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Az egyetlen magyar út.
Irta : vitéz Já rass  Ándor

tárcanélküli magyar, kir. miniszter. W,
'téi'i

Több mint egy esztendeje már, 
hogy a felvidéki magyarság visz-! 
szatért a magyar politikai életbe, j 
Ami azt is jelenti, hogy magával | 
hozta a megnagyobbodott magyar 
életbe mindazt a politikai, gazda
sági és kulturális tanulságot, mely 
húsz esztendőn keresztül megtar
tója volt a kisebbségi sorsban. Olyan 
tanulságok ezek, melyek nemcsak1 
egy kisebbségi nép életét tudták 
megőrizni az ellenséges politikai 
környezetben, de amelyek okvet
lenül, mint rendkívül értékes erők: 
alakíthatják és formálhatják az egye
temes magyar életet is.

Melyek ezek a tanulságok ? Mi 
az az örökség, amit a felvidéki 
magyar nép a kisebbségi sorsból 
áthozott magával az önálló és füg
getlen magyar életbe ?

Elsősorban a mi sajátos nem zet
fe lfo gá su nk ra  kell gondolni. A ki
sebbségi ember — a Felvidéken, 
éppen úgy mint Erdélyben vagy 
Jugoszláviában, — egészen uj nem
zetfelfogást alakított ki. Ezt a fo
lyamatot a kisebbségi politikai sors 
és a kisebbségi magyarság társa
dalom-átalakulása okozta. Elsősor
ban ez az utóbbi, ami annyit je
lent, hogy kisebbségi sorsban az 
egyes társadalmi osztályok egy
máshoz közelebb kerültek, a tár
sadalmi osztályfalak lecsiszolódtak 
és a magyar nép egységes testté 
kovácsolódott a közös megpróbál
tatásokban és a nemzeti megma
radásért folytatott közös munkában.

Az uj nemzetfogalom, melyet a 
kisebbségi magyarság az említett 
politikai és társadalmi fejlődés nyo
mán megfogalmazott: a k özösség i 
nacionalizmus gondolata. Ez a kol
lektív nacionalizmus teljes egészé
ben különbözik a háború előtti 
idők liberális nacionalizmusától. 
Ismertetője, hogy a nemzetet, mint 
szent közösséget tekinti, mint a 
dolgozó nemzettagoknak szervezett 
közösségét. A kollektív nacionaliz
mus feleletet ad a nemzeti élet 
minden nagy kérdésére. Elsősor
ban azt mondja, hogy a nemzeti 
közösségben nincsenek sem szü
letési, sem gazdasági kiváltságok,

illetőleg a születés vagy a gazda
sági helyzet, egymagában, senki
nek sem nyújthat több jogot. A 
nacionalista társadalomban egyet
len értékmérő van csupán és e z : 
a nem zet érdekében v égz e tt munka. 
És kinek-kinek az ad több jogot: 
mennyiben szolgálja az illető pro
duktív munkájával a magyar kö
zösség érdekeit. De jelenti a kol
lektív nacionalizmus azt is, hogy 
mindaz, ami a nemzeti közös
ség keretében, akár mint gazdasági, 
akár mint politikai adottság létezik: 
annak a közösség érdekét kell 
szolgálnia. Eszerint a gazdasági 
élet nem haladhat öncélú, csupán 
a gazdasági profitot kereső vágá
nyokon. De elsősorban a nemzeti 
közösség céljait kell szolgálnia és 
a nemzeti közösségen keresztül az 
individuális célt. A kollekiiv nacio
nalizmus jelenti végül a széles ma-

(mi.) Ágyuk dörögnek, bombák 
robbannak, hajók süllyednek és a 
külömböző harctereken az áldoza
tok ezrei pusztulnak el. A föld ke
ményre fagyott rögét és a tenge
rek hullámtarajos vizét embervér 
festi pirosra: itt is-ott is háború 
folyik. Élet-halál harc. Emberi élet
ben és földi javakban szörnyű 
pusztítás. És eközben az Idő szé
les utján elérkezik Karácsony ün
nepe. A szeretetet és békességet 
hirdetett Megváltó születésének em
léknapja. És hangzik az i ge : bé
kesség e földön!

Békesség! Amelynek nevében 
gyilkolja egymást az emberiség év
ezredek óta. Békesség! Amelyet 
áhitoz és lázongva követel ez a 
szerencsétlen emberi nemzetség. 
Még pedig talán soha olyan lázas 
türelmetlenséggel, olyan hangos 
szóval, mint éppen napjainkban.

Békesség! Amelyet milliók ki
omlott vérével csúfoltak meg s hul
lákból rakott hegyek ormairól még
is eljövetelét hirdették nemrég is.

gyár népi rétegekre kiterjeszkedő 
kultúrpolitikát, magyar tömegeink 
szellemi felemelését.
A k özösség i nacionalizmus volt az 

a gondolat, amelyik megőrizte a 
felvidéki magyar népet az idegen 
és ellenséges politikai helyzetben, 
amely öntudatos nemzetrésszé tette 
minden beolvasztó törekvés elle
nére. Joggal mondhatjuk, hogy ez 
a legnagyobb élmény és tanulság, 
melyet a felvidéki magyarság ma
gával hozott a kisebbségi életből. 
De ez a tanulság, a kollektív na
cionalizmus gondolata: nemcsak a 
kisebbségi néprész számára jelen
tett erőt, megmaradást és menek
vést, de megoldást mutat a ma
gyar élet számára is.

A magyar életnek és jövendő
nek elsősorban ez a záloga, a ma
gyar kibontakozás mindenekelőtt 
éttől függ. Ez az eg y e t len  m agya r 
ut és egyetlen magyar megoldás. 
Mert ez a m agya r sz ellem i é s  f i 
zikai erők ö s sz e fo gá sá t é s  m eg 
sz erv ez ését je len t i a legn a gyobb  
em beri c é l : a nem zet érdekében.

Békesség! Hasztalan várjuk a 
percet, mikor teljesen magunkénak 
mondhatnánk. Békesség! Micsoda 
szörnyű végzet üldözi ezt a meg- 
tévelyedett s bűneiért szörnyen 
már mégis bűnhődött nemzedéket, 
hogy nem tud Hozzád eljutni. Hasz
talan óhajtja, mindhiába hívja, hasz
talan követeli mind hangosabban 
— nemhogy mindinkább megkö
zelítené, de mindjobban eltávolodik 
tőle.

Békesség! Milliók lélekfenekén, 
barát és ellenség szivének titkos 
rejtekében egyforma hévvel ég a 
vágy, hogy rátaláljon, magáénak 
mondhassa végre ezt az elérhetet
lennek látszó valamit. Azt, amit 
olyan könnyelmű kézzel pazarolt 
el s ujjongva dobott oda féktelen 
szenvedélyének áldozatául. Azt, 
amit évek hosszú során nem tud 
visszaszerezni, amelynek csalóka 
fénye úgy eltűnik előle, mint a 
vándort vezérlő csillag vihar jöt
tével a sötét fellegekben.

És mindez miért van igy ?

Azért, mert minden ember csak 
magának kíván békességet terem
teni és embertársának nem s azért, 
mert mindenki úgy akar békessé
get teremteni magának, hogy a 
másokét elvegye. Hogy lábbal ti
porja a mások legszentebb jogait 
s a más békesség utáni legforróbb 
vágyait pedig elnyomja.

Erezzük, hogy midőn békességet 
óhajtunk, hiányzik lelkűnkből va
lami, ami nélkül nem tudunk el
jutni ahoz. Hiányzik az, amit a ka
rácsonyi szózat olyan biblikus egy
szerűséggel és mégis olyan szívbe 
markoló igazsággal fejez k i: jó
akarat az embereknek.

Igen, ez a jóakarat hiányzik be
lőlünk.

Hányszor vetődnek fel vitás kér
dések, melyek csekély jóakarattal 
megoldhatók, ellentétek, melyek egy 
kis jóakarattal elsimíthatok lenné
nek s amelyek gyakran nagy ve
szedelmek okozóivá válnak, mert 
még ez a csekélyke, ez a kis jó
akarat is hiányzik az emberekből.

De a jóakaraton kívül még va
lami más is hiányzik belőlünk. Az 
a tiszta, gyermeki öröm, amely 
egykor elfogta lelkünket a békes
séget hirdető ünnep, karácsony 
jöttével. Az a boldogságos, tiszta 
öröm, amelyet akkor éreztünk, mi
dőn ott állottunk a feldíszített ka
rácsonyfa mellett. Apró gyertyács- 
kák fénye lobogott, a friss fenyő 
illata terjengett, a duruzsoló kály
hákban pattogott a barátságos me
leget árasztó tűz s künn a fehér 
éjszakában megzendült a betlehe- 
mesek éneke.

Ma is állítunk karácsonyfákat. 
Ma is díszítjük azokat, talán több 
cifrasággal is mint hajdan. Ma is 
éneklik a betlehemi pásztorok tör
ténetét s még sem tud ezeknek 
úgy örülni a ma embere.

Mert az agyakra a kétkedés ne
héz köde borult s a szivek bele
fájdultak és elközönyösödtek a 
megpróbáltatások testi és lelki szen
vedéseiben, szörnyű kínjaiban. Mert 
jobban, erősebben óhajtjuk minden 
örvendezésnél, örömnél a békessé
get, a megnyugvást, a teremtő, 
alkotó munka lehetőségét, az élet 
boldogságát, az emberi boldogulás 
áldását.

