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A magyar kenyér 
ünnepe.

Valósággal prófétai szavak, ami-j 
két a Kormányzó ur Őföméltósága ■ 
mondott a szabadkai kenyér ünne
pén, a magyar kenyér ünnepén. A 
Kormányzó ur Őföméltósága hálá- j 
san emlékezett meg a Gondviselés-! 
rőt, amely megáldotta a termékeny; 
földet és a föld hűséges népének; 
verejtékes munkáját és most a 
nemzet asztalára került az uj ke-! 
nyér.

Az ország államfője, a Kormány
zó ur megszegte jelképesen az első | 
bácskai magyar kenyeret és han
goztatta, hogy ez a jelképe an
nak a kenyérnek, amelyből kicsinek, 
nagynak, szegénynek, tehetősnek! 
mindig jusson bőségesen. Az Isten 
áldása legyen a földmivelő nép 
munkáján.

Ez a szabadkai ünnep olyan 
volt, hogy valóban történelmi 
eseménynek számit. Föméltóságu 
urunk először ment el a felszaba-1 
dúlt Délvidékre és szimbólumot 
kell látnunk abban, hogy elment a 
kenyér ünnepére.

Mindannyian, akik a magyar ke
nyeret esszük és az uj magyar 
kenyeret várjuk, a legmélységesebb 
hódolattal állunk Nagyurunk előtt, 
aki a magyar kenyeret tisztelte 
meg látogatásával. Mert nincs na
gyobb és több, tisztább és szen- 
tebb, mint a magyar kenyér. A 
magyar kenyér az élet és jövendő, 
a ma és a holnap.

Katonákról és földmivelőkről be
szélt a Föméltóságu ur. Lehet-e 
fontosabb ennél a két kategóriánál, 
fontosabb a magyar élet számára? 
A kard és kenyér szinte ellentétes 
fogalmak, de a nemzet egész his
tóriai életében együttes testvérek 
voltak. Nem lehetünk kard nélkül, 
amikor élni akarunk.

Ünnepeljük az uj magyar kenye
ret, amely azonban jelenti a kar
dot is, amit nem adunk ki soha 
többé a kezünkből, mert a kard 
nélkül nem lehet megvédeni a ma
gyar kenyeret.

A magyar kenyér a magyar bol
dogulásnak, a magyar jövőnek a 
jelképe is. Jelenti az életet, amely 
a háború nehézségei és megpró
báltatásai között is ragaszkodik jo
gaihoz, jelenti a mindennapi munka 
csendes és észrevétlen áldozatát, 
jelenti annak a hatalmas életfoiyam- 
nak a hömpölygését, amely a ma
gyar föld városaiban és falvaiban 
megőrzi és biztosítja a magyar jö
vendőt. Ezért kell minden erővel

biztosítani a magyar föld termését, 
mert a föld : az élet. Ezért kell az 
államnak szerető gondoskodását 
kiterjeszteni a magyar föld munká
saira, segíteni mindnyájunkért foly
tatott nehéz küzdelmében. Ez a 
nagy nemzeti munka az egyetértés 
munkája kell, hogy legyen. Hiszen 
ma fokozottan kell éreznünk, hogy 
mindnyájan felelősek vagyunk egy
másért, mindnyájan felelősek va
gyunk a magyar kenyérért. Ha 
akadnának árulók, a nemzet mun-

A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter nagyjelentőségű rendelete
ket adott ki az iskolai oktatással 
kapcsolatos nyelvkérdések szabá
lyozásáról. Az egyik rendelet a nem 
magyar anyanyelvű gyermekek nép
iskolai oktatásáról intézkedik és 
elrendeli, hogy az egész vonalon 
az anyanyelvi oktatás valósuljon 
meg. A helyzet tehát az, hogy 
mindenütt, ahol eddig kettősnyelvü 
volt a tanítás, vagyis bizonyos tan
tárgyakat magyar nyelven, más 
tantárgyakat pedig nemzetiségű 
nyelven tanítottak, ezután nemzeti
ségi nyelven folyik majd az okta
tás. A kormány rendelete megadja 
a lehetőséget arra, hogy a két
nyelvű tanítást továbbra is fenntart
sák, ha ezt a szülők többsége kéri. 
Erről a nemzetiségi szülők részvé
telével külön bizottság előtt titkos 
szavazással döntenek.

A nagyjelentőségű uj rendelet 
végrehajtása annak a kormány- 
rendeletnek, amelyet ez év február
jában még a Teleki-kormány adott 
ki. Jóllehet itt egy alaprendelet vég
rehajtásáról, illetve a magyar-német 
bécsi egyezmény végrehajtásáról 
van szó, annyit meg kell jegyez
nünk, hogy a magyar kormány elő
kelő gesztussal mindent megtesz 
nemzetiségeink jogainak biztosítá
sára és segédkezet nyújt anyanyel
vűk fennmaradásához és virágzá-' 
sához. Nem paragrafusok és kény
szerűségek vezetik ebben, hanem 
a szentistváni elv, amely ebben az 
országban mindenkor egyenlő mér
tékkel mér magyarnak és idegen- 
ajkúnak.

A kultuszminiszter másik — ma
gyar szempontból még sokkal fon
tosabb rendelete — a magyar 
szórványok gyermekeinek magyar- 
nyelvű iskoláztatásáról gondosko
dik. A szórványok oktatásának kér
désén a múltban óriási vérveszte
séget szenvedett nemzetünk. A ki
sebb csoportokban elszórtan lakó 
magyarság közül csak az anyagi

kájának megmérgezői, ezeknek kö
zöttünk nincs helye. Amikor a ma
gyar nép annyi szenvedés után a 
feltámadás útjára lépett, soraiban 
csak azok kaphatnak helyet, akik 
egy nagy családként sorakoznak 
fel a magyar kenyér köré, akik 
nemzetiségre való tekintet nélkül 
attól a mélységes érzéstől vannak 
áthatva, hogy nekik éppen olyan 
érdekük a szentistváni Magyaror
szág boldogulása, mint magyarul 
beszélő testvéreiknek.

lag tehetősebbek küldhették gyer
mekeiket máshová iskolába, na
gyobb részük azonban nemzetiségi 
iskolát volt kénytelen látogatni. 
Ennek következménye az lett, hogy 
a magyarság igen értékes végvári 
elemeinek nemzedékei nem abban 
a szellemben és azon a nyelven 
tanultak, amit a nemzet joggal meg
kívánhatott volna.

Hóman Bálint kultuszminiszter 
reformja e téren valóban korszak- 
alkotó jelentőségű, nemcsak azért, 
mert bonyodalmas, nehéz kérdést 
eredményesen old meg, hanem 
azért is, mert elsőizben jelent ko
moly cselekedetet a magyarság tö
redékeinek megmentésére. A ma
gyar faj és magyar nyelvünk sze- 
retete sugalmazta azokat a rendel-

A Rimaszombati Járási Ipartársulat 
julius 27-én, vasárnap délben tartotta 
meg saját székházának nagytermében 
XII. évi rendes közgyűlését. A város leg
főbb iparos szervezetének — a közbe
jött akadályok miatt — a cseh-sziovák 
uralom alól való felszabadulás óta ez 
volt az első számotadó összejövetele, 
úgyhogy iránta nagy érdeklődés nyilvá
nult meg.

