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A diákhősök emlékezete.
(—) Emlékezzünk!.. Huszonhét 

esztendeje lesz annak, hogy egy 
derűs nyári napon 32 boldog ifjú 
hagyta el a rimaszombati egyesült 
protestáns főgimnázium kapuját, 
hogy az érettségi bizonyítvánnyal 
a kezükben az életet jelentő munka 
útjára lépjenek. Az akkor örömtől 
mámoros ifjak nem is sejtették, 
hogy a napsugaras égen már gyü
lekeznek a sötét viharfelhők, amik 
alig egy pár nap múlva olyan ka
tasztrófába döntik a világot, amely
ről az iskolában sohasem tanultak. 
S éppen akkor, amikor a bucsu- 
összejövetelükön vidáman zengett 
a zeneszó, dördült el messze Sza
rajevóban a két revolverlövés, ame
lyek oly sok gyászt és siralmat 
hoztak az ősi földre.

A 32 diák csak kicsiny töredéke 
volt annak a sok száz rimaszom
bati diáknak, akik tanáraik veze
tése mellett elindultak a hadak 
útjára, ahol azzal a becsülettel és 
hősiességgel állották meg a helyü
ket, amellyel őket az iskola éveken 
át a nemzetnek nevelte. Valameny- 
nyien hitet és tanúságot tettek forró 
hazafias érzésükről és kötelesség
tudásukról. A sok száz rimaszom
bati diák mindenkor előljárt a csa
ták mezején és közülök számosán 
áldozták fel legdrágább kincsüket: 
az életet. Nem egyesek sirja még 
ma is ott rejtőzik Volhynia síkjain 
és Doberdo magaslatain s kivéte
lesek azok, akik a drága hazai 
földben pihenhettek meg örök nyu
govóra. Fájdalommal gondolunk 
vissza arra, hogy ismeretlen helyen 
alussza örök álmát az egyesült prot. 
főgimnázium hősi halált szenvedett 
tanára: a kedves e m l é k e z e t ű  
Schwalm Nándor és sokan vannak 
az öreg diákok közül olyanok, akik 
a haza védelmében áldozván fel 
életüket távol idegenben, vagy tö
megsírban eltemetve várnak a nagy 
feltámadásra.

Az utókor hálás kegyelete most 
emléket állít a rimaszombati volt 
főgimnázium vitéz tanárának és 
diákhőseinek. A „Hősök Napján" 
szálljon vissza emlékezetünk azokra 
a bajtársainkra, akik vérük hullá
sával pecsételték meg a haza iránti 
legszebb kötelességüket. Kegyele- 
tes szivvel keressük fel itteni sír
jaikat és legalább lélekben zarán
dokoljunk el a távoli sírokhoz és he
lyezzük azokraörök hálánk és soha el 
nem múló szeretetünk érzéseiből 
font koszorúját, hiszen az ő áldo
zatuk révén tudjuk most teljesíteni

azokat a feladatokat, amik reánk 
— az életben maradottakra — 
hárultak.

A kegyeletes visszaemlékezésnek 
mai szép napján pedig tegyünk

A világháború után eltelt két év
tized mindannyiunkat megtanított 
az egységes nemzeti közszellem 
értékének felismerésére. Ma már 
alig van ember, aki ne tudná : a 
közösség sorsa szempontjából mi
lyen fontos, hogy minden egyes 
ember gondolkodásával, beszédjé
vel és magatartásával milyen mér
tékben erősítheti, vagy pedig bom
laszthatja, gyengítheti a nemzet 
összetartó erejét. Az 1918-as ok
tóberi lázadás és az ezt követő 
vörös forradalom a magyar nem
zeti közszellem megmérgezésével 
és szétzüllesztésével indult el vég
zetes útjára.

A fertőzött szellemű magyar tár
sadalom könnyű prédája lett a bel
ső és külső kalandoroknak, akik 
idebent forradalmat, szabad rab
lást, odakünn pedig az or
szág szétdarabolását szolgáltatták. 
Egészséges nemzeti szellemű tár
sadalomban nem ütheti fel a fejét 
a forradalom. Egységes, egészsé
ges nemzettől nem lehet elvenni 
azt az életteret, amelyet az isteni

Az állami költségvetésünk kiadási 
rovata a legutóbbi fizetésrendezés
sel 160 millió pengővel nagyobbo
dott. Nagy összeg ez, mert hiszen 
olyan pénzt jelent, amely nem bú
jik meg a pénzszekrények mélyén, 
hanem termékenyitően árad szét a 
magyar közgazdaságban. Ennyivel 
nőtt a magyar köztisztviselő vásár
lóképessége, ennyivel több jut a 
gazdának, iparosnak, kereskedőnek.

A magyar kormányzat, amikor 
a világválság kényszerítő hatása 
alatt 1931-ben csökkentette a tiszt
viselői fizetéseket, nagy kötelezett
séget is vállalt egyben. Azt, hogy 
amint az államháztartás helyzete 
megengedi, visszaállítja a régi fize
téseket. Az első idevonatkozó lépés 
már 1937-ben történt s érdekes 
áttekinteni azt a céltudatos mun
kát, amellyel a tisztviselőtársada-

szent ígéretet, hogy — ha kell — 
életünk feláldozásával mi is követni 
fogjuk diákhőseink magasztos pél
dáját, akikről méltán elmondhatjuk 
a költővel:

„Megcselekedtek, amit megköve
telt a haza!“

Gondviselés kiszabott számára. Ha 
körülnézünk a mai vajúdó világban, 
számtalan példát találunk arra, kü
lönösen a nagy baráti országokban, 
hogy az egészséges, erős nemzeti 
közszellem, a nemzeti fegyelem, 
összetartás milyen nehéz megpró
báltatások elviselésére és milyen 
jövőt formáló problémák megol
dására teszik képessé a nemzetet.

Egységes nemzeti közvélemény
re van szüksége az individualista 
magyar nemzetnek is, különösen 
most, amikor a történelmi igazság
szolgáltatás újabb és újabb itélet- 
végrehajtásának boldog időszakát 
hozta el nekünk K o r m á n y z ó  
Urunk előrelátó bölcsessége és a 
baráti államok összefogó támoga
tása.

Kölcsönös megértés, türelem 
fogja hát össze Szent István sokat 
szenvedett újraéledő népét, hogy 
az egymásrautaltság parancsoló 
szava megdönthessen minden olyan 
törekvést, amely gyengítheti, ve
szélyeztetheti a nemzet jövőjét 
formáló egységes alkotó erőt.

lom helyzetén azóta évről-évre se
gített a kormány.

1937-ben a tisztviselői fizetése
ket 5—7 százalékig emelték s 2 
százalékkal növelték a nyugdijakat. 
Ugyanekkor felemelték a többgyer
mekes alkalmazottak családi pótlé
kát. 1938-ban korpótlékot rendsze
resítettek az alacsonyabb fizetési 
osztályokba tartozó tisztviselők ré
szére s a feleség után járó családi 
pótlékot, valamint a gyermeknevel
tetési járulékot is emelték. 1939- 
ben a legalacsonyabb alkalmazotti 
csoportok fizetése már elérte a 
csökkentések előtti mértékét. 1940- 
ben az egész vonalon bekövetke
zett ez, sőt az alacsonyabb fizetési 
osztályokban már bizonyos emel
kedésről is szó volt. A folyó évi 
májusi fizetésrendezés már egészen 
komoly segítséget jelent.

