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Kilátásaink...
Mintegy hét napja tombol az 

orosz harctéren Kursk és Bjelgorod 
között az orosz hadjárat egyik leg
hosszabb és legvéresebb és mére
teiben is talán legnagyobb csatája. 
A  szovjet mérhetetlen erőket vetett 
be a harcba, tankok özönével 
akarta lerohanni a német állásokat, 
a Ráták fellegével akarta megfé
lemlíteni a tengelycsapatokat. A 
nyári offenziva bevezető nyitánya 
azonban kudarccal végződött és a 
szovjet véres fővel kénytelen me
nekülni beharangozott diadalmai 
színhelyéről. A harc kimenetele 
nem kétséges, a tengelycsapatok 
lelki ereje a számbeli fölényben 
levő orosz csapatok felett megmu
tatkozik. Az orosz front különben 
mindenütt megélénkült, mindenfelől 
tengelysikereket vall be a moszkvai j 
rádió. Hiába nem lehet győzelmet j 
kicsikarni gépfegyverrel, kancsuká
val, puskatussal harcra kényszeri- 
tett katonasággal, a tengelycsapa
tok tudják, hogy miért harcolnak, 
hogy Európát megszabadítsák a 
szovjet mételytől, hogy Európa szel
lemiségét és lelkét megmentsék a 
vörös fekélytől. Ők a lélek erejé
vel harcolnak, győzni csak a lélek 
erejével lehet.

A nagy garral hirdetett második 
front Siciliában megvalósult. Angol 
és amerikai hadak partra szállot
tak Siciliában. Hatalmas felkészült
séggel találták magukat szemközt. 
Folyik a harc az angolszáz erők 
és a tengelycsapatok között Syraku- 
sánál, Sicilia kulcspontjánál a leg
véresebben. A siciliaiak hazájukért 
küzdenek, lelkűket beleöntik a harc
ba és a légen és vizen átszállított 
expediciós hadsereg nagy részét 
kiszorították a félszigetről. Eisen- 
hower az amerikai hadsereg leg
nagyobb kapacitású és legképzet
tebb katonája igyekszik megtenni 
mindent, hogy a londoni Rádió ál
tal a világbakürtölt második Galli- 
poli második Dieppevé ne váljék.

A boszniai hegyeket a tengely
csapatok megtisztították a komi- 
tácsi-csetnik-partizán (ahogy tet
szik) bandák garázdálkodásaitól. A 
bandavezér fejvesztetten menekült 
egy angol hajóra. Mintegy két évi 
véres harc után megkezdődhetik a

teremtő munka a Balkánon. Elin
dulhat az életáram, visszatérhet
nek a hegylakók, faekéikkel meg
dolgozhatják a földet, felcsendülhet 
a guzlicárok vig éneke, madárdal
tól lesz hangos erdő és liget, a 
békeangyal szálldos át (a Balkánon), 
s a béke üzenetszava zendül át 
Európa tűzfészkén, a Balkánon.

Csangkajsek elhatározta, hogy a 
Csunking-Kinában levő kommu
nista bandákat felszámolja, a kom
munista sejteket megsemmisíti. Ma 
még nem lehet következtetéseket 
levonni ezen cselekedetből, de arra 
mutat, hogy uj szellem hatja át ezt 
a nagytávlatú államférfiut és köze-j 
ledik a nemzeti megújhodást hir-: 
dető nankingi kormány felé.

A csendesóceáni vizeken elhall
gattak az amerikai ágyuk. Japán 
megsemmisítése nem következett 
be. Japán uralja a Csendes óceánt. 
Az Uniónak gondjai vannak az el-

süllyeztett hajótér pótlása tekinte
tében.

Megkezdődött a magyar rónán 
az aratás. Rendbe hull az arany- 
szárú kalász. Napbarnitotta magyar 
paraszt áll a rend előtt. Szemében 
örömtiizek égnek, szivében nap
sugár, büszkén morzsolgat egy dus- 
keblü kalászt, halkan mormol egy 
hálaimát — jól fizet a föld — a 
föld meghozta a megfeszített ma
gyar munka kincseit, a magyar 
munka nyomán áldás és élet fa
kad. Az Alföldről a termésjelenté
sek biztatók, Dunántúl ontja kin
cseit, Nyitra—Pozsony vármegyé
ben tüneményes termés várható, 
megyénk megtermi lakóinak szük
ségét. A magyar föld megadja min
denkinek a kenyeret, nincs ok az 
izgalomra, a nyugtalanságra. Lesz 
kenyér, lesz élet, lesz győzelem.

Kilátásaink biztatók. Bizalmat vár 
mindenkitől a magyar élet, a győ
zelem hitét.

Győzünk, mert győznünk kell!

Az Isten-kereső ember...
Nemrégiben hozták a lapok, hogy 

a kölni dómot, a német gótikus mű
vészetnek évezredekre szóló reme
két, amely az embernek Isten-ke
resését, Isten utáni halhatatlan vá
gyát mintázza, rombadöntötte egy 
vandál repülőtámadás. Az egész 
müveit világ megdöbbent e hir 
hallatán, az egész hivő világon az 
erkölcsi felzúdulás hulláma moraj- 
lott végig, mindenki megérezte, 
hogy e tett több, mint egyszerű 
bombatámadás, mint egyszerű mü- 
remekrombolás, ezen cselekedet 
lélekrombolás. Mindenki megérezte 
e tett szörnyűségén keresztül an
nak az érték- és lélekrombolásnak 
a megdöbbentő erejét, ami mintegy 
húsz éve folyik Oroszországban és 
amelynek polypkarjai kinyúltak az 
egész világra és syrénhangjai oly 
sokat megejtettek. Mindenki vala
mit megérezett abból a borzalmas 
lelki válságból, amelynek hullámai 
vigigsöpörték a nagy Oroszorszá
got, ahol a templomokat mozikká 
és színházakká alakították át, ahol 
az istentelenséget kötelező világ
nézetté tették, ahol a vallásossá
got mákonynak minősitik, a lelket

anyaggá degradálják. Mindenki aj
kán ezek hallatán megfagy a szó, 
megdermed ereiben a vér, ökölbe
szorul a kéz s a szemekben vészes 
felhők tornyosulnak, s valami szent 
láng ragad mindenkit, a lélek tüze 
lobban fel mindenkiben segítséget 
vinni az elhagyatottaknak, szabad
ságot adni a bűn rabságában ver- 
gődőknek, a kegyelem fényét fel- 
világoltatni az élet hajótöröttjei előtt 
és Krisztust beállítani az élet, az 
orosz ember világának a közép
pontjába.

