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Karácsonyi
jité k u jd o n s á g o k ,
gyerm ekszánkók

Kertsilm él.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz 56. 

L a p z á r ta  csü tör tökön  este. Kéz ira toka t  v issza nem adunk.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

R Á B E L Y  K Á R O L Y .
E l . Ö F I Z E T Í S t  D I J A K :  Egy évre 8 pengő. Fé lévre 4 pengő. 

Negyedévre 2 pengő. — Egyes sz&m ára  20 f i l lé r .

K ü lfö ld re : Egy évre 12 pengő.

Tettre vált ígéret.
A debreceni Kossuth-szobor 

mellékalakjaiként két örökkévaló 
magyar figurát mintázott meg az 
alkotó-művész. Egyik a daliás, 
marcona katonafiu, aki mundéro- 
san, kezében a szabadság lobo
gójával indul harcba, háborúba. 
Megy orosz ellen és minden ide
gen ellen védeni ezt a hazai földet. 
Mellette ott áll egy ráncosarcu, 
hajlotthátu, öreg parasztasszony — 
az örök magyar édesanya. Egyik 
kezével magához húzza szive magzat
ját. Simogatja, marasztalja, vissza
tartja szerelmetes gyermekét. De 
a másik kezével tolja, küldi, hiszen 
— ott van az arcán az aggódás 
mellett a büszkeség, — hogy menni 
kell, engedni kell, mert ezt a fiút, 
az ö gyermekét a Haza szólítja el 
anyai kebléről.

így volt ez ezer éven át. így 
van ma is, amikor azt a ráncos
arcu, fejkendős édesanyát úgy 
hivják: — hadigondozott. A kü
lönbség a múlt és jelen között 
csak annyi, hogy szimbolikus 
alakjuk mögé ma oda áll az egész 
nemzet s a harcba igyekvő honvéd 
homlokáról letörli a legsúlyosabb 
gond redőit. Beváltja azt a foga
dalmat, amelyet Kecskeméten Kállay 
Miklós miniszterelnök tett a szovjet 
frontra induló magyar katonák előtt, 
mikor azt mondotta: „soha sem 
feledkezünk meg rólatok és hozzá
tartozóitokról".

hogy elég. Ha viszont a magyar 
honvéd áldozatát, kihűlő vérét, 
égbeszálló hősi lelkét tekintjük, 
úgy érezzük, hogy még mindig 
kevés. Kevés pedig azért, mert 
hiányzik hozzá a magyar társa
dalom önkéntes áldozatvállalása.

Ez a magyar társadalom, vagy 
legalábo is annak bizonyos rétegei 
még nagyon sokszor nem akarják 
megérteni, hogy mit köszönhetnek 
ők a katonának, aki a jeges szél
ben, a szarmata síkság dermesztő 
hóviharában ott áll az Antikrisztus 
országa szélén s őrködik, hogy 
az itthoniaknak legyen nyugodt 
otthona, temploma, ringó bölcsője,

Visszahúznák a szivükkel és mégis 
tolják az egyik kezükkel.

Ezekről a magyar asszonyokról, 
fényesszemü gyerekekről nem fe
ledkezhet meg a társadalom sem. 
Nemcsak azért, mert igenis, még 
van mit áldoznia, nemcsak azért, 
mert az ő segítésük magyar kö
telesség, hanem azért sem, hogy 
itt mindenki érezze: ez a harc s 
annak minden terhe, következménye 
nem állami feladat, hanem az egész 
magyarság, az egész nemzeti tár
sadalom legszentebb ügye. Itt most 
nem csupán az állam, az ország 
van veszélyben, hanem minden: 
a kuitura, a kereszténység, a be
tevő falat, az egyéni kényelem s 
túl azon minden magyar élete, 
egzisztenciája. Ezt a terhet nem 
viselheti csak a katona és csak

kenyere, meleg szobája. Sokan . családin Fhhől részt kell
zúgolódnak, mikor le kell mondani “ ‘ S S ? -  k . . .
egyes élvezeti cikkekről. Mások 
háborognak, ha a munkahelyen, a 
gyárban, a vasulépitésnél keveseb-

vállalni mindenkinek, önként, sza 
badon, gondolkodás nélkül.

A magyar állam és a kormány
bet kapnak napi öt deka szalonná- beváltották a fogadalmat. S most 
val. Csak a hü katonafeleségek, a itt az ideje, hogy a fronton álló 
könnyesszemü magyar édesanyák honvédre gondolva, az „édes“ 
nem keseregnek. Pedig ők azt könnyes arcát látva, a magyar 
adják oda, ami drágább a nyest- társadalom is tettekkel bizonyítsa:} 
prémmel, a fényes brilliánsnál, a soha, de soha nem feledkezik meg 
fütött szobánál, a kényelemnél, még azokról,akik érettünk élnek, érettünk 
a kenyérnél is: a férjüket és fiukat, halnak s mindent érettünk áldoznak.

Az egész országgal együtt forró 
szeretettel ünnepelte meg Rimaszom

bat a Kormányzó Ur névnapját.
Az ígéret, ime, tettre változott. 