A Magyar Hiszekegy elmondása után 
Valaszkay Rezső elnök meleg szavakkal 
köszöntötte a megjelenteket és a ha
tóságok képviselőit. Különös szeretettel 
üdvözölte a város és az iparhatóság 
képviseletében az elnöki asztalnál helyet 
foglaló ár. Gabonás János helyettes-pol
gármestert, az iparosság lelkes barátját. 
Majd kegyeletes szavakkal adózott grö) 
Teleki Pál miniszterelnök emlékének, 
aki az Iparoskör falai között tett bizony
ságot két évvel ezelőtt az iparosság 
iránti szeretetéről. Megemlékezett ezu
tán Valaszkay Rezső elnök Papp József 
IPOK elnök elhunytáról és az Ipartár
sulat halottjairól. Felszólítására a köz
gyűlés egy perces felállással és néma 
csönddel áldozott a halottak emlékének.

Ezután az elnök hazafias fűztől átha
tott lendületes beszédben szólott az or

kezéseket, amelyekből látni, hogy 
a nemzet egyetlen magyar gyer
mekről sem akar lemondani. Ott, 
ahol a szórványok sűrűbben he
lyezkednek el, már ez év őszén 
internátusokat létesítenek a magyar 
gyermekek számára. Ahol ez a 
megoldás nem lehetséges, de lega
lább 10 — 15 magyar gyermek van, 
ott lehetőleg a nemzetiségű iskola 
keretén belül létesítenek külön tan
termet és tagozatot a kismagya- 
roknak. Ahol ez sem volna lehet
séges, ott vándortanitók végzik a 
magyar oktatást, vagy pedig a 
gyermekeket magyar családok kö
rében olyan községekben helyezik 
el, ahol magyar oktatást kaphat
nak. Ez az utóbbi megoldás két
ségtelenül áldozattal jár. De a szü
lők ez esetben nemzetükért hoznak 
áldozatot és a gyermekeket befo
gadó családok hivatása szépen fe
jezi ki az ősi magyar patriarkális, 
családias szellemet.

Mind az idegen ajkú, mind a 
magyar gyermekek oktatására vo
natkozó rendeletek egy közös igaz
ságot bizonyítanak. Azt, hogy Szent 
István országa és annak minden 
felelős vezetője istenadta kincsnek 
tekinti az anyanyelvet. Ezt senkitől 
elvenni nem akarjuk és egyetlen 
magyartól elvenni nem engedjük. 
Ez a becsületes mérték, amely vé
delmet és békességet jelentett ezer 
éven át az itt élő népeknek.

szág megnagyobbodásáról, a magyar 
honvédség dicső haditényeiről és Szent 
István birodalmának feltámadásába ve
tett hitéről. A lelkes éljenzéssel fogadott 
elnöki megnyitó után ugyancsak Valasz
kay Rezső terjesztette elő az Ipartársu
lat 1939. és 1940. évi működéséről szóló 
jelentést, amelynek során a következő
ket mondotta :

„Az 1939. évben nagy változások ál
lottak be az Ipartársulat életében is. A 
felszabadulás előtt nemcsak, hegy a 
székházunk ingó és készpénz vagyonát 
mentettük meg az azt elhurcolni akaró 
fegyveres erővel megjelent cseh-szlovák 
hatósági közegek elől, de sikerült velük 
egy oly értelmű jegyzőkönyvet aláíratni, 
amely szerint többé semmi követelést 
nem támaszthatnak. Hogy ez így sike
rült, itt kell köszönetét mondanom az 
akkor és az utolsó pillanatban segítsé
gemre siető iparos társaimnak.

Ugyanezen évben az összes hivata
lokkal, az Ipartestületek Országos Köz
pontjával, a Kamarával és az iparügyi 
minisztériummal a kapcsolatok megte
remtésével illeszkedtünk bele az uj rend
szerbe, azonban az Ipartársulat eddigi 
ügyvezetése mellett. Ezen évben történt 
meg az iparrevizió is, ami igen nagy

Az anyanyelv védelme.

A  régi vezetőséget választotta meg újra  
a Járási Ipartársulat közgyűlése.

Valaszkay Rezső elnök ünneplése. — Egy nemescélu alapítvány.
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munkát adott Ipartársulatunknak, de mi 
mindenben készséggel igyekeztünk ipa
ros testvéreink segítségére lenni.

Ipartársulatunk ezen évben már nehéz 
helyzetbe került, mivel hatásköri terüle
tünk nagyrészének elvesztése folytán 
a tagok létszáma l /3-ra csökkent és igy 
bevételünk is tetemesen apadva, kényte
lenek voltunk a legnagyobb takarékos
ság mellett adminisztrálni, nehogy a 
tagdijak emeléséhezkeliessen folyamodni. 
Határváros lévén, vidékünk nagyobb ré
szét elveszítve, iparosaink megélhetőségi 
lehetősége a minimumra csökkenvén, 
nagy része az eddigi tagdijakat is alig 
tudja fizetni, aminek következménye a 
jelenlegi nagy tagdijhátrálék."

Az 1939. évben jelentős lépések tör
téntek a székház tehermentesítésének 
érdekében, amely jelentésnél az el
nök hálás köszönettel emelte ki dr. 'Sól- 
dós Béla főispán eredményes pártfogá
sát. Az 1940. esztendőben nehéz viszo
nyok közé került az iparosság, azonban 
az Ipartársulat a rendelkezésére álló 
eszközökkel igyekezett tagjai helyzetén 
könnyíteni. Ebben a törekvésében min
denkor őszinte szeretettel és meleg 
pártfogásával segítették az elnökséget a 
hatóságok vezetői, elsősorban dr. ’Sóldos 
Béla főispán, dr. Horváth Árpád alis
pán és Éva László polgármester, akiket 
a közgyűlés melegen ünnepelt. Áz Ipar
társulat ügyvezetése az elmúlt eszten
dőben Stolcz Jenő személyében hozzáértő 
és lelkes munkakészségü titkár kezébe 
került. Az elnöki jelentés szerint az 
Ipartársulatnak jelenleg 626 tagja van. 
Á vizsgázott ségédek száma 79 és a be
jegyzett tanoncoké 56. Az elmúlt esz
tendőkben 62 tanonc szabadult fel és 
30 segéd tett mestervizsgát. Végül fel
hívta az elnök az iparosságot a mai ko
moly időkben szükséges zúgolódás nél
küli magatartásra.

A nagy tetszéssel fogadott beszámoló 
után Krd lik  János, az Iparoskör elnöke 
megemlékezett a hivatalát 10 esztendő 
óta páratlan buzgósággal, önzetlen lélek
kel és fáradhatatlan szorgalommal be
töltő Valaszkay Rezső elnök érdemeiről. 
Őszinte örömét fejezte ki az egész ipa
rosság nevében afelett, hogy az elnök 
súlyos betegségéből felépült és ismét 
elfoglalta őrhelyét. Általános helyeslés 
meliett indítványozta, hogy az Ipartársu
lat ebbeli örömét a közgyűlés jegyző
könyvében örökítsék meg.

Dr. Gabonás János helyettes polgár- 
mester tolmácsolta a szabadságon lévő 
Éva László polgármester üdvözletét a 
közgyűlésnek. A maga részéről is örö
mét fejezte ki Valaszkay Rezső elnök 
felgyógyulása felett és elismeréssel il
lette hervadhatatlan érdemű munkás
ságát.

