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Divatos kézimunkák,
játékok
olcsó és luxus kivitelbon

KertstknOl
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL :
HORTHY MIKLÓS-TÉR 9. SZÁM. Telefon sz. 56.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk

RÁBELY

Egyenes úton előre!
Irta: vitéz Lukács Béla.
Az elmúlt 1940. év újabb előre
haladást jelentett. Gazdaságilag,
katonailag megerősödtünk és a
trianoni erőszakos békében lesza
kított Észak-Erdély és Kelet-Magyarország visszatért.
Nemzeti törekvéseink egy része
valóra vált, de tovább kell dol
gozni, tovább haladni azon az utón,
amelyre Szegeden léptünk. Felada
taink megsokszorozódtak. Az el
múlt évek eredményei igazolták
azt, hogy politikánk helyes, ered
ményes volt. Régi barátaink olda
lán megtaláltuk azt a helyet, mely
bennünket megillet és a . baráti
német és olasz birodalom segít
ségével felemelkedtünk. Tovább
akarunk haladni. Előrehaladásunk
attól függ, hogy kötelességeinket,
feladatainkat teljesitjük-e. Nagy
munka vár reánk politikailag, gaz
daságilag, társadalmilag egyaránt.
Le kell bontanunk minden válasz
falat, amely magyart magyartól
elválaszt. Mindnyájunk lelkében
csak egy gondolat élhet, a magyar
gondolat, amely ezeréves. Az a
gondolat, amely csak a nemzet
jövőjét szolgálja. Egymás mellett
és nem egymás ellen kell dolgoz
nunk. A nemzetben élő erők tar
tották fenn ezer éven keresztül a
nemzetet. Ezeket az erőket össze
kell fognunk!
Teremtő munkára van szükség,
mert a magyar jövő alapját csak
a magyar munka képezheti. Hozzá
kell simulnunk a vajúdó Európá
ban kialakuló uj gazdasági rend
hez. Hatalmas barátaink érdeke
azt kívánja, hogy a Dunavölgyében
magáratalált
megerősödött
nemzet éljen. Ez a mi érdekünk is.
Az uj európai gazdasági rend meg
kivánja azt, hogy mezőgazdasági
termésünket megfelelően átállítsuk,
de megkívánja azt is, hogy ebben
az országban rend legyen. Meg
kell szabadulnunk a régi iiberális,
kapitalista gazdasági rendszertől,
amely soha nem volt a mienk,
soha nem volt magyar, soha nem
szolgálta a nemzet egyetemes ér
dekeit. Az épitő munkánál szükség
van minden magyarra: szegényre,

gazdagra, fiatalra, öregre egyaránt.
Fel kell emelnünk a szegényebb
társadalmi rétegeket, javítani kell
sorsukon, mert a magyarság csak
igy erősödhet meg. Sok régi mu-

KÁROLY.
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lasztást kell pótolnunk. Apostoli
munkára van szükség.
Fokozottabb munka, fokozottabb
kötelességérzet, rend, nyugalom az
országban és az eredmény nem
maradhat el. Teljesítsük azt, ami
rajtunk áll, végezzük el az előttünk
álló nehéz feladatokat. Az ut ne
hezebb részét már megtettük, az
előttünk álló ut egyenes. Előre
haladunk !

M egalakult a várm egye
Szövetkezete.
December 21-én délután 4 órakor a j gató, dt. M ih a lik Dezső vm. tisztifőügyész
vármegyeháza tanácstermében alakulói és Fukker Bertalan számvevőségi főnök.
közgyűlést tartott üömör és Kishont
Bejelentette az elnök, hogy eddig a
vármegye Közjóléti Szövetkezete. A meg szövetkezetnek már 192 tagja van, akik
jelent szövetkezeti tagokat a szövetkezet összesen 847, üzletrészt jegyeztek 1.694
elnöke, dr. Horváth Árpád alispán üdvö pengő értékben, 106 üzletrész elő van
zölte. Ismertette a szövetkezet célkitű jegyezve és még további belépések is
zéseit és munkaprogrammját. „A szövet várhatók.
kezet célja, — mint ezt az elnök kife
Az igazgatóság ta g ja i lettek: Dr. Horváth
jezte, — a leginkább támogatásra szó Árpád alispán, dr. Hollós István orsz.
ruló néprétegek gazdasági, elkölcsi és szoc. felügyelő, Igaz Lajos vármegyei
szellemi felemelése utján az életviszo főjegyző, Fodor Jenő földbirtokos, felső
nyok javítása és a társadalmi kiegyen házi tag,’Sóldos Árpád földbirtokos, dr.
lítődés elősegítése, továbbá a népesség Szakai! István nagyiparos, dr. Tornallyay
szaporodásának előmozdítása. A szövet Zoltán mérnök, Beélik Elemér földbirtokezet feladata különösen a sokgyerme kos, Barabás Lajos bankigazgató, dr.
kes családok intézményes támogatása, Eszenyi Gyula m. kir. tiszti főorvos, ifj. j
gondoskodás a gyermekvédelem felada
tainak ellátásáról, a megélhetésükben
veszélyeztetett családok boldogulásának
szerves megalapozása házhoz juttatás,
kedvezőbb gazdasági viszonyok közé
telepítés, vagy egyéb gazdasági meg
segítés után (különböző termelési, érté
kesítési intézmények és vállalkozások
elősegítése), kellő anyagi feltételekkel
Rimaszombat megyei város képviselő
nem rendelkező, arra érdemes családok
részére az anyagi eszközök biztosítása testülete — mint már jelentettük —
avégből, hogy az állam vagy más közű december hó 19-én rendkívüli közgyű
iét gazdaságpolitikai tevékenységének lést tartott Éva László polgármester
részesei lehessenek." D r. Szabolcs And elnöklésével.
A közgyűlés tudomásul vett a több
rás közjóléti előadó az alapszabályokat
olvasta fel, melyeket az alakuló köz vármegye alispánja, illetőleg a th. kisgyűlés egyhangúan elfogadott. Az elnök gyülés által elfogadott, illetve módosí
ezután javaslatot tett, hogy a vármegye tott határozatot. A közgyűlés felirattal
főispánját:dr. ’Sóldos Bélát, aki annyira fordult a m. kir. belügyminiszterhez,
szivén viseli a szegények és elesettek hogy az uj szabályrendelet elkészítéséig
ügyeit és állandó szociális tevékenysé- az 1941. évi viz- és csatonázási dijat a
gével az egész vármegye háláját kiérde régi szabályrendelet alapján szedhessék.
melte, a szövetkezet diszelnökévé válassza Megállapította a közgyűlés vitéz Kapczy
meg a közgyűlés. A javaslat egyhangú Tamás nyug. városi tanácsnok nyugdiját.
helyesléssel találkozott, igy az elnöklő Vitéz dr. Vereczkey Gyula városi orvos szá
alispán dr. ’Sóldos Béla főispánt a vár mára a tiszti orvosi tanfolyam elvégzése
megyei közjéléti szövetkezet megválasz céljából 1941. január l-ével kezdődően
tott diszelnökének jelentette ki. Ezután 9 hónapi szabadságot engedélyeztek.
a közgyűlés megválasztotta a felügyelő- Elhatározta a képviselőtestület, hogy a
bizottság és igazgatóság tagjait. A fel szabatkai laktanyát 40 évre a kir. kincs
ügyelőbizottság tagjai lettek: D r. Janisch tár kezelésébe átengedi azzal, hogy
Geiza miniszteri tanácsos, pénzügyigaz ezen idő után a város az összes jogo
gató, Szent-Ivdny József országgyűlési kat visszanyeri. Varga Imre ref. lelkész
képviselő, Káposztás László bankigaz- képviselőtestületi tag az állandó hely

