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Külföldre: Egy évre 12 pengő.

Magyar gazdaság ás kultúra.
Az ország újabb megnagyobbo

dásával és a közeljövőben kiala
kuló uj délkeleteurópai erőviszo
nyokkal kapcsolatban azt Írják 
nemcsak a baráti tengelyhatalmak,; 
hanem a semleges külföld számot
tevő hírlapjai is, hogy Európa dél
keleti részén népességének számá
nál és kultúrájának magas színvo
nalánál fogva Magyarországot illeti 
meg a vezető szerep és bizonyos 
is, hogy Magyarország lesz Euró
pának ezen a részén a gazdasági 
és kulturális élet középpontja. Ami
kor pedig a külföldi sajtóban ezt 
olvassuk, éppen alkalmunk van 
tárgyilagosan felállítani az idei Bu
dapesti Nemzetközi Vásárnak igen 
kedvező és a jövendő szempontjá
ból biztató mérlegét.

Mindenekelőtt meg kell állapí
tani, hogy ez a vásár, a háborús 
események ellenére is, nemcsak 
jól sikerült, hanem felülmúlta az 
egész eddigi hasonló vásárokat. 
Ennek egyik oka természetesen az 
is, hogy Erdélyből és a most 
visszatért Bácskából hatalmas tö
megek jöttek Budapestre. De másik 
oka kétségkívül a külföld megnö
vekedett érdeklődése, amit bizo
nyít, hogy Németországon és 
Olaszországon kívül az idén Orosz
ország is a résztvevő államok kö
zött szerepelt.

Viszont azonban nem lehet vitás, 
hogy ennek a .Nemzetközi Vásár
nak, amely máris gazdasági góc
ponttá avatta Budapestet Európa 
délkeletén, az értéket, a valóságos 
vonzóerőt az az igazán szép pano
ráma biztosította, amelyet ott a 
magyar tudás és magyar munka 
produktumai jelentettek. A mező- 
gazdasági tudás és munka a tava
szi tenyészállat kiállításra és vá
sárra vonzott tízezreket, az ipari 
tudás és munka viszont a Nemzet
közi Vásárra.

Amikor örömmel látjuk, hogy a 
külföldi sajtó jóslatai máris reális 
alapokon nyugszanak, mert hiszen 
Budapest és Magjarország máris 
kezd gazdasági és kulturális köz
ponttá kiépülni itt, Délkeleten, nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, 
hogy a magyar munka, akár mező- 
gazdasági, akár ipari munka, tel
jesítőképességét és termékeinek ér
tékét jelentékenyen emeli a ma
gyar kormány céltudatos mezőgaz
dasági és ipari szociálpolitikája. A 
tömegek jólétéről való gondosko
dás, a kisemberek istápolása, amit

nálunk a szociális törvények soro
zata biztosit és mivel, igen hasz
nos befektetés, mert a munka által 
termelt javak értékének emelkedé
sével bőségesen megtérül.

Ha tehát nekünk most komolyan 
arra a feladatra kell készülnünk, 
hogy Európa délkeletén gazdasági 
és kulturális síkon egyaránt vezető

Május utolsó vasárnapját már 
évek óta a nemzet hálás kegyelete 
a világháború hősi halottjai enilé-j 
kezetének szenteli. Ez év május 
25-én Rimaszombat is —- Isten 
kegyelméből immár harmadizben 
— újból bensőséges keretek között 
emlékezik meg a Hősök-vasárnap- 
ján az életüket a magyar hazáért 
feláldozó dicső katonákról. Az ez- 
évi ünnepséget fokozza, hogy

ez alkalommal kerül felava
tásra a gimnázium előcsarno
kában az a művészi értékű 
emléktábla, amelyet a Rima- 
szombati Volt Diákok Szövet
sége készíttetett el az egyesült 
prot. főgimnázium hősi halált 
halt tanárai, és diákjai emlé
kezetének örök időkre való 
megőrzésére.

A felavatási ünnepély lesz a közép
pontja tehát a Hősök Napján tar
tandó ünnepségeknek, amelyeket a 
város és a gimnázium rendez meg.

A Hősök Napján a hivatalos 
istentiszteletek az egyes felekeze
tek templomaiban délelőtt 10 óra
kor kezdődnek.

Az MTI jelenti: Az országos 36 os 
bizottság letárgyalta a közszolgálatban 
álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
illetményeiről, valamint a nyugdíjasok, 
özvegyek és árvák ellátási dijairól szóló 
kormányrendeletet. A kormány részéről 
Reményi Schneller Lajos pénzügyminisz
ter, Laky Dezső közellátási miniszter és 
Szász Lajos pénzügyi államtitkár jelent 
meg az ülésen. A rendelethez többen 
hozzászóltak, majd a bizottság a pénz
ügyminiszter felvilágosításai után egy
hangúlag elfogadta a köztisztviselők

pozíciót foglaljunk el, akkor nem 
kell uj utakat keresnünk a kitűzött 
cél felé. Az a szociálpolitika és az 
a gazdasági és kultúrpolitika, amely 
a Bárdossy-kormány programijá
nak is egyik sarkalatos pontja, biz
tosan vezet célunk felé. A többi 
már a magyar munka dolga. Eb
ben pedig soha nem csalódtunk 
és bizonyára nem is fogunk csa
lódni soha.

zászló előtt folyik le a város 
által rendezendő ünnepség. 
Utána kerül sor a gimnáziumi 
hősök emléktáblájának leleple
zésére az intézet tornacsarno
kában.

A részletes ünnepi programmot 
jövő számunkban közöljük.

Az ünnep előestjén, május 24-én, 
szombaton este fél 7 órakor a 
Polgárikor kulturbizottságának ren
dezésében meghívott közönség előtt 
kerül sor a budapesti Gyógyhely 
Bizottság gyönyörű hangosfilmjé
nek,

a „Budapest Fürdővárosának 
bemutató előadására a Nem
zeti Filmszínházban.

A nagyszerű kulturfilm előtt d r. 
G r o ó  Béla,  a margitszigeti 
fürdők igazgató-főorvosa, a Ri
maszombati Volt Diákok Szö
vetségének elnöke tart szakavatott 
előadást Budapestnek,' mint fürdő
városnak jelentőségéről.

Hisszük, hogy a város közönsé
ge a Hősök Napján igaz szívvel 
és hálás szeretettel vesz részt az 
önmagunkat is közelről érintő ke
gyeletteljes ünnepségeken.

fizetésemeléséről szóló rendeletet. A hi
vatalos lap csütörtöki száma már közölte 
is a közalkalmazottakra vonatkozó fize- 
tésjavitó rendeletet, amely egyben ki
mondja, hogy

a május hóra járó különbözeiét 
a junius havi járandóságokkal 

együtt fizetik ki.
A kormány mostani rendelete messze
menő szociális szempontokat érvénye
sít a köztisztviselők anyagi helyzetének 
javítására. Amennyiben nem általános

A „HŐSÖK NAPJA“ 
R I MASZOMBAT BAN .

Délelőtt 11 órakor az Ország-

Felemelték a köztisztviselők 
és magánalkalmazottak fizetését.

Május e lsejé tő l -visszam enőleg érvényes a fizetésem elés.

kulcsot állapit meg az emelésre, hanem 
figyelembe veszi a köztisztviselő egyéni 
helyzetét és családi körülményeit.