Valaszkay Rezső mélyen meghatva 
köszönte meg az őszinte szívből jött ün
neplést, felemlítvén, hogy betegágyán is 
féltő gonddal Őrködött az iparostársada
lom érdekei felett.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
fogadta el ezután Králik János indít
ványát.

Stolcz Jenő titkár felolvasta az 1938. 
év április 24-én tartott utolsó évi köz
gyűlés jegyzőkönyvét, amit vita nélkül 
hitelesítettek.

Majd a társulati titkár beterjesztette 
az 1939. és 1940. évi zárszámadásokat. 
Eszerint 1939 ben a bevételek 769680 
P.-őt tettek ki, melyből az 1940. évre 
19090 P. jutott át egyenlegként. Az 
1940. évben a bevételek 11.126'12 P-re 
emelkedtek, mig a kiadások 11.10076 
P.-re rúgtak. A társulat tiszta vagyona 
38423 22 P., amelyben a székház értéke 
27.19286 P.-vel foglal helyet. A szám
vizsgáló-bizottság jelentése után a köz
gyűlés az zárszámadásokat elfogadta és 
a felmentvényt a pénztárosnak megadta. 
Az ezévi költségvetési előirányzatot 
17.723 P.-ben áliapitetták meg. 
Valaszkay Rezső elnök bejelentette, hogy 

a költségvetésben számára ez évben meg
állapított 600 P.-ős reprezentációs össze
get alapítványként egy iparos ifjúsági 
jóléti célra ajánlja fel. A közgyűlés lel
kes tapsokkal fogadta az elnök nemes 
ajándékát, amit dr. Gabonás János 
polgármester-helyettes is megköszönt.

Az iparhatóság képviselője egyben in
dítványozta, hogy — miután az Ipartár
sulatnak valószínűleg még ez évben 
Ipartestületté kell átalakulnia — uj vá
lasztások helyett a régi érdemes és ki
próbált vezetőséget bízzák meg továbbra 
is az ügyek vitelével. Králik János az 
iparosság nevében örömmel és bizalom
mal járult ehhez az indítványhoz, mire a 
közgyűlés a — választmány szükség
szerű kiegészítése után — egyhangúlag 
a régi vezetőséget választotta meg 
újra.

Az indítványok során letárgyalták a 
tagdijhátralékok behajtásának kérdését, 
majd Stolcz Jenő titkár előadása alap
ján elhatározták, hogy a választmány 
mellé szakcsoportokat alkotnak, amelyek 
az egyes szakmákat érdeklő kérdések
ben fognak véleményt adni.

Dr. Gabonás János nagy örömét fe
jezte ki, hogy a közgyűlés mintaszerű 
tárgyilagossággal és méltóságteljes mó
don határozott. Nehéz és gondterhes 
időket élünk, mondotta a polgármester
helyettes, melynek okai azonban az ál
talános világhelyzetben gyökeredzenek.

(*) Már rég óta nézem a csap-i 
állomáson a szinte egymást érő ka
tonavonatok szüntelen érkezését és 
indulását.

Állok a nagy állomásépület hű
vös árnyékában és elgondolkozom...

Vörös uralom Magyarországon, 
bőrkabátos Lenin-fiuk rémuralma 
Budapesten, román megszállás, 
Trianon. Entente ellenőrzés. Mind
ezek húsz év előtt s ma mosoly
gós arcú, erőtől duzzadó magyar 
fiukat visznek már a katonavona
tok a bolsevista Oroszország ellen.

Nem volt korszerű hadseregünk 
Trianon után? Hát ütőképes mo
dern hadseregünk lett azóta, hogy 
kimondtuk nagy barátaink, Német- 
és Olaszország megértő segítségé
vel a fegyverkezési egyenjogúsá
gunkat.

Ahogy nézem a katonavonatokat, 
ahogy látom rajtuk a féltő gonddal 
ápolt harckocsik és a legkülönbö
zőbb terepjáró gépkocsik százait, 
számos műszaki alakulatot, büszke 
öntudattal nézem megujhódott faj
tám hatalmas erejét.

így gondolkozom ezen, ahogy 
megint befut egy katonavonat.

Kékhajtókás katonák jókedvű 
arcai néznek ki a vasúti kocsikból. 
Ezek már a magyar gyorscsapa
tokhoz tartoznak. Még egy pár 
órai ut és kiszállnak a katonavo
natból és a német gyorsakkal 
együtt váll-váll mellett fognak előre 
törni az orosz mezőkön. S most 
egy kicsit elszorul a szivem. Váj
jon ezek a mi fiaink lesznek-e 
olyan világrengető hősök, mint a 
német testvéreik ?

De merengésemből hirtelen bol
dog örömteli ujjongás, szinte gyer
mekien önfeledt vidám üdvözlések 
áradata ver fel. Az előbb érkezett 
vonat kékhajtókás katonái örömtől 
sugárzó arccal üdvözölnek itt va
lakit. Önkéntelenül keresem azt, 
akinek ez a nagy szeretet szól, 
akit az egész katona-vonat boldo
gan üdvözöl. S vagy húsz lépésre 
tőlem ott állt egy magyar kékhaj
tókás százados és mosolygó arc
cal, tisztelegve viszonozza az üd
vözlést.

A vonat megáll, a katonák te
kintete mind a kékhajtókás száza
dosra tapad. Nekik leszállniok nem 
szabad, de a százados ur megin
dul a vonat felé. Minden kocsinál 
megáll s én ámulva látom, hogy 
minden kocsiban ismerősként üd-

„A 20 éves rabijából való felszabadu
lás után hálásnak kell ^ennünk azért, 
hogy szabad magyar földön szabadon 
élhetünk. Hódolatteljes hálás szívvel 
szálljon el a lelkünk most a kende- 
resi kúria ősi falai közé, ahol a legelső 
magyar ember és fenköltlelkti hitvese 
a nemzet tiszteletteljes jókívánságai kö
zepette ülte meg szép családi ünnepét".

Dr. Gabonás János mély gondolatok
kal telt beszéde után Valaszkay Rezső 
elnök megköszönte az iránta és az egész 
elnökség iránt megnyilvánult bizalmat. 
„Amit végeztek — mondotta — az kö
telesség volt, amelyért nem jár köszö
net, legfeljebb csak a munka végeztével 
az elismerés." Teljes erőfeszítésre, össze
fogásra és fegyelemre hívta fel nemcsak 
a megjelenteket, de az iparostársadal
mat is és megköszönvén a közgyűlés tag
jainak figyelmét, a példátadó rendben 
lefolyt összejövetelt bezárta.

A közgyűlés tagjai elénekelték a Him
nuszt, amelynek felemelő hangjai ezúttal 
először hangzottak el az Ipartársulat 
közgyűlésén.

vözli az átutazó katonákat.
Az előttem lévő kocsiból még 

hozzám is elérnek az egyes szavak 
foszlányai:

„A századparancsnokom volt a 
hadnagy ur Jászberényben11 — 
„Tisztesiskolán szolgáltam vele"— 
„Egy században voltunk".

S az egykori hadnagy ur most 
három csillaggal a nyakán, ott a 
csap-i állomáson üdvözli régi is
merőseit.

Mindenkihez van valami szava, 
mindegyikkel kapcsolatban van va
lami emléke.

Hogy ő tiszt s hogy a honvéd 
katonavonatban harckocsivezetők, 
lövészek, árkászok, gépkocsizók, 
kerékpárosok utaznak, senkinek 
nem jut eszébe. A tiszt és legény
ség közti válaszfalat senkisem látja 
és ami a fő, senkisem érzi. Csak 
egyet láttunk, csak egyet éreztünk, 
hogy ott a hideg sínek mellett a 
magyar tiszt lelke milyen eggyéol- 
vadt az egész legénység szivével.