Készüljünk a P O L G Á R IK Ö R B E N megtartandó

Szabó Elemér földbirtokos, Kőszeghy
József műszaki tanácsos, az államépitészeti hivatal főnöke, idb. Pápezsik And
rás kisbirtokos, Sárkány István bankigazgató, Mikulás József községi biró,
Győry József kéményseprőmester, vitéz
Szurdoky Pál építész, Nagy József épí
tész, Halász Sándor gazdasági felügyelő
dr. Deák Andorné szociális előadó, dr
Szabolcs András vármegyei aljegyző
közjóléti előadó.
A felügyelőbizottság és igazgatóság
megválasztása után az elnök felkérte
Mentes igazgatót, a Borsod vármegyei
közjóléti szövetkezet vezetőjét a szövet
kezet gazdasági megszervezéséről és az
értékesítésben való részvételről szóló
előadásának megtartására. Mentes igaz
gató ismertette a borsodi közjóléti szö
vetkezet gazdasági szervezetét és elő
adta, hogy a szövetkezet kellő gazda
sági megszervezés mellett a vármegyé
nek hasznot is biztosíthat. így például
ez évben a a borsodi Közjóléti Szövet
kezet 20000 P-t keresett a vármegyének,
amivel a téli inségakcíót és felruházá
sokat fedezték. Előadta, hogy szövetke
zete mind a belföldi, mind a külföldi
kereskedelembe bele van kapcsolva.
Igen számottevő üzemei vannak és a
rendelkezésére álló tőkét évenkint leg
alább háromszor meg tudja forgatni.
Ezzel a felszólalással az alakuló köz
gyűlés befejezést is nyert és az igazga
tóság tartotta meg azután alakuló
ülését.
Reméljük, hogy a közjóléti szövetke
zet a hozzáfűzött reményeket Gömörben
is he fogja váltani.

Rimaszombat képviselőtestületének évzárd
közgyűlése.
őrség kérdése ügyében szólalt fel, amelyre
a polgármester megnyugtató választ
adott.
A városi hirdetési jogot előnyös fel
tételek mellett a Magyar Hirdető Irodá
nak adják bérbe, egyben a város terüle
tén több hirdetési oszlop létesítését
engedélyezték.
Elhatározta a közgyűlés, hogy a Népés Családvédelmi Alapból 15000 pengős
kamatmentes kölcsönt vesznek fel. Szabó
Károly városi mérnök bejelentette, hogy
ebből a pénzből megjavítják a városháza
egyes helyiségeit és felépitik a tűzoltógarázst. Az építési munkálatokat a kato
naságtól leszerelt vállalkozókra és mun
kásokra bízzák.
A város lakosságának bizonyára nagy
megelégedésére elhatározta a közgyűlés,
hogy a köztemető rendezését sürgősen
megkezdi. A rendezés módjainak kidol
gozását szükebbkörü bizottságra bízták.
A köztemető kezelésére vonatkozóan
pedig szabályrendeletet készíttetnek el.
A város az OKH kötelékébe tartozó Ri-
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A szeretet
ünnepei Rimaszombatban.

maszombat és Vidéke Hitelszövetkezet
nél 10 darab 20 pengős részjegyet je
gyez.
A Társadalmi Egyesületek Szövetségé
nek átirata értelmében a közgyűlés állást
foglal a jazz-zenekarok nyilvános sze
replésnek eltiltása mellett.
Rakpttyay Lenke és társától a város
megveszi a Rimapartján fekvő 747 □ ölnyi kertet 1120 pengős árban. Elhatá
rozták a Malom-szögben uj Rima-hid
építését és elrendelték a Ferenczy-utcá
ban lévő Kerekes-ház előtti gyalogjáró
megépítését.
A „Ferenczy lstván“-cserkészcsapatnak
a képviselőtestület díjtalanul átengedte
a volt villanytelepi accumulátorépületet
cserkész-otthon berendezése céljából.
Több belső ügy és illetőségi kérelem
letárgyalása után a közgyűlés véget ért.
Az elnöklő polgármester a képviselőtestületi tagoknak kellemes ünnepekeés boldog újévet kívánt, amit azok lel
kes éljenzés közepette a polgármestert
nek és a tisztviselői karnak hasonló jó
kívánságokkal viszonozták.