A magyar kormány nem feledke
zett meg az öreg édesanyákról, a 
katonatermő méhü asszonyokról, 
hitvesekről és hozzátartozókról. 
Száz, sőt százötven százalékkal 
felemelte a hadisegélyeket. Meg
adta a legtöbbet, amit a Trianon
ban lerongyolt állam, az uj világ
háború anyagi és pénzügyi erő
próbáját álló magyarság adhat. 
Igaz, nem soknak látszik az a 
40—50 pengő, amelyet a bevonult 
katona felesége kap, de ha hozzá
vesszük, hogy egy négygyermekes 
asszony már 150 pengő körüli 
összeget kaphat kézhez, nyugodtan 
lehet mondani, hogy — kiváltképen 
faluhelyt — a család megélhetése 
nincs többé veszélyben. Legalább 
is távolról sem olyan súlyos a 
helyzet, mint volt az első világ
háború idején, amikor a hadise
gély csak töredékrészét alkotta a 
mostaninak. Ha tehát az állam 
teljesítőképességéhez mérjük a ha
disegélyt, akkor azt mondhatjuk,

Az egész ország hódolatos és 
rajongó tisztelettel ünnepelte meg 
vitéz nagybányai Horthy Miklós 
december 6-i névünnepét. Rima
szombat városa is zászlódiszbe öl
tözött e napon, s a mai komoly 
időkhöz mérten minden külsőség 
nélkül, de szivében és lelkében 
forró szeretettel s őszinte hálával 
csatlakozott Magyarország népének 
ünnepi megnyilvánulásaihoz.

Az ünnep előestjén a Hősök Em
lékműve előtt, a Horthy Miklós- 
téren folyt le a cserkészifjuság rö
vid ünnepsége. A magyar cserkész
mozgalom országos megmozdulás 
keretében ünnepelte fővédnökének, 
a Kormányzó Ur Őfőméltóságának 
névünnepét. December 5-én, szom
baton délután 5 órakor Budapesten 
a Hősök-terén 5000 cserkész sora
kozott fel, ugyanakkor az ország 
minden részében a hősi emlékmű
vek és az országzászlók előtt ezer 
és ezer cserkész tett hitet a cser
készeszmék mellett és hallgatta meg 
az országos főcserkésznek rádión

közvetített parancsát. A rimaszom
bati cserkészcsapatok Mátrai-Ma- 
kovits Jenő kerületi iigyvezető-cser- 
késztiszt, Smid Lehel, Szabó István, 
Sinka Aladár parancsnokok és Kis
faludy Lajos segédtiszt vezetése 
mellett vonultak tel a Hősök Em
lékműve elé. A budapesti ünnep
séget a tér egyik házának erkélyén 
hatalmas rádió közvetítette. Ennek 
keretében vitéz nagybádoki Farkas 
Ferenc m. kir. vezérőrnagy, orszá
gos föcserkész mondott hazafias 
lendületű beszédet. Elsősorban üd
vözölte Magyarország Kormány
zóját, megemlékezett vitéz nagybá
nyai Horthy István hősi haláláról, 
majd felolvasta .azt a parancsot, 
amely valamennyi cserkésznek kö- 
tölességévé tette, hogy

a niostai időkben fokozott erő
vel küzdjön a társadalmi gyön- 
geségek és hibák ellen. Fel
hívta a cserkészeket arra, hogy 
a háború által sújtottakat, szen
vedőket és nélkülözőket min

den eszközzel támogassák.

Majd az országos főcserkész meg- 
gyujtotta a „szeretet tüzét“. Ebben 
a pillanatban Mátrai-Makovits Jenő 
cserkésztiszt hasonlóan máglyát 
gyújtott és itt is, mint az ország 
minden részében a cserkészek fák
lyát gyújtottak és a fáklyalángok
ból formált „H“ betű kialakításával 
szimbolizálták azt, hogy az egész 
ország ifjúsága lángoló szeretettel 
fordult Budavára felé, ahol Ma
gyarország Főméltóságu Kormány
zója bizonyára meghatott lélekkel 
fogadta a magyar jövő reménysé
geinek őszinte szívből fakadt tiszta 
hódolatát.

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 
keresztény templomokban hálaadó 
istentiszteletek folytak le, amelyen 
dr. runyai ’Sóldos Béla főispán, dr. 
Horváth Árpád alispán és Éva 
László polgármesterrel az élen meg
jelentek a város katonai, társadalmi 
hatóságainak vezetői, a társadalmi 
intézmények kiküldöttei, valamint a 
helyőrség tagjai, a leventék, cser
készek és az iskolák ifjúságai. A 
lelkészek a szószékről méltatták a 
nap jelentőségét és imáikban kér
ték, hogy a magyarok Istene még 
hosszú ideig egészséggel, erejének 
és bölcsességének teljében, öröm-1 
ben és boldogságban tartsa és áldja 
meg Magyarország nagyurát.

Vasárnap délben a Magyar Tű- 
harcos Szövetség rimaszombati cso
portjának választmánya a város
házán diszülést tartott. Dr. Istók 
Barna elnök hódolatos szavakkal 
emlékezett meg a tűzharcosok leg
felsőbb védnökének névünnepéről. 
Méltatta vitéz nagybányai Horthy 
Miklósnak elévülhetetlen ország- 
gyarapitó és nemzetépitő jelentő
ségét, s azt a szeretetteljes kapcso
latot, amely a világháború legendás 
hőse és annak katonái között fenn
áll. A megjelentek viharosan él
tették Magyarország Kormányzóját.