A rendelet május elsejétől kezdve a 
tényleges alkalmazottak jelenlegi fizeté
sét átlagban 5.5 százalékkal emeli fel. 
Ugyanekkor ezeknek az alkalmazottak
nak a feleség után járó családi pótlékát 
50 százalékkal emeli. A nagyobbcsaládu 
alkalmazottaknál már a harmadik gyer
mek után megadja azt a magasabb 
összegű családi pótlékot, amely eddig 
a negyedik és a négyen felüli gyerme
kek után járt. Ez azt jelenti, hogy az 
első három gyermek eddig fejenként 18 
pengőt kapott, a negyedik és a továb
biak 24 pengőt. Az uj rendelet alapján 
már

a harmadik gyermek is- meg
kapja a 24 pengőt.

Ennél a fizetésemelésnél is figyelemmel 
volt tehát a kormány a családvédelmi 
szempontokra és a nagyobbcsaládu ki
sebb aikaimazottak anyagi helyzetét 
aránylag fokozott mértékben javítja. A 
családi pótlék felemelése mellett további 
családvédelmi rendelkezéseket is tartal
maz a rendelet. így kimondja azt, hogy 
az igényjogosultak a rendes tényleges ka
tonai szolgálatra bevonult gyermekük 
után is megkapják a családi pótlékot 
(nevelési járulékot) mindaddig, mig a 
gyermek katonai szolgálata alatt tény
leges altiszti rendfokozatot nem ér el. 
Ez az eddigi helyzettel szemben újítás. 
Uj rendelkezés az is, hogy

az árvákat megillető nevelési 
járulék összege

a családi pótlék összegénél nem lehet 
kisebb, valamint az is, hogy a nyugdí
jasok örökbefogadott gyermekeik után 
is részesülhetnek a jövőben nevelési 
járulékban. A rendelet

a nyugellátásokat hét százalék
kal emeli,

ami az alapnyugdijra vonatkozik. így 
a nyugellátásoknál még mindig fennáiló 
csökkentést lényegesen enyhíti. Miként 
a rendeletből kitűnik, a szociális szem
pontok érvényesítése a közalkalmazot
tak fizetését a kisebb és nagyobb csa- 
ládu alkalmazottak csoportjában egyre 
emelkedő százalékkal javította meg.

A hivatalos lap csütörtöki száma kö
zölte a kormány rendeletét

a magánalkalmazottak és gaz
datisztek

fizetésjavitására vonatkozólag is. A ren
delet kimondja, hogy akiknek fizetése 
az évi 6000 pengőt nem haladja meg, 
az eddigi fizetési pótlékukon felül (a 
tavaly októberi hét százalék)

továbbá nyolc százalék fizetési 
pótlékot kapnak.

Azok az alkalmazottak, akiknek fizetése 
évi 6000 pengőnél több, de a 12.000 
pengőt nem haladja meg, az eddigi fi
zetési pótlékokon felül további évi 480 
pengő fizetési pótlékot kapnak. További 
fizetési pótlékot kapnak az évi 12.000 
és 12.480 pengő között mozgó fizetésű 
alkalmazottak is, azonban csökkenő 
mértékben.
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A cipőellátás kérdése. .Vitaest a Polgárikörben a liberalizmusról.
A kötött gazdálkodás legnehe

zebb problémáját kétségtelenül a 
lábbeli ellátásának kérdése képezi. 
Amióta a cipő- és talpalási jegy
rendszer életbelépett, városunkban 
panaszok, hangzottak el a jegyki
utalás rendszere ellen. A közönség 
érdekében felkerestük a városi kö
tött gazdálkodási hivatal vezetőjét, 
hogy megkérdezzük : van-e alapja 
ezeknek a panaszoknak. Megtud
tuk, hogy ezek a panaszok csak 
nagy általánosságban mozognak, 
miután eddig még egyetlen név
szerinti feljelentés sem érkezett be, 
holott erre a törvény módot ad.

A „Göniör" múlt heti száma az 
alispáni jelentés kapcsán — mon
dotta informátorunk — pár szám
adatot közölt a vármegye cipő- és 
talpbőrellátásáról. A közönség nagy
része ezt félremagyarázta és a hi
vatallal szemben követelőleg lépett 
fel. Utalnunk kell arra, hogy a kö
zölt mennyiségből

Rimaszombat városára a múlt 
hóban csak 293 pár cipő és 36 
kg. talpbőr esett. Ezzel szemben 
az igényelt mennyiség 3200 pár 
cipő és 4500 talpalás volt.

A hivatalnak tehát a legnagyobb 
gondoskodásra van szüksége, hogy 
csak tényleg olyanok kapjanak 
utalványt, akik arra feltétlenül rá
szorulnak. Nem helytálló az a fel
tevés sem, hogy nem jogosítottak 
részesülnek kiutalásban. A város 
polgármesterének az a helyes állás
pontja, hogy elsősorban az iskolás 
gyermekek, másodsorban azok, 
akik a legtöbbet „talpalnak", tehát 
a postai-, vasúti-, ipari- és keres
kedelmi alkalmazottak, kifutók, kéz
besítők stb., harmadsorban pedig 
a tisztviselők és magánosok része
süljenek kiutalásban.

A mai idők belátást, lemondást 
és türelmet kívánnak. Rimaszombat 
városának lakossága mindenkor 
előljárt a hazafias megértésben. 
Szükségtelen tehát a cipőügyekben 
a hivatalt sokszor és állandóan 
zaklatni.

Cipőt vagy talpalást tényleg csak 
olyan igényeljen, akinek arra 
múlhatatlanul szüksége van. Aki 
pedig teheti, vegyen pótanyag
ból készült cipőt, amelynek 
használhatósága már bebizonyo
sodott.
A város vezetősége arra is 

kéri a lakosságot, hogy a kiutalás 
érdekében senki protekciót igénybe 
ne vegyen, mert ez csak ártana 
a köznek és az illetőnek egyaránt. 
Mindennemű cipőügyben pedig ki
zárólag

a városháza 17. számú hivatalát
keressék fel. Minden rimaszombati 
polgár meg lehet győződve arról, 
fejezte be a hivatal főnöke közlé
seit, hogy a város vezetősége 
minden lehetőt megtesz az irány
ban, hogy a törvény és lehetősé
gek határain belül mindenkinek az 
érdeke megfelelően kielégitessék. 
Végül közöljük, hogy a május havi 
cipőkontingens 183 pár, amely már 
jórészt kiutalásra is került.

— Titkos reménye mindenkinek,
hogy egyszer vagyonhoz jut. Ez könnyen 
teljesülhet, ha állami sorsjegyet vesz. 
Egész sorsjegy ára 3 P., fél sorsjegy 
ára 1'50 P. Főnyeremény 40.000 pengő. 
Húzás junius 5-én.

Május 9-én, szombaton este a Pol
gárikör nagytermében nagyszámú érdek
lődő közönség jelenlétében sikeres vita
estet tartottak. Előadó Szepsy József 
gimnáziumi tanár volt, akit a Polgári
kör kulturális bizottsága nevében Smid 
Lehel gimnáziumi tanár üdvözölt. Annak 
a reményének adott kifejezést, hogy a 
gimnázium uj tanári karából elsőnek 
bemutatkozó előadó révén folytatódni 
fog városunk kulturéletének ama hagyo
mányos ápolása, amelyre Rimaszombat
ban a tanári kar mindenkor nagy érté
ket jelentett.