Az ötév fizetésjavitó rendelke
zései között a legutóbbi dombo
rítja ki leginkább a családvédelem 
nemzetfenntartó szempontjait: a fe
leség családi pótléka 50 százalék
kal emelkedik és már a harmadik 
gyermek után is folyósítják a ma
gasabb neveltetési járulékot. Ezt a 
járulékot folyósítják a tényleges 
katonai szolgálatra bevonultak után 
is és a nyugdíjasok örökbefogadott 
gyermekei szintén megkapják ezt 
a nevelési járulékot.

A magyar kormányzat ez össze
foglalásból is kitünőleg az állam- 
háztartási helyzet lehetőségein be
lül már öt évvel ezelőtt igyekezett 
javítani tisztviselői és nyugdíjasai 
helyzetén. Honorálta ezekkel az in
tézkedésekkel a magyar tisztviselő
társadalom erkölcsi és politikai 
megbízhatóságát, törhetetlen munka
erejét, pompás tehetségét és mint
egy elismerte, meghálálta azt a 
fegyelmet, amellyel töretlen vonal
ban segítette mindig a kormányt 
a keresztény nemzeti Magyaror
szág újjáépítésében.

A májusi fizetésrendezés szám- 
bavehetően javít a magyar társa
dalom e tekintélyes rétegének hely
zetén. Nehéz viszonyokat élt át a 
magyar köztisztviselő, de az ő pá
ratlan erejére, megbízhatóságára és 
öntudatára jellemző, hogy a nehéz 
viszonyok között is tudta tartani 
az európai nivót, amely olyan éle
sen határolta el ezt az országot 
mindig a Balkán levegőjétől.

A „ H o s ö k -v a s á rn a p já " -n a k  
m egünneplése.

Mint már jelentettük, május 
25-én, a hősök emlékére szentelt 
vasárnapon Rimaszombat város kö
zönsége is kegyelettel adózik a 
nemzet és a város hősi halottjai 
emlékezetének. A délelőtt folyamán 
rendezendő ünnepségek sorrendje 
a következő lesz:

Délelőtt 10—11 óráig: Hivatalos 
istentiszteletek.

Délelőtt 11 órakor: Hivatalos 
ünnepség az Országzászlónál. Ün
nepi beszédet dr. Istók Barnabás 
kir. törvényszéki biró, a Magyar 
Tűzharcos Szövetség rimaszombati 
csoportjának elnöke mond. Zene
számokkal szerepel a „Ferenczy 
István" cserkészcsapat zenekara.

Délelőtt fél 12 órakor: Emlék
tábla-leleplezés az egyesült prot. 
gimnáziumban. A Rimaszombati 
Volt Diákok Szövetsége által a 
gimnázium hősi halált halt tanárá
nak és tanulóinak emlékére adó-

Egységes nemzeti közvéleményt!

SZÁZHATVANMILLIÓ.
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mányozott márvány táblát beszéd 
keretében dr. Groó Vilmos buda
pesti főorvos, a Rimaszombati Volt 
Diákok Szövetségének elnöke adja 
át. Az emlékművet vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, gimn. 
igazgató veszi át. Szaval: Szokolay

Imre VII. o. tanuló. Közreműködik 
a gimnázium énekkara. Az ünnep
ség után az emlékmű megkoszo
rúzása.

Az ünnepélyekre a leventék, 
cserkészek, tűzharcosok és hadi
rokkantak zárt alakulatban vonul
nak fel. A tűzharcosok és hadi
rokkantak az istentiszteletek után 
3/ J 1 órakor a Polgárikörben gyü
lekeznek. Formaruha és kitünteté
sek viselését kérik.

váth Lajos igazgató köszöntötte a meg
jelenteket, a nap jelentőségét pedig 
Szaődlstvánné tanítónő méltatta. A leány
iskolában Szakait Lenke igazgató helyet
tes tanítónő mondott szívhez szóló be
szédet. Megkapó jelenet volt mindkét 
iskolában a gyermekek fogadalma az 
anyák iránti szeretet és kötelesség meg
tartására. Majd a fiuk és leányok gon
dos betanításban, egyforma ügyességgel 
és lelkes akarattal kedves és megható 
szavalatokat és énekeket, hatásos jele
neteket adtak elő, melyeket az anyák 
iránti szeretet fenséges érzése hevített. 
A leányiskolában különösen nagy tetszést 
arattak a bájos magyar táncszámok,

töltő közönség zajos tapsokkal fogadott.
Mindkét iskola tanítói kara a jól si

került ünnepségekkel annak bizonysá
gát adta, hogy a tanítványaik lelki éle
tének megalapozására — számos és 
nehéz feladataik közepette is — alapos 
gondot fordítanak. Amiért a szülők ré
széről őket hálás köszönet illeti.

A  Polgárikor évadzáró 
kultur estje.

A Polgárikör kulturéletének egy mun
kaéve véget ért. A Polgárikör vezető
sége, a tárgyilagos szemlélő szemével 
nézve, a legteljesebb mértékben eleget 
tett mindazon követelményeknek, ame
lyeket a mai élet a kulturmunkásoktól 
megkövetel. Változatos kulturprogrammja 
a legkényesebb izlésüeket is kielégítette.

Május hó 17-én Kűhne László polgári 
iskolai tanár ült a felolvasó asztalhoz 
és az „Ókori világbirodalmak és az új
kori nagyhatalmak geopolitikai adott
ságai" címen tartott komoly tudományos, 
elmélyülésről tanúskodó előadást. Be
vezetésében megmagyarázta a geopoli
tika értelmét s színes előadásában végig
vezetett az ókori nagy világbirodalmak 
keletezésének okain. Bepillantást enge
dett a folyami és sivatag kultúrák 
kiépülésébe. Azután megmagyarázta, 
hogy miképen megy át a kultúra súly 
pontja a mediterrain zónába s alakulnak 
ki az ókori történelem hordozói: a görög 
és római birodalom, amelyeknek buká
sával az uj történelmi egységek már 
gazdaságpolitikai alapon szervezkednek 
és élettereket alkotnak, amely más szó
val az önellátásra való törekvés. Az 
élettere:: ütköznek, ennek következménye 
a háború. A föld hegemóniájáért 7 nagy
hatalom küzd: Amerikai Egyesült Álla
mok, Anglia, Franciaország, Japán, Olasz-, 
Oroszország és Németország, A szerző

reámutat a különböző viharzónákra, reá
mutat a nagyhatalmak ütközőpontjaira 
és nagyon helyesen felvázolja azt a 
tényt, hogy Oroszország és Németország 
geopolitikai tekintetben az európai gaz
dasági élet egymásra utalt egyedei, da
cára a nagy világnézeti eltolódásnak. 
Magyarország, úgymond, a legtökélete
sebb geopolitikai egység, amelyet ha 
nem léteznék, idézvén Bismarck szavait, 
amelyet Ausztria tökéletes egységére 
vonatkoztatott, meg kellene teremteni, ill. 
fel kell támasztani. A magyarság a 
Dunatérben történelmi hivatással bir és 
ezért jövőnket Széchenyi mondása re- 

! vellálja: „Magyarország nem volt, hanem 
j lesz !'

A nagy sikerrel fogadott előadást 
Smiá Lehel tanár köszönte meg az elő
adónak.

