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A „Te Deum“-ok
háládatos zsolozsmái hangzottak el 
ezekben a napokban az Istenhá
zában. Tanárok, tanítók és növen
dékek adtak forró hálát az Egek 
Urának, hogy a nagy világégés 
közepette is megengedte, hogy 
épségben learathatták azt a vetést, 
amely 1 0  hónapos nehéz munka 
után érett meg erőben és egészség
ben. Komoly és sorsdöntő időben, 
számtalan akadályt leküzdve hatal
mas és értékes nemzetnevelő mun
kát végzett ez idén is a magyar 
tanári kar és tanítóság, megérdem
lik tehát, hogy ezen a helyen fe
jezzük ki nekik a szülők társadal
mának őszinte szívből jövő hálával 
telt köszönetét.

Takarékoskodjunk!
Kétségtelen, hogy a piacon bizo

nyos nyersanyagokban és árukban'  
hiányok mutatkoznak. Téves azon
ban az a feltételezés, hogy egyik
másik nyersanyag vagy árucikk 
azért kapható csak kis mennyiség
ben, mert a pénz értéke kisebb, 
mint régebben volt s ez idézi elő 
az árak emelkedését, illetve a kész
letek megbuvását. A helyzet az, 
hogy a majdnem egész Európát 
behálózó háború következtében sok 
vonatkozásban megállt a nemzet
közi áruforgalom s vannak cikkek, 
amelyeket még hatalmas összegek
ért sem lehet korlátlan mennyiség
ben megkapni.

A készletgazdálkodás megszorí
tásai éppen azért vannak, hogy 
megakadályozzák a nehezen besze
rezhető nyersanyagok és árucikkek 
teljes hiányát, biztosítsák a szük
ségletet ott, ahol arra nemzeti szem
pontból nélkülözhetetlen szükség 
van. A készletek számbavétele és 
az elosztás rendezése elkerülhetet
len volt sok olyan cikknél és anyag
nál, amelyeket részben vagy egész
ben behozatal utján fedeztünk eddig.

Minél tovább tart a háború, 
annál nagyobb szükség van tehát 
az áruval való takarékosságra. A 
magyar társadalom, amely a kény
szerű intézkedéseket mindig fegyel
mezetten veszi tudomásul, megérti 
a szélesebbkörü takarékosság szük
ségességét, megérti annál is inkább, 
mert világosan látja, hogy ennél a 
takarékosságnál a központi irányí
tással találkozik egymással a köz 
és az egyén érdeke.

A kormány a múlt héten be
nyújtotta a képviselőháznak azt a 
négy törvényjavaslatot, amellyel a 
legfontosabb és legsürgősebb fel
adatokat kivánja elvégezni. Ezek a 
javaslatok a kivételes hatalom meg
hosszabbításáról, a fajvédelemről, 
a keresztény és nemzeti szellem 
fokozott érvényesítéséről, az állami 
rend és belső béke biztosításáról, 
a gazdasági élet folytonosságáról 
gondoskodnak. Nagy és átfogó 
munka kezdődött abban a szellem
ben, amelyet Bárdossy László mi
niszterelnöki bemutatkozó beszédé
ben megjelölt. Akik ismerték a 
miniszterelnököt, azok tudták, hogy 
megfontoltan és előrelátóan ha
tároz s amit elhatározott, azt gyor
san, biztosan hajtja végre. Azok 
az intézkedések, amelyeket parla
menti beszédében ismertetett, a 
korszerű magyar életet szolgálják. 
A miniszterelnök egyénisége pedig 
garancia arra, hogy minden megva
lósul, amire a nemzetnek szüksége 
van, hogy elfoglalhassa méltó helyét 
a megváltozott európai viszonyok 
között.

Az ország közvéleménye vitéz 
Lukács Béla, a Magyar Élet Pártja 
országos elnökének békéscsabai be
szédéből értesült arról, hogy mi
lyen feladatokat kiván megoldani 
a kormány. Rámutatott vitéz Lukács 
Béla arra, hogy sorsforduló előtt 
állunk, amelyhez minden tekintet
ben alkalmazkodnunk kell. Ismer
tette annak a külpolitikának az 
eredményeit, amelyet Gömbös Gyula 
óta folytatunk, azokat az elveket, 
amelyek a kormányt a földbirtok
politikában, az alkotmány kérdésé
ben vezetik és szólott a zsidókér
désről, amelynek rendezése terén 
— mint azt a német lapok is meg
említik — erőteljes lépést tett a 
kormány a most benyújtott törvény- 
javaslattal. A javaslat azt a célt 
szolgálja, amelyet vitéz Lukács Béla 
békéscsabai beszédében hangoz
tatott :

fajtánk iránti kötelességünk tel
jesítését, a magyar vér tiszta
ságának a védelmét és azok
nak a visszásságoknak az el
simítását, amelyek az eddigi 
zsidótörvények nyomán kelet
keztek.

Szólott az országos pártelnök az 
összeférhetetlenségi törvényről és 
hangoztatta, hogy mindezeknek a 
feladatoknak az elvégzéséhez rendre

és fegyelemre van szükség, továbbá 
arra, hogy bizalommal és hűséggel 
viseltessünk a vezetők iránt.

Ez a beszéd készítette elő a han
gulatot a kormány uj törvényjavas
latainak a fogadására. Egységes, 
nagy és szervezett tábor áll a nagy 
célok szolgálatára.

A most benyújtott javaslatokat 
alább ismertetjük:

Bevezetik a kötelező házasság- 
előtti orvosi vizsgálatot.

A házasság kihirdetését csak akkor 
szabad elrendelni, ha mind a két 
fél harminc napnál nem régibb ke
letű tisztiorvosi bizonyítvánnyal iga
zolja, hogy magát megvizsgáltatta 
és a vizsgálat nem állapított meg 
fertőző betegséget. Az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alapból a 
házasságkötés alkalmából kölcsönt 
lehet adni az egészséges házasu
nknak.

Nem zsidónak zsidóval házas
ságot kötni tilos.

A törvényszakasz alkalmazásában 
zsidó az, akinek legalább két nagy
szülője az izraelita hitfelekezet tag
jaként született, úgyszintén tekintet 
nélkül származására az, aki az izrae
lita hitfelekezet tagja. Zsidóknak a 
törvény hatályba lépése után kötött 
házasságából eredő leszármazói is 
zsidók.

Az ügyvédi önkormányzatra 
vonatkozó egyes kérdések sza
bályozásáról szóló javaslat sze
rint korlátozzák a zsidó ügy
védek felvételét az ügyvédi 
kamarába,

egyben a kamara zsidó tagjainak 
választási jogát is korlátozzák a 
zsidóság számarányának megfelelő 
hat százalékban.

Az állami rend és belső béke 
biztosításáról szóló törvény- 
javaslat szerint

a felségsértést, vagy kormányzó
sértést súlyosabb esetekben halállal 
büntetik. Lázadás esetén öt—tiz 
évig terjedhető fegyház a büntetése 
annak, aki a törvényhozást 
vagy kormányt alkotmányos hatal
mától jogellenes módon megfosz
tani igyekszik.

Az üzleti záróráról szóló javas
lat szerint

nyílt árusítási üzletet községekben 
reggel 6  óra előtt kinyitni és este 
7 órán túl nyitva tartani nem sza
bad. Városokban olyan nyilt árusí

tási üzletet, amely túlnyomóan élel
miszert vagy tüzelőanyagot árusít, 
köznapokon reggel 6  óra előtt ki
nyitni és este 7 órán túl, szomba
ton este 8  órán túl nyitva tartani, 
egyéb üzletet reggel 7 óra előtt 
kinyitni és este 6  órán túl nyitva 
tartani nem szabad.

Közellátási
mérleg.