Nagyon megrendített dr. Szent- 
Ivány József, a gömör-kishonti evan
gélikus egyházmegye másodfelü
gyelője székfoglaló beszédének egy 
része. A fiatal tudós elmeséli egy 
Oroszországot járt főhadnaggyal 
való beszélgetését. A főhadnagy 
találkozott Oroszországban egy fia
tal orosz természettudóssal. A fiatal 
tudós a világháborús idők szülötte, 
a forradalmi kor neveltje, akinek 
leikéből kiöltek minden magasabb 
vágyat, lelkét megmételyezték az 
anyagelvüség tanával, aki nem hal
lotta az Isten szót, nem látott vérző 
Krisztus-arcot, csak dühtől eltorzult,

gyűlöletet hirdető Stalin arcot. Ta
nulmányai a természettudományok 
felé vonták, legfőképen a biológia 
érdekelte, a lét és nemlét, a kelet
kezés mystériuma. Órákat elült a 
mikroszkóp előtt, tanulmányozta a 
leendő világ csodáit, napokat töl
tött górcsöve titkaiba belebámulva, 
lelke beleremegett valami örök nagy 
titoknak a felfedezésébe, amit ő 
őserőnek, őstitoknak nevezett, amely 
mögött azonban többet érzett és 
látott meg, többet talált m eg: az 
Istent. Nem merte senki előtt fel
tárni nagy titkát, nem mert senki 
elé lépni boldogító tudatával, csak 
néha estenden, amikor a nap leál
dozott, mikor a csend fekete pa
lástja beborította a földet, a csend 
szent óráiban a végtelenbe révülő 
szemekkel, kezeit összekulcsolva 
egy szót rebegett, vagy talán nem 
is rebegett, csak remegő ajkai né
mán sejték... Isten. A fiatal tudós 
arcán ezentúl felfénylett a boldog 
titokhordozók fénye, lelke könnyebb 
lett és amikor hadaink bevonultak, 
valami határtalan örömmel ölelte 
át a keresztet és tárta fel lelke tit
kát a honvédfőhadnagy előtt és 
kérte meg, hogy legyen az ő ke
resztatyja, mert fel akarja venni a 
keresztséget, mert ö keresztény 
már régen lélekben, csak a jelleget 
biztositó és bizonyító jegy hiány
zott. Valamiképen magától tudatára 
jött az ágostoni megállapítás igaz
ságára: Anima a natura christiana 
—természettől keresztény lélek. Az 
ilyenfajta megnyilatkozás nem el
szórt jelenség Oroszországban.

Tuchacsevszki volt marsallnak a 
testvére még fivére életében, fivé
réhez intézett levelében bejelentette, 
hogy kolostorba vonul, hogy tra
gikus népéért áldozatot mutasson 
be, imádkozzék Oroszország elva
kult és Istentől elpártolt vezetőiért, 
nyíljék meg szemük és lássák meg, 
hogy Oroszország menthetetlen és 
elpusztul, ha nem fogódzik meg 
a hullámok felett is vándorló is- 
tenfi kezébe. A hó alatt is izott a 
zsarátnok, az örök hó és örök táv
latok hazájában a lelkek mélyén 
élt az örök Istentudat, élt az Isten 
utáni vágy, melyet mennél jobban 
elnyomtak, annál hatalmasabb erő
vel tört fel. Az 1937-ik év husvét- 
jén az elnyomott, elfojtott láng olyan 
elemi erővel tört ki, hogy a szov
jethatóságok beleremegtek, még 
Josip Dsugasvilli—Stalin édesanyja
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is ott szorongott Kievben egy nagy 
áldozatokkal fenntartott templom
ban és hallgatta a Krisztus feltá
madott — az eszme feltámadott — 
az igazság feltámadott — igéket és 
szorosan magához ölelte a kazáni 
szent Szüzet ábrázoló ikónt, melyet 
georgiai hazájából megmentett, — 
akit ezért a cselekedetéért a fiúi 
szeretet és kegyelet Szibériába 
száműzött. Az emberlélek ösztönö
sen keresi Istent, vágyik utána, 
lelke nyugalmát csak benne találja. 
Az emberlélek mindaddig nyugta
lan, amig nem kap nyugtató felele
tet az üdv utáni vágyának kérdé
sére, amig nem hallja az üdvbiz- 
tatas örömigéit. Hogy mit jelent 
vallás az embereknek, bizonyságot 
tesznek arról harcteret járt testvé
reink. Ott az orosz pokolban ta
nultam meg imádkozni, ott a gran
diózus színjátékban, ahol én voltam 
a legkisebb porszem és a legkisebb 
értékű semmiség, ahol mapiroslott az 
élet és holnap eltakarhatott a fehér hó 
és jégtakaró, éreztem meg, hogy 
van Isten és imádkoztam áhitato- 
san: Én Uram, én Istenem.

A tábori lelkészek mesélik, akik 
a donparti offenzivák alatt ott tar
tózkodtak a megelevenedet pokol
ban, hogy az ott harcoló katonáink 
megrendítő szent katharzison men
tek keresztül és az eddig Isten-ta
gadó is megrendült lélekkel fogta 
át a keresztet. Úgy látjuk, hogy a 
vallásos élet, a benső vallásosság 
ma fellendülőben van. A Ma hivő 
katolikusa, reformátusa, evangéli
kusa nem harcol egymás ellen, 
hanem harcol a közönyös reformá
tus, anyakönyvi katolikus és a 
templomkerülő evangélikus ellen.

Mindenki tudatában van annak, 
hogy benső vallásos élet nélkül 
nincs és nem is lehet társadalmi 
élet. A társadalmi élet alapja a 
vallás, az emberlélek égi adottsá
gában, égi erejében való hit. Amely 
társadalmi életet a vallás lélek és 
életformáló ereje nem hat át, az a 
társadalom önmagában elbukik. 
Társadalmi élet nem lehetséges a 
kereszténység szellemétől átitatott 
családi érzület és családiasság nél
kül, példa erre Oroszország, ahol 
a családi életforma szétzüllesztése 
a társadalom szétesését hozta ma
gával és a kommunizmus akkor 
bukott el és azáltal bukott el, hogy 
a kereszténységet, a keresztény 
szellemnek az áldásait teljesen ki
kapcsolta lelki életének a kiépíté
séből.

A magyar életet évszázadok vi
harai között az mentette meg a 
pusztulástól, az mentette meg a 
népek tengerében való végleges 
elsüllyedéstől, hogy hitt a keresz
tény szellem, a keresztény lélek 
erejében, hitt a keresztény lelkiség 
tisztitó és erősítő hatalmában. A 
magyarság ma is érzi, hogy a fal
vak szélén felállított feszület az a 
magyarságnak nem csak symbolum, 
hanem életcél, életvonal, tartalom.

I  A  L é g o l t a l m i  Liga |
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Mindenki érdeke, hogy
t a g j a  l e g y e n  

a

L ig a  h e ly i c s o p o rt já n a k !