A z állami elemi fiunépiskola tan
testülete szombaton délután ünnep
ség keretében emlékezett meg vi
téz nagybányai Horthy Miklós Kor
mányzó névnapjáról. Babitsné- Mis- 
kolczy Márta tanitónő méltatta az 
ünnep jelentőségét. Utána Szabó 
István tanító a „Szomorú köszöntő" 
cimü hazafias verset szavalta el 
nagy hatással. Ez alkalommal mu
tatkozott be az iskola énekkara 
kedves és összhangzatos magyar 
dalaival. Ugyancsak a Miklós-napi 
ünnepségekhez kapcsolódott
az állami elemi leánynépiskola 

jótékonycélu előadása is,
amely vasárnap délután a Polgári
kor nagytermében folyt le nagy-
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számú érdeklődő közönség előtt. 
A  nemes célú rendezés az államfő
iránti tisztelet jegyében egyesítette 
a Mikulás-napi örömöket is. Szivet 
és lelket gyönyörködtető volt a csil
logó fehér télben a gyermeki lel-; 
kék szinpompás kivirágzása, amely 
szavalatokban, dalokban, táncokban 
és kis jelenetekben jutott nagy tet
szést aratott kifejezésre. A rendkí
vül nívósán összeállított műsor ke
retében az iskola valamennyi kis 
növendéke kisebb-nagyobb szerepet 
kapott. Bámulatraméltó volt az a 
bátorság és öntudat, amellyel a kis
lányok feladatukat megoldották. 
Nem egy közülök már most csil
logtatta színjátszó tehetségét. Bá
josak, ennivalóan édesek és talpra
esettek voltak, s mindannyian egy
forma dicséretet érdemelnek meg. j 
A legnagyobb elismerés illeti azon
ban a SzakaiI Lenke igazgatónő 
vezetése mellett működő tanítónői 
kart, amely a gyermeki lelkekből

ki tudta aknázni az ott elrejtőzött 
szépségeket. Az ügyes szavalatok, 
a kitünően megrendezett jelenetek 
közül magasan kiemelkedett a kis 
„Gyöngyösbokréta" és a Magyar 
Bethlehem, amelyek nemcsak új
szerűségükkel, hanem a felnőttek
nek is becsületére váló kivitelükkel 
elragadtatták a nézők szivét és lel
két. Aminthogy üditő jelenségek
ként hatottak a szebbnél-szebb ma
gyar ruhácskákba, az angyal lep
lekbe, a fehér s a szivárvány szi
liekben pompázó krepdesinekbe öl
tözött kedves apróságok. Büszkék 
lehetnek rájuk azok, akik őket nagy 
akarattal és nem kevesebb fáradt
sággal betanították és hálásak le
hetnek értük nekik a szülők, akik 
ezen a délutánon láthatták, hogy a 
rimaszombati állami elemi leány
népiskola tanítónői nemcsak nevelni 
tudják a gyermekeket, de annak 
lelki szépségét ápolni és fejleszteni 
is képesek.

Váltsuk meg a karácsonyi és újévi üdvözléseket!
Békés években karácsony és 

újév előtt az üdvözlő levelek száz
ezreit kézbesíti a posta az egymás
tól távolélő rokonoknak és ismerő
söknek. Egy vagyon, amit ilyenkor 
levelezésre elköltenek az emberek.

Nyugodt, normális időkben he
lyénvaló az ilyesmi, de ma, amikor 
körülöttünk lángokban áll a világ, 
meg kell gondolnunk, hogy mire 
költsük a pénzünket.

Anyagiakkal fel sem mérhető az 
a hősi áldozat, amit édes fiaink 
hoznak értünk a végtelen orosz 
mezők poklában a keresztény kul
túra legádázabb ellenségével vívott 
gigászi harcukban.

Az övéké kell, hogy legyen min
den gondolatunk és minden fillé
rünk. Csak megszokásból ne pa
zaroljuk hát pénzünket a felesleges 
karácsonyi és újévi üdvözlésekre, 
váltsuk meg azokat és az igy meg

takarított pénzt ajánljuk fel hős 
honvédeink karácsonyára a Vörös- 
keresztnek.

Csak az ő javuk lebeghet sze
meink előtt minden cselekedetünk
ben. Az ő javuk pedig azt kívánja, 
hogy mindent csak értük tegyünk.

A karácsonyi és újévi üdvözlé
sek megváltása nemcsak tekinté
lyes összeget eredményezne a fenti 
nemes célra, de a mai súlyos hely
zetben nagy papiros megtakarítás
sal is járna és megkímélné a pos
tát attól a munkatorlódástól, ame
lyik a honvédségi szeretetcsoma- 
gok idejében való expediálására is 
hátrányt jelentene.

Kér. Testület közleménye. Ez utón 
is felhívjuk kartársainkat, hogy úgy az 
üzleteikben, mint a kirakataikban el
helyezett árukat saját érdekükben is 
pontosan lássák el árcédulákkal.

A Testület Vezetősége.

A Kormányzó Urat ünnepelte és Szent Erzsébet 
emlékét idézte fel a női Oltáregyesiílet ünnepi

délutánja.
A Miklós-flapi ünnepségekkel 

kapcsolatban folyt le december 5-én, 
a női Oltáregyesület Szent-Erzsé- 
bet délutánja.