Nem, nem ezen a kis állomáson 
találkoztak ők először. A magyar 
laktanyák, a magyar gyakorlatok, 
a közös gondok s a közös örömök 
forrasztották eggyé a tisztikart és 
a legénységet.

De még nem ért a vonat elejére 
a százados, amikor már megjelenik 
a forgalmi tiszt és indítja a vona
tot. Megint hallom a kiáltásokat: 
„Jöjjön velünk százados ur, men
jünk együtt Oroszországba".

A választ azonban csak a gör
dülő kerekek adják. A tiszt már 
mozdulatlanul áll és tiszteleg az el
vonuló csapatnak. Hiába menne, 
a parancs más. Neki még várni 
kell s addig csak leikével követ
heti a határon túl a gyors testvéreit.

A vonat elment. A tiszt ittma
radt. A rövid találkozás, a párper
ces viszontlátás megtörtént. S már 
nem merengek azon, hogy mi lesz 
az orosz mezőkön. Áz a hadsereg, 
hol a legénység és tisztikar úgy 
szereti egymást, ilyen egységet ké
pez, csak egyet tehet: győzhet.

Komoran gördülő katonavonatok 
vigyétek véreinket Kelet felé, vi
gyétek az eggyé forrott erős kor
szerű hadseregünket uj nagy győ
zelemre, mig mi az egész nemzet 
egységes leikével mögöttetek ál
lunk. Lélekben veletek harcolunk, 
veletek győzünk Magyarországért 
és az uj Európáért.

Valóság lesz 
az orosz legenda.
Húsz éven át vérrel és könnyel, ter

ror alkalmazásával igyekezett megala
pozni hatalmát a szovjet Oroszország
ban. Húsz éven keresztül vörösre fes
tettek át mindent, ami számukra elér
hetővé vált és vörösre akarták átfesteni 
a fehér lelkeket is. Ahol nem fogott a 
propaganda és terror festéke, ott vértől 
piroslott minden. Bezárták a templomo
kat, lerombolták az oltárokat, sárba ta
posták a feszületet, detronizálták Istent. 
A templomok nyers anyagából# csinál
hattak mozgóképszínházakat, a papokat 
eltilthatták a hívőktől, a hit tanait szám
űzhették az iskolákból, a'martirok heka- 
tombáival ijeszthették és rémíthették a 
gyenge, gyarló embert, elparancsolhatták 
az isteni kegyelem és vigasz forrásaitól, 
de magát Istent hiába tagadták, hiába 
hirdették, hogy nincsen, az isteni tudat 
és hit mélyen benne élt az emberi lel
kekben, olyan mélyen gyökerezett, 
hogy odáig nem ért el a titkos rend
őrség véres keze sem. Élt a hit az 
emberek lelkében és remélte, hogy a 
megpróbáltatások ideje is lejár egyszer 
és akkor újra kiegyenesedik és felma
gasztosul a sarlóvá görbült és kalapáccsá 
nehezedett kereszt.

Húsz évig várták ennek az időnek az 
eljövetelét a végtelen orosz mezők sze
gény muzsikjai, várták és remélték a 
csak titokban, kommunizált házaikban, 
imádkozó kispolgárok, várták a vérten
gerből külföldre menekült oroszok ez
rei és ezrei és várta egész Európa, az 
egész világ annak a terrorra épített 
rendszernek az összeomlását, mely nem 
elégedett meg határai között elvei meg
valósításával, hanem uralma alá akarta 
hajtani az összes népeket, minden nem
zeteket. Szabadságot, egyenlőséget, test
vériséget Ígért a cári uralom alatt el
nyomott és kihasznált népmillióknak, 
Ugyanúgy mint valamikor a nagy francia 
forradalom, mely szintúgy nem elége
dett meg a társadalmi reformokkal, ép
pen úgy a vérpad árnyékában akarta 
berendezni uralmát, mint a moszkvai 
Lenin-fiuk. És szintén azzal kezdte, 
hogy becsukta a templomokat, lerom
bolta az oltárokat, elűzte a papokat, de 
el akarta űzni Istent is. Elfelejtette a 
francia forradalom is éppen úgy, mint 
a bolsevista tragédia főszereplői, hogy 
Isten a szivekben és lelkekben nyert 
hajlékot, szerető szivekben és halhatat
lan lelkekben.

Ha a szovjet urai megmaradnak a 
szociális forradalom célkitűzései mellett, 
ha megelégszenek azzal, hogy legalább 
részben jóvá teszik azokat az igazság
talanságokat és kiegyenlítik azokat az 
egyenlőtlenségeket, melyeket a cári ura
lom középkori eszközei teremtettek meg 
és tartottak életben, akkor valóban segí
tettek volna az orosz népmilliókon és 
az Igazság jegyében megszülető uj tár
sadalmi berendezések ösztönzésül szol
gálhattak volna azoknak az európai 
államoknak is, ahol a társadalmi igazság 
és kiegyenlítődés még sok kívánnivalót 
hagyott hátra. A moszkvai Kremlbe 
holttestek hegyein felkapaszkodott fel
bujtói a tömeggyilkosságoknak azonban 
megrészegedtek a vér szagától, meg
szédültek a bitorolt hatalom mélységei
től és a forradalmat nem eszköznek 
tekintették a társadalmi igazság szolgá
latában, hanem célnak, soha be nem 
teljesedő célnak, soha teljesen ki nem 
elégülö vágynak, a forradalom állandó
sulásának, a zavar stabilizálásának és 
zavarosban való halászási egyeduralom 
biztosítékának. Nem a népmilliókat akar
ták felszabadítani, hanem a népmilliók 
erejét saját hatalmuk igája alá hajtani. 
Ezért nem lehetett diadalmas a bolse
vista forradalom, ezért kell elbuknia, ha 
húsz esztendei szenvedése után is azok
nak, akik a cárizmus rossz cseberéből 
a bolsevizmus még rosszabb vedrébe 
jutottak.

A kereszt sarlóvá görbült, holott a 
hit keresztje mellett helye van a munka 
sarlójának. Isteni parancs a munka,

Találkozás a múlttal.
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mióta arcunk verejtékével kell meg
keresni mindennapi kenyerünket. Nincs 
igazi eredménye annak a munkának, 
melyen nincsen Isten áldása. A bol
sevista vezetők nemcsak Isten áldá
sát mondották feleslegesnek, hanem 
magát Istent is. A kereszt helyébe a 
sarló és kalapács került és erre a szim
bólumra sújtott le most a kereszt, me
lyet kétezer esztendő óta sokan meg- 
csufolhattak, mosolyoghattak rajta, de 
végezetül mindannyian leborulni kény
szerültek előtte. Keresztté egyenesedett 
a sarló és elindult uj hóditó útjára, 
nyomában a szövetséges hadseregek ke
resztes vitézeivel, akik szent ihlettől 
megszállva, a győzelembe vetett hittől 
űzve a csodával határos teljesítménye
ket visznek végbe Keleten a Dnyeszter- 
nél, a Dnyepernél, a Dünánál, a Pripjet 
mocsaraknál éppen úgy, mint Szmolenszk 
vagy Kiev falai alatt.