Békesség!

W  Szilveszteri-táncest a Polgárikörben.
Cigány- és dzsesz-zene. Hideg és meleg ételek. Kezdete este 9  érakor. Belépőjegy személyenként 1*— P., mely
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Békesség ! Ezt óhajtjuk. Békes
ség! Ezt akarjuk. Békesség! Erre 
várunk. Mindnyájan. Az egész em
beriség.

. . .  Vájjon meddig várunk hiába, 
Békesség!?

Karácsonykor.
A világháború óta olyan a vi

lág, mint véres, sebes fejű, gonosz 
nézésű, lihegő keblii, verekedés
ből hazatámolygó fiú.

A nagy, véres tivornya után itt 
maradt a keserű, szívet, fejet meg- 
fájditó utóiz. Próbál a világ esz
mélni. Látja a pusztulást, amit a 
világháború csinált: kultúrában, er
kölcsben, egészségben, gazdaság
ban.

Már kezd eszmélni a világ és 
kezdi látni, hogy micsoda helyzetet 
teremtett a bosszú békéje. Mert a 
trianoni béke nemzeteket vert ar
cul, népeket alázott meg és meg
lopta a hazájukért elesett hősök 
siri nyugalmát s ezek itt vannak, 
feljárnak kísérteni, megfogják a 
szivemet, megállítják a békéről, a 
világbékéről, erről a fenséges, gyö
nyörű karácsonyi álomról Írni akaró 
toliamat és bekiáltanak a könnyen 
felejtő, megalkuvó és vigadozó ma
gyarok közé és zug tiltakozásuk a 
Fátra-Tátra és az Erdélyi havasok 
fenyvesén végig zugó szélben: „Ne 
feledjünk ! Készüljünk!“

Miért?! Miért nincs és nem le
het igazi karácsonyi béke? Mert 
Krisztus nélkül csinálták a békét.

G öm O r  1939. december hó 24.

Az ő szellemének nem engedtek 
beleszólást. Ezért napról-napra nő 
a szembenéző szuronyok, ágyuk, 
repülőgépek mennyisége és ugyan
úgy nő napról-napra a gyűlölet is. 
Folytatódik a háború, ismét vérzi
vatar van a világban...

Hiszem, lesz más háború is, de 
azt legyőzhetetlen és verhetetlen 
vezér fogja vezetni: Krisztus !

E háború a kultúra fehér, áldott 
háborúja lesz. E harcot a Szeretet 
vívja a Gyűlölet ellen, az Ég a 
Pokol ellen és aki e háborúban 
részt vesz, aki e küzdelemben 
megállás nélkül vívja a harcot, 
azé legyen minden hozsanna, azé 
az emberek dicsérete, Isten áldása!

* **
Karácsony van... Fenyőlombok 

apró gyertyákat hintáznak. Köny- 
nyekben, édes könnyekben füröd- 
nek a szemek. Az önzés hideg 
karmaiból kiröppen a lélek és az
zal a gondolattal foglalkozik, hogy 
valami kedves, boldogító, szeretetet 
éreztető pieglepetést szerezzen va
lakinek.

Óh, ha Krisztusnak semmi egyéb 
áldása nem volna, ha a tömérdek, 
észre nem vett ajándékait mind 
elfelednék az emberek, de a ka
rá cson yért mindenki hálával tarto
zik, mert hideg télbe, mintha leg
alább ezen az egy napon elkáp
ráztató tündér ragyogással leszál
lana a Szeretet.

Corregió egy képén úgy fes
tette le a gyermek Krisztust a já
szolban, mintha a testéből világitó 
fénysugarak áradnának, melyek 
világossággal ragyognák be a kö- 
rülállókat.

Óh, bár terjedne ezen szent 
világosság és világítaná be a vi
lágot, hogy mielőbb eljönne az 
örökké-tartó karácsony.

Oravszky Rezső.

A  rim aszo m bati gim názium  ügye 
a ref. e gyházkerület 

kö zgyülásá n .
A tiszáninneni ref. egyházkerület 

múlt kedden tartotta meg közgyűlé
sét Miskolcon, amely alkalommal 
először találkoztak össze a kerület 
trianoni és felszabadított területei
nek lelkészei, tanítói, tanárai és 
világi vezetői. A történelmi jelen
tőségű közgyűlésen Farkas István 
püspök és farkasfalvi Farkas Géza 
főgondnok elnököltek s a nyolc 
egyházmegye kiküldöttein kívül 
megjelent azon Magda Sándor dr., 
a tiszáninneni kerület volt püspöke, 
Pálóczi-Czinke István ny. püspök 
és tornaijai Tornallyay Zoltán volt 
főgondnok is. A közgyűlés többek 
között Janka Károly esperesnek a 
rimaszombati egyesült protestáns 
főgimnáziumról szóló jelentését is 
tárgyalta.

Eszerint a visszacsatolás után a 
rimaszombati gimnáziumot, mely a 
húsz esztendős csehszlovák rezsim 
alatt minden vagyonát elvesztette 
és amelyet uj építkezések újabb 
adósságba sodortak, az állam vette 
át. A kultuszkormány vállalta a 
gimnázium 42 ezer pengőt kitévő 
adósságának kifizetését is.

Februárra az intézet visszanyeri 
régi jellegét, tehát az átvétel elő
készítésére bizottságot küldött ki 
az egyházkerületi közgyűlés és pe
dig Trócsányi József dr., a sáros

pataki főiskola gazdasági választ
mányának elnöke és Janka Károly 
főiskolai gondnok személyében.

A bizottságba a tiszai evangéli
kus egyházkerület is két tagot de- 
delegál. A négytagú együttes bi
zottság fog tájékozódni az iránt, 
hogy mekkora az a fedezetlen 
összeg, amely a rimaszombati pro
testáns középiskola fenntartásához 
hiányzik.

Az egyházkerületi közgyűlés előtt

Budapesten, a Nagykörúton uj 
mozi nyílott: e tekintetben Ma
gyarországon még egyedülálló. Hir- 
adó-mozi a neve s egyórás műsor 
keretében, reggeltől-éjfélig állan
dóan uj hiradófilmeket, rajzfilmeket 
s kulturfilmeket vetít. A megnyitó
hét kulturfilmje a „Felvidéki levél" 
cimü h^s?abb ku l t u r f i l m volt, 
amelyet Szombathy Viktor irt, Cse- 
répy László rendezett, Kerti Lajos 
fényképezett. A kulturfilm, élénk 
szövegmagyarázattal végigviszi a 
nézőt a visszacsatolt Felvidéken, 
Komáromtól — Rimaszombaton át

A felvidéki és kárpáta lja i harcokban 
kitűntek felvétele a V itézi Rendbe.

A Felvidék és Kárpátalja visszacsa
tolása és a munkácsi cseh betörés al
kalmával az ezen harcokban vitéz ma
gatartást ranusitottak a Vitézi Rendbe 
felvehetők, ha az ellenség előtt tanúsí
tott vitéz magatartásukért

a) Tábornokok és  törzstisztek
a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét 

a hadidiszitménnyel és kardokkal,
b) Főtisztek és  tisztjelöltek  (századosig 

bezárólag)
a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét 

a hadiszalagon a kardokkal,
c) L egén ység
a Magyar arany vitézségi, vagy a Ma

gyar nagyezűst vitézségi érmet érde
melték ki.

Hősi halált haltak vitézzé nyilvánít
hatók az esetben is, ha kiváló vitézsé
gükért kisebb kitüntetésben részesültek.

Különös méltánylást érdemlő esetek
ben tekintetbe jöhetnek olyanok is, akik 
az a), b) és c) pontok alatt felsorolt 
hadikitüntetésnél eggyel alacsonyabb 
kitüntetés birtokosai, ha a 20 éves cseh 
megszállás alatt a magyar nemzethez 
való ragaszkodásuk és hűségűknek, ön- 
feláldozásuknak nyíltan kifejezést adtak 
s elszánt hazafias magatartásukért sza
badságvesztést vagy meghurcoltatást 
szenvedtek.

A kérvény mikénti megszerkesztésére, 
benyújtására és felszerelésére a Vitézi 
Rend Kis Kátéja ad felvilágosítást. Kap 
ható a vármegyei (Budapest Székesfő
város) Vitézi Székeknél és az Országos 
Vitézi Széknél.

Rimaszombati 
Éneklő Ifjúság!

Vasárnap délután ritka esemény 
színhelye volt a gimnázium torna
terme. A Rimaszombati Éneklő If
júság rendezte meg első nagysza
bású karácsonyi hangversenyét, hét 
helybeli iskola mintegy 500 éne
kesének közreműködésével.

A maradéktalan siker jegyében 
lezajlott hangversenyen városunk s 
a vidék szine-java megjelent. Ilyen 
szépszámú közönség régen volt 
már együtt Rimaszombatban.