Városunk ezen hitbuzgó, s a 
jótékonyságot csöndben munkáló 
női egyesületének immár hagyo
mányossá vált adventi estélyei min
denkor egy nemes gondolat jegyé
ben akarják emberbaráti céljukat 
megvalósítani. A tavalyi Boldog- 
Margit-kultusz után a háborús idők 
szelleméhez szinte odakivánkozott 
az Árpádház másik istenfélő király
leányának : Szent Erzsébetnek ün
neplése. Az egyházi vonatkozáshoz 
járult most a magyar Államfő iránt 
érzett mélységes hódolat és ragasz
kodás kifejezése magas névünnepe 
alkalmából. Mindkét vezérfonalat 
pedig összekötötte a mostani idők 
legfőbb követelménye:

az összefogás és a felekezeti 
egyetértés szükségessége.

Ez a tényt bizonyította az előadás 
közönsége is, amelynek soraiban 
társadalmi- és felekezeti különbség 
nélkül ott láttuk az egyházak és a 
polgári hatóságok vezetőit, az is
kolák igazgatóit és az Oltáregye
sületek női és férfi tagjait nagy
számban.

A Kormányzó Ur arcképével és 
virágokkal díszített színpadról Ta- 
riska Lajosné, az Oltáregyesület 
közszeretetben álló elnöke üdvö
zölte a megjelenteket. Melegen érző 
asszonyi szívvel megirt, költői for
mába öntött, s hazafias lendületű 
szép beszédében hangsúlyozta, hogy 
23 év óta nemcsak a gyermekek 
öröme a Miklós-nap, hanem az 
egész magyar nemzeté is. Lelkes 
szavakkal méltatta vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós egyéniségét, a 
hála és hódolat érzéseit tolmácsol
ván a budai Vár fennköltlelkü la
kójának. Az ő szellemében össze
tartásra és testvéri közösségben 
való egyetértésre hivta fel az egész 
társadalmat. Majd kegyeletes lé
lekkel emlékezett meg a Kormány
zóhelyettes Ur hősi haláláról és az 
Isten áldását kérte a harctéren 
küzdő fiainkra. Végül idézte Szent 
Erzsébet szellemét, akinek jótékony
sága kell, hogy a mai idők példa
képe legyen. Á nagy hatást keltett 
beszéd után kezdetét vette a válo
gatott müsoru ünnepség, amelyet 
az egyesület ügybuzgó elnöknője 
készített elő az Oltáregyesület ve
zetősége élén és a Széman-Intézet 
kedves nővéreinek segítségével.

Elsőnek Vaskó Gyuláné alelnöknő 
kellemes és szépen iskolázott hang
ján egy megható háborús dalt éne
kelt el, nagy tetszést aratva. Majd 
„Adjatok kenyeret" címen Blaskó 
Máriának szociális tartalommal telt 
kis darabját adták elő a Széman- 
Intézet növendékei. A főszerepek
ben Fábián Mária, Göldner Márta, 
Gábor Vali, Mariányi Erzsébet és 
Dolinszky Edit tűntek ki üditő fia
talságukkal és ügyes játékukkal. 
Szent Erzsébetet Kontúr Erzsébet 
személyesítette meg.

Babala Lenke és Dolinszky Edit 
hatalmas tetszést aratva — dalket
tőst adtak elő. Az előbbi finom 
koloraturáju és az utóbbi kellemes 
alt-hangja pompásan összecsengett. 
A kedves dal hatását nagyban fo

kozta a két tehetséges énekesnő 
szemetgyönyörködtető megjelenése.

Ezután került sor az est fény
pontjára, az Erzsébet élőképre. 
„Magyar asszonyok a történelem
ben" cimniel özv. Halász Istvánná 
Stolcz Erzsébet rendkívül érdekfe- 
szitő előadást tartott nagy névro
konairól, a magyar történelem^ fe
lejthetetlen emlékezetű Erzsébeljei- 
ről. Szavainak illusztrálására meg
jelentek a legendás női alakok, aki
ket négy sugárzó szépségű és el
ragadó megjelenésű fiatalasszony 
személyesített meg. A nagyszerűen 
és hatásosan beállított élőképekben 
a rózsákkal csodáttévö Szent Er
zsébetet dr. Tóth Mátyásné, az 
alamizsnát nyújtó várurnőt Szabó 
Istvánné, Mátyás király anyját, Szi
lágyi Erzsébetet Vöröss Cirillné, 
a tragikus sorsú Erzsébet királynét 
pedig dr. Dóczi Andrásné ábrázol
ták szinte korélethüséggel. Az 
egyes élőképeket szavalatok és éne
kek kisérték, amit Vaskó Gyuláné, 
Bartáky Éva, Fábián Éva és Ba
bala Lenke adtak elő. Az élőképek 
lenyűgöző erővel hatottak és meg
érdemelt tapsokat arattak. Végül 
az „angyalok kara" és a magyar 
gyermeki lélek hódolt Magyaror
szág Nagyasszonyának Valló Zita 
egy ugyancsak szinipompás élő
képében. Az ennivalóan édes leg
kisebb aranyhaju angyalkától kezdve 
a főangyalig, orgonasípszerűén he
lyezkedtek ei a kisebb-nagyobb 
„angyali" leányzók. Jól betanított 

i vallásos énekek és ügyes szavala
tok (Bajkai Nelli és Petkó Zoli) 
emelték tetőpontra a vallásos és 
hazafias hangulatot. Befejezésként 
dr. Bányai József ginin. tanár, az 
Oltáregyesület népszerű igazgatója 
mondott zárószót. Kiemelte, hogy 
az Oltáregyesület tagjai ezúttal is 
példáját adták a kötelességteljesi- 
tésnek és áldozatvállalásnak. Szent 
Erzsébet szelleme kell, hogy át
hassa ma az egész magyar társa
dalmat :

tudjon minél többet adni és
dolgozni a magyar közösségért.