Valamikor húsz esztendő előtt egyik 
nyugatoroszországi kolostorból elvittek 
az oltárról egy ezüst feszületet. Szent
ségtörő kézzel, melyen még ott piroslott 
az ártatlanul kiontott vér, letépték az 
oltárról és vitték, vitték mindig mesz- 
szebbre Kelet felé. Elrablója sarlót csi
nált belőle és most is őrzi még Moszk
vában, a szovjetek házában, ahol a 
bolsevizmust kell szimbolizálnia. Titok
ban meséiik egymásnak ijedtszemü em
berek, hogy a sarlóvá görbült egykori 
kereszten gyakran vörös foltok jelennek 
meg. Vörös foltok, mint á vér... És 
tulajdonosa hiába törli, hiába fényesíti, 
a rozsdás vérfoltok újra és újra kiüt
köznek rajta. És száll a hir szájról- 
szájra, hogy hetek óta repedések mutat
koznak az ezüst sarlón, görbe ive mintha 
ki akarna egyenesedni, mintha újra 
keresztformát akarna ölteni. És véres- 
kezű ura nem mer hozzányúlni, csak 
nézi, kidülledt szemekkel nézi és a fé
lelemtől remegő lábai megbicsaklanak, 
a sarló ive a falon mind egyenesebb 
lesz és földre borult gazdája mintha 
térdelne előtte.

Legenda szól róla, hogy a húsz év előtt 
elvitt kereszt visszakerül ismét a kolos
tor oltárára, de előbb népeknek kell el
zarándokolni oda, ahová a keresztet 
vitték és ezeknek a zarándokoknak kell 
visszavinniök a templomba. Akkor lesz 
békessége az orosz népnek, akkor lesz 
úrrá az igazság szent Oroszországban. 
A népek nagy zarándoklata elindult 
Kelet felé. Ma a keresztes vitézek hadai 
már túl vannak a Dnyeszteren, Dünán 
és Dnyeperen, túl vannak Minszken és 
Witebszken és gyors ütemben haladnak 
Moszkva felé, ahol várja őket egy sar
lóvá görbült kereszt, melyet húsz év 
előtt elvitt valaki Nagyoroszország nyu
gati határáról és amelynek vissza kell 
kerülnie kiegyenesedve és fénylőn oda, 
ahonnan elrabolták, a kolostor falára.

Nyolcféle tipuscipö lesz.
Régóta foglalkoznak már szak

körökben a tipus-cipö ügyével. 
Azt várják ennek a rendszernek 
meghonosításától, hogy jóval keve
sebb bőranyaggal lehet majd több 
megfelelő cipőt előállítani. Ebben 
az ügyben a szakértői vizsgálato
kat és a kísérleteket lefolytatták és 
eredményeképen rövidesen sor 
kerül a tipus-cipő meghonosítására 
vonatkozó rendelet kiadására. 
Nyolc-, esetleg 9-fajta tipuscipö 
meghonositására kerül majd sor.

Mindegyiket formára és minő
ségre egyaránt meghatározzák, 
vagyis előírják, hogy milyen fajta 
bőrből lehet az egyes alkatrésze
ket előállítani és az egyes cipőré
szek mennyi anyagfelhasználásával, 
hogyan készülhetnek el. Ezek a 
rendelkezések sokban hozzájárulnak 
majd a jelenlegi nyersanyagnehéz
ségek áthidalásához.

Találtatott egy zacskóban pénz
igazolt tulajdonosa a m. kir. rendőrkapi
tányságon a hivatalos órák alatt át
veheti.

B en es ur m ellénye.
Benes Edének, a levitézlett Cseh

szlovákia második számú „dicső 
multu“ elnökének páncélból készült 
mellényét az egyik prágai múzeum
ban mutogatják. A jövő nemzedék 
méltán okulhat annak láttán, hogy 
mekkora bátorsággal keverte a 
szomorú emlékű 20 esztendő alatt 
a naggyá felfújt kis elnök a maga 
kisded játékait. Csehszlovákia ösz- 
szeomlása idején hősiesen elrepült 
Benes Edének most újra „nagy 
lett a mellénye“. Az immáron nem 
egészen biztos londoni fedezékéből 
világraszóló rádióbeszédet mondott, 
amelyben kijelentette, hogy Cseh
szlovákia a maga húszéves való
ságában újra fel fo g  támadni.

Mi, akik saját bőrünkön éreztük 
Benes külügyminiszter és későbbi 
államelnök ur állandó bajkeveré
sének sok kárát és baját, szóról- 
szóra aláírjuk azt a választ, ame
lyet illetékes magyar helyen adtak 
Benes beszédére, mondván: „Jó 
lesz a mi határainktól távoltartani 
magát annak, akinek kedves az 
élete. 1918 csak egyszer volt a 
magyar történelemben. Csak egy
szer került olyanok kezébe az 
államhatalom, akik nem akartak 
több katonát látni. Most, Istennek 
hála, újra fegyverben áll a magyar 
katona, hogy újból tolvajkezek ne 
nyúljanak a magyar föld felé. Ha 
Benes, vagy bárki más kedvet érez 
arra, hogy fegyvereit a mienkkel 
összemérje, ám kísérelje meg. Gon
doskodni fogunk arról, hogy ez 
legyen életük utolsó kisét letel"

A válasz tiszta és világos. Hi- 
szük, hogy hallatára Benes ur új
ból levetette „nagy mellényét“ és 
végleg elpihen eddigi „babérain".

— Esküvő. Gémes Gabriella és ijj. 
dr. Fóris Ferenc kir. tvsz. joggyakornok 
augusztus hó 4-én déli fél I órakor 
tartják esküvőjüket a rimaszombati róm. 
kát. plébánia-templomban.

— Esküvő. Szendröi Miskolczy Márta 
és Babits László folyó hó 3-án, vasár
nap déli */21 órakor tartják esküvőjüket 
a rimaszombati r. kát. plébánia-templom
ban. (M. k. é. h.)

— Házasság. Kozma Elza és Herz 
Ernő augusztus 5-én délután 2 órakor 
Rákóczi-u. 45. sz. alatt tartják esküvő
jüket. (Minden külön értesítés helyett).

Városi közgyűlés. Rimaszombat me
gyei város képviselőtestülete augusztus 
I-én, pénteken délután 5 órakor rendes 
közgyűlést tartott. A lapunk zártával 
egybeeső közgyűlésről jövő számunk
ban hozunk tudósítást.

Áthelyezés. A pénzügyminiszter Be- 
dekovich Tibor m. kir. pü. irodafőtisztet 
Bajáról a rimaszombati kir. pénzügy
igazgatósághoz irodavezetővé áthelyezte.

Uj tanitónő a fiúiskolában. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Holuby 
Márta ipolysági tanítónőt a rimaszom
bati állami elemi fiúiskolához áthelyezte.

A vármegye székházának, városunk 
eme gyönyörű épületének javitási mun
kálatai jórészt befejeződtek. Legutóbb 
az előcsarnokban az alapitás és az 
építés idejét jelző márványtáblákat iga
zították ki és aranyozták át újra, Az 
Andrássy-uti kerités átfestése most folyik, 
az épület erkélyeit virágokkal díszítet
ték s igy a vármegyeháza teljes dísszel 
illeszkedik bele abba a megkapó képbe, 
amelyet a Tompa-tér úgy a lakosság, 
mint az ideérkező idegenek számára 
nyújt.