Az egész országra kiterjedő 
Éneklő Ifjúság mozgalomnak Ri
maszombatban a gimnázium ének-

Janka Károly hangsúlyozta, hogy a 
rimaszombati egyesült protestáns 
főgimnázium az egyetlen első kap
csolat a tiszáninneni és a tiszavi- 
déki egyházkerületek között, miért 
is minden lehetőt el kell követni 
fentartása érdekében. Hasonlóan 
minden áldozatra kész az egyház- 
kerület a rimaszombati gimnázium 
mellett létesített húsz ágyas inter- 
nátus megsegítése tekintetében is.

egészen Kassáig. Különösen sok 
gömöri táj s város van a filmben. 
A gömöri rész az osgyáni kas
té llya l kezdődik, majd számos 
rimaszombati kockát foglal ma
gában, azután Tornaijával Csiz- 
fürdővel, P e l s ő c c e l  folytatódik, 
érdekes hangulatos, tájfényképek 
örökítik meg a Sajóvölgyét, Jolsvát, 
láthatók a licei fazekasok, részle
tek a hosszuszói cseppkőbarlang
ból, Rozsnyóról s Krasznahorkáról. 
A filmnek szép sikere van s az 
ország többi mozijában is vetíteni 
fogják.

kara már évek óta aktív tagja s 
most Lackner Lászlónak, a gim
názium jeles karmesteri képessé
gekkel is rendelkező énektanárá
nak kezdeményezésére valamennyi 
helybeli iskola örömmel csatlako
zott a mozgalomhoz s bár alig 
hat hét állott a karvezetők rendel
kezésére (s közben más szereplé
sekre is készültek) sikerült a ma
gas színvonalú hangversenyt meg
valósítani.

A műsor összeállításán meglát
szik az avatott kéz, magyar népi 
játékok és énekek, magyar mü- 
zene mind régebbi, mind újabb 
szerzőktől s a nyugati mesterek 
müvei is képviselve voltak. Az 
egész műsor egy hatalmas fokozás 
volt kisleányok énekétől gyermek 
és vegyeskari müveken át a tö
megkánonig.

A stílusosan díszített pódiumra 
hanglemezről közvetített harangszó 
mellett vonultak fel az énekesek. 
A gazdasági iskola kitünően fegyel
mezett fiai, növendékei nyitották 
meg a sort, Babits L. tanár veze
tésével, majd az elemi fiúiskola, 
polg. leányiskola, elemi leányiskola 
és a polg. fiúiskola foglalták el 
helyüket. A gimnázium vegyeskara 
a keresk. tanfolyam növendékeivel 
megerősítve az erkélyen foglalt 
helyet.

Liszt hatalmas „Allelujá“-ja ve
zette be a műsort, melyet az ösz- 
szes résztvevők egyszólamban éne
keltek. A sokféle énekhangot Lack
ner László erős kézzel, tömör, egy
séges kórussá fogta össze.

Az elemi leányiskola 8 növendéke 
egy Vitnyédi karácsonyi köszöntőt 
énekelt és játszott el. Ritmus és 
dallam tekintetében szokatlan és 
nem könnyű éneket a kislányok 
úgy énekelték, mintha mindig azo
kat dalolták volna. A gyermek 
ösztönösen megérzi, mi az igazi 
művészet s mi a tisztán népi. A 
játékot Pásztor Mária tanította be, 
sok türelemmel és szeretettel.

Az elemi fiúiskola Kodály Ka
rácsonyi pásztortáncának friss elő
adásával aratott sikert, Szabó István 
vezetése alatt.

Szo m ba th y V ikto r kulturfilm jével nyitották meg Pesten 
a z uj Híradó m ozit.
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BACHER-MELICHAR
eszközök és alkatrészek

Bacher- Melicharnál
Budapest, Vilmos császár-út 52

Az elemi leányiskola két száma 
dr. Szilassyné Smál Jolán vezeté
sével egyike volt az est legkedve
sebb számainak. Csilingelő kis lány
hangok szálltak a magasba, hajlé
konyán, könnyedén követve veze
tőjük minden intését. Különösen 
Sprenger: „Nagykarácsony écca-
ákjá“-nak volt sikere.

Utána újra két kánon követke
zett, Lackner László vezetésével. 
Bárdos Lajos müvében lehelet-halk 
pianisszimók szálltak az 500 énekes 
ajkáról, majd nagyszerű fokozás és 
újra elhalkulás. Tökéletes volt.

A polgárista fiúk egy eredeti 
szatmárcsekei betlehemes játékkal 
hoztak sok derűt a hatásos mű
sorba. A Bállá K. tanár útmutatása 
szerint készült gyönyörű Betlehem 
külön látványosság volt.

Meglepetésként hatott a polgári 
leányiskola énekkarának szereplése. 
Ez a fiatal együttes alig két hó
napja dolgozik Lackner László keze 
alatt, de lelkességekkel és a ki
váló hanganyaggal egy csapásra a 
gimnazisták kipróbált együttesének 
nívójára emelkedtek. Mindhárom 
müsorszámuk a újabb magyar kar
irodalom egy-egy gyöngyszeme. 
Deák-Bárdos György ujjongó kará
csonyi kórusának nehézségeit játsz
va oldotta meg ez az uj kórus, 
melyről, reméljük, gyakran fogunk 
hallani.

A műsor koronája a gimnázium 
vegyeskarának szereplése volt. A 
keresk. tanfolyam növendékei M. 
Adelinda gondos és lelkiismeretes 
vezetésével értékes nyereséget je
lentettek a szoprán szólamnak s 
az igy kibővített vegyeskar Mozart 
„Ave verum“-jának minden szép
ségét, áhitatos mélységét híven tol
mácsolta. Tán ez a szám volt a 
műsor legkimagaslóbb része, ha 
csak Hándel grandiózus kórusának 
átelmélkedett, hatalmas fokozások
ban bővelkedő előadásának nem 
adjuk az első helyet. Utána egy 
XVII. század eleji ismeretlen mes
ter kórusa csengett-bongott a ve
gyeskar ajkán. A rádiószereplésre 
ezévben Budapestre megh í vot t  
együttes most is méltónak bizonyult 
vezetőjéhez, Lackner Lászlóhoz, 
aki időt, fáradtságot és energiát 
nem kiméivé vezeti egyre nagyobb 
magasságokba ezt az énekkart.

A műsor záró száma Gebhardi 
„Glória szálljon" c. kánonja volt, 
melyet hallottunk ugyan már előbb 
is kisebb énekkartól de a hatás, 
melyet a terem minden oldaláról 
felhangzó szárnyaló ének most ki
váltott, mindent felülmúló, egyene
sen lenyűgöző volt.

A harmóniumi kíséretet Pásztory 
Gyula látta el, kitünően alkalmaz
kodva a sokféle együtteshez.

Az eseményszámba menő ifjú
sági hangverseny megrendezéséért 
a legteljesebb elismerés illeti meg 
a kulturált muzikalitásu, fanatikus 
hitü és mélyen magyar elhivatott
ságú, testestül-lelkestül művé s z  
Lackner Lászlót, aki évek óta min
den energiáját, tehetségét és lelke
sedését az „Éneklő Ifjúság" orszá

gos tömegmozgalmának kiépítésére 
áldozza föl. Nemes buzgalma és 
szakértelme évről-évre értékesebb 
eredmények elérésére képesíti a 
gondjaira bízott énekkarokat, ame
lyek ma már minden hozzáértő 
által elismert komoly zenei értéket 
képviselnek az ő kezében, a leg
magasabb feladatok megoldására 
is készen.

Az egész műsort egységes gon
dolat, a Karácsony közelsége ha
totta át. Ez volt a témája kicsinyek, 
nagyok énekének s ez a sok-sok 
elhangzott változat mind egyet zen
gett: a Szeretet eljövetelét!

Székrekedés
zavarólag hat a z emésztésre és a 
vért ia beszennyezi. Émelygést, 
fej- et derékfájást. Idegeseeget 
át egyéb bajokat okoz. Ilyenkor 
tagit Önnek is « - r V V J V V >  
m jó hashajtó: V l e M J* * * - 1

Fehér karácsony.
Hull a hó, hull a hó 
Fehéret álmodik, aki szép, aki jó . 
Krisztusi legendát 
Csillagok dalolják.
Áh itat és szivek 
Mesiást hirdetnek,
Isten félő anyák 
Gyermekük tanítják :
K icsi fiam . j ó  fiam  
Imádkozzál szépen,
Imánkra az angyalok  
Figyelnek az égben.
K icsi fiam , j ó  fiam  
Imádkozzunk szépen.

Anyám ölébe hullt fe jem  
És összetettem  a kezem 
S imádkoztam: Istenem  
Minden j ó  em berrel eg yü tt 
S egíts m eg  engem .
Anyám m ondta : j ó  fiam  
Most már a lud j szépen, 
Álmaidra angyalok  
Vigyáznak az égben.
K icsi fiam , j ó  fiam  
Aludj, a ludj szépen.

Eszembe ju t  a r é g i  hó,
A ré g i estharangszó. 
Gyermeknek lenni m ég e gy sz er  
Az volna m ég csak jó . 
Altatgatna j ó  anyám :
Aludj fiam  szépen,
Álmaidra angyalok  
Vigyáznak az égben.
K icsi fiam , j ó  fiam  
Aludj, aludj szépen.

Hull a hó, hull a hó,
R égi hó, harangszó
F ehéret álmodik, aki szép, aki jó.

Tóth Mátyás dr.

K A R Á C S O N Y R A
legszebb ajándék

MUSICA
K is -p ia n in ó .

Értékes ! ízléses I Praktikus ! 
Eladási termek :

Budapest, VII., Erzsébet-körut 43. 
(ROYAL).

Beszerezhetők BODNÁR GÉZA villamossági és rádió-szaküzletében 
Rimaszombat, Andrássy-ut 16. sz. — Telefon : 29.

