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SZÜLETÉSNAPJÁRA.

„Fény nevére, áldás életére ! — 
a költővel együtt igy kiált fel en
nek a nemzetnek minden hű fia és 
hálatelt szívvel mond hálát a Min
denhatónak azért, hogy Kormányzó 
Urunkat erőben, egészségben meg-j 
tartotta nekünk és kérve kéri a 
Magyarok Istenét, hogy a szebb 
jövőre váró, megnagyobbodott Haza 
népeit legendás fehér lován Ó ve
zesse még el a magyar ígéret 
szent földjére.

„Fény nevére, áldás életére!“ — 
visszhangozzák a rónák és a bércek, j 
amerre magyar szó csendül ésj 
amerre még csak a lelkek beszél-j 
nek. A Felvidék, Kárpátalja, Er
dély és Bácska szive ma hango

sabban dobban össze a Duna—Ti
sza közével s a szeretet és ragasz
kodás milliónyi piros virágja be
illatozza a budai várat, ahol a leg
első magyar ember születésnapját 
egy hálás nemzet ünnepli.

De mit adhatunk mi Kormányzó 
Urunknak, aki évről-évre a legna
gyobb ajándékot; testvéreink száz
ezreit adja vissza nekünk.

Csak leborulni tudunk az Isten 
színe előtt és kérve-kérni: áldja 
meg győzedelmes kardját, tartsa 
meg egészségét és erejét, hogy 
még sok éven keresztül rakhassa 
lábai elé a s z í v  legszebb virágjait 
nemzete szeretete.

A várm egye egészségügyi
Gömör és Kishont vármegye 

Közigazgatási Bizottsága junius 
1 0 -én tartotta rendes havi ülését. 
Dr. 'Sói d ó s  Béla kormánybiztos
főispán, elnök tájékoztatta a bizott
ságot a közélelmezés terén eszkö
zölt intézkedéseiről, amelyeket az 
ülés megnyugvással vett tudomásul. 
Az elnöki bejelentések során szó- 
bakerült a jelenleg szünetelő gyors
vonat csatlakozás kérdése is, mely
nek visszaállítása ügyében a vár
megye főispánja illetékes helyen 
már lépéseket is tett. Majd az 
egyes előadók terjesztették be je
lentéseiket.

Dr. E s z e n y i  Gyula vm. tiszti
főorvos jelentése szerint várme
gyénk közegészségügyi állapota 
május hónapban kielégítő volt. A 
fertőző betegségek közül a ka
nyaró járványszerüen lépett fel, 
amennyiben 76 esetben fordult elő. 
Ezenkívül előfordult 6  vörheny, 16 
bárányhimlő, 8  szamárköhögés, 3 
hastífusz, 1 járványos agyhártya
gyulladás, 2  malária, I trahomás 
és 9 nyílt tuberkulotikus eset. Az 
április havi népmozgalmi adatok 
szerint élve 172 gyermek született, 
az összes halálozások száma 134, 
igy a havi szaporulat 38, a múlt 
év hasonló hónapjához viszonyítva 
25-el több. Május havában végre
hajtották a kötelező himlő véd- és 
ujraoltásokat, valamint szabálysze
rűen megtartották a viz- és tejvizs
gálatokat. Bejelentette a vm. tiszti-

és m ezőgazdasági he lyze te .
főorvos, hogy a vármegye 52 köz
ségében napközi otthonos étkezte
tési akció van tervbevéve, melyek
hez az Országos Nép- és Család- 
védelmi Alap étkeztetési segélyként 
250—250 pengővel járul hozzá.

H a l á s z  Sándor vm. gazdasági 
felügyelő a mezőgazdasági helyzet
ről számolt be. Áz időjárás május 
hónapban — egy-két napot kivéve 
— hideg és esős volt és főleg a 
május 5-iki fagy okozott nagyobb 
károkat a gyümölcsösökben. A nö
vénytermelést is károsan befolyá
solta a kedvezőtlen időjárás. A 
hónap vége felé azonban javult a 
helyzet, a rozs mindenütt kikalá- 
szolt, a búza pedig most kezd ka- 
lászolni. A nedves időjárás a rost
növények fejlődésére kedvező, a 
lucerna első kaszálása jó közepes 
termést adott. A réteken is hasonló 
minőségű szénatermés Ígérkezik, a 
legelők fűállománya kielégítő.

A megye állattenyésztésének 
színvonala szép fejlődést mutat, a 
tejtermelés a múlt hónaphoz vi
szonyítva kétszeresére emelkedett. 
A sertéshizlalás — többféle okból — 
úgyszólván teljesen szünetel.

Igen nagy a mezőgazdasági 
munkás iránti kereslet. A munka
bérek a lehető legmagasabbak, 
ami a termelés gazdaságosságát 
hátrányosan befolyásolja, — jelen
tette a vármegye gazdasági felü
gyelőségének vezetője.

Olaszország; hadbalépésének 
első évfordulója.

Olaszország 1940. junius 1 0 -én, 
a Németországgal kötött politikai 
és katonai szerződés betűihez és 
szelleméhez híven fegyvert fogott 
Anglia és Franciaország ellen, hogy 
síkra szálljon Európa uj rendjéért, 
melynek szükségességét az ifjú fa
sizmus hirdette meg a világon.

Azóta tudjuk, hogy a hadbalépés 
pillanatában Olaszország még nem 
volt teljesen felkészülve: amint
maga a Duce mondotta egyik be
szédjében, a történelem menete 
megelőzte a népek óhaját, de egy 
nép, amely élni és fejlődni akar, 
nem késheti le a történelem hivó 
szavát. Németország diadalmasan 
vonult fel a nyugati harcmezőkön, 
de senki sem sejthette, hogy az 
Európa legerősebb hadseregének 
kikiáltott francia haderő oly közel 
állott már az összeomláshoz. Olasz
ország a rá váró nehézségek teljes 
tudatában vetette magát a küzde
lembe és

sikeres alpesi hadjáratával 
érezhetően hozzájárult a már 
ingadozó francia ellenállás 
hirtelen összeroppanásához.

Amint az előrelátható volt, a 
Nyugat-Európából kiszorult, de a 
tengeren eltagadhatatlan fölényben 
lévő Anglia teljes erejével a ke- 
vésbbé felkészült Olaszország ellen 
fordult, hatalmas, szerencsés föld
rajzi fekvésű és mérhetetlen gaz
dagságú gyarmatbirodalmának szer
vezetét működésbe hozva az ifjú 
olasz gyarmatok ellen támadt, me
lyek szinte a háború kitörésének 
pillanatától kezdve a szó-szoros 
értelmében el voltak vágva az 
anyaországtámogatásától. De Olasz
országnak az afrikai hadszíntereken 
kívül hamarosan újat is kellett 
vállalnia.

Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
Görögország tétova és kétszínű 
politikája mögött Angliával való 
rokonszenve és együttműködése 
rejtőzött: tengereit, kikötőit, támasz
pontjait Anglia rendelkezésére bo
csátotta s közben nyilt és alatto
mos ellenséges cselekményekre ra
gadtatta magát Albániával szem
ben. Minden készen állott, hogy 
Görögország az angolokkal kar
öltve támadást intézzen Olaszország 
e balkáni erőssége ellen. Olaszor
szág október 28-án jegyzéket nyúj
tott át a görög kormánynak, mely
ben azt kérte, hogy a helyzet tisz
tázására és saját biztonságának 
érdekében megszállhasson egyes,

hadászatilag fontos görög pontokat. 
Mivel a válasz nem volt kielégítő, 
a biztos megtámadtatás megelőzé
sére, Olaszország kénytelen volt az 
Albániában szerte állomásozó hét 
hadosztályával támadásba menni 
át az akkor még négyszer akkora 
erőt számláló görög-angol erőkkel 
szemben.