Az elsötitést Rimaszombatban aug. 
1-től a házakban este 11 órától kell 
végrehajtani.

A miskolci borászati felügyelőség
hatáskörét Gömör és Kishont vármegye 
területére is kiterjesztették. Vezetője 
Pesthy Pál borászati é^ szőlészeti fel
ügyelő.

Halálozás. Bútora Mátyás csizmadia
mester, a Rimaszombat—rimatamásfalvai 
ev. egyház volt egyházfija, önkéntes 
tűzoltó, julius 29-én hosszas és kínos 
szenvedés után, 54 éves korában meg
meghalt. Halálát özvegye, gyermekei és 
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetésén, 
amely nagy részvét mellett folyt le 
csütörtök délután, résztvett a helybeli 
tűzoltóság diszszakasza is.

Befejeződött az egyetemi munka- 
szolgálat első része. Az Egyetemi Ön
kéntes Munkaszolgálat első szakasza 
julius 21-én végétért. A hat hét óta Ri
maszombatban dolgozó „Előd Vezér“- 
munkatábor tagjai leszereltek és he
lyüket augusztus 4-én uj erőkkel töltik 
be. A központi főparancsnokság a főleg 
erdélyi főiskolásokból állott rimaszom
bati tábort odaadó hasznos munkássá
gáért és fegyelmezett magatartásáért az 
országosan közös bucsuparancsban kü
lön is dicsérő elismerésben részesítette. 
— A távozó egyetemisták csütörtökön 
este a Polgárikörben nivós műsoros-est 
keretében búcsúztak el Rimaszombattól. 
A város közönsége nevében id. Rábely 
Miklós városi képviselőtestületi tag kö
szönte meg a munkaszolgálat tagjainak 
lelkes és hasznos munkásságát.

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

Bravúros életmentés. Izgalmas ese
ménynek voltak tanúi vasárnap délután 
a Rima alsó folyásánál, az u. n. „Kalló“- 
nái fürdőzők. T. László itteni határ- 
vadász-katona hirtelen elmerült a vízben 
és fuldokolni kezdett. Viczidny Ede 
szabósegéd, az ismert levente-birkózó a 
katonához úszott, izmos karjaival a víz
ből kiemelte és az eszméletlen embert 
a partra vitte. A jelenlévők a derék 
életmentőt melegen ünnepelték.

Kérem azon hölgyet, ki Aldrich 
„Lámpást adott kezembe az ur“ 
cimü névbeirásos könyvemet virá
gos kötésben kikölcsönözte, adja le 
Horthy-tér 28. sz. alá Deákné de 
Pottere Helénnek.

A gyümölcstermelők befőzési cukor
hoz való juttatása. A. m. kir. közellá
tási miniszter rendelete szerint a két 
katasztrális holdnál kisebb gyümölcsös
sel rendelkező gyümölcstermelők is be
főzési cukorhoz juthatnak. A cukorból 
csak olyan gyümölcstermelő részesülhet, 
aki tagja a vármegyei Gyümölcsterme
lők Egyesületének és a folyó évben 
még nem részesült cukorkiutalásban. 
Egy-egy termelő 15 kg. ipari cukorra 
kaphat utalványt. Az egyesületbe ujonan 
belépők is részesülhetnek befőzési cu
korban. Érdeklődők személyesen vagy 
levél utján forduljanak a Gyümölcster
melők vármegyei tagegyesületéhez Tor
naija, Főbírói Hivatal 6 sz.

Az uj cukorjegyeket november hó 
16-ig szóló érvénnyel adják ki. A na
gyobb adagra jogosító orvosi bizonyít
ványokat, amelyeket 6 hónappal ezelőtt 
állítottak ki, ezúttal meg keli újítani.

A Délvidék megyei beosztása. A
kormány rendelete alapján a vissza
foglalt délvidéki területtel megnagyob
bodott vármegyék a következők : 1. 
Baranya vármegye, székhelye Pécs. 2. 
Bács-Bodrog vármegye, székhelye Zom- 
bor. 3. Csongrád vármegye, székhelye 
Szentes. 4. Vas vármegye, székhelye 
Szombathely. 5. Zala vármegye, szék
helye Zalaegerszeg. Szabadka, Újvidék 
és Zombor szabad királyi városokat 
újra a törvényhatósági jogú városok 
közé sorolták. Magyarkanizsa és Zenta 
pedig megyei városok lettek.

N agyobb vá sárlási könyvet k a p 
nak a népesebb családo k.
A fogyasztói vásárlási könyv 

bevezetésekor mindenki egyformán 
28 oldalas könyvet kapott. Sokan 
kifogásolják, hogy a nagylétszámu 
családok számára a vásárlási köny
vecske három hónapra nem ele
gendő, a többtagú családoknak te
hát nagyobb terjedelmű vásárlási 
könyvet kellene adni. Illetékes he
lyen már a rendszer bevezetésekor 
rámutattak arra, hogy a vásárlási 
könyvek gyors szétosztásánál ilyen 
megkülönböztetést nem lehetett 
tenni. — Azonban a szétosztás be
fejezése után, a rendelkezésre álló 
adatok alapján gondoskodnak ar
ról, hogy a többtagú családok a 
jövőben nagyobbterjedelmü köny
vet kapjanak.

A közellátási miniszter most kör
rendeletben értesítette a hatóságo
kat, hogy a többtagú családoknak 
nagyobb terjedelmű könyvet rend
szeresített. Az uj könyv terjedelme 
48 oldal és csak olyan fogyasztók
nak állíthatók ki, akiknek vásár
lási könyvében a családfőn kívül 
legalább három személy jogosultsá
gát jegyezték fel. A 48 oldalas 
könyvecske ára ugyancsak 40 fil
lér. Ha a jelenleg érvényben lévő 
vásárlási könyvek megtelnek, az 
uj könyv igénylésekor a többtagú 
családok már ezt a nagyobb terje
delmű könyvet kapják.

Tilos a juhhus árusítása kedden 
és pénteken. A földmiveiésügyi minisz
ter rendelete szerint a juhhus és a juh- 
hus-készitmények árusítása és kiszol
gáltatása a keddi és pénteki napokon 
tilos.

Beszüntették a gépjáróművek hasz
nálatának további engedélyezését.
A közúti forgalomban csak azok a gép
járművek maradhattak meg, amelyek
nek a tárcaközi bizottság erre engedélyt 
adott. Az engedélyezett gépjáróművek 
engedélyét E betűvel jelölték meg a ko
csikon. A tárcaközi bizottság most azt 
közli, hogy működését egyelőre beszün
tette és további E-betüs engedélyeket 
nem ad ki, eltekintve egészen rendkívüli 
méltánylást igénylő esetektől. Azok a 
kérvényezők, akik kedvező elintézésről 
eddig még értesítést nem kaptak, kérvé
nyüket elutasitottnak tekinthetik. A tár
caközi bizottság előreláthatólag két hó
napon belül nem tart ülést.