Hálás köszönetét és teljes elisme
rését fejezte ki a jól sikerült délu
tánért, elsősorban az egyesület 
ügybuzgó elnöknőjének, Tariska 
Lajosnénak az erkölcsi és anyagi 
sikerért, vele együtt mindazoknak, 
akik ehhez fáradtságos teljesítmé
nyükkel hozzájárultak.

A magyar imádság eléneklésével 
végződött a bensőséges, gazdag 
élményt nyújtó szép délután.

A Rimaszombat és Vidéke Jóté
kony NőegyesQletének rendezésé
ben álló háziipari kiállítás Horlhy- 
tér 3. szám alatt vasárnapig, folyó 
hó 13-ig közkívánatra meghosszab- 
bitatolt. — Vasárnap 9—1 óráig 
a helyben működő és a jótékony- 
célt megértéssel szolgálni akaró 
színtársulat áldozatkész tagjai se
gédkeznek az eladásnál élükön 
Galeita Ferenc igazgatóval a köz
kedvelt színművészek Rácz Lili, 
Váczy Kató és Pdljfy György, kik 
a látogatóknak megemlékezésül név
aláírásukkal is kedveskednek.



1942. december hó 13. G ö m S r 3.

Ára P. 6-80 az alábbi cégek árusítják. 
Jávorszky István Horthy M. tér 
Pillár József üvegkeresked, '
Juraskó Gabriella
Wirtschaffter Adolf porcellánkereskedés 
Rábely József könyvkereskedés 
Kaloesay Gyula órás 
Marossy József könyvkereskedés

Dallal köszönt...
Mester, a rimaszombati Éneklő 

Ifjúság 60-ik születésnapod alkal
mából. Dalból fon babérfüzcrt hom
lokodra táborod, dalaidból, ősi 
magyar dalokból. Dallal, ifjú ta
vaszdallal köszönt téged, Mester, 
a hajnal, a jövő, a csúcson.

Mester, babérkoszorúnkat a hála 
virágaiból fontuk. Hogy te valóban 
ki vagy s mit adtál, azt mi Trianon 
fiai tudjuk, akik a 20 év magyar 
tragédiáiban magyar szenvedései
ben rádöbbentünk, hogy egyetlen 
és egyedüli menedékünk és ments
várunk a nép, a népi szellem, népi 
kultúra, népi gondolat és te, ezt 
ápolod, te ennek örök létében hi
szel, ennek messianizmusával jössz. 
Mester köszönjük néked, hogy 
megnyitottad a magyar sziveket, a 
kakukfüves, pipacsos magyar me-| 
zők, a zsongó-kalásztenger, a sej
telmesen fuvalló szellő, az álmodó 
Tiszapart sejtető morajlása előtt. 
Köszönjük, hogy a szemekről le
szakítottad a hólyagot, a szenti
mentális romantika hazug mezét 
s megmutattad, hogy mi igaz, mi 
ősi, mi szent és magyar. Mester 
a magyar Jövő köszöni szakadat
lan munkádat a magyar népzene 
megmentése, a magyar népiélek 
megmentése érdekében. De külön 
köszöni néked azokat a müveidet, 
amelyet a rimaszombati Éneklő 
Ifjúságnak Írtál, s a megszállás 
utolsó éveiben a te földből fogant 
magyar múzsád uj hitet, uj kitar
tást, uj lendületet öntött magyar 
ifjúságunk szivébe.

Mester babérkoszorúnk a buz
dítás koszorúja. Mester ne tedd le 
a lantot. Ne vondd el lelkedet a 
magyar földről, múzsádat a ma
gyar szivektől, szivedet a magyar 
jövőtől. Alkoss, építs, nevelj! Da
lolj, hogy dalra kéljen a magyar 
lövő.

Köszönt, áldott életedre a ma
gyar Jövő áldását kéri

a rimaszombati Éneklő Ifjúság.

A g y  to ll olcsón!
T a rka  to l l  70 f i l lé r  jobb 1 £0, szürke vegyes 
2-40, jobb  3-—, még jo b b  3 40, finom szürke 4 —. 
Fehéres fo s z to tt l ib a to ll 5 50, jobb fehéres 6 50, 
még jobb fehér 7-50, k im o n d o tt jóm inőségü 
8 50, pehelyest 10-— pengőtől szállít 5 kilós 
papirzsák-csomagolásban bérm entve, utánvéttel. 
T isz tv ise lő knek  3°/. kedvezmény V A R G A  
A N T A L  á g y to llv á lla la ta , K iskunfé legyháza, 
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A  R im aszom bat és Vidéke Jé té k o n y N őegyesület 
karácsonyi se gélyosztása,

H ÍR E K

A  M a g ya r Kötelességteljesités 
M o zgalm a

indult meg országszerte a Kor
mányzó Úr névünnepén. A moz
galom az áldozatkészség, fegyel
mezettség, általában a mai nehéz 
időkben méltó komoly magyar ma
gatartásnak igyekszik megnyerni 
az ország népét. „Áldozat, Munka, 
Fegyelem“ a Magyar Kötelesség
teljesités Mozgalmának jelszava, s 
a mozgalom tagjai ezt igyekeznek 
bevinni a ma követelményeinek 
megfelelöleg fokozottabb mérték
ben a magyar életbe.