A vásárlási könyv bevezetése 
kizárólag azt a célt szolgálta, hogy 
gátat vessenek az oknélküli, töme
ges vásárlásoknak. Ez sikerült is. 
Megfelelő gazdaságos beosztással 
egyébként három hónapig a család 
mindenféle igényét ki lehet elégí
teni a könyvvel.

A cipőellátás kérdése meglehe
tősen nehéz. Magyarország a cipő
bőrt illetően nem volt önellátó. A 
bőranyagot Délamerikából impor
táltuk. Ennek a lehetősége most 
megszűnt, más módon kell tehát 
biztosítani a talpbőrt és a felsőbőrt. 
A hiányzó marhabőrt sertésbőrrel 
pótolják s a tudományos vizsgála
tok szerint a sertésbőr a marha
bőrt 80 százalékig pótolja. Az uta
lásoknál szükség van a legalapo
sabb takarékosságra, de akinek 
feltétlenül szüksége van cipőre, az 
meg is kapja. Konkrét panaszokat 
be kell jelenteni. A közellátási mi
niszter minden egyes jogos panaszt 
kivizsgál s a jövőben fokozottabb 
mértékben használja fel a repülő- 
bizottságokat az ellenőrzésre.

A zsirellátásnál a tavaszi zava
rok már megszűntek s az ellátás 
általában kielégítő, ez a probléma 
a sertéstenyésztés kérdéséhez kap
csolódik. A tenyésztés 1940. őszén 
a tengeri hiánya miatt igen súlyos 
helyzetbe került. Az árkérdés is 
fontos tényező, de a sertéskérdést 
kizárólag árszabályozással rendezni 
nem lehet.

A lisztellátás zavartalan megol
dásáért a miniszter és az illetékes 
hatóságok a lehetőség határain be
lül mindent megtesznek s remélhető, 
hogy megfelelő beosztással nem 
lesz komoly fennakadás. Az uj ter
mésig a rendelkezésre álló készle
tek elegendők s pár hét múlva 
már egyébként is megjelenik a 
piacon az újbúza és a többi ke- 
nyérmag.

A szigorú tárgyilagossággal fel
állított közellátás mérleg tehát azt 
mutatja, ha bizonyos megszorítá
sokkal is, de a legfontosabb cik
kekben a közszükségletet ki lehet 
elégíteni.
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A MÉP értekezletei.
A Magyar Élet Pártjának rimaszom

bati helyi szervezete junius 13-án, pén
teken este a „Három Rózsa“-szálló kü
löntermében intézöbizottsági ülést tar
tott. Dr. Löcherer Géza pártvezetö üd
vözlő szavai után az ülés az elnök in
dítványára egyhangú lelkesedéssel el
fogadta, hogy vitéz Lukács Béla orszá
gos elnököt abból a kettős alkalomból, 
hogy a Kormányzó Ur Öfőméltósága a 
magyar kir. titkos tanácsosi méltóság
gal és a Nemzetvédelmi Kereszt káp
talanjának tagságával felruházta, hatá
rozati feliratban üdvözli. Az ülés ezután 
letárgyalta azokat a memorandumokat, 
amelyeket a MÉP helyi szervezete az 
iparosok, kereskedők és magántisztvise
lők nyugdíjügyének rendezése, az épít
kezések megindítása és a párttitkár
ságok képviseleti jogosultságának ki- 
terjesztése érdekében terjeszt fel a párt
központhoz. Főleg a helybeli OTI szék
háznak elavultsága sürgeti, hogy az 
Országos Társadalombiztosító Intézet a 
helybeli ipar és munkásság foglalkozta
tása érd?kében is mihamarabb uj és 
modern székházat építsen. Az ülés az
után folyó ügyekkel foglalkozott és el
határozta, hogy az intézőbizottságban 
megüresedett tagsági helyre dr. Janiscli 
Geiza miniszteri tanácsos-pénzügyigaz- 
gatót választja meg. Az elnök felhívta a 
tagok figyelmét az 1941. évi tagsági 
dijak kifizetésére. Végül felolvasta vitéz 
Lukács Béla országos elnök levelét, 
ameljben az elismerését fejezi ki a Rima
szombatban erőteljesen megindult párt
életért. A Magyar Élet Pártjának Feled— 
rimaszombati kerületi választmánya jun. 
22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Ri
maszombatban a „Három Rózsa" nagy
termében értekezletet tart, amelyen a 
központ részéről megjelennek: vitéz
Martsekényi Imre, llovszky János és g ró f 
P álffy  József országgyűlési képviselők. 
A választmány ugyanaznap délután 15 
órakor Feleden, 18 órakor pedig Rima- 
szécsen is értekezletet tart a három 
országgyűlési képviselő jelenlétében.

Ü nn ep élyes form ában adták át 
d r. J a n is c h  G eízának az O rs zá 
gos V ité zi S zé k  köszönetét.
Az Országos Vitézi Szék azon 

nemes cselekedetért, mely szerint 
a dr. J a n i s c h  Geiza miniszteri 
tanácsos, pénzügyigazgató vezetése 
alatt álló pénzügyigazgatósági s a 
mellérendelt hatóságok és hivatalok 
tisztikara által ez év február 2 2 -én 
tartott táncmulatság tiszta jövedel
mét : 1204 P. 12 fillért egy Gömör 
és Kishont vármegyei szegénysorsu, 
többgyermekes és érdemes vitéz 
házépítésére felajántoíta s a vár
megyei Vitézi Szék rendelkezésére 
bocsájtotta :

hálás köszönetét fejezte ki 
dr. Janisch Geiza miniszteri 
tanácsosnak.

Junius 18-án, szerdán délben a 
Vármegyei Vitézi Szék küldöttsége, 
élén v i t é z  R a j h á t h y  Sándor 
alezredes, vm. székkapitánnyal hi
vatali helyiségében felkereste dr. 
janisch Geizát, akinek a várme
gyei székkapitány üdvözlő szavak 
kíséretében adta át a köszönő
iratot.

Dr. Janisch Geiza meghatva 
vette át az értékes elismerést, ame
lyet úgy a maga, mint a hivatal
noki kar nevében szívélyesen meg
köszönt, megígérvén azt, hogy eme 
hazafias kötelességüknek a jövő
ben is mindenkor eleget óhajtanak 
tenni.

Junius 19-én, csütörtökön dél
után 5 órakor tartotta meg a Rima
szombat és Vidéke Jótékony Nő
egyesület évi rendes közgyűlését a 
Rimaszombati Takarékpénztár igaz
gatósági termében.

A nagyszámban megjelent tago
kat és vendégeket, kiknek sorában 
Rimaszombat megyei várost dr. 
Gabonás János helyettes-polgár
mester képviselte, özv. Samarjay 
Jánosné elnök üdvözölte szives 
szavakkal. Majd ünnepi érzésektől 
eltelve jelentette be, hogy a jelen 
közgyűlés az egyesület életében a 
75-ik. Büszkeséggel vallhatja, hogy 
az egyesület alapítása óta meg
maradt eredeti céljai mellett, ame
lyek vezérelvei: az Isten, a haza 
és az emberszeretet.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó beszéd után dr. Tóth 
Mátyás főtitkár terjesztette elő köl
tői tollal megirt és alapos részletes
séggel kidolgozott titkári jelentését 
az egyesület múlt évi működéséről. 
A jelentést, amelyet a közgyűlés lel
kes tapsokkal fogadott és amelyért az 
elnök indítványára jegyzőkönyvileg 
mondott köszönetét, általánosabb 
érdekessége folytán a jövő számunk
ban részletesen ismertetjük.