Gyerekek a vizsgálúbird 
előtt.

A megboldogult csehszlovák köztár
saság vezetői nagyon értettek a görög
tüzes ünnepségek rendezéséhez. Pazar 
felhajtásokkal, ingyen vonatokkal ontot
ták a városba a falut, színes csoporto
kat rendeztek össze : szokolisták, nem
zeti viseletű női csoportok között utcára 
hajtott iskolás magyar gyerekek ; rezes 
banda, legionárus felvonulás: minden 
volt a hangulat felfokozására. Torna
verseny, lóverseny, kulturest, bál, ki
parancsolt zászlóerdő, kivilágítás. Ha 
mégis akadt valami rebellis magyar, aki 
elfelejtette a parancsot betartani, az a 
rendőr-noteszbe, onnét a fekete könyvbe 
került.

Megünnepelték a köztársaság első 
évfordulóját, megünnepelték az ötödiket, 
meg a tizediket. Közben sok mindent. 
Minden elment program szerint, csak a 
tízéves jubileumra fröccsent sár vala
honnan a kálváriás magyar ut sarából. 
Hogy a teremtő Atyaisten honnan adta 
az iskolás gyerekekbe is azt a tudatot, 
hogy ez az ünnep nekik temetés, nem 
tudom. A politikai osztályok és feleke
zetek rokonszenveztek velők, csak a 
fajához minden poklon keresztül hű 
magyar tartotta távol magát minden 
csehszlovák állami ünnepségtől és til
totta el a gyermekét is. De ki tudná 
pórázon tartani a csapongó gyermeki

lelket? Gyermekekét, akik padlásra 
bújva ünnepelték meg március 15-ét, 
nemzetiszinü papir zászlókkal és szala
gokkal díszítették fel a templommá ava
tott padlást, a „talpra magyar“-t szaval
ták és hazafias felolvasásokat tartottak. 
Iskolába kabátjuk hajtókája alá rejtett 
csipetnyi nemzeti-szinü szalaggal men
tek és amikor nem veszedelmeskedett 
rajtok a tanító hiúz szeme, büszke ön
tudattal mutogatták a szent kincset egy
más között.

Amit a nagyok nem mertek, vagy 
okosságból nem akartak, megtették a 
felelőtlen sas-fiak.

A republika tizedik évfordulójának 
előestéjén a Daxner-Iaktanyábói (ma 
Horthy Miklós laktanya) hosszú lampio- 
nos menetben kígyózott a város felé a 
katonaság. Mellette, előtte, utána apró 
zászlókkal lampiónos civilek ; kicsinyek, 
nagyok, kiváncsiak és ünneplők áradata. 
Az utcák keresztezésénél a bámulok 
lomha tömege szorongott feketén, gyű
lölettel, vagy lelkesedéssel. A menet a 
Tamásfalvai utón a Szijjártó-utcáig höm- 
pölygött már, a lampiónok színes fo
lyója ide-oda hullámozva folyt előre a 
levegőben, amikor egyszerre több oldal
ról kövek süvítettek bele a sötétbe, 
csúzliból kiröppentett kavicsok szisszen
tek a lampiónok színeibe. Véres sikoltás 
futott szét az estében : egy cseh gyerek
nek a szemét oltotta ki a kő a lampión 
helyett. A kavarodást elseperle az ün
nepi parancs, az ostromlókat elnyelte a 
mindent betakaró sötét. A menet zuho-

Nemzeti Hitelintézet Rt. fiók ja
Rimaszombat, Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben.
KÖZPONT: Budapest, VI., Vilmos cs. ut 25. Az országban 19 fiók.

B e t é t e k :
4 és »/.'/• kamatozás mellett gyümölcsöztet betéteket, legalább 3 havi le

kötés mellett.
3 és •///, kamatozás mellett gyümölcsöztet betéteket, azonnali kifizetés 

mellett.

K ö l c s ö n ö k :
6°/» kamat mellett folyósit kiskereskedői kölcsönöket a Baross Szö

vetség tagjai részére.
7°/o kamat mellett folyósit mezőgazdasági kölcsönöket közép és 

nagybirtokokra, illetékmentes bekebelezés mellett.
7 és '/»°/o kamat mellett folyósít váltókölcsönöket házra, földre kedvező 

visszafizetési feltételek mellett.
A 7460/1939. M. E. sz. rendelet értelmében külföldi pénzintézet felvidéki fiókja javára
bekebelezett zálogjog ranghelyén folyósított kölcsönök mindennemű bélyeg és illeték alól

mentesek.
Menetjegylroda. — Sorsjegyüzlet. — Blztositisi osztály. — Faosztály.
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gott előre, tovább a piactéren át a vár
megyeháza elé, ahol a járási hivatal 
székelt.

A vakbottyán-féle rajtaütő késő uno
kák rejtett utakon, zeg-zugos kerülőkön 
kiverődtek a N y á r - u t c á b a ,  ahol 
Csorbái (Strba) András, a népszerűtlen 
városi főjegyző kerti háza ragyogott az 
ünnepi kivilágitásban.

Az utca mélázó, üres. Népe a felvo
nuláson van, vagy ha magyar, a belső 
szobákba zárkózott. Csak a főjegyző ki
világított ablakai hirdették a felszaba
dulás ünnepét, ami nekik ünnep, de 
nekünk gyásznap volt. Valahol fáradt 
vadlibák húztak délfelé uj hazát keresni 
túl a tengeren, csak elhaló üzengetésük 
foszlánya verődött vissza. S a hallgató 
estébe egy revolver dörrenés és siró 
ablakcsörömpölés riadt bele. S ott bent 
az üres lakásban az álló nagy tükör 
jajdulva omlott szét a padlózaton.

Mire az álmos és merengő házak fel- 
nyitogatták ablakszemüket, köd előtte, 
köd utána, az este eltakarta a gyere
kek nyomát.

Közben a zenés felvonulás elcsende
sedett, az ünneplő sokaság összesürüsö- 
dött a megyeháza előtt. Az erkélyen 
karéjban lelkesedtek a magyar nép el
nyomói és azok, akik üzletet csináltak 
magyarságukból. A szónok méltatta a 
demokráciát, szembe köpte az egész 
magyar múltat és belerúgott a magyar 
nemzetbe. A szónoki hiperbolákra a 
Tompa-tér parkjának fái között egy 
c;attanás hördült fel: hazugság minden 
szavatok... A revolver-golyó a szónok 
feje felett süvített el, mint a halálmadár 
és szárnyával a nagy ablak rámáját 
verdesve céltalan hullt le.

Az ünnep szeme közé sarat köpött a 
történelem. A szónok visszataposodott a j 
prózába s a tömésén szertefröccsent a j 
riadt hangulat: Ki volt ez? Hajrá a
vad után a kopók. S a vad eltűnt: el
takarta Hadúr palástja.

Két-három napig kínos csendbe hal-: 
gatott bele a város. Aztán kiröppentek 
a rendőrség idézései. 8—10—12 éves 
gyermekek estek gyanúba. Szájukon az 
anyai csók, ülepüköu az apai vessző5 
nyoma s homlokukon az egyszeregy 
gondja.

Ezek fordultak szembe egy ellenséges 
világgal. Vagy nem is ők: a szunnyadó 
magyar bánat őket dobta ki akarata | 
végrehajtóinak.

Ha nem lett voina olyan tragikus,! 
nevetni lehetett voina rajta, amin először 
a rendőri butaság, azután törvényszéki 
vizsgáló bíró ezeket a gyerekeket ki
hallgatta. Összesen nyolc ilyen apró 
gyerekre emlékszem vissza, akik meg
járták a nagy utat: hitvallást tenni be
csületük és magyarságuk mellett.

Kavarodott, szennyesült a helyzet, de 
nem lett okosabb se koiniszár, se biró. 
Igaz: nem is a gyerekek voltak a vég
cél. A nyomozás azt akarta kideríteni, 
kik voltak a felbujtók. És itt tört meg 
minden szándék, mert az nem volt.

Hetekig tartott az izgalmas feszüitség, 
mig végre csendesült a riadalom. A 
gyerekekből talán egyik-másik szerepébe 
fullt, de a keményebbje konok öregség
gel hajtogatta: nem tudom, nem láttam. 
A rendőrség elunta a hasztalan munkát, 
a vizsgálóbíró is belefárad! a szokatlan 
munkába. Igaz is: a száz éves fát lehet 
fejszével döngetni, de a gyenge fűszálat 
nem lehet ilyen erővel kikezdeni.

A refrén mindig ugyanaz maradt: nem 
tudom, nem láttam. Csak egy tanú tu
dott voina biztosat mondani: a magas- 
ságos Isten, de ő a gyerekek pártján 
volt világéletében: hallgatott.

Mégis három gyereket kicsaplak az 
gimnáziumból. Azóta az egyikből pap 
lett Patakon, a másik városi tisztviselő, 
a harmadik pedig iparos. Az elemistá
kon nem üthettek olyan nehezet, de a 
huszadik évfordulón, 1938 október 28-án 
már ezek is visszafordították az öklüket.

Mert változnak az évfordulók is.
Telek A. Sándor.

Törvényhatóság bizottsági közgyü 
lés. Gömör és Kishont vármegye tör
vényhatósági bizottsága dr. Sóldos Béla 
főispán elnöklésévei pénteken tartotta 
meg rendes közgyűlését, amelyen dr.Igaz 
Lajos főjegyző mutatta be dr. Horváth 
Árpád alispán időszaki jelentését a leg- 
utólsó közgyűlés óta eltelt időről. — A 
lapzárta után megtartott közgyűlésről 
legközelebbi számunkban részletesen fo
gunk beszámolni.

