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Magyar egység—keresztyén egység.
A magyarság ma sorsdöntő órá

kat él át. A nagy történelmi korok 
küszöbén az Év költőjének harang
szava csendül bele a leikébe és 
zendül át lelkén.

„Bánattestvérek a halál keblén,
Jó, hogyha néha összebújnak".
Valamilyen mély és szent meg

rendülés hatja át a magyarságot. 
Elhalkult a politikában a harci zaj, 
megszűnt a harci kedv, érzi min
denki a történelemszülő kor lükte
tését s azt, hogy ma a legszen
tebb feladat a kormányt minden 
uton-módon segíteni, útját pártos
kodással, pártokraszakadással nem 
nehezíteni, hanem egy csatarend
ben odaállani a magyar élet épitő- 
munkásai közé és közérdekű mun
kaszolgálatot teljesíteni, mert győz
nünk kell és ha kell, akarunk is, | 
ellenkező esetbetben elveszünk egy 
szálig.

A társadalmi élet terén is bizo
nyos józanabb meglátás kap lábra. 
A magyar élet komolyabb értékelése, 
a magyar problémák mélyebb meg
értése észlelhető, a magyar élet 
bensőségesebb megérzése áthatja a 
magyar társadalmat, sokszor, ha 
szinleg is, de gazdagon, sejtetön. 
A magyar társadalmi élet minden 
szintje tudja, hogy egységben az 
erő és erre az egységre ma halá
losan szükség van. A magyar tár
sadalom komoly hittel fordul a nép 
felé, a magyar lélek őstelevénye 
felé, a magyar jövő kincsesbányája 
felé, ma mindenki tudja, hogy

„belőle támad uj erőre,
a mi urrázüllött fajunk és ren
delésünk"

s „a magyar paraszt... prófétát ta
kar... az uj világ Krisztusát, ki 
megtart egy uj ezredévig". A ma
gyar társadalom egyesült erővel 
dolgozik a tradíciók emelte társa
dalmi előítéletek hazug burkának a 
lebontásán, ma minden magyar 
dönti uj időknek uj dalaival a tár
sadalmi korlátokat, mert ma csak 
magyar az egyedüli Ítélő szemszög, 
az egyedüli szempont, amelyből a 
magyart vizsgálnunk kell, váljon 
valaki igazi, becsületes, dolgozó 
inagyar-e. Az egyedüli korlát, amely 
magyarok közé feltolulhat, alkotó 
és romboló, építő és pusztító, 
szerző és pazarló magyarok közötti

kiilömbség. Ma nincs társadalmi 
kérdés, ma magyar kérdés van.

Az egyházak is érzik az idők 
súlyát. Érzik, hogy túl időn, túl 
téreken, túl dogmatikai megkötött
ségeken létezik egy magasabb lé
nyeg a szeretet. Az a tisztultabb 
életszemlélet hatja ma át a keresz
tyén egyházakat, hogy nem feltét
lenül fontos egymás ellen acsar- 
kodni, egymás tekintélyét sárba- 
tiporni, egymásellen uszítani, nem 
azt keresni, ami elválaszt, hanem, 
ami összeköt, nem azt keresni, 
ami egységet bont, hanem ami 
egységbe forraszt. A keresztyén 
egyházaknak a társadalmi, lelki, 
magyar életben hivatásuk van, a 
magyar lelket megnemesiteni, a 
magyar lelkiséget egy idegen be
tolakodott szellemiség parazitáitól 
megtisztítani, az emberi lelket, még 
mélyebbé, emberibbé tenni, kiter
melni a keresztyén hit, a krisztusi 
keresztyén hit, a krisztusi lelkiség 
jegyében egy uj életformát, embe
ribb embert, magyarabb magyart; 
a magyarság nagy őrtállói a leg
komolyabban hirdetik, hogy a nem
zet lelki egysége komoly dolog és a 
magyar mindig akkor bukott el, 
amikor öntudatának ez a megha- 
sonlottsága bekövetkezett, s akkor 
tudott elérni akár aktivitásban, akár 
passivitásban, a hősifokot megérin
teni csak akkor volt képes, ha 
összes erőit koncentrálni tudta. A 
magyar ifjúság ezért épit szivár
ványodat Debrecen és Pannon
halma között, ebben a jegyben 
„virraszt a magyar lélek" ettől a 
hőfoktól átforrósulva hirdeti Ravasz 
László „a két fél vallja hitét úgy, 
hogy megbecsüli a másét" sora
kozzunk egy zászló alatt a közös 
ellenség, a kommunizmus, a hitet
lenség, az istentelenség ellen.

P. Bangha Béla a magyar kato
licizmusnak e történelmi nagyságú 
alakja, uj stílusra ösztönöz, több 
szeretetet követel egymásiránt, több 
alázatot és imádságos lelkületet.

A magyar keresztyén egység
munka legképzettebb és leghívebb 
munkása P. Kőnig Kelemen a Né
metországot járt ferences, aki ott 
az „una sancta" mozgalom szelle
mével megismerkedett, nagy feltű
nést keltett könyvében „A keresz
tény egyházak egysége" Írja: Meg

győződésünk, hogy szükséges a 
keresztyénség egysége. Vagy kö
zömbösek vagyunk, vagy testvérek. 
Közömbösek nem lehetünk, mert 
mindnyájunk portáját, fedelét, kerí
tését, vetését vagy aratását egy
azon időnek járása ostromolja vagy 
áldja".

A történelem kényszerítő szük
ségszerűséggel hirdeti a magyar 
nemzeti és a keresztyén egységet.

Jövőnk létkérdése, hogy meg
tudjuk-e teremteni a lélek egységét 
minden téren, hogy a magyarság 
minden egyedét bele tudjuk-e kap
csolni egy nagy nemzetépitésbe, 
léleképitésbe. A magyar Jövő tőled 
függ, tégy félre magyarom minden 
egyéni érdeket, minden egyéni 
hiúságot, minden egyéni gyengesé
get s építsd erőid nekilendülésével 
a magyar Jövőt.

Válasz e gy  paedagogusnak.
Kedves Testvérem !
„Gondolatok az iskolai év végén" 

cimü cikkedben megemlítetted, hogy 
az iskola évről-évre lelkileg és szel
lemileg rosszabb és gyengébb ta- 
r.ulóanyagot kap. A tanulót jobban 
érdekli a testedzés, a háború és a 
csavargás, mint a tanulás és a 
nevelés.

Sokan kétségbeesnénk és remé
nyünket vesztenénk különb magyar
ságunk és magyarabb Hazánk ki
alakulásában, ha fajtánk nagyra- 
hivatottságának továbbvitelét maj
dan ilyen gyenge anyag, elfajzott 
magyar ifjúság kezébe kellene ten
nünk.

Nem álmodozom. Valóságnak lá
tom a valót. Tudomásul veszem a 
tényeket. Hiszek magyar fajtánk 
igen sok kívánatos jó tulajdonsá
gában. Elismerem azonban azt is, 
hogy sokkal jobb anyagot is kap
hatna és adhatna az iskola is.