Ugyancsak dr. Tóth Mátyás fő
titkár olvasta fel a számvizsgáló 
bizottság részletes jelentését 9z 
egyesület pénzügyi helyzetéről. Az 
1940. évben a bevétel 3332 93 P., 
a kiadás 2159 09 P. volt, igy a

„Ha a vége jó, minden jó" közmon
dást igazolta a rimaszombati egyesült 
prot. gimnáziumnak szerdán délután le
folyt tornaünnepélye, amelyet a kedve
zőtlen időjárás miatt már két vasárnap 
el kellett halasztani. Junius 18-án azu
tán pompás időben és a teljes siker je
gyében folyt le nagyszámú érdeklődő 
közönség eíőtt a gimnázium udvarán az 
évzáró tornaakadémia, amely ismét bi
zonyságát adta annak a céltudatos és 
komoly munkának, amit a gimnáziumi 
tanulók testnevelése érdekében Mándy 
Antal testnevelési tanár már évek óta 
messzire hires eredménnyel kifejt. Ebben 
az esztendőben meghatványozódott fel
adat hárult a kiváló sportemberre, mert 
— nehéz körülmények között — telje
sen egyedül kellett az ifjúság test
nevelését ellátnia. Hogy milyen ered
ménnyel : mutatta a szerdai nagyszerű 
bemutató 1

A tornaünnepélyt a Délvidéki-induló 
hangjaira történt felvonulás vezette be. 
Mint élő orgonasipok úgy álltak fel az 
1—VII. osztályos fiuk és az Ízléses mezbe 
öltözött leányok a nézőtérrel szemben 
Mándy Antal sipjelzésére. Egyszerre, 
katonai pontossággal merevedtek vi- 
gyázzba a lábak, amikor az ifjúság 
Lackner László vezénylete mellett el
énekelte a Magyar Hiszekegyet. A zso- 
lozsmás hangok után Szokolay Imre 
VII. o. tanuló lépett a dobogóra, esküt 
és hűséget téve a magyar lobogóra, amely 
a lelkes hangú elmondott beszéd alatt 
lassan felröpült a félárbócra.

Smid Lehel tanár méltatta ezután az 
ünnep jelentőségét. Magas gondolatok
kal telt beszédjének középpontjába vitéz 
Horthy Miklós Kormányzó Urunk alak
ját és követésreméltó életmódját állí
totta be, igazi vasemberként jellemezvén 
a még 73 éves korában is acélerejü, a 
sportért még ma is rajongó magyar 
államfőt. Majd a gimnázium sportkörei
nek missziós küldetését méltatta a 20 
éves kisebbségi sors alatt, kiemelvén 
Mándy Antal tanár nagyérdemű mun
kásságát. A lelkes éljenzéssel fogadott

pénztáregyenleg az 1941. év ele
jén 1173*84 P. volt. Az egyesület 
vagyona 33.944 P. 42 fill. A szám
vizsgáló-bizottság indítványára a 
közgyűlés köszönetét fejezte ki Ju- 
rasko Pál pénztárosnak és Holéczy 
Miklósné igazgatónak és a pénz
tárosnak a felmentvényt megadta. 
Ugyancsak jegyzőkönyvi köszöne
tét fejezte ki a közgyűlés a szám
vizsgáló-bizottság tagjainak is.

Özv. Samarjay Jánosné bejelen
tette, hogy Rimaszombatban is 
megalakul az állandó Napközi 
Otthon, melynek felügyeletét az 
egyesület hölgyei látják el.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a 
segélyezettek számát növeli és a 
havi segély összegét 5 pengőre 
emeli. Ugyancsak kimondották, 
hogy az egyesület tulajdonát ké
pező tamásfalvai épületet kitataroz
ta! ják.

Özv. Samarjay Jánosné hálás 
szívvel köszönte meg az emelke
dett hangulatban lefolyt közgyűlés 
iránti nagy érdeklődést és a tago
kat a szeretet jegyében álló munka 
fokozottabb kifejtésére hiván fel, a 
jubiláns közgyűlést bezárta. A meg
jelentek lelkes ünneplésben része
sítették a Nőegylet tiszteletreméltó 
és fáradhatatlan elnökét, aki az 
isteni Gondviselés akaratából testi 
és szellemi erejének teljes frissesé
gében vezeti ma is a város életé
ben oly jelentős szerepet játszó 
egyesületet.

szép beszéd után Kiss Ernő V. o. tanuló 
mély átérzéssel szavalta el Ábrányi Emil: 
„A tornászó ifjúság" cimü hatástkeltő 
versét.

Majd nagy érdeklődés közepette foly
tak le a fiú- és leánynövendékek zenés 
szabadgyakorlatai. Valamennyi csoport 
mutatványa a modern torna-kultura 
minden szépségét és előnyeit tárta a 
nézőközönség elé. Páratlan formaérzék, 
lenyűgöző ritmus, hibátlan pontosság 
jellemezte a gyakorlatokat, amelyek a 
fiuknál férfias erővel, a leányoknál pe
dig elragadó bájjal párosultak. E két 
külömbség láthatólag nyilvánult meg a 
VI. o. fiuk pompás fegyvergyakorla
taiban és a leánycsapat ritmikus sza
badgyakorlataiban.

A közönség nagy tetszéssel fogadta a 
nagyszerű tornabemutatót s megelége
déssel szemlélte a kidolgozott izmu, 
barnatestü fiukat és a 42 egészségesre 
kisportolt leánykát, akikre egyformán 
büszkeséggel tekinthetnek úgy a szülők, 
mint az intézet tanári kara.

A szabadgyakorlatok zenei kíséretét 
Tariska Magda és Almdsy Éva VI. oszt. 
tanulók látták el zongorán művészi hoz
záértéssel. A bemondó szerepét Sándor 
Jenő tanár töltötte be, aki elmés kon- 
ferálásával sok derűt is fakasztott.

A tornabemutató utánfolytak le az atléti
kai versenyek, amik ritkaságszámbamenő 
ifjúsági eredményeket hoztak. Az izgal
mas versenyzésben Kovács Gyula ny. 
igazgató-tanitó két nagytehetségü fia ve
tekedett nemcsak társaikkal, de egymás
sal is. Az elért kitűnő eredmények alap
ján biztató reménnyel indulnak a gim
názium atlétái a KISOK vasárnapi bu
dapesti országos versenyén.

Az atlétikai verseny eredményei vol- 
iák m

100 m. síkfutás: 1. Zakács L. 12'2, 2. 
Kemény K. 123, 3. Kisfaludy L. 126. mp.

400 m. síkfutás: 1. Kosztra I., 2. Pál- 
kovács B.

800 m. síkfutás : 1. Poprócsi I., 2. Zó
lyomi B.

Magasugrás: 1. Kovács László 166

cm., 2. Kovács Károly 160 cm., 3. Za
kács L. 156 cm.

Távolugrás: 1. Kovács K. 5'86 m., 2. 
K$ács L. 571 m„ 3. Jelűnek H. 521

Rúdugrás: 1. Kovács L. 320 m., 2. 
Imrecze I. 3'00 m. Győztes eredménye 
gimnáziumi rekord I

Gerely : 1. Kovács L. 42'63 m., 2. Pá- 
les Gy. 3904 m., 3. Udvardy 3870.

Diszkosz: 1. Kovács K. 32 m., 2. 
Imrecze I. 30 m., Mede Z. 29 m.

Súly: 1. Kovács K. 12 80 m., 2. Mede 
Z. 10'40 m. 3. Urbányi B. 9'57 m.