Mit jelent a vidék számára 
a „Budapest télen“ mozgalom.

Irta: H allóssy István m. kir. kormányfőtanácsos, az 
Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal vezetője.

Az idegenforgalmi Propaganda 
Munkaközösség, amely Budapest 
székesfőváros Idegenforgalmi Hiva
talának, a Budapesti Központi 
Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottságnak, 
az IBUSZ r. t.-nak és az Orszá
gos Magyar Idegenforgalmi Hiva
talnak nagy közös szerve, ezévben 
útjára indított egy uj akciót, a „Bu
dapest Télen" mozgalmat, amely
nek az a célja, hogy a magyar 
télben újabb hidat verjen a vidék 
és a főváros között.

A magyar idegenforgalom négy 
tényezőjének vezetői úgy vélték, 
nem elég, hogy évente négyszer, — 
tehát a márciusi Tenyészáiíatvá- 
sárra, a májusi Nemzetközi Vásárra, 
az augusztusi Szent István napra 
és a szeptemberi Lakberendezési 
Vásárra — nagy tömegekben in
dul meg a vidék a főváros felé. 
Ezeknek a kedvezményes utazá
sokkal kapcsolatos akcióknak ugya
nis majdnem kizárólag gazdasági 
jellegük volt s igy a vidéki utas 
ideje eltelik szaladgálásokkal, be
szerzésekkel, alkudozásokkal s ezért 
a gyönyörű magyar főváros élve
zésére nem marad ideje. De nem 
is maradhat ideje, hiszen ezek az 
események a tavasz és az ősz kö-' 
zött zajlanak le, amikor a magyar 
vidéken a munka dandárja van, a; 
vidéki magyar tehát a tél kivéte-1 
lével sohasem jöhet boldog gond-1 
talansággal Budapestre. Bátran ál-1 
lithatjuk hát, hogy az eddigi tö-; 
megutazási lehetőségek keretein j 
belül a főváros és a vidék csak a 
munka felőrlő nagy robotjában ta
lálkoztak egymással.

Ezen akarunk mi változtatni most,1 
a „Budapest Télen" akció rende
zésével!

Eddig az volt a helyzet, hogy 
ősztől tavaszig szinte teljesen el
apadt az élet áramlása a főváros 
és a vidék között s lassan téli 
álomba dermedt a magyar belső 
idegenforgalom.— November 1-töl 
március 1-ig a magyar idegenfor
galom 120 fekete napja követke
zett évről-évre s mi most ennek a 
120 eseménytelen napnak üzentünk 
hadat azzal, hogy téli szezont aka
runk csinálni a holtszezonból.

Milyen eszközökkel? Árleszállí
tással az egész vonalon! Olcsó uta
zást, olcsó hotelt, olcsó ellátást, 
olcsó szórakozást és olcsó nívós 
pihenést akarunk biztosítani minden 
vidéki számára a magyar fővá
rosban. Azt akarjuk, hogy a fő
városnak az idegenek által annyi
szor agyondicsért szépségét, kul
túrintézményeit, színházait, fürdőit, 
zenei életét, tanulmányi és önkép
zési lehetőségeit, nivós pihenési 
alkalmait, csillogó társadalmi éle
tét a téli hónapokon keresztül rend
kívül olcsón magáénak vallhassa 
minden vidéki magyar. Azt akar
juk, hogy a magyar vidék legalább 
télen birtokába vegye a magyar 
fővárost.

A legújabb belső vándorforgalmi 
statisztikák azt bizonyítják, hogy a 
városi elem áramlása a falu felé 
407c-kal nőtt, a vidék áramlása 
pedig a főváros felé 48%-kal sza
porodott. Alig egy év alatt tehát 
az egész belső forgalom vonalán

közel 507e-os az emelkedés. Jog
gal remélhetjük tehát, hogy a téli 
magyar élet is törekedni fog ezt 
a hatalmas forgalomjavulást elérni, 
ha mi is törekszünk olcsóvá, von
zóvá és széppé tenni a főváros 
téli magyar életét. Ám a statisztika 
azt is mutatja az akció és reakció 
egyenlőségének örök törvénye alap
ján, hogy ha Budapestre többször 
jön a vidéki, akkor a budapesti 
lakos is többször megy a vidékre. 
Ha tehát a „Budapest Télen" ak
ció jól sikerül, akkor viszont ta
vasztól őszig még több filléres 
vonat, még több filléres hajó, még 
több csoportos és egyéni utas fogja 
a vidéket felkeresni, mint eddig. 
Mit jelent tehát a vidék számára 
a „Budapest Télen" mozgalom ?

uj vendéget a nyáron.

Rimaárok
R égi füzfabokrok,
Rimaparti házak,
Olykor- olykor néha 
Magam előtt látlak.

R égi szép emlékek, 
Csalafintaságok  
B ölcső je voltál T e :
Ö reg Rimaárok.

Habzó Rima vize,
Aranyos kalászok!
Mi vallunk melletted 
Az első  halászok!

Még ma is halászunk,
De nem hús vizedben,
Rólad álmodozó,
Fosztó, szép emlékben.

Hányszor siralom  m ég  
Emléked óráit,
Hányszor szagga tom  szét 
Dallamod kótáit?

De a szép emlékek,
Kicsinyke halászok, 
Rendíthetetlenek,
Ö reg Rimaárok H

ifj. Szőllősy István.

M egalakult a frontharcosok 
rim aszom bati csoportja .

A rimaszombati frontharcosok helyi
csoportja, dr. Gabonás János polgármes
ter helyettes, mint a központ által meg
bízott szervező-tiszt elnöklésévei, váro
sunkban a Kai. Olvasóegylet nagyter
mében tartotta meg előkészítő ülését a 
bajtársak nagy érdeklődése mellett. Az 
elnök a gyűlés megnyitása után mele
gen üdvözölte a megjelent bajtársakat 
és a vármegye szervező felügyelői tisz
tét betöltő dr Janisch Geyza miniszteri 
tanácsost, majd a jegyzőkönyv vezeté
sére Haynik Gézát, hitelesitőküi pedig 
Antony Pál és Kozma Imre frontharco
sokat kérve föl, beszámolt a szervezés 
munkájáról, amelyet az ezzel megbízott 
előkészítő bizottság teljesen befejezett. 
Bejelentette, hogy a szövetségben 62 
leigazolt rimaszombati frontharcos fog
lal máris helyet s igy a helyicsoport 
megalakításának semmi akadálya nin
csen. Indítványára a gyűlés nagy lelke
sedéssel mondotta ki a helyicsoport 
megalakulását s a tisztikar összeállítása 
céljából Bottlik Sándor, Lakatos István, 
Siposs József, Spangel Viktor és Vo- 
záry Samu tagokból álló jelölőbizottsá
got küldött ki, amelynek jelölése alap
ján azután a gyűlés a tisztikart egyhan

gúlag a következőképpen állította össze: 
dr. I s t ók B a r n a  elnök, dr. vitéz 
Vereczkey Gyula társelnök, Fábián Vil
mos és dr. Zakács István aleinökök, 
dr. Dohnányi Dezső és Szőllőssy János 
titkárok, Jurasko Pál pénztárnok, Ba- 
ráth Károly és Haynik Géza ellenőrök. 
Nagy éljenzés mellett foglalta el az el
nöki széket Istók Barna és a jelölés
ért tisztíársai, valamint a maga nevé
ben is köszönetét mondva, röviden 
vázolta a frontharcosok és a helyi cso
port kötelességeit, bejelentve egyben, 
hogy részletes programmot az alakuló 
közgyűlésen fogadni. Dr.Janisch Geyza 
min. tanácsos örömének adott kifejezést, 
hogy a rimaszombati helyicsoport meg
alakult s kérte a bajtársakat, hogy hű
ségesen és rendületlenül támogassák 
céljainak elérésében a helyicsoport 
tisztikarát. A gyűlés elhatározta ezután, 
hogy a frontharcosok beszervezésének 
munkáját azonnal megkezdi. Többek 
hozzászólása után a frontharcos gyüiés 
a magyar „Hiszekegy" elimádkozásával 
ért véget.

H ÍREK

Ünnepi hangulat
sarjadzik szivünk érzések et term elő 
televén yéb en  s  lelkünk kertjében a 
J ó s á g  é s  S z eretet illa tos v irágá 
nak bimbója pattan.

A szen t könyvekben m egirt n agy  
esem én yt njra éle tre  kelti az em 
lék ezés é s  a betlehem i K isd ed  j á 
sz o lb ö lcső jéh ez  zarándokolunk, h i
tet acélozni.

A J ó sá g ,  a Szeretet annyi m eg 
próbáltatásban m egtépett, m egren - 

j dűlt, kivesző hitét, tövisek szúrásá
tó l m ég  m indig sa jg ó , húszeszten- 
d ö s id eg en  iga  terhének sú lya alatt 
erősen  m egv iselt, m eg g y en gü lt sz i
vünket visszük g y ó g y ítá s ra  Hozzá, 
a bűnök M egváltójához , a sebek  
orvosához, a j ó s á g  Eszményéhez, 
a sz eretet H irdetőjéhez.

