely törhe
tetlen hitünk és igazságos életjo- 

aink szerint közelebb visz minket

a hála jegyében a küldöttségek 
egész sora kereste fel hivatalában 
dr. ’Sóldos Béla főispánt magyar 
királyi titkos tanácsossá történt 
kinevezése alkalmából.

A küldöttségek vezetőinek igaz 
és őszinte üdvözlő szavaiból kiér
zett a kiválasztottaknak járó tiszte
let és szeretet, de kifejezésre jutott 
a lélek hálája is egy nemes szív 
jóságos cselekedeteiért és örök- 
emlékü alkotásaiért.

Elsőnek dr. Horváth Árpád alis
pán vezetése mellett a vármegye 
tisztviselői kara tisztelgett dr. ’Sól
dos Béla előtt.

A küldöttségben résztvevő fő- 
szolgabirák és polgármesterek 
a járások és városok közön
ségének megbecsülését és há
lás szeretetét hozták magukkal. 
Dr. Horváth Árpád szívből jövő 

meleg szavakkal juttatta kifejezésre 
azt a mélységes örömet, amely a 
főispán magas kitüntetése alkalmá
ból nemcsak a vármegye határain 
belül, de azokon túl is, minden őt 
ismerő és megbecsülő magyar em
ber szivét eltöltötte. Beszélt az al
ispán azokról a súlyos harcokról, 
amelyet ellenségeink ránk kénysze- 
ritettek, s amelyet hős honvédeink

gatásról, amelynek felelősségét a 
vármegyei tisztviselői kar mélyen 
átérzi. Kifejezését adta az öröm 
mellett a büszkeségnek is, mert

a magas kitüntetés ennek az 
ősi vármegyének a szülöttjét 
és ennek a vármegyének a 

fejét érte,
aki nemcsak kivételes tudást, pá
ratlan munkabírást és akaratot su
gároz maga körül, hanem igaz 
magyar lelkét és melegen érző 
szivét is érezteti, amiért igaz szív
ből mondott hálás köszönetét. Me
leg szavakkal fordult az alispán a 
jelenlévő dr. ’Sóldos Bélátié felé 
is, aki közéleti pályáján hűséges, 
meleg szivével mindig ott állott 
férje oldalán, s akinek igy szintén 
nagy része van abban, hogy a vár
megye főispánja erre a magas ki
tüntetésre méltóan tölthette be köz
jogi méltóságát.

Háláját és köszönetét egy, a 
vármegye színeivel átkötött hatal
mas szekfücsokorral is kifejezésre 
juttatta.

Dr. ’Sóldos Béla főispánt lelke 
mélyéig meghatotta a ragaszko
dásnak és szeretetnek mélyen át- 
érzett tolmácsolása.

Legelőször is hódoló szavak
kal köszönte meg Magyaror
szág Főméltóságu Kormány
zójának magas elhatározását, 

kitüntető kegyét,
amelyben közéleti pályáján őt immár 
több ízben részesíteni méltóztatott. 
Azután a tisztviselői karhoz for
dult, amelyről elismeréssel álla
pította meg, hogy a törvényben és 
lelkiismeretében előirt követelmé
nyeknek az elmúlt évben is min
den tekintetben megfelelt. 

Hangsúlyozta, hogy
a mai nehéz időkben mennyire 
fontos és szükséges az áldo

zatos és jól végzett munka.
Mennyire felemelő az embertársa
kért hozott áldozat és a róluk való 
szeretetteljes gondoskodás. Megil- 
letődésse! szólott azokról az időkről, 
amikor szolgálatát Ő is ebben a 
vármegyeházában kezdte, szomo
rúsággal a kiüldöztetés idejéről és 
mélységes örömmel az újabb visz- 
szatérésről. Itt érte most a legna
gyobb kegy, amelyben nemcsak az 
ő személyének, de a főispáni kar
nak megbecsülését is látja, mert

első eset, hogy szolgálatban 
lévő főispánt ért ilyen kitüntetés.
A legnagyobb elismeréssel szó

lott a régi vármegyei tisztviselői 
karról is, amely sok kiváló közé
leti férfiút adott az országnak. Ezek
nek szelleme és példája buzdítsa 
további áldozatos munkára a tiszt
viselőket, hogy munkájuk a köz 
javára eredményes és áldásos le
gyen.

Végül kifejezte rendíthetetlen hi
tét a végső győzelemben, amely 
bárhogyan is tomboljon körülöttünk 
a vihar, el nem maradhat, mert az 
igazságnak győznie kell. Az igaz
ság pedig a mi oldalunkon van.

A református, római katolikus és 
evangélikus egyházak küldöttségei 
után a gimnázium igazgató-tanácsa, 
az iparosok, kereskedők, a Baross 
Szövetség, a Magyar Élet Pártja, 
a Vitézi Szék, a Polgárikor és más 
küldöttségeket fogadott a főispán. 
Megjelent dr. ’Sóldos Béla előtt a 
Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylet egy nagyobb tagú kül
döttsége is. Özv. Samarjay Jánosné, 
az egyesület elnöke meleg szavak
kal tolmácsolta a Nőegylet szívből 
jövő jókívánságait. Majd igy foly
tatta :

„Ez a kitüntetés méltó elisme
rése annak a sokoldalú kiváló 
tehetségének, példaadó kötelesség- 
teljesítésének és szivjóságának, 
amellyel kora ifjúságától — munka-
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körének bővültével — fokozódó 
buzgalommal munkálkodott a haza 
és a társadalom javára. Egyesüle
tünk méltán büszkeséggel tekint 
működésének azon‘időszakára, mi
dőn Nagyméltóságod annak — éve
ken át — a r a n y t o l l u  jegyzője 
volt és kedves neje, a Kegyelmes 
Asszony — buzgó tevékenységű 
választmányi tagja.

Hálás köszönetünket fejezzük ki 
szives támogatásáért, melyben egye
sületünket az idők folyamán ré
szesíteni kegyeskedett és kérjük 
azt részünkre tovább is fenntartani.“ 

Végül egy szép szekfücsokrot 
adott át az üdvözlésre bensőséges 
szavakkal válaszoló főispánnak.