Mindenkinek, de főleg nekünk, 
„fizetett" nevelőknek kötelességünk 
az ifjúság nemkívánatos lelki, szel
lemi és testi tulajdonságainak az 
előidézőit, az okait kutatnunk, majd 
csökkentenünk és elfojtanunk.

Te, Testvérem csak egy okot 
jelöltél meg, s mindent a szülők 
rovására Írtál. Valamelyik — vagy 
talán mindegyik — szülő biztosan 
minket nevelőket és tanítókat fog 
okolni. Én, „fizetett" nevelő, az 
okokat nem annyira a szülőkben 
és a tanárokban látom, hanem sok
kal mélyebben, nevelési redsze- 
rünkben: a szülőben, a tanítóban, 
a nevelőben, az iskolában, a tár
sadalomban, a tantárgyakban, a 
tanított anyagban, a tanítás mód
szerében, az ifjúságban, szóval 
mindenkiben és mindenben — aki, 
illetve ami az ifjúságot neveli. Hiba 
van tehát mindenütt. Az egyikről

tehetünk, a másikról nem. De mind
egyiket megállapíthatjuk, valameny- 
nyiről beszélhetünk és mind ja
vunkra kell fordítanunk.

Nagyon fontosnak tartanám tehát 
én is, ha fajtánk ifjúságának lelki, 
szellemi és testi neveiéseoen igaz 
bíráló és termékenyítő vita indulna 
meg. Szólaljon tehát meg őszintén 
a tanító, a nevelő, a tanított, a ne
velt, a szülő és a társadalom, mert 
ez a tárgy már régen kikivánko- 
zott a szaklapokból és sajnos, de 
való, hogy a szennylapokban már 
régen megelőzött minket.

Az okok egész seregével kell 
tehát szembenéznünk. Ma kiválasz
tom a legfontosabbat. Álljunk elibe! 
Kiküszöbölésével megszüntethetjük 
csatlósainak garmadát.

Nevelésünk legnagyobb hibája, 
hogy nem tudunk, nem merünk 
egységes magyar világképet adni 
az ifjúságnak. Ebben pedig hibás 
mindenki! Mindenki, aki nem veszi 
észre, hogy a XIX. század idegen, 
szabadelvű kora és világnézete már 
régen lejárt, sőt a XX. század ele
jén Nyugatról uralomra törő, a tőke 
hatalmán felépült gazdasági és tár
sadalmi rendszer az Északról fe
lénk zuduló idegen munkásosztály 
világképével már születésében ösz- 
szeomlott és az igazi egységes ma
gyar világkép, népi nemzetté válá
suk képe, a hétvezér első és örök 
magyar törvénye, a Vérszerződés 
tételei ismét gyönyörűen kezdenek 
kibontakozni és érvényesülni.

Vizsgáljuk lelkiismeretesen az 
ifjúságunkra ható tényeket, magya
rázatokat és a legnagyobb emberi 
erőt adó, a világképét kialakító ha
tásokat. Mit veszünk észre ? Az 
egyik oldalon egy lelki, a másikon 
egy anyagias, itt egy Nyugatot imádó, 
ott egy Keletért lelkesedő, a ma-
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gyár népiségért izzó egyén, nevelő 
működik. Mindegyik magyaráz, ta
nít, nevel. Egymáson keresztül-ka- 
sul. A legfontosabbat pedig, hogy 
mit kell a részekből egy egésszé 
lelkesíteni, ráhagyják a fejlődő, 
gyötrődő ifjúra.

Ha magáévá tenne mindenki, hogy 
magyar ifjúhoz csak a magyar népi 
nemzetet kialakító, egységes magyar 
világképet nyújtó eszmékkel köze
ledhetünk, akkor a magyar ifjúság 
magáratalálva rálépne jövőnk út
jára, melyen egyesek már biztosan 
menetelnek, de sokan, de nagyon 
sokan csak ingadozva járnak.

Ha mindegyik magyar ifjú ren
dületlenül megismeri földi életének 
egyedüli célját, akkor nem kell Ír
nunk eltűnésekről és diáktragédiák
ról. S fajtánk életfonalának csomó- 
sodását ma, a megpróbáltatások 
idejében az egységes magyar vi
lágképet nyújtó nevelőkkel vezetett 
ifjúság játszva megoldana.

I Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! I

olyan, „jó“ politika megbukhat, az 
országok határa változhat, az egye- 
dek elpusztulhatnak, de a magyar
ság kívánatos tulajdonságaival to
vábbra is megmarad.

Építsünk tehát kősziklára! Ne
veljük ifjúságunkba ezt az egysé
ges magyar világnézetet! A ma
gyarságot eggyé kovácsoló fenséges 
magyar gondolatot, a legcsodála
tosabb magyar műveltséget, a hét
vezér Vérszerződését. Határozottan 
vallom, hogy ebben a gondolatban, 
ezért a nemes magyar életcélért 
mindegyik magyar ifjú friss szel
lemi erővel, megfeszitett érdeklő
déssel, felekezeti kölönbség nélkül, 
lelki, szellemi és testi kiválóságát

Csak magyarrá nevelje mindenki m^RCSillogtatva nevelődne a cse- 
_* ___ t ____i* j . . 1A u  lekvo magyar életre !

Egy magyar nevelő.
az ifjúságot, mert a most dúló há
ború kimenetele lehet ilyen, vagy

Levél „Egy paedagogushoz“.
Tisztelt „Egy paedagogus“ Uram!
Bocsánatot kérek öntől, amiért 

a Gömör múlt heti számában hir
detett ankétra levelemmel jelent
kezni merészelek én, a neveletlen 
szülő, megbízatás nélkül a többi 
szülő nevében is. Nem hallgathat
juk el szó nélkül a nagy nyilvá
nosság előtt unos-untalan fejünkre 
zúdított vádakat. Ebben az iskolai 
évben már másodszor veszik le ró
lunk a keresztvizet, rólunk szülők
ről és neveletlen gyermekeinkről. 
A gimnázium évkönyvében meg
jelent és rólunk szülőkről nem a 
legkellemesebben nyilatkozó cikkel 
nem kívánok foglalkozni, de en
gedje meg „Egy paedagógus" 
Uram, hogy a gyermekeinket ne
velni nem tudó és „csavargókat" 
produkáló szülők nevében megál
lapítsam az alábbiakat:

Nem teljesen értettem meg az ön 
vádjait Uram, főképpen az indító 
okot nem láttam tisztán, ami cik
kének megírására serkentette és 
azt hiszem egyik szülő sem tudta 
megérezni benne az ihletet, amely 
önnek ezt a cikket sugalmazta, 
mert hiszen szükségtelen annak 
mosakodni, aki tetőtől talpig fürdik.

Azt állítja Ön, hogy a tanulók, 
a mi gyermekeink, az ön tanítvá
nyainak szellemi romlása elsősor
ban a magyar nyelv vizsgálatánál 
mutatkozik meg. Gyermekeink nem 
tudnak helyesen Írni és fogalmazni. 
Nem ismerik a magyar irodalmat.

Kedves jó „Egy paedagógus" 
bácsi! Van egy nagyon régi ma
gyar közmondás, hogy a példa ra
gadós.