Jobb vasúti összeköttetést Miskolc- 
cal! Amikor újólag hangot adunk ké
résünknek, tudatában vagyunk annak, 
hogy a jelenlegi menetrendi korlátozá
sok egyelőre nem szüntethetők meg. A 
Losonc—Kassa MÁVAUT gépkocsijárat 
megszüntetése azonban Ismét aktuálissá 
teszi a Kelet felé, elsősorban pedig a 
Miskolcnak irányuló közlekedés hiányos
ságának kérdését. Budapest után pedig 
Miskolc jelenti azt a központot, amely
hez városunk számos érdekkel fűződik. 
Például tanügyi és kereskedelmi szem
pontokból is Miskolc a középpont és 
ugyancsak Miskolc az egyetlen átkelő 
hely a Kelet felé irányuló vasúti össze
köttetésben. Ha végigtekintünk a jelen
legi menetrenden, azt látjuk, hogy Fele
den át naponta 4 vonat megy Bánréve 
felé és ezekből csak egy jut el Mis
kolcra. Rozsnyónak viszont már két vo
natja van Miskolc felé, holott ő közelebb 
esik Kelethez. Jogos tehát Rimaszombat 
ama kérése, hogy legalább két rendes 
csatlakozású vonatpárt kapjon Miskolc
ról és Miskolc felé. Hisszük, hogy — a 
közlekedési viszonyok javultávai — az 
illetékesek már a téli vasúti menetrend
ben e kívánsághoz képest javítják meg 
Miskolccal a vasúti összeköttetést.

A Polgárikörben indennap frissen csapolt sör.
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S P O R  T.
A LAFC Rimaszombatban. A helyi

csapatok ősrégi riválisa: a Losonci AFC 
bajnokcsapata szerepel vasárnap délután 
a városkerti sportpályán a Törekvés 
ellen. A losonci csapat ma ismét régi 
félelmetes formájában van, amit bizo
nyít, hogy az elmúlt vasárnap Losoncon 
a Törekvés vegyescsapatát 7:1 arány
ban legyőzte. A helyi együttesnek tehát 
minden erejét latba kell vetnie, hogy 
kitűnő ellenfelével szemben tisztességes 
eredményt érhessen el, sőt esetleg visz- 
sza is vághasson. Mindenesetre érdekes 
és izgalmas küzdelemre van kilátás és 
igy remélhető, hogy már a múltra való 
tekintetre is ezúttal nagyszámú közön
ség keresi fel a futball-pályát.

A Törekvés az elmúlt vasárnap meg
osztotta legénységét és vegyescsapatok
kal szerepelt Losoncon és Bánszálláson. 
Mindkét helyen vereséget szenvedett, 
Losoncon 7:1, Bánszálláson pedig 3:1 
arányban. Az előbbi helyen a tartalék 
kapus mondott csődöt, az utóbbin pe
dig a játékvezető segítette a Törekvést 
a veszteséghez.

A jövő hét végén Tasnády-Fekete 
Mária uj filmje, a „Zárt tárgyalás” ke
rül műsorra Páger Antallal a férfi fő
szerepben.

• Ip irtá re u la ti kö zlem é ny.
Többek érdeklődése folytán közöljük 

tagjainkkal, hogy mindazok az ipar
igazolvány, vagy iparengedéllyel bírók, 
akiknek iparjogositványuk az A. B. C. 
és E. iparlajstromba van bevezetve, mint 
tagok a Járási Ipartársulathoz tartoznak. 
Akiknek iparjogositványuk a D. ipar
lajstromba van bevezetve, azok a Keres
kedelmi Testület tagjai.

Azon körülmény, hogy az iparigazol
vány, illetve iparengedély melyik ipar
lajstromba van bevezetve, kitűnik ma
gából az iparengedély, illetve ipariga
zolványból, miután az A. B. C. D. E. 
jelzés az okmány szövegében az ok
mány hivatalos számánál meg van je
lölve.

Mi az Abavit?
BAROSS ROVAT.

Rovatvezető : Szöllösy István.

A Baross Szövetség tagjait fényképes 
igazolvánnyal óhajtja ellátni.

Ez okból a Baross Szövetség Rima
szombat és Vidéke Fiókja elnöksége 
felkéri a tagokat, szíveskedjenek — iga- 
zolványhoz szükséges, szokásos nagy
ságú — 2 drb. fényképet titkári hiva
talunknál (Ipartársulati székház I. eme
let) mielőbb átadni, hogy azokat az iga
zolvány kiállítása végett a központhoz 
beküldhessük.

Az igazolvány dija I'— pengő, mely 
összeg a fénykép átadásakor fizetendő.

Felkéretnek a Baross Szövetség azon 
tagjai, akik az OMKE-nek, a Magyar 
Kereskedelmi Csarnok-nak, a KEKOSz- 
nak és az Országos Kereskedő és Ipa
ros Szövetségnek is tagjai, szíveskedje
nek titkári hivatalunknál (Ipartársulati 
székház I. emelet) mielőbb jelentkezni.

A Baross Szövetség Rimaszombat és 
Vidéke Fiókja minden csütörtökön este 
8 órai kezdettel az Ipartársuiati szék
ház földszinti kistermében a folyó ügyek 
és napi problémák megbeszélése végett 
értekezletet tart közös vacsorával egy
bekötve.

Ezen értekezletre minden Baross- 
testvárt tisztelettel meghívja az elnök
ség.

Aki a vacsorán is részívenni óhajt, 
szíveskedjék ebbeli szándékát a titkári 
hivatallal (Ipartársulati székház I. emelet) 
mindenkor szerdán 12 óráig közölni.

Nemzeti filmszínház kft.
A legújabb magyar filmek sorozatos 

bemutatását szombaton és vasárnap a 
„Balkezes angyal" előadásával folytatja 
a filmszínház. Ráthonyi Ákos ragyogó 
vigjátékának érdekességét főleg az ké
pezi, hogy annak főszerepét Tabódy 
Klári, Turay Ida nővére játsza, akinek 
ez az első magyarhoni alakítása. A „bal
kezes angyal" egy kedves kis bakfis, 
aki mindenütt bonyodalmakat idéz elő, 
saját boldogságát azonban már „jobb
kézzel" bonyolítja le. A rendkívül szel
lemes és derűs darabban a kitűnő fő
szereplőn kivtil Jávor Pál, Vaszary Piri, 
Mály Gerő és Sárossy Andor működnek 
közre a közönség szórakoztatásában.

Augusztus 5-én, kedden kiváló francia 
filmdráma kerül sorra „Hatodik emelet" 
címen. Alfréd Gehri hasonló cimü szín
darabja a budapesti Vígszínháznak hó
napokig telt házakat vonzó müsorszáma 
volt. A „fellegek között élő", betegeskedő 
fiatal lány szerelmi története a filmen 
is megható és érdekfeszitő. Főszereplők 
Jannie Darcey és Pierre Larcuey.

Augusztus hó 6-án, szerdán és 7-én, 
csütörtökön „Z, a korbácsos lovag" má
sodik részében a fekete lovas folytatja 
és sikerrel bevégzi a jog és igazság 
védelmében vívott küzdelmeit. Szenzá
ciós kalandjai felülmúlják az I. részben 
js megcsodált hőstetteket.

A modern gazdálkodás elengedhetet
len követelménye, hogy terményeit csak 
úgy vesse el, ha a vetőmag csávázva 
lett. Számítások alapján súlyos milliókra 
rúg annak a veszteségnek az összege, 
amit a gazdák elszenvednek azáltal, 
hogy gabona és egyéb vetéseik tele 
vannak üszök-betegségekkel. Pedig en
nek meggátlása ma már biztos sikerrel 
végezhető anélkül, hogy nagyobb, mond
hatnánk egyáltalán számbavehető költ
ség terhelje a gazda számtartását.