Szepsy József, akiben nagymüveltségíl 
és kitűnő előadót ismertünk meg, Ma
gyarország történetének arról a fél
századáról szólott, amit a liberálizmus 
korszakának nevezünk. Ez a kor, mon
dotta, olyan nagy és oly sok problé
mát ölel fel, hogy arról egy órás 
előadás keretében csak nagy vázlatok
ban lehet megemlékezni. Bevezetőben 
az előadó a történelem szerepét méltatta 
a nemzet nevelésében és fájdalommal 
jelentette ki, hogy a világháború előtt 
a hibás nemzetnevelés volt az oka 
annak, hogy a nemzet sorsa Trianonban 
végződött. A liberálizmus legnagyobb 
bűne az egyoldalú beállítottságú törté
netírás volt, amely a magyar népet tel
jes tájékozatlansággal töltötte el. Foglal
kozott ezután Szepsy József Szekfil 
Gyula 67-es elméletével és részletesen 
taglalta azokat a végzetes hibákat, amiket 
a kiegyezés óta fennállott rendszer a 
nemzet életében elkövetett. A Deák 
Ferenc által megindított reformmunkát a 
gyönge utódok sem folytatni, sem be
fejezni nem tudták és teljesen behódol
tak annak az irányzatnak, amit Ausztria 
érdeke követelt. így nem vált tökéletessé 
a magyar társadalom átalakulása. Óriási 
térveszteséget jelentett az idegen fajú 
elemek javára a köznemesség elzárko- 
zottsága az ipartól és a kereskedelem
től, a gyönge polgári osztály pedig át
engedte a helyét a beáramló nemzeti
ségeknek. Egyes kiváló vezetők révén 
(Eötvös, Trefort stb.) történt ugyan 
előrehaladás a kultúra terén, azonban 
a liberalizmus kora elmulasztotta, hogy 
a népoktatás kötelezővé tétele által a

népi kultúrából építsék ki a nemzeti 
kultúrát. Javulás történt ugyan a munka 
és gazdasági téren is, azonban a magyar 
gazdasági élet a külföldi kamat rab
szolgájává szegődött. Kiemelte itt az 
előadó a nagy Baross Gábor elévülhe
tetlen érdemeit, majd a munkáskérdés
ről emlékezett meg. A földbirtokpolitika 
hibái 150 évvel ezelőtti időkre vezet
hetők vissza, amikor az idegen hatalom 
más nemzetiségeket ültetett a magyar 
földek birtokába. Ez ellen küzdött ket
tős minisztersége idején Darányi Ignác, 
a legnagyobb magyar földmivelésügyi 
miniszter, kinek reformjai azonban a 
telepítés érdekében csak süket fülekre 
találtak. Ezért növekedett az elmúlt 50 
év alatt az amerikai magyarok száma 
és súlyosbodott benn az országban az 
idegen fajuak túlsúlyra jutása. Erős 
kritikával illette Szepsy József a liberá
lizmus politikai életét is, kiemelvén 
azonban Tisza Kálmán és Tisza István 
kétségtelenül nagy érdemeit. A jövőre 
nézve pedig a tisztánlátás és a teljes 
tájékozottság politikáját jelölte meg a 
helyes iránynak, mert amint mondotta, 
„ha vak vezeti a világtalant, mind a 
ketten a verembe esnek".

A nagy tetszéssel fogadott és minden
tekintetben meggyőző erejű előadáshoz 
Fényes Sándor, dr Szepesbélai Róth Pál, dr. 
Barátit László és Sándor Jenő szólották 
hozzá tárgyilagos és szenvedély mentes 
vita keretében. Szepsy József zárósza
vai után Smid Lehel köszönte meg az 
értékes és tanulságos előadást, majd a 
fiatalság táncra perdült.

Május 17-én, szombaton este fél 8 
órakor a kulturelőadások során Kühne 
László polgári iskolai tanár „A dűlő
nevek kiértékesitéséről" tart sokakat 
érdeklő előadást. A dűlőnevek nagyon 
fontos szerepet játszanak a település 
történetében és legbiztosabb forrásai és 
bizonyítékai az illető település eredeté-; 
nek. Az előadó Rimaszombat eredetét 
is ezen alapon fogja előttünk ismertetni. 
Befejezésképen a magyar dal ihletett 
művésze: Sárkány Istvánná zongorázik 
magyar nótákat. Előadás után családi 
jellegű táncestély.

T K A T O N A I  R O V A T . !
Belgrád ma!

Az erőd ítm ény rom okban hever. — K aotik u s állapotok  a
n ém et csapatok

Belgrádban a halál lehelete érzik. 
Vágni lehet a város romjai felett ka
vargó füstöt és szinte érzékelhető az 
enyészet, amikor husvét vasárnap reg
gelén az első német páncélosok át
robognak az utcákon. Borzalmas volt a 
büntetés, amely a szeib fővárost súj
totta. A cinkosok csínye, amellyel a 
végső óra utolsó percében szolgáltatták 
ki országukat Angliának, gyorsan és 
rettenetesen bosszulta meg magát. Belgrád 
erődítménye romhalmaz.

Pontosan egy héttel a belgrádi be
vonulás előtt kezdték meg a német 
repülők a támadást a szerb főváros 
ellen. Bár az u. n. „kormány" minden 
előkészületet meg tett a háborúra, 
amennyiben általános mozgósítást ren
delt el és különösen elviselhetetlen 
terrorral üldözött mindent, ami német, 
nem gondoskodott azonban a polgári 
lakosság kellő védelméről, sem a légi 
támadások elleni oltalomról. A szerb 
gonosztevő politika vabanque-jára mi 
sem jellemzőbb, mint ez a lelkiismeret
lenség, melynek következményeként azon 
a borzalmas husvét vasárnapon még 
légiriadó sem volt. A lakosságot csak 
a német motorok dübörgése ébresztette 
fel álmából; akkor pedig már késő volt. A 
német megtorlás rettenetes bombazápor 
alakjában zudult a szerb főváros erődít
ményeire.

Hasonló lelkiismeretlenség, mint a 
korszerű légoltalom követelményeinek 
teljes figyelmen kívül hagyása, jellemezte 
az intézkedéseket is, amelyekkel Belgrá- 
dot katonai müvekkel és erődítésekkel 
látták el, úgyszintén zsúfolásig meg-

bevonulásakor.

tömték katonasággal úgy, hogy az katonai
lag megerősített város lett. Ezért a né
met hadvezetőségnek azt szét kellett 
rombolnia. És Belgrád ma romhalmaz.

A város nyilvános élete lényegében 
már az első támadás után megszűnt; a 
további támadások betetőzték a müvet. 
A hadügyminisztérium, számos kaszár
nya, a régi citadella kiterjedt építmé
nyei, a pályaudvar, a főporta teljesen 
megsemmisültek. Az utcákon romok közt 
jár az ember, sok helyt még mindig 
tüzek lángolnak. Fontos útkereszteződé
seknél hatalmas kráterek tátongnak. A 
telefon- és villanyvezetékek kibogozha
tatlan gombolyaggá váltak. A villamos
síneket a robbanások ereje felszakitotta 
s most a levegőbe merednek. Egy nagy 
középület kupolája csodálatos módon 
egészben az épület romjai között fek
szik. Rom és üvegszilánk borítja a vá
ros összes utcáit.

A legelképesztőbb látvány a pálya
udvar. Az angolok, akik annyiszor állí
tották, hogy az anhalti, a stetteni vagy 
a potsdami pályaudvart légitámadással 
megsemmisítették, nézzék meg most a 
belgrádit: megtudhatják akkor, milyen 
egy megsemmisített pályaudvar. Egyet
len építmény, vagy berendezés nem 
maradt épségben, kezdve a váróterem
től és fedettcsarnoktól az utolsó váltóig. 
Indulásra kész vonatok szénné égtek: 
maradványaik, amelyeket a robbanó 
bombák szét nem vetettek, a síneken 
hevernek. Az egyes sínpárok között mély 
tölcsérek. Itt alapos munkát végeztek.