így volt ez minden küldöttségnél, 
amelyek mindegyike háláját és kö-

szönetét mélyen átérzett szavakkal 
tolmácsolta az előtt a férfiú előtt, 
akinek egész élete a köz érdeké
ben végzett áldozatos munkában 
telt el, s most mély nieghatódott- 
sággal érezhette a feléje szálló 
őszinte és mélységes szeretetet, a 
kivételes és különleges megbecsü
lést.

Ünnepien tiszta és szívből faka
dóan őszinték voltak ezek az üd
vözlések, ékes bizonyságai az igazi 
érték megbecsülésének és az ön
zetlen alkotó munkának. Dr. ’SóI- 
dos Béla magas kitüntetésének igazi 
értékét az emberek ezreinek ez a 
hálája, köszöneté, tisztelete, meg
becsülése és szeretete adja meg és 
teszi időt állóvá.

Em lékezés boldogult N e o g r á d y  A n t a l  festő m ű vészrő l.

Országos gyűjtés a honvédcsaládokért.

Az elmúlt napúkban halt meg Buda 
pesten 61 éves korában Neogrády An
tal, a neves magyar festőművész. Mint 
a magyar tájak legihlettebb festője, 
remekműveivel már régen örökre be
véste nevét a nemzet szivébe. A gömöri 
tájakért rajongott legjobban és mint it
teni származású művész ezeket festette 
legsziyesebben, azért a régi békeidőben 
a nyarat rendszerint Giimör megye északi 
részében töliötte és ott festette azokat 
a csodás, vadregényes, sziklás, fenyő
erdős képeket. A megszállás alatt pedig 
minden évben Putnokra jött pár hétre, 
s az itten festett tájképeiből tanultuk és 
szerettük meg e vidéknek a tulajdon- 
képeni szépségeit. Azóta már egészen 
más szemmel nézzük az Aszó-hegyet is, 
melyről azt mondotta, hogy ha egy mű
vész egész életében soha egyebet nem 
festene csak azt, akkor sem tudná a 
témát kimeríteni, oly gazdag változatok
ban annak a hegyláncolatnak az alaku
lata.

A környékbeli falvakba is gyakran ki
rándulgatott, hogy megörökítse képein a 
virágbaborult tavaszt. Az estéket pedig 
az ottani úri családok vendégszerető 
házaiban töltötte zongorázással, mert 
nemcsak az ecsetnek, de a zenének is 
nagy mestere volt. Azokat a kedves, de
rűs sajóparti képeket is, melyekkel oly 
nagy hatást ért el Putnokon, Sajópüs- 
pökiben, Bánrévén, Hétben, Velezden és 
Dubicsányban festette. Gömörszőllősön 
és Kelemérben a templomról, szalmás
házakról festett szép képeket, de meg
örökítette Kelemérben a Putnokyék nap
sugárban pompázó kastélyát is, a dúsan 
virágzó parkkal. Putnokon pedig gróf 
Serényi szép fekvésű kastélyát a hatal
mas parkkal. Legkedvesebb témája mé
gis csak a szalmásház volt, különösen, 
ha virágzó mályvarózsa vagy orgonabo
kor virult mellette. Minden évben újból 
megkérdezte: hány szalmásház van még 
Putnokon ? Egyszer nagyon szomuruan 
jött vissza a felvégből, mert az előző! 
évben általa megfestett szalmásháznak 
a tetőzetét közben cseréppel fedték be. 
Szerinte ez festői szempontból nagy! 
barbarizmus volt, nem is ment többet I 
abba az utcába festeni. A regényes fek
vésű hegyoldalon épült Galgócon is volt 
egyszer és az ottani lícium bokrokból 
álló kerítések és a mögötte lévő szalmás 
házak falusi varázsa annyira megragad
ták a lelkét, hogy percekig nem tudott 
szóhoz jutni, csak összekulcsolt kezek
kel gyönyörködött és nagyon zokon 
vette, midőn valaki mellette azt a meg 
jegyzést tette : ugyan mi gyönyörködni 
való van ezen ? Erre rögtön megmagya 
rázta, hogy festői szempontból milyen 
szépségek rejlenek a szegényes kinézésű 
magyar falvakban.

Nagyon sokat lehetne még Írni a Ili- j 
rés, szép vadászképeiről is, de legelső
sorban pedig a történelmi nevezetességű í 
alkotásairól, melyekkel Murány, Krasz 
nahorka és a többi várakat örökítette 
meg ; azonkívül a külföldön alkotott re
mekműveiről.

Sajnos, az én toliam nagyon is gyarló j 
az elhunyt kiváló érdemeinek a kellő 
méltatására, azért tehát csupán arra szó 
ritkozom, hogy megismétlem egyik köny 
vemben róla irt soraimat: .Amiként 
Tompa ragyogó tollával hirdette a gö
möri tájak szépségének dicshimnuszát,

úgy Neogrády finom ecsetje pedig oly 
csodás színekkel örökítette meg azokat, 
hogy mindegyiken szinte érezni a vi
rágzó fák és kerti virágok hulló szir
mának s a sziklás bércek fenyveseinek 
illatát; az erdők mélyén az évszázados 
fák zúgását, a sárguló őszi lombok halk 
zizzenését, a sajóparti füzesek suttogá
sát, a rajta fészkelő vadgalambok tur- 
békolását, a Rima és Sajó vizének és a 
kicsi patakoknak a csobogását..." Ezek 
mind bennfcglaltatnak azokban a mű
vészi alkotásokban, amelyekkel örökre 
bevéste a nevét Gömör vármegye tör
ténetébe ! — Így e cikknek minden so
rát hálás szivvel pálmaágakként küldjük 
a kegyelet szárnyain az alagi frissen 
hantolt sirdomb fölé.

P. Kdlniczky Vilma.

Mint már évek óta minden esz
tendőben, ez év hajnalán is elhang
zott a legfelsőbb helyről a kérő 
szó : vitéz nagybányai Horthy 
Miklósáé, Magyarország Főméltó- 
ságu Kormányzója fenkölt lelkű 
hitvesének rádiószózata a téli se
gélyakció megindítása érdekében. 
Ebben az esztendőben azonban a 
legelső magyar asszony gondos
kodása azok felé fordult, akiknek 
hozzátartozóik odakünn a messze 
orosz hómezőkön teljesitik a haza 
iránti kötelezettségüket.

