
„HOZZ REÁ VÍG ESZTENDŐT!“
A legszentebb magyar imádság 

ezen szavaival emelkedem az új- 
esztendő hajnalán a magyarok Is
tenéhez. Soha áhitatosabban nem 
szárnyalt ez az ima, soha se fa
kadt fel könnyesebben százezer 
ajkon, soha se zendült több vágy- 
gyal és mélyebb szenvedéllyel, mint 
ezen ujesztendő hajnalán.

Magyar anyák ezrei, akiknek 
gyermekeik a nagy orosz biroda
lom térségein áldozzák életüket kiált
ják ; magyar asszonyok, akiknek 
férjeik valahol az őshaza puszta
ságain küzdenek, vágtáznak, ja- 
jongják; magyar árvák, kiknek 
atyjuk a Krím forró, daltelt mezőin 
pihen virágsirban, zokogják: „Hozz 
reá víg esztendőt!“

„Hozz reá víg esztendőt!" Hozdd 
el a békét! Béke után vágyódik 
ma minden lélek, — minden szív. 
Huszonkét esztendeje ömlik Euró
pán át szakadatlan a vérfolyam, 
száz és százezrek vesztették el testi 
és lelki épségüket a harcban. A 
kultúra, tudomány vívmányai az 
emberölés, a pusztítás céjjait szol
gálják. Óh jöjj, égi béke. És e béke 
felé zengi a magyarság, a magyar 
élet is: „Hozz reá víg esztendőt!"

A magyarság nagy forró hittel 
vár egy igazságon, becsületességen 
alapuló békét. A magyarság a bé
keparancsok legszánalmasabb ál
dozata volt. A kisantant kelepcé
jében, köröskörül állig felfegyver
zett államok gyűrűjében imádkozva 
dolgozott és dolgozva imádkozta a 
magyar: „Hozz reá víg esztendőt!" 
S amidőn mindenki elhagyja Né
metországot Hitler uralomrajutása- 
kor, akkor Gömbös Gyula meglá
togatja elsőként, s az olaszellenes 
szankciók idején Gömbös kalapálja 
össze első Ízben a tengelyt. Ma
gyarország hűséges volt, nem fe
ledte fegyverbarátját nagy bajában, 
szerényen várakozik és néz feléje 
annak nagy dicsőségében.

Magyarország hűségéért, bátor- 
ságos kiállásáért várja Nagyma- 
gyarország feltámasztását, amely 
történelmi szükségszerűség, tör
ténelmi célkitűzés. Csak Nagy- 
magyarország feltámasztása hoz
hatja meg a hőn óhajtott békét, 
adhatja meg a lelkek békéjét és 
fakaszthatja virágba Magyarorszá

got. Nagymagyarország önellátó 
ország volt és teljes visszaállítása 
még belterjesebb önellátást ered
ményezhet, mert eme csodálatos 
medence Európa tündérkertje.

Ebben a tündérkertben, ha el
múlnak a bajok és a viharfellegek 
eltűnnek Európa egéről, kivirulnak 
a magyar lélek igazán mély adott
ságai és a lélek tündérkertjének 
kivirulásáért fohászkodik ma a ma
gyar: „Hozz reá víg esztendőt!"

Több szeretetet, mélyebb közös
ségi tudatot vár a magyar társa
dalom minden tagjától. Minden ma
gyarnak ma éreznie kell, és ezután 
is, a történelmi idők érverését és 
azt is, hogy nem magáért él, ha
nem a közösségért, s mint a nagy 
magyar közösség tagja mindenki 
köteles magát alárendelni a magyar 
élet nagy és szent parancsainak, 
amely ma azt jelenti, kicsinység 
még ma szenvedni és tűrni, ki
csinység összehúzni magát, nem

zúgolódni, nem tiltakozni, nem el
lenkezni, hanem áldással venni 
mindent a magyarok Istenének ke
zéből, jót is, rosszat is, mert ezt 
követeli a nemzeti becsület, ezt kö
veteli a haza java.

1942. áldott születésnapján mind
annyiunk ajkáról feltör: „Hozz reá 
víg esztendőt!" Adj jó időt, a ve
tésnek növekedést, napsugarat a 
rónákra, a vetésből dús aratást!

„Hozz reá víg esztendőt!" Mo
solyt a magyar arcokra, sugarat a 
szemekbe, szint a lelkekbe! Vigas
ságot a szivekbe !

— dil.

Lelkes szeretettel ünnepelte Rimaszombat városa
a helyőrséget és a hazatért vitéz honvéd hősöket.

v a L á s z l ó  polgármester nagyhatású fogadóbeszéde a Horthy Miklós-téren lefolyt díszközgyűlésen.

Rimaszombat városának évtize
des vágyálma volt, hogy örökös 
szállást és meleg otthont adhasson 
a magyar katonaságnak. Ez a hő 
kívánsága teljesült akkor, amidőn 
a legfelsőbb helyről jött elhatáro
zás folytán városunkba helyezték a 
modern hadászat egyik legtökéle
tesebb alakulatát: a harckocsi ez
redet. Az állandó helyőrség fölötti 
nagy örömének kifejezést is adott 
a város lakossága 1941. december 
20-án, vasárnap, amikor lelkes sze
retettel és túláradó büszkeséggel 
ünnepelte a keleti harctérről haza
tért vitéz honvédeket Rimaszombat 
megyei városnak a Horthy Miklós- 
téren tartott díszközgyűlése alkal
mából.

A Hadak Ura, a magyarok ha
talmas Istene is nagy örömét lelte 
a mi ünneplésünkben. Vasárnap 
délben hirtelen gyönyörű idő tá
madt és verőfényben úszott a zász- 
lódiszbe öltözött város. Mintha a 
napsugár is csak azért ragyogott 
volna olyan szokatlanul tisztán és 
melegen, hogy glóriába öltöztesse 
azoknak a derék honvédeknek acél
sisakos fejét, akik sok dicsőséges 
csata után most visszatértek a 
drága magyar földre. Ebben a ve
rőfényes hangulatban folyt le Ri
maszombat város díszközgyűlése, 
amely méltán sugározta ki azoTrat

erővel betöltik.
A vasárnapi istentiszteletek után 

nagyszámú közönség gyülekezett a 
Horthy Miklós-téren. Mialatt a hely
őrség diszzászlóalja, a katonazene
kar, a leventék és a cserkészek 
katonai rendben felvonultak a tér
nek Deák Ferenc-utcai frontjára, a 
tér közepén addig a Horthy Miklós 
kormányzó képével és nemzeti szí
nekkel feldíszített emelvény alá so
rakoztak fel az egyházi, polgári 
hatóságok képviselői, az egyesüle
tek és közületek kiküldöttei, vala
mint Rimaszombat város képvi
selőtestületének tagjai. Néhány perc
cel fél 12 óra előtt harsány kürtszó 
jelezte, hogy megérkezett a had
testparancsnok képviselője : Be- 
leznay Győző m. kir. vezérőrnagy. 
Harsány vezényszavak hallatszanak, 
a honvédzenekar a Himnuszt into- 
nálja, a vezérőrnagy fogadja a pa
rancsnokló tiszt jelentését, majd el
vonul a diszzászlóalj, a kivonult 
leventék és cserkészek arcéle előtt. 
Ezután a helyőrség tisztikara élén 
a tér közepére lépett Beleznay ve
zérőrnagy és rövid, de lelkes hangú 
beszédben a hadtestparancsnok 
nevében köszöntötte a harctérről 
visszatért katonákat. Kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg azokról 

a meleg érzéseket, amelyek a vá- a hősökről, akik életüket áldozták

ros lakosságát honvéd fiainkkal I fel a szent ügyért, s akiknek em- 
szemben őszintén és maradandó lékét a nemzet hálája és szeretete

őrzi meg. Akik visszatértek, igaz 
ügyért harcoltak: a szebb és bol
dogabb Nagymagyarország feltá
madásáért és az uj keresztény Eu
rópáért.

A nagy hatást keltett beszéd után
nyitotta meg Éva László pol
gármester Rimaszombat me
gyei város első szabadtéren 
tartott díszközgyűlését.

Az elnöki emelvényen helyet fog
laltak : a m. kir. kormány képvi
seletében megjelent dr. ’Sóldos 
Béla, Gömör és Kishont vármegye 
kormánybiztos-főispánja; Beleznay 
Győző m. kir. vezérőrnagy és se
gédtisztjei; Révhegyi Ferenc ezre
des, állomásparancsnok, vitéz Mi- 
kófalvy Ferenc alezredes, Igaz La
jos vm. főjegyző, a vármegye sza
badságon lévő alispánjának kép
viseletében és dr. Gabonás János 
polgármester-helyettes, vsi. főjegyző. 
Az emelvény mellett a jobb és bal
oldalon ültek a képviselőtestületi 
tagok, előtte pedig a küldöttségek.

A Rimaszombati Magyar Dal
egylet Halász József karnagy ve
zetése mellett elénekelte a Magyar 
Hiszekegyet. Ezután Éva László 
polgármester igazi magyar szere
tettel köszöntötte az előkelő ven
dégeket, a városi képviselőtestületi
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tagokat és az összes díszközgyű
lésen megjelenteket. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére Rábely Miklós és Varga 
Imre képviselőtestületi tagokat kérte 
fel.

Majd Éva László polgármester 
mondotta el igaz magyar leikéből

fakadt és költői tollal megirt fogadó 
beszédét, amit hangszórók közve
títettek és amelyet több Ízben sza
kított meg a tetszés jele. A ben
sőséges érzéssel elmondott és mély
séges hatást keltett beszédet az 
alábbiakban közöljük :

Éva László ünnepi beszéde.
„Magyar Testvéreim !