Megszüntetik a lapok a díjtalan
hírverést és a tiszteletpéldányt,
Az Országos- Sajtókamara lapkiadó
szakosztálya fontos határozatot hozott,
amennyiben egyhangúlag kimondotta,
hogy a lapokra háruló súlyos anyagi
terhek megszaporodása és emelkedése
következtében 1941. év január 1-től meg
szüntetik az összes hivataloknak, testü
leteknek és magánszemélyeknek az eddig
szokásos tiszteletpéldányok küldését és
megszüntetik a sajtó ama ingyenes igénybevételét is, hogy hivatali, egyesületi és
testületi hirdetéseket, beharangozásokat,
tudósításokat közöljenek.
A határozatot a közönség bizonyára
megértéssel és méltánylással fogadja,
mert a súlyos nehézségekkel küzdő la
poktól nem lehet kívánni, hogy amugyis
áldozatos közérdekű tevékenységük mel
lett beküldött és benyújtott — más
vonatkozásban mindig díjazott — hír
veréseket ingyen közöljenek.
Több vidéki lap már korábban be
vezette minden zökkenő nélkül és jól
bevált rendszerrel saját elhatározásából
a fizetett reklámrendszert minden hiva
tallal, testülettel és egyesülettel szemben,
most azonban a sajtókamarai határozat
általános érvényű álláspontját azzal is
megszigorítják, hogy ellenőrzik és felelő
ségre vonják a határozatot mellőző hír
lapokat.

Amíg Oh alszik
a Darmol dolgozik. Nyugodt
alvását nem zavarja, mégis
meghozza reggelre az enyht
és
fájdalmatlan kiürülést.
Kellemes
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A református templomban Szilvesz
ter este 6 órakor, újév napján 10 órakor
lesz az istentisztelet.

A szeretet Királya megszületése
előtti várakozási időszak legszen
tebb kötelessége: a szegények és
elesettek megsegítése. A legszebb
emberi tulajdonság a Krisztus szel
lemében való adakozás, amikor
kitárulnak a lelkek, megnyílnak a
szivek ; öröm és boldogság tölti
el azt, aki adhatott, megelégedés
és hála a megajándékozottakat.
Városunkban— el lenére a súlyo
san ránk neheződő időknek — ebben
az esztendőben fokozottabb mér
tékben nyilvánult meg a segiteniakarás krisztusi szelleme. A szere
tet jegyében lefolyt ünnepségekről
azzal a felemelő tudattal távozha
tott el az események krónikása,
hogy Rimaszombat lelkében lobogó
lánggal ég még az egymást segítés
és a könyörületesség magasztos
érzése.