„Gondolatok az iskolai év vé
gén" cikkem termékeny vitát vál
tott ki. Hozzászólt egy nevelőtest
vérem, a diák és a szülő. Köszö
nöm a hozzászólásokat, igen sok 
megszívlelendő tanítást leltem ben- 
nök. Szükségesnek tartom, hogy a 
bennükfoglaltakra visszatérjek és 
megjegyzéseimet megtegyem.

Paedagogus testvérem komoly 
tárgyilagos, a nevelői munka ko
molyságának a felértékelésével mu
tat reá a magyar nevelés hibáira. 
Igaza van. A magyar nevelés el
avult. Uj alapokra kell fektetni. Ki 
kell küszöbölni a magyar nevelés
ből az idegen szellemiséget és lelki
séget. Egységes magyar világképet 
kell adni az ifjúságnak, magyar 
világnézetet kell beleplántálni a 
leikébe, a magyarság szent hitét 
kell lelkében teremtő erővé tenni. 
Én is hiszem és vallom, hogy a 
magyar ifjúság a magyar népiség 
szent jegyeiben újjászületve, nemes 
magyar életcélért küzdve friss szel
lemi erővel és tenniakarással fogja 
majd kiépíteni a magyar jövőt.

A magyar jövő egy hivatott mun
kása, egy csendes, elmélyedő diák 
is megszólalt. Sérelmeiket és nehéz
ségeiket hozta elő. Minden nevelő 
látja és ismeri az állandó tanár
változás káros voltát. Minden ne
velő igazat ad a diáknak az átlag- 
mérték hanyat l ás a  tekintetében. 
Mindannyian érezzük mi nevelők, 
hogy a sok megfeszített munka 
úgy a tanítványra, mint a tanárra 
káros hatással van.

A szülő válaszában több kité
telre szeretnék higgadtan és meg
gondoltan felelni. A szülő azt kér
dezi, hogy mi késztetett a cikk 
megírására. Hát válaszolok, — a 
városban keringő sok kósza pletyka 
a szekundagyárról, a vámpírokról, 
a felekezetieskedö osztályzásról. — 
Nemes indulat vezetett engem, — 
lássunk egyszer tisztán, lássuk meg 
hibáinkat, gátlásainkat és igyekez
zünk közös munkával ezek eltávo
lításán fáradozni. Amit cikkemben 
irtani és amit megírtam, az hosszú

tapasztalatnak a szülöttje, ezekkel 
a megállapításokkal állandóan talál
kozunk a paedagogiai folyóiratok 
hasábjain és ami a szülőkre vonat
kozó kitételt illeti, az nem minden 
szülőre vonatkozott, különösen nem 
a válasz Írójára, akiben látom és 
felfedezem a szülői felelősségérze
tet és akiről sejtem, hogy szülői 
hivatása magaslatán áll.

Szülői köteiességérzete adta ke
zébe a tollat. Köszönöm, hogy fi
gyelmeztetett mindazon nyelvi hi
bákra, amelyek cikkemben előfor
dultak. Hálás vagyok, hogy tár
gyilagos szerkesztői stílusra akar 
ránevelni és a szónoki szóvirágo
kat akarja lecsipegetni, nagyon he
lyes. Üdvösek a megállapításai a 
hivatalos stílus furcsaságairól és 
magyartalanságairól. Szeretném, ha 
a hivatalok felfigyelnének a szerző 
eme megállapításaira és rendeltei
ket és hirdetményeiket magyaro
sabban fogalmaznák meg.

A szerzőt felkérjük, hogy lapunk 
hasábjain a hivatalos stílus magyar
talanságait és furcsaságait egy kü
lön Tollhegy v. Rovás rovatban 
gúnyolja ki.

Amit az ifjúság nyelvkészségéről 
irtani, az utolsó pontig fenntartom. 
Német tankönyveink a beszéltető 
és foglalkoztató módszert követik. 
A nyelvtanítás főelve a beszéd. A 
nyelvhatáron lakók nyelvi készsé
géről vallott felfogásomat tartom 
és vallom. A nyelvhatár magyar
sága könnyen megtanulta az ide
gen nyelveket, saját és a magyar
ság érdekében könnyen sajátította 
el és a magyar ügynek szolgált 
és hirt és dicsőséget szerzett vele.

Kedves szülőtestvéremnek igaza 
van a szorgalmi idő könyörtelen 
szigorára vonatkozólag. De kér
dem én és joggal, mi lenne ha a 
gyermekeket szabadjára engednők 
és nem állítanánk tilalomfát tanít
ványaink elé, a „szilencium rejtel
mes szigora" képében? így is nem 
egyszer találkozunk tanítványokkal 
a rejtelmes szigorú szorgalmi idő 
alatt az utcán, igy is rúgják a lab-
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dát épen azok a tanulók, akiknek 
a legtöbb szüksége lenne a tanu
lásra a munkára rendelt idő alatt. 
Biztos vagyok abban, hogy szülő
testvérem gyermeke a szilenciuinot 
nem hágja át. A szorgalmi idő te
kintetében csak egységes és egye
temleges intézkedéseket lehet hozni, 
ami sújtja az ártatlant és a szor
galmast is — ez már az egyetem- 
legesités hibája. Itt a nyár. Szülő
testvéremet gyermekével nem gá
tolja semmi, hogy kimenjen a 
természetbe és Mécs László sza
vaival élve „hallgassa meg a fü 
zizegését, lombciteráját és álmodja 
át a föld mytoszát" — ha az olyan 
képtelenségnek is látszik is.

Kedves szülő-testvér, amit ön 
utolsó vádként jelez, higyje el, 
szomorú és komoly valóság az. 
Engedje meg, hogy megismételjem 
a felekezeti elfogultság vádját, 
amellyel az iskolát illették. Kedves 
szülőtestvérem, erre megdönthetet
len bizonyítékaim vannak. Én ma
gam nagy nyilvánosság előtt voltam 
kénytelen visszautasítani az iskola 
ellen irányuló pletykákat. Köszönet 
Önnek az Egyesült Protestáns Gim
názium tanári karáról szóló dicsérő 
megjegyzéséért, köszönet Önnek, 
hogy a felekezeti türelmetlenséget 
fel nem tételezi, azonban nem tud 
mindenki szülői tárgyilagosságában 
olyan emelkedett álláspontra fel
emelkedni, mint az én szülőtest
vérem.

Én nem akarok foglalkozni szü
lőtestvéremnek azon kitételével, 
„hogy vádjai igaztalanok és hamis 
feltevésből indult ki." Ilyen kate
gorikusan nem lehet és nem is sza
bad megfogalmazni senkinek sem 
az álláspontját, az Ízlések, vélemé
nyek, eszközök különbözők, a cél 
egy és szent, az igazság keresése, 
a magyar jövő építése, a magyar 
álmok valóra váltása. Országot 
akarunk mindannyian építeni, egy 
boldogabb, áldottabb, hívőbb, lel
kibb Magyarországot és én, amikor 
munkámat végzem, mélyen ma
gamba nézek. Tudom, hogy gyarló, 
gyenge, esendő ember vagyok, aki 
sokszor megbotlom, sokszor elesem, 
„körülnézek otthon." Amikor ma
gyar munkámat megkezdem, én 
imádkozom nem megszokásból, 
hanem munkám szent felelősségér
zetéből és tudatából.