A mozgalomnak jelvénye is lesz, 
amelynek árát a Főméltóságu Asz- 
szony téli inségakciója javára for
dítják. Minden igaz magyar ember 
csatlakozzék a mozgalomhoz és 
viselje annak jelvényét.

Házasság. Benkovits Klára, a rima- 
szombati ifjúság volt kedvelt tagja, 
Benkovits Gyula biztosítási főtitkár, 
lapunk régi szerkesztőjének leánya és 
dr. Ga/dntha György orvos, városunk
ban is jól ismert kiváló sporlférfi, dec. 
16-án szerdán délután fél 6 órakor a 
kassai evangélikus templomban tartják 
esküvőjüket.

— Eljegyzés. Bokor Vera Rimaszom
bat és Barabás István Gyöngyös je
gyesek. (M. k. é. h.)

Mint már jelentettük a Rimaszom
bat és Vidéke Jótékony Nőegyesü
let áldozatos lelkű hölgy tagjai a 
város szegényei és a hadbavonul- 
tak hátramaradottjai részére gyűj
tést indítottak a városban. A gyűj
tés eredményéről későbbi alkalom
mal fogunk megemlékezni, most 
csak annyit jegyezünk fel, hogy az

igen szép eredménnyel végződött. 
A Nőegyesület az adományokat az 
Ipartársulat székházának nagyter
mében osztja ki folyó évi decem
ber hó 22-én délután 3 órakor. Kí
vánatosnak tartjuk, hogy azon a 
város társadalmának vezetői minél 
nagyobb számban jelenjenek meg.

Felsőházi tagot választ Gömör 
megye törvényhatósága. Dr. runyai 
’Sóldos Béla főispán Gömör és Kishont 
vármegye törvényhatósági bizottságát 
december 17. napjának déli 12 órájára 
rendes közgyűlésre hívta össze. A köz
gyűlés elsősorban meghallgatja dr. Hor
váth Árpád alispán időszaki jelentését, 
utána választás utján a magyar ország
gyűlés felsőházába egy rendes és egy 
póttagot küld ki, majd letárgyalja a 23 
pontból álló tárgysorozatot. A közgyűlés 
előtt d. e. 11 órakor a törvényhatósági 
kisgyülés tartja meg rendes havi ülését.

Éva László kitüntetése. Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzója nov.
7-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
Éva László polgármesternek a Nemzet- 
védelmi Keresztet adományozta elis
meréséül annak az önfeláldozó és ha
zafias magatartásnak, amelyet Éva 
László, mint szolgabiró Baranya me
gyének a jugoszlávok által való meg
szállása idején élete veszélyeztetésével 
tanúsított. A polgármester megérdemelt 
kitüntetése a városban őszinte örömet 
keltett. Ugyancsak a Nemzetvédelmi 
Kereszttel tüntette ki Magyarország 
Kormányzója a csehszlovák megszállás 
alatti nemzethü magalartásukért dr. 
Hizsnyay-Heinzelmann Béla m. kir. 
gazdasági főtanácsos, licei nagybirtokost, 
Beélik Viktor alsóvályi földbirtokost, 
Dapsy Árpád szkárosi földbirtokost, 
néhai dr. Dapsy Bélát (Szkáros), Ba- 
iásfy József vármegyei irodasegédtisztet, 
Csorba Kálmán pelsőci községi jegyzőt, 
Demeter István sajószentkirályi és Ba
csó Gyula rimasimonyi gazdálkodókat.

Előadás Rimaszombatról a rádió
ban. December 14-én, hétfőn délután 
három óra ötven perces kezdéssel „Ri
maszombat és Gömör" címmel, előadást 
tart a rádió I. hullámhosszán Szombathy 
Viktor Rimaszombatról, az „Ahol gyer
mek voltam" ciklusban.

Továbbra is el kell fogadni az öt
pengős ezüstpénzt. Illetékes helyről 
felhívják a közönség figyelmét arra, 
hogy csak az egy- és kétpengős ezüst
pénzt vonták ki a forgalomból. Az öt
pengős ezüstpénz továbbra is változat
lanul forgalomban van és azokat min
denki köteles fizetésül elfogadni.

A z  Éneklő Ifjúság szereplése elé.
Vasárnap, dec. 13-án délután

5 órakor hét iskola mintegy 500 
énekese részvételével rendezi Ének
lő Ifjúságunk ünnepi hangverse
nyét, amelyről a Kassai Rádió a 
helyszínén hangfelvételt készít. A 
Rádió műsorában dec. 16-án este
6 órakor szerepel ez a felvétel 
Kassa hullámhosszán.

A hadbavonultak családjainak 
karácsonyi segélyezését célzó ön
zetlen ifjúsági munka a jelek sze

rint igen szép anyagi eredménnyel 
fog végződni, mert a jegyek na
gyobb része már is elkelt.

Az Éneklő Ifjúságnak ez az 
ötödik rádiószereplése bizonyára 
az eddigi magas színvonalon fog 
mozogni és igy közönségünknek 
újabb élményben lesz része. A 
rendezőség ez utón is kéri a kö
zönség pontos megjelenését, hogy 
a rádiófelvétel zavartalanul történ
hessen.