kezettel olyan tökéletes és hatáskeltő
teljesítményt nyújtottak, hogy mind
annyian a legteljesebb dicséretet érdem
lik. A sok derék szereplő közül, akik
nek neveit helyszűke miatt nem írhatjuk
le, kiemelkedtek Sipula Béla nagyszerű
színészi teljesítménye, S. Vladár Bözsi
és Kalocsay Gyula jól megrajzolt alakjai,
Freytag Lacika ügyes és megható sze
replése, Jdvorszky Tibor hatásos kis
papja és végül az aranyos Bendicsek
Nellike szívhez szóló kis Jézuskája. A
pompásan hatótündérjelenet és a le
nyűgöző élőkép emelték az előadás
forró sikerét, amelynek megrendezése
M. Paulina hitoktató-nővér főérdeme.
Nagy és fáradtságot igénylő munká
jában kitűnő segitőtársai voltak M.
Neita hitoktató-nővér, Pásztor Mária
tanítónő és Ádám Lajos segédlelkész.
Mind a négyen nagy szakértelemmel és
önzetlen, lelkes igyekezettel járultak
hozzá a szegény szivgárdisták felsegé
lyezésére rendezett előadás erkölcsi és
anyagi sikeréhez.
A színmű egyik szünetében Antal
* * *
Rózsi polgári iskolai leánynövendék egy
megható karácsonyi költeményt szavalt
A Jótékony Nöegyletek karácsonyi el nagy hatást keltve.
akciója december 20-án, pénteken dél
A Mária Kongregáció és a Szivgár
után fejeződött be a polgári leányiskola
tornacsarnokában megtartott szeretet- disták szép estje méltóképen illeszke
ünnepélyen, amelyen megjelentek az dett bele a karácsonyi ünnepek kedves
egyházi és világi hatóságok kiküldöttjei hangulatába. A befolyt jövedelemből
is. Gyermekek és öregek reménykedő 22 szegénysorsu szivgárdistát ruháztak
várakozással néztek a díszes karácsony fel, akikhez Ádám Lajos segédlelkész
fára s a Magyar Hiszekegy eléneklése mondott megható szép beszédet.
után áhitatos csendben hallgatták RaAi állami kórházban december
dány Lajos r. kát. esperes-plébános
meleg, közvetlen szavait, amelyek mind 22-én, vasárnap délután nagy és előkelő
járt a megjelentek szivéhez megtalálták az közönség előtt rendezték meg a kará
Jól sikerült karácsonyi és felruházási
utat. Megértő szeretet sugárzott a sza csonyi ünnepséget, amelyet a kórház
vakból: hála és köszönet az adományo alkalmazottjai összekötöttek dr. jékei\ ünnepélyeket rendeztek a városi kisdedzók, remény és intelem az adományo Balogh Ádám igazgató névnapjáról való j óvóban, az állami gyermekmenhelyen
zottak felé. Kis elemista lányok bájos megemlékezéssel is. Megjelentek az j és a m. kir. törvényszék fogházában is.
szavalata és páros jelenete után a Him ünnepségen a keresztény egyházak
nusz eléneklésével fejeződött be a ked papjai, özv. Samarjay Jánosné, dr. Telek A. Sándor.
ves és bensőséges ünnepség. Utána a Balogh Ádámné, dr. Janisch Geiza mi
Jövel Szeretet!
nemesleik ü hölgyek özv. Samarjay niszteri tanácsos, dr. Eszenyi Gyula
Nem dicsőség, nem is szégyen,
Jánosnéval az élükön rendben megkezd vármegyei tiszti főorvos és dr. Balogh
voltufik éppen tizennégyen,
ték a csomagok kiosztását. A gyerme-1 Ádám igazgatóval az élén a kórház
kik örömre, búra válnak,
kék ruhát, cipőt, az öregek élelmiszer orvosi kara. L a lik József formás beszéd
egy apának, egy anyának:
csomagot kaptak s mindenki kezében ben a betegek, Kopec Katóka pedig
Édes Telek-testvérek.
az elmaradhatatlan karácsonyi kaláccsal ügyesen elmondott verses köszöntőben,
Megettük az ősi portát,
virágcsokorral az alkalmazottak nevében
megbékélten indult övéihez hazafelé.
Tök-pecsenyét, krumpli tortát,
A gyűjtés eredményét s a kiosztott éltette a névnapját ünneplő, szeretetben
Lelkünk szenvedésen forrt át,
szeretetcsomagok részletes ismerteté és tiszteletben álló dr. Balogh igazgatót.
De így lettünk fehérek.
sét a legközelebbi számunkban kö Majd dr. Bányai József r. kát. hittanár
a keresztény felekezetek lelkészei ne
zöljük.
így fehéren megtisztulva
vében mondott mélyenszántó beszédet,
A Mária Kongregáció és a Szivgár- hangsúlyozván, hogy csak az Isten
Á világ útjára hullva,
disták december 21- és 22-én este a akaratának teljesítése adhatja meg az
Ahol keltem, ahol jártam,
Katolikus Kör nagytermében rnndezték emberiségnek a békét és boldogságot.
Kiáltottam messzi bátran:
meg karácsonyi diszülésüket a már Majd az improvizált kis színpadon a
Istenem ! de szép a Föld.
megszokottan nagyszerűen összeváloga kórház alkalmazottjai tökéletes sikerrel
És a Földön ember, állat
tott műsor keretében. Mindkét este nagy adtak elő egy 3 felvonásos karácsonyi
Jóvá miért még se válhat?
közönség gyönyörködött a szereplők ki mesejátékot. Valamennyi szereplő tudása
S ériztem, hogy e csodálat
fogástalan játékában, amely nemcsak javát és lelkes akaratát öntötte a sze
Jézus-jósággal betölt.
felejthetetlen élményt, de bensőséges repébe. Lovász Etel, Murányi Erzsiké,
áhítatot is keltett.
A amig nőtt a jóság bennem,
Suhajik Ilona, Podhorszky János, Témák
Barna Éva szivgárdista kislány ügye Lajos és Pálm ai János váltak ki a min
Vele nőtt a szivem-lelkem.
sen előadott, hatásos prológusa vezette den dicséretet megérdemlő többi sze
És úgy érzem, semmi jussal,
be a két részből álló műsort. A „Ma replők közül. Könnyekig megható volt
Sem magával Dáriussal
gyar Betlehem“-ben lélekemelőén páro a kórház betegei közül kiválasztott és
Nem cserélném kincsem el
sult a hit ereje a magyar hazafias ér a kis Jézuskát személyesítő bájos kisded
S már egy jó félszázad óta
zéssel. Akis Jézuskának, akit Földi Mária megjelenése, akinek mindenki szívből
Szeretetét milliókra
személyesített meg gyermeki lelke min kívánta, hogy a gyermekek kis Királya
Osztogatta, egyre szórta
den kedvességével, a magyar föld gyer hozza meg néki a teljes gyógyulást. Az
Jóságom, mi fölemel.
mekei hozták a maguk egyszerű, de ügyesen megrendezett és a szűk keret
szívből fakadt hódolatukat. Valamennyi ben is hibátlanul előadott színművet
— Jaj! sok árva jár manapság
kis szereplő, valamint a bájos kis an hatásos karácsonyi élőkép fejezte be.
Kit elhagy a gondatlanság...
gyalkák nagyszerűen oldották meg sze A közönség az előadást nagy tapssal
Sok a rongyos, sok az éhes,
repüket és sok tapsot arattak. Mind fogadta. Dr. Balogh Ádám igazgató
Pedig mind testvérünk, édes,
annyian egyforma dicséretet érdemelnek meghatva köszönte meg az őt ért szív
Mint volt a tizenhárom.
s egyiküket sem becsüljük le akkor, ből jött ünneplést, méltatta a karácsony
S könnyeiket törülgetve,
amidőn külön megemlékezünk még jelentőségét, majd köszönetét fejezte ki
Szives szóval szeretgetve
Pokorágyi Erzsiké és Szlatinszky Klárika a sok munkájuk mellett is a szereplésre
Elborul a szivem kedve,
pompás magyar táncáról, Durda Éva vállalkozó és azt nagyszerűen eljátszó
Ahogy sorsukat látom.
csengő hangú énekéről és Szűcs Irén alkalmazottaknak és a darabot hibát
kifejező Magyarok Védasszonyáról.
lanul betanító és kitünően megrendező
Ha volna egy karácsonyfám:
Aranylánccal körülfonnám?
A Béke Kis Királyának tiszteletére Koncz Andrásnénak. Az Igazgató nagy
Aggatnék rá cipőt, inget
került ezután műsorra Gömöri Berta tetszéssel fogadott beszéde után kiosz
Cukorkából cifra hímet
„Béke" cimű három felvonásos kará tották a szeretet-csomagokat, amelyeket
S mindennapi kenyeret.
csonyi színműje, amelynek előadása az ápolónővérek készítettek elő nagy sze
És elosztogatnám menten.
bármely hivatásos színtársulatéval is retettel. Az eddigi kórházi karácsonyi
De nincs másom, csak a lelkem
méltán vetekedett. A Mária Kongregáció ünnepségeket is felülmúló ünnepség
S felsikolt a jóság bennem :
és a Szivgárdisták műkedvelői közös megrendezése Koncz András kórházi
Jövel, jövel Szeretet 1
erővel, nagy szeretettel és lelkes igye ellenőr érdeme.
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ÖREG LÁMPÁK MELLETT Ü L N I!

C S E R É L J E KI Ő K E T
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A n d r á s s y - u t c a 5.
T e l e f o n : 67
Ajánlja tearum, likőr és egyéb pálinkaféle gyártmányait. — Eladás nagyban és kicsiben zárt palackokban.
Újévi ajándéknak alkalmas kiváló minőségű T E A R U M O K és L I K Ő R Ö K !
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1940. január hó 1.

Gömör

A b ú jo n n a n á ta la k ít o t t
é s m e g n a g y o b b íto tt

HUNGÁRIA

gfiz- és pezsgőfürdő
n y itv a r e g g e l 5 ó rá tó l
a város központjában

Budapest, VII. Dohány u. 44.
Kényelmes pihenők.
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H ÍR E K

Dr. ’Sóldos Béla főispán gyűjtési
akciójára a Főméltóságu Asszony Ínség
alapja javára az 1940. év végéig 1500
pengő futott be.
Vitézi értekezlet Rimaszombatban.
Gömör és Kishont vármegye Vitézi
Széke december 22-én Rimaszombatban
a feledi járás vitézei és várományosai
számára értekezletet tartott. A csaknem
teljes számban megjelent vitézeket vitéz
Rajháthy Sándor alezredes, székkapi
tány üdvözölte, majd vezetése mellett
megkezdődött a megbeszélés, amelyen
behatóan megtárgyalták a Vitézi Rend
szabályait és legújabb intézkedéseit. A
vármegye Vitézi Széke egyébként a múlt
hetekben Rozsnyón is értekezletet tar
tott, ahol ugyancsak vitéz Rajháthy
Sándor alezredes tartott szemlét a rozsnyói járás vitézei felett.