„Felelj! Levetted-e a gondot 
azoknak a válláról, akiknek csa
ládfői odakünn harcolnak a mi 
biztonságunkért és életünkért ?“

A magyar társadalom, mint ed
dig számtalanszor, ezúttal is meg 
akar felelni a lelkiismeret felelős
ségre vonó szavának: adni fog
tehetsége szerint ezreket, százakat, 
filléreket, mert azt akarjuk, hogy 
győzelmesen hazatérő hős honvéd
jeink fogadtatásakor minden szép 
szónál szebben beszéljen a család
jukért hozott áldozatos szeretetünk.

Aki tehát az arra rászoruló hon
védeknek adakozik — a magyar 
jövő boldogságának megalapozá
sára rakja le pengőit és fillérjeit.

* **
A Korniányzóné Őfőméltósága 

magas védnöksége alatt meginduló 
országos gyűjtés január 17-én kez-

V égrendeletem .
Irta : f  vitéz Ponghó Mihály*

Tudod én kis Fiam, az a szokás járja,
Aki halni készül, gondol a fiára.
Hosszú idő óta mi erre készülünk.
Húzzák a harangot Trianonban nékünk.
Kincset, vagyont földet Neked nem hagyhatok,
Az élet én rajtam sokszor végig vágott,
Szöges ostorával szivem, lelkem verte,
De hitem, szent hitem, tőlem el nem vette.
Hitem az enyém volt és most is az enyém :
Ezt Neked hagyhatom, s igy neked adom én.
Igazságos Isten van a magas égben,
Bízzál kicsi Fiam, az ő  jó szivében.
Lelkiismeretem a szigorú birám,
Azt is Terád hagyom szentül abban bízván,
Tiszta hó lelked lesz s megállván előtte,
Szemed nem sütöd le pirulva a földre.
Neked hagyom, Fiam a szeretetemet,
Ne válogass, szeress minden embereket,
Ha bántanak, sirhatsz, folyhat könnyed árja,
De legyen előtted Krisztus keresztfája.
A becsület, Fiam a legnagyobb érték,
Akik elvesztették, vissza soh’ sem nyerték.
Ezt is Neked hagyom, mert Neked hagyhatom,
Hű kisérőm ez volt tűzön, véren, bajon.
Drága kicsi Fiam, van még egy nagy kincsem,
Hogy megőrződ éppen, abban a szent hitben 
Ezt is Neked hagyom: Hazám és Nemzetem 
Mindennél e kettőt százszor jobb’ szeretem.
Hogyha az élet majd Téged is fog verni,
E kettőt Te Neked nem szabad feledni,
Ha ők úgy akarják, hagyj el mindent értök,
Véred minden cseppje legyen az Ő vérök.
Hagyd el a hitedet, asszonyt és gyermeket,
Ha úgy kell, dobjad el a becsületedet,
Áldozd élted, véred hazád oltárára,
Ha ezt teszed Fiam, Isten megbocsájtja.
Drága kicsi Fiam, mindent Neked hagytam,
Tudom, bizoni abban, Neked jónak adtam,
Áldjon meg Istenünk minden széppel Téged,
Mig magyar hazánknak szentJed az élted.

Salgótarján, 1937. *)Nemrég elhunyt földink költői hagyatékából

dödik és február 7-ig tart. Gyűj
teni kizárólag csak pénzt szabad. 
A gyűjtést a városokban a polgár- 
mesterek, a járásokban a főszolga- 
birák szervezik meg a társadalmi, 
egyházi stb. egyesületekkel és a 
Levente Egyesületekkel karöltve. 
Nagyobb adományokat közvetlenül 
az 180.000 sz. csekkszámlán a 
Honvédelmi Minisztérium „hadba- 
vonultak hozzátartozóinak támoga
tása letéti számlája" javára is el 
lehet küldeni. Ilyen esetben a le
fizetés megtörténtéről a helyi gyűjtő 
bizottságot is értesíteni kell.

Búcsú
az óesztendőtől,
1942. Szilveszterén a komoly időkhöz 

mérten lefokozott jókedvvel, szinte csa
ládias hangulatban búcsúztunk el az 
óesztendőtől és köszöntöttük reménytel
jesen az újat. Ez idén elmaradtak a za
jos mulatságok, csupán a társaskörök
ben rendeztek a tagok és azok vendégei 
számára családias összejövetelt. Mind
három egyesületben nagyszámban jelen
tek meg a vendégek.

A Katolikus Körben jól sikerűit mű
sorral kedveskedett a vigalmi bizottság, 
az élen Tóth Sándor hitoktató-lelkésszel. 
A változatos műsort Benkovits Edit és 
Derecskey Mária nyitották meg szép 
magyar táncukkal, megérdemelt tetszést 
aratva. Az est kirobbanó sikerét a „Pót
vizsga" cimü kacagtató jelenet adta. 
Katona Edit, Bartáky Éva, Benkovits 
Edit, Katona Tibor, Jávorszky Tibor és 
ifj. Szőke János kiválóan komikus alakí
tást nyújtottak és zajos tapsokat érde
meltek ki. A sikerből méltán vették ki a 
részüket a három bájos énekesnő: Ju
hász Éva, Szamajdák Emmi és Olajos 
Márta. Az első igazi palóc nótákkal, a 
második megkapó katona dallal és szép 
szavalattal, az utolsó pedig hangulatos 
magyar nótákkal férkőzött a közönség 
szivéhez. Szamajdák Emmiben komoly 
énektehetséget ismertünk meg. — Nagy 
tetszést arattak a „vándorzenészek" és 
ifj. Szőke János bemondásai is. Az idő 
homokóráján az óesztendő utolsó percei 
peregtek le, amikor a Kör világi elnöke: 
dr. Gabonás János helyettes polgármes
ter az 1942. év búcsúztatására, illetve 
az újév üdvözlésére szólásra emelkedett. 
Megszokottan költői lendületű beszédé
ben gondolatban elszállt az Örök Vá
rosba : a béke apostolához, a katolikus 
Egyház Fejéhez és a budai Várban szé
kelő Főméllóságu Kormányzó Úrhoz, s 
mindkettőjük számára nehéz és nemes 
munkájukhoz erőt és egészséget kért a 
Mindenhatótól. Majd igy folytatta nagy 
hatást keltő beszédét : „Most pedig em
lékezzünk meg dicső honvédeinkről, akik 
csonttámeredt markukban ez éjszaka is 
keményen fogják a fegyvert több ezer 
kilométerre szeretteiktől és hazájuktól." 
Majd az örök és igazságos béke gon
dolatával zárta be a szép beszéde*. Dr. 
Gabonás János még köszönetét fejezte 
ki a szereplőknek lelkes munkájukért 
és elismerését az estet megrendező Tóth 
Sándornak. Ez alkalommal azt a sajná
latos hirt vette tudomásul a katolikus 
társadalom, hogy az általános szeretet
nek és nagy megbecsülésnek örvendő 
fiatal hitoktató-lelkészt felsőbb hatósága 
elhelyezte Rimaszombatból. Személye 
két esztendős itt-tartózkodás alatt oly
annyira és szinte pótolhatatlanul össze
nőtt a város társadalmi és kulturális éle
tével, hogy eltávozását nemcsak az ál
tala oly példásan vezetett tanítványok, 
de a város egész társadalma őszintén 
megsajnálná.