A citadellában is lobog még a láng ; 
az itten elhelyezett kaszárnyák és fegy

vertárak ellen irányultak elsősorban a 
légitámadások. Az úgynevezett török
sánc vastagfala között különös egér- 
szürke egyenruhájukban a foglyulejtett 
szerb katonák százai ülnek. A bástyákról, 
amelyek a Duna és a Száva közti terü
letet őrzik, német légvédelmi ágyuk me
rednek az égnek. A tornyon horogkeresz
tes zászlót lenget a szél; a lövészzász
lóalj, amelyik az erődöt elfoglalta, lűzte 
oda.

A városban kezd helyreállni a rend 
és a nyugalom. Egy hétig hihetetlenül 
kaotikus állapotok uralkodtak. A kor
mány elmenekült, a közigazgatás szintén. 
Nem volt rendőrség, nem volt közleke
dés, nem volt világítás, mert a vezeté
kek, a telepek rombadőltek. Nem volt 
vízellátás, mert a vízvezetékeket és a 
szivattyuberendezéseket bombatalálatok 
érték. Az utcákon hontalanok ténfereg- 
tek menedéket keresve és a romok kö
zül igyekeztek menteni tulajdonukat. 
Mások hozzátartozójukat és barátaikat 
keresték. Fosztogatók rémitgették min
denfelé a lakosságot. Pestisszerü bűz 
terjengett, vegyülve az égés és a romok alá 
temetett hullák szagával.

Ez volt a kép, amikor bevonultak a 
németek Belgrádba. Most mindenhol a 
német véderő szürke jármüvei állanak. A 
helyi parancsnokság előtt kettőzött őr
ség áll. Forgalomirányító őrszemek álla
nak az utcakereszteződéseken és közle
kedés ellenőrző közegek cirkálnak az 
útvonalakon. A legsúlyosabb károk el
takarítása megkezdődött. De Belgrád 
romjai még soká, a délkeleti háború 
győzelmes befejezése után is, emlékez
tetni fognak azok sorsára, akiknek vak
merősége kihívta a német fegyvereket.

I g m á n d i  k e s e r ü v i t ;  
a t e r m é s z e t e s t
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Az újságírók nyugdija.
Az újságíró joggal mondhatja 

magáról, hogy ő is „napszámosa" 
a nemzetnek! Akik az újságírást 
élethivatásnak, magasztos lelkiisme
reti parancsnak tekintik és meg
maradnak ezen a pályán, ritkán 
dicsekedhetnek anyagi javakkal s 
bizony, mikor itthagyják földi éle
tüket, a legtöbb újságíróról ijesztő 
mértékben derül ki, hogy amig 
szorgalma,- vagy tehetsége izzott 
és kápráztatott, a maga gondjait 
nem tudta enyhíteni és családját 
minden nélkül hagyta hátra.

A Magyar Hírlapírók Országos 
Nyugdíjintézete minden bizonnyal 
nyitott kapukra talál, amidőn a 
magyar társadalom megértéséhez 
fordul. Most lesz 60 éves a nyug- 
dijegyesület és bizony rászorul a 
szeretetteljes külső istápolásra. Fel
adatai megnőttek és az igényeket 
csak csökkentett mértékben tudja 
kielégíteni.

Ezen segíteni kell! Vagyont kell 
gyűjteni a feladatok ellátására és 
ezt a vagyont megfelelő életbizto
sítással úgy konzerválni, hogy az 
újságíró családokat ne érhesse ke
serű meglepetés. Nagyon nemes 
feladatot vállalt az Országos Sajtó
kamara, élén vitéz Kolozsváry- 
Borcsa Mihállyal, a kamara meleg
szívű elnökével, amidőn megindí
totta az akciót az újságírók nyug
díjintézetének megerősítésére. Hisz- 
szük, hogy a nagyközönség melléje 
áll a mozgalomnak és az országo
san megindult gyűjtésben az újság
írás érdemének megfelelő mérték
ben vesz majd részt.

Szives adományok a lapok utján, 
vagy pedig a Nyugdíjintézet 44.575 
számubefizetési lapján juttathatók el.
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Ballag már
Az idő múlik... Az ősi Alma Mater 

kapuján ismét kilépett egy tetterős, harc- 
rakész és életvidám ifjú sereg az életbe, 
hogy megvívja vele nagy harcát és bát
ran győzze le az eléje tornyosuló aka
dályokat. Nyolc hosszú év küzdelmei 
után jutottunk el odáig, hogy búcsút 
vehettünk iskolánk régi falaitól, tanter
meitől, melyek ifjúságunk legszebb em
lékeit őrzik. Nyolc év alatt szerzett tu
dásunkkal, hittel és tapasztalatokban 
megerősödve kezdjük el uj életünket 
és ezekkel a fegyverekkel igyekszünk 
megállani a helyünket ott, ahová a sors 
állítani fog. De bárhová állít is a sors, 
legszentebb erényünk és célunk a haza- 
szeretet és a haza iránti kötelesség tel
jesítése lesz. Ezt a hazaszeretetei köszön
hetjük annak a céltudatos nevelésnek, 
melyben nyolc éven keresztül részünk 
volt és amely ezt az iskolát országszerte 
ismertté, és egyedülállóvá tette. Ez az 
erkölcsös nevelés ktpesit minket arra, 
hogy az élet viharaival bátran nézzünk 
szembe és a szebb, jobb magyar jö
vőbe vetett bizalmunk sohase rendüljön 
meg. Ez pedig csak annak a szinte 
testvéri megértésnek köszönhető, amely 
a három felekezet között iskolánkban 
fennáll. Köszönhetjük ezt a nevelést isko
lánk nemeslelkü, talpig magyar, szere
tett igazgatójának: vitéz Fábián Vilmos
nak, aki hosszú tanári és igazgatói pá
lyája alatt legfontosabb és legszentebb 
kötelességének tartotta, hogy becsületes, 
erkölcsös és nemzeti érzésű ifjúságot 
neveljen. Továbbá szeretett tanáraink
nak, akik ugyanettől a szellemtől át
hatva fejtették ki áldásos munkájukat. 
Hisszük és tudjuk, hogy fáradtságos 
munkájuk nem marad eredménytelenül 
és az a mag, melyet lelkűnkben elhin
tettek, terebélyes fává fog kinőni és 
hajnalhasadása lesz egy uj magyar jö 
vendönek.

Immár hagyományossá vált formák 
között folyt le május hó 13-án, kedden 
délben a rimaszombati egyesült prot. 
gimnázium Vili. osztályú tanulóinak 
„ballagása". Mintha az idő is sejtette 
volna, hogy milyen ünnepet ülnek a 
nyolcadisták: ragyogóan sütött a nap és 
a lenge tavaszi szellő a nyíló virágok 
illatával együtt vitte meghatott éneküket 
a szelek szárnyán tova... Egész délelőtt 
nagy volt az izgalom az ünnepi ruhákba 
öltözött leányok és fiuk között és mind
nyájan alig tudtuk kivárni a csengő 
szavát, mely számunkra az utolsó fi
gyelmeztetést jelezte és egyben a bú
csút csengette. Félegykor már teljes fel
szereléssel megérkezett a diákok ked
venc cigánya, Lali Sándor, aki azonnal 
elhelyezkedett az osztály dobogóján és 
vidám nótákkal igyekezett az izgalmat 
csillapítani. Csakhamar elérkezett az 1 
óra, amikor is kivonultunk az osztály
ból a folyosókra, hogy az örökszép 
„Ballag már a vén diák..." nótával bú
csúzzunk el az iskolától és szeretteink
től. Felmentünk az iskola kilátójára, 
elénekelvén ott is a bucsudalt és a 
„Gaudeamus igitur"-1. Lentről búcsút 
integettek a diáktársaink, tanáraink és 
a nagyszámban összegyűlt érdeklődő 
közönség.