:& a z 1941-es e s z t e n d ő r e : ,\\V
$8
$£ szebb jövőt, munkát, jó
JÍ&. termést és békességet.
& Í.

*A Katolikus Kör

B. U. É. K.
Uj évfolyamába lépett a „Gömör“, amely a rimaszombati újság
írás 60 esztendős múltjából két
évtizedet vallhat büszkén a magáé
nak. E zt a húsz évet a legnehe
zebb körülmények között és súlyos
időkben küzdötte át, de mindig
igaz magyar és a helyi érdekek
önzetlen harcosa maradt. Ezzel a
kötelező magyar múlttal indulunk
az uj esztendő e lé : a harmadik
évtized
küszöbére.
Hivatásunk
maradéktalan betöltéséhez szük
séges, hogy kedves Előfizetőink
továbbra is a régi pártfogó jóaka
rattal álljanak lapunk mellé s
azzal a szeretettel támogassák,
amellyel a „Gömör“ is viseltetik
minden olvasója iráni. Kérjük te
hát kedves Előfizetőinket, hogy
egyrészt hátralékos előfizetési dijai
kat — a címükre küldött postai
befizetőlapon — mihamarább ju t
tassák
el
Kiadóhivatalunkhoz,
másreszt pedig a lejárt előfizetést
megújítani szíveskedjenek, hogy a
lap küldésében fennakadás ne áll
jon elő.
A közös nagy célok elérése és
a szebb magyar jövő eljövetele
reményében kívánunk kedves Elő
fizetőinknek, Olvasóinknak és
Hirdetőinknek igen boldog, bé
kés és szerencsés ujesztendőt!
— Eljegyzés. Sebő Böskét eljegyezte
F iizy István MÁV. tisztviselő, Rimaszom
bat. (M. k. é. h.)
— Eljegyzés. B álint Juliska és Bódy
Béla jegyesek. Rimaszombat, december
hó 25. (M. k. é. h.)
— Eljegyzés. Laky Vilma, Tiszafüred
és Kandra Árpád, Rimaszombat, jegye
sek. (M. k. é. h.)
— Eljegyzés. Dobránszky Ilike és
Melczer Pál jegyesek.
— Uj jogi doktor. Hizsnyan Gyulát
(Rimaszombat) december 21-én Buda
pesten a magyar királyi Pázmány Péter
Tudományegyetem aulájában az összes
jogtudományok doktorává avatták.
— Ügyvédi hir. D r. Juhász Pál ügyvéd
értesíti a jogkereső közönséget, hogy
ügyvédi irodáját Horthy-tér 9. szám alá
helyezte át.— Egyszobás, továbbá 2—3
szobás, irodának is alkalmas lakást
keresek és gépiró irodistát felveszek.
Gyorsírást tudók előnyben. Cim a kiadóhivatalban.
Hivatalátvétel. Kun György, a rimaszombati postahivatal vezetője négy
hónapos erdélyi kiküldetéséből vissza
érkezett és hivatalának vezetését ismét
átvette.
Koszorumegváltás. Özv. Hermann
Vilmosné 50 pengőt adományozott ko
szorumegváltás címén a város szegé
nyeinek.

jó té k o n y c é lu S z ilv e s z te r e s tje
gazdag műsorral kedden este ponto
san 8 órakor kezdődik.
Tanügyi kinevezések. A m. kir. föld
mi velésügyi miniszter a volt cseh-szlovák állam szolgálatából átvett dr. Machnyik Andor (Kassa) mezőgazdasági isko
lai tanárt, a rimaszombati mezőgazda
sági iskola volt igazgatóját gazdasági
szakoktatási igazgatóvá, Horeniczky Sá
muel rimaszombati mezőgazdasági isko
lai tanárt pedig gazdasági tanárrá ki
nevezte.
♦Értesítés a gimnáziumi tanulók
részire. Az egyesült prot. gimnázium
igazgatósága ezúton értesíti a tanulókat,
illetőleg a szülőket, hogy a még mindig
fennálló szénhiányra való tekintettel a
karácsonyi vakációt kénytelen január
12-ig bezárólag meghosszabbítani. A
tanítás tehát január 13-án (hétfőn) reggel
8 órakor kezdődik.
A Rim aszom bati T a k a ré k p é n z tá r, várm e
gyénk legrégibb p é n zin tézete BETÉTEKET
kedvező k am ato zásra e lfo g a d és azokból
v isszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít.

Halálozások, tjj. Lendvay Pál sziklási
lakos, Rimaszombat város vízvezetékének
őre hosszas szenvedés után december
22-én, 49 éves korában Rimaszombat
ban meghalt. Az elhunyt becsületes
munkában töltötte el életét, a halálos
kórt a világháborúban szerezte. Halála,
amely általános részvétet keltett, özve
gyét, két gyermekét, szüleit és kiterjedt
rokonságot döntött mély gyászba. Te
metése karácsony első napjának dél
utánján ment végbe Rimaszombatban.
A koporsó felett Lovas-Kovács András
ev. segédlelkész mondott megható gyász
beszédet.
Hermann Vilmos nyug. postai főelle
nőr december 23 án, 83 éves korában
Rimaszombatban meghalt. Az elhunyt
hosszú éveken át volt a helybeli postahivatalnak érdemes tisztviselője. Teme
tése az ev. egyház szertartása szerint
december 26-án folyt le. Halálát özvegye
gyászolja.
Safcsák Alfonz, a m. kir. belügymi
nisztérium alá rendelt Gömör és Kis
hont vármegyei számvevőséghez beosz
tott számtanácsos hosszas szenvedés
után Kassán, 48 éves korában meghalt.
Halálának híre kartársai körében nagy
részvétet keltett.
Haas Mór magánzó Rimaszombatban
december 23 án, 87 éves korában meg
halt. Kiterjedt rokonság gyászolja.
A gömöri határsávban eltiltották a
házalókereskedelmet. A kereskedelem
és közlekedésügyi miniszter jóváhagyta
Gömör és Kishont vármegyének azt a
szabályrendeletét, amelyben a házaló
kereskedelmet a határsávban eltiltotta.
Talált tárgyak. A rimaszombati
rendőrkapitánysághoz az alábbi talált
tárgyakat szolgáltatták be: 1 drb. kerék
pár, 1 drb. tokkal is felszerelt tőr, vala
mint pénz. Igazolt tulajdonosaik a rendőrkapitányságnál jelentkezzenek.