Az Iparoskörben az óesztendőt Siposs 
József, a Kör kulturbizottságának elnöke 
búcsúztatta el hazafias érzésű beszédben.

A Nemzeti Filmszínházban az esti 
előadáson két szerencsemalacot sorsol
tak ki, amelyek a sors jóvoltából az 
olcsó helyek nézőinek jutottak.

Árellenörzést tartottak a hatóságok 
a január 7-i országos vásár piacin. A 
rendőrség több árdrágítót előállított.
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Házi és iskolai nevelés.
Irta: VAJDA SZABÓ PÁL gimn. tanár.

IV.
Amint fejtegetésem bevezetésében már 

kitértem rá, a nevelésnek kettős célja 
van : elősegíteni egyrészt a gyermek
testi lelki fejlődését, felfegyverezni is
meretekkel, hogy az eljövendő életküz- 
delmekben jól megtudja állni helyét, 
gondoskodni tudjon saját létfenntartásá
ról ; nem elégedhetik meg azonban a 
nevelés ennyivel, mert az az ember, aki 
csak a saját maga létérdekeit szolgálná, 
nem sokkal különböznék az állatvilág 
bármely más tagjától ; az embernek ma- 
gasabbrendii lelki életre kell emelkedni, 
s a maga egyéni értékeinek kifejtésével 
hozzá kell járulni nemzetének és ezen 
keresztül az egész emberiségnek hala
dásához és tökéletesedéséhez. A nevelés 
célkitűzésében törekedni kell arra, hogy 
a gyermeket a kapott szellemi kincsek 
felhasználásában ne csak az önző érdek 
vezesse, hogy cselekedetei embertársai
nak soha se kárára, hanem hasznára 
legyenek, egyszóval a gyermeket nem
csak tudásra, hanem erkölcsre is kell 
nevelnünk. Az erkölcsiség legfőbb biz
tosítéka és záloga pedig a szilárd jellem. 
A jellem a lélek kormánykereke, amely 
a lélek hajóját az események hullámzó 
tengerén biztos partok felé vezérli. Szen
teljünk egy pár percet a jó jellem Is
mertető jegyeinek tisztázására. Magába 
foglalja ez az önuralmat, amelyre csak 
úgy nevelhetjük gyermekeinket, ha ma
gunk sem veszítjük el velük szemben 
önuralmunkat ; az akaraterőt, amely 
minden balsiker után talpraállt és oku
lásra késztet bennünket ; a türelmet, 
amelyről a közmondás azt tartja, hogy 
rózsát terem; a vidám kedéllyel páro
sult komolyságot, az erőinket megacé
lozó önbizalmat ; a lélek műveltségére 
valló egyszerűséget ; az udvariasságot, 
amely a társadalmi érintkezés kenőolaja. 
Mindezeknek a jótulajdonságoknak el
sajátítása csak hosszú, tervszerű és fá
radságos nevelői munka eredménye le 
hét és ez a terület az, ahol a szülői ház, 
a család nemcsak segítségére lehet az 
iskolának, hanem egyenesen a vezető 
szerepet átveheti, sőt át is kell vennie. 
A jellemnevelés az értelem nevelésével 
szemben főként egyéni foglalkozást kí
ván, erre pedig a családban nagyobb 
mód és lehetőség kínálkozik, mint a tö
megekkel foglalkozó iskolában. Arany 
János „Bolond Istók" c. költeményében 
azt mondja, hogy nem is csoda, ha nem 
sok eredménnyel jár az iskola jellem
nevelő mnnkája, mert egy diákra a ta
nár gondjának csak 150 ed része jut. A 
mai iskolatörvények szerint ilyen magas 
létszámú osztályok nem lehetnek, de 
50—60 tanulót számláló osztály még ma 
sem ritkaság. Az iskolának meg van az 
a nagy előnye, hogy a gyermek nagyobb 
közösségbe kerül, láthatja a társai eré
nyeit és hibáit, csetlés-botlásait, de en
nek az előnynek egyensulyozásaképen 
jelentkezik az a hátrány, hogy az egyéni 
nevelés csak távoli eszményként lebeg
het a tanár előtt, amelynek megvalósí
tására azonban sem ideje, sem alkalma 
nincsen. Ezt a feladatot tehát csaknem 
teljes egészében a szülőnek kell vállal
nia, mert mint testéből való testet, vé
réből való vért ő ismeri gyermekét leg
jobban és az ő hatásának van kitéve 
leghosszabb ideig. A szülőnek elsőrendű 
kötelessége gyermekét jó jelleművé ne
velni és kötelességének e teljesítése köz
ben soha sem szabad elfelejtenie, hogy 
a példa a legjobb nevelő. Itt mutatkozik 
meg a türelem rendkívül nagy szerepe 
a nevelésben. Nem lehet a gyermekből 
egy nap alatt minden hibát kiölni és 
helyébe erényeket ültetni.

Sok olyan terület van még, ahol az 
iskola és szülői ház összefogására van 
szükség, hogy egymás munkáját meg
becsülve és kiegészítve bontakoztassuk 
ki a gyermekben rejlő lelki értékeket, 
a hely rövidsége miatt azonban nem áll 
módomban ezeknél a területeknél hosz- 
szasabban időzni. Emlékeztetőül és a 
figyelem felhivásaképen csak vázlato
san mutatok rá azokra a tényezőkre és 
momentumokra, amelyek még a gyermek 
testi lelki fejlődésére nagy befolyással 
bírnak. A tisztálkodás,, rendes öltözkö
dés, házi olvasmányok, barátok megvá
lasztása, a szabad idő felhasználása, 
szinház- és mozilálogatás azok a mo
mentumok, amelyeknek hatását a neve

lőnek nem szabad számításon kívül j 
hagyni. Mindezek olyan tényezők, ame- j 
lyeknek hatásait iskola és szülői ház 
közös egyetértéssel úgy csoportosíthatják 
és szabályozhatják, hogy a gyermek fej
lődéséhez kedvező irányban járuljanak 
hozzá.