A háború hosszú téli hó
napjai alatt s az év tava
szának elején Olaszország 
minden fronton egyedül har
colta a tengely harcát az 
angol birodalom és szövet

ségesei ellen.
Mindegyik frontja tengerrel volt 
elválasztva az anyaországtól : az 
utánpótlás, ember-, hadianyag- és 
élelmiszerszállítás csak azokon a 
tengereken keresztül történhetett, 
amelyeken ma még elvitathatatlan 
Nagybritánia fölénye. Csapatai, 
mint például a keletafrikai harcte
reken, a világtól teljesen elvágva, 
csak saját erejükre és hősiességük
re utalva, éhséget, szomjúságot tűr
ve, állandóan fogyó lőszerekkel 
küzdve hónapokon keresztül tartóz
tatták fel és kötötték le az ellen
ségnek mérhetetlenül nagyobb erőit, 
melyek fontosabb arcvonalakon ta
lán döntően befolyásolhatták volna 
az angol hadvezetés eredményeit.

Az olasz háború első évének le
zárása után, melynek egyes állo
másait hőskölteménybe illő epizó
dok ragyogják be és amelynek 
súlyos áldozatai a biztos győzelem 
zálogai, Olaszország joggal el
mondhatja, hogy harcával döntő 
módon járult eddig is hozzá a két 
Vezér által világosan látott terv 
végrehajtásához és a végleges, igaz
ságon alapuló rend megteremté
séhez.

Junius közepén jelenik meg az uj 
termésrendelet. A földmívelésügyi és 
közellátási miniszterek, főleg pedig az 
alájuk rendelt hatóságok állandó tárgya
lásokat folytatnak az uj termés értéke
sítésével kapcsolatban. Főleg a forga- 
lombahozatallal összefüggő problémákat 
kívánják tisztázni, hogy az értékesítésbe 
mily módon kapcsolják bele a keres
kedőcégek százait. Az uj kenyér össze
tételének és akiőrlés megállapításának a 
kérdései megfelelő intézkedéseket tesz
nek szükségessé. Fővárosi híradásból 
nyert értesülésünk szerint, a tárgyalások 
megszakítás nélkül folytak junius első 
hetében is, hogy azután tizediké körül 
kialakuljon az illetékesek felfogása és 
a minisztertanács döntését követően, 
junius közepére napvilágra kerüljön az 
érdeklődéssel várt uj termésrendelet.
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A Rimaszombati Járási Kereskedelmi 
Testület (Grémium) junius 7-ére, szom
baton este fél 8 órára hivta össze ez 
évi rendes közgyűlését. A Magyar Hi
szekegy elmondása után az elnöki bi
zottság nevében Temjük Pál nyitotta 
meg az ülést, szívélyes szavakkal üdvö
zölvén Rimaszombat város 1. fokú ipar
hatósága nevében megjelent Éva László 
polgármestert és dr. Gabonás János he
lyettes-polgármester, főjegyzőt. Miután 
azonban megállapította, hogy a közgyű
lés nem határozatképes, azt negyedórára 
felfüggesztette.

Tizenötperces várakozás után mintegy 
50 tag jelenlétében az elnök ismét meg
nyitotta a közgyűlést és részletes jelen
tésben számolt be a Grémium elnökségé
nek múlt évi működéséről. Bejelentette 
Temják Pál elnök, hogy a testület ügy
menetét teljesen át kellett dolgozni, 
melynek keresztülvitelével id .F iizy  Rezső 
nyug. főjegyzőt bízták meg. 1940 ben a 
testületnek 239 tagja volt. Sajnálattal 
jelentette be az elnök, hogy

a tagok nagyrésze hátrálékban van 
a tagsági dijak fizetésével, melyek 
behajtását a jövőben kénytelenek 
lesznek közigazgatási utón foga
natosítani.

Majd összefogásra hivta fel a kereske
dőtársadalmat, amely ma a magyarság 
egyik erős oszlopát kell, hogy képezze.

Az elnöki jelentéshez elsőnek Éva 
László polgármester szólott, köszönetét 
mondván a szépen kidolgozott beszá
molóért és az elnökség dicséretreméltó 
munkásságáért. A maga részéről a jövő
ben fokozott támogatásra tett Ígéretet. 
Felhívta a kereskedőket arra, hogy igaz 
magyar keresztény és nemzeti szellem
ben támogassák cjc is a testületet, amely
nek működését a kormányhatóságok 
továbbra is fenntartani óhajtják, ügy az 
elnök jelentését, mint a polgármester 
szavait a közgyűlés lelkes tapsokkal 
fogadta.

Hizsnyan Béla és Gémes Béla felszó
lalása kapcsán a tagsági dijak vissza
menőleges behajtása kérdésében kisebb 
vita fejlődött ki, amelyhez Temják Pál 
elnök, Éva László polgármester és idb. 
Füzy Rezső szóltak hozzá.

A vármegye kisgyiilése e hó
1 1 -én, szerdán délben tartotta dr. 
’S ó l d o s  Béla kormánybiztos
főispán elnöklete mellett rendes 
havi ülését, amelyen folyó ügyeket 
tárgyalt.

A közgyűlés végül elfogadta az elnöki 
jelentést, melynek kapcsán idb. Füzy 
Rezsői tilkü ri állásában megerősítette.

Ezután Tóth Ernő pénztáros terjesz
tette elő a muli évről szóló zárszámadást. 
1940-ben a bevétel 2613 P. 14 fill., a 
kiadás 2508 P. volt igy a készpénzma
radvány 105 P. 14 fillér. Az 1941. évi 
költségelőirányzatot 5717 P. 84 fillér 
bevételben és 5682 P. várható kiadás
ban jelölték meg. A közgyűlés a pénz
táros jelentését egyhangúlag tudomásul 
vette és a felmentvényt megadta.

A tárgysorozat további pontjai során 
a közgyűlés Dickmann Dezső volt elnök 
ama kérelmét, hogy egy peres ügyből 
eredő ügyvédi költséget részére meg
térítsenek, elvetette, miután a volt elnök 
a Testülettől ügyvédi megbízatásra elő
zetes felhatalmazást nem kért. Majd el
határozta a közgyűlés, hogy a felszaba
dulás alkalmával ismeretlen helyre elvitt 
butorzati tárgyak értékét törli a vagyoni 
leltárból és az irodahelyiség részére uj 
bútorokat szereznek be.

Ezután Temják Pál elnök az alap
szabályok értelmében benyújtotta az 
elnökség és a tisztikar lemondását. In
dítványára az ülés vezetését Gémes Béla 
korelnök vette át. Gémes Béla elsősor
ban is köszönetét fejezte ki a lelépett 
elnökségnek eredményteljes működésé
ért, amit a közgyűlés jegyzőkönyvében 
örökítenek meg. Majd kijelölte a jelölő- 
bizottság tagjait és a választás tartal
mára az ülést felfüggesztette. A jelölő- 
bizottság javaslata alapján a közgyűlés

a Testület elnökévé Temják Pál 
divatáru - kereskedőt egyhangúlag 
választotta meg.

Alelnökök Gyulai István ruhanagykeres- 
kedö és Liptay László fiiszerkereskedö 
lettek. Megválasztották ezután a választ
mány 24 rendes és 12 póttagját, vala
mint az egyes bizottságokat is.