Ha manapság szerte tekintünk a nagy 
világba, azt látjuk, hogy a sors, vagy az 
idő erősen végig vág a világon és a de 
cember közeledő karácsonyi fényei nem 
igen tudják bennünk a régi széplátások 
karácsonyfafényeit felgyújtani. Eltévedt 
utak, délibáb remények, csalóka ábrán
dok meztelen valóságai merednek felénk. 
A ma december fényei valahogyan olya
nok, mint aminőnek a világitó rakéta 
fényeit láttuk a világháború borzalmai
ban. E fények világánál eláll a lélekze- 
tünk, mert felvillanásuknál uj és egyre 
uiabb meglepetések és megpróbáltatá
sok zsuffolódnak ugrásra készen a ke
resztény Európa népeire. A fenyegető 
kataklizma forgószele magával sodorja 
a decemberi fények fenségét is. Keleten, 
a hatalmas tél mezőin a csillogó fényes 
fehér hópihéket az elömlő embervér 
festi riasztó piros színűre. A világ 
vajúdik, mialatt forog saját keserű le
vében! Felsíró könny a szemekben, néma, 
elkeseredett sóhaj az ajkakon, remény, 
vágyakozás a szivekben, — künn a ten
gerek és szárazföldek terein pedig ha
bokkal viaskodó embermilliók, véres 
csonkok, hekatombák százai-ezrei me
rednek süketen, némán, vakon szerte a 
nagy világban. Úgy mondják a világ for
mát keres !

Mialatt szövetségeseink és testvéreink 
dörgő ágyuk és légi sasok fülsiketítő 
zajában igazságos, gigászi harcukat vív
ják a zsidó bolsevista vörös rongy el
len és ádáz, títáni küzdelemben mérik 
reájuk végső megsemmisítő csapásaikat, 
— mi ünnepre gyűltünk össze : a ma
gyar szeretet, a magyar lelkes fogadta
tás örömteljes ünnepére !

Hálatelt szívvel emlékezem meg első
sorban a nemzet legelső őrállójáról, a 
nemzet láng’.elkü, erényekben fényes- 
kedő, minden magyar által szivekbe zárt 
történelmi küldöttjéről: vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Kormányzó ur Őfőméltó- 
ságáról, aki nagy Budavárának ódon 
falai között, szivének minden érzésével, 
gerinces magyar akarattal készíti elő 
keresztény magyar hazánk feltámadását. 
Fohászkodjunk bízó lélekkel hatalmas 
Istenünkhöz, hogy segítse Kormányzón
kat e nemes országgyarapitó munkájá
ban ! A magyarok Istene, aki ezeréves 
küzdelmeinkben, balsors tépett vergő
déseinkben felénk nyújtotta mindig vé- 
dökarját, segítse meg Öt, hogy a bor
zalmas vénivatarok epilógusaként be
takarhassa Szent István palástjával a 
volt Magyarország legtávolabbi határ
árkát is és odavezethesse Pannónia tró
nusa elé, mint szerető testvéreket, mint 
lelkes hazaszerető honfiakat a volt Ma
gyarország minden népeit!

Magyar Testvéreim ! Vitéz Katonák I
Az emberi szellem feledésre és em

lékezésre van berendezve. Az emlékezés 
őrök virrasztás minden felett, amit nem 
akarunk átadni a múltnak, az enyészet
nek; a feledés sötét bánatok, néma gyöt
relmek besüppedt temetője. Ma az em
lékezés szent tüzét gyújtsuk meg és 
szálljon vissza emlékezetünk a magyar 
történelem egyik legmagyarabbalakjához, 
a kereszténység egyik legnagyobb hősé
hez : a szigetvári nagy hőshöz, gróf 
Zrínyi Miklóshoz ! Ma a vérzivatarok 
napján, amikor Európa és a világ ke
resztény népei keresztes hadjáratukat 
vívják a vörös csillag és ördögi szövet
ségesei ellen, hívjuk életre a nagy szi
getvári hőst, hogy a múlt öntudatával 
hasson, s történelmi és politikai távla
tok szuggesztiv erejével világítson be 
lelkünk belsejébe. Nekünk, akik a 
csonka-ország és a csonka-emberek ko
rában élünk, úgy kell néznünk a magyar 
mull e héroszára, hogy benne ne azt

lássuk, ami halandó, hanem azt, ami 
halhatatlan: a magyar erőt, a magyar 
Géniust ! Azt, aki arányaival szinte túl 
szárnyalja az emberit, akit faj- és haza
szeretete kiemel kortársai közül, aki 
hitével túlnő a magyarság keretein, s 
egy egész világnak, a keresztény világ
nak lesz hősévé, — hősévé és vértanú 
jává, mert a hősök és vértanuk útja 
egybeesik : a féltés, az irigység, az em
beri önzés magára hagyja őket. De az 
elhagyatottság csak növeli Zrínyi nagy
ságát, csak fokozza erejét, mint a vihar 
az őserdők egyedül maradt tölgyét. El
hagyja az uralkodó s a külföld: nem 
töpreng rajta; kínálják hatalommal, va
gyonnal: nem alkuszik; támadják ezer
szeres erővel : nem hátrál; nekivág a 
fegyvereknek, hogy meghaljon, s meghal, 
hogy éljen. Éljen tovább a költő Zrínyi
ben, fellángoljon a bujdosó Rákócziban, 
uj csodát mutasson a szabadságharc 
hőseiben, emésztődjék Széchenyiben, s 
meghaljon — ki tudja hányszor — a vi
lágégés sok ezer vértanújában, s mikor 
a tengernyi vérveszteség következtében 
ellankadt nemzete a haldoklás hullám
völgyébe kerül, mikor ideál nélkül ma 
rád, akkor szellemalakja megelevenedik, 
újra testet ölt, s ideáll elénk, hogy ha
zaszeretetének örök tüzével, hitének bi
zakodó erejével a már halódó magyar 
sziveket uj életre feldobogtassa. S ha
megértjük, átérezzük, hogy földi alakja 
az örökké élő nemzeti szellem fogla
latja, a magyarság hivatásának incarna- 
tiója, akkor feldobognak a szivek. Néz
zétek büszke homlokának nemes Ívelé
sét, a legyőzhetetlenség jelét, nézzétek 
arcát: nincs rajta lemondás, nincs két
ségbeesés, nincs gyáva kishitűség, csupa 
erő, csupa elszántság, csupa akarat; néz
zétek tekintetét, hogy fúródik bele a 
messzi kékségen, keresztül a trianoni 
halálbarázdán, bele a magyar horizontba!

Testvéreim, tudjátok-e követni ennek 
a sastekintetnek merész röppenését, 
akarjátok-e, hogy álmaitok, vágyaitok 
belekapcsolódjanak a szigetvári hős tör
hetetlen leikületébe, akaratotok energiái 
az ő vasakaratába? Igen. Akarnunk kell, 
hiszen minket is fajtánk keserűsége szült, 
mögöttünk is egy eltiport, földig alázott 
nemzedék áll, mely elégtételt, bosszút 
követel azokért, akiknek neve odasimul 
a hős lábaihoz, akik áttörve évszázadok 
korlátáit, halálban egyesültek Vele, s 
jogot szereztek nekünk ahhoz, hogy ma 
büszkén említsük Zrínyi nevét és áhi- 
tatos hódolattal áldozzunk követői em
lékének.

Áhitatos hódolattal, de egyúttal fáj
dalmas visszaemlékezéssel is, mert a 
szívnek ahhoz is joga van, hogy fájjon. 
A s z í v  a vértől virágos harcmezőkön 
nemcsak diadalmas hősöket lát, hanem 
holtakat, bénákat, koldusokat, árvákat 
és özvegyeket is, s amig a múlt távlata 
a bánatot nem változtatja át büszke 
séggé, teljes dicsőséggé, addig a s z í v  
nem hirdet diadalt, hanem az elválás 
fájó búcsúszavait suttogja fülünkbe, ad
dig nem látja a jövő nagyszerű perspek
tíváját, csak a jelen fájdalmát érzi, ad 
dig nem kéri a dicsőség hervadhatatlan 
babérját, csak egyet kér: hagyjuk őt 
fájni, hagyjuk őt emlékeinek élni, mert 
feledni nem tud, feledni nem akar. A 
szobor, a sírkő, az emléktábla csak an
nak emlék, aki messziről néz rá; aki kö
zelről szemléli, annak ravatal, amelyre 
összetört lélekkel borul. Emléktáblát ál
lítottunk Nektek a kaszárnya udvarán, 
harckocsizó ezred néma hősei, a szere
tet, a ragaszkodás, a hála, a kegyelet 
egyszerű néma emlékét. Elmentetek a 
hazáért, a kereszténységért küzdeni... 
felvirágozva, daloló ajakkal, s nem jöt
tetek többé vissza. A virág lehervadt a

sisakokról sirvirágnak korhadt fake
resztre, az ajkakon elnémult a dal. Ide
genben, hótakarta sírjaitokat a magyar 
Isten őrzi ! Áldott legyen felejthetetlen 
emléketek !

Magyar Testvéreim !
Golgotajáró nemzet vagyunk ! Vér, 

tűz, átok kisértett ezeréves történelmi 
múltúnkban ! Ármány keze irt véres 
krónikát a magyar történelem szeplő
telen sorai közé. Tengernyi vért áldoz
tunk a hazaszeretet oltárán s ez a ten
gernyi vér szabadulásért, megváltásért 
dörömböl az ég boltozatján. Legyen vé
rünk fajtiszta, hamisítatlan magyar vér, 
elhatározásunk megmásíthatatlan, gerin
ces magyar akarat. Minden gondolatunk, 
minden vágyunk Szent István királyunk 
által számunkra kijelölt, faji férgektől 
megtisztított keresztény Nagymagyaror- 
szág újjáépítése, feltámasztása ! Jövőnk 
a nagy Hadúr kezében van, de a ma
gyar éjszakában már pirkad a hajnal, 
Szent István királyunk megszentelt jobbja 
már mutatja számunkra, keresztény ma-1 
gyarok számára a hamisítatlan egyenes! 
utat a nagy magyar célok felé. Kezünkbe] 
adta a mocsoktalan magyar kardot, ] 
hogy két kezünkkel megragadva azt, 
igaz magyar öntudatos erővel sújtsunk 
oda, ahol eddig álcázott férgek hada ült 
tanyát és sátáni arccal örvendezett a 
keresztény magyar faj romlásán, pusz
tulásán ! — Hatalmas magyar Isten ! E 
sorsdöntő percekben űzd ki belőlünk, 
pusztítsd ki közülünk e sötétben bujkáló, 
vörös rongyot lengető kufár hadat, hogy 
eként megtisztulva, Szent István kettős 
keresztje örök, szent fényével sugározza 
be a Kárpátok ormait, Erdély bérceit, 
Bácska Bánát búzamezőit, Adria kéklő 
hullámait és hirdesse a mcgujhodott 
keresztény, nemzeti Nagymagyarország 
hajnalát!