Az érdekes és tetszés mellett felújított 
longaméta-verseny után, amelyre He- 
vessy László ny. főispán 50 P. dijat ado
mányozott, labdarugómérkőzéssel feje
ződött be a 4 órás minden tekintetben 
kitünően sikerült tornaakadémia. A mér
kőzést az I—VII. o. válogatottja nyerte 
meg az érettségit tett volt VIII. o csa
pata ellen 6:2 (2:1) arányban. Ugyan
csak kikaptak az érettségizettek a 
volley-ballban 0:1 arányban a gimn. 
válogatottól. A longamétát az A csapat 
nyerte a B ellen l:0-ra.

i  katolikus
fé r fia k  Oltáregyesülete
junius 13 án, pénteken este tartotta meg 
rendes havi összejövetelét, amelyen a 
tagok nagyszámban jelentek meg. Az 
ülést megjelenésével megtisztelte dr. 
Pobozsny Róbert rozsnyói kanonok, 
püspöki helynök is, akit Radány Lajos 
esperes-plébános üdvözölt meleg szavak
kal. Az elnöklő plébános ima után Kem- 
pis Tamás elmélkedéseiből olvasott fel 
a „Békességes jó ember" cimen. Majd 
dr. Gabonás János oltáregyesületi al- 
elnök a Katolikus Akció előirt témáját: 
„A munkás és az ő bére" c. fejtegetést 
olvasta fel. A rendkívül aktuális elő
adáshoz dr. Pobozsny Róbert fűzött 
mélységes tudásról és nagy elmélyedés
ről tanúskodó magyarázatot, amely egé
szen uj világításban tárta elő az Egyház 
szociális törekvéseit. Meggyőző érvekkel 
magyarázta meg XIII. Leó pápának azt 
a nevezetes kijelentését, hogy a termé
szet legszentebb törvénye, mely szerint 
a családatya élelemmel s minden kul
túrával lássa el azokat, akik az ő vé
delmére vannak bízva. A bérkérdés te
hát nemcsak az anyagi javak, hanem a 
szellemiség kérdése is. Ezért kell sza
bad utat adni a krisztusi felebaráti tör
vényeknek a bér és az iskola kérdé
seiben egyformán. Az értékes és nagy 
tetszéssel fogadott hozzászólást Radány 
Lajos esperes-plébános köszönte meg, 
majd ö maga nagy figyelem közepette 
„A katolikus férfi, mint hitvestárs" ci
men értekezett. A mély gondolatokkal 
telt előadás meggyőzött arról, hogy a 
hitvestársaknak teljes egyetértésben kell 
élniük egymással. A családban a férfi 
legyen az úttörő, a magasra emelt fej; 
az ö kötelessége a hűség és a hozzá
tartozóiról való testi és lelki gondosko
dás. A férfi feje : Krisztus feje, amely 
által az ut az Istenhez vezet. Radány 
Lajos szép előadása méltán kapcsoló
dott a rövid idő alatt is már jelentős 
eredményt elért eucharisztikus munká
hoz, amelyet a férfiak Oltáregyesülete 
egy félesztendös fennállása óta végzett, 
amiért a püspök helyettese elismerését 
is fejezte ki. Az Oltáregyesület legköze
lebbi ülését — a nyári szünet után — 
szeptember elején tartja meg.

— A 600 éves zenekar vidám estje.
Igen kellemes estével lepi meg a 600 
éves zenekar Rimaszombat kedves kö
zönségét, amikor is julius hó 12-én a 
Polgárikörben este fél 9 órai kezdettel 
a saját alapja javára vidám estet rendez, 
amelyen mindenkit szívesen lát. A vi
dámságot dr. Mihalik Dezső és Ivanits 
Andor tréfái szolgáltatják, mig a szép 
magyar nótákat Mihalik Aliz, Oskó 
Józsefné és Rajner László éneklik a 600 
éves zenekar kíséretével. A tréfás, vidám 
estét még vidámabb tánc követi, amely
ről nem szabad hiányozni még a bete
geknek sem.

Teljes sikerrel folyt le fis nagyszerű atlétikai 
eredményeket hozott a gimnázium tornaakadfimiája.
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Régi mese uj dalban.
Kormányzó Urunk születésnapján
Rimaszombat lakossága u nem
zet egyetemével együtt hódolattel
jes tisztelettel és bensőséges me
legséggel ünnepelte a 74. életévébe 
lépő Államfőt. A város lobogó- 
diszbe öltözött, az üzletek kiraka
tait nemzeti színekkel és a Kor
mányzó Ur arcképével díszítették. 
Reggel 9 órakot az összes feleke
zetek templomaiban hálaadó isten
tiszteletek voltak, melyeken megje
lentek a honvédség és a hatóságok 
képviselői, kivonultak a katonai 
diszszázadok, a leventék és az is
kolák növendékei is zárt sorokban.

Különösen nagy szeretettel ünne
pelte a legfelsőbb Hadúr születés
napját a honvédség. Reggel a 
Horthy Miklós kaszárnyában sora
kozott fe l az itt állomásozó önálló 
huszárszázad és a hátát vadászok 
különítménye. Ez alkalommal osz
totta ki vitéz Rajháthy Sándor al
ezredes az arra illetékes katonák
nak az „Erdélyi emlékérmet“.

A katonai diszszázadok, a le
vente segédoktató-tanfolyam részt
vevői, valamint a helybeli leventék 
az istentiszteletek után az Ország
zászlónál diszmenetben vonultak el 
vitéz Rajháthy Sándor alezredes 
és a helyőrség tisztikara előtt.

Este 8 órakor a Tompa-vendég
lőben a Magyar Tűzharcos Szö
vetség rimaszombati csoportja a 
Szövetség legfőbb Védnökének tisz
teletére disztáborozást rendezett. A 
Himnusz eléneklése után dr. Istók 
Barna elnök mondott mélyenszántó 
beszédet, megemlékezvén arról a 
magasztos hivatásról, amelyet vitéz 
nagybányai Horthy Miklós a nem 
zet életében betölt. Szavaira a meg
jelentek viharos lelkesedéssel ünne
pelték a Kormányzót, majd bajtársi 
vacsorára ültek össze.

Dr. ’Sóldos Béla főispán hivatalos 
erdélyi útja. Főispánunk, mint a Vár
megyék és Városok Országos Mentő
egyesületének elnöke Liliké Dezső ügy
vezető igazgató társaságában az elmúlt 
hét keddjén egy heti tartózkodásra a 
felszabadult erdélyi részekre utazott, 
hogy a mentőállomások megszervezése 
érdekében az illetékes tényezőkkel meg
beszéléseket folytasson.

Vitézi eskütétel. Junius 18-án, szer
dán délben Rimaszombatban a Várme
gyei Vitézi Szék hivatalos helyiségében 
újabb két gömörmegyei tartalékos tiszt 
és egy tiszti várományos tett vitézi es
küt. Vitéz Keresztes László ny. százados, 
vitézi széktartó olvasta fel az esküt az 
uj vitézek előtt, majd vitéz Rajháthy 
Sándor alezredes, vm. vitézi székkapi
tány kézfogással vette fel a Vitézi Rend 
tagjai közé Korondy (Krausz) János 
jolsvai főerdőtanácsos, tart. főhadnagyot 
és Balázs Máté rozsnyói ecetgyáros, tart. 
hadnagyot, valamint ár. i j j .  Varasdy 
Dezső budapesti magántisztviselő, tart. 
honvédzászlós — vitézi várományost. 
Az eskütétel után a székkapitány rövid 
és lelkes beszédben figyelmeztette az 
uj vitézeket az eskü révén reájuk há
rult kötelességekre felhiván őket arra, 
hogy az ősi magyar erények gyakorlásá
val legyenek a társadalom mintaképei.

Kettős évforduló. Kertész Árpád m. 
kir. kormányfőtanácsos, a magyarországi 
grafikai és rokoniparosok főnökegyesü
letének és sok más nyomdásztestületnek 
elnöke, a Légrády Testvérek R. T. igaz
gatója most érte el 70-éves születés
napját és főnökegyesületi működésének 
40. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
Kertész Árpád tiszteletére a főnökegye
sület Budapesten junius 28-án díszköz
gyűlést és ünnepi lakomát rendez.