Éva László polgármester üdvözölte az 
uj elnökséget, amelynek nevében Tem 
já k  Pál elnök mondott köszönetét és 
Ígéretet tett mindnyájuk nevében a be
csületes magyar és keresztény munkára. 
Az uj elnökség ünneplése mellett ért 
véget a közgyűlés.

sebb tartalék visszatartása szükséges. 
Ezzel szemben a japán hadvezetés azt 
az alapelvet követte, hogy lehetőleg az 
összes alkalmazható erőt fel kell hasz
nálni arra, hogy az ellenfél szárnyai tul- 
szárnyalhatók legyenek. Ennek a harc
módnak alkalmazásával el is érték, 
hogy az oroszok — szárnyaikat féltve — 
mindig visszavonultak anélkül, hogy 
tartalék erejüket igénybe vették volna. 
Ebből a tényből Csicserics vk. ezredes, 
a Monarchia oroszországi katonai atta
séja azt a következtetést vonta le, hogy 
milliós haderők alkalmazásánál az egész 
haderő bekerítése, — a hatalmas kiter
jedés és az ehhez viszonyított korlátolt 
mozgás következtében — nem lehetsé
ges, tehát

a siker elérésére célravezető egye
dül az ellenséges szárnyak túlszár
nyalása lehet.

Hölzendorfi Conrád a Monarchia 
részéről magáévá tette Csicsericsnek 
inegál la pitásait és a Monarchia erőit a 
megállapításokból szűrt tapasztalatok 
alapján vonultatta föl. Ezeket látjuk ér
vényesüli Conrád 1914-es terveinél, 
ahol a vezérgondolat mindig abban a 
törekvésben csúcsosodott ki, hogy a 
haderő egyes részeivel — a kedvező 
helyzetet és időt kihasználva — az ellen
ség részerejét megverje, majd az ellen
ség másik részereje felé fordulva, azt 
szárnyon találja és verje meg. Az erők 
egyenletes elosztása mellett ez a szárnyra 
való törekvés jutott mindig kifejezésre 
Conrád 1914-es mozgó hadműveletei 
alatt.

Schliefjen német vezérkari főnök 
ezzel szemben a megsemmisítés 
klasszikus formája mellett tört lánd-

Annak a hasznos és nemes törekvés
nek, amely a testnevelést már a legal
sóbb fokú iskolában is minél hatalma
sabb méretben kifejleszteni óhajtja, ki
fejezően megnyilvánuló tanuságtételei 
voltak az elmúlt hét végén városunkban 
lefolyt tornaünnepélyek. A felsőbb tan
ügyi hatóságok intézkedései folytán 
nemcsak Rimaszombatban, hanem a vár
megye számos nagy- és kisközségeiben 
folytak le hasonló tornaversenyek, me
lyeknek központi irányítását a m. kir. 
tanfelügyelőség intézte.

Junius 7-én, szombaton délután tar
tották meg a rimaszombati városi sport
telepen a

Rimaszombat és vidéke 
elemi iskolák ének- és 
tornaünnepélyüket.

A borús és hűvös időjárás ellenére 
nagyszámú nézőközönség kereste fel a 
hetek óta nagy előkészülettel megterve
zett ünnepséget. A résztvevő iskolák 
növendékei a helybeli állami elemi 
iskola udvarából zeneszóval, zászlaik 
alatt vonultak fel, a város utcáin nagy 
tetszést aratva. Kitűnt a sorból és 
szemetgyönyörködtető látványt nyújtott 
a helybeli leányiskola magyarruhás és 
Ízléses egyenruhába öltöztetett csoportja. 
A sportpályán a versenyzők diszmenet- 
ben vonultak el a két magyarruhás kis
lány által őrzött nemzeti zászló és a 
címerekkel feldíszített páholy előtt, 
amelyben Móricz István m. kir. tanfel
ügyelő foglalt helyet a tanfelügyelőség 
tisztviselőkarának élén.

Ezután az iskolák elhelyezkedtek a 
közös gyakorlatra és elénekelték a Ma
gyar Hiszekegyet. Majd Leporisz László 
perjései ev. tanító lépett elő és messzire 
hangzó szép szavakkal köszöntötte az 
egybegyült közönséget. Hangsúlyozta, 
hogy csak az az ország az erős, amely
nek ifjúsága testiekben és lelkiekben 
megedzett s az erős ifjúságban van a 
nemzet jövőjének záloga. A nagy hatást 
keltő beszéd végén a szónok szavaira 
a közönség és az ifjúság felállva ünne
pelte Magyarország Főméltóságu Kor
mányzóját.

Most feszült érdeklődés mellett kez
dődött meg a mintegy 400 főnyi fiú- és 
leányka közös tornagyakorlata. Nagy
szerű látvány és hibátlan pontossággal 
keresztülvitt mutatvány volt a külöm- 
böző iskolák együttes gyakorlata. Mintha 
a sok elemistát valaki egyszerre moz-

zsát és a „Cannae“ c. munkájában 
az átkarolás és bekerítés megsemmi
sítő erejét emelte ki és tüntette fel, 
mint a döntő győzelem eszközét.

Franciaország elleni tervét ennek meg
felelően építette fel. Tervét i j j .  Mcltke 
azonban felhígította a Conrád által kö
vetett egyenlő erő-elosztás formája sze
rint és igy abban a legfontosabb alap- 
gondolat, a hatalmas jobbszárnnyal vég
rehajtott bekeritő művelet leolvadt egy
szerű előnyomulássá, ami természetsze
rűen döntő sikert nem eredményez
hetett.

Az áttörési csaták már a tengerekig 
megnyúlt arcvonalak kényszerű követ
kezményei voltak, mert már csak ez 
által adódhatott mód arra, hogy az arc- 
vonalakat mozgásba hozva gyors dön
tést kényszerítsenek ki. A döntéshez 
azonban hiányzott már mindkét félnél a 
szükséges erő és azoknak átütő moz
gékonysága.

Ezzel szemben a mai német hadveze
tés visszatért az ősi elvhez és megte
remtette a páncélos seregtestekben azt 
a hatásos eszközt, amely a világháborús 
mozdulatlanság tehetetlenségét leküzdve, 
hatalmas tulsulyképzésével áttörte és 
bekerítette az ellenfél erejét és azt meg
törve, gyors megadásra kényszeritette. 
Ez a német hadvezetés leghatalmasabb 

| sikere.

gáttá volna, úgy lengettek a karok, moz
dultak a lábak és csattogtak össze a 
kezek a cigányzenekar indulóira és a 
gyakorlatot vezető Zólyomi Pálné rima- 
szombati leányiskolái tanítónő vezény
szavaira. Mintha a jó Isten is örömét 
lelte volna a gyönyörű látványban, mert 
az egész nap borús égen egyszerre szét
oszlottak a fellegek és mosolyogva bujt 
elő a nap. A nagyszerűen előadott és 
nagy tapssal fogadott közös szabad- 
gyakorlat után a közös énekkar szerepelt 
Nddassy Dénes balogpádári ev. tanító 
vezénylete mellett jól betanított és össz- 
hangzatos magyar nótákkal. Mintegy 
280 fiú- és leány éneke szárnyalt édes- 
busan, majd vidáman a magas ég felé. 
Majd az egyes iskolák adták elő egyéni 
ének- és tornaszámaikat. A rimaszom
bati fiúiskola egészen újszerű torna
gyakorlatait Szabó Istvánná tanította be, 
mig az énekkart Miskolczy Márta ve
zényelte. A rimaszombati leányiskola 
énekkara dr. Szilassyné-SmM Jolánnak 
engedelmeskedett. A jánosi iskolák mu
tatványait és énekszámait Sebő jános 
állami és vitéz Farkas Márton ref. ig.- 
tanitók vezették. A balogpádáriak Nddassy 
Dénes vezetése mellett szerepeltek. A 
tamásfalvai iskola énekkarát Michna 
Ilona dirigálta. A mezőtelkesi iskola 
egyéni torna- és énekgyakorlatait Far
kas Antal vezette, mig a zeherjei iskola 
Csobó István kezének engedelmeskedett. 
Valamennyien elragadó egyéni izt és a 
megkívánt pontosságot nyújtották. Az 
újdonság erejével hatottak a tornával 
kisért énekszámok. A közönség lelkes 
tapsokkal jutalmazta a kedves gyerme
kek és a derék tanítók sikeres szerep
lését.