Majd felcsendült a zongorán a bű
bájos magyar nóta Sárkány Istvánná— 
Baltazár Erzsébet boszorkányos ujjai 
alatt. A hatalmas dinamikus készséggel 
előadott magyar nóták mindenkiben ma
radandó nyomot hagytak és a jókedv, 
a feledés aranynapsugarát hintették el 
a lelkekben. Köszönet érte.

A nagyszámban összegyűlt közönség 
ezután kedves élményekkel adta át ma
gát a zene varázsának s hajnalig ropta 
a csárdást Ede cigány zenéjére.

A  Levente Egyesület keretében 
alakul meg az uj s po r tegye sü l e t?

A MOVE—RAFC sportegyesület volt 
vezetői a sport iránt érdeklődőket, amint 
azt múlt heti számunkban már közöltük, 
május 16-ra az Iparoskörbe megbeszé
lésre hívták egybe.

Az értekezleten mintegy ötvenen jelen
tek meg. Koncz András, a MOVE— RAFC 
volt alelnöke nyitotta meg a megbeszé
lést. Ismertette a jelenlegi helyzetet, ki
térve a MOVE—RAFC egyéves műkö
désére, annak a nézetének adott kifeje
zést, kogy az egyesület a mai keretek 
között nem maradhat meg, mert igy — 
amint azt már az elmúlt év is bebizo
nyította — csaknem teljesen életképte
len. Beszédének a végén azt a követ
keztetést vonta le, hogy a rimaszombati 
sportéletet ú jjá  kell szervezni, uj alapokra 
kell fektetni és olyan vezetők kezére 
bízni, akiknek a sport szívügyük s akik 
a nagymultu rimaszombati sportéletnek 
a megújhodását biztosíthatják.

Ezután Kovács Rezső m. kir. honvéd
őrnagy szólalt fel s beszédében kifej
tette, hogy miképpen gondolja el az 
itteni sportélet újjászervezését. Vázolta, 
hogyan lehetséges a Levente-Egyesü
letbe bekapcsolódni és egy olyan egye
sületet alakítani, amely minden izében

magyar legyen, magában foglalja az 
egész társadalmat és szolgálja a sport 
utján a szebb és boldogabb magyar jövő 
kialakulását. Kifejtette a továbbiakban 
azt a kívánságát, hogy ebben a város
ban a sportnak fel kell támadnia s ö 
ezért a célért nemcsak dolgozni fog, 
hanem minden lehetőt elkövet, hogy a 
sportélet felvirágoztatására a vezető ré
teg támogatását is megnyerje. Rimaszom
batban újra kifejlett sportéletnek kell 
lennie és lesz is, mert ezt mindnyájan 
akarjuk és akarnunk kell.

Kovács Rezső őrnagy nagy tetszéssel 
fogadott szavai után a vitához többen 
hozzászóltak, majd egyhangúlag meg
egyezés történt abban a tekintetben, 
hogy a május 23 ra összehívandó köz
gyűlésen kimondják a MOVE—RAFC 
megszűnését és a Levente-Egyesület ke
retében uj sportegyletet alakítanak. E köz
gyűlésről jövő heti számunkban hozunk 
részletes tudósítást.

Bízunk benne, hogy a most megalakí
tandó sportegyesület méltó lesz ahhoz a 
dicső múlthoz, amelyet városunk egy- 
ikori nagynevü|sportegyesületei szineink- 
•nek szereztek.

t  K A T O N A I  R O V A T ,  t
„Anyák-nap“'i  ünnepségek.

A rimaszombati Női Oltáré gy csillét, 
amely hitbuzgó munkásságát évek óta 
szerényen és csöndben folytatja, az 
„Anyák napijának méltó keretekben 
való megünneplése céljából május hó 
18 án délután a Katolikus Kör nagy
termében áiszközgyűlést tartott. Erre a 
magasztos alkalomra kiemelkedően ní
vós műsort állított össze, amelyet a 
nagyszámban megjelent közönség meleg 
szeretettel és nagy tetszéssel fogadott.

A virágokkal Ízlésesen feldiszitett szín
padról dr. Bányai József hittanár, az 
Oltáregyesület igazgatója üdvözölte a 
megjelenteket szives szavakkal, majd 
Tariska Lajosné, az egyesület uj elnök
nője mondotta el emelkedett hangú, 
mély tartalommal, vallásos és hazafias 
érzéssel telitett megnyitó beszédét. 
Hangsúlyozta, hogy az anyai szeretet 
érzése csak a felsőbbrendü teremtmé
nyeknek s igy elsősorban az embernek 
magas értékű tulajdona. Az igazi anyai 
szeretet Istenhez vezet, egyben pedig a 
nemzet és a faj fenntartó ereje. m . édes
anyának képére van teremtve az Egyház 
is, amely ahhoz hasonló szeretetet érde
mel ki. „Szeressük az édesanyákat, Egy
házunkat, legyünk jó magyarok és egy
másnak megértő testvérei" — fejezte be 
nagy tetszéssel fogadott szép beszédét 
Tariska Lajosné.

Ezután a Széman-intézet öt kedves 
kereskedelmista növendéke (Bartdky Évi, 
Brezina Ica, Katona Edit, Szurek Lenke 
és Udvardy Erzsébet) énekelte el kelle
mesen összecsengő iskolázott hangon az 
„Édesanyám várlak" cimü megható 
alkalmi dalt. A zongorakiséretet Nagy 
Ica kereskedelmi iskolai növendék látta 
el művészi készséggel és hangulatkeltőén. 
A jól betanított énekszám hatását Lali 
Sándor hegedükisérete fokozta. Majd 
Raschka Mária II. é. kér. isk. tanuló 
mély átérzéssel és hatástkeltően sza
valta el Somlyó Zoltán „Anyák" cimü 
magasztos erejű költeményét.

Szabó Istvánná állami el. iskolai taní
tónő az anyai hivatásról tartott szak
avatott kézzel és bensőséges meleg sze- 
retettelmegirtfelolvasást. Kifejezie abban, 
hogy az édesanya a maga csodálatos 
hivatásával teremtő társa az Istennek. 
Arra figyelmeztette asszonytársait, hogy 
az anyai szeretet legyen evangéliumi és 
ez által váljék igazában a s z í v  oltárává. 
Az értékes előadás mélyen a lelkekbe 
vésődött és nem egyesek szemébe köny- 
nyeket csalt.

Tariska Magda gimn. tanuló, a hely
beli zeneiskola kiváló növendéke újabb 
bizonyságát adta kifogástalan zongora 
tudásának. Chopin „Valcer“-jét játszotta 
el hibátlan technikával és a mű lénye
géhez illő finom alkalmazkodással.

Udvardy Erzsébet kereskedelmi isko
lai növendék Pakots József „Az anyai 
szív" cimü nemesveretti és az előadótól 
teljes rutint követelő hosszú költemé
nyét szavalta el nagy és megérdemelt 
hatással. Udvardy Erzsébet már eddigi 
szerepléseivel is bebizonyította kivételes 
szavalóképességét, amely ezúttal is meg
nyilvánult úgy előadásának stílusában, 
mint a költő mondanivalóinak tökéletes 
tolmácsolásában.

A válogatott műsor befejezéseként dr. 
Mariányi Pál kir. törvényszéki bíró, a 
férfiak Oltáregyesületének alelnöke mon
dott záróbeszédet. Az apák hódolatát 
tolmácsolta az anyáknak, megköszönvén 
azok hősiességét. Szűz Mária áldozatos 
életét állította példaként minden magyar 
anya elé, akikre és gyermekeikre az 
Isten áldását kérte. *

Dr. Bányai József köszöneté, jókivána- 
tai és imádsága után a mindvégig ma
gas színvonalú kedves ünnepség végét
ért.