Szívvel és virággal, szeretettel és lel
kesedéssel, büszkeséggel és hódolattal 
köszöntelek Benneteket, vitéz katonák ! 
Hős magyar testvéreim ! Akik a harc 
mámorának büszke hevétől fáradtan, 
porosán és rongyosan érkeztetek közénk, 
de felemelt fejjel, büszke magyar faji 
öntudattal, mert karddal és vérrel a 
magyar történelem legszebb lapjait írtá
tok meg ! Rimaszombat ősi városa ma 
ismét a magyar lélek évezredes dicső
ségének legszentebb jelével, a nemzeti 
zászlóval ül örömünnepet! És ami
kor e nemes város közönsége nevében 
igaz magyar szeretettel köszöntőm a 
városunkba helyezett harckocsiezred 
vitéz tisztikarát, élükön Révhegyi Ferenc 
ezredes ur Öméltóságával, az orosz 
harctéren hősiesen küzdött kerék
páros zászlóalj parancsnokát, vitéz Mikó- 
falvy Ferenc alezredes urat és vitéz 
katonáit, — csillogó szemekkel, megitta- 
sult lélekkel és csordultig telt szívvel 
teszek ismét fogadalmat : hogy hü lesz 
e nemes város polgársága a magyar 
zászlóhoz, Magyarország Kormányzójá
hoz — mindhalálig !*

A lelkes éljenzéssel fogadott be
széd közben a megjelentek viha-' 
rosan ünnepelték Magyarország 
FőméUóságu Kormányzóját és vi
téz honvédségét. A díszközgyűlés 
a polgármester indítványára hódoló 
táviratban köszöntötte Magyaror
szág Kormányzóját és ugyancsak 
táviratban üdvözölte vitéz Bartha 
Károly m. kir. honvédelmi minisz
tert is. Miután a polgármester is
mételten köszönetét mondott a szi
ves és kitüntető megjelenésért 
az ünnepélyes díszközgyűlést be
rekesztette. A Magyar Dalegylet 
összhangzalos teljesítménnyel elé
nekelte a Himnuszt, mely után a 
közönség megtekintette a kivonult 
alakulatok diszmenetét. Kedves je
lenet volt, amikor a rimaszombati 
hazafias érzésű nők nevében Ho- 
léczy Miklósné, a Jótékony Nő
egylet igazgatónője nemzeti szinü 
szallaggal díszített rózsaszínű szek- 
fücsokrot nyújtott át Beleznay ve
zérőrnagynak, mint a hon
védség képviselőjének.

A diszmenet után a diszzászló- 
alj a rimatamásfalvai Horthy-lak- 
tanyába vonult, ahol

Éva László polgármester meg
koszorúzta a város által az 
orosz harctéren elesett hősi 
halottak emlékére elhelyezett 
emléktáblát.

Ez alkalommal osztották ki azokat 
a vitézségi érmeket, amiket a Leg
felsőbb Hadúr a harctéri érdeme
kért a hazatért hősöknek adomá
nyozott. Koszorút helyezett el az 
emléktáblára a honvédség és a 
Vitézi Szék is. A diszzászlóalj elvo
nult az emlékmű és a kitüntetettek 
előtt, s ezzel a bensőséges és a 
város közönsége leikébe felejthe
tetlenül bevésődött szép ünnepség 
véget ért.

Délben a miskolci honvéd zenekar a 
Horthy Miklós-téren térzenét adott, 
nagy tetszést aratva.

A díszközgyűlés előkészítését és 
rendezését Szőke János városi 
gazda végezte fáradhatatlanul és 
hibátlanul. A fegyelmezett rendben 
lefolyt ünnepséghez pedig nagyban 
hozzájárult a m. kir. államrendőr
ség tisztjeinek és legénységének 
támogató készsége, legfőképpen 
azonban a város lakosságának szív
ből és lélekből áradt szeretetteljes, 
fegyelmezett magatartása.

Művészi értékű előadást nyújtott a katolikus 
Női Oltáregyesület adventi szereplése.

Az adventi ünnepélyek méltó befeje- ] 
zése volt a rimaszombati katolikus Női 
Oltáregyesület diszkö/gyülése, amely 
Árpádházi Boldog Margit emlékezetére 
december 20-án, szombaton este folyt 
le a Katolikus Körben. A nagyszámban 
megjelent közönség soraiban ott láttuk \ 
a protestáns egyházak vezető papjait: 
vitéz Barúth Károly ev. és Varga Imre 
ref. lelkészeket ; Holéczy Miklósnét, a 
Jótékony Nőegylet (Igyv. igazgatóját, dr. 
Balogh Ádám áll. kórházi igazgatót ; 
valamint Radány Lajos esperes-plébános 
és dr. Gabonás János helyettes-polgár 
mester, köri elnökökkel az élen a vá
ros katolikus társadalmának színe javát.

A díszközgyűlést Tariska Lajosnénak, 
az. Oltáregyesület elnöknőjének akadá 
lyoztatása folytán dr. Licskó Béláné tb. 
elnöknő nyitotta meg szivből jövő ked 
vés szavakkal. Meleg szeretettel köszön

tötte a megjelent vendégeket és a kö
zönséget, „akik — mint mondotta — ro- 
konlelkük melegét hozták el magukkal. 
A mai idők dúló viharában pedig a 
legnagyobb szükségünk van arra, hogy 
egymás kezét fogva álljunk egymás mel
lett, mert félteher az, ha melegen érző 
szivek segitőkészsége áll az oldalunkon. 
Erőt ad az is, ha múlt napjaink emlékét 
s cselekedeteit idézzük f e l E z é r t  is 
választotta az Oltáregyesület díszköz
gyűlése vezérfonalának Boldog Margit 
éíetének erősítést nyújtó példáját, akinek 
a segítés volt szent élete főcélja.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki bekö
szöntő után Tóth Sándor hitoktató lelkész 
szavalta el Mécs László : „A mindenség 
balladája" című gyönyörű költeményét 
olyan művészi előadókészséggel, amely 
méltán ragadtatta el a hallgatóságot. 
Kiváló papköltőnknek az Isten magas

December 31-én Szilveszter-est az Iparoskörben.
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trónjáig felröppenő nemes gondolatait 
és vulkanikus kitörést!, ritmikusan hul
lámzó versorait Tóth Sándor mélységes 
átérzéssel, hangjainak és mozdulatainak 
kifejező erejével tolmácsolta szívhez és 
lélekhez, nagyszerű hatást és felejthetet
len élményt érvén el. Viharos taplók 
jutalmazták a fiatal lelkész újabb nagy 
sikerét.

Felfokozott áhitatos hangulatban ke
rült sor Goriczky Elvira irgalmas nővér 
3 felvonásos történeti színművének: „A 
Margit-szigeti Kolostor Szentjé“-nek elő
adására, amelynek eljátszását a kato- j 
likus női egyesületek tagjai vállalták.; 
Nehéz feladatukat a legteljesebb siker- \ 
rel oldották meg. Az erősen vallásos és 
hazafias érzéssel megirt darab az egyes) 
szereplőktől a megszokott műkedvelői! 
alakításon felüli teljesítményt követelt, 
teljes beleélését egy olyan életkörbe, 
amit eddig csak távolról láttak és cso
dáltak. A szereplők többsége apácát 
alakított. Pásztor Mária a címszerepbe 
egész lelkét öntötte, s egyes jelenetei ; 
a színjátszás magas csúcspontjára emel
kedtek. Az apáca főnöknő szerepében 
Szabó Istvánná tiszteletet követelt mél
tóságteljes egyéniségével. Freytag Ödön
né, Kulhanek Jánosné, Várhegyi Gyuláné, 
Lippa Piroska, Hlozek Lenke és Katona 
Edit a kedves nővérek változatos skálájú

szerepében teljes illúziót keltettek. 
Drámai magaslaton jártak Vaskó Gyu
láné és Kriska Irén jól megrajzolt ala
kításai. Durda Jánosné királynéja rutini- 
rozott és emelkedett alakítás volt. A 
fekete keretből fehéren csillogtak elő és 
bájos játékukkal szivet és lelket gyö
nyörködtettek a kis apáca növendékek : 
Makovits Mária, Barna Éva, Halász 
Marika, Janisch Zsuzsi és Jetiinek Olga 
gimn. tanulók. Szinpompás képet nyúj
tottak az udvarhölgyek : Biáth Jenőné, 
Hunvöleyi Emilné, Kandra Viola és 
Schedelbauer Lívia, valamint az angyal 
fénylő alakjában Prukner Anna. Meg
hatóan kedves volt a két kis sebesült 
leányka: Udvardy Lili és Molnár Juliska 
polgáristák.

Az összhatásos és hibátlan rendezés 
dr. Bányai József hittanár, oltáregyesü 
leti igazgató és Laurentia irg. nővér ér
deme. A technikai feladatokat Makovits 
Jenő oldotta meg kitünően. Részt vállalt 
a nagy sikerből a női énekkar Lévay 
János kántorral az élén, valamint a súgó 
nehéz feladatában Horváth Lajosné is.

A jótékonycélt szolgáló díszközgyűlés, 
amely nagy erkölcsi és anyagi sikert 
aratott, a pápai himnusszal ért véget. 
Az egész városban nagy hírre tett elő
adást vasárnap délután ugyancsak zsú
folt nézőtér el^tt megismételték.

A  szegények, betegek és elítéltek 
karácsonyi szeretet-ünnepségei.

Az advent utolsó napjain rendezték 
meg az egyesületek és az intézmények 
karácsonyi szeretet-íinnepségeiket. Min
denütt ott állt a díszes és fénylő ka
rácsonyfa, amely szimbóluma az örök 
életnek, az örökké friss és teremtő ke
reszténységnek, s szeretetnek és a jó
ságnak. Ezek a karácsonyi ünnepségek 
nem öncélt szolgáltak, hanem magasabb 
hivatást, szociális feladatot: a szegény 
gyermekek és a nélkülöző emberek fel
ruházását és megsegítését.