A 15 pontból álló műsor utolsó szá
ma, egyben az egész ünnepség fény
pontja a rimaszombati leányiskola ma
gyar tánca volt, amelyet Pásztor Mária 
tanítónő tervezett és tanított be. Mintha 
a zöld gyepen ezer és ezer színes virág 
fakadt volna ki a szebbnél-szebb ma
gyarruhába öltözött leánykákkal, akik 
művészi készséggel, magyaros lendület
tel, szivet és lelket gyönyörködtetően 
járták el a magyar embernek oly ked
ves táncokat. A nap is ragyogó suga
raival öntötte el a szinponipás képet, 
amely felejthetetlenül bevésődött a né
zők szivébe.

Sebő János jánosi tanító, aki az egyes 
számokat konferálta, köszönte meg a 
közönség érdeklődését, majd a nemzeti 
imádság felemelő hangjaival és katonás

Haditapasztalatok értékelése.
(*) A hadviselésnek ősidők óta leg

főbb célja az ellenség megsemmisítése 
volt. Minden hadakozó fél, minden kor
ban arra törekedett, hogy ezt a célját 
lehetőleg a legkevesebb vesztességgel 
és a legrövidebb utón érje el. E törek
vések következménye volt, hogy a felek 
az ellenségnek mindig a leggyengébb és 
legérzékenyebb pontját és felületét ke
resték. Ez nem lehetett más, mint a 
felállított haderők oldala és háta.

A világtörténelem döntő csatáiban az 
ellenséges haderő vagy teljesen meg
semmisült, vagy fogságba került, vagy 
olyan nagyarányú veszteségeket szen
vedett, hogy a harc folytatására képte
lenné vált. És

ha e döntő csatákat szemügyre 
vesszük, azt látjuk, hogy ezek nagy 
része az ellenség átkarolásának, vagy 
bekerítésének az eredménye volt.

A katonai vezetés mindenkor első
sorban az ellenség bekerítésére töreke
dett. És ha ez nem is volt lehetséges, 
akkor legalább a haderő szárnyát igye
kezett támadni és átkarolni. Ezt az elvet 
Iájuk érvényesülni a napóleoni, valamint 
a moltkei vezetésnél, akik e műveletek 
klasszikus mesterei voltak.

Minden háború az előző háború 
tapasztalatai és tanulságai alapján 
indul meg, melyet a haladás és 
fejlődés teremtette korszerű eszkö
zök formálnak át és tesznek mindig

változatossá és újszerűvé.
Történelmi tanulságok szerint minden 

háború befejeztével hatalmas tudomá
nyos munka indul meg úgy a győztes, 
mint a vesztes félnél annak kikutatására, 
hogy mi volt a győzelem, illetve a ve
reség közvetlen oka és mily eszközök 
és újabb rendszabályok szükségesek 
ahhoz, hogy a jövőben a győzelem le
hetősége fenntartható, illetve a vereség 
elkerülhető lehessen.

E kutatások leszűrt eredményei, vala
mint a tudományos technika haladása 
hozza azután magával azokat a kiegé
szítéseket, fegyvereket és elméleti, va
lamint gyakorlati rendszabályokat, ame
lyeket alkalmazva, minden háborút — 
kezdeti formájában — az előző formá
jától megkülönbözteti.

Ha szemügyre vesszük a századunk 
eleje óta lezajlott háborúkat, akkor a 
nagyhatalmak szembenálló milliós töme
geinek hadműveleteinél elsikkadni érez
zük azt a rendkívül fontos törekvést, 
hogy az ellenfél erejét bekerítve, meg
semmisítsék. Vájjon mi idézhette elő 
ezt a látszati változást és mely körül
mények hozták azt magukkal ?

A 1904—1905-iki orosz-japán háború 
milliós tömegekkel indult meg. Az orosz 
katonai vezetés ama hadászati alapelv 
mellett indította ezt a háborút, hogy a 
csaták alatti bizonytalanság és várható 
meglepetések ellensúlyozására minél erő-

A Kereskedelmi Testület 
közgyűlése megválasztotta uj vezetőségét.

Nagyszerűen sikerültek az elemi iskolák ás a 
polgári leány- ás fiúiskola tornaűnnepáiyei.
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Keressünk gyógyulást, üdülést és szórakozást a 
korszerűen átépített kiváló gyógyhatású

p a r A d - f  ü  r d o b e n .
Idény május 14—szept. 30-ig. Föidény július— 
augusztus hónapban. Arzénvasas -tim sós és 
szénsavas fürdők. Modern vizgyógyintézet
Ivókúrák. Hegyi strand. 300 tolyóvizes szoba. 
126 hold park. Diétás ellátás. Elsőrendű konyha 
uj vezetéssel. Föidényi 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 .

elvonulással véget ért a rimaszombati 
és vidéki iskolák „első szárnypróbálása", 
amely azonban minden tekintetben ki
állotta a legigényesebb kritikát is. Hi
szen úgy az ünnepélyt előkészítő tan
erők, mint az ifjúság hetek óta fárad
hatatlan munkával készültek erre a nagy 
napra. Amilyen elismerés illeti a kis nö
vendékeket, olyan dicséret jár tanitóik 
nagyszerű munkájának. Odaadó szerete- 
tük, tanítói lelkűk melegsége vezette 
fiaikat munkájuk elvégzésében, amiért 
megérdemelt jutalom volt a teljes er
kölcsi siker.

A fentemlitetteken kivül a tornaünne
pély sikeréhez hozzájárultak még Golda 
Irén rimaszombati, Csipkay Aranka ta- 
másfalvai tanítónők és Homolya László 
dúsai tanító, mig az egész rendezés át
fogó munkásságát Szakáll Lenke rima- 
szombati leányiskolái igazgató-helyettes 
és Horváth Lajos fiúiskolái igazgató, 
szakfelügyelő végezték fáradhatatlan 
ügybuzgósággal és páratlan szeretettel.

A rimaszombati állami 
polgári fiú- és leány
iskola tornaünnepélye

junius hó 8-án, vasárnap délután folyt 
le a városkerti sporttelepen. A baljós
latú Medard-napi déli nagy zivatar után 
megjavult az idő és ezúttal is hatal
mas tömeg kereste fel a sportpálya 
tribünjét, amelynek díszpáholyában meg
jelent Kovács Rezső m. kir. őrnagy is, 
mint a Levente Egyesület képviselője. 
Ez az ünnepély ugyancsak a lelkiisme
retes és öntudatos munka jegyében 
állott és messze felülmúlta az intézet 
múlt évi tornaversenyét. Már a verseny
zők felvonulása a városon át magán 
viselte a fegyelem és sportszerűség jel
képeit. Az újdonság erejével hatott a 
nemzeti színekkel feldíszített kerékpáro
sok szakasza, az egyforma mezbe öl
töztetett leányok és fiuk csapatának 
katonás felvonulása pedig büszke öröm
mel töltötte el a szülők és az érdeklő
dők szivét.