Kedves szülőtestvér! ön a neve- 
léstani tankönyvbe azt a tőmon
datot javasolja átvenni: „A tanárt 
fizetik" — igen — de kolduspénz
zel. A tanár dolgozik éhbérért, a 
nevelő neveli a gyermeket fájdal
masan szent magyar önzetlenséggel, 
— a magyar nevelő nem a fize
tésért, nem a pénzért, hanem a 
magyar jövőért dolgozik az ifjúság 
rajongó szerelmével, mig a toll ki 
nem hull kezéből.

Kedves szülőtestvér, én nem lec
kéztetem a szülőket, én csak meg
állapításokat tettem, nem is leckéz
tethetem a szülőket, hiszen azzal 
„nagy nyilvánosság előtt az én szü
léimre is zúdítanék vádakat." Én 
szülőtestvéremnek köszönöm a meg
nyilatkozását és hiszem, hogy meg
nyilatkozásainkból a magyar jövő 
érdekében áldás fakad.

Egy paedagogus.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja  a betéteket a legmagasabb kam at
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósit, üzletrészek 
után 5%-os osztalékot fizet.

A  termelési csata szociális alapjai.
Folyik a harc az egész országban az 

uj gazdasági év nagyobb darab kenyéréért. 
Milliónyi arató dolgozik fáradhatatlanul, 
hogy biztosítsa az ország számára a 
mindennapi kenyeret. Ez a békés harc 
szervezettséget és fegyelmet kíván. E 
két tényező fontosságára csak legutóbb 
mutatott rá a pénzügyminiszter, s a ter
melői munka megbecsülését jelentette 
beszédének az a része, amikor a hátsó 
front szürke, igénytelen dolgozóit kato
náknak nevezte.

Minden hadsereg egyik legfontosabb 
tényezője az, ha katonái lélekben egy
séges felfogással tudják, hogy miért kell 
harcolni s mi az a cél, aminek elérésére 
törekedni kell minden eszközzel. A hátsó 
front harcosainak is ilyen egységes fel
fogást kell tanúsítani akkor, amikor fá
radhatatlanul dolgoznak a magyar jövő 
érdekében. Ezért a munkáért talán nem 
jár fényes kitüntetés és elismerő szó, de 
annál nagyobb a jutalom akkor, amikor 
a gazda Isten segítségével bevégzett 
aratás és betakarítás után nyugodtan 
térhet pihenőre, mert biztosítva van csa
ládja jövőesztendei ellátása. Ha minden 
gazda úgy gondolkozik, hogy családján 
túlmenően az országról is gondoskodni 
kell és termésének meghatározott részét 
jó szívvel adja be a méltányos árért, 
akkor a hátsó front katonái is elérték a 
kitűzött nagy célt: egy év ellátásának 
biztosítását.

A hadseregben mindent megtesznek a 
katonák harci kedvének növelésére. Ezt

tette meg a kormány a belső front ka
tonáinál is, amikor az uj termésrende
letben fontos szociális rendelkezéseket 
hozott. Elsőnek azokról emlékezik meg, 
akik életük vagy egészségük feláldo
zásával vívták ki a nemzet jogos elis
merését. Az uj termésrendelet úgy intéz
kedik, hogy a beszolgáltatási kötelesség 
teljesítésébe be lehet számítani az 
aratórészt annál a gazdálkodónál, aki a 
20 holdnál kisebb szántóföldterületén az 
aratási munkálatokat vagy a maga, vagy 
családtagjai háborús katonai szolgálata 
miatt nem végezhette el. Az aratórész 
beszámítása megilleti a hadirokkantakat 
és hadiözvegyeket is, ha 20 holdnál 
kisebb szántóföldterületen gazdálkodnak. 
Ez a rendelkezés talán szerényen hú
zódik meg a hadigondozás és hadirok 
kantak ellátását biztositó számos nagy- 
fontosságú intézkedés között, de ez is 
biztosítja annak a szociális problémá
nak a megvalósítását, mely a háborús 
idők között is akadálytalanul fog lebo
nyolításra kerülni. Az-uj terménybeszol- 
gáltatási rend mindenki számára egy
formán kötelességeket ir elő. E köteles
ségek teljesítése alól kivétel nincs. És 
mégis azok, akik fegyverrel kezükben 
védték az országot, különböző kedvez
ményeket kapnak, tehát érezhetik, hogy 
harcuk és küzdelmük nem volt hiába
való, mert azért megkapják a nemzet 
háláját bármilyen életmegnyilvánulás
ban is.
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Harcos fiatalság a magyar kultúra védelmében.
A magyar kulturális élet minden vo

nalán, irodalomban, zenében, művészet
ben és filmben is megindult az átalaku
lás, az idegen sallangok levetése és a 
magyar kultúra m>ly magyar szellemmel 
való megtöltése. Ennek a mély magyar 
szellemnek a gyökere a magyarság lei
kébe nyúl, a magyarság leikéből táplál
kozik. Valahányszor ettől a szellemtől 
eltérünk, magyarságunkat tagadjuk meg.

A magyar fiatalság átérzi azt, hogy 
különösen ma mekkora jelentősége van 
annak, hogy tántorithatatlanul ragasz
kodjunk magyarságunkhoz, s ne enged
jünk a szellemi élet terén sem idegen 
gondolatokat érvényesülni. Kultúránkra 
az előző években a zsidóság nyomta rá 
bélyegét és átitatta az egész magyar 
életet lelki sajátosságaival : nemzetközi
séggel, léha erkölcsi felfogással, túlfűtött 
erotikával.