IGÜÁ1VDI M S m VIA
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Kinevezések az OTI-nél. A magyar
kir. belügyminiszter az Országos Tár
sadalombiztosító Intézet rimaszombati
kerületi pénztáránál a következő ki
nevezéseket eszközölte: A kerületi pénz
tár ügyvezetői teendőinek ideiglenes
ellátásával dr. Juhász Kálmán segédtitkárt
(Komárom) bízta meg, mig a két év
óta Rimaszombatban működő dr. Gacsályi
István segédtitkár, központi kiküldöttet
a huszti kerületi pénztárhoz ügyvezetővé
nevezte ki. A miniszter Végh Vilmos
volt betegbiztosító-intézeti számvizsgálót
II. oszt. főtanácsossá, Martincsók Samu
volt számellenőrt számvevőségi taná
csossá, Szokolay János volt számellen
őrt és Cseh Miklós volt számtisztet
biztosítási felügyelőkké, Rábely Etta volt
tisztviselőt 1. oszt. tisztté, Palecsko Barna
volt tisztviselőt számgyakornokká, Fa
ragó Lajos és Micsinay József volt tiszviselőket segédtisztekké, Tarjányi Mar
git volt tisztviselőt biztosítási gyakor
nokká, Szmrekács József volt altisztet
pedig I. o. altisztté nevezte ki. Nyírük
Tivadarné sz. Gregor Saroltát a minisz
ter biztosítási gyakornokká nevezte ki
és a budapesti központhoz áthelyezte.
Pluhár est helyett — táncmulatság.
A farsang első nagy mulatságának ké
szülő MOVE—RAFC január 4 i műso
ros előadása P luhár István lemondása
miatt elmarad. A kiváló rádiőbemondó
a következő levelet irta a sportklub el
nökségének: „Fájdalommal közlöm, hogy
a január 4 I estre nem tudok Rima
szombatba utazni. Nagy elfoglaltságom
úgy alakult, hogy egyelőre újabb termi
nust sem tudok felajánlani. ígéretemet
alkalmas időben örömmel teljesítem.
Az egyesületet igaz sportbarátsággal

üdvözlöm és boldog újévet kívánok". A
MOVE—RAFC elnöksége méltányolta
Pluhár István indokolt lemondását, de
hogy tagjai és a közönség kívánságá
nak eleget tegyen január 4 én este a
„Három Rózsá-ban táncmulatságot ren
dez, mig a Pluhár-estet későbbi idő
pontban a MOVE rendezésében tartja
meg.

Nemzeti filmszínház kft.
Szilveszter estén ’/,6 és '/*9 órai kez
dettel gazdag és változatos műsorral
zárja le második évfolyamát a Nemzeti
Filmszínház. A közkívánatra újból levetitésre kerülő „Hétpecsétes titok" a
legkitűnőbb német kémdrámák közé
tartozik. Willy Birgel és Brigitte Horney
nagyszerű alakítása megérdemli, hogy
aki már látta is ezt a pompás filmre
meket még egyszer megnézze. Hamisít
hatatlan szilveszteri hangulatot ad majd
„A gorilla", amelyben a 3 bolondos
Ritz Brothers teszik próbára a nézők
nevetőizmait. Wallace regényéből irt
detektiv-paródiát Allan Dwan, a „Suez"
alkotója rendezte és egyik főszereplője
a magyar Lugosi Béla és egy hatalmas
idomított gorilla.
Újév első napján és január 2-án
szerdán és csütörtökön az idei filmsze
zon egyik legszellemesebb magyar vigjátéka: „A miniszter barátja" kerül mű
sorra. Páger Antal a hőse annak az
érdekes történetnek, amelyet egy véletlen,
esemény mozgat a tévedések sorozatán
keresztül a boldogító megoldáshoz. Békeffy István és Bánky Viktor elmés for
gató könyvét Bánky Viktor rendezése
és Eisemann Mihály zenéje fémjelzi.

ő s z i te r m e lé sű

la hasáb és dorong tűzifa,
jutányos áron, azonali házhozszállítás, az udvarban való kirakás és átadás
mellett kapható.
Ugyanott la sziléziai porosz szén előjegyezhető.

N E M Z E T I H IT E L IN T É Z E T R . T. R IM A SZO M BA T.
Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben.
Telefon 52.
1941. január 5 tői március 31-ig minden vasárnap

tá r s a s u ta z á s V olócra.

„3 nap a téli B udapesten"
cimü jegy füzet, amely alapján az 50°/o-os v a s ú t i k e d v e z m é n y
november hó 15-ike 0 órája és február hó 28 ának 24 órája között
vehető igénybe.
További felvilágosítással a városi menetjegyiroda szolgál

a N E M Z E T I H IT E L IN T É Z E T R . T. h e ly isé g é b e n ,
Telefon 52.

Rimaszombat, Deák F.-u. 17.

e g y e d ü li

Műsoros Szilveszter-est az Iparoskörben

2 órás kacagás.

Tánc re g g e lig .

K itű n ő konyha.

Jó zene.
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Gömör

1941. január hó 1.