József királyi herceg lelt az 1. 
honvéd harckocsiezred tulajdonosa.
December 6-án, vasárnap nevezetes 
napot ünnepelt a Rimaszombatban ala
kult és jelenleg Esztergomba állomá
sozó m. kir. „József nádor" 1. honvéd 
harckocsi ezred. A Kormányzó Úr Öfő- 
méltósága az ezredet legfelsőbb elhatá
rozásával József királyi herceg, tábor
nagy tulajdonába adta. A királyi herceg 
az ezredet vasárnap ünnepélyes kere
tek között vette át. Az ünnepségre az 
ezred parancsnoksága Rimaszombat 
megyei várost is meghívta. A város 
polgármestere a város szerétét annyira 
megnyert ezredet szívélyes hangú át
iratban üdvözölte.

— Céltudatos takarékosság. Re-
ményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter 
rádiószózata felhívta az ország figyelmét 
a takarékosságra s ha a miniszteri szó
zatnak ma nagyobb jelentősége és nyo- 
matéka van mint máskor, ez azért van, 
mert a háború megnyeréséhez a takaré
kosságra és még hozzá a fokozottabb 
takarékosságra elengedhetetlenül szük
ség van az egész vonalon. Ma takaré
koskodni nemzeti kötelesség és a lakos
ság összegyűjtött fillérei milliókat és 
milliárdokat tesznek ki, melyek a takarék- 
betétek utján belekerülnek a nemzet
gazdálkodás vérkeringésébe. A takaré
kosságnak legcélszerűbb és legbiztosabb 
formája a takarékbetétek gyüjtés’e a hi
telszövetkezeteknél. Ma már átment a 
köztudatba, hogy a hitelszövetkezetek a 
reájuk bizott pénzeket kis összegű és 
mindig betáblázott kölcsöuökbe helyezik 
el, melyeknél a pénzintézetet semmiféle

veszteség nem érheti. Ezért a hitelszö
vetkezetek betéteseit a múltban sem érte 
soha semmiféle csalódás.

Még célszerűbben helyezhetjük el meg
takarított filléreinket hitelszövetkezeti 
üzletrészjegyzés utján. Ezt nem szabad 
összetéveszteni a részvény jegyzéssel, 
mert a részvény csak úgy tehető pénzzé, 
ha arra egy másik vevőt találunk, mig 
a szövetkezeti üzletrészeknél az alap
szabályokban biztosítva van, hogy azok 
száma emelhető vagy csökkenthető, sőt 
az utolsó 20.— pengős üzletrész is fel
mondható és készpénzben felvehető. Ezek 
mellett az üzletrészek hozama nagyobb 
mint a betété, a helybeli járási hitel- 
szövetkezet például az elmúlt évre 5°/o-os 
osztalékot fizet az üzletrészek után. Aki 
tehát ilyen módon helyezi el megtakarí
tott pénzét, az nemcsak jól jár, de emel
lett hazafias kötelességet is teljesít, mert 
a hitelszövetkezetek, mint a nép számára 
rendelt pénzintézetek fejlesztése első
rangú érdeke az országnak.

Részvétköszönet.
M indazoknak, k ik  fo rró n  szere te t fe le 

ségem, ille tv e  édesanyánk e lha lá lozása 
a lka lm ábó l m ély fá jd a lm u n ka t részvé
tü k k e l Igyekeztek enyhíten i, s azoknak, 
k ik  a vég tisztességtéte lén m eg je len tek  s 
kü lön  a posta tis z tika rá n a k  ezúton m on
dunk hálás köszönetét.

R im aszom bat, 1942 decem ber hó.
Dobó K áro ly  

és gyerm eke i.

Halálozás. Id. Herényi Lajos 86 éves 
korában december 3-án meghalt. Dec. 
5-én temették el nagy részvét mellett. 
Elhunytál özvegye, leánya, fia és uno
kája gyászolják.
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Irodalom.Tűzharcos élet. A Magyar Tűzharcos 
Szövetség rimaszombat! helyi csoport
jának választmánya legutóbbi ülésén 
dr. Istók Barna elnöklete mellett a sze- 
génysorsu tűzharcosok karácsonyi se
gélyezésének kérdésével foglalkozott. 
Elhatározta az elnökség, hogy a bajtársi 
összetartozás érzésének fokozására a 
jövőben minden hónapban összejövetelt 
rendez, amelyen aktuális kérdéseket 
tárgyal meg. Az első összejövetelt január 
10 éré, vasárnap d. u. a Katolikus Kör 
nagytermében tartják meg, amikor dr. 
Gabonás János vezetötiszt tart előadást, 
amelyet vita követ.

A R im aszom bati T a ka ré kpénz tá r, várm e
gyénk le g rég ib b  pénzin téze te BETÉTEKET 
kedvezd kam atozásra e ltagad  és azokból 
v issza fize téseket m ind enko r azonnal te lje s ít

A jégpálya és a nyári uszoda Ugye.
Mint értesültünk, a korcsolyapálya ke
zelését ez évben is a „Ferenczy István"- 
cserkészcsapat veszi át és hir szerint a 
pálya az ő tulajdonába is kerül. Az 
elmúlt héten egyébként Rimaszombat
ban tartózkodott az Országos Sport 
Központ megbízottja, aki a város pol
gármesterével és a Törekvés SE elnök
ségével megtárgyalta a versenyszerű 
uszoda és a strandfürdő felépítését. Erre 
legalkalmasabbnak a Széchenyi-kerttel 
szemben fekvő területet találták, ahol 
évekkel ezelőtt a városi uszoda is volt. 
Reméljük, hogy a szép terv, amiért mi 
is annyiszor szót emeltünk, valóra is 
válik és ezzel a város egyik égető kér
dése végképpen lekerül a napirendről.