A mondottakat összefoglalva, fejtege
tésemet csak annak a már többször han
goztatott megállapitásnak a hangsúlyo
zásával fejezhetem be, hogy a szülői ház 
és iskola nevelő munkája nem haladnak 
külön utakon, hanem a közös cél szem 
meltartásával, kéz a kézben, viribus uni 
tis, egyesült erővel, okos szeretettel, lii 
relemmel kell a gyermeket fejlődése 
hosszú és sokszor göröngyös utján vé
gigkísérni. Ez a hosszú és türelmes 
munka nem marad eredmény nélkül, ha
nem bőven megtenni gyümölcsét. Tes
tileg erős, egészséges, lélekben fejlett, 
szellemi értékben gazdag ifjú nemzedék, 
majd erős és hatalmas nemzet az az 
eredmény, amit minden kincsnél többre 
kell becsülnünk. Az 1870—71 -i német 
francia háború alkalmával, amikor a né
met katonák megsemmisítő győzelmet 
arattak a franciákon, Nagy Frigyes igy 
szóit: „Ezt a győzelmet a porosz tanítók 
munkájának köszönhetjük." És most, mi
kor 2 évvel ezelőtt a hatalmas német 
győzelem fegyvertényét az agg Pétain 
marsall rádióbeszédében a francia nép 
elé tárta, a vereség főokát abban jelölte 
meg, hogy rossz volt a francia nép ne
velése. A világháborús győzelem után 
elbizakodott, könnyelmű életet élt, s az 
akkor térdrekényszeritett ellenségben 
nem látta meg a nemzeti öntudatot és 
az akaraterő felébredését. Túlságosan 
kevés volt a francia gyermek és a há
ború után számuk egyre jobban fogyott. 
A gyarmati katonák szines tömege is [ 
hiába állt oda a harcvonal egyes szaka \ 
szaira. Soraik meginogtak. Az első na 
gyobb nyomásra széthullott a szövetsé
gesek érdekkapcsolata és fejvesztett me
nekülésben ért véget.

Ebből a példából azt a tanulságot 
meríthetjük, hogy akinek a Gondviselés 
gyermekeket adott, vagy akikre gyer
mekek nevelését bízta, érezzék a fele
lősség súlyát, amit a gyermek nevelése 
jelent számukra. A felelősség hangja 
szülő és nevelő, család és iskola felé j 
ezt kiáltja : Neveld a gyermeket ! „Egy í 
ségben az erő", mondja a közmondás. 
Az iskola és szülői ház nevelő munká
jának szebb és tartalmasabb jelmonda
tot nem is lehetne választani. Sajnos — 
a tapasztalat arról tanúskodik, hogy ez 
az egység és összefogás az iskola és 
szülői ház között a múltban nem nagyon 
volt meg, sőt még a jelenben sem iz
mosodott valósággá. Az eszme ma már 
világosan áll előttünk, a mi feladatunk, 
hogy közös akarattal, kitartással, türe
lemmel, okos szeretettel közeledjünk 
felé a legszebb kilátást ígérő lelki ma 
gaslatra vezető utón.
______________(Vége.) j

M ódosító  korm ányrendelet 
a z O T I-s zo lg á lta tá s o k ró l.

Az elmúlt év végén jelent meg 
a társadalombiztosítási jogszabá
lyokat módosító kormányrendelet, 
amely a biztosítottak széles réte
geit érdeklő igen fontos rendelke
zéseket tartalmaz.

Legfontosabbak a hadbavonul-
takat érintő rendelkezések, a-
ntelyek minden vonalon jelen
tősen javítják a hadbavonultak
és hozzátartozóik szolgáltatá

sait.
A betegségi ellátás szempontjá

ból lényeges az a változás, hogy 
ezentúl a kötelezően biztosítottak 
hozzátartozói járulékfizetés nélkül, 
az önkéntesen biztosítottak hozzá
tartozói pedig a járulékok felének 
megfizetése esetén mindaddig meg : 
kapják a betegségi segélyüket, amig 
a hadbavonult biztosított katonai 
szolgálatot teljesít.

Előfizetési felhívás.
Tisztelettel kérjük 1. vidéki Előfi

zetőinket, hogy mai számunkhoz 
mellékelt postai befizetőlapon az 
esedékes előfizetési dijakat bekül
deni szíveskedjenek.

A „Gömör“ Kiadóhivatala.

H Í R E K

A  P olgárikor első kulturestjét

Amíg ’Ü'n aiszilt
a Darmol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hat. Fájdalom nélkül hajt. 
könnyű és teljes ürülést idéz elő. 
Kellemes enyhe 
és jó hashajtó, a

A gömOri evangélikusok gyásza.
Lapzártakor értesülünk arról, hogy dr. 
Pósch József, Rozsnyó város nyug. pol
gármestere, a Göinör és kishonti evang. 
egyházmegye felügyelője január 7-én 
Rozsnyón elhunyt. Temetése január 9-én, 
szombaton délután lesz, amelyen a ri
maszombati ev. egyház is képviselteti 
magát.

január hó 16-án, szombaton este 8 
órai kezdettel rendezi meg. Előadó 
dr. vitéz S i m o n f a y - L a k a t o s  
László budapesti gimnáziumi tanár, 
a Nemzetpolitikai Társaság kikül
dötte lesz, aki „Mi a magyar?" 
cimen értekezik. Az érdekes elő
adásra felhívjuk a város társadal
mának figyelmét és arra a Polgári
kor kulturbizottsága a Kör tagjait 
és az érdeklődőket ezúton is meg
hívja.