Ezt a szellemi világot tükrözte a ma
gyar film is szerelmi háromszög prob
lémáival, Ízléstelen giccseivel és a mély 
magyar szellemtől távol álló magyarko
dásával. Szerencsére a mai magyar fil
mekből többé-kevésbé eltűntek a régi 
jó figurák : Alpár Gitta, Kabos Gyula, 
Kun Magda és sokan mások, azonban 
megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a fel
újított magyar filmekben árnyuk újra 
megjelenik, mintha időközben semmi 
sem történt volna. Mi azonban nem fog 
juk engedni, nem engedhetjük, hogy ezek

az árnyak elsötétítsék a film vásznát. Til
takozunk, tiltakozásunkat pedig őszintén, 
nyíltan és hangosan nyilvánítjuk, annál 
is inkább, mert érezzük, tudjuk, hogy 
velünk van mindenki, aki látja, hogy a 
magyarság útja: teljes szellemi megúj
hodás I

A mai magyar ifjúság harcosi Tudja, 
vagy inkább érzi azt, hc^y nem jelsza
vakkal, szólamokkal, nem passzivitással, 
hanem tettekkel keli magyarságunkat 
megmutatni, még akkor is, ha ez azok
ban, akik ehhez mégnent szoktak hozzá, 
talán megütközést, visszatetszést keltene. 
Megszólalt az ifjúság szerte az ország
ban : Sopronban, Kolozsvárott, Pécsett, 
Debrecenben a magyar film szellemének 
megtisztításáért. Megszólalt Rimaszom
batban is és hisszük, nem hiába I

Uj magyar arcot alakítunk ki magunk
ban, s megdöbbenünk azokon, akik nem 
látják meg az uj magyar arc tisztaságát 
és továbbra is idegen kulturacsökevé- 
nyek szirupjaival fojtják el lelkűk mé
lyén szunnyadó magyarságukat. Kik azok, 
akik lehetővé teszik, hogy ezek a kul
túra csökevények eljussanak a magyar
sághoz és megfertőzzék ?

Valljuk, hogy Magyarországon csak az 
az igazi művész, aki ismeri a mély ma
gyar kultúrát és képes megvalósítani az 
ötezeréves magyar népkultura és az 
európai kultúra szintézisét.

Épül az nszoda...
Most, amikor az uszoda építési mun-1 

kálatai megkezdődtek, időszerűnek mu
tatkozik foglalkozni a Magyar Úszó 
Szövetség 1943. évi mennyiségi munka- j 
programjával, melynek bevezető szó
zatát ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós j 
irta.

A bevezető szózat a következőképpen 
hangzik :

„Munkatársaim I
A nemzet jövőjét és sajátos nemzeti;

sunk közönsége is, főleg pedig ifjúsá
gunk bekapcsolódik az Úszó Szövetség 
nemzetnevelő munkájába.____________

Júliusi kinevezések.
A júliusi előléptetések során még az 

alábbi közelebbről érdeklő kinevezések
ről számolhatunk be:

Magyarország Kormányzója a m. kir. 
közellátásügyi miniszter előterjesztésére 
dr. vitéz Orsovay-Stojkovits József mi
niszteri osztálytanácsost miniszteri taná

létét csak azok az önzetlen és áldozat
kész vezetők biztosíthatják, akik az ifjú
ság tömegeivel foglalkozva, azok szelle
mi és testi tehetségét lelkes és alapos 
hozzáértéssel kiművelik és alkalmassá 
teszik őket a nagy feladatok megoldá
sára.

Tzt a lelkes és önzetlen, — alapos 
és áldozatos, — a mindennél többet érő 
belső fegyelemre szoktató, — köteles
ségek vállalásában és teljesítésében ne
mes példával némán is tanító, — oda
adó és hozzáértő munkát kérem Tőletek 
a nemzet jövője érdekében a Magyar 
Úszó Szövetség 1943. évi mennyiségi 
munkaprogrammjának végrehajtásában is.

Tudom, hogy valamennyien egyek 
vagytok velem a magyar nemzet és a 
magyar ifjúság szeretetében és ezért ké
rem és várom eredményben gazdag 
munkásságtokat.

Ifj. Horthy Miklós 
a Magyar Úszó Szövetség elnöke."

Azért tettük itt közzé ezt a szózatot’ 
mert a Magyar Úszó Szövetség minden 
magyar fiútól és leánytól mindenkor a 
szózatban hangoztatott lelkes munkát 
várja el.

Az uszoda még csak épülőfélben van, 
de már most fel kell hívnunk az illeté
kesek figyelmét, hogy — mihelyt arra 
megnyílik az alkalom, — meg kell szer
vezni városunkban is a különböző úszó
iskolákat, a Kisok és más uszótanfolya- 
mok keretein belül.

össze kell gyűjteni az ifjúságot és 
foglalkozni kell vele, mert csak az ifjú
ság lehet a megőrzője annak a magyar 
uszósportnak, amelyet nagynevű úszóink 
világhírűvé tettek.

Tanuljunk meg helyesen úszni, — 
hirdeti az Úszó Szövetség ezidei munka- 
programjában, — mert ezáltal izmain
kat fejlesztjük, óvjuk egészségünket, 
szükség esetén életet menthetünk és 
nagyon szokszor kellemesen szórakoz
hatunk is.

Sajnos, hogy abból a munkából, amit 
az Úszó Szövetség az 1943. évre elő
készített, az Országos Úszó Hetek, Or
szágos Úszónap, iskolák és városok kö
zötti versenyek, stb. megrendezéséből 
ezidén még nem vehetjük ki a részün
ket. Biztosan reméljük azonban, hogy 
jövőre uszodánk felépül és akkor váro-

csossá nevezte ki. A Kormányzó a m. 
kir. honvédelmi miniszter előterjeszté
sére dr. Vdrady Dénes miniszteri segéd
titkárnak a miniszteri titkári címet és 
jelleget adományozta.

A Kormányzó a m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter előterjesztésére a posta 
műszaki szakán a városunkból szárma
zó csizi Molnár István (Budapest) posta- 
müszaki igazgatót postamüszaki főigaz
gatóvá nevezte ki, a posta fogalmazási 
szakán pedig dr. Vdlyi Zoltán (Buda
pest) postasegédtitkárnak a titkári címet 
és jelleget adományozta. — A m. kir. 
posta vezérigazgatója Wagner Katalin 
(Rimaszombat) dijnokot postakezelőnővé, 
Timkó Erzsébet kiadót pedig Rimasimo- 
nyiba postamesterré kinevezte, mig 
Hegedűs Jolán és Torna Mária rima- 
szombati lakosokat a rimaszombati pos- 
tahivatahoz kisegítő tiszti munkaerőkul 
alkalmazta.

A m. kir. belügyminiszter az Orszá
gos Társadalmi Biztositó Intézet rima- 
szombati kér. pénztáránál Gdka Zoltánt 
ideiglenes minőségű biztosítási segéd
ellenőrré, Dobó Istvánt és Dombóvári 
Györgyöt biztosítási gyakornokká, Mu
rányi Tibort pedig számgyakornokká 
nevezte ki.

A m. kir. igazságügyi miniszter dr. 
Siska János vágardói tanítót a rima- 
szombati kir. törvényszékhez bírósági 
aljegyzővé nevezte ki. A miniszter ifj. 
dr. Fóris Ferenc törvényszéki aljegyzőt 
a kassai törvényszékhez, dr. Dendely 
Béla tornaijai kir. járásbirósági aljegy
zőt jelenlegi helyén bírósági jegyzőkké, 
Gombos Péter rimaszombati kir. tör
vényszéki kezelőt irodai segédtisztté, Va'ry 
Sándor rimaszombati címzetes fogház
őrmestert a beregszászi kir. törvényszék
hez tényleges fogházőrmesterré nevezte 
ki. A Kormányzó az igazságügyi minisz
ter előterjesztésére Oplt Rezső rima- 
szombati kir. járásbirósági telekkönyv
vezetőnek az IX. fizetési osztály jellegét 
adományozta.