A jelen és a jövő: ez érdekel min
denkit, ezt emlegeti mindenki. Csak a 
múltról esik ritkán szó. A letűnt gyer
mekkor boldog évei, kedves emlékei az 
enyészet tengerébe süllyednek lassankint.

Azért mégis, nagyon ritkán, a mai 
nehéz küzdelemben, különösen a remé
nyeiben csalatkozott kebel mélyéből fel
hangzik e fájó, szomorú sóhaj: „Szép 
gyermekkor, jöjj vissza egy szóra". És 
e sóhaj helyes is, mert értelmünk le
gyen olyan, mint a felnőtteké, de szi
vünk, érzelmünk maradjon mindig olyan 
mint a gyermeké. Ha az egész világban 
háború is van, az ágyudörgések és a 
halálhörgések sem jelenthetik azt, hogy 
elfeledjük mindazt, ami oly széppé, bol
doggá teszi az ártatlanság korát és oly 
édessé a visszaemlékezést.

E hó 10-én, kedden az egyik helybeli 
iskolában voltam évvégi vizsgán. Akarat
lanul is eszembe jutott az én gyermek
kori vizsgám napja.

Az emlékezés szárnyain visszaszállva 
a falumba, látom annak Istenházát és 
iskoláját, amelyekben imádkozni, szeretni, 
a jóért és szépért lelkesedni tanultunk. 
És amikor elérkezett a vizsga napja, 
szentül hittük, hogy életünknek ez a 
legszebb és legboldogabb ünnepnapja.

Valóban az is volt. Megszépült a föld 
öreg arca, virágos volt a természet.

A nap ragyogó sugarai bearanyozták 
az egész tájat. A templom bádog fedelű 
tornyáról visszasugárzó forró, éltető 
napsugár vakitó fénye úgy tűnik föl, 
mintha mutatni, jelezni akarná az Isten 
és embertársaink iránti szeretet meg
testesülésének egyedüli helyét. Majd 
megszólalt a lágyan, dallamosan kon
gó harangszó. Es én úgy éreztem ki 
a szavából, mintha azt mondta volna: 
„Jöjj, jöjj ami nagy ünnepünkre, a gyer
mekek legszebb, legboldogabb ünnep
napjára, a vizsgára".

És mi, — kezünkben virágcsokorral — 
szivünk, lelkünk tele minden széppel, 
jóval léptünk be az ezerszinben pom
pázó virággal díszített Istenházába. Min
denki eljött a mi kedves ünnepünkre. 
Ur és koldus, szegény és gazdag egy
aránt gyönyörködött az ártatlan kis aj
kakról elhangzottakban.

Ma már ez is máskép van. Ha el
érkezik a gyermekek legszebb ünnep
napja; a vizsga-napja, akkor is olyan 
minden, mint máskor. A vizsga helye 
éppen olyan, mint máskor: rideg. A 
gyermekeken sem látszik meg, hogy 
nekik a vizsga napja egy nagyon ked
ves örömünnepnap. Sőt egyes helyeken 
ma már a gyermek kinzóbb napot el 
sem tud képzelni, mint amilyen a vizsga

— Esküvő. Gottlieb Melánie, Rima
szombat és Sonnenjeld Vilmos, Budapest 
tisztelettel értesítik, hogy folyó hó 22-én 
házasságot kötnek. Sürgönyeim: Gottlieb 
„Royal-szálló", Budapest. (M. k. é. h.)

Az evangélikus egyház presbiteri 
konferenciája. Az evangélikus egyház 
zsinatpresbiteri egyház, ami annyit jelent, 
hogy az egyház az egyetemes papság 
elve alapján áll és a világi elemnek az 
egyházi életben teljes jogú elhelyezkedést 
biztosit. A Rimaszombat-rimatamásfalvai 
ev. egyházközség az egyház vezetésében 
szereplő világiak részére feladatuk leg
teljesebb megismerése érdekében pres
biteri konferenciát rendezett, amelyen 
az egyháztanács teljes számban részt- 
vett. Baráth Károly lelkész imája és 
bevezetője után, amelyben reámutatott 
a presbiteri tiszt rendkívüli fontosságára, 
Smid Lehel gimn. tanár fejtegette a pres
biterek kötelességeit. Történelmi átte
kintés után az Istentől elhívott egyház
tanácsos feladatait a következő tételek 
alatt boncolgatta: A presbiter, mint hivő 
ember, mint egyházkormányzó, mint 
fegyelmező, mint egyházgazdasági szak
értő, mint az egyház társadalmi repre
zentánsa s mint az egyházi kultúra ve
zetője. Dr. Istók Barna törvényszéki biró 
ugyanezen kérdést világi szemszögből 
taglalta és mélyenjáró, sok egyéni él
ménnyel és Ízzel átszőtt előadásában 
gyakorlati megoldásokhoz jutott: „Mit 
tehet a presbiter az egyháza érdekében"? 
című előadásában reámutatván a finn 
nép vallásos érzületére és bensőséges

napja. Ugyanolyan külsővel jelenik meg 
erre az ünnepnapra is, mint az előző 
napokban. Nem is csoda, hogy ha az 
ilyen gyermekek felnőve, minden napot 
egyformának látnak és nem tudnak kü
lönbséget tenni a hétköznap és ünnep
nap között. Nem fog tudni semmi örö
met látni az életben, mert csak azt látja, 
hogy minden napot verejtékes és ideges 
küzdelemmel kell átélni. Sok helyen 
megfeledkeznek arról, hogy az elemi 
iskolában a vizsga nem azért van, hogy 
ott a gyermekeket faggatni, nyaggatni és 
kínozni kell. Ez az egyik legfőbb oka 
annak, hogy ma már a szülők nem men
nek el a vizsgára, mert nem akarják 
látni gyermekük vergődését.

A helybeli iskolában megtartott első 
osztályos gyermekek vizsgáján megálla
pítható volt: az osztály vezetője mindent 
elkövetett, hogy a vizsga szép, kellemes 
és kedves ünnepnap legyen. Figyelme 
és gondossága kiterjedt mindenre és a 
gyermekek is szépen felelgettek. Noha 
a tanítás többször hosszú időn át (tüzelő
anyag hiánya, járványok, stb. miatt) szüne
telt, meglátszott, hogy a gyermekek az el
múlt tanévben gyarapodtak „bölcsesség
ben, Isten és emberek előtt való kedves
ségben", mégis valahogyan úgy éreztem, 
mintha valami hiányzott volna, mintha 
nem lett volna az ünnepnek „lelke", 
ami nélkül pedig minden szabályosság, 
szépség, jóság és igazság is: hideg. 
Természetesen a lélek hiányának okát 
nem lehet az iskola vezetőségében ke
resnünk, már csak azért sem, mert az 
elmúlt tanévben az iskola élete súlyos 
nehézségek között folyt, amik visszaha
tással voltak a tanítónők nehéz és áldo
zatos munkájára. Az említett „lélek" a 
nevelés tényezőinek összhatásából ala
kulhat, tehát az iskola és a szülők, va
lamint a körülmények szerencsés össze- 
miiködése szükséges annak a bizonyos 
„léleknek" a megteremtéséhez.

Reméljük, hogy a jövő tanévben nem 
lesznek egy iskola életében sem zavarok 
és hiszem, hogy a tanerők ideális lelküle- 
tével és pedagógiai tudásával, valamint, 
a szülők irányításával olyanná alakul 
az iskolák élete, amelynek vizsganapjai 
valóban vidám és örökké kedves örömün
nepnapok lesznek, ahol a jelenlevő fel
nőttek (szülők) visszakivánják a nagyon 
hamar elfelejtett ártatlan hitet, egyszerű 
kedélyt és fájó, zokogó vággyal rebben 
el ajkukról: „Ha még egyszer gyermek 
tudnék lenni" I

hitéletére, amely érzület és lelkiség meg
mentette Finnországot az elpusztulástól. 
Baráth Károly lelkész meleg szavakkal 
köszönte meg az előadóknak tanulságos 
szavaikat és imával rekesztette be a 
konferenciát.