A Magyar Hiszekegy eléneklése után 
Kiihne László tanár vezetése mellett a
111—IV. osztályos fiuk zenére zászlós 
szabadgyakorlatokat, az I—II. osztályú 
fiuk pedig egyéb gyakorlatokat mutattak 
be, amelyek igen sok tornászkészséget 
és formaérzéket kívántak. Majd bájosan, 
finom kellemmel szerepeltek a leány
iskola 1-—IV. osztályának növendékei. 
Mutatványaik hullámzó ritmussal és ki
tünően érvényesülő harmóniával egye
sültek és viharos tapsokat arattak. A 
60 m. síkfutás izgalmas versenye után 
a leánycsapat nagyszerűen sikerült ta la j
gyakorlatokat és ugróversenyt mutatott 
be. A már artistaszámba menő, precíz 
pontossággal és nagy biztonsággal el
végzett gyakorlatok Horváth Irén tanárnő 
szaktudását dicsérik. A nagyszerűen 
szereplő leánykák közül egyéni gyakor
lataikkal kiváltak Csefo Magda, Bottá 
Lenke, Drucker Erika II. és Klein Edit
IV. o. tanulók, akik már a mozgásmü- 
vészet magasabb iskoláját tárták elénk. 
A fiuk tréfás versenyszámai és az érde
kes stafétafutás után 18 válogatott 
leányka karikagyakorlata következett. A 
szereplők fele talpigérő rózsaszínű, fele 
pedig égszínkék ruhában díszelgett, ke
zükben fehérre festett karikával. Meg
jelenésük nagyszerű látványt nyújtott és 
szinte leryügöző erővel halott. A halk 
ritmusú zenére, minden vezénylet nélkül, 
a leánykák változatos formáka' mulattak 
be, színvonalas és művészi lendülettel. 
Sikerük őszinte és teljes mértékben 
megérdemelt volt. Majd Kühne László 
vezetése mellett az I—IV. osztályos fiuk 
kerékpáros gyakorlatai következtek. Ka
tonás pontossággal és fegyelmezettség
gel oldották meg az edzett izrnu fiuk 
feladataikat. Bizonyos, hogy valameny- 
nyiökből kitűnő levente és majdan 
nagyszerű honvéd válik. Végül a leány
csapat mogyer tánca került sorra. A 
májusfa körül lejtetiék el táncaikat a 
bájos leánykák igazi magyaros érzéssel 
és kifejező erővel. Nemcsoda, ha a lel

kes hangulatban lévő közönség táncukat 
megismételtette.

A színes és meleg ünnepség végén 
ár. Szeifarth Vilmos, a polgári iskola 
minden szépért és nemesért lelkesedő 
igazgatója köszönte meg a közönség 
meleg érdeklődését. Majd a csapatok 
katonás rendben helyezkedtek el és el
énekelték a Himnuszt. A programmsze- 
rüen lefolyt és gördülékenyen megren
dezett ünnepség előkészítésén az igaz
gatóval az élén résztvett az intézet egész 
tanári kara. Mellettük azonban külön 
leges elismerés illeti a tornaszámokat 
betanító és azokat levezető két kiváló 
tanerőt. Mindketten csak ebben az esz
tendőben foglalták el az intézetben helyei
ket. Horváth Irén testnevelési tanárnő 
személyében, aki az egész ünnepély 
alatt a háttérben irányította tanítványait, 
nagyszerű szakeröt ismerhettünk meg. 
Első szereplésével bebizonyította, hogy 
igazi apostolnője a testedzés kultuszá
nak és annak titkait a mai idők mód
szereivel ülteti át növendékei fogékony 
ielkébe. Hasonló elismerés i,leti Kiihne 
László tanárral együtt, aki a tudós és a 
sportember rajongását egyforma szeretet
tel hordja magában az ifjúság észszerű 
nevelése érdekében.

Amidőn a múlt hét végének az „ép 
testben ép lélek" elvének megvalósí
tására rendezett tornaünnepélyeket tel
jes megelégedéssel és örömmel iktat
juk városunk jól sikerült rendezései 
sorába, meg kell még említenünk, hogy

az egyesült prot. gimnázium torna
akadémiáját,

amely szintén vasárnap délutánra volt 
kitűzve, az esőzés folytán felázott talaj 
miatt junius 15-re, vasárnap délután 3 
órára halasztották el.

H Í R E K

Gyermekjátszótér létesül Rima
szombatban.

Dr. 'Sóldos Béla kormánybiztos- 
főispán közbenjárására a m. kir. 
vallás- cs közoktatásügyi miniszter 
még az elmúlt esztendőben 2000 
P. segélyt utalt ki Rimaszombat 
városának megfelelő gyermekjátszó
tér létesítésére. Ugyancsak főispá
nunk azt is kieszközölte, hogy a 
minisztérium az elmúlt héten 2210 
P. értékű játszószert ajándékozott 
a gyermekjátszótér számára. A já t
szószerek között van egy nyolcülé
ses, forgós, golyóscsapágyas, telje
sen zárt, hordozható karusszel, egy 
láncos ülöhinta állvány hat hintával, 
négy darab billenő hinta, egy három 
méter hosszú görgős csuzda és egy 
négyágú körhinta.

A szülök bizonyára a legnagyobb 
örömmel fogadják főispánunk gon
doskodását, mert ha a játszótér a 
Blaha-ligetben hamarosan elkészül, 
úgy a gyei ekek nemcsak a leg
egészségesebb környezetben, de a 
legmodernebb játékszereken való 
játszadozással tölthetik majd el a 
szép nyári napokat.

Kívánatos, hogy a város Bla- 
ha Lujza mellszobrát a kát. templom 
mellől mielőbb az eredetileg terve
zett helyre, a Blaha-ligetbe helyez
ze át, hogy még a játszótér meg
nyitása előtt átmenjen a köztudatba 
a Blaha-ligei kedves elnevezés. A 
gyerekek már ne a régi temetőbe, 
hanem a Blaha-ligetbe menjenek 
játszani.

Ha a Blaha-ligetben megfelelő 
sétautakat is létesít a város, úgy 
az hamarosan nagyoknak és kicsi
nyeknek a legkedvesebb tartózko
dási helye lesz. így mentesíti a 
Tompa-parkot, ahol jó  időben már 
alig férnek el a pihenő emberek. 
Az uj intézmény pedig gyermekeink 
egészségesebb fejlődését lesz hivat
va biztosítani.

Közellátási értekezletek. D r. Laky  
Dezső m. kir. közellátási miniszter az 
elmúlt hét végén Budapesten értekezlet
re hivta össze a közellátási kormány- 
biztosokat. Az értekezleten megjelent dr. 
’Sóldos Béla, Gömör és Kishont vár
megye kormánybiztos-főispánja is. Az 
értekezleten a kormánybiztosok beszá
moltak a hatáskörükbe tartozó területek 
közélelmezési helyzetéről, majd a mi
niszter tájékoztatta a kormánybiztosokat 
azokról a feladatokról, amelyek a köz
ellátás terén az uj termés betakaritásáig 
megoldandók lesznek.— A budapesti ér
tekezlet nyomán dr. ’Sóldcs Béla kor
mánybiztos-főispán junius 10-én, kedden 
délután Rimaszombatban a vármegyehá
zán beható tanácskozásokat folytatott a 
járások főszolgabiráival és a megyei vá
rosok polgármestereivel a közellátás 
kérdéseiről.

Vitéz Lukács Béla megkapta a 
Nemzetvédelmi Keresztet. Vitéz nagy
bányai Horthy Miklós kormányzó a múlt 
héten kijelölte az általa alapított Nem
zetvédelmi Kereszt Káptalanjának tag
jait. Ezek sorába került vitéz Lukács 
Béla ny. államtitkár, m. kir. titkos taná
csos is, akinek a Kormányzó személye
sen nyújtotta át a Nemzetvédelmi Ke
resztet.