* * *
Mindkét helybeli elemi iskolában KIdo- 

zócsütörtökön tartották meg az „Anyák- 
nap“-jának ünnepét. A fiúiskolában Hor-

A Duce fiaival Délszlávia felett.
B eszé lg e té s  B rúnó és V itto r io  M ussolin idéi. — H árom  
háború hadirepülői. — M ussolin i százados ,,C ant“ nevű

bombázójában.

Délszláviában folytatott sikeres küz
delmek után Mc 110 sz. romboló száza
dunk ismét az Adria felett repül a tá
bori repülőtér felé. Félúton — éppen 
néhány olasz cirkálót és torpedórombo
lót hagytunk el — felfedezünk északon 
néhány repülőt, a „Cant" bombázó szá
zadát, olasz fegyvertársakat, akik szin
tén a harctérről jönnek vissza. Félórá
val a tábori repülőtérre való érkezésünk 
után ért földet mellettünk a „Cant" 
bombázó század. A századparancsnok 
gépe felé indulunk, hogy barátaink sike 
rei felől érdeklődjünk. A „Cant" bom
bázóból fiatal százados száll ki és be
mutatkozik: „Brúnó Mussolini". Baj
társi üdvözlet után jól megérdemelt ci
garettaszünet közben beszélünk egy
másnak küzdelmeinkről. A Duce fiával 
beszélünk, aki éppen úgy, mint testvére, 
Vittorio Mussolini főhadnagy, mint re
pülőliszt, több háborúban kitüntette 
magát és a háború kezdete óta ismét a 
fronton van. Mostar elleni támadásának 
lefolyásáról érdeklődöm Mussolini szá
zadostól, mire ő mosolyogva mutat né
hány uj golyónyomot gépe törzsén 
és szárnyain, jugoszláv vadász találatait, 
aki eredmény nélkül igyekezett a „Cant“-ot 
lelőni. Más fehér körrel jelzett találatok 
angol vadászokkal Görögország felett si
keresen vívott küzdelmekről tesznek tanú
ságot. Mialatt Mussolini százados be
vezet bennünket gépébe és annak szer
kezetét, repiilőteljesitményét és fegyver
zetét mutatja, alkalmat találunk arra, 
hogy a beszédet a még csak 24 éves 
százados eddigi katonai tevékenységére 
tereljük. Brúnó Mussolini 16 éves kora 
óta repiii és harmadik háborúját küzdi 
végig. 19 éves korában, mint hadnagy 
az u. n. „Oroszlán“-ezredben repül és 
vesz részt az abesszin háborúban. Spa

nyolországban már főhadnagy egy, a 
fronton küzdő bombázó ezredben. Már 
ott ismerkedett meg a vörösök oldalán 
küzdő angol repülőkkel, akik most is
mét ellenségei. Röviddel a spanyol há
ború befejezése után spanyol és olasz 
vitézségi éremmel kitüntetve Biseo ezre
des Atlanti-repülésén vesz részt. Olasz
országnak a háborúba való belépése 
után az elsők közé tartozik, akik Máltát 
bombázzák. A számtalan támadó repü
lés között leginkább Szaloniki és Athén 
bombázása maradt emlékezetében, ahol 
nehéz időjárás és erős védekezés elle
nére is terv szerint hajtották végre táma
dásukat. Athén felett Brúnó Mussolini 
„Cartt" bombázója nehéz küzdelmet foly
tatót! egy „Gloster“-tipusu angol vadász
géppel.

„Testvérem szintén mesélhet Önök- 
nak görögországi repüléseinkről" — 
szakítja félbe elbeszélését Brúnó Mus
solini és bemutat bennünket Vittorio 
Mussolini-nak, aki szívélyesen üdvözöl 
bennünket német nyelven. Többször 
volt Németországban és berlini s drezdai 
látogatásairól beszél. Reméli, hogy a 
háború után gyakran lesz alkalma Né
metországot meglátogatni. Kellemes kap
csolatok fiizik Vittorio Mussolini főhad
nagyot az Ufa városhoz, Babelsberghez, 
mivel célul az olasz fi m művészi to- 
vábbfejtesztését és annak szervező- 
műszaki kiépítését tűzte ki magának. 
A film feladata — mondja — a jelen
legi világtörténelmi korszak művészies 
kialakításában áll, amely feladat a há
ború utáni időszakban elsőrangú fon
tosságú lesz. „A háború végéig repülni, 
azután filmezni", igy közli velünk terveit 
Mussolini főhadnagy. Vittorio Mussolini, 
ellentétben másfél évvel fiatal testvé
rével, nem tényleges repülőtiszt, mégis
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két háború kitüntetései díszítik zubbo
nyát. Ugyanabban az ezredben, mint 
testvére, vett részt az abesszin háború
ban. Vittorio Mussolini a fasiszta jel
mondatot „Libro e moschetto„ (kultur- 
tevékenység és honvédelem) teljesítette 
hűen, mint repülőtiszt.

Nagy reménnyel és bizalommal vála
szolnak a Duce fiai arra a kérdésünkre, 
hogy mit gondolnak a háborúról. Míg 
arcukon a nem rég lefolytatott sikeres 
küzdelmek feletti öröm ragyog, Musso
lini százados ennyit mond : „Vinceremo". 
Győzni fogunk ! Viszontlátásra Kairóban 
egy kávéra és Londonban teára. Mivel 
a legközelebbi lámadórepülésig a szünet 
igen rövid, ezt a „Vinceremo“-t csak 
szívélyes kézszoritással erősíthetjük meg.

A  Fö ld m ives Kölcsönös Pénztár 
(R o ln ic k é ) ügyeinek elintézése
ismét egy jelentékeny lépéssel jutott 
előbbre és az Országos Központi Hitel- 
szövetkezet igazgatósága által oly nagy 
fáradtsággal és áldozatos munkával lét
rehozott pozsonyi megegyezés a meg
valósulás stádiumában van. A helybeli 
Rimaszombat és Vidéke Hitelszövetke
zet megkapta feldolgozás céljából nem 
csupán az innen elköltözött Rolntcká 
kihelyezéseinek adatait, hanem mindazon 
szlovákiai szövetkezetekét is, melyek 
ebben a körzetben kölcsönöket folyósí
tottak. így tehát nem csupán helyi jel
legű, hanem az egész visszacsatolt terü
letre kiterjedő akcióról van szó, ami 
ismét a szövetkezeti munka eredményes 
ségét és a szövetkezeti eszme előre
törését jelenti.

A közönség tájékoztatására közöljük, 
hogy a terjedelmes anyag fokozatosan 
kerül feldolgozásra és az érdekelt adó
sok bizonyos csoportokban kapnak fel
hívásokat megjelenésre közvetlenül a 
Rimaszombat és Vidéke Hitelszövetke
zettől. (x)

H Í R E K
Befejeződött

a II. törvénylia lóságl tűzoltó  
a l t i s z t k é p z ö  tanfolyam .