A rimaszombati m. kir. pénzügyigaz- 
gató a pénzügyminiszter felhatalmazása 
alapján Hegedűs István rimaszombati 
ttf. fövigyázót végleges minőségű pénz
ügyi szemlésszé, Bessenyei Gyula tor
naijai és Vincze Vilmos II. o. vigyázó- 
kat I. o. id. minőségű vigyázókká ne
vezte ki.

Gyémántlakodalom. Mares János 
nyug. elemi iskolai igazgató-tanitó, a 
régi Gömör-Kishont vármegyei Általá
nos Tanítóegyesület volt elnöke és neje, 
szül. Vitkai Dávid Piroska közbecsülés- 
ben álló rimaszombati polgárok most 
ünnepelték boldog házasságkötésük hat
vanéves fordulóját. A szűk családi kör
ben ünneplő gyémánt-lakodalmas párt 
a szereiteken kívül számosán üdvözölték.
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Halálozás. Molnár Mihályné sz. Ko
vács Erzsébet 44 éves korában julius 
10 én Rimaszombatban meghalt. Elhuny
ta fiát és leányát borította gyászba. Te
metése julius 12 én ment végbe nagy 
részvét mellett.

Házasság. Wallentinyi Idi és Szeleczky 
Adorján dr., Nógrád vármegye árvaszéki 
ülnöke Budapesten házasságot kötöttek, 
mely alkalommal ’Sóldos Béla dr. m. 
kir. titkos tanácsos, nyug. főispán és 
Bohnert József m. kir. kormányfőtaná
csos, nyug. vezérigazgató szerepeltek 
tanukként.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
és th. kisgyülése e havi rendes üléseit 
julius 13 án, kedden délben tartotta 
meg Rimaszombatban dr. Radvánszky 
György kormánybiztos-főispán elnöklete 
mellett. Az ülések folyó ügyeket tár
gyaltak.

Névváltoztatás. Dr. Smid Miklós 
miniszteri segédtitkár, Smid István rozs- 
nyói ev. főesperes — kormányfőtaná
csos fia belügyminiszteri engedéllyel 
családi nevét „Sömjéni“-re változtatta.

Változás az iparkamara miniszteri 
biztosának a személyében. A m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter dr. Radó Dezső m. kir. kormány- 
főtanácsost a miskolci kereskedelmi és 
iparkamaránál viselt miniszteri biztosi 
tisztsége alól saját kérelmére felmentette 
s a tisztségében több, mint két éven 
keresztül kifejtett eredményes és önzet
len munkásságáért köszönetét fejezte ki. 
Egyidejűleg a miniszter a miskolci ke
reskedelmi és iparkamarához miniszteri 
biztosul dr. Halmay Bélát, Miskolc thj. 
város nyugalmazott polgármesterét ne
vezte ki.

Bírósági áthelyezés. A m. kir. igaz 
ságügyminiszter dr. Brommer Andor ri
maszombati kir. törvényszéki bírót a 
pestvidéki kir. törvényszékhez helyezte 
át. Dr. Brommer Andor távozása a város 
társadalmában nagy sajnálatot keltett. 
Benne itteni működése során kiváló 
szaktudású, szigorúsága mellett is em
beri jóságu bírót ismertünk meg, aki 
főleg az árdrágítással kapcsolatos ügyek
ben végzett a köz és igazság javára 
hasznos munkásságot.

Társadalmi megmozdulások. Az
Iparos Asszonykör Zrínyi Ilona nagy
asszonyunk emlékének áldoz augusztus 
1-én komoly, szép program keretein 
helül. A város közönsége julius 30-án 
Tompa szülőháza előtt a költő halálá
nak 75-ik évfordulóján kegyeleti ünnep
séget rendez.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

Legfrissebb közellátási hírek. Az
elmúlt hét csütörtökjétől a vendéglátó 
üzemeknek a vendég által fizetett összegek
ről számolólapot kell kiállítani és arra a 
3430/1943. M. E. számú rendeletben meg
állapított illetéket Is le kell róni. Ezt az 
illetéket a fizetendő összeghez hozzá
számítják. Julius 15 én megdrágult a 
fagylalt és a cukrászsütemény. A fagy
lalt legmagasabb fogyasztói ára tölcsér
ben 24, kosárban 32 és kagylóban 44 
fillér. A cukrászsütemény ára a megyei 
városokban 54 fillér lett.

Vasárnapi munkaszűnet felfüggesz
tése. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
a mezőgazdasági munkák elvégzése cél
jából a vasárnapi munkaszünetet au
gusztus 31-ig bezárólag felfüggesztette.

Szombaton este (julius 17-én) fél
8-kor tartják az egyetemi önkéntes 
munkaszolgálat tagjai tábortüzüket ,  
melyre az érdeklődőket szeretettel várja a 
Parancsnokság.

Üdvözlet a harctérről. Králik József 
őrvezető (Tp. Z. 452.) lapunk utján 
küldi üdvözletét a messzi orosz mezők
ről összes ismerőseinek és üzletfeleinek 
azzal a kívánsággal: „kérjék a jó Istent, 
hogy összes bajtársaikkal együtt minél 
előbb haza kerülhessenek teljes egész
ségben". A Haza iránti kötelességét 
messze távolban teljesítő földink kedves 
sorait készséggel tolmácsoljuk és őt 
szeretettel visszavárjuk.

Megjelent Falusy Nándor és Csonka 
Demeter újabb két nótás füzete. Az
elsőben a „Turáni Vadászok", „Előre 
Turáni Vadász" cimü indulója és „Ha 
nincs Hunyad, Temes, Arad" cimü irre
denta hallgató van. A második füzetben 
az „Allegró" országos pályázatán 1942- 
ben dijat nyert „Hajrá a magasba fel" 
cimü repülő-induló és „Első hivó sza
vára" cimü katonanóta csárdásként sze
repel. Az indulók és nóták szövege és 
dallama magukon viselik szerzőik köz
ismert tüzes magyarságát. A füzetek 
minden könyvkereskedésben kaphatók.

Á g y t o l l  o l c s ó n !
Fosztatlan pelyhestoll. 12-—, szürke pelyhes ka- 
csatoll, nagyon könnyű 8 50, tarka fosztatlan toll
2- —, szürke vegyes 2 60, szürke fosztottas toll
3- 20, jobb 4-—, finomabb, szürke fosztott 5-—, 
fosztott libatoll 10 50, pelyhes 12-—, pelyhesebb 
14-— P árban 5 kg papirzsákcsomagolásban, bér
mentve, utánvéttel szállít VARGA ANTAL ágy- 
tollvál alata Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 35.