Űrnapjának méltó megíinnep ése — 
a kedvezőtlen időjárás ellenére is — a 
hagyományos formában történt meg. 
Végre ez évben először sikerült körme
netet tartani, melynek ideje alatt szüne
telt az egész napos esőzés. A körmenet
ben Radány Lajos esperes-plébános vitte 
az Oltáriszentséget a papság és az apáca
rendbeliek segédlete mellett. A baldachin 
előtt, amelyet négy érettségiző diák vitt, 
magyar- és fehérruhás leánykák hintet
ték a virágot, mögötte pedig a hatósá
gok képviselői: dr. Horváth Árpád alis
pán, vitéz Rajháthy Sándor alezredes, 
Éva László polgármester és vitéz dr. 
Bükky Jenő rendőrkapitány haladtak a 
katolikus testületek és a hívők hosszú 
sorának az élén. Résztvettek a menet
ben az iskolák, a huszárok diszszakasza, 
a leventeoktatótanfolyam diszszázada és 
a cserkész fúvószenekar is. A körmenet 
után a kivonult katona és levente ala
kulatok diszmenetben vonultak el vitéz 
Rajháthy Sándor alezredes előtt.

Bírósági kinevezések. Magyarország 
Kormányzója dr. Böszörményi-Nagy Béla 
sátoraljaújhelyi ügyvédet a rimaszombati 
kir. törvényszékhez tanácselnökké, dr. 
Réti-Szabó Gábor rimaszombati kir. tör
vényszéki titkárt a szerencsi kir. járás
bírósághoz járásbiróvá kinevezte.

Tűzharcos disztáborozás a Kor
mányzó Ur tiszteletére. A Magyar 
Tűzharcos Szövetség rimaszombati helyi 
csoportja, mint értesülünk, vitéz Horthy 
Miklós Kormányzó Oföméltóságdnak, a 
Szövetség fővédnökének születésnapja 
alkalmával junius hó 17-én, vagy 18-án 
este disztáborozást rendez.

Egyházi kinevezés. Bubnics Mihály 
rozsnyói megyéspüspök Diczky Pál 
rozsnyói hitoktató-segédlelkészt a tor
naijai újonnan szervezett plébánia ad
minisztrátorává nevezte ki.

Közgyűlés. Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nőegyesülete junius hó 19-én, 
csütörtökön d. u. 5 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését a Rimaszombati 
Takarékpénztár igazgatósági termében.

Búcsú az iskolától. Ezen a héten az 
egyesült prot. gimnázium érettségiző 
diákjai és a kis elemisták búcsúztak el 
az iskolától. Junius hó 7-én, vasárnap 
délelőtt a diákmise keretében dr. Bányai 
József r. kát. hittanár mondott szivhez 
szóló búcsúbeszédet a maturandusok- 
hoz, mig az elemi iskolai tanulók szom
baton reggel mondottak templomaikban 
felekezetek szerint hálaadást a jól vég
zett munkáért.

A HONSz helyi csoportja évi rendes 
közgyűlését junius 22 én, vasárnap d. u. 
3 órakor tartja a Polgárikör emeleti 
különtermében.

Magyar kötvényekre cserélik át a 
volt cseh szlovák címleteket. A hiva
talos lap keddi száma közölte a m. kir. 
pénzügyminiszter rendeletét, mely sze
rint a volt cseh-szlovák államadósági 
címleteket 4—5 százalékos magyar tör
lesztési járulékkölcsönkötvényekre cse
rélik át. A bejelentési határidő ez év 
julius 31.

Iskolai hírek.
Beiratkozás a gimnáziumba. A ri

maszombati egyesült prot. gimnázium 
junius hó 22-én, vasárnap tartja évzáró 
ünnepélyét az intézet tornacsarnokában. 
A jövő 1941—42. tanévre szóló beiratá
sok junius 23—24. napjain délelőtt 8 — 
12 órákban lesznek. Az 1. osztályba je
lentkező tanulók szüleik kíséretében 
jöjjenek és hozzák magukkal elemi isko
lai bizonyítványaikat, keresztlevelüket 
és himlőoltási, 12 évnél idősebbek pe
dig ujraoltási bizonyítványukat. A be
iratkozáskor 20 P. beirási dijat kell 
fizetni. Az 1. osztályba az vehető fel, 
aki szeptember 15 ig a 10-ik életévét 
már betölti, de a 13-ikat még nem.

Érettségi vizsgák. A rimaszombati 
egyesült prot. gimnáziumban junius hó 
9-én, hétfőn kezdődtek meg az ez évi 
szóbeli érettségi vizsgák Varga Imre 
ref. lelkész elnöklete mellett. A vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumot Faragó 
László nyug. gimnáziumi igazgató képvi
selte. Az érettségi vizsgák, amelyekre 
az Írásbeli vizsgálatok eredménye alap
ján 39 jelöltet engedtek, pénteken dél
után értek véget. Az érettségi eredmé
nyéről a jövő számunkban számolunk be.

Beiratások. A polgári fiú- és leány
iskolában junius 26-án az I., 27-én a 
többi osztályokba; az állami elemi fiu- 
és leányiskolákban junius 16-án és 17-én 
délelőtt, a tanonciskolába pedig ugyan
akkor délután 2—6-ig lesznek a be
iratások. * *

Halálozás. Özv. Hagetter Lajosné sz. 
Brady Mária 82 éves korában junius hó 
10-én Rimaszombatban meghalt. Elhuny
tét leánya: Imrecze Györgyné és kiter
jedt rokonság gyászolja. Temetése junius
12-én ment végbe nagy részvét mellett.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várm e
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Változás a Kassa—Losonc társas- 
gépkocsijárat menetrendjében. A Kas
sa—Losonc MÁVAUT társasgépkocsi- 
járat menetrendjében némi változás állott 
be. Az autóbusz Kassáról pontban 16 
órakor indul és Rimaszombatba 19 óra 
47 perckor érkezik. A Losonc—kassai 
járat menetrendje (indul Rimaszombat
ból 6 óra 33 perckor, érkezik Kassára 
10 óra 20 perckor) változatlan maradt.

*Nyári mulatság. Az Iparoskör mellett 
működő Magyar Iparosasszonyok Köre 
julius hó 6 ikán a székház udvarán 
nyári mulatságot rendez. A rendező 
gárda, élén Vondra Jánosné elnöknővel 
már is elkezdte munkáját és mindent 
elkövet, hogy kedves közönségének 
emlékezetes és kellemes órákat szerez
zen a belső nyári mulatsággal.

Aluminium pénzzel cserélik ki az 
1 és 2 pengős papírpénzeket. A Ma
gyar Nemzeti Bank a közeljövőben alu
míniumból vert 1 és 2 pengős váltó
pénzeket hoz forgalomba. A könnyű 
fémből készült érmékkel a gyorsan szét- 
málló papit egy- és kétpengősöket cse
rélik majd ki.

Üzérkedett a régi ékszerekkel — egy 
évi börtönre Ítélték. Davidovics Ferenc 
44 éves nagybocskói születésű és ille
tőségű, volt rimaszécsi órás és ékszerész 
az 1935—36. években különféle ékszere
ket, tört aranyat és ezüstöt fogadott el 
azzal, hogy ezekből uj ékszereket készít, 
a  rendeléseket azonban Davidovics nem 
teljesítette, hanem az aranyat és a régi 
ékszereket saját céljaira felhasználta, 
vagy eladta. Ilyen módon több mint 100 
embert károsított meg. Ezeknek feljelen
tésére még a cseh-szlovák megszállás 
idején eljárás indult Davidovics ellen, 
akit most a rimaszombati magyar kir. 
törvényszék vont felelőségre 95 rend
beli sikkasztás és 9 rendbeli csalás 
büntette miatt. Dr. Lakatos Lajos kir. 
törvényszéki tanácselnök, mint egyes 
biró foglalkozott az üggyel és Davido- 
vicsot 84 rendbeli sikkasztás bűntettében 
bűnösnek mondotta ki, mig a csalások 
bűntettének vádja alól felmentette. A 
kir. törvényszék Davidovicsot 1 évi és 
3 hónapi börtönre Ítélte, 5 évi hivatal- 
vesztéssel és politikai jogainak felfüg
gesztésével. A büntetésből a csehszlovák 
amnesztia rendelet alapján a bíróság 1 
hónapot elengedett. Az Ítélet jogerős.
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A Polgárikörben minden vasár- és 
ünnepnap frissen csapolt sör!