Az Országos Zöldmező Szövetség
most tartotta évi rendes közgyűlését, 
amelyen Teleki Mihály gróf ny. föld
mi velésügyi minisztert ügyvezető elnökké 
választották.

A HONSz helyi csoportjának évi 
közgyűlését — a leventenap miatt — 
ma, vasárnap délelőtt 11 órakor tartják 
meg a Polgárikör emeleti különtermében.

Az érettségi vizsgák eredménye. A 
rimaszombati egyesült prot. gimnázium
ban megtartott érettségi eredményét 
junius 13-án, pénteken hirdették ki. A 
vizsgákon megjelent 8 leány és 31 fiú 
növendék közül 32-en végeztek sikerrel. 
Kitüntetéssel vizsgázott: Liebermann Klára 
(1). Jelesen érettek: Kiss Tibor, Kovács 
Ödön, Szepesi Pál, Zohler Sámuel (4). 

Jól érettek: Antal Tibor, Borbély László, 
Kiszely Sándor, Kriska Irén, Mede Zol
tán, Mojzes Károly, Pólós Béla, Sarinay 
György (8). Érettek: Cziprusz Elemér, 
Deák László, Eszenyi Géza, Farkas Iza
bella, Fried Zoltán, Kemény Borbála, 
Mogyoródi Árpád, Murányi Tibor, Pál- 
kovács Béla, Pollák István, Rigó József, 
Simon Tibor, Skergyák Katalin, Szőke 
János József, Szőlőssy Gizella, Tóth Lajos, 
Végh Lajos, Végh Sarolta, Zakács László 
(19). Szeptemberi pótvizsgára utasítottak 
7 jelöltet.

Oravszky Rezső.

A SzMKE közgyűlése Budapesten.
A Széchenyi Magyar Kultur egyesület 
most tartotta évi rendes közgyűlését 
Budapesten. A közgyűlésen szép szám
ban vettek részt a felvidéki kulturális 
élet irányitói. Schubert Tódor elnök 
nagyszabású beszédben nyitotta meg a 
közgyűlést s fejtette ki az egyesület cél
ját, ismertette azokat a feladatokat, ame
lyeket a legnagyobb felvidéki kulturális 
egyesületének végeznie kellett. Kegyele- 
tes szavakkal emlékezett meg a SzMKE 
nagy barátjáról, az elhunyt Teleki Pál 
miniszterelnökről, akinek eszméi szerint 
munkálkodik tovább a kulturális egye
sület. Szombathy Viktor főtitkári jelen
tésében ismertette a SzMKE elmúlt kul
turális évadjának történetét. A körzeti 
titkárok jelentései és a zárószámadás 
ismertetése után a SzMKE újra meg
választotta egy évre tisztikarát. Örökös 
tiszteletbeli elnök lett ár. Jankovics Mar
cell, a SzMKE-nek 10 éven át Pozsony
ban volt elnöke, elnök : Schubert Tódor, 
ügyvezető elnök : g ró j Révay István.

*Évzáró hangverseny. A helybeli 
zeneiskola évzáró növendék-hangverse
nyét junius 25-én, szerdán este 8 órakor 
rendezi a Katolikus Kör nagytermében.

Evangélikus egyházi hirek. Az állami 
elemi és az állami polgári iskola vallás
vizsgáját Bándy György balogpádári ev. 
lelkész látogatta meg, az egyesült proi. 
gimnázium és a Számán Endréről elne
vezett róm. kath. kereskedelmi szaktan- 
folyam vallásvizsgáin Palkovics Pál es
peres elnökölt. — A gömör-kishonti 
egyelőre egyesitett evangélikus egyház
megye ez évi rendes közgyűlését julius 
3—4-én tartja Joisván, amelyen az egy
házat Baráth Károly lelkészen és Fényes 
Sándor felügyelőn kívül dr. Istók Barna 
és Smid Lehel képviselik.

Vasárnap: Levente-nap. A rima- 
szombati, ajnácskői és rimaszécsi levente 
körzetek junius 22-én, vasárnap Rima
szombatban egész napos leventeünnep
ségeket rendeznek. Reggel 8 órakor a 
Horthy-téren tábori mise lesz. Délután 
pedig a városkerti sporttelepen fél 3 órai 
kezdettel sportbemutató.

Halálozás. Szabó Klára varrónő 44 
éves korában folyó hó 15 én Rimaszom
batban meghalt.

A leányelemisták „ballagása". Az
elemi leányiskolában junius 14-én, szom
baton délelőtt folyt le az évvégi záró
ünnepély, amikor is már megszokottan 
nívós előadás keretében : kedves sza
valatokkal és énekszámokkal búcsúztak 
el a kis növendékek az iskolától. A bú
csúbeszédet Szakait Lenke igazgatónő 
mondta. Könnyekig megható látvány volt, 
amikor az iskola IV. és V. o. növendékei 
Pásztor Mária tanítónő vezetése mellett 
a „Ballag már a véndiák" szivhezszóló 
hangjai mellett elköszöntek a kedves 
iskola épületének minden zugától.

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

A felvidéki nyugdíjasok állampol
gársága. A Közszolgálati Alkalmazottak 
Nemzeti Szövetsége elnöki bizottsági 
ülést tartott dr. Balásy Antal ny. állam
titkár elnöklete alatt. Az ülésen dr. Ja- 
vornitzky Jenő miniszteri tanácsos, ve
zértitkár bejelentette, hogy a legköze
lebbi napokban kormányrendelet fog 
megjelenni, mely szerint a Felvidéken 
átvett nyugdíjasok, özvegyek és árvák 
állampolgárságukat nem a folyó évi ju
nius hónap végéig, hanem egy teljes 
esztendővel későbbi időpontig tartoz
nak igazolni. Bejelentette a vezértitkár 
azt is, hogy julius hónapban a közszol
gálatban kinevezések, valamint cim és 
jelleg adományozások lesznek és hogy 
a tényleges közszolgálati alkalmazottak, 
valamint a nyugdíjasok, özvegyek és 
árvák további helyzetjavitása végett a 
Szövetség emlékirattal fordul a kor
mányhoz. (A rendelet lapzártakor meg
jelent.)

Találtatott egy darab karóra. Igazolt 
tulajdonosa a m. kir. rendőrkapitánysá
gon a hivatalos órák alatt átveheti.

A  Polgárikörben minden vasár- és ünnepnap frissen csapolt sör.
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Újabb bőrtalpú cipők vásárolhatók 
jegy nélkül. A közellátási miniszter a 
cipőellátás biztosításának megkönnyíté
sére a zár alól újabb bőrtalpú lábbelie
ket szabadított fel. A rendelet szerint 
junius 17-től kezdve általában a nyári 
cipők jegy nélkül vásárolg atok. Az erre 
vonatkozó rendelet pontosan felsorolja, 
hogy melyek azok a bőrtalpú cipők, 
amelyek szabadon vásárolhatók. A ke
reskedők kötelesek kifüggeszteni a fel
szabadított cipők jegyzékét. A jegyzék 
tizenötféle bőrtalpú lábbelit jelöl meg.

Szeptember elsejéig lehet próba- 
rendőrnek pályázni. A rendőrség vi
déki őrszemélyzetének szaporítása cél
jából ez év szeptember havában na- 
gyobbszámu próbarendőri állás kerül 
betöltésre. Próbarendörnak csak az pá
lyázhat, aki magyar állampolgár, 21 éves 
múlt, de 26-nál fiatalabb, nőtlen, erős 
testalkatú, legalább 170 cm. magas, ka
tona volt és büntetlen. A m. kir. rend
őrség vidéki főkapitányához címzett kér
vényt legkésőbb szeptember hó 1-ig a 
helyi rendőrkapitánysághoz kell benyúj
tani.