Újévi üdvözlés a vármegyeházán.
Január 1-én a vármegye tisztviselői 
kara megjelent dr. Horváth Árpád alis
pánnál, hogy a vármegye első tisztvi
selőjét az újév alkalmából üdvözölje. 
Igaz Lajos vm. főjegyző tolmácsolta a 
tisztviselői kar őszinte létekből fakadt 
jókívánságait, amit az alispán szívélyes 
szavakkal köszönt meg és a tisztviselő 
két a vármegye közönsége és a nemzet 
javára további lelkes munkásságra hívta 
fel.

Kinevezések és címadományozások.
A hivatalos lap január 6 i száma közli 
az első újévi kinevezéseket és címado
mányozásokat. Ezek során Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzója a m. 
kir. pénzügyminiszter előterjesztésére 
dr. Pdbidn Jenő pénzügyi főtanácsos, 
rimaszombati m. kir. pénzügyigazgató
nak a miniszteri tanácsosi címet és 
jel'eget, vitéz Löcsey Ferenc rimaszom
bati pénzügyi titkárnak pedig a pénz
ügyi tanácsosi címet és jelleget ado
mányozta. — A Kormányzó Ur a m, kir. 
igazságügyminiszter előterjesztésére dr. 
Valló Tivadar rimaszombati kir. törvény- 
széki bírót tanácselnökké, dr. Kerekes 
Tibor budapesti királyi törvényszéki bí
rót pedig a budapesti kir. Ítélőtáblához 
bíróvá kinevezte.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
ez évi első ülését január 12 én, kedden 
délben, a törvényhatósági kisgyülás pe
dig ugyanakkor délelőtt II órakor tartja 
meg.

Kinevezések a vármegyénél. Dr. ru
nyui ’Sóldos Béla m. kir. titkos tanácsos, 
Gömör és Kishont vármegye kormány
biztos-főispánja dr. Hizsnyay Heinzel 
rnann Imre tornaijai lakos és dr. Fuss 
Lénárd feledi lakos, tb. szolgabirákat 
vármegyei díjas közigazgatási gyakor
noki állásukbaivmegerősitette, akik igy 
vármegyei fogalmazókká léptek elő.

Állami tisztviselők lettek a ható
sági orvosok. A magyar kir. belügy
miniszter 1943. január 1-vel valamennyi 
városi, járási és községi orvost állami 
tisztviselővé nevezte ki és őket szolgá
lati idejüknek megfelelő fizetési osztály
ba sorozta be. Ennek alapján vitéz dr. 
Vereczkey Gyula, Rimaszombat megyei 
város orvosa a VIII. fizetési osztályba 
került, mig a gömörmegyei járási és 
községi orvosok a IX. fizetési osztályba 
jutottak.

Kinevezések a vasútnál. A MÁV
vezérigazgatósága a rimaszombati vasúti 
állomásnál Fráter György tisztet főtisztté, 
Ginovszky Gyula üzletgyakornokot pe
dig tisztté nevezte ki.

Rimaszombati állami kór
ház bérbe venne lehetőleg 
városhoz közel 30 holdig

Ajánlatok a kórházgondnok
hoz adandók be. 2 - 3

Tűzharcos összejövetel. A Magyar
Tűzharcos Szövetség rimaszombati cso
portja ez évi első társasösszejövetelét 
ma, vasárnap délután 5 órakor rendezi 
meg a Katolikus Kör nagytermében. 
Ez alkalommal dr. Gabonás János vé- 
zetőtlszt: „A tűzharcos kötelességei a 
mai világháborúban" cimen előadást 
tart, amelyet vita és megbeszélés követ.

Névmagyarosítások. Dr. Gyurej De
zső özörényi áll. népiskolai tanító csa
ládi nevét belügyminiszteri engedéllyel 
Abonyi névre változtatta. Bencsik Sándor 

I várgedei róm. kát. tanító ugyancsak név
változtatási engedélyt kapott Börzsönyi 
névre.

Uj vidéki hetilap. Huszonhárom év 
után Huszton újból magyar nyelvű he
tilap jelenik meg Krausz József kir. 
közjegyző szerkesztésében. A lap az 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga cél
jait szolgálja. Uj vidéki laptársunkat 
testvéri szeretettel köszöntjük.

Egy finn hadiárvát neveltet Gömör 
és Kishont vármegye közönsége. Gö
mör és Kishont vármegye kisgyülése 
legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a 
háború időtartamára egy finn hadiárva 
neveltetési céljaira évi 360 P-t fizet be 
az Egyesült Női Tábor pénztárába.

Honvédeinkért. Megírtuk, hogy a 
Szentestén Éva László polgármester a 
karácsonyi ünnepeket szolgálatban töltő 
itteni honvédeket felkereste és szeretet- 
adományokban részesitetle. Utólag érte
sültünk arról, hogy a polgármester kez
deményezésére az adományok nagy
részét a helybeli keresztény kereskedő 
társadalom adta össze igaz szeretettel 
és dicséretremélló önzetlenséggel.

Halálozások. Az elmúlt év végén 
Rimaszombatban meghaltak : Szuchács 
János nyug. MÁV. vonat-vezető 77 
éves és Matécska Lajosné sz. Seres Irma 
35 éves korában.

Túrosán János molnármester életének 
73. évében, január 5 én hosszas szen
vedés után meghalt. Elhunytál özvegye, 
hét gyermeke és 12 unokája gyászolja 
a kiterjedt rokonság élén. Temetése 
január 7-én ment végbe nagy részvét 
mellett.

A Rimaszombati Takarék pénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Megrendítő szerencsétlenség tör
tént a hét elején az egyik közeli falu
ban. A helybeli kórházba szállítottak 
be egy 8 éves leánykát, akit 12 éves 
fiútestvére a szülők lakásán felejtett 
töltött vadászfegyverrel véletlenül meg
lőtt. A golyó átfúrta a leányka gerinc
oszlopát és közvetlenül a szív  alatt 
megakadt. Bár a golyót azonnal eltá
volították, a szerencsétlen kis lányt 
azonban az életnek megmenteni való
színűleg nem lehet, mivel a súlyos sé
rülés folytán bénulás állott be. A sze
rencsétlenség ügyében a vizsgálat meg
indult, de a tragédia intőpéldául szol
gálhat arra, hogy töltött fegyvert sohase 
hagyjunk meggondolatlan gyermekek 
keze ügyében.

— Ki tud róla? Az amerikai Vörös- 
kereszt Egylet felkérésére kérjük mind
azokat, kik Buckert Miklós volt rima- 
szombati lakos jelenlegi címét tudják, 
hogy azt a helyi Vöröskereszt Egylet 
vezetőségével mielőbb közölni szíves
kedjenek.