Egy pillanatra méltóztassék meg
állni a városban kiragasztott hiva
talos hirdetmények előtt és a kö
vetkező épületes magyar kifejezé
seket olvashatja: feltételek mellett, 
kötelezettség mellett, árak mellett, 
minélfogva elrendelem, lesz meg
büntetve, el lesz árverezve... stb. 
feltételekkel, kötelezettséggel, ára
kon, ezért elrendelem, meg fogom 
büntetni, el fogjuk árverezni... stb. 
helyett.

De méltóztassék saját müvét újra 
olvasgatni a múlt heti Gömör ha
sábjain. „Egy paedagógus" Uram! 
Tessék csak figyelni ezeket a gör

dülékeny magyar sorokat, ön irta. 
„Okát a szülőkben látom", „Ez 
annál érdekesebb, hiszen nyelvha
tár lévén, ifjúságunk könnyen ta
nulta az idegen nyelveket és tudott 
karriért csinálni." Jujj! Jujj tanár 
bácsi! Az érettségi biztos ur milyen 
hosszú „képet csinálna," ha ezt 
egy érettségi dolgozatban olvasná.

Tetszik tudni „Tanár bácsi," Kr. 
előtt a III. században egy Erasist- 
ratos nevű gentlemann nagyjából 
már ismerte az ember anatómiai 
szerkezetét, később egy Pythago- 
ras nevű ur pedig valamit sejtett 
arról, hogy az anyagon kivül lélek 
is van, de sem akkor, sem azóta 
nem tudták a tudósok kisütni, hogy 
egy harmadik alkotórész, melyet 
„Ók“ elnevezéssel méltóztatott tu
dományosan megjelölni, az ember- 
csoportok közül kizárólag a szü
lőkben található.

Ne tessék tanár bácsi haragudni, 
de a példa ragadós és fiaink csak 
a tekintélyt tisztelik, amikor ezeket 
a hivatalos és magán magyarta
lanságokat öntől és a hivatalos 
szerzőktől eltanulják.

Másik fontos vád ellenünk, hogy 
nem tudnak gyermekeink németül. 
Kedves jó tanár bácsi, tud-e ön 
németül és ha tud, ezt a tudomá
nyát a középiskolában a rendhagyó 
igék és egyéb grammatikai csoda
bogarak magolása közben sajátí
totta el? Dicséretes, kedves ta
nár bácsi, mert akkor ön az egyet
len, akinél a mai középiskolai nyelv- 
oktatási rendszer mellett ez sike
rült.

Harmadik bününk, hogy a „ter
mészet nincs az ifjúságra vonzó 
hatással." Nem mutat érdeklődést 
a természet élete, a föld mythossza 
iránt. (Tessék? hát ez meg mi a 
csodabogár?) Nem vágyik ki a 
földszagu természetbe, ellesni a fü 
zizegését, lombciteráját, (minek a

citeráját, kérem ?) a fecske vándor
úját leolvasni, (Tanár bácsi! Ne 
tessék izélni a szórenddel és az 
igekötővel) csak footballozni, (Ta
nár ur kérem, az iskolai helyes
írás nem igy kívánja! csak, nyiltan 
kimondom, csavarogni". — Jujj! 
jujjj! Tanár bácsi! még az öreg 
Kazinczy Ferenc bátyánk is meg
fordul a sírjában...

De nem tekintve ezt, kérdezem 
én a „csavargókat" nevelő szülők 
nevében, hogy hol leshetné el gyer
mekünk a „levegőtenger titkos mű
helyének" rejtelmeit, mikor a gim
názium hivatásos nevelői az iskola 
fennállásának kilencvenedik évében 
kiadott Évkönyv tanúsága szerint 
összesen csak két Ízben vezették 
el gyermekeiket a természet titkai
hoz földet szagolni, fecskét lesni, 
„leolvasni," de egyetlen egyszer 
sem vezették el a tavaszi szántást- 
vetést, kapálást megnézni..., meg
mutatni nekik a magyar nép lük
tető erejét, szivét és a termőföld 
erejébe vetett rajongó hitét.

Mikor vigyük gyermekeinket a 
„fü lombciteráját" hallgatni, mikor 
a munka bevégzése után a „szilen- 
cium" rejtelmes szigora lebeg fejük 
felett a tanári karnak a város asz
faltján, a „föld mythoszát" kutat- 
gató ellenőrzése mellett ?

Végül tanár bácsi! utolsó vádját 
ön sem hiszi el.

Ki merhet ma beszélni felekezeti 
kérdésről. Jól tudja minden rima- 
szombati szülő, hogy az Egyesült 
Protestáns Gimnázium Rimaszom
bat hagyományos és történelmi 
része, összefort a város múltjával. 
Azt pedig senki sem hiszi el, hogy 
akadna bármely felekezethez tartozó 
szülők között egy is, aki a gim
náziumnak igen értékes és kiváló 
szakképzettségű tanári karáról a fe
lekezeti türelmetlenséget feltételezné.

Nem tudom, hogy Ön közéjük 
tartozik-e, de ha igen, akkor higyje el 
nekem, hogy mi szülők sokkal 
többre értékeljük a tanári kar mun
káját, semhogy „ankétot" kezdjünk 
egy olyan cikk nyomán, amelynek 
vádjai igaztalanok és hamis felté
telből indultak ki. Uram! Az elemi 
iskolai tankönyvből néhány tőmon
datra tanítják a gyermekeket: A 
kutya ugat. A macska nyávog. Én 
kiegészítem néhánnyal, melyet ér
demes volna a neveléstani tanköny
vekbe átvenni: Az anya szül. Az 
anya szeret. Az apa dolgozik. Az 
apa küzd. A tanár tanit. A tanárt 
fizetik. Az iskola nevel és elsősor
ban az nevel az életre. Ha tehát 
baj van, tessék talán otthon is egy 
kicsit körülnézni.

Egyébként köszönöm, hogy meg
hallgatott és arra kérem, ezzel zár
juk le az „ankétot."

Tisztelettel :
Egy iskolai csavargót 

nevelő szülő.

V á la sz a diákság részéről.
A „Gömör" előző számában egy 

paedagógus irt „Gondolatok az 
iskolai év végén..." címmel olyan 
cikket, amelynek legtöbb sorát 
minden jobb érzésű és gondolkodó 
diák is aláírja.

A cikkíró azonban a hibát ki
zárólagosan csak a diákban és a 
szülőben keresi. Elfelejti azt, hogy 
a tanár is csak ember, aki ebben 
a háborús világban sokkal in ger
lékenyebb és sokkal türelmetlenebb 
mint régen volt. Pl. az egyik tanár 
ur, akit a diákság a tanárikar leg
nyugodtabb emberének ismert, mi
kor visszatért a frontról, ideges 
volt.

A másik baj pedig az volt, hogy

évközben, a behívások miatt egyes 
tantárgyak tanítását régen nyugdí
jazott tanár urak vették át, akikkel 
sokkal lassabban haladt a tanítás 
menete, s igy a kijelölt tananyagot 
nem tudtuk elvégezni kellő időben.

Ezért, mikor év végén hazajöttek 
tanáraink a katonaságtól, s látták 
a nagy elmaradást, mit feltétlenül 
pótolni kellett, olyan sok leckét 
adtak fel, hogy a diáknak, ha lelki- 
ismeretesen akarta megtanulni a 
leckéjét, délután kettőtől éjfélig kel
lett tanulni.