A Vármegyei Közjóléti Szövetkezet ri- 
matamásfalvai helyiségében május 21-én, 
szerdán tartotta meg záróvizsgáját a II. 
törvényhatósági tüzoltó-altisztképző tan- | 
folyam. A kedvezőtlen idő miatt a gya- ! 
korlati vizsga elmaradt, az elméleti tár- | 
gyakból azonban a 29 község kiküldöttje 
és a 9 honvédhuszár meglepően kitű
nő feleleteket adott.

A vizsga vezetője dr. Horváth Árpád 
alispán, a Vármegyei Tűzoltó Szövetség 
elnöke volt. Megjelentek a vizsgán Ri
maszombat város képviseletében dr. j 
Gabonás János polgármester helyettes j 
és vitéz dr. Biikky Jenő m. kir. rendőr
kapitány, légoltalmi parancsnok is. A 
tanfolyam, amint azt Sohler Béla pa- j 
rancsnok az alispánnak ötömmel jelen
tette, felülmúlta a tavalyi sikeres tan
folyam eredményét is. Dr. Horváth Ár
pád alispán köszönetét és elismerését 
fejezte ki a tanfolyam előadóinak és 
oktatóinak fáradságos munkásságukért 
és a hallgatóknak az elért szép ered
ményért. Majd becsületes és hazafias 
munkára hívta fel a községeikbe a si
keres vizsga tapasztalataival visszatérő 
tűzoltókat, akiknek köszönetét Róbel 
Alajos csoltói tűzoltó tolmácsolta úgy a 
vármegye első tűzoltójának, mint az elő
adóknak.

Orbán napja.
Ha a naptárban nem látnánk, 

talán észre se vennék, hogy május 
hónapja van. Az idő oly hideg, mint 
márciusban, az eső ép oly sűrűn 
öntözi a földeket, mint áprilisban, 
egyedüli vigasz a természetben 
csak az, hogy a fá k  kizöldültek. 
Igaz, hogy néha ki-ki süt az Isten 
napocskája, ilyenkor lekerülnek az 
emberekről a kabátok és a kalapok, 
de ez mit sem befolyásolja az idő 
szeszélyességét, egy óra múlva már 
ismét hideg van s szégyen-szemre 
újra fel kell venni a kabátot, ha 
nem akarunk alapos náthát sze
rezni. A időjárás furcsaságairól 
való csevegés ma a legfőbb társal
gási téma. Mindenki tud valami 
különleges okot a természet sze
szélyességére és bizakodik egy-két 
dátumban, amelyek már meghoz
zák az annyira áhított nyarat. 
Eszünkbe jut pedig mindez Orbán 
pápa névnapjának előestjén s a 
„fagyosszentek“ utolsó napján re
méljük a végét az igazán hosszúra 
nyúlt télnek és eljöttét a szebb, 
derűsebb és igy boldogabb na
poknak.

A hasznos munkát végzett tanfolyam 
előadói dr. Bartáky János tb. főszolga
bíró, vármegyei tüzrendészeti felügyelő, 
Sohler Béla városi tűzoltóparancsnok, 
i f j .  dr. ’Sóldos Béla szolgabiró, járási 
tüzrendészeti felügyelő, dr. Ragályi Nán
dor körorvos, Smid Lehel gimn. tanár 
és a honvédség egy kiküldött tisztje 
voltak. Az oktatók a rimaszombati tűzoltó-' 
ság altisztjeiből kerültek ki.

A vizsgát a Tompa étteremben bucsu- 
ebéd követte. Pénteken kezdődött meg 
a III. altisztképző tanfolyam.

Rendelet a magyar-szlovák állam
polgársági egyezményről. A Budapesti 
Közlöny csütörtöki száma közölte a ma
gyar kir. kormány rendeletét „az egyes 
állampolgársági kérdések kölcsönös ren
dezéséről Budapesten ez év február 
5 én kelt magyar-szlovák egyezmény" 
életbelépéséről. Az egyezmény május 
23 án lépett életbe. Á kormány ezzel 
kapcsolatban rendeletet adott ki, amely- 
lyel kiegészíti a Magyar Szent Koroná
hoz visszacsatolt felvidéki területek la
kosságának állampolgárságára vonatkozó 
rendelkezéseket. A rendelet ugyancsak a 
hivatalos lap csütörtöki számában je
lent meg.

Tilos az angol film Magyarorszá
gon. A magyar filmcenzura-bizottság 
május 18 án az összes angol filmek elő
adását megtiltotta.

Első áldozás. Áldozócsütörtök regge
lén az Egek Ura meghallgatta az ártat
lan gyermek lelkek imádságát és ragyogó 
napsütésbe öltöztette a fehérvirágos ün
nepnek éppen azt a szakát, amikor 75 
ifjú indult el az első szentáldozásra. 
Szemetgyönyörködtető volt a talpig fe
hérbe öltözött leánykák és a fekete ru
hát öltött fiúcskák felvonulása a Széman- 
intézetböl a zsúfolásig megtelt templomba. 
Harangzúgás közepette a menet élén 
4 minisztráns és Addm Antal hitoktató- 
segédielkész haladt, mig a gyermekek 
csoportját négy angyalnak öltöztetett 
szivgárdista kisleány (Gecse Kató, Gra- 
nilla Magda, Jelűnek Olga, Mezey Má
ria) vezették a fehér virágokkal dúsan 
feldíszített oltár elé. A betegen fekvő 
Radány Lajos esperes-plébános helyett 
Ádám Antal mutatta be a szentmise
áldozatot. Majd szívhez szóló beszéddel 
köszöntötte az első áldozókat, akik tiszta 
örömmel és erős fogadalommal vették 
magukhoz elsőizben a legfenségesebb 
Oltáriszentséget. A szentmise után az 
elsőáldozók ismét átvonultak a Széman- 
intézetbe, melynek udvarán a Mária 
Kongregáció nemesszivü és lelkes tagjai 
szeretetvendégségen látták a gyermeke
ket. A bőséges reggelivel felteritett asz
talok előtt Jelűnek Olga ÍV. o. szivgár
dista a tavalyi áldozók nevében mon
dott köszöntőt, Barna Évi IV. o. sziv
gárdista megható verset szavalt, Benkő 
Béla III. o. t. pedig a fiúcskák örömét

tolmácsolta. Az elsőáldozók betanítása 
és a lélekemelő ünnepség megrendezése 
Laurentia hitoktató-nővér, Halmos G. 
Ottó és Ádám Antal segédlelkészek fá
radságos munkájának eredményét dicséri.

Az OTI kerületi pénztár uj fő
orvosa. A magyar kir. belügyminiszter 
az Országos Társadalombiztosító Intézet 
rimaszombati kerületi pénztárához dr. 
Kappa Ede Lászlót fogalmazói rangban 
főorvosnak nevezte ki.

Banki közgyűlés. A Rimaszombat és 
Vidéke Hitelszövetkezet, mint az OKH 
tagja május 26-án délelőtt 11 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését az intézet 
székházában.

Vallásos egyesületek előadásai. A
Mária Kongregáció szombaton este 8 
órakor a Katolikus Körben díszelőadást 
tart. — Az evangélikus vasárnapi iskola 
tanulói május 25-én, vasárnap délután 
az ev. egyház tanácstermében „Anyák- 
nap“-i ünnepélyt rendeznek.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett feleségem, 

illetve édesanyánk elhalálozása alkalmából 
mély fájdalmunkat részvétükkel igyekeztek 
enyhíteni s azoknak, kik a végtisztességtéte- 
lén megjelentek, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Rimaszombat, 1941. május hó.
Czelder Sámuel és gyermekei.