Az egész országban megkezdődött 
a vas- és fémgyűjtés. Az erdélyi vas- 
napokkal párhuzamosan az ország egész 
területén folytatják a „vasnapok“-at. A 
most folyó erőteljesebb mezőgazdasági 
munkálatok miatt a Vas- és Fémgyüjtő 
egyelőre csak a nagyobb városokban 
rendezi meg a gyűjtést. Az iskolai vizs
gák befejezésével a tanulóifjúság is job
ban bekapcsolódhatik mindenütt a mun
kába.

Julius 6-án lép életbe a jobboldali 
közlekedés. Megírtuk, hogy a közeljö 
vőben Magyarországon is bevezetik a 
jobboldali közlekedést. Most a m. kir. 
belügyminiszter leiratot intézett a tör
vényhatóságok tisztviselőihez, amelyben 
közölte, hogy Budapest és környéke ki
vételével a jobboldali közlekedés már 
julius 6-án életbelép.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap művészi ér

tékű magyar filmujdonságga! kedveske
dik a filmszínház közönségének. Az 
idény egyik legnagyobb sikerű darabja, 
a „Tóparti látomás", amelynek forgató- 
könyvét Zsigray Julianna, a neves Írónő 
és Kalmár László, a kitűnő rendező al
kották. A szellemes történetet bájos ro
mantika és finom erotika szövi át. Két 
asszony küzd a híres szobrászért, akit 
megbabonázott egy ódon várkastély 
tavának éjfélen fürdözö nimfája. A sze
relmi és leiki vívódásokon végül győ
zelmet arat a s z í v  asszonya. Nagyszerű 
külső fölvételek, pompás zene, amelyeket 
már az egész országban dúdolnak, te
szik felejthetetlenné a legújabb magyar 
filmremeket, melynek főszerepeit Tolnay 
Klári, S'tnor Erzsi, Jávor Pál, Rajnay 
Gábor, Makláry Zoltán vezetésével a 
legjobb magyar színészek játszák. A 
film előadásait csak felnőttek nézhetik 
meg.

Junius 17-én, kedden régi kedves is
merősünket, a rettenthetetlen bátorságu 
Harry Pielt láthatjuk a „Halá!ugrás“-ban. 
Az érdekfeszitö német kalandorfilm a 
cirkusz világában játszódik le. Az UFA- 
hiradó folytatja a görög harctérről fel
vett riportképeket.

Junius 18-án, szerdán vonzóerejü fran
cia filmdráma kerül sorra „A zsarnok" 
címen, amely Alfréd Neumann világsi
kert aratott „Oroszország" cimü regé
nyének filmváltozata. I. Pál orosz cár 
tragédiája Harry Baur erőteljes játékában 
kerül a vászonra és mindvégig leköti a 
néző figyelmét.

Junius 19-én, csütörtökön a világhírű 
amerikai újdonság: az „Örökké", a nagy
szerű élményt jelentett „Várlak..." test
vérfilmjének előadása jelent eseményt. 
Egy cigányfiu csodálatos szerelme virág
zik ki ebben a mesteri filmben a sze
relem igazi himnuszává. Főszereplői a 
szépséges Merie Oberon és Laurence 
Olivier, az operaénekesből fiimnagyságra 
emelkedett kiváló amerikai szinész.

A jövő hét szombatján és vasárnapján 
Csortos Gyula nagy filmje: „a Vissza az 
utón" előadása igér páratlan szenzációt.

S P O R T .

A Törekvés vezetősége.
Két hét előtti számunkban közöltük 

az újonnan megalakult Rimaszombati 
Törekvés SE elnökségét. Most pótlóan 
adjuk a vezetőség tagjainak névsorát: 

Pénztári ellenőrök: Vitéz Vaskői Károly 
és Éliás István. Pályapénztárnokok: Kor
nél Samu, Szép'aky Pál, Gecse Sándor 
és Kalcsó Károly. Pályaellenőrök. Som- 
merling József, Gulyás János, Kovács 
Béla és Karkusz János. Szertár- és pálya 
felügyelő : Rappaport Tibor. Szakosztály- 
vezetők: birkózás: Futó Géza, labdarúgás: 
Pohoczky László, tennisz és té lisport: 
dr. Horváth Elemér, sportlövészet: Molnár 
Sándor, asztali-tennisz: Vadady Sándor,

kerékpár: Dubovszky László, vitorlázó- 
repülés: Jankó- Brezovay Miklós.

Választmány: 27 tag, intéző bizottság: 
9 tag.

Tagjelenfkezéseket Kaloesay Kornél 
főtitkár (Deák Ferenc-u, Drogéria) fo
gad el.

L abdarúgás. -
A Törekvés junius 16-án, hétfőn este 

az Iparoskörben taggyűlést tart.
Korlát! Levente SE — Rimaszom

bati Törekvés 3:2 (1:2). A Törekvés 
csapata az elmúlt vasárnap Korlátiban 
az ottani jóképességü leventecsapat el
len szerepelt és váratlan vereséget szen
vedett. Az első félidőben az RTSE ve
zetéshez jutott, később azonban csapatát 
felforgatta, amikor is a helyi együttes 
kiegyenlített és öngól révén győzött. A 
Törekvésen már meglátszott az összjá- 
tékra való akarat, azonban a második 
félidőben kiütköző régi hibák elütötték 
a győzelemtől. Legjobb emberei Szabó 
kapus, Klincsák és Vályi voltak. Ez 
utóbbi szerezte a két gólt is.

Űrnapján Rimaszombatban a Törek
vés 5:1 (2:1) arányban revansot vett a 
korlátiakon.

B irkózás.
A Rimaszombati Levente Egyesület

junius hó 29-én a helybeli „Három 
Rózsa“-szá!Ioda nagytermében levente 
birkózóversenyt rendez „Rimaszombat 
város bajnoka" cimért.

Irodalom.
H atvan  esztendő.

Az Országos Magyar Sajtókamara 
kiadása.

Most hagyta el a sajtót Bállá Antal 
hírlapíró szerkesztésében a Magyar Hír
lapírók Országos Nyugdíjintézetének tör
ténete „Hatvan esztendő" címen. A ki
tünően megszerkesztett, mintegy 140 
oldalas könyv vezetöhelyen foglalkozik 
az elmúlt 60 esztendő történeti távlatá
val, rámutatva „A kor és ujságiró" feje
zetében a sajtó és a társadalom kapcso
latára, a jövőjükért aggódó újságírók 
héroszi küzdelmére, mellyel megvetették 
alapját 1881-ben a ma már jubiláris 
intézetnek. A hat évtized alatt átalakuló 
világ rendszerében hasonult a sajtó és 
ennek megfelelően többször változások 
állottak be a nyugdíjintézet szervezeti 
felépítésében is. A szépen megindult 
fejlődést megszakította a világháború, 
az értékpapirkészlet csökkent és a nyug
díjintézet közgyűlései veszteségekről 
számollak be. Válságos idők hosszú so
rát tárja elénk az érdekes könyv, bősé
ges statisztikai adatokkal alátámasztott 
beszámolójában. A válságos évek után 
leveldi-Kozma Miklós elnöksége uj szint 
hozott az intézet életébe, amely ma, 
hatvan éves jubileumán méltán kérhet 
támogatást a magyar társadalomtól, 
amelynek mindig és minden körülmé
nyek között hűséges munkásai voltak 
az újságírók.