December 21-én, vasárnap délután 
a városi kisdedóvó-intézetben folyt le 
az első karácsonyi ünnepség. Jézus 
Krisztus egyik legmegrázóbb kijelentése 
volt: „Engedjétek hozzám a kisdedeket !“ 
A jászolban pihenő kis Jézusnak testvére 
volt minden gyermek, de főleg minden 
szegény gyermek. Ezeken esett meg 
először az ő isteni szive, hiszen maga 
is szegény volt. A kedves Margit néni 
apró kis növendékei közül az arra leg
jobban rászorultak kaptak étel- és ruha
neműt a Nép- és Családvédelmi Alap 
és Jótékony Nőegylet adományaiból. 
Kedves énekek és szavalatok fejezték 
ki az ártatlan gyermeklelkek tiszta örö
mét.

December 22 én, hétfőn délután 3 
órakor folyt le a Polgárikörben a vá
rosi szegények felruházási ünnepsége,
amelyen Rimaszombat megyei várost 
dr. Gabonás János helyettes polgármes
tere képviselte. A zsúfolásig megtelt te
rem közönsége előtt a Magyar Hiszekegy 
elimádkozása után Varga Imre ref. lel
kész méltatta a karácsony hármas nagy 
jelentőségét. Hangsúlyozta annak isteni 
csodáját és azt a magasztos tényt, hogy 
ez az ünnep mindenkié. „A karácsonyi 
gyertyák fénye mutatja a jövendőt és 
fényt hoz a jelen sötétségébe. A szeretet 
jegyében gyultak ki itt a gyertyák — 
mondotta a lelkipásztor — és ezért illeti 
nagy köszönet a Rimaszombati Jótékony 
Nőegyesületet és az összes jótékonysági 
egyleteket, valamint a Nép- és Család- 
védelmi Alapot és Rimaszombat városát, 
hogy ők is meggyujtották a karácsonyi 
fényt„. Külön is méltatta Varga Imre 
Rimaszombat nemeslelkü nagyasszonyá
nak, özv. Samarjay Jánosnénak, valamint 
Éva László polgármesternek érdemeit a 
szegények megsegítésében. A mély ha
tású beszéd után az állami elemi leány- 
és fiúiskola növendékei karácsonyi da
lokat adtak elő, majd Túrós Kati és 
Végit Sándor elemista tanulók sza
valtak. Csepel Rózsi mondott hálás kö
szönetét a jótékonyság nemtőínek. Majd 
kiosztották az ajándékcsomagokat.

Több, mint 500-an részesültek 
ruha-, cipő- és élelmiszer se
gélyben. A megajándékozott 
gyermekek és felnőttek megha

tott lélekkel és könnyes szem
mel vették át az ajándékokat, 
amelynek fedezetét a jótékony 
női egyesületek gyűjtései és 
Rimaszombat megyei város 2000 
P-ős hozzájárulása révén biz

tosították.
A bensőséges ünnepségről mindenki 
azzal az érzéssel távozott, hogy nemes 
asszonyaink kisugárzó szeretete folytán 
nem maradt a városban senki, aki ne 
érezte volna a karácsony melegét.

A megszokottnál is nagyobbarányu 
ünnepély folyt le december 23-án ked
den este az állami kórház nagytermé 
ben. A kórház tisztviselői és alkalma
zottai gazdag műsoru estélyt rendeztek 
a karácsony emlékezetére és dr. jékei 
Balogh Ádám igazgató tiszteletére. Az 
ünnepélyen Éva László polgármesterrel 
az élen megjelent a város számos ve
zetőegyénisége, a keresztény egyházak 
lelkészei és nagyszámú érdeklődő kö
zönség. Nagyszerűen összeállított és ki
tünően betanított műsor szórakoztatta 
el a megjelenteket. Az ünnepi beszédet 
vitéz Baráth Károly ev. lelkész tartotta, 
aki magas szárnyalásu ima után a 
télbe tavaszt varázsló és gyógyító erejű 
hatásáról szólott.

Majd a kórház igazán tehetséges mű
kedvelői és az állami elemi leányiskola 
8 kis növendéke szavalatokat, két szín
darabot és táncszámokat adtak elő. 
Mindannyi teljes szivvel és lélekkel tel
jesítette feladatát, nagy tetszést és zajos 
tapsokat aratva. A sok kiváló szereplő 
közül a Magyar Hiszekegyet tiszta lé
lekkel elmondó kis Timáry Babát, dr. 
Balogh Ádám igazgatót hosszú versben 
köszöntő Kopecz Katókát és az édesen 
szavaló Kcpecz Gyuszikát, valamint a 
groteszk színdarabban szereplő „nehéz 
sulyu“ Viczai Máriát, a komikus Lovász 
Etelkát, a tehetséges Suhajik nővéreket 
és Kcpecz testvéreket emelhetjük ki. A 
hatásos élőkép után Bohó Boldizsár 
mondott a betegek nevében üdvözlő be
szédet, amit dr. jékei Balogh Ádám igaz
gató köszönt meg meleg szavakkal, hang
súlyozván a karácsonynak jelentőségét. 
Majd köszönetét mondott az ünnepség 
szereplőinek odaadó fáradozásukért. 
„Egy kis boldogságot, pár percnyi pihe
nést nyújtott az este a vérzivataros idők 
vad rohanásában" — mondotta az igaz
gató, aki a rendezés munkájáért elisme
rését fejezte ki a jóságos tisztelendő 
Főnöknőnek, s az egész műsort össze
állító és kitünően betanító, fáradhatatlan 
Ludovica kedves nővérnek. Majd úgy a 
maga, mint orvos társai nevében mon 
dott hálás köszönetét a betegek szere- 
tetéért és ragaszkodásáért. „Nekünk or
vosoknak is boldog a karácsonyunk — 
fejezte be nagy hatást keltő beszédét

dr. Balogh Ádám, — hiszen boldogít 
bennünket az a tudat, hogy az eleinte 
üres kórház ablakaiban egymásután 
gyulnak ki a fények. Ma az egész kór
ház valamennyi ablaka fényben úszik :

ez a mi igazi karácsonyfánk és
alatta a gyógyult betegek Isten 

legszebb ajándékai".
A közönség és a betegek lelkesen él

tették a névnapját is ünneplő népszerű 
igazgatót, majd az igazi szeretet és a 
meghittség jegyében lefolyt szép ünnep
ség a Himnusz eléneklésével véget ért.;

Szívhez szóló karácsonyi ünnep folyt 
le december 23-án délután a rimaszom
bati kir. törvényszék fogházában is.
A fogház kápolnájában megjelentek : 
Moesz Géza kir. ügyészségi elnök, dr. 
Stumpf Pál a kir. járásbíróság vezetője, 
dr. Petkö Mihály kir. törvényszéki biró, 
dr. Balogh Ádám kórházigazgató, számos 
érdeklődő és fegyőreik kíséretében a 
rabok. Boros Elemér ref. segédlelkész 
mélyen a telkekbe vésődő beszédet mon
dott. A karácsony otthont nyújt minden
kinek a földön — mondotta — és Jézus; 
jóságos szive befogadja azokat is, akik : 
bűnüket megbánva leborulnak előtte. A 
szép beszéd közben a rabok szemében j 
könny csillogott. Majd az ev. leánykör 
és vasárnapi iskola műkedvelői szere 
peltek. Fenyves Ági, Szamajdák Emma,! 
Halász Nusi, a kis Paál Gitta, Viczián j 
Nórika és Remenyik Kató hangulatos és 
megható karácsonyi kis darabot adtak 
elő rendkívül ügyesen. Gyulai Kató 
gimnazista leányka mély átérzéssel és 
kifejező erővel szavalta el Turmezei E. 
„Egy nagy kivánság" citnii hosszú ver
sét. Az egyik letartóztatott Mécs László 
„Karácsony" cimü szép költeményét adta 
elő meglepő szavaló-készséggel. Egy 
másik letartóztatott keresetlen szavakkal 
köszönte meg a megható ünnepséget, 
amelyet — mint mondotta— nem felej
tenek el soha. Vitéz Baráth Károly ev. 
lelkész magasan szárnyaló záróimája 
után Moesz Géza ügyészségi elnök meg
köszönte a fogházmisszió vezetőjének, 
Gyürky Annának a szivvel és lélekkel 
megrendezett ünnepséget. A Himnusz 
után két angyalnak öltözött kislányka 
járta be a cellákat és adta át a szere- 
tetcsomagokat az elítélteknek.

Rövid, de bensőséges karácsonyi ün
nepség volt az államrendőrség lakta
nyájában is, ahol vitéz dr. Bilkky Jenő m. 
kir. rendőrkapitány hatásos beszédben 
gyújtotta meg az emlékezés lángjait. 
Hasonló ünnepségek folytak le a hon
védség rimatamásfalvai és szabatkai 
laktanyáiban.

Itt említjük meg, hogy a Rimaszom 
bati Magyar Iparos Asszonykör 25
szegény asszonynak adott a karácsony 
alkalmából pénzsegitséget.

m n ^

M o za rt-d é lu tá n  a Zeneiskolában.
Elhivatottságáról tett bizonyságot a 

rimaszombati Zeneiskola és a gimnázium 
„Liszt Ferenc'-zeneköre, amikor a nagy 
zenei géniusz emlékezetére az iskola 
helyiségeiben Mozart-délutánt rendezett. 
Sajnos, az előadáson csak kevés számú, 
de megértő közönség jelent meg, szo
morú bizonyságául annak, hogy váro
sunk közönsége a komolyabb zenei ren
dezések támogatásában egyelőre még a 
kezdetnek az elején áll. Á megjelentek 
azonban kifogástalan műélvezetet és lel
ket gyönyörködtető szórakozást nyertek 
az ügyesen összeállított müsorszámok-

ban és a szereplők pompás játékában.
A fáradhatatlan akaratú Lackner László 

zeneiskolai igazgató bevezető szavai 
után Szokolay Imre gimn. VIII. o. tanuló 
méltatta Mozart életét és munkásságát, 
s az egyes számok között érdekes és 
megható epizódokat adott elő a csoda
gyermek, majd a sir szája felé közeledő 
zseni életéből. Majd Mozart müveinek 
legszebb gyöngyszemei hangzottak el 
zongorán, hegedűn és énekszámokban. 
A zeneiskola legjobbjai teljes tudásukkal 
és lelkesedésükkel szerepeltek. Almásy 
Éva, Bartáky Éva, Benkovits Edit, Cser- 
nák Emma és Horváth László a zongo
rán, Gabonás Tibor hegedűn, az Éneklő 
IJjuság és Horváth Erzsébet pedig a dal 
utján közvetítették Mozart halhatatlan
ságának bizonyságait a hallgatók szivé
hez és leikéhez. A hegedű- és énekszá
mokat Lackner László kisérte zongorán 
és vezényelte a kitűnő énekkart. Úgy 
őt, mint az összes szereplőket a szép 
és élményt nyújtó délutánért a legtel
jesebb dicséret és elismerés illeti meg.