A kultuszminiszter vendéglátó-ak
ciója nemzetiségi tanítóink részére.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter nemzeti szempontból nagy hord
erejű vendéglátási akciót indított meg 
annak érdekében, hogy magyarul nem 
tudó nemzetiségi tanítóink megfelelő 
magyar szellemi és társadalmi körben 
a magyar nyelvet minél jobban elsajátít
hassák. Nagy nemzeti érdekek fűződnek 
ahoz, hogy ez a célkitűzés teljes siker
rel járjon. Ezért a miniszter — a leg
megfelelőbb módot választva — alkal
mat kíván adni nemzetiségi tanítóinknak 
arra, hogy őket magyar környezetben, 
magyar tanítói, tanári, de egyéb csalá
doknál is a nyár folyamán elhelyezve, 
az állam nyelvét elsajátítsák. Különösen 
alkalmasak lennének erre azok a csalá
dok, amelyeknek nagyobb középiskolás 
gyermekeik is vannak. Az elhelyezés és 
ellátás 6 hétre szólna. A vendéglátásért 
a 6 hétre a vállalkozó családoknak ven
dégenként a kultuszminiszter 120 P. t 
fog közvetlenül megtéríteni. Ezért az 

! összegért a vendéglátó családok meg
felelő lakást és napi háromszori étke
zést kötelesek biztosítani. Azok, akik a 
vendéglátási akció keretében a nyár 
folyamán tanítókat magukhoz vennének, 
szíveskedjenek ezt a szándékukat Gö- 
mör és Kishont vármegye kir. tanfelü
gyelői hivatalának (Rimaszombat) legké
sőbb folyó évi junius hó 8-ig bejelen
teni. Közlendő adatok : név, a családfő 
foglalkozása, vallása és pontos lakcíme.

A Rima szombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít

A vöröskeresztes házi betegápolási 
tanfolyam záróvizsgája. A rimaszom
bati állami kórházban május hó lo én 
értékes, nívós vizsga keretében tettek 
tanúbizonyságot tudásukról a Magyar 
Vöröskereszt Egylet rimaszombati fiók
jának házi betegápolási tanfolyamot 
végzett hallgatói. Az elhangzott kiváló 
feleletek nagy elméleti és gyakorlati 
felkészültségről tanúskodtak és dicsérték 
azt az odaadó és lelkes munkát, ame
lyet a tanfolyamot vezető Dr. Kriesch 
Lajos főorvos e téren évről-évre végez. 
A gyakorlati részt Enderla Rózsi nővér 
irányította, türelemmel és hozzáértéssel. 
A szép eredménnyel zárult vizsga vé
gén dr. jékei Balogh Ádámné, Gömör 
és Kishont vármegye önkéntes főápoló
nője mondott köszönetét a Magyar Vö
röskereszt nevében a tanfolyam vezetői
nek és hallgatóinak önfeláldozó munká
jukért. Elismeréssel adózott a lelkes 
rimaszombati hölgyeknek, kik nehéz 
családi elfoglaltságukon kívül a haza 
érdekében ezt a nemes áldozatkész 
munkát örömmel vállalták. A tanfolya
mon vizsgázott hallgatók névsora: Ba
rabás Lajosné, dr. Barütli Lászlómé, dr, 
Bíró Józsefné, dr. vitéz Biikky Jenöné, 
dr. Horváth Árpádné, lhring Erzsébet 
Koskó Sári, Móricz Istvdnné, Nemes E r
zsébet, Zólyomi S. Pálné.

Érettségi vizsgálatok. A rimaszom
bati egyesült prot. gimnáziumban e hét 
elején folytak le az Írásbeli vizsgálatok 
39 tanuló részvételével. A szóbeli érett
ségi vizsgák junius 9-én kezdődnek és 
előreláthatólag három napig tartanak. 
Az érettségi vizsgálatok elnöke Varga 
Imre ref. lelkész lesz, mig a kormányt 
Faragó László ny. cimz. gimn. igazgató, 
rozsnyói lakos képviseli.

200 éves az egri jogakadémia. Az
egri érseki jogakadémia junius 1-én, 
pünkösd vasárnapján ünnepli fennállá
sának 200-ik évfordulóját.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett jó édesapám, 

illetve após és nagyapa elhalálozása alkal
mával részvétüket, akár szóval vagy levél
ben kifejezésre juttatták s koporsójára csokrot 
helyeztek, az asszonykörnek és elnöknőjének, 
továbbá mindazoknak, akik a temetésen meg
jelentek, ezúton fejezzük ki hálás köszöne- 
tünket.

Járossy Pál és családja.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett jó édesapám 

elhalálozása alkalmából mély fájdalmamat 
enyhíteni igyekeztek s azoknak, kik a vég- 
tisztességtételén megjelentek, ezúton mondok 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1941. május hó.
Jakab István.

— A rimaszombati járási Kereske
delmi Testület junius 7-én, szombaton 
este fél 8 órakor tartja évi rendes és 
tisztújító közgyűlését|a Horthy Miklós-tér 
9. sz. hivatalos helyiségében.

Két napos cserkészünnepséget ren
deznek a rimaszombati összes cserkész- 
csapatok junius 1—2-án, pünkösdkor a 
szabatkai-erdöben. A kettős ünnepnap 
során bemutató táborozás és cserkész
majális folyik le változatos műsorral. 
Rossz idő esetén a majálist és a kiállí
tást a Polgárikörben rendezik meg.

♦KÉPKIÁLLITÁS. Május 25-én, vasárnap 
este zárul Hénel Gusztáv és Margit festőmű
vészek képkiállitása a „Három R ózsáéban. 
A kiállítás iránt rendkívüli érdeklődés nyil
vánult megy és előreláthatólag erkölcsi és 
anyagi eredménnyel fog zárulni. Nyitva 9 —1 
és fél 3—8 óráig.

Változások az autóbusz menetrend
ben. A Losonc—Rimaszombat MÁVAUT- 
járatokban két kisebb változás történt. 
Az eddig */* 12 órakor Losoncról induló 
autóbusz indulási ideje 12 óra 20 perc 
és Rimaszombatba érkezik 13 óra 15 perc
kor, Rimaszombatból Jolsvára indul 13 
óra 30 perckor. A második járat Lo
soncról 14 óra 5 p.-kor indul és Rima
szombatba érkezik 15 órakor.

Tömeges vasnapokat tartanak. A
Fémgyüjiő, tekintettel arra, hogy a vas- 
és fémgyűjtés főleg a nyári hónapokban 
eredményes, elhatározta, hogy a vasna
pokat az egész ország területén töme
gesen tartja meg. Többezer faluban már 
elő is készítették és a tervek szerint 
őszig mindenütt befejezik. Ezzel eléri a 
Fémgyüjtő azt, hogy a mezőgazdasági 
munkák ideje alatt is folyik a gyűjtés, 
ami a beérkezett jelentések szerint min
denütt nagyobb eredménnyel zárult.