Ezzel a m aga sz tos gondo la tok 
kal e lte lve köszöntjük K ará csony  
őröm ös ünnepének annyi szürke 
hétköznap után ránk virradó nap
já t  s  kívánunk b o ld og  ünnepeket a 
jó sá gb a n  jóknak, sz eretetben  sz ere 
tőknek, a hitben hívőknek, nagyok 
nak é s  kicsinyeknek, gyen gék n ek  és  
erőseknek, mindannyiotoknak, éd e s  
m agya r testvéreim !

Békességes, örömteljes

karácsonyi ü n n n e p e t

az O lvasónak!

Eljegyzés. R osenbcrg Emiliát elje
gyezte Paul Viktor Rimaszombat.

Kinevezések. A belügyminiszter Szabó 
Károlyt Rimaszombat városához városi 
számvizsgálóvá, Biró Lászlót (Feled) és 
Derekas Józsefet (Rimaszombat) városi 
számvevőségi gyakornokokká kinevezte.

Tanitói kinevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter N andrássy Gyula 
és Petrusz  Béla rimaszombati tanítókat 
a külső igazgatás berendelt tanítóinak 
létszámába állami tanítókká kinevezte, 
a jelenlegi szolgálati helyükön való meg
hagyással.

Áthelyezés. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Zólyominé-Fülöp Jánoska 
áll. elemi iskolai tanítónőt Kétegyházá- 
ról a rimaszombati áll. elemi leányisko
lához helyezte át. Az uj tanítónő, akit 
régi helyéről kitűnő hirek előzték meg, 
december elején kezdte meg itteni mű
ködését.



1939. december hó 24.

Karácsonyi evang. istentiszteletek.
Karácsony első napján a délelőtti isten
tiszteleten igét hirdet Baráth Károly lel
kész, istentisztelet után pedig az Ur 
szentvacsoráját szolgáltatja ki. A dél
utáni istentiszteletet Halász József végzi. 
Karácsony másodnapján délelőtt igét hir
det Járosi Mihály ny. lelkész. Délután 
5 órakor a templomban: .Testvér szív, 
testvér cél“ jeligével vallásos estély lesz, 
melynek offertóriuma a finn vöröske
reszt javára szolgál az összes magyar 
honi evang. egyházak vallásos estélyei
nek jövedelmével együtt.

Gömőri vitézek eskütétele Rima
szombatban. A rimaszombati megyei 
vitézi szék vármegyeházi hivatalos he
lyiségében vitéz Bányász Gyula ezredes
vármegyei vitézi székkapitány vasárnap 
délelőtt ünnepélyes keretek között vette 
ki a vitézi esküt a visszacsatolt gömöri 
területről származó 21 legénységi állo
mányú vitézjelölttől. Az ünnepélyes es
kütételen dezséri vitéz Bobok Miksa 
alezredes, zászlóaljparancsnok és vitéz 
Rajháty Sándor alezredesen kívül vitéz 
dr. Vereckey Gyula tisztiorvos, valamint 
Fábián Vilmos gimn. igazgató, járási 
vitéz hadnagy is megjelentek. Az eskütétel 
szertartásánál vitéz Keresztes László 
százados,vármegyei vitézi-széktartó mű
ködött közre s az uj vitézekhez vitéz 
Bányász Gyula ezredes intézeti gyujtó- 
hatásu buzdiíóbeszédet. Az ünnepélyes 
eskütételt a Rimaszombati Polgárikör 
emeleti helyiségében közebéd követte, 
amelyen a vitézek főkapitányának, Ma
gyarország Kormányzójának egészségére 
vitéz Bányász ezredes mondott lelkes 
pohárköszöntőt. Az esküt tett 21 uj 
gömöri vitéz névsora a következő: Ar- 
kely István szakaszvezető, beretkei erdő
őr, Ambruzs Lajos tizedes, gombaszögi 
földmives, Ambruzs Sámuel őrmester, 
peisőci gyárikapus, Bacsó Barna őrmes
ter, serkei földmives, Bacsó Lajos őr
mester, berzétei földmives, Czakó János 
őrvezető, sajószentkirályi földmives, Do
rogi András szakaszvezető, tornaijai 
élesztőelosztó, Foglár Márton szakasz
vezető, dobfenéki napszámos, Herényi 
Tivadar őrvezető, alsóvályi kereskedő, 
Héthy György őrmester, rakottyási ta
nító, Kardos Lajos őrvezetö, peisőci 
mozdonyfütő, Mikó Géza őrmester, fel- 
sőrási földmives, Molnár Vilmos szakasz
vezető, csobánkai földmives, Szepesy 
Béla őrvezetö, ajnácskői vendéglős, Ba
lázs Józsel szakaszvezető, ajnácskői sza
bó, Bárczy József őrmester, rozsnyói 
városi altiszt, Simon Pál őrmester, ba
logfalai nyug. vasutas, Tóth Tamás 
őrvezető, berzétei vasutimunkás, Orosz 
Lajos őrvezető, kerekgedei napszámos, 
Veres István szakaszvezető, kerekgedei 
földmives és Zagyi István szakaszvezető, 
serkei erdőőr.

Adományok. Rimaszombat polgármes
teri hivatala közli: Ibos Ilona urhölgy 
néhai Ibos János hagyatékából Rima
szombat megyei város részére egy drb 
lófogatu szánkót ajándékozott. — A Gö
möri Öregdiákok Egyesülete 12 pengőt 
adományozott a városi Szegény Intézet 
ápoltjai részére és 18 pengőt szegény 
leventék felruházására.

Erdőhivatal Rimaszombatban. A
miskolci Kerületi Kereskedelmi és Ipar
kamara közli az érdekeltekkel, hogy 
a felsőbalogi m. kir. erdőhivatal szék
helyét a földmivelésügyi miniszter Rima
szombatra helyezte át.

A frontharcosszövetség alakuló gyű
lése. A frontharcos szövetség rimaszom
bati helyicsoportja január 14-én tartja 
meg alakuló közgyűlését.

Szilveszteri síkirándulás a Salgó 
menedékházhoz. A Magyarországi Kár
pát Egyesület rimavölgyi osztálya Frenyó 
Lajos vezetésével síkirándulást rendez 
Szilveszterre az egyesület salgótarjáni 
osztályának tulajdonát képező „Salgó“ 
menedékházhoz. Indulás december 30-án, 
visszaérkezés január 1-én. Napi élelme
zési és szállásköltség 5'50 P és 10°/o a 
kiszolgálásért. Tekintve, hogy a kettős 
ünnepnap miatt igen sok turista igényel 
férőhelyet és ellátást, a rendezőség ez
úton is kéri az érdeklődő turistákat, 
hogy részvételi szándékukat a költségek 
előzetes lefizetése mellett Frenyó Lajos 
túravezetőnél (M. kir. állami reálgimná
zium) legkésőbb december 26 ig beje
lenteni szíveskedjenek. Vendégeket is 
szívesen látnak.

Találtatott egy kendő. Igazolt tulal- 
donosa a rendőrkapitányságon átveheti.

Göm0r
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Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Becser Lenke óvónőt a rima- 
szombati kir. tanfelügyelöséghez iroda
tisztté kinevezte. Kúrián Arankát pedig 
dijnokként alkalmazta.

Sakkozók figyelmébe. A rimaszom
bati Sakk-kör, mely a múltban Kelet- 
szlovenszkó bajnokságát nyerte és Po
zsony után második helyezést érte el az 
országos bajnokságban, első téli össze
jövetelét december 19 én, kedden este 
tartotta a Polgárikor emeleti helyiségé
ben a tagok nagy érdeklődése mellett.

A Baross szövetség közleménye. A
Baross szövetség Rimaszombat és Vi
déke fiókjának elnöksége Baross szö
vetséghez tartozó kereskedői és iparo
sainak 1939/40. évre szóló névjegyzékét 
kis füzetbe közzétette. A csinos kiállí
tású tájékoztató hasznos tudnivalókat 
is tartalmaz: Rimaszombat összes táv
beszélő állomásait, vasúti- és autóbusz- 
járatait, úgyszintén bélyeg és illeték táb
lázatot, amely nélkülözhetetlenné teszi 
nemcsak a rendes (kereskedők és ipa
rosok) hanem a pártoló (vásárló) tagok 
részére is ezen könyvecskét. — Pártoló 
tagként minden keresztény vásárló be
léphet az ipartársulati titkári hivatalnál, 
ahol a már belépett pártoló tagok füzet 
igényléseiket is bejelenthetik. Pártoló 
tagok vásárlásaiknál 2—5’/o-ék kedvez
ményben részesülnek, ami — tekintettel 
karácsonyra — számottevő megtakarí
tást jelent minden vásárlónak.