Munkáspasztorációs tanfolyam Csíz- 
fürdőn. A KIOE augusztus 9—14-ig a 
csiz-fíl rdői papi otthonban munkás
pasztorációs tanfolyamot rendez, amelyen 
az ország iparvidékeinek katolikus lelki- 
pásztorai vesznek részt.

A „600 éves zenekar" dicsérete. A
„Losonci Hírlap* legutóbbi számában 
elismerő hangon emlékezik meg a Pol
gárikör „600 éves zenebarátról abból 
az alkalomból, hogy a Kör által vállalt 
hadiárva részére zeneestéket rendez. 
„Kedves „600 évesek" — írja losonci 
laptársunk — fogadjátok ezért innen 
meleg baráti kézszoritásunkat."

A nyári napközi otthonok megszer
vezése Gömörben megtörtént. 45 köz
ségben julius hó első napjaiban meg
nyíltak a nyári napközi otthonok, amelyek 
közül 13 főzéses és 32 pedig étkezte- 
téses és felügyeletes. A nyári napközi 
otthonok keretében 1970 gyermek ré
szesül felügyeletben, illetve ellátásban. 
Az otthonok fenntartásához az illető 
községek 1265 pengővel, a társadalom 
5295 pengővel, az állam pedig 25520 
pengő államsegéllyel járult hozzá. Az 
étkeztetéshez szükséges pénzösszegeket 
és élelmiszereket az illetékes jegyzősé- 
gekhez utalták ki és pedig: 2000 kg 
zöldkeresztes ingyencukrot, a vármegye 
alispánja részéről 1000 kg lisztet, 500 kg 
zsírt és 660 kg gyümölcsízt és ugyan
csak a zöldkeresztes tejakcióra 8700 
pengő államsegélyt.

Julius végéig be kell jelenteni az
Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek 
Kormánybiztosánál azokat az alkalma
zottakat, akik értelmiségi munkakörben 
vannak foglalkoztatva. A bejelentés 
alapja az 1943. junius 30-i állapot. A 
bejelentést az e célra az elsőfokú ipar
hatóságnál beszerezhető V. sz. űrlapon 
kell teljesíteni és ajánlottan postára adni 
akként, hogy azokat a kormánybiztos 
julius 31-ig megkapja. Bejelentést tarto
zik tenni az is, akinek alkalmazottal 
személyében vagy fizetésében múlt év 
december vége óta változás nem történt. 
Ilyen esetben az említett űrlapra a kö
vetkezőket kell ráírni: „A legutolsó be
jelentés óta változás nem történt."



G i m ö r

Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! I

Leányvezető konferencia Szilicén.
Szilicén több napos leányvezetöképző 
konferencia volt a Soli Deo Glória Szö
vetség rendezésében, amelyen több gö- 
möri ref. lelkipásztor is tartott előadást 
a gömöri gályarab lelkészekről és taní
tókról.

A vármegye közegészségügyi álla
pota. Dr. Eszenyi Gyula vm. tisztifőor
vos a vármegye Közigazgatási Bizott
ságának e havi ülésén többek között a kö
vetkezőket jelentette : „A vármegye 1943. 
évi junius havi közegészségügyi állapota 
az előző év ugyanezen hónapjához vi
szonyítva kielégítő volt, amennyiben a 
fertőző megbetegedések száma nem 
emelkedett. A rimatamásfalvai gyalog
sági laktanyában az oda elhelyezett mun- 
kaszolgálatosok között fellépett kiütéses 
typhus-járvány megszűnt és a laktanyát 
a zárlat alól feloldották. A nem fertőző 
megbetegedések közűi különösebben az 
emésztő szervi megbetegedések fordultak 
elő. A fertőző betegségek közül 4 torok
gyík, 8 vörheny, 7 kanyaró, 1 bárány
himlő, 12 hasi hagymáz, 1 vérhas, 1 
Heine Medin-féle gyermekbénulás, 121 
nyílt tbc. 2 halálesettel és 2 uj malá- 
riás megbetegedés fordult elő. A hónap 
végén nyilvántartott tbc.-sek száma 277. 
A trachomások száma 15 volt. A folyó 
évi május havi népmozgalmi adatok 
szerint élve 146 és halva 8 gyermek j 
született. Az összes születések száma | 
154 volt. Meghaltak összesen 130 an, sl 
igy a vármegye természetes szaporodása 
az elmúlt hónapban ~j- 24-et tett ki, 
mely az elmúlt hónaphoz viszonyítva 
10 el több, de az elmúlt év ugyanezen 
hónapjához viszonyítva 36 al kevesebb."

Szabályozzák a méhviasz és mtllép 
minőségét és forgalombahozatalát. A
behozatali lehetőségek megszűntével a 
méhviasz iránt országszerte megnöveke
dett a kereslet. Ez a körülmény az 
utóbbi időben lelkiismeretlen egyéneket 
arra ösztönzött* hogy olcsóbb fajta méh
viaszokkal hamisított méhviaszt hozza
nak forgalomba és ezzel nemcsak a 
vevőket, hanem a hazai méhészetet is 
érzékenyen megkárosítsák. A hivatalos 
lap csütörtöki száma hozza Bánffy Dá
niel báró földmivelésügyi miniszter ren
deletét, amely részletesen szabályozza a 
méhviasz és mülép minőségét és forga- 
lombahozatali módjait. A rendelet fel
sorolja a nyers méhviasz kezelésére és 
tisztítására megengedett eljárásokat, a 
méhviasz egyes fajtáinak elnevezését és 
tiltó rendelkezésekkel igyekszik biztosí
tani azt, hogy méhviasz néven csak a 
mézelő méh által készített termék ke
rülhessen forgalomba.

Zsebmetszés. Czibula Kálmán feledi, 
többszörösen büntetett előéletű cigány 
julius 12-én kiemelte a rimaszombati 
vásártéren egy parasztasszony kosarából 
pénztárcáját. Szita István detektív nagy 
dulakodás közt elfogta. Beszállították a 
rimaszombati törvényszék fogházába.

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

Szerkesztői üzenet.
Érdeklődő. A lap szűk terjedelme 

miatt a vitát lezártuk, s igy a hozzá
szólás közlésétől el kellett tekintenünk.

J ó  eredm énnyel kecsegtet 
Göm örben az aratás.

A vármegyei gazdasági felügyelőség 
a Közigazgatási Bizottság elé az elmúlt 
hónap mezőgazdasági helyzetjelentését 
a következőkben terjesztette elő:

Junius hó elejétől az időjárás csapa
dékban bővelkedő volt. Az évszakhoz 
képest az időjárás hűvösnek mondható. 
Az őszi buzavetések és a tavaszi kalá
szosok a sok csapadék következtében 
erőteljes fejlődésnek indultak. Bár az 
őszi búza, rozs és árpavetések a táp- 
dusabb talajokon megdőltek. A megyei 
átlagtermés jónak Ígérkezik. A burgonya, 
takarmányrépa- és cukorrépavetések 
fejlődése az utóbbi esők hatására javult 
és jó termést Ígér. A kukorica kelése a 
kora tavaszi szárazság miatt néhol hiá
nyos, bár a júniusi esők fejlődésben 
előmozdították, további fejlődéséhez me
leg időre volna szüksége.