Találtatott egy használt kalap és 
két darab kulcs. Igazolt tulajdonosaik 
a rendőrkapitányságnál átvehetik.
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Tudnivalók a „vásárlási könyv“- 
ről. Mint már jelentettük, bizonyos köz
szükségleti cikkek vásárlására a fogyasztó 
közönség számára „vásárlási könyv“-et 
rendszeresítettek. A város kötött gaz
dasági hivatala az igénylők részére a 
könyvek kiadását még a múlt hét szom
batján megkezdte. A „vásárlási könyv" 
lapjainak betelése esetén csak az első 
kiállítás után 3 hónap múlva igényelhető 
uj könyvecske. Elveszett vásárlási könyv 
helyett uj csak 6 hónap múlva kapható. 
A „vásárlási könyv" egyes rovatait az 
iparos, illetve kereskedő a legnagyobb 
pontossággal köteles kiállítani. Ha az 
elárusító valamely cikk kiszolgálását 
megtagadja, köteles ennek okát — a 
vevő kívánságára — a könyvecske kö
vetkező üres rovatába bejegyezni. Az 
iparos vagy kereskedő a „vásárlási 
könyv“-be való bejegyzés előtt a vásárló 
személyazonosságának igazolását is kér
heti.

— Junlus 5. Ez a nap a magyar kir. 
Államsorsjáték legközelebbi húzásának 
napja. Idejében szerezze be államsors
jegyét (ára egész 3 P., fél 1.50 pengő),' 
akkor Önnek is esélye lehet a nyerésre! 
Főnyeremény 40.000 P.

Rádiódij mentesség. A 216.913/1941. 
K. K. M. rendelet értelmében rádiódij- 
mentességet élveznek az első osztályú 
hadirokkantak és a vakok.

Adófizetési kedvezmény a katonai 
szolgálatból hazatért kisiparosnak. A
pénzügyminiszter körrendeletben értesí
tette a pénzügyigazgatóságokat, hogy a 
katonai szolgálatból hazatért kézműves- 
iparosok adótartozásuk megfizetésére az 
adóhatóságoktól fizetési kedvezményt sj 
ezzel kapcsolatban az ellenük esetleg 
folyamatban tett végrehajtási eljárás fel
függesztését egyénileg kérhetik. A pénz
ügyi hatóságok ezeket a kérelmeket 
minden esetben a folyamodó egyéni 
viszonyainak gondos mérlegelésével és 
méltányossággal bírálják ei.

Hogyan segíthetünk 
a ímshiányon ?

Az elmúlt évek kedvezőtlen áralaku
lása, a rossz takarmánytermés és állat
járványok következtében, állattenyész
tőink és hizlalóink munkakedve, vala
mint teljesítménye alábbhagyott, ugyan
akkor a hadi eseményekkel kapcsolatban 
hús- és zsirfogyasztásunk emelkedése aj 
hústalan napok és zsirjegyek rendsze-j 
resitéséhez vezetett. Nemcsak a vendég
látó iparban lett mindennapi probléma 
az étlap összeállítása, hanem a magán- 
háztartások háziasszonyainak is napon
ként gondot okoz az ebéd- és vacsora 
kérdése.

A várva-várt tavaszi meleg a Főváros 
piacaira csalta már a különféle kerti 
veteményeket s ezekben a husszüke 
napokban ezek lesznek hivatva étkezé
seinket változatossá és Ízletessé tenni. 
Nagy feladat vár tehát kertészeinkre, 
mert a vitamindűs magyar gyümölccsel 
és kerti veteményekkel kell pótolnunk 
szükreszabott husadagjainkat.

Már tudunk olyan rendelkezésekről 
is, melyek kötelezővé teszik a beépítetlen 
budapesti és környékbeli telkeknek 
konyhakertekké való alakítását. A kony
hakertészethez azonban nemcsak szak
tudás kell, hanem elsősorban arról kell 
gondoskodnunk, hogy olyan jól müveit 
földbe kerüljenek a magvak és palánták, 
melyek tápanyagokban gazdagok és igy 
a növény teljes, gyors kifejlődése biz
tosítva van. A kertgazdaságokat évenként 
kell istállótrágyázni, azonban hogyan 
juthatna ehez hozzá a városi, vagy ki
sebb kerttulajdonos?

Más trágyaféleségről kell gondoskodni!
Az egyik legnagyobb hazai műtrágya

gyár — a Hungária Műtrágya-, Kénsav 
és Vegyi Ipar R. T. (Budapest, V., Árpád 
utca 8.) — a virág, gyümölcs és kony
hakertészek részére külön műtrágyát 
állított össze, melyet „FÓNIKA" néven 
hozott forgalomba. A „Fónika" könnyen 
oldható tömény sóban mind a három 
nélkülözhetetlen növényi tápanyagot : 
FOszfort, Nitrogént és KAlit tartalmazza. 
Miután a három tápanyagra az egyes 
növényeknek különböző arányban van

szükségük, a „Fónika" is háromféle 
összetételben kerül forgalomba. A „Fó- 
nika“-virágtáp úgy cserép, mint szabad
földi virágok, dísznövények trágyázására 
alkalmas. E virág-tápsó oldata rózsa
színű. A gyümölcsfák, bokrok műtrá
gyája a „Fónika“-gyümölcsfatápsó, mely
nek oldata sárga. A zöldszinü „Fónika" 
tápsóoldatot konyhakerti növények, gye
pek, pázsitok műtrágyázására használjuk.

Öntözzük virágainkat,gyümölcsfáinkat, 
kerti veteményeinket „Fónika" tápsó- 
oldatlal ! (x)

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton este fél 7 órakor a Pol

gárikör rendezésében folyik le a „Bu
dapest Fürdőváros" kulturfilm bemutató 
előadása kizárólag meghívott közönség 
számára. A megnyitót Rábely Miklós, a 
Polgárikör elnöke mondja, inig a beve
zető előadást dr. Groó Béla budapesti 
igazgató-főorvos tartja.

Szombaton este fél 9 órakor és va 
sárnap négy előadásban a filmszínház 
újabb kitünű magyar vígjátékot: „A Ke
gyelmes ur rokoná“-t mutatja be, ame
lyet Szitnyay Zoltán érdekes regényé
ből dr. Asztalos Miklós dolgozott át a 
filmre. Egy váratlan örökség körül forog 
a szellemes és fordulatos történet, tele
szőve pompás humorral és elragadó 
romantikával. Főszereplői a magyar 
szinészgárda legjobbjai, élükön a gyö
nyörű Simor Erzsivel, az érdekes szép
ségű Mezey Máriával és a nagyszerű 
Csortos Gyulával. Mellettük Rózsahegyi, 
Szilassy, Somiay, Greguss, Mihálytfy és 
Pethes Sándor a főszereplők.

Május 27-én, kedden a francia film
gyártás egyik világsikert aratott drámája, 
a „Külvárosi szálloda" a mozgószinház 
műsora. Az élet hajótöröttjeinek küzdel
mes életsorsát mutatja be ez a remekbe 
készült film, amelyben egy fiatal szerel
mes pár meghiúsult öngyilkosságával 
indul el az izgalmas és megható törté
net. Főszereplője a hírneves Annabella 
és a kitűnő Louis Jouvet.

Május 28-án, szerdán és 29-én, csü
törtökön izgalmas és minden mozzana
tában lenyűgöző német kalandor-film fut 
a vásznon „Dél csillaga" címen. Fősze
replője a nemrég tragikusan elhunyt La 
Jana, a gyönyörű német-mexikói táncos
nő, akinek különös finom szépsége, pom
pás termete és merész táncai minden
kit elragadnak. Az érdekes bűnügyi tör
ténet ragyogó keretet nyújt La Jana 
művészete számára. Partnerei : az ele
gáns Gustav Diesel, a széphangu Wer- 
ner Scharf, Harald Paulsen és Fritz 
Kampers.