Közös érettségi találkozó. A junius 
28—29 éré kitűzött 8 évfolyam közös 
találkozójának előkészítése megtörtént. 
Junius 28-án, szombaton este a Polgári- 
Körben ismerkedési vacsora lesz, vasár
nap délelőtt az egyes évfolyamok tart
ják meg találkozóikat a gimnázium épü
letében, délben pedig közös ebéd folyik 
le a Polgárikör kerthelyiségében. A kö
zös találkozón megjelenik dr. Groó Béla 
igazgató-főorvos, a Volt Diákok Szövet
ségének elnöke is.

*A Palladis junius havi újdonságai.
Még emlékezetes a „Szomorú vasárnap" 
című dal, amelyhez egész sereg tragédia 
fűződött néhány év előtt. A híressé vált 
sláger hatása alatt irta meg Aage Wei- 
mar dán iró regényét, a „Szomorú tan
gót", amely példátlan sikerrel járja be 
egész Európát. A titokzatos miliőben le
játszódó különös regény most magyar 
nyelven is megjeleni a Pengős Regények 
sorozatában. Egyidejűleg két uj pompás 
Félpengős Regény került forgalomba: 
Ch. Baldwin könyve, „Az utolsó vállal
kozás", amelyben egy detektív kisasz- 
szony varázsol el bravúros tetteivel és 
bűbájos lényével és T. Maize „A méltó- 
ságos soffőr" cimü regénye, amely nem
csak érdekfeszitő, hanem mulatságosan 
szellemes is. Junius közepére nagyszerű 
szórakozást Ígér Raine Pengős Regénye: 
„A fiegmás gavallér", amelynek szokat
lan érdekessége, hogy a Vadnyugat vi
lágában bonyolódó, vérbeli detektivre- 
gény.

Uj rendelet a kenyérsütésre. A hi
vatalos lap szombati száma kormány
rendeletet közöl, amely a kenyér készí
téséről és a lisztgazdálkodásról kiadott 
eddigi rendelkezéseket módosítja. Az uj 
rendelet szerint sütésre csak olyan ke
nyértésztát szabad sütőüzemnek átadni, 
illetőleg a sütőüzemnek elvállalni, amely 
egységes buzakenyérlisztből, vagy egy
séges rozslisztből, vagy egységes búza
liszt és egységes rozsliszt keverékéből 
készült. Vizeszsemlyét csak egységes 
buzakenyérliszttel kevert finom búza
lisztből szabad készíteni. A vizeszsem 
lyét egyszer bevágva és sóval meghintve 
is szabad készíteni. A kész vizeszsem
lye súlya 4.8 dekagramná! kevesebb és 
5.2 dekagramnál több nem lehet. A nem 
bérsütésre készült kenyér készítéséhez 
tengeriliszt felhasználása nem kötelező. 
Azokban a községekben, ahol a kenyér- 
készitéséhez megfelelő mennyiségű bur
gonyát nem lehet beszerezni a közellá
tási kormánybiztos egyes sütőiparosok
nak, vagy valamennyi sütőiparosnak 
megengedheti, hogy kenyeret burgonya 
felhasználása nélkül, vagy a megállapí
tott aránynál kevesebb burgonyával ké
szíthessenek.

— Értesítés. A m. kir. postaszemély
zet jóléti alapítványának hirdető irodája 
a közeli napokban Rimaszombatba küldi 
Szigeti Vilmos nevű megbízottját. Neve
zett jogosult arra, hogy a helybeli táv
beszélő előfizetőket a legközelebb ki
adásra kerüiö betűrendes névsorban és 
az „Útmutató" bán közlendő hirdetésekre, 
illetve beiktatásokra vonatkozó megren
delések ügyében felkeresse.

Uj bélyegek a Kormányzó Ur arc
képével. A m. kir. posta vitéz Horthy 
Miklós kormányzó születésnapja alkal
mából Öfőméltósága arcképével uj rajzu 
1, 2 és 5 pengős bélyegeket hozott for
galomba, amelyek bárhová szóló posta- 
küldemények bérmentesítésére felhasz
nálhatók.

Iskolai hírek.
A rimaszombati Széman Endre 

róm. Itat. Kétéves Női Kereskedelmi 
Szaktanfolyam másodéves növendékei
nek záróvizsgálatát junius 14-én tartot
ták meg dr. Pobozsny Róbert püspöki 
helynök és a miskolci kir. tankerületi 
főigazgatőság kiküldött szakbiztosa : 
Mdrky Dénes középiskolai tanár, tanul
mányi felügyelő elnöklete alatt. A vizs
gálatok általában jól sikerültek. Az elért 
nagyfokú eredmény fölött vagy az egyházi, 
mint a világi elnök teljes megelégedését 
fejezte ki. A záróvizsgálaton 17 növen
dék nyert végbizonyítványt. Junius 18-án, 
szerdán folyt le nagy közönség előtt, 
Raddny Lajos esperes-plébános jelenlé
tében az iskola gép- és gyorsírói bemu
tatója, amely M. Neita irgalmasrendi 
tanárnő szakszerű és modern tanítási 
módszerének újabb sikeres bizonyítékát 
nyújtotta. Az évzáró-ünnepélyt műsoros 
est keretében a Katolikus Kör nagyter
mében junius 21-én, szombaton délután 
5 órakor tartják meg. Megnyitóbeszédet 
Raddny Lajos esperes-plébános mond.

Beiratkozás a gimnáziumba. A ri
maszombati egyesült prot. gimnázium 
22-én, vasárnap d. e. 11 órakor tartja év
záró ünnepélyét azintézet tornacsarnoká
ban. 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.

A beiratkozások az áll. polgári is
kolába junius 26 án s/*8 kor kezdődnek. 
Csak 55 tanulót vehetnek fel az első 
osztályokba. Célszerű már most kivál
tani az állami anyakönyvi hivatalnál a 
születési bizonyítványt, mert e nélkül 
senkit sem vesznek fel. Külömbözeti és 
felvételi vizsgákért csak junius 28-án 
lehet folyamodni. Az engedélyt ezekre 
az igazgató adja. — Az iskola évzáró
ünnepélye az intézet tornacsarnokában 
junius 25-én, szerdán dHelőtt folyik ie.

A N e m z e t i  F i t a i i l á z
A rimaszombati Nemzeti Filmszínház 

most fejezte be második éves szezonját. 
Ha ez alkalommal visszatekintünk a 
mozgóképszínház múlt évi működésére, 
a legteljesebb elismeréssel adózhatunk 
annak a kulturális és színvonalas tevé
kenységnek, amelyet — a nehéz idők
ben is — a színház ügybuzgó vezetői 
a közönség érdekében kifejtettek. Min
den igényt és az összes kívánalmakat 
kielégítő filmek peregtek le a mozgó- 
szinház vásznán. Ezen a helyen csupán 
néhány olyan filmet említünk meg, ame
lyek a közönség élénk emlékezetében 
maradtak. Így elsősorban a magyar fil
mek közül a Gül Baba, Semmelweis, 
Dankó Pista, Balalajka, Mária két éj
szakája, Bors István, Szarajevó, 5 óra 40, 
A toprini nász, Elnémult harangok, Fű
szer és csemege, Tokaji aszú, Bercsényi 
huszárok és legutóbb a Tóparti látomás 
nyújtottak felejthetetlen élményt. A német 
filmremekek közül nem felejtettük még 
el a nagyszerű Pola Negri és Rökk 
Marika filmeket, Zarah Leander Siva
tagi éjszakájának és Stuart Máriának 
tündöklését, Willy Birgel lélegzetfojtó 
szerepléseit a Hétpecsétes titokban és a 
Hotel Sacherben. Az angol nyelvű fil
mek közül a Rácsnélküli börtönt, Iréné 
Dunne pompás filmjeit, a Balalajkát, a 
Notredamei toronyőrt, a Trópusi má

mort és a Tarzan-filmeket említhetjük 
fel. Gyermekek öröme és felnőttek üdü
lése volt a Hófehérke, az Oz és a 
többi ifjúsági film. A francia filmmüvé- 
vészet legjava futott vásznon, amelyek 
közül elég ha kiemeljük a pompás 
Schubert-szerenádot. Legutóbb pedig egy 
kitűnő és aktuális olasz filmet is lát
hattunk az Alcazarral.