A Vö/öskereszt elnöksége.
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Koszorumegváltás. Vaskó Andor 
és felesége néhai Szabó Lajos nagy
bátyjuk halála alkalmából koszorumeg- 
váltás cimén — lapunk utján — 15 P-t 
adományoztak a Magyar Vöröskeresztnek.

Tilos a kenyérgabona őrlése kézi
darálón. Kormányrendelet jelent meg, 
amely szerint kenyérgabonát (búzát, ro
zsot, kétszerest) kézidarálón, vagy bár
milyen berendezési! (köves, kalapácsos 
és egyéb) takarmányörlö gépen darálni 
vagy más módon feldolgozni akár a 
maga, akár a más részére tilos.

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

A 12 éves fiú- és 16 éves leány- 
gyermekek külön bejelentési kötele
zettsége. Január 1. és 31 ike között be 
kell jelenteni az államrendörségen mind
azokat a fiúgyermekeket, akik ez év 
folyamán a 12 ik, továbbá azokat a leá
nyokat, akik ez évben a 16-ik életévü
ket elérik.

A képviselőválasztói névjegyzékbe 
való felvétel. A m. kir. belügyminiszter 
rendelete értelmében mindazok a férfi
ak, akik ez évben 26. életévüket be
töltik és azon nők, akik 30 éves élet
korukat érik el, ha a választói jogo
sultság egyéb kellékeinek birtokában 
vannak, részükre a lakásukra kikéz- 
besitett „A“ és „B“ számlálólapokat 
kitölteni kötelesek. Részletes felvilágo
sításokat a városban kifüggesztett pol
gármesteri hirdetmény nyújt.

Készüljünk az Ipartársulat 
által rendezendő műsoros
h o n v é d - e s t r e .

Revizori tanfolyam. A kassai m. kir. 
állami kereskedelmi főiskolán átmeneti 
revizori tanfolyamot rendeznek. A be
iratkozások január 13—18-ig folynak le. 
Tandíj félévenként 100 P. A tanfolyam 
tartama egy főiskolai tanév (két félév). 
Részletes felvilágosításokkal a Főiskola 
szolgál.

M in é l előbb kössük meg 
a z o la josm agvak term elési sze r

ződését !
Az ipari növények kötelező termesz

téséről kiadott kormányrendeletnek meg
felelően a Futura és az Olajmagértéke- 
sitő Szövetkezet már novemberben szét- 
küldötte az olajosmagvak termelésére 
vonatkozó szerződéses felhívásokat.

A már tömegesen beérkezett termelési 
szerződések alapján december elején az 
ólomzárolt olajlenvetőmag szétküldése 
is megkezdődött. Az idejében jelentkező 
olajmagtermelők részére a vetőmagvak 
leszállítása még a téli időszakban meg 
történik és igy a gazdák a megfelelő 
minőségű vetőmag birtokában vetési 
munkálataikat a legmegfelelőbb időben 
elvégezhetik. A korai vetés mindenkor 
fontos, de különösen nagyjelentőségű az 
olajlenmag és a napraforgómag terme
lésénél.

Az ország minden részében elhelye
zett tisztítótelepek teljes üzemmel végzik 
a nagymennyiségű olajlenmag, napra
forgómag, szója és ricinus vetőmag cél
jára történő tisztítását. Olajlenvetőmag 
csak a szegedi Kender Len- és Olajnö
vény Termesztési Kísérleti Intézet hiva
talos ólomzárával kerül forgalomba. 
Napraforgó és szójavetőmagból az elő
irányzott vetésterületre a szükséges 
mennyiség igen nagy részben nemesitetl

fajtákból áll rendelkezésre, ricinus ter
melésre pedig legnagyobbrészt a hűvös 
nyarakat jobban biró tüskementes, ne* 
mesitett vetőmagot osztanak ki.

Biztosítva van, hogy az a gazda, aki 
idejében termelési szerződést köt, kellő 
időben megkapja a vetőmagot.

Fontos ezért a termelők sürgős jelent
kezése, a legalkalmasabb vetőmag biz
tosítása és kellő időben történő leszál
lítása szempontjából, mert bár a vető
magvak az ország egész területén ará
nyosan elosztva tárolnak — a fennálló 
szállítási torlódások figyelembevételével 
számítani lehet arra, hogy a vetőmag 
leszállítása az elosztó állomásoktól hosz- 
szabb időt vehet igénybe.

Napraforgómagra és ricinusra a ter
melési szerződéseket a Futura (Buda
pest, V. Vigadó-utca 6.), olajlenmagra és 
szójára a szerződéseket az Olajmagér- 
tékesitő Szövetkezet (Budapest V. Vi
gadó-utca 2.) köti.

Termelési szerződést lehet azonban 
kötni bármely olajosmagra a Futura köz
pontjánál és bármely vidéki megbízott
jánál is.

A szerződéses termelőket ez évi jú
nius I. után 50 P termelési előleg és 
leszállított termésük után erőtakarmány
vásárlási jogosultság illeti meg. Ugyan
csak megilleti a termelőket katasztrá- 
lis holdanként 30 kiiogram pétisó is, 
amelyet 1943. január 15 ig a Péti Nit- 
rogény-müvek rt. körzeti tisztviselőinél, 
a termelővel szerződést kötő vállalat 
igazolása alapján lehet beszerezni.
. Minden gazda saját érdekében gon
doskodjék tehát a termelési szerződés 
sürgős megkötéséről, mert a határidők 
elmulasztásából jóvátehetetlen hátrány 
származhat.