Tehát a fenti dolgok is befolyá
solták, hogy az átlagmérték ala
csonyabb volt az idén mint más
kor.

Egy rimaszombati diák.

Újra szabályozták az illetékek összegét.
A hivatalos lap vasárnapi száma kö

zölte a kormány rendeletét az állandó 
összegű illetékekre vonatkozó egyes jog
szabályok kiegészítéséről és módosítá
sáról.

Az okirati Illetékek sorában a többi 
között az okirat első ive 3 pengő illeték 
alá esik. A számla illetéke 50 pengőig 
5, 100 pengőig 10, 200 pengőig 20, 500 
pengőig 50 fillér, 1000 pengőig 1 pengő, 
és minden megkezdett újabb 1000 pengő 
után 1 pengő. A forditás ivenkint 3 
pengő. Aláírás hitelesítése 2 pengő. 
Olyan váltón, amelyben az összeg egye
lőre nincs kitéve, legalább 5 pengő ille
téknek kell leróva lennie. A váltóóvás 
200 pengőig 20 fillér, 1000 pengőig 1, 
2000 pengőig 2, 5000 pengőig 4, 10.000

Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel. 
A takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás !

pengőig 10, 10.000 pengőn felül 20
pengő.

Vadászjegy 100, fegyverigazolvány 10, 
halászjegy egész évre 10, 30 napra 5 
pengő. Szabályozza a rendelet a törvény
kezési illetékeket is. A többi között 
a rehabilitálásnál az illetékátalány járás
bíróságon 7 pengő 50 fillér, a törvény
széken 15 pengő. Rehabilitálást eljárás
ban kegyelmi elhatározást kérő bead
vány vagy jegyzőkönyv 30 pengő.

Iskolába és egyetemre felvétel iránt, 
továbbá a tanulók által tanulmányi ügy
ben az iskolai hatósághoz vagy a kul
tuszminiszterhez benyújtott beadvány 
illetéke 50 fillér. Közhivatali állás el
nyerésére irányuló pályázati kérvény 5 
pengő. Közalkalmazott, valamint katona 
és csendőr névváltoztatási beadványára 
1 pengő illeték kell. Örökbefogadási 
szerződés megerősítését kérő beadványra 
5 pengő. Sportverseny tartására vonat
kozó rendőrhatósági engedély kérvénye 
5 pengő illeték alá esik, ha a versenyen 
csak amatőrök vesznek részt.

A rádióengedély a következő illeték 
alá esik: nem közhasználatra szolgáló 
adóberendezés engedélyezése a közér
dekű tudományos és kísérleti célokra
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Ti  s z t  i f  s a
íj meg olykor szervezetét a bélben 

felhalm ozódott sok káros salaktól 
akkor is, ha nincs székrekedése.

,  Jó  tiszti tó 
hashajtóé

szolgáló kivételével 30, rádióvevőkészü- 
lék előállítására adott engedély 100, 
rádióvevőkészülék forgalombahozására 
adott engedély 40 pengő. Fegyvertartási 
és viselési engedély, valamint lőszer
vásárlási engedély 3 pengő. Nemesség- 
megállapitás 30 pengő.

A belföldön gyártott, valamint a bel
földre behozott minden egyes játszma 
játékkártya után a kártyalapok vagy 
kártyakövek számára tekintet nélkül a 
következő illeték jár: nem vízálló papír

ból készült kártyánál, a fehér szélek 
szélessége szerint 5 és 10 pengő. Ha a 
játékkártya textil-, celluloid-, fém vagy 
müanyaból készül 50 pengő.

A rendelet felhatalmazza a pénzügy
minisztert, hogy a játékkárlyatisztitást 
hatósági engedélyhez kösse és illeték 
alá vonja. A tisztítás Illetéke játszmán
ként 1 pengő. Felhatalmazást kapott a 
pénzügyminiszter arra is, hogy a nyil
vános helyen folytatott kártyajáték után 
játékonként 1 pengő illetéket szedjen.

A hivatalos lap 10 oldalon át közli a 
rendeletet, amely szabályozza még a 
különféle közigazgatási, útlevél, cseléd- 
és munkakönyv, telekkönyvi bejegyzésre 
és cégbélyegzésre irányuló beadványok, 
valamint az alkalmazottak nyugtájának 
illetékét.

A  göm ör-kishont
evangélikus egyházmegye közgyűlése.

A gömör-kishonti evangélikus egyház
megye julius 7—8 án tartotta évi köz
gyűlését. A gömöri magyarság sereg
szemléje volt. A 20 éves magyar múlt 
minden nagy magyar egyénisége össze
jött, eljött minden nagy magyár őrtálló, 
hogy az egység hitében megerősödve, a 
magyar egység, keresztyén egység szel
lemétől és lelkiségétől áthatva az örök 
magyar egység, a keresztyén egység 
mellett törjön lándzsát. Symbolikus, hogy 
lapunk elejére vezércikkül került, — A 
magyar egység—keresztyén egység — 
c. cikk, mert az egész gyűlés, amely 
a mély keresztyén hitet, a benső lelki 
életet és erőteljes magyar aktivitást volt 
hivatott kihangsúlyozni, egy nagy egység 
kiáltás volt, egy nagy szent hitvallás, 
az egységbe az erő gondolat mellett. A 
keresztyénségnek mai sorsdöntő óráiban— 
mondotta Ivanics Béla urvacsorai beszé
dében — meg kell mutatnia, hogy élő, ható 
erő és nincs igaza a Spenglereknek, 
akik hirdetik a nyugat, a keresztyénség 
alkonyát. A keresztyénség örök, hatal
mas hatő-erő, amely idők, történelem 
végtelenségén keresztül hirdeti az örök 
egyetemlegesitő erő, az örök megváltó 
erő, a szeretet hatalmát. A szeretet lelke 
megélénkült — mondotta Balogh Gyula 
feledi lelkész mélyenszántó, komoly, 
nagyszerű szónoki készséggel előadott 
gyámintézeti beszédében.— Jézíjsjár kö
röskörül a világban, lelkének szárny
csapásait érezzük, a lélek heve megejti 
a sziveket, kitárulnak a szivek, hiszen 
az ezévi gyámintézeti gyűjtés 100%-os 
emelkedést mutat fel. Az egész világ 
szerétéiért, egységért, hitért, mélyebb 
lelkiségért kiált.