Majd levonultunk a gimnázium fő
kapujához, ahol Mede Zoltán kedves 
barátunk megható szavakkal búcsúzott 
el szeretett Igazgatónktól, a tanári kar
tól és az ifjúságtól. Hangsúlyozta, hogy 
össze kell tartanunk és segítenünk kell 
egymáson továbbra az életben is. Meg
köszönte ezután kedves tanáraink fára
dozásait és nemes munkájukra továbbra 
is az Isten áldását kérte. Mede Zoltán 
szívből fakadt szép beszédére Vajda- 
Szabó Pál szeretett osztályfőnökünk vá
laszolt keresetlen szavakkal. Beszélt a 
nyolc esztendős fáradtságos munkáról 
és arra kérte a távozókat, hogy mind
azokat a tanárokat, akik bennünket 
tanítottak, örök szeretetünkbe fogadjuk 
és a hála érzéseivel tartsuk meg emlé
kezetünkben. Figyelmeztetett arra, hogy 
az emberi életnek örök célja itt a föl
dön nincsen. Mindig uj célok felé törek
szünk és most nyolc szép esztendő után 
életünknek olyan barázdájához érkez
tünk, amely elválaszt bennünket a gond
talan gyermekkortól. Sok szerencsét kí
vánt életünk további folyásához és egy

a vén diák...
Keressünk gyógyulást, üdülést és szórakozást a 

korszerűen átépített kiváló gyógyhatású

p a r A d - f ü r d ő b e n .
Idény május 14—szept. 30-ig. Föidény julius— 
augusztus hónapban. Arzénvasas-timsós és 
szénsavas fürdők. Modern vizgyógyintézet.
Ivókúrák. Hegyi strand. 300 folyóvizes szoba. 
126 hold park. Diétás ellátás. Elsőrendű konyha 
uj vezetéssel. Főidényi szobákat kérjük már most 
megrendelni. F ü r d ő i g a z g a t ó s á g  — P á r á d

utolsó Isten-hozzáddal búcsúzott tőlünk 
kedves osztályfőnökünk.

Ezután zárt sorokban énekszó mellett 
a Thököly-, Kossuth- és Deák Ferenc- 
utcákon az Országzászlóhoz vonultunk, 
ahol hódolatunk jeléül az iskola ked
venc pedellusa, a jó „Csomor-bácsi" és 
két nyolcadista elhelyezte nemzetiszinü 
szalaggal diszitett babérkoszorúnkat. 
Majd hitet téve arról, hogy e zászlóhoz 
örökre hűek maradunk, elmondottuk a 
Magyar Hiszekegyet. A kegyeletes aktus 
után vidéki osztálytársainkat ugyancsak 
énekszóval kisértük ki az állomásra, 
búcsút mondva nékik addig, aniig az 
eljövendő Írásbeli érettségi ismét egybe 
nem gyűjt, hogy akkor először tegyünk 
bizonyságot arról, hogy a nyolc esztendő 
alatt mekkora tudást gyűjtöttünk össze. 
A felejthetetlen emlékű szép „ballagás"- 
ra igy következik majd az életsorsunkat 
eldöntő fontos vizsga. Sz.

A  gim názium  igazgatóságának 
fe lh ívá sa.

Az egyesült prot. gimnáziumban május 
25-én, a Hősök vasárnapján leplezik le 
azt a márvány emléktáblát, amelyet a 
Rimaszombati Volt Diákok Szövetsége 
ajándékozott az iskolának a világhábo
rúban hősi halált halt tanárok és tanít
ványok emlékének megőrzésére. Az ün
nepségre szóló meghívók mái szétmen
tek. A gimnázium igazgatósága ezúton 
kéri azokat (a magányosokat és testű 
leteket), akik a leleplezési ünnepélyen 
koszorút szándékoznak elhelyezni az 
emlékműre, hogy — ha ez az elgondo
lás a felfogásukkal összeegyezhető — 
tekintsenek el ettől és a koszorúra 
szánt összesei adják át az intézet sze
gény és érdemes tanulóinak tanévvégi 
megjutalmazására, illetőleg segélyezé
sére.

V á sá rlá si k ö n y v -re n d s ze r 
lépett é letbe.

A m. kir. kormány május 16-án 
kelt 3150/1941. M. E. számú ren
deletével több fontos közhasználati 
cikk fogyasztására vásárlási könyv- 
rendszert léptetett életbe. A rende
let szerint a kereskedő vagy iparos 
a fogyasztónak csak a hatóságok 
által kiállított vásárlási köny elle
nében szolgáltathat ki bizonyos 
közszükségleti cikkeket, igy többek 
között mindennemű szappant, rizst, 
fűtőanyagot, rövidáru kivételével 
selyem- vagy szövetméterárut és 
egyéb textíliákat, utalvány nélküli 
cipőt, cérnát, kézimunkafonalat, 
kész ruhaneműt és mértékre ren
delt inget, ágy- és fehérneműt, va
lamint húskonzervet. A vásárlási 
könyvet a polgármesteri hivatal 
állítja ki az igénylőlapok alapján 
és pedig egy család számára kö
zösen. A rendelet szigorú büntető
rendszabályokat tartalmaz.

Szülői értekezlet. A rimaszombati 
állami elemi leányiskola lantestülete 
május 14 én szülői értekezletet tartott, 
amelyen a tanulók előmeneteléről szá
moltak be. Az értekezlet során, amelyet 
Szakait Lenke igazgató-helyettes veze
tett, Pásztor Mária tanítónő tartott érté
kes előadást a leányifjuság helyes és 
erkölcsös neveléséről.

Széman Endre emlékezete. A rima
szombati róm. kát. templomban május 
13-án, kedden reggel 7 órakor a boldog 
emlékezetű Széman Endre prelátus-plé- 
bánoselhalálozásának évfordulóján gyász
istentiszteletet tartottak. A rekviemet, 
amelyen az egyháztanács tagjai, a Széman 
intézet tantestülete és növendékei is meg
jelentek, Radány Lajos esperes-plébános 
celebrálta.

A vármegye gyűlései. Gömör és 
Kishont vármegye Közigazgatási Bizott
sága május 12-én, hétfőn, a vármegye 
kisgyülése pedig 13-án, kedden délben 
tartotta meg rendes ülését dr. ’Sóldos 
Béla kormánybiztos-főispán elnöklete 
mellett. A üléseken folyó ügyeket tárgyal
tak és főleg a közellátás kérdéseit tet
ték beható megbeszélés tárgyává. A 
kisgyülés elhatározta, hogy a vármegye 
területén négy uj tiszti orvosi lakást 
építtet. Jóváhagyta a kisgyülés Rima
szombat város képviselőtestülete által 
megalkotott vigalmi- és szikvizadó sza
bályrendeleteket is.

Oltáregyleti díszközgyűlés. A rima- 
szombati katolikus Női Oltáregyesület 
május 18-án, vasárnap délután 5 órakor 
a Katolikus Kör nagytermében azAnyák- 
napjának megünneplésére díszközgyű
lést tart.

Halálozások. Nemes Szabó Nándor 
ny. miniszteri tanácsos, oki. mérnök, szk. 
honvéd-huszárszázados, több katonai és 
polgári kitüntetés tulajdonosa ; számos 
társadalmi és tudományos és közgazda- 
sági egyesület tevékeny választmányi és 
elnökségi tagja Budapesten május 6 án 
meghalt. Az elhunytat kiterjedt előkelő 
rokonság, köztük dr. Ragályi Antal vm. 
t. főügyész és dr. Ragályi Nándor orvos 
szeretett nagybátyjukat gyászolják. Te
metése Ragályon az ottani kecsehegyi 
családi sírboltban e hó 10-én folyt le 
nagy részvét mellett.