A termelési szerződések kötésével kap
csolatosan a Földmivelésügyi Miniszter 
Ur körlevelet intézet! az összes gazda
sági felügyelőségekhez is, amelyben fel
hívja a figyelmet az olajmag termelési 
szerződések Idejében való megkötésére, 
illetve a nem szerződéses alapon ter
melő gazdáknál a vetőmagnak kellő idő
ben készpénzért való beszerzésére. Ter
mészetesen a termelési szerződést nem 
kötő gazdaságokat a 4730/1942. M. E. 
sz. rendeletben biztosított kedvezmények 
(kölcsön-vetőmag szolgáltatása, műtrá
gya, erőtakarmány és készpénz előleg 
juttatása) nem illetik meg. A nem szer
ződéses termelők a vetőmagot készpén
zért a Futuránál is beszerezhetik, az il
letékes hatóságoknál azonban okmány
szerűen igazolni tartoznak, hogy a szer
ződés megkötése, illetve a vetőmag be
szerzése iránt a szükséges igénylést 
kellő Időben megtették. (X)

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap a legújabb 

magyar filmek tárházából Vaszary János 
színpadon is nagy sikert aratott szerelmi 
drámáját mutatja be a filmszínház „Há
zasság" címen. A főszerepet Páger An
tal játsza, aki ezúttal az emberi lélek 
szenvedéseit tükrözteti vissza utolérhe
tetlen tehetségével. Mellette Muráti Lili 
és Perényi Zoltán alkotják a házassági 
„háromszög* et, mig a többi szerepek
ben Zsilley Margit, Árpád Margit, Pet- 
hes Sándor és Makláry Zoltán szóra
koztatják a nézőt. — Január 11-én, hét 
főn és 12 én, kedden a „Boldogság ko
médiája" címen nagyszerű francia tár
sadalmi drámában lesz része a mozgó
képszínházat látogató közönségének. 
Kitűnő francia színészek (Michel Simon, 
Jacqueline Delubac) mellett az amerikai 
Ramon Novarro is főszerepet játszik az 
érdekfeszitő és izgalmas történetben. — 
Január 13-án, szerdán és 14 én, csütör
tökön igazi farsangi hangulatot teremi 
a „Nevess és szeress I" német zenés- 
vigjáték. Az amerikai revüfilmekkel ve
tekedő rendezés és a rendkívüli sok 
ötlettel és humorral telt bonyodalmak
kal fűszerezett történet két órán tartja 
viharos kacagásban a nézőt. Főszereplők 
Johannes Heslers, Paul Kemp és Dóra 
Komár. — Január 15-én, pénteken mu
tatja be a filmszínház Undi Imrének, a 
kitűnő humoristának első nagy filmjét, 
a „Négylovas hintó"-1, amelyben Sze
mere Vera személyében uj magyar film
csillag tűnt fel a magyar színjátszás 
egén.

A  tábori postacsom agok 
feladásáról.

A honvédvezérkar főnöke a postaköz- 
vetítés gyorsítása és biztosabbá tétele 
céljából elrendelte, hogy minden fela
dásra kerülő tábori postai csomagban el 
kell helyezni egy kemény kartonpapir- 
lapot, melynek egyik oldalán fel kell 
tüntetni a feladó és a címzett nevét, la
kását, illetve tábori postai számát, a 
másik oldalon pedig részletesen fel kell 
sorolni a csomag tartalmát is.

S P O R T .
A jégpálya

a „Ferenczy István“-cserkészcsapat ke
zelésében január elsején megnyílt. Amint 
az elmúlt évadban, úgy e télen is a fürge 
cserkészek a sportkereső közönség min
den kényelméről gondoskodtak. Zenés 
délutánok, versenyek, jelmezes ünnep
ségek, tűzijáték és a kicsik kedvenc 
bábszínháza sem marad el, sőt „Ubul 
direktor ur" sok uj meglepetést tarto
gat híveinek. Meleg tea és cserkészfa
latozó is a tagok rendelkezésére áll. 
Beiratkozni naponta d. e. 8—12 ig és 
d. u. 2—7 óráig lehet a jégpályán a 
napos cserkésznél.

Irodalom .
Az alma messze hull.

Ormos Gerő uj regénye 90 esztendő 
történetének, három generáció szívós har
cának és a fölfelé törekvésnek rajza. 
Alig észrevehető, finom árnyalatokban 
különbözik egymástól a kulturálisan is 
fölfelé haladó három nemzedék. Össze
köti őket a családért vállalt küzdelem 
komoly elszántsága; az élet terhének 
tudatos viselése ; az a szellemi és er
kölcsi erő, amelyre bízvást építhet az, 
aki a magyar népet tegnapi és mai sor
sából ki akarja emelni. Az utolsó nem
zedék: a szükségmunkás-doktor, már lá
zadozva érzi, hogy el kell következni 
annak az időnek, amikor ez a jobbágy
felszabadítás igazán és véglegesen meg
történik...

Ormos Gerő nagy művészi erővel al
kot dús galériát három nemzedék egy
szerű és mégsem egyforma embereiből., 
Reálisan rajzolja és beszélteti őket, de 
realizmusát meleg érzés és eltitkolhatat 
lan rokonszenv füti át. Hisz az alakjai
ban és hisz abban, amiben ők hisznek. 
Ezért tudjuk mi is szeretettel, érdeklő 
déssei kisérni őket, miközben nagy ut 
juk apró lépéseit figyeljük. Az érdekes 
regényt a Singer és Wolfner Irodalmi 
Intézet adta ki. Ára fűzve 9, kötve 1150, 
pengő.

A „Magyar Erő" Nyíró József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2 40 P.

„Magyar Föld" cimen a Mezőgazda 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/,-ed évre 1 30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

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

A Magyar Lányok, leányaink ked
veit hetilapja. Előfizetési dij '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V»-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.

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.

A Kossuth Lajos utca
io. sz. udvarában lévő

k é t  e g y s zo b á s -k o n y h á s  lakős
e l a d ó .  — Értekezni lehet ugyanott
b. és d. szám alatt. 1—2

Keresek
m integy 2  kai. hold szántót
3 évi bérletre a Jánosi felé vezető 
ut, vagy az Akasztóhegy környékén 

Dr. Mariányi Pál Széchy-utca 16. sz.

Elvállalok sa ját írógépemen m i n d e n f é l e
gyors- és gép irá si m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépirónó kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok).

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

házhoz megyek.

SOLAICS P< ócskás
Levente-u. 6. (Dr. Törköly tér mellett)

RÁBELY KÁROLY | | |
könyvnyomdája és könyvkötészete ^

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám. Alapitatott
Telefon : 56. 1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

|. kötészeti munkát. Müveket, tábláza- 
|  tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat

ványokat. Raktáron tartok: Posta
könyvet 50, 100, 150 és 200 lappal, 
Vizsgálati-, Lisztforgalmi-, Husfor- 
galmi-, Cséplési- és Mázsálási köny
veket. Levente Egyesületek részére: 

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok

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