A keresztyén egység hivő szava a 
lelkek mélyébe hatolt. A gömör-kishonti 
evangélikus egyházmegye örömünnepé
ben az egész Gömör osztozott. Hisnyay- 
Heinzelmann Béla dr. felügyelői beik
tatásán résztvett Gömör minden számot
tevő egyénisége. Az ünneplők sorai kö
zött tisztelhette az egyházmegye Rad- 
vánszky György főispánt, dr. Horváth 
Árpád alispánt, Moesz Géza kir. ügyész
ségi elnököt, Tornaijai Zoltán ref. fő
gondnokot, Hámos Lászlót, Csurgai István 
rozsnyói főszolgabírót, akiket elhozott a 
nagyrabecsülés, a szeretet, a lélek egysége. 
Smid István főesperes erőteljes, mélyen 
átérzett, lélekbemarkoló avatóbeszédében, 
Hisnyay-Heinzelmann Béla lelki, egyházi 
múltját és jelenét megelevenítette és 
jövőjét egy nyitott ajtóhoz, nyitott könyv
höz hasonlítja, amelyet a hithüség, az 
egyházszeretet fog aranybetükkel bené
pesíteni. Az egyházszolgálat ma komoly 
parancs, szent elhivatás, nemes szolgá
lat, amely egész embert követel és a 
felügyelő az. A hivatali esküt letett 
egyházmegyei felügyelő könnyekig meg
hatva tartja meg ezután székfoglaló be
szédét. Meggyujtja mindenekelőtt az 
emlékezés örökmécsét elődje dr. Pósch 
József lelke és szelleme előtt. Diszes 
sor áll előttem, úgymond, az egyház
megye nemcsak gömöri, hanem orszá
gos jelentőségű vezéreinek a sora, 
Szentiványi Árpád, Kubinyi Géza, He- 
vessy Bertalan, Szontagh Andor és a 
20 éves magyar múltúnk áldott vezére 
Szentiványi József. Az ő lelkűkből, szelle
mükből meritek erőt, hitet a mai szent 
munkára, amikor építeni kell az uj ma
gyar életet, amikor erősíteni kell a belső 
rontot, amely az egyházak különlegesen

szép feladata, amikor a szeretet leiké
vel kell kimenni a világba és hirdetni 
a jóságot, a szeretetet, a hitet, amikor 
az egyházak egymásra utaltsága, az egy
más megértése parancsoló szükséges
séggé teszi a keresztyén uniót; az én 
családi életemben már megvalósítottam 
az igazi lelki egységet. Az üdvözlések 
közül ki kell emelni az alispán ur emel
kedett hangú üdvözletét, aki kihangsu 
lyozta, hogy a hivő keresztyének között 
nincs és nem lehet különbség, mert 
mindnyájan egyek a nagy cél szolgála
tának az érdekében, ó  a hivő és meg-

győződéses katolikus minden hivő és meg- 
győződéses protestánssal együtt akar és 
fog dolgozni. Minden köszöntésből ki
világlott a történelmi idők heve és egy 
nagy szent magyar összefogás szüksé
gessége.

Az egyházmegyei felügyelővé válasz
tott Hisnyay-Heinzelmann Béla helyére 
az egyházmegyei közgyűlés közfelkiál
tással dr. Szentiványi Józsefet válasz
totta meg másodfelügyelőjévé.  Dr. 
Szentiványi József, a fiatal tudós beszé
dében rámutatott arra, hogy a termé- 
szetkulató mindig hivő és vallásos em
ber, mert a lét problémájának kutatá
sánál rádöbben arra : Scimus, ut nesci- 
mus, non possumus, ergo credemus. 
Ember véges vagy, nem tudod megfej
teni a nagy mindenség titkait, borulj le 
a nagy titok előtt és higyj. Ő hivő 
ember, hiszen a családi nevelés, a csa
ládi hagyomány őt arra nevelték, hogy a 
végtelen előtt szent áhítatban olvadjon 
fel. Szent kötelességének tartja a csa
ládi hagyomány szolgálatkészséget és 
könnyekig meghatva áll csatasorba, áll 
ki a munkamezőre a keresztyén egy
ségért, a magyar Jövőért.

Áz egyházmegyei közgyűlés aljegy
zőkul megválasztja Kovács István tor
naijai lelkészt, dr. Hisnyay-Heinzelmann 
Imre főispáni titkárt és dr. Pazonyl 
Béla gimnáziumi tanárt.

A mindvégig komoly és lelkes hangu
latú gyűlés több egyházi kérdés letár- 
gyalása után annak a hitnek jegyében 
ért véget, hogy lehetnek bár közöttünk 
dogmatikai külömbségek, de abban 
egyek vagyunk, hogy Isten országát 
építjük, a szeretetet Írjuk zászlóinkra és 
lelket, jóságot, hitet kérünk minden 
keresztyéntől és minden magyartól.

M ii  kell tudnia a gazdálkodónak a gazdakönyvröl.
A községi elöljáróság minden gazdál

kodó részére gazdakönyvet állít ki. A 
gazdakönyv a gazdalajstrom adatait, a 
gazdálkodó családtagjaira, alkalmazot
tainak létszámára, vetésterületére és ál
latállományára vonatkozólag bemondott 
adatait tartalmazza.

Az a gazdálkodó, aki szánló területtel 
rendelkezik, azonban gazdakönyvet nem 
kapott, köteles a községi elöljáróságtól 
gazdakönyv kiállítását kérni.

A gazdakönyv a beszolgáltatást köte
lesség teljesítésének nyilvántartására 
szolgál. Ebből következik, hogy az abba 
bejegyzett adatokat csak a nyilvántartó 
hatóság változtathatja meg.

A gazdakönyv 12. oldalán „A beszol- 
gáltatási kötelesség teljesítése” cimü 
táblázat kitöltése a következőképen tör
ténik :

az átvételre jogosított kereskedő beírja 
az átvétel hónapját és napját, a termény

megnevezését, minőségét, tisztaságát és 
mennyiségét, a vételijegy könyv- és lap
számát, végül a vevő nevét;

a községi elöljáróság Írja be ugyan
ebbe a táblába a beszolgáltatott termény 
súlyának megfelelő buzaegység számot 
az 1., II., vagy III. jelzésű rovatba aszerint, 
amint a beszolgáltatott termény kenyér- 
gabona, zsir, vagy szabadválasztásu 
csoportba tartozik.

Azt, hogy a gazdálkodó milyen meny- 
nyiségii kenyérgabona vámörlésére jo
gosult, a gazdakönyv 16. tábláján jegy
zik fel.

A gazdakönyvet minden gazdálkodó
nak saját érdekében meg kell őrizni, 
mert ennek alapján állapíthatja meg, 
milyen mértékben tett eleget beszolgál- 
latási kötelességének.

Az elveszett gazdakönyv másodlatának 
kiállítási dija 20 pengő.

H Í R E K
Eljegyzés. Zawacki Dóra és Molnár 

Mihály oki. gépészmérnök jegyesek.
Kitüntetés. A Kormányzó a miniszter- 

elnök előterjesztésére a Magyar Vörös- 
kereszt nemzeti célkitűzéseinek anyagi 
biztosítása, valamint a honvéd egészség
ügy érdekében kifejtett önzetlen haza
fias tevékenysége elismeréséül dr. vitéz 
Borbély-Maczky tmilné szili. Hisnyay- 
Heinzelmann Elonórát a Magyar Vörös- 
kereszt érdemkeresztjével tüntette ki.