Rim aszom bat város képviselő
testülete reodkivüli közgyűlést
tartott december 22-én, hétfőn 
délután 4 órakor É v a  László pol
gármester elnöklete mellett. Beje
lentette a polgármester, hogy a 
magyar kir. kereskedelmi és köz
lekedésügyi miniszter a kövezetvám 
megváltási alapból Rimaszombat 
város részére utak karbantartására 
7500 P segélyt utalt ki, amit a 
közgyűlés köszönettel vett tudo
másul.

Hosszabb vitát váltott ki a tiszti 
lakások építési céljaira tervbevett 
250.000 P-ős MABI-kőlcsön ügye. 
Végül a közgyűlés S i p o s s  József 
és dr. Ra g á l y i  Antal szavazatai 
ellenében, akik az építés mellett 
foglaltak állást, elfogadta dr. Ko
v á c s  László ny. polgármester ama 
indítványát, hogy a kölcsön felvé
telének kérdését halasszák el a 
jövő esztendőre.

A városi villamosmű tartalék- 
alapja felhasználásának kérdésénél 
S i c h e r t  Károly azzal a javaslattal 
élt, hogy ebből az alapból segítse
nek kispénzű embereket sertéshiz
laláshoz olyképen, hogy ebből á 
hizlalóknak és a városnak is haszna 
legyen. A közgyűlés az indítványt 
helyesléssel fogadta, mire a pol
gármester kijelentette, hogy a kér
déssel érdemben foglalkozni fog és 
legközelebb megfelelő javaslatot 
terjeszt a közgyűlés elé.

A városi pénzeket gyümölcsöz- 
tetés céljából a jövő esztendőben 
is50°/o-ban a Rimaszombati Takarék
banknál, 30 °/«-ban a.Rimaszombat 
Járási Hitelszövetkezetnél és 20 
%-ban a Nemzeti Hitelintézetnél 
helyezik el.

C s o n t o s  Árpád városi adó
tisztet megbízták a városi évkönyv 
vezetésével. S z ő k e  János városi 
gazdának 4 heti betegszabadságot
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engedélyezett a közgyűlés. Or o s z  
János fodrászmestert a város köte
lékébe felvették.

Bejelentette a polgármester, hogy
a város az Erdélyi Kölcsön
ből 5000 P értékű kötvénye
ket vásárolt.

Végül a közgyűlés titkos szava-

A magyar
Értékes karácsonyi ajándékot ka

pott a magyar dolgozó, mikor a 
kormány december 1-ig visszame
nőleg felemelte a köztisztviselők, 
magánalkalmazottak és munkások 
fizetését. Ne tagadjuk, bizony rá is 
fért mindenkire, hogy a fizetéseket 
és a kialakult árakat összhangba 
hozzák. A reális és gyakorlati ér
téken túl is nagy jelentősége van 
azonban a kormány legújabb ren
deletének. Először történt meg 
ugyanis, hogy komoly elhatározó 
lépést tettünk a tényleges családvé
delem megvalósítása felé. A tisztvi
selők fizetésjavitásánál például gyö
keresen uj rendszert valósit meg a 
kormányzat, mikor elsősorban azo
kat a családokat kívánja támogatni, 
akiknek több a gyermekük, tehát 
több a gondjuk is. Már az első 
gyermeknél is jelentős segítséget 
nyújt a felemelt nevelési járulék, de 
a gyermekek számának emelkedé
sével erőteljesen nő a családi pót
lék, amely a kisfizetésű, de sok- 
gyermekes tisztviselőcsaládoknál 
nemcsak elérheti, hanem meg is ha
ladhatja az alapfizetést.

zással betöltötte a dr. C s o n t o s  
József eltávozása folytán megürese
dett városi tiszteletbeli ügyészi 
tisztséget cir. Barát h László 
ügyvéddel. Éva László polgármes
ter kellemes ünnepeket és boldog 
újévet kívánt a képviselőtestületi 
tagoknak, mire a közgyűlés a 
polgármester éltetésével véget ért.

családokért.
A törzsfizetések emelését is a 

szociális szempontok figyelembevé
telével hajtották végre, amennyiben 
a magasabb fizetésüek kevesebb 
emelést kapnak. Az a helyes és 
igazságos elgondolás érvényesül itt, 
hogy a mai háborús időkben rangra 
és társadalmi állásra való tekintet 
nélkül elsősorban az elsőrendű lét- 
fenntartási szükségleteket kell bizto
sítani mindenki számára. Ezt az 
elvet vitték keresztül gyakorlatban 
a magántisztviselőknél is, mikor 
egy bizonyos fizetési határon felül 
a drágasági pótlék százalékát mér
sékeltebben állapították meg.

Nemcsak az érdekeltek, hanem 
a magyar társadalom minden ré
tege teljes megelégedéssel értesült 
a kormányzat elhatározásáról, amely 
a hirdetett elvekből ismét átültetett 
egyet a gyakorlati megvalósulás 
terére: a nagycsaládu magyarokat 
segítette meg az állam elsősorban, 
mert tisztában van vele, hogy ezek
től függ a nemzet életereje, szapo
rodása, tehát a magyarság jövendője 
is.

A s z e r e t e t  h ő s e i .
Irta : FQlep Kálmánná.

A mai modern találmányokkal és esz
mékkel fényes életünk menetében két 
régi, Útmutató csillag vezet bennünket 
diadalra : az imádkozás és a munka ! Az 
emberi sors első mérföldkövétől kezdve 
ez vezetett bennünket a jósorsunkban, 
balsorsunkban egyaránt. Ez az életnek 
az ősanyja. Az alap. A többi, minden 
ebből virágzott ki. Díszlet, dekoráció ! 
Az élet ezer szépsége és kényelme, java, 
mind innen virul ki. Mind... mind az 
Imádság és a Munka szülötte.

A mai hallatlanul gyors tempójú és 
nagyarányokban dolgozó háború kemény 
parancsa még egy követelményt fűzött] 
ezek mellé ideiglenesen : a hajszálnyira 
beosztás ma nagyon fontos művészetét.

A legkomolyabb időket éljük, amelyet 
ember valaha is átélt. Soha még kor 
nem hivott bennünket komolyabban a 
segítségére. Soha forróbb imádság nem 
szólt az Égbe, a megmaradásunkért, a 
győzelemért, a gyermekeinkért.

A magyar anya, a magyar nő minden-1 
kor megértette az idők szavát. Minden
kor lelkesen sietett a Haza segítségére. 
Ma is híven teljesiti kötelességét. Reg
geltől estig dolgozik, sokszor segítség 
nélkül. Hisz’ az ura bevonult katonának.] 
Ellátja a gazdaságát, viszi az üzletet,] 
neveli a gyermekeket. Lót fut az élet 
ezer baja után, a földjét munkálja, nap- I 
számba jár és a mi mindennek a ko
ronája : ebből a kevésből ellátja az őj 
háza népét. A magyar asszony hangta- i 
tanul tűr, hangtalanul beoszt, hangtala
nul imádkozik... A magyar asszony nem
csak akkor volt nagy, amikor szurkot 
öntött az ellenség fejére, de nagy mais, 
amikor ebben a hallatlanul nehéz tör
ténelmi időben átmenti a családját a] 
jobb, a szebb jövőbe. Az otthoni front [ 
névtelen hősei ezek az anyák és ezek 
az asszonyok. Ismerek egy szegénysorsu, 
de erős, egészséges, derék asszonyt. A 
férje katona, ö  itthon három pici gyér- i 
inekével, a negyedik útban. Minden jö
vedelem nélkül maradt sorsára. Ez azl

asszony minden nap napszámba ment. 
Hajnalba az erdőre is eljutott. Éjjel vé
gezte itthoni dolgát. Mosott, varrt a 
gyermekeire. Éjjel-nappal fáradozott, de 
egy hónap múlva cipőt vett két kis gyer
mekének. Nem sokára két göndör-szőrű 
kis malac Is visított az ólban. Emellett 
egyedül járt a dolgai után, a kis földjét 
is megművelte. Mire hazajött a férje, 
egy virágzó, boldog kis hajlékot talált. 
Az asszony boldogsága teljes volt. Ké
zenfogva vezette ki az urát az ő kis gaz
daságába és mutatta neki a két kis rö
fögő malacot. A férfi lehajtotta a fejét. 
Eszébe jutott, hogy még ö is terhelte 
ezt az asszonyt, amikor irta néki: „add 
el a két báiányt és küldj pénzt*. És 
ime ! A két bárány is megvan. Malac is 
jött a házhoz, ó  neki is elment a kért 
pénz ! Magához vonta az asszonyt és 
néma csendben homlokon csókolta... 
Olyan szép volt ez a jelenet. Egyszerű
ségében olyan megható; művész bronzba 
önthette volna a magyar asszonynak ezt 
a nemes apoteozisát. A csók üzenet volt: 
hitvallás volt a magyar hazához. Az a 
csók örökre vállalása volt a magyar 
sorsközösségnek.

Ez csak egy picike eset a millió ma 
gyár asszony életből. Számtalan ilyen név
telen hőse él a magyar asszonynak. 
Mert tudja, érzi, hogy ma Így kell élnie... 
Ma harcra hiv, minden nap, harcra hiv 
minden óra ! Nekünk asszonyoknak is 
keményen, elszántan kell állnunk a 
vártán ! Élszántan erős szívvel kell ál
lania a magyar anyának az ő háza ka
pujában. Esőben... napsugárban. Egész
ségesen és betegen... de ott kell állania, 
be nem engedni a zugolódókat, az elé
gedetleneket, a rendbontókat... Azt a 
kicsi hajlékot, amelyiknek jócsillaga te 
vagy: őrizd meg igaznak, tisztának I 
őrizd meg igaz magyarnak ! Ez az a 
végtelen lánc, amelyik összeköt magyart 
a magyarral I Világokon és határokon 
átl... Magyar anyák könnyéből és mo
solyából van fonva. Öröktől fogva volt

és végetérhetetlen. Ezt a szent, ragyogó 
láncot nem fogja a rozsda. Annál ttin- 
döklőbb, mennél szegényebb világot zár 
körül. Évával kezdődött és az utolsó 
magyar asszonnyal fog véget érni.