A mozgóképszínház az elmúlt évad 
sikereit a nyáron is tetézni óhajtja azzal, 
hogy a meleg hónapokban is változatos 
műsorral és a legjobb darabokkal akar 
kedveskedni közönségének. Sorra kerül
nek majd a legújabb magyar újdonsá
gok: Rózsafabot, Európa nem válaszol, 
Balkezes angyal, Zárt tárgyalás, Beata 
és az ördög, A 13-as ház és a többi. A 
külföldiek közül a Manderlay-ház asszo
nya, az Olajváros, a nagy Texas-film, 
Algier, A vágyak asszonya, Nyugati győ
zelem, Hatosfogat, stb. Mindezekből lát
ható, hogy városunk immár nélkülöz
hetetlenné vált szórakozóhelye méltán 
tölti be azt a hivatást, amit tőle a nem
zeti kultúra és a közönség szórakozta
tása megkövetel.

albumalaku Ünnep ezúttal is gondos 
tárházát nyújtja a nivós és szórakoztató 
olvasnivalóknak s remek képeknek. Az 
Ünnep előfizetési ára negyedévre 2 P. 
40 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
készséggel küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VII. Dohány-u. 12.

A magyar diák munkája címen ér
dekes beszámolót irt a Búvár Országos 
Diákpályázatáról Tokody László a kitűnő 
folyóirat júniusi számában. A Búvár Ca- 
vallier József szerkesztésében és a 
Franklin-Társulat kiadásában jelenik 
meg.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij 1/l  évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/» Évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

Szombaton és vasárnap újabb művé
szi értékű magyar filmremek, a „Vissza 
az utón" c. filmdráma kerül műsorra. 
Orbók Attila megható története egy lej
tőre jutott ember szenvedéseit és meg
térését viszi a vászonra Ráthonyi Ákos 
mesteri rendezésében. A főszerep egye
nesen Csortos Gyula egyéniségére író
dott, aki élete legjobb alakítását nyújtja 
a bankfőpénztáros alakjában. Mellette 
a legjobb magyar színészek: Tol-
nay Klári, Mezey Mária, Simon Marcsa, 
Toronyi Imre, Mihályffy Béla, a Pethes 
testvérek, Makláry, Köváry stb. játszák 
az izgalmas és pazar fénnyel kiállított 
filmjáték főszerepeit. A filmet csak fel
nőttek nézhetik meg.

Junius 24-én, kedden hosszú idő után 
újra egy egész estét betöltő szenzációs 
vadnyugati film a mozgószinház mű
sora : „Az arany hiénái" cimen. Az ame
rikai aranyásók küzdelmes életét és sze
relmeit tárgyaló kalandor film főszere
peit John Mack Brown, Amerika sam- 
pion-Iovasa és Eleanor Hanzen, a gyö
nyörű női cowboy játsza. Az UFÁ-hiradó 
folytatja a diadalmas görögországi had
járatról felvett riportképek leadását.

Junius 25-én, szerdán és 26 án, csü
törtökön ismét magyar filmelőadásban 
gyönyörködhetünk. Gárdonyi Géza : „Ida 
regénye" cimü derűs és kedves regé
nyét Stella Adorján alakította át nagy
szerű vígjátékká. Főszereplői a régi és 
az uj magyar szinészgárda legkiválóbbjai, 
Így Ágay Irén, Gombaszögi Ella, Turay 
Ida, Rajnay Gábor, Jávor Pál, Pethes 
Sándor, Gózon, Mály és Makláry. A vi
dám és bonyodalmakkal telt történetet 
Fényes Szabolcs pompás zenéje fűsze
rezi.

A jövő hét végére Gary Cooper leg
újabb nagy filmjének, az „Alipang — a 
fekete szultáninak bemutatását tűzte 
ki a filmszínház vezetősége.

Irodalom.

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._______________________

S P O R T .

B irkózás.
Nagy sportesemény Rimaszombat

ban. Rimaszombat város bajnoka cím
ért Országos Levente birkózóver.-enyt 
rendez folyó hó junius 29-én a Rima- 
szombati „Levente Egyesület" a helybeli 
„Három Rózsa“-szá!loda emeleti nagy
termében. Ritkán látott nagy küzdelmek 
Ígérkeznek, mivel Magyarország legjobb 
birkózó-csapatai jelentették be eddig 
részvételüket, úgymint a Dombóvári 
VSE, Ceglédi VSE, Szolnoki MÁV, Deb
receni MÁV, Miskolc, Pécs, Diósgyőr, 
Salgótarján, Ózd, Fülek, Kassa, Kecske
mét és Budapest városok birkózó csa
patai. A verseny délelőtt 10 órakoi kez
dődik és egész napon át tart.

2 pár jókarban lévő dupla ab
lak teljes felszereléssel,

továbbá egy ajtó és használt téglák

ju tán yo s áron eladók Cim a kiadó- 
i hivatalban.

V  ennék 3—4 szobás 
kerti családi

házat. Érdeklődni lehet a kiadóban.

A fekete sztár. A szén a nyersanyag 
világnak ez az előkelőén rangjelzett fe
kete sztárja, újra és újra hallat magáról. 
A szén múltjáról és jövőjéről rendkívül 
érdekes cikket közöl a Tolnai Világlapja 
legújabb száma, amely gazdag tartalom
mal jelent meg. A Tolnai Világlapjában 
a szokásos rovatokon, aktuális képeken 
kiviil a legkiválóbb Írók novelláit találja 
az olvasó. Egyes szánta 20 fillér.

A szokott színes, értékes tartalommal 
megjelent a Délibáb legújabb száma. 
Érdekes novellák, színes riportok, divat
rovat és Bozzay Margit tanácsadó „Asz- 
szonyok póstája" emelkedik ki a szo
katlanul gazdag tartalmú számból, amely
nek ára a teljes rádióműsornál együtt 
csak 14 fillér.

Meddig tart a csoda Hollywood
ban? Mi történik a csodagyerekekkel, 
amikorra felnőnek? Étről érdekes cikk 
jelent meg gróf Bethlen Margit népszerű 
képes szépirodalmi lapjának, az Ünnep
nek most megjelent uj számában. Az

Két szob ás lakás
magányos udvar eladó Rimaszom
batban. Cim megtudható a kiadóban.

S k o d a  g y á r t m á n y ú  k i s

csukott személyautó
800 pengőért eladó. Dr. Fényes Elemér 
Rimaszombat, Forgách-utca 12. szám.

216/1941. vght. sz.

Á rv erés i h irdetm ény.
A rimaszombati kir. járásbíróság 1941. 

Pk. 5346/1941. sz. végzéssel árverést el
rendeltetvén Uzapanyit községben 180156 
és 133 sz. alatt 1941. évi julius hó 8. 
napjának délután 14.30 órájára, amikor 
a lefoglalt tehenek és kerékpár lesz el
árverezve, hacsak a végrehajtató jogi 
képviselője, dr. Ragályi Antal ellenkező 
kívánságot nem nyilvánít.

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

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