Tudomásunk szerint a Magyar Mező
gazdák Szövetkezete Növényvédelmi
osztálya hoz forgalomba egy, a szak
emberek által is ajánlott, 40 országban 
elterjedt univerzális higanytartalmu csá
vázószert ABAVIT néven.

Minden nemzetgazdasági szempon
tokra is figyelő gazda kötelessége az, 
hogy biztos hatású, kipróbált és amellett 
olcsó csávázószerrel védje vetését, (x)

Irodalom.

Deák Ferenc.
— Egry Irén könyve. —

Mikszáth Kálmán Írja egyik cikkében, 
hogy Deák Ferenc a magyar paraszt 
józanságának és veleszületett bölcsessé
géneit a megtestesitője. A magyar mág
nás vonzó tulajdonságait az idősebb 
gróf Andrássy Gyula személyesítette 
meg; a magyar parasztét Deák: vala
mennyinek a bölcsességét egy fejben. 
Ezt a Deákot ábrázolja avatott tollal s 
a történelmi hűségnek megfelelően Egry 
Irén nemrég megjelent könyvében.

Egry Irén könyve nem a divatos re
gényesben életrajz (csak a formát vette 
át); hozzá költött fellengzős részletek és 
cafrangok nélkül mutatja be a haza 
bölcsét és ismerteti Magyarország tör
ténetében szinte gondviselésszerfi szere
pét. Deák élete polgári egyszerűsége 
mellett is nagy élet. Nem ő vezette a 
szabadságharcot, nem mozgatta meg 
ékesszólásának hatalmával a tömegek 
indulatait, nem aratott káprázatos szó 
noki sikert a Capitoliumban, mint Kos
suth Lajos. Élete szükebbkörü, mint 
Kossuthé, de több benne a belső törté
nés. Egry Irén munkájának legnagyobb 
érdeme elsősorban történelmi hűség s 
igen nagy érdeme az, hogy mély meg
látással és megértéssel mutatja be Deák 
elhatározásainak és egész államférfiul 
működésének lelki indítékait. A díszes 
kiállítású kötet a Singer és Wolfner-cég 
Ízlését dicséri. Ara fűzve: 4 80 P.

Brazília az örök mosoly hazája. A
természetes kincsekben gazdag állam 
számos nevezetességéről rendkívül ér
dekes képekkel illusztrált cikket közöl 
a Tolnai Világlapja legújabb száma. A 
szokásos ismeretterjesztő cikkek dús 
során, a kedvelt rovatokon és a leg
jobb magyar Írók novelláin kívül közel 
száz képet talál az olvasó a Tolnai Világ
lapja legújabb számában is. Egyes 
száma 20 fillér.

A magyar filmgyártás európai ve
zetőhelyzetéről és a jövő filmlehető
ségeiről nyilatkozik Balogh László dr., 
a nemzeti filmbizottság titkára, aki 
Berlinben képviselte a magyar filmka
marát, a Délibáb legújabb számában. 
Legjobb Íróink legjobb novellái, humor
rovat, rejtvények, kitűnő rádióműsor 
teszik érdekessé a Délibáb színházi 
film és rádió képeslap uj számát, mely 
14 fillérért minden újságárusnál meg
kapható.

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

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

Az Én Ujságom-Tündérvósár, 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 
fatfalmas. 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.

Két szo b á s lakás
magányos udvar eladó Rimaszom
batban. Cim megtudható a kiadóban.

216/1941. vght. szám.

Á rve ré si h ird etm én y.
A rimaszombati kir. jbiróság Pk. 

5346/1941. számú végzésével az árverést 
elrendelte Uzapanyit községben 180, 
156 és 133 sz. alatt 1941. évi augusztus 
hó 12. napjának d. u. 15'30 órájára, ami
kor a lefoglalt tehenek és kerékpár lesz 
elárverezve, hacsak a végrehajtó képvi
selője: dr. Ragályi Antal ellenkező kí
vánságot nem nyilvánít.

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

Felhívás!
A m. kir. honvédelmi minisztérium 

illetékes osztálya 1941. évi julius hó 
1-től kezdve szakelőadóival ismét meg
kezdte esti rádió előadásait. A rendkí
vüli helyzetre való tekintettel felhívom 
a légoltalmi házcsoport parancsnokokat, 
hogy a rádió előadásokat figyelemmel 
hallgassák és az esetleges kapott utasí
tásokat pontosan és haladék nélkül hajt
sák végre.

Dr. szepesbélai Róth Pál s. k.,
a Légoltalmi Liga csoport elnöke.

Rimaszombat m. város polgármesterétől. 
4928/1941. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. minisztériumnak a munka- 

fegyelem biztosítása tárgyában 4860/1941. 
M. E. sz. alatt kiadott rendeletével kap
csolatban figyelmeztetem a lakosságot a 
következőkre:

A mai idők minden állampolgártól 
fegyelmezett magatartást követelnek. 
Megkívánják, hogy a közös nemzeti erő
feszítésből és munkából reá eső részt 
mindenki teljesítse.

Az elvállalt munka elvégzésének meg
tagadása, szándékosan hanyag teljesí
tése, a munkakerülés és általában a 
munkavállalástól, a dolgos élettől való 
vonakodás felmérhetetlen veszedelmet 
jelenthet és káros kihatással lehet a 
mezőgazdasági és ipari termelés és a 
közellátás biztosítása szempontjából.

Éppen ezért az olyan személyekkel 
szemben, akik az elvállalt munka el
végzését indokolatlanul megtagadják,

az elvállalt munkát szándékosan ha
nyagül teljesitik,

a megállapított hivatalos maximális 
munkabérért nem hajlandók munkát 
vállalni,

vagy a munkaidő megrövidítésével 
igyekeznek a rendeletet kijátszani,

a közérdekű és halaszhatatlan munka 
elvállalását alapos ok nélkül megta
gadják,

megrögzött munkakerülők,
vagy általában vonakodnak a dolgos 

élettől,
azokkal szemben azonnal el fogom 

rendelni a rendőrhatósági őrizet alá 
helyezést (internálást) és a m. kir. 
minisztérium idézett rendelete értelmé
ben munkatáborokba — katonai veze
tés alatt fogják az ilyen személyeket, a 
legszigorúbb fegyelmi szabályokkal és 
eszközökkel — munkára szorítani.

Rimaszombat, 1941. évi julius 28 án.
Éva László s. k.

polgármester.

Pályázati hirdetmény
ösztöndíjas védönöképzö intézeti 

helyekre.
A kassai m. kir. állami Ápolónő- 

és Védőnőképző Intézetben f. évi 
szeptember hóban kezdődő 2  és '/« 
éves ápolónő- és védőnőképző tan
folyam néhány ösztöndíjas helyére 
f. évi augusztus 9-ig lehet pályázni.

Részletes felvilágosítást az inté
zet vezetősége ad. Cim ; Kassa, 
Semmelweis-u. 3.

Jó házból való ügyes fiút
t a n o n c n a k

felveszünk.
H i n d r i c h s  Gusztáv és Fia

Rimaszombat, Fűrészgyár.

RABELY KAROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete 

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám.
Telefon : 56.

A lapi ta to t t
1872-ben

Í zléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

l kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 
|  tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat

ványokat. Raktáron tartok: Posta
könyvet 50, 100, 150 és 200 lappal, 
Vizsgálati-, Lisztforgalmi-, Husfor- 
galmi-, Cséplési- és Mázsálási köny
veket. Levente Egyesületek részére: 

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok.

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