Jakab Bálint rimaszombati kisbirtokos 
május 10-én 62 éves korában meghalt. 
Az elhunyt Amerikát-járt tanult gazda
ember volt, aki életét szorgos munká
ban töltötte el. Május 12-én temették 
el nagy részvét mellett. Halálát fia és 
kiterjedt rokonság gyászolja.

Czelder Sámuelné sz. Mega Julianna 
életének 61. évében május 14-én Rima
szombatban meghalt. Elhunyta férjét: 
Czelder Sámuelt, a Rimaszombat—tamás- 
falvai ev. egyházközség gondnokát, két 
leányát és kiterjedt rokonságot döntött 
mély gyászba. Temetése pénteken dél
után ment végbe nagy részvét mellett.

Kolbenhajer Gyula volt korompai gyári 
raktárnok 68 éves korában Rimaszom
batban meghalt.

Népművelési vezetőképző tanfolya
mok. Budapest Székesfőváros Népmű
velési Bizottsága a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium megbízásából két 
népművelési tanfolyamot rendez tanítók, 
tanárok, illetve tanítónők, tanárnők, pa
pok, jegyzők, egyesületi vezetők és 
szociális téren dolgozók számára. Az 
első tanfolyam kizárólag férfiak számára 
lesz junius 18-tól—28 ig. A második tan- 
foiyamot kizárólag nők számára rendezi 
a Bizottság junius 28-tól—julius 9-ig. 
Egy-egy tanfolyam részvételi dija 68 
pengő, amiért a hallgatók a tanítási 
órákon kívül teljes ellátást, lakást kap
nak és ingyenesen vesznek részt egy 
balatoni hajókiránduláson. A hallgatók 
üdülőhelyi dijat nem fizetnek és ingyen 
fürödhetnek a Balatonban. Részletesebb 
felvilágosítást készséggel nyújt a tör
vényhatósági népművelési bizottság.

Kötelező diftéria elleni oltás. A vá
rosi tiszti orvosi hivatal május hó 19-én, 
hétfőn reggel 8—11 óráig diftéria elleni 
oltásra hivta be a városházára az 1939. 
január 1. — 1940. január 1-ig született 
gyermekeket. Az oltás kötelező, meg 
nem jelenés esetén a szülőket szigorúan 
megbüntetik.

Törvényhatósági tűzoltótanfolya
mok. Május 12-én kezdődtek meg Ri- 
matamásfalvcfn az ez évi törvényható- 
ségi altisztképző tüzoltótanfolyamok. A 
10—10 napos kiképzéseken a megye 
minden részéből mintegy 30—30 válo
gatott tűzoltó vesz részt, akik alapos 
elméleti és gyakorlati kioktatásban 
részesülnek.

Kongregációs ünnepély. A Mária 
Kongregáció május hó 25-én, vasárnap 
tartja felvételi napját, amikor a Szűz 
Anyát különösen tisztelő katolikus leá 
nyokat tagjai sorába iktatja. Ezzel kap
csolatban a Kongregáció május 24 én, 
szombaton este 8 órakor a Katolikus 
Kör nagytermében műsorral egybekö
tött diszgyiilést rendez, amelyre híveit 
és minden érdeklődőt szeretettel meghív.

„Anyák nap“-i ünnepély az áll. el. 
leányiskolában. Az állami elemi leány
iskola tanulói az anyák tiszteletére 
május 24-én, csütörtökön délután 4 órakor 
műsoros előadást rendeznek. *

*Képkiáilitás a „Három Rózsá“-ban.
Vasárnap nyílik meg Hénel Gusztáv és 
Margit, a Magyar Képzőművészek Or
szágos Szövetsége festőművész tagjainak 
képkiállitása a „Három Rózsa“-szálló 
földszinti üres termében. A képek június
tól esedékes havi részletre is vásárol
hatók. Nyitva naponta 9—1 és 2—8 
óráig. Belépődíj nincs.

Uj autóbusz összeköttetést létesített 
a MÁVAUT Rimaszombat—Feled és 
Gesztete között. A gépkocsijárat Rima
szombatból 12 óra 45 p.-kor indul, Fe
ledre 13 óra 15 p. és Gesztetére 13 óra 
40 p-kor érkezik. Gesztetérői 6 óra 45 
p.-kor indul, Feledre 7 óra 10 p. és 
Rimaszombatba 7 óra 40 p.-kor érkezik.

Öngyilkosság. Balázs András 78 éves 
napszámos az elmúlt héten városunkban 
felakasztotta magát. Mire tettét észre
vették, halott volt.

Lóhusmészárszék nyílik Rimaszom
batban. Éliás István helybeli mészáros 
engedélyt kapott lóhus árusítására. A 
lóhusmészárszék a Tamásfalvai-utcában 
nyílik meg.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kamatozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Kiránduló diákok Rimaszombatban.
Május 20-án az újpesti „Könyves Kál- 
mán“-gimnázium 40 tanulója keresi fel 
városunkat és itt má^él-napot töltenek.

A magánalkalmazott nyugdíjasok 
segélyezése. A magántisztviselők és al
kalmazottak azon nyugdíjasainál, akiknél 
a nyugdijlevonások hatálytalanítása in
dokolt volt, a belügyminisztérium ezen 
levonásokat segély címén folyósította. 
Most junius 15-ig igazolni kell, hogy az 
illetőnek anyagi helyzetében nem állott 
be oly változás, amely a segély folyósí
tását feleslegessé tenné. Minden ily 
nyugdíjasnak az OT1 reá illetékes pénz
táránál, de a belügyminiszterhez címzett 
beadványban kell kérelmeznie a segély 
kiutalását. Ezen kérvény az illető város, 
vagy község elöljáróságának oly zára
dékával látandó el, melyben ez igazolja, 
hogy az illető anyagi helyzete a múlt
tal szemben kedvezőbb nem lett. Kér
vényminta 30 fillér postabélyeg bekül
dése ellenében kapható a Felvidéki 
Magántisztviselők Szervező Bizottságá
gánál Rimaszombat, Forgách-utca 12,
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Or. Révay István: A belvederei 
magyar-szlovák határ. — A Magyar 
Statisztikai Társaság kiadása. Budapest, 
1941. — Érdekes könyvet adott ki a 
Magyar Statisztikai Társaság. Gr. Révay 
István a statisztikus alaposságával fel
dolgozta a jelenlegi magyar-szlovák ha
tár néprajzi viszonyait. Munkájában tu
dományos szakszerűséggel válaszol a 
szlovák revíziós könyvek tudományta
lan állításaira s megállapítja, hogy a 
határt igazságosan vonta meg a bécsi 
döntöbiróság. Révay könyve gazdag tár
háza a statisztikai adatoknak s emellett 
mégsem száraz, mert több évtized nem
zetiségi képét rajzolja meg és ősi ma
gyar vidék letagadhatatlan magyarságát 
tárja a magyar közvélemény elé. A 
könyv statisztikai anyagát három színes 
térkép illusztrálja s bemutatja az utolsó 
100 év nemzetiségi fejlődését. — Ára 6 
pengő.