Igazságügyi kinevezések. A Kor
mányzó Ur az igazságügyminiszter elő
terjesztésére dr. Mariünyi Pál kir. tör
vényszéki birót a törvényszékhez tanács
elnökké nevezte ki. Ma r i á n y i  Pál 
tanácselnöki kinevezése egy hosszú, ál
dott, érdemekben gazdag, nemesveretü 
munka elismerése, a 20 éves magyar 
múlt megbecsülése, korona tiszta, szép 
lőtlen, a becsület ősz fürtjeivel megko
ronázott homlokra. Jó belenézni azokba 
a jóságos, nemes ragyogásu szemekbe 
és az ember ihletet és erőt nyer. A lé
lek, a szeretet, a jóság emberét igaz 
magyar szeretettel köszöntjük. — A 
Kormányzó Ur az igazságügyminiszter 
előterjesztésére dr. Vietórisz Gyula mun
kácsi kir. járásbirót, a kassai m. kir. 
ügyészséghez kir. ügyésszé nevezte ki.

A Rim aszom bati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvezd kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

Előléptetés. A m. kir. Közellátásügyi 
Miniszter Janitzky Sándor előadót a 
vármegyei m. kir. Közellátási Felügyelő
ség vezetőjét szakelőadóvá léptette elő.

Kinevezések. A Kormányzó pelsöci 
Hámos Elemér kabinetirodai osztálytaná
csost kabinetirodai tanácsossá nevezte 
ki. — A Kormányzó a m. kir. pénzügy- 
miniszter előterjesztésére Szomolányi 
Antal és Paul Viktor pénzügyi segéd
titkár, földadónyilvántartási biztosoknak 
a pénzügyi titkári címet és jelleget ado
mányozta. — A pénzügyminiszter Stei- 
necker István pénzügyi tanácsosi címmel 
felruházott pénzügyi számvizsgálót a 
VII. osztályba pénzügyi számtanácsossá 
kinevezte. — A pénzügyminiszter Holik 
Károly rimaszombati lakost ideiglenes 
minőségű pénzügyi kezelővé a XI. fiz. 
osztályba kinevezte. — A m. kir. dohány
jövedéki központi igazgató Tomasik 
Dezső kisegítő szolgát a II. o. p. ü. al
tiszté kinevezte. — A többi kinevezést 
jövő számunkban hozzuk.

Előléptetés. A Kormányzó Ur a bel
ügyminiszter előterjesztésére dr. Stolcz 
Zsigmond rendőrtanácsos rimaszombati 
földinket rendőrfőtanácsossá nevezte ki. 
A kinevezés őszinte örömet váltott ki 
Rimaszombat város lakóiban.

A város polgármestere ismét fel
hívta falragaszok utján az érdekelteket, 
hogy a gazdakönyveket haladéktalanul 
vegyék át a városháza 22. sz. hivatalos 
helyiségében. A közérdekű hirdetésre 
ezúton is felhívjuk a közönség figyelmét.

A n gor anyui szőrt
az újonnan életbeléptetett legm agasabb 
árakon, bármely kis vagy nagy mennyiségben 
készpénzért vásárol, kívánságra tiszta vagy kevert 
angorafonalra átcserél gépUzemü angórafonóda, az 

A  Angora fonó és Kikészítő
„ A f l g o r a i e x  k f t ., B u d a p e s t , i x .

Pápay István-u. 12.

Halálozások. Az egész Gömör osztatlan 
részvéttel értesült a napilapokból, hogy 
özv. Kálniczky Gézáné szül. vajkai és 
keresztúri Molnár Margit junius 29-én 
követte férjét az örökkévalóságba. A 
múlt idők magyar nagyasszonya távo
zott el körünkből a boldog békeidők 
magyar Gömörének egy kedves, rokon
szenves alakja, annak a Gömörnek egy 
lélektől átitatott rajongója, amelyet férje 
az Ízes humoru Kálniczky Géza, lapunk 
egykori munkatársa és leánya a jóizün 
mesélő Kálniczky Margit, akit ugyancsak 
munkatársaink között tisztelhetünk, fes
tettek meg mesteri színekkel. Egy tűnő 
világ a múlt regéiben élő nagyasszonya 
ment el álmodni színes, halkszavu ma
gyar álmait. Temetése Kassán volt julius
4-én nagy részvét mellett.

Özv. Párák Lázárné szül. Szkolniczky 
Mária meghalt 74 éves korában hosszas 
szenvedés után. Junius 23-án temették.

1943. junius 27-én Jamriska Pál al- 
kalrrii munkás tért meg övéihez.

Molnár Franciska az élet egy hajó
töröttje julius 4-én hagyta itt szenvedé
sei otthonát.

Gyógyszerészgyakornokok tartá
sára jogosítottak. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter egyetértve a 
m. kir. belügyminiszterrel, az egyetemi 
gyógyszerészképzésről szóló és a 32900/
1940. V. K. M. sz. rendelettel kiadott 
szabályzat 6. § a kitöltésére vármegyénk
ben Steinhaus Jolán Putnok, Seress De
zső Rimaszécs, Szánthó Emil Rimaszom
bat és Vajner Lajos Rozsnyó gyógyszer- 
tártuiajdonosokat jogosította fel az 1943. 
évi junius hó 1-től 1946. évi augusztus 
hó 31-ig terjedő időre gyakornoktar
tásra.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tagja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5%-os osztalékot fizet.

A kormány szabályozta a viszacsa- 
tolt keleti és erdélyi országrészen a 
házhelyekkel kapcsolatos kérdéseket.
A kormány a 3710/1943. M. E. számú 
rendeletével szabályozta a visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken a ház
helyekkel kapcsolatos kérdéseket. A 
rendelet a Budapesti Közlöny szombati 
számában jelent meg. A rendelet szerint 
a házhelyek céljaira juttatott ingatlanok 
a magyar államra szállnak át, ha azo
kon a megszabott határidőben lakóhá
zat, mezőgazdasági, ipari vagy keres
kedelmi üzemhez tartozó épületet nem 
építettek. A birtokvesztőt megfelelően 
kártalanítani kell. A lakóház céljára jut
tatott beépített ingatlanokat a jövőben 
hatósági hozzájárulással el lehet idege
níteni vagy meg lehet terhelni. Beépített 
ingatlanok elidegenítése esetén az, aki 
az ingatlant közvetlenül szerezte, kár
pótlást köteles fizetni. Az államra szálló 
ingatlanokat házhelyek és egyéb köz
érdekű építkezések céljaira kell juttatni. 
Ami erre nem alkalmas és nem szük
séges, vissza kell adni a kisajátítást 
szenvedett volt tulajdonosnak. Akik ezen
túl jutnak házhelyhez, öt év alatt köte
lesek azon lakóházat építeni.

Kórházüzemgazdasági szaktanfo
lyamok rendezése. Magyarország Kli
nikáinak és kórházainak Szövetsége, a 
in. kir. belügyminiszter ur támogatásával 
kórházüzemgazdasági tanfolyamok ren
dezését vette tervbe. A tanfolyam szep
tember havában kezdődne és három 
hónapig tartana. A tanfolyamra csak az 
vétetik fel, aki a számvevőségi szolgá
lathoz megkívánt iskolai előképzettség
gel (középiskolai érettségivel) rendelke
zik. Bővebb felvilágosítás megtudható a 
rimaszombati városi hadigondozó irodá
ban. (Városháza, földszint.) Jelentkezni 
augusztus hó 1-ig lehet.