Képviselőtestületi közgyűlés. Rima
szombat város képviselőtestülete múlt 
csütörtökön délután rendkívüli közgyű
lést tartott, Éva László polgármester el
nöklésével az Andrássy-ut útburkolási 
munkálataihoz megszavazott húszezer 
pengős városi hozzájárulásnak újabb 
2436 77 pengővel való kiegészítése ügyé
ben. Tekintettel az ügy sürgősségére s 
arra, hogy az úttestek kockakőanyagát a 
városnak módjában lesz más utcák ja
vításához felhasználni, a közgyűlés egy
hangúlag megszavazta a költségtöbbletet, 
hogy a város főútvonala végre kifogás
talan állapotba kerüljön. Egyhangúlag 
teljesítette a közgyűlés Szőllősy István 
városi kiadó-irattárosnak fizetésrendezés 
iránti kérelmét és Patonai Gábor pénz
tári ellenőrnek ugyancsak egyhangúlag 
természetbeni lakást szavazott meg a 
a pénzügyi épület földszintjén. — A no
vemberi pénztárvizsgálatról szóló fő
számvevői jelentés tudomásulvétele után 
Sohler Béla tűzoltóparancsnoknak 1939. 
évre 190 pengő és 1940-től évi 140 pen
gő ruhaátalányt állapított meg, — a 
Szőllőssy Gyula által bérelt üzlethelyi
ség bérleti szerződését pedig nevezett 
kérelmére 1940. december 31-ig meg
hosszabbították. — A városi ovoda fel
ügyelőbizottságába Baráth Károly, Ben- 
kovits Gyula, Dulovics Lajos, Gabonás 
István, Gyulai István, Juraskó Pál, Ko
vács Lajos, Szabó Elemér ifj. és Varga 
Imre képviselőtestületi tagokat vá
lasztotta meg a közgyűlés, — majd több 
községi kötelékbe való felvételt szava
zott meg.

Levente-Egyesület nehéz atlétika) 
bemutató versenye. A helybeli levente 
egyesület nehéz atlétikai szakosztálya 
folyó hó 26-án, Karácsony másodnapján 
rendkívüli érdekes birkózó ökölvívó 
és talajtorna bemutatót rendez, a pol
gári leányiskola tornatermében délután 
4 órai kezdettel. Belépődíj nincs. Fel
kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy 
megjelenésével fejezze ki támogatását a 
szebb magyar jövőt építő levente intéz
ménnyel szemben.

Előadás Tamásfalán. A tamásfalai 
állami elemi népiskola tanulói december 
17-én a szegény gyermekek karácsonyi 
felsegélyezésére előadást rendeztek a 
tamásfalai Kultur-házban, melyet szép 
számban megtöltött az éideklődö közön
ség. A tartalmas prológot Michna Sa
rolta mondta el ügyes előadói készség
gel. Az első osztályosok mutatták be a 
„Magyar Betlehem" cimü kis darabot, 
Michna I. tanítónő vezetése mellett. Földi 
Manyika volt a kis Jézuska, sok szép 
kis angyalka vette őt körül, majd a töb
biek szavaltak, énekeltek. Szlatinszky 
Klárika és Czeman Gyurika pedig ma
gyar táncot mutattak be nagyon ügye
sen. Csipkai Aranka tanítónő második 
és harmadik osztályos növendékei „A 
kisbabavásár" c. darabot adták elő. A 
sok kis szereplő közül különösen Kere
kes Tibi, Facska Jancsi, Karhut Rózsa, 
Szabó Ica, Lenkei Klári voltak jók. A

kisbabák: Jankovics Bözsi, Habán Ica, 
Farkas Erzsébet, Kiszlinger Márta és 
Pergyik Manya voltak. A felsőbb osztá
lyosok Vadady tanítónak saját szerze
ményét, a „Feneketlen tó" c. darabját 
játszották nagyon ügyesen. Különösen 
Pokorágyi Ica, Michna Lotti, Faska Józsi, 
Szapári Zoli, Surgotta Pál tűntek ki, 
mig a többiek kisebb szerepükben s 
mint Mészáros Irén, Andrik Valika, Dósa 
Éva és Rostár József jól játszottak. Va
lamennyien megérdemelték a közönség 
sok-sok tapsát. A gondos rendezés, a 
sol-sok fáradtság nem volt hiábavaló.

A
K ellem es K ará csony i ünnepeket 
kivan vevőinek  a FÜZY-cég.

Felsőrimavölgy már alattunk volt, átel- 
lenben az Osztra; kaptattunk a Balog 
forrásvidéke felé, a Trsztye csúcs nyu
gati peremén. S ahol az erdő véget ért, 
ott vertünk déli tanyát. S amikor vissza
csomóztuk a háti zsákokat, egyhangú 
lelkesedéssel elhatároztuk, hogy meg
alakítjuk a rimaszombati cserkészcsapa
tot, Horváth Zoltán tanár ur parancs
noksága alatt. Alighanem ez volt a leg
első ilyen elhatározás a magyar Felvi
déken." Az akkori rimaszombati diákok 
megöregedtek és a cserkészparancsnok 
Horváth Zoltán, kiérdemüit, nyugalma
zott tanár, 1939. január 4-én élete 73-ik 
évében elhunyt. Gömöri farkaskölyök

A rimaszombati cserkészek törté
nete. A „Magyar Cserkész cimü diáklap 
mindkét nembeli ifjúságnak legkedvel 
tebb folyóirata igen érdekes és tanulsá
gos dolgozatot hozott a fenti címen. A 
kedves tanulmánynak térszüke miatt csak 
bevezető sorait vesszük át, őszinte meg
hatottsággal, mert kegyeletes megemlé
kezés a rimaszombati első cserkészcsa
pat megteremtőjéről, a nemrég elhunyt 
Horváth Zoltán főgimnáziumi tanárról. 
„1913. junius hó 10-én és következő 
napjain a rimaszombati egyesült protes
táns főgimnáziumban érettségiztek a 
nagydiákok. Egy csapat alsóosztálybeli 
fiú a természetrajztanárral: Horváth Zol
tánnal a gömöri hegyeket mászta. — A

Betöréses lopások. Az utóbbi időbér 
több betöréses lopás történt városunk
ban. A betörők éjjel garázdálkodtak í 
főleg élelmiszereket emeltek el. A rend
őrség, mely már a tettesek nyomábar 
van, a nyomozást erélyesen végzi s egy
idejűleg az éjjeli rendőri szolgálat kiter
jesztése iránt is intézkedett.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom 
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégib l 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato 
zásra fogad el és azokból visszafizetéseke 
mindenkor azonnal teljesít.

Az országzászló előtt hala' 
pót em elve halad] e l!

r  r . < e c •
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A  k a r á c s o n y f a  ü n n e p é l y e k  lapzárta 
után folytak le városunkban s igy azok
ról csak jövö számunkban referálhatunk.

A  m a g y a r  n e m z e t i  z á s z ló  mindenki 
számára k e d v e s  l á t v á n y ,  ha 
a maga idején van kifüggesztve. De ha 
az ünnepi alkalom után még napokon 
keresztül magárahagyva ott csüng, ázik 
s beakadozik az épület kiálló részeibe, 
akkor ez a látvány igen szomorú. A ha
tóság már többször felhívta a lakosság 
figyelmét erre a körülményre, mi ma
gunk is szóvátettük nem egyszer egy
néhány polgártársunk hanyagságát ebben 
az irányban. Mindhiába. Ugylátszik itt 
a szép sző nem használ és erélyesebb 
eszközökhöz kell nyúlni a visszásság 
megszüntetésére, — ezeket írja laptár
sunk, a „Losonci Hírlap". Sajnos, Ri
maszombatban is ez a helyzet s az 
„erélyesebb eszközökhöz nyúlás" nálunk 
is helyénvaló: aki a hatóságilag meg
szabott időre a zászlót be nem vonja, 
erélyesen dorgáltassék meg.

Alkalmi kedvezményes utazások 
Budapestre. A belföldi vándorforgaiom 
fejlesztése céljából a Baross Szövetség 
és az Idegenforgalmi Propaganda Mun
kaközösség a vendéglátó iparok közre
működésével megszervezte a „Budapest 
télen" mozgalmat, melyre „3 nap a téli 
Budapesten" c. ellátásos jegyfüzeteket 
bocsájíott ki az Ibusz. Az ellátásos jegy
füzetek 4 kategóriában kerültek ki- 
bocsájtásra 40'—, 32'—, 27'— és 22'— 
pengős áron, mely árakban a féláru 
vasúti jegy váltásra jogosító igazolvány, 
valamint valamely budapesti szállodában 
3 napi szállás és 3 napi reggeli költsége 
bennfoglaltatik. További jelentős ked
vezmények taxira, villamosra, hangver
senyekre, színházi előadásokra, sport- 
eseményekre, gőzfürdőkbe, stb. Legalább 
3 napi budapesti ottartózkodáshoz van 
kötve és 21 napon belül lehet vele visz- 
szautazni. Február 29 ig vannak e jegy
füzetek érvényben. Egy másik alkalmi 
utazási kedvezmény van Bubapestre a 
dec. 23- és jan. 5. között a felvidéki 
volt magyar politikai foglyok képző- 
művészeti kiállítása alkalmából. Ezen 
kiállításra cca 33°/o-os utazási kedvez
mény van érvényben. A szükséges iga
zolványok ára, melyben már a kiállí
tásra szóló belépőjegy is bennfoglalta
tik: 1'50. P. Mindkét kedvezményes uta
zásra a szükséges részletes felvilágosí
tásokat a Nemzeti Hitelintézet rt. rima- 
szombati fiókjánál, Deák Ferencz u. 17. 
szám készséggel megadják, mint az 
IBUSZ helyi szerve.

Nemzeti filmszínház.
Csütörtökön dec. 28-án „Mr. Moto 

halálos titka" ’/,6 és 8 órától.
Szombaton és  vasárnap, dec. 30 és 

31-én 8 órától illetve, vasárnap ’/,6 és 
9 órától „Marco Polo kalandjai" Szil
veszteri előadáson malac-sorsolás !