•

Megjelent a nyolcosztályos nép
iskola tanterve. Május hó 10 én jelent 
meg a hivatalos lapban a nyolcosztályos 
népiskola tanterve és végrehajtási uta
sítása. Eszerint a 9000 magyar népis
kola közül szeptember elsejével 5500, 
vagyis az összes hazai népiskolák 61 
százaléka áttér a nyolcosztályos rend 
szerre. A tanterv előírja, hogy az a 
szükségleteknek megfelelő mezőgazda- 
sági vagy ipari irányú oktatást is nyújt 
són. Dr. Hóman Bálint vallás- és közok
tatásügyi miniszter eme legújabb kor
szakalkotó intézkedése fordulópontot 
jelent a magyar népművelés történeté
ben, mert a szeptemberben induló uj 
munka az egész nemzet számára alapos 
keresztény műveltséget és*a gyakorlati 
élethivatásra való előkészítést ad.

Másfélmillió darab szőlővesszőt 
kapnak ingyen a károsult gazdák. A
múlt évi szokatlanul kedvezőtlen időjá
ráskövetkeztében kárt szenvedett szőlős
gazdák megsegítése céljából a íöldmi- 
velésügyi miniszter sima és gyökeres 
amerikai, továbbá sima európai szőlő
vesszők ingyenes kiosztása iránt intéz
kedett mindazon 2 kát. holdnál nem 
nagyobb szőlőterülettel rendelkező szőlő- 
birtokosok részére, akiknek főjövedelmi 
forrása a szőlőművelés és akiknek szőlői 
a múlt évben kipusztultak. A csomago
lási és szállítási költségeket az érdekel
tek fizetik, az akció során mintegy más- 
félmillió darab szőlővessző kerül kiosz
tásra.

Folyik a totális vashulladék gyűj
tés Magyarországon. Amerika termeli 
a legtöbb vasat és fémet és mégis tel
jes erővel megindította az ócskavas 
gyűjtést. Hatalmas propagandával: az 
újságok, mozik, színházak igénybevételé
vel kezdődött meg a mozgalom és a 
közönség szinte lázasan gyűjti az eddigi 
veszendőbe ment ó c s k a v a s a k a t .  
Divatossá vált az ócskavasgyüjtés és 
szinte sportszerűen hajszolják az ered
ményeket. Ez a nagy iramú munka is 
mutatja, hogy manapság milyen nagy 
jelentősége van az ócskavasnak a fel
dolgozó iparok ellátásában. Érthető te 
hát, hogy nálunk is teljes erővel folyik 
az ócskavas és fémhulladékok gyűjtése. 
A Fémgyüjtő részletesen kidolgozta a 
gyűjtési munka módszerét és az orszá
gos szervezet, mint egy hatalmas műszer 
dolgozik. Most már totális alapon folyik 
az országban az ócskavas gyűjtése és 
az eredmény igazolja a totális alapra 
helyezett gyűjtési rendszert.

Rendelet a yize'őanyag beszerzé 
séről. A hivatalos lap közli a közellá
tási miniszter rendeletét a lakások és 
helyiségek fűtése céljából történő tüzelő
anyagbeszerzés korlátozásáról. A rende
let a fogyasztók szempontjából újabb 
korlátozásokat nem tartalmaz. A besze
rezhető tüzelőanyag mennyisége ugyan 
úgy van megállapítva, mint az elmúlt 
fűtési idényben. Á szállítási torlódások 
elkerülése érdekében azoknak a fogyasz
tóknak, akik szén- és brikett-szükségle
tüket julius 15-éig beszerzik, egyhar- 
maddal több szén és brikett beszerzé- 
zését engedi meg. Ezzel a rendelkezéssel 
kapcsolatban illetékes helyen külön is 
felhívják a közönséget arra, hogy a 
jövő évi tüzelőanyagszükségletét minél 
előbb szerezze be, hogy előre nem lá
tott szállítási nehézségek esetén ne le
gyenek az ellátásban zavarok.

Újfajta tilinkó. Csepreghy Gyula 
békéscsabai lakos egy újfajta, a zenei 
népművelésben könnyen használható, 
olcsó és hamar játszható hangszert, 
a magyar pásztorhagyományokon ala
puló tilinkót és furulyát készített, amely 
az Országos Magyar Zeneművészeti Fő
iskola szakértő tanárainak véleménye 
szerint az eddig készített ilynemű 
hangszerek között a legjobb. Az ára 
csak 2 pengő.

A kormány rendelete a vetés védel
méről. A magyar kir. kormány rende
letet adott ki, amelynek értermében a 
be nem érett (zöld) búzát, rozsot és 
kétszerest lekaszálni, levágni, vagy bár
mely más módon a földtől elválasztani 
és egyben legeltetés utján takarmányo
zásra felhasználni tilos. A tilalom alól 
a vármegyei gazdasági felügyelőség fel
mentést adhat elemi kár esetében, vagy 
pedig ha a vetésnek szemlermelésre 
való meghagyása nem gazdaságos.

Felemelték a magánalkalmazottak 
biztosítási bérhatárát. A társadalom
biztosítás szempontjából irányadó java
dalmazási határt a belügyminiszter ren
delete április 30 tói felemelte. Ennek 
folytán a magánalkalmazottak betegségi 
biztosítási kötelezettség alá esnek, ha 
javadalmazásuk havonként 400 pengő, 
illetőleg éveként 4800 pengő összeget 
meg nem halad. Ugyanezen alkalmazót 
takra az öregségi, rokkantsági stb. bizto
sítás kiterjed akkor, ha havi javadalma
zásuk 600 pengőnél, illetve évi javadal
mazásuk 7200 pengőnél nem több.

— Az iskolaév vége közeledik és 
kezdődik a gondos szülő nagy gondja, 
hogy melyik tanintézetbe, melyik inter
nátusba adja gyermekét, milyen élet
pályát válasszon fiának, leányának ? 
Most jelent meg az „Internátusok-Tan- 
intézetetek részletes tájékoztató címtára" 
az 1941/42. tanévre, mely részletesen 
ismerteti a hazai oktatóintézetek és 
nevelőotthonokat. Ezt a minden szülő
nek nélkülözhetetlen és rendkívül ügye
sen, áttekinthetően összeállított tájékoz
tatót, mely 10 esztendő óta évenként 
megjelenik, 20 fillér portóbélyeg bekül
dése ellenében ingyen küldi meg az 
E r d ő s  hirdetőiroda, Budapest VI. 
Teréz-körut 35.

Műkedvelői előadások rendezése.
] Azokat a színműveket, amelyek a mű

kedvelői előadások céljaira engedélyezett 
színdarabok jegyzékében nem szerepel
nek, felülbirálaíra még a betanításuk 
előtt kell beküldeni a törvényhatósági 
népművelési bizottsághoz.

Eső, árvíz, talajvíz 
mindenütt.

Úgy az elmúlt esztendőben, mint idén 
is a hatalmas árvíz és talajvizek rettene
tes károkat okoztak országszerte. Több, 
mint félmillió katasztrólis holdat öntött 
el az ár s ez a nagy terület, mondhat
nánk már kiesett egy évre a termelés
ből. Az ár visszahúzódott ugyan a fo
lyók medrébe, de a talaj teljesen átázott, 
mezőgazdasági megművelésre hosszú 
időre alkalmatlanná vált. Ott sincsen
nek rózsásabb állapotok, ahol az árvíz 
megkímélte a vidéket, mert ez a tavasz 
oly csapadékdus volt, amire nem volt 
már példa hosszú esztendők óta.