A „Világposta” katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.
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Magánvlzsg&kra előkészítő tanfo
lyamok. A helybeli polgári iskola igaz
gatósága magánvizsgákra előkészítő tan
folyamok megrendezését vette tervbe. 
Az első tanfolyam, — ha megfelelő számú 
jelentkező lesz, — aug. 1-én kezdődik 
és a decemberi magánvizsgákkal ér vé
get. Január elején uj tanfolyam kezdődik, 
amely a júniusi vizsgákra késziti elő a 
hallgatókat. A napi 2—4 órai tanítást az 
esti órákban tartjuk meg, hogy az ál
lásban lévő magántanulók részt vehes
senek azon. Tandíj kb. 20'— P. Kérjük 
az érdeklődőket, hogyha a tanfolyamon 
részt akarnak venni, levelezőlapon je
lentsék azt a polgári iskola igazgató
ságának a következő adatokkal: név, 
foglalkozás, melyik osztályból akar vizs
gát tenni és pontos lakáscím.

Ellenőrzik a cséplést. A közellátás- 
ügyi miniszter a cséplést nyílt parancs
csal ellátott közegeivel, a közellátási 
felügyelőségek utján, valamint a közi
gazgatási hatóságok utján ellenőrizteti. 
Az ellenőrzés arra irányul, hogy a csép- 
lés gondos lefolytatására vonatkozó in
tézkedéseket mind a gazda, mind pedig 
a cséplőgép vezetője betartja-e, továbbá, 
hogy a cséplőgép vezetője eleget tesz-e 
a könyvek és nyomtatványok kitöltésére 
és szabályszerű vezetésére vonatkozó 
kötelességének. Ha az ellenőrzésnél az 
ellenőrök bármiféle szabálytalanságot 
állapítanak meg, a cséplést azonnal be
szüntethetik. Az ellenőrzést végző közeg 
jelentése alapján a közellátási kormány- 
biztos a cséplőgép vezetőjét a cséplés- 
től eltilthatja, vagy költségére állandó 
cséplési ellenőrt rendelhet ki.

A gazda kötelessége a cséplésnél.
A gazdálkodónak gabonatermését a jó 
gazda gondosságával kell elcsépeltetnie. 
Gabonáját csak cséplőgéppel csépeltet- 
heti el. A cséplőgép vezetője csak akkor 
kezdheti meg a cséplést, ha a gazda 
neki előbb bemutatja gazdakönyvét, vagy 
ha az, aki csépeltetni akar, előbb iga
zolja, hogy aratórész cimén jutott a ga
bona birtokába. Más esetben csak a 
községi elöljáróság írásbeli engedélye 
alapján vállalhat cséplést a cséplőgép 
vezetője. Kévekötéshez szalmát, vagy 
zsupszalmát is csak a községi elöljáró
ság engedélyével szabad csépeltetni.

A G öm ör-m egyei
v i t é z i  v á r o m á n y o s o k  

táborozása.
Gömör és Kishont vm. Vitézi Széke 

ez év februárjában vitézi néma bált hir
detett a vitézi várományosok nyári tá
borozási költségeire. A vármegye közön
ségének nemes áldozatkészsége lehetővé 
tette a vitézi várományosok ez idei két 
hetes táborozását. A néma bálból be
folyt adományokból tudta fedezni a Vi
tézi Szék Társadalmi Bizottsága 20 vi
tézi várományos két hetes táborozásá
nak költségeit.

A várományosok táborozása nevelő 
iskola. Van ebben a nevélő iskolában 
valami a cserkészetből, valami a leven
téből és van valami a katonai kikép
zésből is. Mégis újszerű. Módszerében, 
célkitűzéseiben kemény és messzetekintő. 
Van ebben az iskolában valami, ami a 
régi spártai hagyományokra emlékeztet 
és talán van valami, ami a régi janicsárok 
neveltetését juttatja eszünkbe. Gimnasz
tikája a jellemnek, szellemnek, léleknek 
és testnek. Áldozatkészségre és önfel
áldozásra nevel. Dacban erősít, hűségben 
acéloz, a nehézségek leküzdésére serkent. 
Eszményképe Zrínyi.

A junius 16—29-ig tartó táborozás 
helye a közjóléti szövetség rimatamás- 
falvai szövőtelepe volt. A két heti tá
borozás szakadatlan kemény munkában 
és foglalkoztatásban telt el.

Igen lelkes és buzgó munkájával az 
élen haladt vitéz Rajhúthy Sándor vi
tézi székkapitány, akinek oroszlánrésze 
van abban, hogy az idei táborozás ki
tűnő eredménnyel zárult. Sokat tevé
kenykedett vitéz Keresztes László szék
tartó is.

A táborozás vizsganapjára lejött vitéz 
szinai Szinay Béla ny. á. altábornagy, 
vitézi törzskapitány, vitéz Földházy Pál 
ezredes törzsszéktartó társaságában. A 
vizsgáról teljes elismerésének adott ki

fejezést. Utána 11 vitézi várományostól 
kivette az esküt, beiktatva őket ezzel a 
vitézek jogaiba és kötelességébe. Majd 
a táborozás alatt különösen kitűnt és 
jól minősített várományost a vitézi szék
tartó jutalomba részesítette. Egy váro
mányos, mint a vitézi életre alkalmatlan, 
vizsgára nem került és a várományosok 
listájából törültetett. A táborozás tehát 
szelektál is.

Az esküt a következő vitézi váromá
nyosok tették le ez alkalommal:

Vitéz Buzi Elemér, Nemesvári László, 
Ragélyi László, Regös József, Nemes 
András, ifj. Kardos Lajos, ifj. Hadvezető 
Rudolf, Orosz Béla, ifj. Csiszár István, 
ifj. Szurdok! Pál, ifj. Ádám József.

Zászlóavatási ünnepség 
PelsScön.

A pelsőci MÁV. fütőházi személy
zet folyó hó 4-én tartotta meg 
zászlóavatási ünnepségét Pelsőcön 
a máv. fütőház székháza előtti vi
rágos kertben Sallai István fütőházi 
vezető felügyeletével. A fütőház 
személyzete saját munkájával egy 
igen szép, műkőből készült alapza
ton állította fel országzászlóját, s 
lobogódisszel beborított épület előtti 
téren tartotta meg az avatási ün
nepséget is. Szeles Géza mérnök, 
fütőházi főnök nyitotta meg a Nem
zeti Hiszekegy elmondása után az 
ünnepélyt, méltatva a fütőház sze
mélyzetének örökbecsű munkáját. 
Ezután Borovi Gottfried r. kát. 
plébános, Csanda Lajos ref. h. lel
kész, Ivanics Béla ág. h. ev. lel
kész tartották meg avató beszédei
ket, valamennyien kiemelve azt a 
gyönyörű gondolatot, amelyet a 
fűtőház személyzete látható jelekbe 
öntött becsületes, szorgalmas, a pi
henési szünetből is elszakított idő 
alatt. Ezután Csorba Kálmán a 
község vezetőjegyzője tolmácsolta 
Pelsőc nagyközség aprajának és 
nagyjának baráti kézszoritását, me
leg szeretetét és hálás köszönetét 
mindazoknak, akik akár fizikai, akár 
szellemi munkával hozzájárultak 
ahhoz, hogy a község területén egy 
magasztos célt szolgáló emlékmű 
létesüljön.