Ma ezekre az anyákra, ezekre a nőkre 
van a hazának szüksége. A csöndben, 
hangtalanul tűrő, némán imádkozó, jó 
asszonyokra. Aki otthon az egyszerű tiszta 
légkörében igénytelenül neveli a gyer
mekeit a vallásosságra és hazaszere
tetre. Hogy egy boldog, erős nemzedék 
nőjjön fel. Aki megtudja, megbirja tar
tani a vállán az uj, boldog Nagyma- 
gyarországot I

Fel tehát a fejjel ! Imádkozni és dol
gozni I... Szeretettel, készséggel vinni 
tovább a harcot. Feszítsük meg akara
tunkat a végsőkig. Erős és okos szívvel 
a lehetetlen helyzeteket is meglehet és 
meg is kell vívni. De csak is erős, okos 
és a rosszra is jólfegyverzett erős, ke- 

[ mény szívvel.

Ma sorsdöntő jelentősége van minden 
tettnek. Fontos minden teremtett lélek, 
fontos minden fillér.

Karácsony volt. A szeretetnek, a meg
emlékezésnek boldog, szép ünnepe. A 
Szentestén pillanatra mindenki szive és 
szeme fordult a fronton lévő édes fiaink 
felé I Ahol a magyar fiú egy pillanatra 
lehajtotta a fejét a havas orosz föld felé. 
Sóhajuk a mi sóhajunkkal fele utón 
találkozott.

övéit kereső, fáradt szive egy édes 
meleg üdvözletét küldött az itthoni kis 
hajlék felé, ahonnan erőt merített a to
vábbi küzdéshez és szenvedéshez.

Anyák, édes magyar Anyák, tartsátok 
meg ezt az otthont derűsnek, tisztának, 
boldognak — minden életbajnak dacára 
is. Hogy ha majd egy napon mind ha
zajönnek, sápadt arcukon az öröm fénye, 
kezükben az a megviselt, szent zászló, 
— akkor ez az otthon igazi otthon le
gyen nekik a nagy leszámolás után.

A jegyrendszer országos kiterjesztése.
A költségvetés felsőházi részle

tes tárgyalása során Györffy-Ben- 
gyel Sándor közellátási miniszter 
igen nagyjelentőségű bejelentése
ket tett. Hangsúlyozta, hogy a ter
melésnek olyan rendszerét kívánja 
fokozatosan kiépíteni, amely hábo
rúban lévő nemzetünk szempontjá
ból a közellátás biztosítása érde
kében szükséges és alkalmas. Az 
elosztás kérdésében fontossági és 
sürgősségi sorrendet állapítanak 
meg, s összhangot és nyugalmat 
igyekeznek teremteni az árak és a 
kereseti lehetőségek, valamint a 
termelés és fogyasztás között.

Megállapította a miniszter, hogy 
a mezőgazdasági árszint javításra 
szorul és kijelentette teljes felelős
séggel, hogy

az országban a közellátás te
kintetében nem lesz baj. Hogy 
az ellátás rendjét teljes mér
tékben biztosítani lehessen, or
szágos viszonylatban is beve
zetik a liszt- és kenyérjegyeket.

Az általános fejadag 250 gram lesz, 
de a testi és nehéz testi munkát 
végzők pótjegyeket kapnak. A szop
tatós- és terhesanyák szükségleteit 
szintén biztosítják. A közellátási 
minisztérium ellenőrzi a vendég

látó üzemek konyháját is és meg
akadályozza a túlságosan sok juh
hús feldolgozását, mert a juhokra 
elsősorban gyapjunyerés céljából 
van szükség. A vadfogyasztást vi
szont nagyobb mértékben engedé
lyezik. Szükség van a szárított 
tésztafélék fogyasztásának korláto
zására és szabályozni fogják a ten
geri liszt forgalmának módját. A 
zsirváltójegyek bevezetése komoly 
eredménnyel jár,

a zsir- és szalonnaszükséglet 
kielégítése is zavartalan lesz, 
a sertések összeiratása, sertés
lapok bevezetése, valamint a 
zsir és szalonna összevásár
lása révén.

A zsirjegyeket is országosan veze
tik be, de erre csak akkor kerül 
sor, ha a minisztérium biztosítani 
tudja a beváltást. A zsirprobléma 
megoldását megkönnyíti a fehér
marha csontjából ételzsirt előállító 
lehetőség. Megfelelő korszerű gé
pekkel évente jónéhányszáz vagon 
előállítása nem fog nehézségbe üt
közni.

A miniszter beszéde végén hang
súlyozta, hogy gondoskodni fog a 
sorbanállás megszüntetéséről.

A m arg itszig e ti T o p a -s z o b o r  
herendi porcellánból,

A Tompa Mihály-Szoborbizott-] 
ság művészi kivitelű kicsinyített 
másolatot készítetett a budapesti 
Tompa-szoborról irodalmi dijak
nak. Mint a Tompa-kultusz régi 
harcosa, én is kaptam jutalmul 
egyet, melyet ezúttal is hálásan 
köszönök a Szoborbizottság Elnök
ségének. Valahányszor reátekintek 
erre a mellszoborra, mindig oda 
képzelem melléje az öregregőst is, 
mely az eredeti emlékműnek oly 
megragadó kiegészítő része, eléje 
pedig az aranyhalas medencét cső-] 
bogó vizével és a körötte pompázó 
virágokkal. Mindezek együttvéve 
annyira harmonikus szép képet 
alkotnak, hogy aki azt egyszer 
meglátta, szinte lelki szükségletnek 
érzi máskor is oda zarándokolni, 
mert oly végtelen jóleső nyugalom 
és békesség árad belőle ebben a 
mai izgalmas életben. így érthető, 
ha nekünk, gömörieknek a szivé
ből pedig az emlékmű felé árad 
boldog, örömteljes büszkeség mind
ezekért !

Milyen jó dolog lenne, ha a ri

maszombati Tompa-szoborról is 
készülne kicsinyített másolat, mely 
nemcsak becses művészi szobadísz 
lenne, de a gimnáziumnak önképző 
körei számára pedig értékes dij 
lenne mindazoknak, kik Tompáról 
és a múlt század költőiről a leg
szebb dolgozatot Írnák. Ezzel a 
Tompa-kultusz ébrentartása is biz
tosítva lenne és nemes versengést 
váltana ki a fiatalság között, mert 
bizonyára sokan vannak ma is 
olyanok, kik a régi költőkért is 
tudnak lelkesedni.

E cikk megírását, a fentieken 
kivtil kedves kötelességemmé tet
ték azok az elismerő és lelkesítő 
sorok, melyeket néhány kiváló iró, 
dedikálásként irt a tőlük kapott 
könyvekben. Az egyik igy szól : 
„A Tompa-mécses meggyujtójának 
és lelkes babusgatójának“. Bár úgy 
érzem, hogy ennek a „mécsesnek* 
a meggyújtásához elsősorban is 
nagyban hozzájárult a többi Tompa- 
költészetért lelkesedő szívnek a 
lángja, de még igy is nagy kegy 
a sorstól már az is, hogy ennek 
a „mécsesének annyi évtized óta 
lehetek a „babusgatója"!

P. Kálniczky Vilma.
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B e t e g e k
többnyire székrekedésben is 
szoktak szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emésztésre. 
Betegségben t
szükséges

H ÍR E K
B. U. É K

Néhány óra még csak és az 1941. 
év lefut azon a végtelen pályán, 
amelyet ember be nem tekinthet, s 
nyomában frissen és üdén megje- 1 
lenik az uj esztendő. A világmin
denség évezredes titokzatos körfor
gása az évek múlása, s az emberiség 
minden esztendő végén vígan kiáltja:
„Meghalt az óév, éljen az ujesz- 
tendö!“ Vessünk tehát fátyolt az 
eltávozott emlékére, bizodalommal 
és Istenbe vetett hittel gondoljunk 
arra, hogy az elkövetkezendő 1942. 
esztendő meghozza számunkra 
mindazt, amit az elmúlt év teljesí
teni képtelen volt. Törhetetlen hit
tel és reménnyel, erős bizodalom
mal és kemény akarattal fogjuk 
meg a Sors szülte ujesztendö ke
zét, kérve, hogy az eljövendő éle
tünk során ne verjen, de áldjon 
meg bennünket.

A z évforduló az esztendő króni
kásának, a „ Gömör“-nek külön 
ünnepel is jelent. Hatvankettedik 
esztendeje töltik be becsülettel hi
vatásukat a Rábely-nyomda harcos 
„ólomkatonái“ városunk, megyénk 
és nemzetünk hűséges szolgálatá
ban. Miként nagy elődeink, mi is 
mindenkor azon igyekeztünk, hogy 
az ólombetűk fegyelmezett sorain 
keresztül megértési, békességet és 
jóakaratot ültessünk el ember és 
embertársa között. Toliunkat soha 
sem vezette a türelmetlenség és a 
viszályok szitása, minden helyzet- ( 
ben városunk és polgárainak érdé- 
de keit, jólétét és felvirágzását tar
tottuk szem előtt, soha sem feled- ! 
kéz ven meg a velünk született ma
gyar érzésről és a keresztény esz
ményekről. Tiszta szívvel és lélek
kel teljesítjük hazafias kötelessé
geinket amiért nem kérünk mást, 
mint szeretetteljes és megértő tá
mogatást. Ezért szeretettel és öröm
mel hívunk mindenkit soraink közé, 
hogy az anyagi erők révén is to
vábbra teljesíteni tudjuk azt a 
hatvan évvel ezelőtt kitűzött erkölcsi 
hivatást, amely a szebb és boldo
gabb Magyarország felépítésének 
akar szerény, de hűséges szolga- j 
latokat tenni.