A pünkösdi ünnepekre az „Alcazar" 
amerikai és a „Jöjjön elsején" magyar 
filmet kötötte le az igazgatóság.

S P O R T .
Tornaakadémia a gimnáziumban.
Az egyesült prot. gimnázium Sport

köre junius 8-án, vasárnap délután 3 
órai kezdettel a gimnázium udvarán 
rendezi meg évvési sportakadémidjút a 
szokott változatos programmal.

I. Felvonulás énekkel. 2. Eskü a zász
lóra. (Elmondja : Ibos J. VII. o. t.) 3. 
Szavalat : A tornászó ifjúsághoz. (Kiss 
E. IV. o. t.). 4. Szabadgyakorlatok ze
nére I—IV. o. 5. Táncos szabadgyakor
latok zenére I—IV. o. lányok. 6. Szabad- 
gyakorlatok, fiuk V—VIII. o. zenére. 7. 
Ritmikus gyakorlatok zenére 1—Vili. o. 
leányok. 8. Fegyvergyakorlatok énekkel 
és zenére VI. o. fiuk. 9. Nyújtó gyakorla
tok, fiuk. 10. Atlétikai verseny. II Kézi
labda mérkőzés I—II. csapat. 12. Volley- 
bail mérk. Gimn.—Egyetemisták váloga
tott. 13. Labdarugómérközés I—II. o. 
14. Longaméta I— II. o.

Az akadémiára belépődíj nincsen. Jó
tékony adományokat a Sportkör hiányzó 
felszerelésének kiegészítésére köszönet
tel fogad a vezetőség.

L abdarúgás.
A MOVE—RAFC csapata május 18 

án Ózdon játszott revánsmérkőzést az 
ottani OVTK ellen. Az eredmény 6:2 
(4:2) volt a helyi együttes javára. A

rimaszombati csapat az idei legjobb 
formáját játszotta ki és már 2:0 arány
ban vezetett, amikor az ózdiak kiegyen
lítettek és vezetéshez jutottak. A RAFC 
góljait Kresnye és Mokány lőtték.

Vasárnap a sportpályán a RPOS és
RME „öregjei" mérkőznek a MOVE— 
RAFC ellen. Az érdekesnek Ígérkező 
találkozás d. u. fél 5 órakor kezdődik.

Irodalom.

Ünnepnapok munkája.
— Hankiss János uj könyve. —

A kiváló debreceni professzor: Han
kiss János könyve puszta létével is 
megadja a választ arra a tévhitre, hogy 
a rádióelőadások nem illenek nyomda- 
festék alá. A maradandó értékű, gondol
kodásra serkentő rádióelöadást ki lehet 
és ki is kell adni nyomtatásban, hogy 
aki véletlenül nem hallotta, igy ismer- 
kedhessék meg vele, aki pedig hallotta 
„visszalapozhasson" benne, felidézhesse 
és megőrizhesse emlékezetében.

Hankiss János jói tudja, hogy a ma
gyar tudós a tudomány legtöbb ágában 
nem elégedhetik meg a kutatás munká
jával, a szaktudomány fejlesztésével. Ha 
Isten megadta neki a hozzávaló tehetsé
get, kötelessége, hogy a tudományt 
„népszerűsítse". Nem könnyű feladat ez 
és nem akárkinek való. Aki százezrek
kel akarja a maga tudását közölni, an
nak igen komolyan kell vennie a mon
danivalóját s azokat is, akik meghall
gatják. Á hányaveli elméskedés, a le
kicsinylő urambátyámozás mindenre jó 
lehet, csak a tudás népszerűsítésére és a 
komoly ismeretek terjesztésére nem.

Hankiss komolyan veszi a tudományt 
és komolyan a hallgatóit. Tudja, hogy 
kulturális és erkölcsi munkát végez 
egyszerre. Előadásait már úgy irta meg, 
hogy az elröppenő szó megbirja majd a 
nyomdafestékkel járó felelősséget is. 
írókról, költőkről, tudósokról, egyes köl
tői alkotásokról szóló előadásait meg
érthette legegyszerűbb hallgatója is s 
legműveltebb olvasója is talál bennük 
uj és eredeti szempontokat. Hangjának 
lelkes komolysága, stílusának tisztasága 
érdemessé teszi Hankiss mondanivalóját 
a maradandóságra.

A könyvet a Singer és Wolfner cég 
adta ki. Ára fűzve 3 P.

Uj Idők, a magyar középosztály nép 
szerti hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes sizánt 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 V* évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

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

Ismét magyar az egész Tisza, erről 
irt érdekes cikket Haltenberger Mihály 
a Búvár májusi számában. Külön érde
kessége a májusi számnak, hogy közli 
a Búvár Országos Diákpályázatának 
eredményét. A szépkiállitásu folyóirat 
Cavallier József dr. szerkesztésében és 
a Franklin-Társulat kiadásában jelenik 
meg.

A sorhajóhadnagyok fegyvere: a 
buvárhajó. A most folyó hábotu egyik 
legeredményesebb fegyverneme a ten
geralattjáró. Az Atlanti óceán diadalmas 
acélvárainak építéséről és vizrebocsáj 
tásáról közöl rendkivíil érdekes, illuszt
rált cikket a Tolnai Világlapja legújabb

száma. A magyar irók szórakoztató no
velláin, az ismeretterjesztő cikkeken 
és a szokásos érdekes rovatokon kivül 
közel száz kép található a népszerű ké
peslapban. A Tolnai Világlapja egyes 
száma 20 fillér.

Szeleczky Zita rajongói beszélnek 
a Délibáb színházi hetilap legújabb szá
mában a Szeleczky-ügyről. Minden szín
házi újdonságról pontosan értesülhet a 
kiltinő lapból a közönség. A legszebb 
és legolcsóbb színházi hetilap a Délibáb. 
Egyes szám ára csak 14 fillér.

Értesítés.
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű 

közönséggel, hogy Ha l a s s i  Gyul a

szikviz üzemét
megvettem s azt II. Rákóczi Ferenc-utca 
38. szám alatt tovább vezetem. Az általam 
gyártott szikvizet bármilyen mennyiség
ben kívánatra házhoz szállítom.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok tisztelettel

Póczos László.

A v a r r á s  m inden ágában  
dolgozom ,

munkát  vá lla lok
özv. Czakóné, Rimapart-u. 34. sz.

Elvállalok sa ját írógépemen m i n d e n f é l e
g ép irá si m unkát.

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

Keresek egy
házat megvételre
Rimaszombatban.
Cím a kiadóhivatalban. 2—2

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

WT* eladó.
Cím megtudható a kiadóhivatalban.

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

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

11/1941 vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Fiánk Gyula budapesti ügyvéd 

által képviselt Lorschy Henrik buda
pesti bej. cég javára 131 P. 72 f. tőke 
és járulékai erejéig, a budapesti köz
ponti kir. járásbíróság 1940. évi 214288 
sz. végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán 1940. évi december hó 
14-én lefoglalt 1180 P.-re becsült ingó
ságokra a rimaszombati kir. jbiróság 
Pk : 6048/1940 sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, végrehajtást szenvedő 
üzletében : Rimaszombat, Deák Ferenc 
u. 19 sz. a. leendő megtartására határ
időül 1941. évi május hó 30. napjának 
délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt rádiókat a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett el fo
gom adni.

Rimaszombat, 1941. évi május hó 5.

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

Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.