Kína sorsa három nő kezében.
Európában kevesen tudják hogy a négy- 
százmillió lakosú Kina sorsa évtizedek 
óta három nővér: a Mayling-leányok 
kezében van. A Mayling-leányok karrier
jéről, Kina sorsának irányítóiról, rend
kívül érdekes, képekkel illusztrál! cik
ket közöl a Tolnai Világlapja. Egyes 
száma 20 fillér.

A nyár minden színházi érdekes
ségét megtalálhatjuk a Délibáb színházi 
hetilap legújabb számában. A legszebb 
és legolcsóbb színházi hetilap ára csak 
14 fillér.

Ázsia igy hirdet. Az ázsiai reklám 
még régebbi, mint az európai és mint 
ilyen érdekes és eredeti ötletességü az 
európai szem számára. Tiszai Andor 
színes, mindvégig lüktető hangú riport
ban számol be Ázsia hirdetési módjai
ról gróf Bethlen Margit népszerű képes 
szépirodalmi lapjának, az Ünnepnek 
most megjelent uj számában. Az album 
alakú Ünnep ezúttal is gondos tárházát 
nyújtja a nívós és szórakoztató olvasni
valóknak és remek képeknek. Az ünnep

előfizetési ára negyedévre 2 pengő 40 
fillér. Mutatványszámot kívánatra kész
séggel küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VII. Dohány-u. 12.

A Párisi Divat junius! számában 
minden olvasó megtalálja Ízlésének ki
elégítését. Gyönyörű nyári ruhák, strand 
ruhák és szebbnél-szebb gyerekruhák 
mellett a kézimunka részben magyaros 
hímzésű térítők, Ízléses filé-minták és a 
legapróbb gyermekeknek való kötött 
holmik között válogathat tetszése szerint. 
Az irodalmi részben az uj magyar Írók 
elbeszélései az érdekes folytatásos re
gény és remekbe készült külföldi Írók 
művei között a háziasszonyoknak idő
szerű tennivalókról, gazdaságos főzésről 
és a célszerű szépségápolásról ir. Meg
jelenik minden hó 1-én. Ára 60 fillér.

A Bácska tegnapi arca tűnik elénk 
abból a sok képpel díszített tanulmány
ból, amelyet Fekete Lajos irt a Tükör 
most megjelent számának irodalmi ré
szében. Á Tükör „naplója" és a válto
zatos szemlerovatok érdekesek, mint 
mindig. A szép folyóiratot dr. Révay 
József szerkeszti és a Franklin-Társulat 
adja ki.

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 ' / t évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujségom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij >/* 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, 
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.

Ú ri m ellé kfo gla lko zá s. szorgal
mas és állandó képviselőt keres magas 
jutalék mellett Rimaszombat és vidékére 
31 éve fennálló fuvarievél-feliilvizsgáló 
iroda. A képviselő teendője: az itteni 
kereskedőknél havonta a vasúti fuvar
leveleket összeszedni és a kereskedők 
érdekében azokat, a fizetett fuvardijak 
helyességének felülvizsgálása céljából, 
irodámnak beküldeni. Évekig tartó nagy 
kereseti lehetőség. Csak levélbeli ajánlat 
küldendő: Schafer M. cég, Budapest, 

Népszínház-utca 31.

36/1941. vghi. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Felméri Ernő budapesti ügyvéd 
által képviselt Pál Imre budapesti bej. 
cég javára 102 P. 56 fillér töke és több 
követelés és járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával, a buda
pesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 
216.466 sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1940. évi dec. hó 27-én 
lefoglalt 1751 P. 80 fillérre becsült ingó
ságokra a rimaszombati kir. járásbíró
ság Pk. 6186/1940. sz. végzésével az 
árverést elrendeltetvén, annak végrehaj
tást szenvedő üzletében Rimaszombat, 
Muzeum alatti villamossági üzletben 
leendő megtartására határidőül 1941. 
évi junius hó 17. napjának délelőtti 
1030 órája tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt csillárok, üvegburák, autólám
pák, üzletberendezés stb s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, készpénz- 
fizetés mellett el fogom adni.

Rimaszombat, 1941. évi május hó 23.
Bajkai s. k.

kir. bir. végrehajtó.

A feledi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

1505/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Ifj. Lőrincz Józsefné sz. Csuvaj Mária, 

mint a Tátra Bank r. t. rimaszombati 
fiókja engedményese, várgedei lakos 
végrehajtatónak Telek Ferenc, Telek 
Ferencné sz. Szekeres Julianna és Sze
keres András füleki, illetve várgedei la
kosok végrehajtást szenvedők ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság utóajánlatra az újabb árverést 
1265 P. 71 f. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a Várgede községben 
fekvő s a várgedei 305 sz. tjkvben A—|—1 
sorszám és 42, 43, 44/b/l/b hrszám alatt 
felvett s B. 1 szerint egészben Szék rés 
Júlia nevén álló ingatlanra 660 P. ki
kiáltási ár mellett, a várgedei 308 sz. 
tjkvben A—(—1 sorszám 42, 43, 44/b/l/a/l 
hrszám alatt foglalt s B. 1 szerint egész
ben Szekeres Júlia nevén álló ingatlanra 
330 P. kikiáltási ár mellett, a várgedei 
312 sz. tjkvben A—(-1 sorszám 42. 43, 
44/b/l/a/2/b/l hrsz. alatt felvett s B. 1 
szerint egészben Szekeres Júlia nevén 
áltó ingatlanra 660 P. kikiáltási ár mel
lett elrendelte.

Az árverést 1941. évi julius hó 15. 
napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Feled, Fő-tér 173 
szám 1 ajtó) fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a 
kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár lO°/0-a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
%-ára kell kiegészíteni.

Feled, 1941. évi május hó 29-én.
Dr. Dessewffy Árpád s. k.

vez. kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Berecz s. k.

Putnok község elöljáróságától.

1877/1941 sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Putnok község elöljárósága a községi 

tiizoltószertár munkálataira nyilvános 
versenytárgyalást hirdet. Ez a közszálli- 
tás kisiparosok szövetkezete és alkalmi 
egyesülése részére van fenntartva. A 
részletes versenytárgyalási feltételeket 
1941. évi junius hó 15. napjáig lehet 
igényelni Putnok község elöljáróságától. 
Áz ajánlati költségvetés ugyanott adandó 
be 1941. junius 30-án déli 12 óráig. Az 
ajánlati űrlapok Putnok község elöljáró
ságánál 1 P. bélyeg beküldése mellett 
megszerezhetők. Á községi elöljáróság 
előtt ismeretlen vállalkozók 2°/o bánat
pénzt kötelesek a versenytárgyalási fel
tételek értelmében letenni.

Putnok, 1941. junius 4.
Dr. Molnár Béla s. k.

jegyző.
Dr. Balogh Ákos s. k.

biró.

V in f| A julius hó 1-től az Andrássy-ut 
l\ I d U U 1. szám alatti (volt Delics-féle)

üzlethelyiség.
Érdeklődni lehet Forgách-u. 14. sz. alatt.

jókarban lévő dupla ab- 
lak teljes felszereléssel,

továbbá egy ajtó és használt téglák

ju tá n yo s áron eladók. í á í ' "
Egy két szobás,
főleg iroda helyiségül alkalmas la
kás a Deák Ferenc-u. 17/a szám alatt

jú liu s  Étül k i a d d
Értekezhetni a Nemzeti Hitelinté
zetnél ugyanott.

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