A z ujesztendö alkalmából öröm
mel köszöntjük újonnan hozzánk 
csatlakozó Olvasóinkat, s úgy ne
kik, mint régi kitartó kedves ol
vasótáborunknak, Előfizetőinknek 
és Hirdetőinknek Istentől megáldott 
boldog és szerencsés újévet kívá
nunk.

Lapunk legközelebbi száma január
11-én, vasárnap jelenik meg.

Katonai kinevezés. Magyarország 
Kormányzója vitéz Farkasfalvi-Farkas 
Zoltán m. kir. honvéd huszár-századost 
őrnaggyá léptette eló.

Vármegyei kinevezések. A vármegye 
főispánja ifj. dr. ’Sóldos Béla tornaijai 
és dr. Stempet István rozsnyói szolga- 
birákat tb. főszolgabírókká nevezte ki.

Újabb kitüntetések a Nemzetvédelmi 
Kereszttel. Magyarország Kormányzója 
újabban a következő gömörmegyei 
származású polgári személyeknek ado
mányozta a Nemzetvédelmi Keresztet: 
dr. Fáy István, Zemplén vármegye fő 
ispánja, néhai Szent-Ivdny József ország
gyűlési képviselő, vitéz Bardth Károly 
ev. lelkész, dr. Halász István vm. II-od 
főjegyző, dr. Baráth László ügyvéd, dr. 
vitéz Kossuth Ferenc tornaijai születésű 
ügyvéd, Bárra Jenő vasúti tisztviselő és 
Durwjszky Sándor rimaszombati szüle 
tésü kassai szabómester, valamint a Ri
maszombatba nemrég áthelyezett Tompos 
Lajos rendőrfelügyelőnek is.

A gömör-kishont! ev. egyházmegye
Tornaiján értekezletet tartott. Az elnöklő 
Smid István rozsnyói esperes kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg az egyház
megye első felügyelőjének, Szent Ivány 
József országgyűlési képviselőnek halá
láról. Majd szives szavakkal köszöntötte 
vitéz Baráth Károly rimaszombati lel
készt vitézi eskütétele alkalmából. Az 
értekezlet elhatározta, hogy a megüre
sedett felügyelői tisztségre dr. Pósch 
Józsefet, az esperesség másodfelügyelő
jét jelöli, akinek megválasztása esetén 
a másodfelügyelői tisztséget dr. Hizsnyay- 
Heinzelmann Béla földbirtokossal töltik 
be. — Az egyházmegyei értekezlet után 
folyt le a lelkészegyesület gyűlése vitéz 
Baráth Károly egyházmegyei főjegyző 
elnöklete mellett. A tartalmas elnöki 
megnyitó után Smid I. Lehel rimaszom-j 
bati vallástanár tartott kitűnő tollal meg
irt és éles megfigyelésekre valló elő
adást, amelyet élénk vita követett.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BITÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljes!*.

Beiratkozások a debreceni egye 
temre. A debreceni m. kir. Tisza istván- 
Tudományegyetem mind a négy 
karán az 1941/42. tanév második felére 
szóló beiratkozások január 25 én kez
dődnek és bezárólag február 5-ig tarta
nak. Utólagos beiratkozási engedélyt 
február 15-ig csak indokolt esetben ad
hat az egyetem rektora. Az előadások 
február 5-én kezdődnek.

Rádióelőadás. A budapesti Rádió 
január 3-án, szombaton este 2045 óra
kor „Mit dugjunk el, ha jön a vendég* 
cimen Szombathy Viktor vidám cseve
gését közvetíti.

Halálozások. Soós Miklós ny. telek
könyvvezető Budapesten 75 éves korá
ban meghalt. Az elhunytban özv. Cseh 
Jánosné sz. Soós Ilona bátyját gyászolja.

Özv. Bérczy Elek né Budapesten 88 
éves korában meghalt. Holtestét Rima 
szombatba szállították, ahol 1941. de 
cember 29 én temették el néhai férje és 
fia, Bérczy Kálmán hült tetemei mellé.

Molnár István szabómester Rimaszom
batban 55 éves korában 1941. december 
25-én meghalt.

Népművelési hírek. Gömör és Kis
hont vármegye törvényhatósági iskolán- 
kivüli népművelési bizottságának elnöke: 
dr. Horváth Árpád alispán hat drb rá
dióvevőkészüléket szerzett be és ezeket 
Beretke, Kánó, Lice, Uzapanyit, Vár- 
hosszurét községekbe és Feketepataka- 
pusztára utalta ki. Vármegyénk alispánja 
ugyancsak most 6 drb filmdiapozitiv 
vetítőgépet is beszerzett. Rimaszombat 
m. város népművelési céljaira külön egy 
darab filmdiapozitiv vetítőgép beszer 
zése folyamatban van. így most várme
gyénkben összesen 6 drb rádió, 21 drb 
vetítő és 5 drb gramafonkészülék segít
ségével folyik az iskolánkivüli népmű
velési tevékenység. Ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a csehszlovák uralomból ily 
népművelési eszközök nem maradtak és 
hogy a népművelési bizottság mindössze 
csak két éve működik, akkor jelentős

eredménynek tekinthetjük az említett 
népművelési eszközök beszerzéseit. De 
kiemelendőnek tartjuk a vármegyei nép
művelési bizottság működésének kezde
tén, tehát két évvel ezelőtt megindította 
az iskolánkivüli leány ifjúság általános, 
egységes és tervszerű foglalkoztatását 
is és e célból megszervezte a „Hon
leány" csoportokat megelőzve, ezzel az 

j ország összes vármegyéit. A törvény- 
hatósági népművelési bizottság a közel
múltban ismét 19—19 drb könyvet kül
dött szét a vármegye valamennyi nép
könyvtára számára.

Rimaszombat a negyedik lakbér- 
osztályban. A fizetésemelések során 
Rimaszombat megyei várost az V. lak- 
bérosztálybó! a IV. osztályba sorolták, 
amivel tisztviselőink régi óhaja nyert 
kielégítést. Vármegyénk főispánjának ez 
irányú többszöri közbenjárása igy teljes 
sikerrel járt.

Elkobozzák a rémhirterjesztők rá
diókészülékét. A kormány rendeletét 
adott ki, amely kimondja, hogy a ren
dőrhatóság a külföldi rádióállomások 
hallgatására alkalmas rádiókészülékek 
használatát megtilthatja olyanoknak, 
akikről alaposan feltehető, hogy egyes 
külföldi rádióállomások közléseit állam
érdekek veszélyeztetésére alkalmas hírek 
terjesztésére használják fel. Akit a ren
dőrhatóság rádiókészülékének használa
tától eltilt, az köteles rádiókészülékét a 
rendőrhatósághoz haladéktalanul beszol
gáltatni. A készülék tulajdonosa kérheti 
a rendőrhatóságot, hogy a rádiókészülé
ket értékesítse, ez esetben a rádióért 
kapott összeget teljes egészében ki kell 
fizetni a készülék volt tulajdonosának. 
Ha a rádiókészülék értékesítését a tulaj 
donos nem kéri, akkor a készüléket a 
rendőrhatóság lepecsételi és megőrzi. 
A rendelet a kihágás büntetését is meg
szabja.

E g ysze rű s ítik  és g yo rsítják  az 
a z á llam polgársági b izo n yít
ványok kisdását.

Keresztes-Fischer Ferenc belügy
miniszter már tárcája költségveté
sének tárgyalása során bejelentette, 
hogy a közigazgatási eljárás re
formját készíti elő. Ennek kereté
ben merült fel az a terv is, hogy 
gyorsítani kell az állampolgársági 
bizonyítványok megszerzésének  
módját. Éppen ezért azt tervezik, 
hogy az állampolgárság igazolásá
nak ügyét a törvényhatóságok első 
tisztviselőjére bízzák. Az alispán, 
illetve a törvényhatósági jogú város 
polgármestere állapítja meg a kér
vényező jogosultságát és amennyi
ben az a törvényes előfeltételeknek

megfelel, kiállítja részére az állam
polgársági bizonyítványt. A belügy
minisztérium hatáskörében ezentúl 
az állampolgársági ügyekkel kap
csolatban csak a honosítás, vissza- 
honositás, az 1939. IV. t. c. hatálya 
alá eső egyének állampolgársági 
ügye, az állampolgárságok fenntar
tásának kérdése és még több kü
lönösebb intézkedést igénylő állam
polgársági ügy elintézése marad. 
Úgy tervezik, hogy a közigazga
tásról szóló törvényjavaslatot az or
szággyűlés az 1942. év első negye
dében tárgyalja és 1942. március 
1-i hatállyal remélhetőleg már élet
beléptethetik az uj rendelkezéseket. 
Az állampolgársági bizonyítványo
kat tehát ezentúl egyszerűen és 
gyorsabban lehet megszerezni és a 
belügyminisztérium hat ás kör é be  
utalt ügyek száma lényegesen csök
keni fog.

Nemzeti filmszínház kft.
Újév napján „Robinson" cimen a leg

újabb német filmujdonság fut a mozgó
képszínház vásznán. Dr. Arnold Frank 
pompásan megrendezett filmremeke ka
landos történet egy „modern Robinson"- 
ról, a legendás hirü német „Dresden" 
hadihajó főmatrózáról, aki a világháború 
után elsodródik arra a bűvös szigetre, 
ahol valaha Robinson Crusoe élt. Fő
szereplője Herbert A. E. Bőhme, vala
mint Marié Claudius és Claus Clausen. 
Nagyszerű tengeri és őserdei felvételek, 
feszült izgalom és izzó hazaszeretet 
teszik ezt a filmet valóban ünnepi él
ménnyé.

Január 3-án és 4-én, szombaton és 
vasárnap a „Hazajáró lélek", Zilahy 
Lajos óriási sikert aratóit színművének 
filmváltozata kerül műsorra. Karády 
Katalin, Páger Antal, Csortos Gyula és 
Somlay Artúr játszák a féltékenység ál
tal fűtőit izgalmas és drámai történetet, 
amely a színdarabtól eltérő formában 
is megragadja a nézők lelkét. Karády 
Katalin, mint minden filmjében, itt is 
uj dalt avat népszerű slágerre.