Majd a „Mozdonyok beszélget
nek" cimü magyaros izü költemény 
hatásos elszavalása után Görgényi 
Elemér máv. főtanácsos záróbe
széde következett, aki örömének 
adott kifejezést afölött, hogy a 
csonka haza eme határközségében 
is a munkás-vasutas kezeknek si
került egy olyan emlékművet létre
hozni, amely itt is hirdetheti a ma
gyar Igazságot. Vitéz Pásztor 
György tárogató játékával, melyet 
cigányzene kisért, valamint a Him
nusz hangjaival a lélekemelő ün
nepség végétért, s utána az Iparos 
Otthon helyiségében volt egytál 
ételes estebéd.

Hadirokkautak figyelm é be !
Betöltendő állások: A Magyar 

Árucsereforgalmi Intézet r. t. Buda
pest 2—3 irodai munkára hadi
rokkantat kér.

A Rimamurány — Salgótarjáni 
Vasmű r. t. kalapácsvezetőnek egy 
hadirokkantat tud alkalmazni.

A Salgói bányaüzemnél nyolc 
hadisérült elhelyezése lehetséges.

Jelentkezni lehet a délelőtti órák
ban a Városi Hadigondozó Irodá
ban Haynik Géza főhadnagy, hadi
gondozó tisztnél Rimaszombatban.

A „Hid“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett Irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Előfizetési dij egész évre: 20 P. Egyes 
szám ára: 1 pengő.

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

Nemzeti filmszínház.
Szombaton, vasárnap a „Titokzatos 

idegen" filmvigjátékot láttuk. A „Titok
zatos idegen" valóban mindnyájunk előtt 
titokzatos csoda marad, hogy miért kel
lett ennek megszületnie és a lassan fel
fejlődő magyar film értékét leron
tani. — A „Szeszélyes angyal" sok 
helyzet és burleszkkomikummal tetszést 
aratott. Különben nem érték. Várako
zással tekintünk a péntek—vasárnap 
leforgatásra kerülő „Jelmezbál" elé, 
melyben Szörényi Éva, Ajtay Andor és 
egy ismert ügyes szereplőgárda tesz 
képességeiről vizsgát. — Máskülönben 
a hét a magyar reprizek hete. A köz
ismert „Sok hűhó Emmiért" és a jó 
öreg „Hotel Kikelet" kerülnek vászonra. 
A magyar film jóhirnevét veszélyeztető 
két darab, a liberális kor eme két 
gyenge szülötte ellen kötelességszerüleg 
kell felemelni szavunkat. A Filmszínház
tól a magyar Ízlés, a magyar közszel
lem, a magyar lélek egyik nevelőjétől a 
leforgatásra kerülő filmek tekintetében 
több kritikai szellemet és érzéket ké
rünk és várunk. A fllmbeszerzés és ki
válogatás ügyében mindenkor szívesen 
állunk a Filmszínház rendelkezésére.

S P O R T .
Levente-hírek.

Folyó hó 4-én kezdődtek meg a selej
tező mérkőzések a hadtest bajnoki cím
ért, kieséses rendszer szerint, az orszá
gos levente labdarugó bajnokság kere
tében.

A Rimaszombati Levente Egyesület 
sikeresen állta a próbát, mert idegen 
pályán az erős miskolci kerület bajno
kával, a miskolczi MÁV L. E. csapatá- i 
val került ös*ze és azt sikerült 5:2 
arányban legyőznie.

A helyi csapat felállítása a következő 
volt: Soltész, Turcsányi, Imrecze, Köböl, 
Gabonás, Kulik, Juhász, Házik Z., Antony 
E. Bartos, Ács. Tartalék: Elek.

A mérkőzés délelőtt 10 órakor kezdő
dött igen szép és meleg időben. Váro
sunk csapata igen nehéz próbán ment 
keresztül, mert a hajnali utazás, korai 
kezdés, idegen pálya nagy hátrányt je
lentett. A csapat minden tagja azonban 
magyaros szívvel és lélekkel harcolt

hogy városunk nevére szégyent ne hoz
zon. Igen erős és nagyon szép mérkő
zés volt.

A gólokat Házik Z. (2), Antony E. (2) 
és Juhász lőtték. Jók voltak : Imrecze, 
Juhász, Kulik, Házik, Soltész, Antony.

Ma az ujabbb sorsolás szerint itthon 
játszik tovább a csapat, a leventék ber
keiben nagyhírű Mezőkövesdi LE. csa
pata ellen délután 2 órai kezdettel. 
Csapatunk csak győzelem esetén juthat 
tovább, mert döntetlen esetén is a 
vendég csapat megy tovább.

Testedzés.
Konzervgyár—Vasutasok 2:0 (2.0).

Két „céh" csapata mérte össze testi ere
jét a zöld gyepen. Kevés edzéssel, de 
annál több akarással játszó két csapat 
közül szerencsésebb volt a Konzervgyár. 
Az erős szél támogatásával kiharcolt 2 
„konzervált" dugót a Vasutasok a má
sodik félidőben állandó fölényük elle
nére sem tudták eredményesen „tolatni". 
Dicsérendő a konzervgyár uj munkásai
nak és a MÁV alkalmazottainak ebben 
a sport teljesítményben is megmutat
kozó munkakedve.

A Törekvés SE vasárnap kölyök 
labdarugó versenyt rendezett.

Eredmények :
Rimapart—Tamásfalva 2:1 (2:1).
Tamásfalva—Tópart 4:0 (2:0).
Rimapart—Kisliget 5:2 (1:0).
A Törekvés SE 3 hetes kötelező nyári 

szünetet tart.

Eladó.
K ülönféle házi és k erti

b ú t o r o k
és egyebek  eladók. Cim:
Rimaszombat Arany |ános-u 17.

A r i m a s z o m b a t i  m. kir. 
dohánynagyáruda kisáru- 
dájában egy jó  m o d o r ú  
komoly

kiszolgáld leány
megfelelő biztosítékkal alkal
mazást nyerhet.

B ntorozott lakást
v a g y  la k r é s z t  k e r e s e k  
k o n y h a  h asználatta l.
Cim a kiadóhivatalban.

A rimaszombati Polgárikörben 
eladó egy jókarban lévő

j é g s z e k r é n y
Megtekinthető a körben, ahol köze
lebbi felvilágosítással szolgál a ház- 
felügyelő.

É R T E S Í T É S .  I
Van szerencsém tudomására hozni a n. é. kő- H  
zönségnek, hogy hölgyfodrász üzletem mellett ■

illatszertárt nyitottam.
Minden pipere és i l l a t s z e r - c i k k  nagy- ■  
választékban. T ö b b e k  közöt t :  kozmetikai H  
arckrémek, sport-olajak és krémek, habzó I  
b o r o t v a k r é m e k ,  z s i l e t p e n g é k  stb. stb. I
A n. é. közönség szives p á r t f o g á s á t  kérve I  

vagyok illő tisztelettel: I

O R O S Z  J Á N O S  I
hölgyfodrász és illatszerkereskedő I

Ho r t h y  M i k l ó s - t é r  27. Rimaszombat. I

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