A rétek anyaszéna-hozama az egész 
vármegye területén gyenge volt. Esőzé
sek miatt betakarítása nehézségekbe üt
között. A szántóföldi takarmánynövények 
(lóhere, lucerna) rossz termést adtak, a 
sarju a csapadék hatására feljődésnek 
indult. A legelők sarjadzását a dús csa
padék ismét megindította.

A lenvetések a tavaszi nagy szárazság 
és a bolhakár miattt 30—40°/0-ban ki
pusztultak.

A legelők megjavulása, valamint a 
jobb sarjutakarmányokra való kilátás 
a takarmányhiányt némileg enyhítette.

A vármegye területén a munkapiac 
helyzete kielégítőnek mondható. Az ara
tási és idénymunkás szükséglet az egész 
vármegye területén biztosítva van.

Nemzeti filmszínház.
A pénteken este bemutatóit „A király 

bolondja" c. francia film Hugó Victor világ
hírű regényéből készült és a Verdi által 
megirt gyönyörű operának, a Rigelettónak 
meséjével azonos. A szombat és vasár
nap is szinre kerülő újdonság főszere
peit Michel Simon, Rossano Brassi és 
Maria Mercader játszók. Julius 19 én és 
20 án, hétfőn és kedden „Első mámor" 
(Bölcsődal) címen nagyszerű társadalmi 
dráma kerül sorra, főszerepeit Gigli és 
Bohnen Mihály, a kiváló énekesek, Ce- 
botária Mária, Moser Hans és a kis 
Bőssé Péter játszák. Julius 21—22 én, 
szerdán és csütörtökön a múlt évad leg
mulatságosabb magyar vígjáték át : a 
„Csákó és kalap" katona-darabot lát
hatjuk újra. Főszereplői: Simor Erzsi, 
Kiss Manyi, Bilicsi Tivadar, Latabár 
Kálmán és Csortos Gyula. — Julius 
23-án, pénteken este kerül bemutatóra 
Mikszáth Kálmán pompás regényének, 
a „Gentry-fészek“ nek filmváltozata a 
legjobb magyar színészekkel a főszere
pekben.

A „Hotel Kikelet" múlt szerdai előadása 
alatt sajnálatos incidensekre került 
sor. Amint Kabos megjelent a színen, 
füttyszó hangzott el. Előző számunkban 
reámutattunk arra, hogy ezek a gyenge 
filmburleszkek csak közundort váltanak 
ki ; az események után mégegyszer fel
emeljük szavunkat a magyar film ma
gyarságának és tisztaságának megőrzése 
mellett.

Irodalom.
Rimaszombatról és Gömörről em

lékezik meg a Forrás folyóirat júliusi 
száma. A folyóirat érdekes, tartalmas 
és változatos. Elvi cikkeket, tanulmányt 
Halasy-Nagy József, Hankiss János, 
Hamvas Béla, Kozocsa Sándor, Szom- 
bathy Viktor Rimaszombatról stb. irt 
bele, novellát Szilárd János, Thurzó 
Gábor, Komáromi József Sándor, Barta- 
lis János és még sokan. Pirandello egy 
érdekes és nálunk még ismeretlen szín
darabjának részletét mutatja be a Forrás. 
Mai költők verseinek szinejavát közli. 
Gazdag rovatok : film, zene, rádió, kép
zőművészet, könyvkritika.

A „Búvár" júliusi száma gazdag 
tartalommal jelent meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon diszitett lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

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 '/4-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságoni-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ’/í'évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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

A „Híd" 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. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

S P O R T .

Levente-hirek.
Vasárnap délután egy órakor elég 

szép számú közönség előtt játszott had
test bajnoki elődöntő mérkőzést váro
sunk levente csapata. Az eredmény :

Rimaszombati Le—Mezőkövesdi LE 
2:1 (1:0).

Felállítás : Ács-Turcsányi, Kovács-Kö
böl, Gabonás, Knlik-Juhász, Házik, An- 
tony, Bartos, Imrecze.

1943. julius hó 18

A nagyszerűen játszó mezőkövesdiek 
ellen nehezen találtak magukra leven
téink és meglehetősen széteső játékot 
mutattak. Soltészt nagyszerűen pótolta 
Ács és az igen jól működő védelmünk
nek és utolsó leheletig harcoló házso
runknak köszönhető, hogy a mérkőzést 
megnyertük. Csatársorunk bizonytalan 
volt, Juhász kevés labdát kapott, pedig 
ő többet érdemelne. A szemfüles Hízik 
és Juhász góljaival végeredményben 
megérdemelten jutott tovább a csapat a 
középdöntőbe.

Vasárnapi ellenfele a csapatnak a Ba
latoni LE lesz. Ez a gyári csapat nagy
szerű formában játszik hétről-hétre. Ki
tűnt, hogy titkos favoritja a bajnokság
nak és sokat áldoznak erre a célra.

A Rimaszombati LE már eddig is 
megmutatta, hogy tud küzdeni, mert a 
hadtest körülbelül 110 csapata közül 
már eddig is a 4-ik helyen van. Ez igen 
szép teljesítmény, ismerve a körülmé
nyeket.

A mérkőzés vasárnap 1 órakor kez
dődik. 'Szeretnénk, ha minél többen biz
tatnák városunk levente csapatát.

A zonnali b e l é p é s r e  
felvesz

portás-m indenest
a „H árom  R ózsa“ szálloda 
és étterem.

Eladó.
K ülönféle házi és k erti

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

A r i m a s z o m b a t i  m. kir. 
dohánynagyáruda kisáru- 
dájában egy j ó m o d o r u  
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  használatta l.
Cim a kiadóhivatalban.

A rimaszombati Polgárikörben 
eladó egy jókarban lévő

j égszekrény .
Megtekinthető a körben, ahol köze
lebbi felviiágositással szolgál a ház- 
felügyelő.

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

é r t e s í t é s !
Van szerencsém tudomására hozni a n. é. kő- I  
zönségnek, hogy hölgyfodrász üzletem mellett H

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 9 
arckrémek, sport-olajak és krémek, habzó 9 
b o r o t v a k r é me k ,  z s i l e t p e n g é k  stb. stb. 9
A n. é. közönség szives p á r t f o g á s á t  kérve 9 

vagyok illő tisztelettel: 9

o r o s z  J á n o s !
hölgyfodrász és illatszerkereskedő 9

Fforthy M i k l ó s - t é r  27. Rimaszombat. 9

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