Az átázott, nedves földeken nem tud
ták a talajmunkálatokat idejében elvé
gezni a gazdák, megkéstek a vetésekkel, 
összetorlódott minden tavaszi munka s 
még ma is sok helyen vannak gazdák, 
kik összetett kezekkel kénytelenek arra 
várni, hogy a talajvíz elpárologjon. A 
rengeteg eső káros hatása azonban 
nemcsak ebben nyilvánul meg, hanem 
a talaj táperejét is csökkenti, kimossa 
a növényi tápanyagokat és igy az ősszel 
elszórt műtrágya termésfokozó hatása 
sem bontakozhatik ki teljes egészében. 
A szuperfoszfát műtrágya azonban még 
nedves esztendőkben is teljes mérték
ben hat, mert a szuperfoszfát vízben 
könnyen oldódó foszforsavát a növény 
gyökérzete gyorsan felszívja és haszno
sítja, ha a növényzet a sok víztől nem 
pusztul ki. Az első esztendőben' vissza
maradó foszforsav a következő évben 
fogja termésünket emelni. (x)

Cipőtalp sertésbőrből. Varga József 
iparügyi miniszter az elmúlt hetekben 
látogatást tett több bőrfeldolgozó gyár
ban és megtekintette az ott folyó sertés
bőr kidolgozási eljárásokat. Megállapí
totta, hogy az eljárással a sertésbőrök 
legnagyobb része a női-, a vastagabb 
pedig férficipők talpalására szolgáló 
talpbőrökké kitünően feldolgozható. A 
műszaki feldolgozás során szerzett jó 
eredmények alapján szükségesnek lát
szik, hogy a sertésbőr fejtésének eddigi 
feldolgozási százalékszámát felemeljék. 
A jelenleg érvényes rendelet szerint a 
130 kilós és ennél nehezebb sertések 
harminc százalékát veszik igénybe bőr
gyártás céljaira. Az iparügyi miniszter 
a bőrellátással kapcsolatban intézkedett, 
hogy szakemberek utazzanak ki Német
országba, mert ott a bőrkészitéssel kap
csolatban fontos tapasztalatokat szerez
hetnek.

S P O R T .
Újjáalakul a rimaszombati sportélet.

Május 16-án, pénteken este az Iparos- 
körben a rimaszombati sporttársadalom 
értekezletet tartott, amelyen elhatároz
ták, hogy a helybeli sportéletet uj ala
pokra fektetik és annak uj elnevezés 
alatt szélesebb keretet adnak. A lapunk 
zárta után eső összejövetel eredményé
ről jövő számunkban hozunk híradást.

L abdarúgás.
A MOVE—RAFC csapata vasárnap 

délután Ózdon az ottani Vasgyári TK 
ellen játsza le reváns-mérkőzését.

B irkózás.
Rimaszombat—Fülek 12:10. Május

11-én, vasárnap délután a „Három Ró
zsa" nagytermében a- rimaszombati Le
vente Egyesület birkozó-osztálya vendé
gül látta a füleki leventék birkozócsa- 
patát. A két egyenrangú ellenfél izgal
mas és nívós küzdelméből a rimaszom
batiak 12:10 pontarányu győzelemmel 
kerültek ki.

T ornaünnepélyek .
A városkerti sportpályán junius 7-én, 

szombaton délután a helybeli állami 
elemi iskolák és 8 környékbeli elemi 
iskola tanulóinak tornaünnepélye, junius 
8 án, vasárnap délután pedig a helybeli 
állami polgári fiú- és leányiskolának 
tornaversenye folyik le.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap a múlt évad 

legnagyobb sikerű magyar vigjátékának : 
Éri-Halász Imre és Eisemann Mihály 
„Egy csók és más semmi" c. pompás 
darabjának filmváltozatát mutatja be a 
filmszínház. Egy válópör bonyodalmai
nak finom és szellemes, fordulatos és 
helyzetkomikumokkal tarkított történe 
tét Toinay Klári, Ölvedy Zsóka, Peéry 
Piri, Jávor Pál, Rajnay Gábor, Sárossy 
Andor stb. játszák Ráthonyi Ákos ötle
tes és hatástkeltő rendezésében. A film 
kisérőműsorában szereplő Magyar Hír
adóban először láthatjuk honvédeink 
diadalmas bácskai útját és köszönthet
jük az újból megnagyobbodott Magyar- 
ország térképét.

Május 20-án, kedden elsőrangú francia 
társadalmi vígjátékra kerül sor a „Nagy
világi nő" címen, amelynek meséje a 
gondtalan háború előtti időkben játszó
dik le. A párisi félvilág bálványozott 
szépasszonya körül forog az érdekes és 
végig lebilincselő történet, melynek 
középpontjában egy nagy és igazi sze 
relem áll. Főszereplők a híres Gaby 
Morlay és Jules Berry.

Május 21-én, szerdán és 22 én, csü 
törtökön az utóbbi évek legszebb, leg
mozgalmasabb és legérdekesebb német 
filmjét tűzte műsorára a mozgószinház. 
A francia Maupassant legolvasottabb 
regényét, a „Bel ami" t a neves német 
filmrendező oly tökéletes filmmé dol
gozott át, amely könnyedsége, a finom 
szatíra és jellemző erő, a sok szellemes 
fordulat és frappáns hatású jelenetek 
által magasan kiemelkedik a hasonló

filmalkotások sorából. A főszerepet a ren
dező Willy Forst játsza, mellette Olga 
Csehova, llse Werner, Hilde Hlldebrand 
és Johannes Riemann a főerők. A film 
zenéjét, a híres „Bel ami" sanzont már 
az egész Európában dúdolják.

A jövő szombaton és vasárnap újabb 
magyar filmremekre: „A Kegyelmes ur 
rokona" című vígjátékra kerül sor, 
amelyben Csortos Gyula nyújt majd 
mesteri alakítást.

Irodalom.

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
velt hetilapja. Előfizetési dij '/« évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij ' / t évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

A „Hid“ minden száma érdekes és 
taitalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelösszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : */* évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

Cipő szénből és mészböl. Ez a mon
dat kissé szokatlanul hangzik, de téve
désről szó sincs, mert a vegyészet nagy
mesterei bonyolult eljárások utján bőr
höz hasonló és cipőkészitésre alkalmas 
műanyagot állítanak elő. A műanyagok 
készítéséről és sokoldalú felhasználásá
ról rendkívül érdekes képekkel illuszt
rált cikket közöl a Tolnai Világlapja 
legújabb száma. Egyes szám ára 20 fiit.

Uj események a pesti színházi vi
lágban. A Délibáb színházi hetilap 
pontosan beszámol Önnek minden/uj 
eseményről. Színes riportok, érdekessé
gek, kritikák az uj darabokról, kulissza
mögötti pletykák, magyar Írók remek 
novellái tarkítják a Délibáb minden szá
mát. A Délibáb ára csak 14 fillér.

Az albumalaku Ünnep ezúttal is gon
dos tárházát nyújtja a nívós és szóra
koztató olvasnivalóknak és remek képek
nek. Az Ünnep előfizetési ára negyed
évre 2 pengő 40 fillér. Mutatványszámot 
kívánatra készséggel küld a kiadóhiva
tal, Bpest, VII. Dohány u. 12.

Keresek egy
házat megvételre
Rimaszombatban.
Cim a kiadóhivatalban. 1—2

K é n y e l m e s  
csa lád i H Á Z  
tá g a s  udvarral

Pár*' eladó.
Cint megtudható a kiadóhivatalban.

Üzlethelyiség1
junius hó 1-től k i a d ó
Deák Ferenc-utca 19. sz. alatt. 
Értekezni lehet Dr. Komlósnál.

Eladó bútorok.
Teljes ebédlő, képek, függőlámpák, csil
lárok és szőlőpermetező szabadkézből 
eladók. Horthy Miklós tér 9. I. emelet.

Rimaszombat 1941. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