S z e r e n c s é s és b o l d o g ú j e s z t e n d ő t k í v á n
n a g y r a b e c sü lt r en d elő in ek é s p á rtfo g ó in a k
B o ld o g ú jé v e t k iv á n

B o ld o g ú jé v e t k iv á n

kedves vendégeinek, ismerőseinek és jóbarátainak

kedves vevőinek, ismerőseinek és jóakaróinak

Józsa László
borbély és fodrász.
Mélyen

tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és
ismerőseimnek ezúton kivánok

Mélyen

b o ld o g ú jé v e t
Lakatos István
mészáros és hentes.
Mélyen

tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és
ismerőseimnek ezúton kivánok

Mélyen

B o ld o g ú jé v e t
Jávorszky István
vaskereskedő

kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak

Vadady F. Pál

amikor a biróilag lefoglalt I tehén, 1
üszőtinó, I hízósertés, 15 q. árpa, 1 Ford
traktor, 1 cséplőszekrény, 1 tehén, 1
özv. Vaskó Józsefné hízósertés s egyéb ingóságokat a leg
ruhakereskedő.
többet Ígérőnek — de legalább a becsár
tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és Vs-részéért — készpénzfizetés mellett
ismerőseimnek ezúton kivánok
elfogom adni még akkor is, ha a be
b old og ú jé v e t
jelentő fél a helyszínen nem jelenne
meg, ha csak ellenkező kívánságot írás
Kosko Lajos
ban nem nyilvánít.
mészáros és hentes.
Tornaija, 1940. december 1.
tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és
ismerőseimnek ezúton kivánok
Kitűzési dij: 6 P. 78 fill.
b old og ú jé v e t
Aláírás
kir. bírósági végrehajtó.
Szabó László

B o ld o g ú jé v e t k iv á n
kedves vevőinek, jóbarátainak és ismerőseinek

Kalocsay Gyula

vas, üveg, porcelán és zománc kereskedő.
Kedves üzletfeleimnek és pártfogóimnak öröm
teljes, szerencsés és

órás és ékszerész.
Rimaszombat, Deák Ferenc-utca 22. szám.

Szőllősy Istvánná

b old og ú jé v e t

nagykereskedő.

Ruprich János

A Magyar Élet Pártja helyi szervezetének iparos
es kereskedő szakosztálya minden hű tagjának
békességtelkes és megelégedettséggel teli

b old og ú jé v e t k iv á n

pékmester.

B o ld o g ú jé v e t k ív á n
kedves vendégeinek, jóbarátainak és ismerőseinek

Szőllősy István

Gabonás István

szó. főtitkár

szó. elnök

„Turul" étterem és borozó
tulajdonosa.
Kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak
ezúton kiván

B o ld o g ú jé v e t k iv á n
kedves vevőinek

b old og ú jé v e t

Valaszkay Rezső.

Remenylk István
órás és ékszerész.

B o ld o g ú jé v e t k iv á n
minden rendes és pártoló Baross Szövetségi
tagnak a

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és
ismerőseimnek ezúton kivánok

Baross Szövetség helyi
fiókjának elnöke.

b old og ú jé v e t
Kálmán Károly
mészáros és hentes.

Az Ipartársulat minden tagjának

b old og ú jé v e t k iv á n
Valaszkay Rezső
elnök.

Kedves vevőimnek, ismerőseimnek és
jóbarátaimnak ezúton kivánok

ö rö m teljes b old og ú jé v e t!
Gyulai István

B o ld o g ú jé v e t k iv á n o k

ruhakereskedő.

nagyrabecsült vevőimnek és jóbarátaimnak

Temják Pál
divatkereskedő.

B o ld o g ú jé v e t k iv á n

B o ld o g ú jé v e t k iv á n
mélyen

tisztelt

vásárlóinak, ismerőseinek
jóbarátainak

Divatáruház, Rimaszombat.

Nyitrai József

B o ld o g ú jé v e t k iv á n

vasáru-, szerszám- és festékkereskedő
Rimaszombat, II. Rákóczi Ferenc-u. 7.

nagyrabecsült vevőinek és ismerőseinek a

Heksch Bertalan cég
Rimaszombat.

és

b old og ú jé v e t
Lipthay László
fűszer- és vegyeskereskedő.

B o ld o g ú jé v e t k iv á n
nagyrabecsült vevőinek

Mura Szilveszter és Társa
elektro-rádió
Rimaszombat.

B o ld o g ú jé v e t k iv á n
kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak

Ivanyics Kálmán
fűszer-, csemege- és vegyeskereskedő. Ugyanott a
legjobb borok kaphatók.
Kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak
ezúton kiván

b old og ú jév et

és

Füzy Resző

nagyrabecsült vevőinek, jóbarátainak és
ismerőseinek

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.
4378/1940. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és
ismerőseimnek ezúton kivánok

b old og ú jé v e t k iv á n

tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak
ismerőseimnek ezúton kivánok

oki. gépész — műszaki vállalkozó, vizmiiberendezés,
központi fűtés és diszműbádogos mester.
Rimaszombat, Rózsa u. 20.
Telefon : 60

mészáros és hentes.

B o ld o g ú jé v e t k iv á n

Mélyen

SIPOSS JÓZSEF

B o ld o g ú jé v e t k iv á n
kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak

Derekas és Fia
fűszer- és csemegekereskedő.

Pk. 2328/1939/5.
553/1940. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Fenyő Adolf tornaijai ügyvéd által
képviselt Selymes József gazdálkodó,
alsókálosai lakos javára 400 pengő tőke
és több követelés járulékai erejéig,
amennyiben a követelésre időközben
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a tornaijai kir. járásbíróság 1939.
évi Pk. 2328. sz. végzésével elrendelt
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőktől 1939. évi november
hó 30 án lefoglalt 1390 pengőre becsült
ingóságokra a tornaijai kir. járásbíróság
Pk. 2328/1939. sz. végzésével az árverést
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI.
t.-c. 20. §-a alapján a következő meg
nevezett: Dr. Fenyő Adolf ügyvéd által
képviselt Selymes József javára 400 P.
s jár., Dr. Fenyő Adolf ügyvéd által kép
viselt Selymes József javára 278 P. 57 f. s
jár., továbbá a foglalási jkönyvből ki nem
tűnő más foglaltatók javára is az árve
rést elrendelem, de csak arra az esetre,
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha
ellenük halasztó hatályú igénykereset
folyamatban nincs, végrehajtást szenve
dők lakásán, Sajószentkirály községben
110. és 35. házs/ám alatt leendő meg
tartására határidőül 1941. évi ja n u á r hó
7. napidnak délelőtt 9 órája tűzetik ki,