Január 6-án, kedden Vízkeresztkor 
Hedy Lamarr-ral a főszerepben a leg
kisebb amerikai filmremek, Van Dyke 
mesteri alkotása : „Az asszony, az orvos 
és a harmadik" kerül bemutatásra. Az 
Az érdekes történetet befogó „szerelmi 
háromszög" másik két tagja a ragyogó 
szépségű Hedy Lamarron kívül a férfias 
erőtől duzzadó Spencner Tracy és Kent 
Taylor.

Január 7-én, szerdán és 8-án, csütör
tökön a német Tourjansky uj mester
filmje, az „Ellenségek" a mozgószinház 
vonzóerejü müsorszáma. A lengyel-né
met háború előtti feszültség fűti át a 
rendkivüi érdekes filmmesét, amelyet 
régi kedvenceink : Brigitte Horney, Willy 
Birgel és Petrovich Iván játszanak.

RABELY KAROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete 

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

Alapi tatott
1872-ben

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

I. kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 
|  tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat- 
1 ványokat. Raktáron tartok: Posta

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

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok.

Ú j é v r e kiváló finom tea-rumok, Különleges likőrök V a i a s z k a y  R e z s ő
, . . .  . . . . . . .  rum- és iikörgyárában

nagyban és kicsinyben is kaphatók r im a szo m ba t , Andrássy-u. 5.
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Szerencsés és boldog; új e sz te n d ő t kíván
n a g y r a b e c sü lt  r e n d e lő in ek  és  p á r tfo g ó in a k

S I P O S S  J Ó Z S E F
oki. gépész — műszaki vállalkozó, vizntűberendezés, 

központi fűtés és dfszműbádogos mester. 
Rimaszombat, Rózsa-u. 20. Telefon: 60.

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

Vadady F. Pál
vas-, üveg-, porcellán- és zománckereskedő.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

b o ld og  ú jé v et
Jávorszky István

A Magyar Élet Pártja helyi szervezetének iparos 
és kereskedő szakosztálya minden hű tagjának 

békességteljes és megelégedettséggel teli
b o ld og  ú jé v e t  k iv á n

Szöllösy István Gabonás István
szó. főtitkár. szó. elnök.

Az Ipartársulat minden tagjának
b old og  ú jé v et  k iv á n

Valaszkay Rezső
elnök.

B o ld o g  ú jév et k iv á n
minden rendes és pártoló Baross-Szövetségi- 

tagnak a
Baross Szövetség helyi 

fiókjának elnöke.

Boldog újévet kiván
kedves vevőinek

Valaszkay Rezső.

B o ld o g  ityévet k iv á n
kedves vevőinek, ismerőseinek és lóbarátainak

Derekas és Fia
fűszer- és csemegekereskedő.

Kedves üzletfeleimnek és pártfogóimnak öröm
teljes, szerencsés

b old og  ú jé v et  k ív á n o k
Szőllősy Istvánná

nagykereskedő.

B o ld o g  ú jé v et  k iv á n
kedves vendégeinek, ismerőseinek és jóbarátainak 

Józsa László
borbély és fodrász.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog  ú jév et
Lakatos István
mészáros és hentes.

B o ld o g  ú jé v e t  k ív á n o k
nagyrabecsült vevőimnek és jóbarátaimnak 

Temják Pál
divatkereskedő.

B o ld o g  ú jé v et  k iv á n
nagyrabecsült vevőinek, jóbarátainak és 

ismerőseinek
Nyitrai József

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

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

b o ld og  ú jé v e t
Lipthay László

fűszer- és vegyeskereskedő.

B o ld o g  ú jé v et  k iv á n
kedves vevőinek, ismeröseinek/és jóakaróinak 

özv. Vaskó Józsefné
ruhakereskedő.

Kedves vevőimnek, ismerőseimnek 
és jóbarátaimnak ezúton kívánok

örömteljes boldog újévet!
G Y U L A I  I S T V Á N

ruhakereskedő.

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 et  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

boldog  ú jév et
Kalocsay Kornél

drogista._____

B old og  ú jé v e t  k iv á n
kedves vendégeinek, jóbarátainak és ismerőseinek

Kosko Lajos
vendéglős.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

b old og  ú jév et
Szabó László

mészáros és hentes.

B o ld o g  ú jév et K iván
kedves vevőinek, jóbarátainak és ismerőseinek 

Kalocsay Gyula
órás és ékszerész.

Rimaszombat, Deák Ferenc-utca 22. szám.

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

Heksch Bertalan-cég 
Rimaszombat.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

b old og  ú jév et
Ruprich János

pékmester.

B o ld o g  ú jév et k iv á n
kedves vendégeinek, jóbarátainak és ismerőseinek

„Turul“-étlerem és borozó
tulajdonosa.__________

Kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak 
ezúton kiván

b old og  ú jév et
Retnenyik István

órás és ékszerész.

B o ld o g  ú jé v et  k iv á n
kedves vendégeinek, jóbarátainak és ismerőseinek 

„Kossuth“-vendéglő tulajdonosa
_______________HERÉNYI KÁROLY._________
Kedves üzletfeleimnek és pártfogóimnak öröm

teljes, szerencsés
bold og  ú jé v e t  k iv á n

Pohoczky László
termény- és gyümölcskeresk'edő.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek ezúton kívánok

b old og  ú jév et
Kálmán Károly
mészáros és hentes.

B o ld o g  ú jé v e t  k iv á n
mélyen tisztelt vásárlóinak, ismerőseinek és 

jóbarátainak
Fíizy Rezső

divatáruháza, Rimaszombat.

5 Á  1 l á s .◄
◄
◄iii Cim a kiadóhivatalban.

Keresünk azonnali belépésre 4 középisko
lát végzett 20—30 év közötti szolid ko
moly hölgyet i r o d a i  m u n k á r a .

Búcsú az óévtől. Szilveszter-estén 
mind három társaskörünkben családias 
jellegű mulatságok lesznek, amelyeken 
kedélyes műsor keretében veszünk bú
csút a távozó 1941. évtől és reménytel
jes szivvei köszöntjük az ujesztendőt.

A tornaijai járás leventéi a hon
védekért és Erdélyért. A tornaijai já
rás levenléi a keleti fronton küzdő hon
védeknek 1221 P 50 fillér értékű sze- 
retelcsomagokat küldtek ei. A gyűjtés
ben különösen a női szakosztály tün
tette ki magát, amennyiben 487 P 76 f 
készpénzt és 556 P értékű csomagot 
szerzett. A tornaijai járás levente egye
sületei 1000 P Erdélyi Kölcsönt jegyez
tek.

S P O R  T.
A jé g p á ly a

rendbehozatalán a 274. sz. „Fe- 
renczy István“-cserkészcsapat tag
jai serényen munkálkodnak. Való
színű, hogy a pályát újév első 
napján üzembe is helyezik. Derék 
cserkészeink Mát r a i - Makov i t s  
Jenő parancsnok vezetése mellett 
nemcsak a korcsolyapályát, hanem 
az öltözőket is átrendezték úgy, 
hogy a jégsport híveit teljes ké
nyelemmel várják és fogadják 
majd a jégpályát ezidén kezelő 
cserkészek. A tagsági dijak az 
időkhöz mérten kedvezőek lesznek. 
A vezetőség az idény folyamán 
tervbevette korcsolyaversenyek és 
műkorcsolyázó-bemutató megtar
tását.

A R. Törekvés asztali-tennisz csa
pata karácsony másodnapján az Ózdi 
VTK csapatával mérkőzött a „Három 
Rózsa" nagytermében. A helyi csapat

(Molnár, Bútora, Gábor, Murányi, Kovács 
Gál) fölényesen győzött 9 :0  pont- és 
18 :0 szettaránnyal.

Atlétikai jelvényszerző versenyen
vett részt Losoncon az egy. prot. gim
názium 5 tanulója Mdndy Antal test- 
nevelési tanár vezetése mellett. Szerep
lésük sikerrel járt, amennyiben Antony 
István, lmrecze István és Kovács László 
VII. o. tanulók a bronz-, Kosztra István 
VII. és Vaskó József VI. o. tanulók pe
dig a vasérmet szerezték meg.

Irodalom.
A Tolnai Világlapja újévi száma 

gazdag tartalommal jelent meg. A leg
jobb magyar Írók novelláin, a szóra
koztató és ismeretterjesztő cikkek dús 
során, valamint a közkedvelt rovatokon 
kívül több mint száz magyar és külföldi 
kép található a népszerű képeslapban. 
Ára változatlanul a régi: 20 fillér.

Mit hoz az uj esztendő a pesti 
színházaknak? Színházi beszámolók, 
kritikák, színes cikkek, a legújabb ku
lisszamögötti pletykák, képes riportok 
egész serege követi egymást a Délibáb 
színházi hetilap legújabb számában. 
A legnépszerűbb színházi hetilap egy
ben a legolcsóbb is, mert az ára csak 
14 fillér.

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

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

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

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány-

számot kívánatra küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

A feledi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

A „Hid“ minden száma érdekes és 
taitalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelösszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára: V4-évre 6 pengő, 
félévre 12’— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára ’/*-ed évre 1'30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII.JErzsébet-körut 7.

Két vagy 3 szobás kertes

l a k á s t  keresek bárbe.
Cint a kiadóhivatalban.

ELADÓ.
250 n-öl gyümölcsös,

2300 D-öl rét.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

3236/1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Rozsnyói Kegyesalapitványi Pénztár 

végrehajtatnak Urbán László gömör- 
sidi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság utóajánlatra az újabb 
árvetést 32.000 Kcs tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a Gömörsid 
községben fekvő, s a gömörsidi 10. sz. 
telekjegyzőkönyvben A. III. 1—2 sor és 
12/a/2, 12/b/2, hrsz. alatt foglalt ház, 
udvar, kert és szántóból B. 25. szerint 
Urbán László nevén álló '/« részre 
1.687 P kikiáltási árban elrenelte.

Az árverést 1942. évi január hó 22. 
napján délután 13 órakor Gömörsid 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki
kiáltási árnál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Bánalpénz a kikiáltási ár 10 °/«-a. 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
•/o-ára kell kiegészíteni.

Feled, 1941. évi november hó 26.

Dr. Dessewffy Árpád s. k.
vezető kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül : 

Aláírás.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