Hétfőn Január 1-én 3 Vs(> és 8 óra-j 
kor, kedden jan. 2-án 8 órakor „Az el
cserélt ember" Dayka Margittal, Kiss 
Ferenccel és Simor Erzsébettel a fősze
repekben.

Szerdán jan. 3 án 8 órától, csütöriö- 
kön, jan. 4-én x/»6 és 8 órától „Első 
tavasz" a 14 éves Deanna Durbin ra
gyogó vigjátéka. í

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á r o ly .

K eresek
e g y  k i m o n d o t t a n  u t c a i  b ú t o r o z o t t  
s z o b á t ,  fürdőszoba használattal, kiszol
gálással. — C í m :  a kiadóhivatalban

Minden m e g b í z á s á t  
sürgősen elintézem.
Címem :

Neumann Márton, Budapest .
Vili. Népszínház u. 31 .1. 1. Tel. 144 811.

K eresek  bérbe

egy h á m  szo bás kom piét lakást,
m a g á n y o s  u d v a r b a n .  — Cim a
kiadóhivatalban.

A Rimaszombati kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

390/1939. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Hess Ervin végrehajtatónak Ethey 

Géza végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtató kérelme követ
keztében az 1881 : LX. t. c. 144, 146 és 
147. §§. értelmében a végrehajtási ár
verést 2041'14 P. tőkekövetelés és jár., 
valamint az árverési kérvényért ezúttal 
megállapított 3570 P. költség, továbbá 
a csatlakozottnak kimondott „Smelting" 
kohászati és fémmüvek r. t. 2700 P., dr. 
Holló Gyula 300 P., Dr. Kalstein Osz
kár 5000 P, Fehér M. Miklós 720 P. és 
720 P. Földhitelbank r. t. 1085 P. és 
Darvas Tibor 350 P. tőkekövetelés és 
jár. behajtása végett a Rimaszombat vá
rosban fekvő s a

1) rimaszombati 266. számú telekjegy
zőkönyvben 2635 3 hrszámu a telek
könyv szerint 1553 n. öl területű „szántó" 
megjelölésű ingatlanból a végrehajtást 
szenvedő nevén álló '/* részre a C. 26. 
sorszám alatt bekebelezett szolgalmi jog 
fentartásával 145'50 P.

2) ugyanott a 2890 hrszám alatt fel
vett 1243 n. öi területű „Rét" ingatlan
ból a végrehajtást szenvedő nevén álló
V. részre a C. 26. sorszám alatt be
kebelezett szolgalmi jog fenntartásával 
179 50 P.

3) ugyanott 2189, 2190. és 2191 hr.- 
számok alatt felvett 862-)- 7—j— 195 n. 
öl területű „szőlő", „kertilak" és „gyü
mölcsös" megjelölésű ingatlanból a vég
rehajtást szenvedő nevén álló */* részre 
97 P. kikiáltási árban a C. 26. sorszám 
alatti szolgalmi jog fentartásával.

4) a rimaszombati 267. sz. tjkvben A. 
I. 1—2 sor, 986. és 987. hrszám alatt 
felvett „emeletes kőház" és „földszintes 
kőház" megjelölésű, 196. n. öl területű 
ingatlanból a végrehajtást szenvedő ne
vén álló Vs részre. 3640 P.

5) végül a rimaszombati 268 számú 
tjkvben A. I. 3. és 5. sor, valamint 2889. 
és 2637. hrszámok alatt felvett „szántó" 
és „tagút" megjelölésű 1 hold 1155. n. 
öl és 840. n. öl területű ingatlanból a 
végrehajtást szenvedő nevén álló '/* 
részre 390 P. kikiáltási áron elrendelte 
az árverést.

1940. évi január hó 10. napján d. e. 
10 órakor a rimaszombati kir. járásbí
róság, mint telekkönyvi hatóság hivata
los helyiségében (Tompa tér 9. sz. I. 
em. 3.) fogják megtartani.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/«-át kész
pénzben, vagy az 1911 : 1. t. c. 127. §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek 
elöleges bírói letétbe helyezéséről kiál
lított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t. c. 147, 150, 170 § § ;  1908: 
XLI. t. c. 21. §.).

Az 5610/1931 M. E- számú rendelet 
21. § a értelmében a telekkönyvi ható
ság a legkisebb eladhatási árakat Hess 
Ervin végrehajtató vonatkozásában a fenti 
1—3.) alatti ingatlanokra vonatkozólag 
1300 P., a 4.) alattira 8730 P.-ben álla
pítja meg, az 5.) alatti ingatlanra Hess 
Ervinnel szemben nincs fedezeti összeg.

Rimaszombat, 1939. évi október hó 
18. napján. A kir. járásbíróság dr. Brom- 
mer Andor s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Olvashatatlan aláírás s. k. 

telekkönyvvezető.

É rtesítés.
Tisztelettel hozom a nagyérdemű 
közönség szives tudomására, hogy

d rogériám at
folyó hó 12-től a volt BÁL1NT-  
drogéria helyiségébe (a postával 
szemben h e l y e  z t e n i á t .  
Kérem továbbra is szives pártfo
gásukat, mély tisztelettel
K A L O C S A Y  KO R N É L.

Pontos kiszolgálás I Olcsó árak !

Tisztelettel felhívom szives figyelmét R i m a s z o m b a t b a n  D r .  T ö r k ö l y  
J ó z s e f  t é r  14 .  s z á m  a l a t t  l é v ő

szállítm ányozási vá lla la to m ra ,
ahol mindennemű szállítást, úgy vaggon, mint darab árukban, vala
mint b ú t o r s z á l l í t á s t  saját bútor kocsival a legjutányosabb áron ga
rancia mellett vállalom.
Továbbá szives figyelmét felhívom beraktározási raktáraimra, ahol az 
áruk megőrzésénél és kezelésénél a legnagyobb gondossággal járok el. 
Teljes tisztelettel :

ö r m é n y i  H A M A R  L Á S Z L Ó
s z á I I i t ó, a magyar államvasutak s z e r z ő d é s e s  m e g b í z o t t j a

U  J  U  Z L E  T.
Férfiszövet' k e r e s k e d é s  t nyitottam . 
R aktáron  ta rtok  be l -  és k ü l f ö l d i

szöveteket
bélésárut és szabókellékeket.
A n. b. közönség szives pártfogását kéri :

MISKOLCZY LÁSZLÓ.
A . A. A. A  A A  A  A A  A  A  A  A . A . A A A  A A  A  A AU

► 

►
üömörmegye legszebb é t t e r me ,  az alkoholmentes

„M O N T É  C A R L O ”
Tulajdonos: K o n y h a  G é z a  R i m a s z o m b a t .

1940 január 1-től.
Eb é d - me n ü :  h á r o m - f o g á s  feketével 1 P.
Ugyanez 10 napra előre fizetve 80 fül. 
V a c s o r a - m e n ü :  étfap-szerinti pecsenyék és sül
tek, házhoz szállítva is 60 fill. Zene és százalék 
rendszer nincsen. TELEFON, b
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3 szobás lakás k i a d ó
1940 január 1-re. Rózsa-u. 28.

G yerm ekkocsit keresek
m egvételre

jókarbanievő  használtat.
Bodonzi áll. gyermekmenhely.

aa— w s w

Elvállalok saját írógépemen minden
féle

g é p í r á s t  m unkát,
diktandóra gyorsírással is. Másolato
kat több példányban. N a g y  I l o n a  

Ferenczy-utca 1. sz.

6486/1939. kig. sz.

Pályázati hirdetmény.
Rimaszombat megyei városnál 1940. 

évi január hó 15-től kezdődő hatállyal 
két ujonctüzoltói á llá sra

pályázatot hirdetek.
A pályázati feltételek megtekinthetők 

a városházi hirdető táblán.
Rimaszombat, 1939. évi dec. hó 20 án.

Éva László
polgármester.

Kitűnő kereseti lehetőséggel
h ely i képviselőt keres

Iványi Aurái faiskolái
Újszeged, Szőregi országút 74

Kiadó lakás.
3 s z o b á s  kom plett l a k á s

Kossuth Lajos-utca 1. szám alatt 
k i a d ó ,  ugyanott a szöglet 
üzlethelyiség is január ]-töl bérbe 
kiadó. Bővebb felvilágosítást ugyan
ott a tulajdonosnál.

Rimaszécs község elöljáróságától. 
(3583/1939. szám.

Á rverési hirdetm ény.
Rimaszécs'község haszonbérbe adja

1940. évi jauuár hó 15-én d. u. 2 óra
kor Rimaszécsen a községházán meg
tartandó nyilvános árverésen az orszá
gos vásárokra vonatkozó helypénzsze- 
dési jogát 1940. évi január hó 1 -tői 
1942. évi december 31-ig terjedő időre. 

Kikiáltási ár: 2600— pengő.
Árverési feltételek a rimaszécsi kör

jegyzőnél megtekinthetők.
Rimaszécs. 1939. évi december 14-én.

K öz ség i E löljáróság.

RABELY KAROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

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

Alap ittatott
1872-ben

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

^  kötészeti munkát. Müveket, tábláza
ti tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat-

B"1 - ványokat, esküvői, mulatsági és más
I  I  alkalmi meghívókat, eljegyzési kár-

^  •  tyákat, névjegyeket, gyászjelentése
ket, koszoruszalag, falragaszok nyomását stb. stb.

Rimaszombat, 1939 Nyomatott R áb e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