Dr. Fenyő Adolf tornaijai ügyvéd által
képviselt Valkay György tornaijai lakos
végrehajtatónak Visnyay Zoltán gazd.
intéző gyulai (Békés m.) lakos végre
hajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság
a végrehajtási árverést 1071 P. 42 fillér
tőkekövetelés és járulékai behajtása
végett a Várgede községben fekvő s a
várgedei 127. sz. tjkvben A I. sor 532/b
hrszám alatt foglalt s B 6/a szerint 1/7
részben Visnyay Zoltán nevén álló ille
tőségekre 487 P. 29 fillér kikiáltási ár
mellett s a várgedei 269. sz. tjkvben
A I. 12. sor és 560—561 hrsz. alatt fog
lalt s B 5/a szerint 1/7 részben Visnyay
Zoltán nevén álló illetőségekre 1227 P.
64 fill. kikiáltási ár mellett elrendelte
azzal, hogy a 127 sz. tjkvben foglalt
illetőségeket 6819 P. 10 fillér és a 269.
sz. tjkvben foglalt illetőségeket 6860 P.
74 fill. vételárnál alacsonyabb áron el
adni nem szabad.
Az árverést 1940. évi ja n u á r hó 31.
napján délután 15 órakor a várgedei
községházánál fogják megtartani.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10% a, ame
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi % ára
kell kiegészíteni.
Feled, 1940. október 24*napján.
Dr. Ferencz György s. kkir. járásbiró.

A'kiadmány hiteléül:
Berecz.

Eladó ház.

282/1, 282/10, 292/1, 352/1, 357/3, 357/4
hrszám alatt felvett s B 2 szerint Hank
József nevén «/i« részben álló illetősé
gekre 832 pengő 30 fillér kikiáltás ár
mellett,
a 75. sz. tjkvben A f. 1—37. sor
53/3,53/4,67,85, 112/1, 112/2, 112/3,
112/4, 115/1, 115/2, 118/2, 149/1, 149/2,
150/4, 150/5, 159/2, 160, 180/1, 180/2,
203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 225/1, 225/2,
225/3, 225/4, 241/1, 241/2, 264/1, 264/2,
276/1, 276/2, 285/1, 285/2, 365/3, 365/4
hrszám alatt felvett s B 2 szerint llank
József nevén ■/, részben álló illetőségekre
1361 P. kikiáltási ár mellett elrendelte.
Az árverést 1941. évi ja n u ár hó 15
napján délután 15 órakor a korláti köz
ségházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő korláti 73 sz.
tjkvben fekvő ingatlant a kikiáltási ár
félénél s a korláti 74, 75 sz. tjkvben
fekvő ingatlanok a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron nem ad
hatók el.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a,
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi
%-ára kell kiegészíteni.
Feled, 1940. november hó 6 napján.
Dr. Ferencz György s. k.
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Berecz.

N é g y szobás,
m a g á n o s la k á s február hó 1-re
kiadó.
Cim a kiadóban.
Kövesd! (Drotár) Kálmán
kőszén- és fakereskedőnél

aprított t űzi f a
és

első ren d ű cserh a sá b fa
úgy m é t e r s z á m r a , mint
m ázsa szám ra állandóan
kapható. Kossuth Lajos-utca
12. szám alatt.

Motolith L E F K O V I T S
Andrássy Gyula- (Vasút)
1.10 utca
15.
Telefon 28

S KF
csapágyak

Skoda, Tátra. Prapa, Ford
automobilokhoz,
traktorhoz

alkatrészeket

a legrövidebb idő alatt szállítok.
A Szijjártó-utca 90/c. szám alatt Lehetőleg
hozza m agával vagy küldje be a tö
ú jon nan ép ü lt a d ó m e n t e s rött alkatrészt. T átra autóknál és Fordson-ná!
elég, ha a szükséges géprészen lévő számot
2 szob ás k om fortos l a k á s ,
tudatja.
m a g á n y o s u d varb an sza b a d 
E M E R G É
k ézb ő l E L A D Ó . Érdeklődni
cséplőgépén rendben van
nak már a szíjak? és a
lehet a kiadóhivatalban.
Motolith malomban? mire vár? hogy Olajok.
lesz? ne hagyja
110 olcsóbb
gépzsir
az utolsó percre.
____________

A feledi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatósá g . ________
4425/1940. tk. szám.

3-3

Eladó

egy háromszobás ház, egy gyümölcsös
kert és a Kikiricsi-szőlőhegyen egy
gyümölcsös föld. Érdeklődni: Cs e h
Zsuzsannánál Rimaszombat, SodomaDr. Vágó Sándor losonci ügyvéd által
utca 9. szám alatt lehet.
képviselt Veres Margit losonci lakos
végrehajtatónak Hank József korláti la
Tisztelettel értesítjük a tisztelt közön
kos végrehajtást szenvedő ellen indított
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha séget, hogy Rimaszombatban a Kossuth
tóság a végrehajtási árverést 85 P. 70 Lajos-utca 23. szám alatt lévő (özv.
fillér tőkekövetelés és járulékai behaj Almásy Zoltánná-féle) h e l y i s é g b e n
tása végett a Korláti községben fekvő
s a korláti 73. sz. tjkvben A 1. 1—2 sor
szám 58/1, 58/2 hrszám alatt felvett s
B 1. szerint Hank József nevén ’/s rész m ű h e ly t n y ito ttu n k .
ben álló illetőségekre 981 P. 75 fillér
A szakmában mindennemű bútor készí
kikiáltási ár mellett a C. 1/ab alatt tését vállaljuk, úgymint: hálók, ebédlők,
Fábián Jánosné sz. Hank Rozália és kombinált szobák és konyhák, amelye
Váci Miklósné sz. Hank Erzsébet javára
bekebelezett életfogytiglani lakhatási jog ket állandóan raktáron is tartunk.
A tisztelt közönség szives pártfogását
fennmaradásával,
a 74. sz. tjkvben A I. 1—25 szám kérjük :
88/3, 97/3, 128,9, 128/10, 132/6, 132/7,
139/1, 139/2, 167/3, 167/4 173/1, 195/2,
mííbutor-asztalosok.
210/6, 210/12, 218/2, 218/7, 235/2, 252/4, 2 - 2

Árverési hirdetmény-kivonat.

a s z ta lo s - és b u to rk é s zítö -

Gulyás, Szalontay és Komét

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