Sporthír. A Levente Egyesület asztal- 
tenisz versenye az elmúlt vasárnap, 
miután a füleki csapatok nem érkeztek 
meg, elmaradt. Ma, vasárnap a LE két 
csapata Füleken játszik bajnoki mér
kőzést.

A dohánytözsdék zárórája. A m. kir. 
országos viszonylatban rendezte a do
hánytőzsdék nyitási és zárási idejét, j 
Eszerint a nyílt árusítású dohánytőzsdék 
hétköznapokon reggel 8 órától déli 1 
óráig és délután 3 órától este 7 óráig 
lehetnek nyitva. Vásárok alkalmából a 
déli szünet nem kötelező. Vasár- és 
ünnepnapokon a dohánytőzsdék délelőtt 
négy órán át, vagy pedig délután három 
órán át tarthatnak nyitva.

A „Magyar Erö“ Nyíró József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség : Budapest, VII. 
Erzsébet körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

Tökmag ellenében kiszolgá lta tott 
szappanutalvanyok.

Csak az utalványt kiállító Futura- 
bizományos községében üzlettel rendel
kező, kijelölt szappankereskedő vált
hatja be. Más községben kiállított és a 
Futura-bizományos bélyegzőjével, va
lamint aláírásával el nem látott szap 
panutalványok beváltása tilos. Ha a 
kereskedőnek a szappanutalvány való 
disága ellen bármely gyanúja merülne 
fel, köteles erről a körülményről a leg
közelebbi illetékes hatóságnál, m. kir. 
állatnrendőrségnél, m. kir. csendőrség
nél azonnal jelentést tenni.

SZÍNHÁZ. =
Szombat—vasárnap Gül Baba 

ment mérsékelten telt házak mellett, 
pedig mindenki sajnálhatja, hogy 
nem látta a „rózsák atyjának" Pálffy 
Györgynek nagyszerű alakítását. 
Ebből a férfiúból erő, tiszta művé
szet árad. Szép deli legény volt 
Gábor diák szerepében Koltai Ist
ván. Eddigi legjobb alakítását adta. 
Szépen énekelt, finoman, letisztul
tán játszott, komoly, kedves, meg
nyerő volt. Rácz Lili Leila szere
peben vasárnapi indiszpoziciója da
cára, kedvesen játszott. Sarkadi 
bácsi budai bírája sokrétű alakí
tásai között egy újabb ragyogó 
színfolt. Molnár Gyula Majkó sze

repében sokszor torzított, de álta
lában kifogástalan volt. Bárdos 
Lajos Kucsuk pasája jól megrajzolt. 
Fehér Györgyi, mint bajadér, Barcza 
Erzsi, mint odaliszk, Árvái Elek, 
Pállffy Lajos tudásuk javát adták. 
Az előadás kifogástalan, a toillettek 
szépek, a zene behízelgő volt. A 
szombati előadás előtt P. Váczy 
Kató szavalta Kun György „Ma
gyar advent" c. mélyenszántó, gaz
dag érzésű versét mély átérzéssel, 
sok drámai erővel és lendülettel, 
hittel — élményszerüen.

Kedden—szerdán a legutóbbi 
idők egyik legszebb irredenta mü- 
sordarabját a „Legyen úgy, mint 
régen volt“-ot játszották művé
szeink. Ebből a darabból indult el 
diadalmas útjára „A fenyő fenyő". 
Ebben a darabban jutott nagy sze
rephez Fehér Györgyi, ez az isten
áldotta művésznő. Csengő hangja, 
nemes játéka, bájos közvetlensége 
mindenkit megbabonázott. Pálffy 
György erőteljes volt. P. Váczy Kató 
derűs, hangulatos; Horváth Ica a 
a társulat kedves vendége, vérbeli 
színésznő, ügyes mozgású ; Molnár 
Gyula izes, somogyi huszárörmes- 
ter; Koltai István elegáns, jómodoru 
tengerész; Barcza Erzsi rokonszen
ves idegenben felnőtt magyar leány; 
Budai Júlia Somogy ősi földjéről 
szakasztott magyar nagyasszony; 
jók voltak Kertész János, Sarkadi 
bácsi, különben ez nem újság, Ár
vái Elek. A díszletek az előadást 
hangulatosan aláfestették, a zene
kar jól működött.

A utolsó hétre a közönség to
vábbi megértő pártfogását kéri mű
vészeink számára a

Színházlátogató.

Búcsúzik a színtársulat Rimaszombat 
városától, szerdán este kialusznak a ri
valda lámpái, vége a vidám estéknek, 
táncnak és dalnak. „Búcsúzni fáj“, de 
reméljük, hogy csak rövid időre szól ez 
a búcsú és Galetta Ferenc színtársula
tát, amelyet úgy szivébe zárt a közön
ség, jövőre ismét itt üdvözölhetjük igaz 
szeretettel és régi melegséggel. Utolsó 
pár előadásaival még legvidámabb da
rabokkal és nagyszerű előadásokkal 
akarja az igazgató a közönség támoga- 

i tását meghálálni.

Az utolsó hél műsorai
Szombaton este, vasárnap d. u. és este 

az elmúlt évek legszebb és leghangu
latosabb operettét, a „Csavargólány“-t 
hozza színre a társulat. Tele van hu
morral és nagyszerű táncokkal ez a ra
gyogó zenéjü operett, amelyben a tár
sulat legjobbjai lépnek fel. — Hétfőn 
este közkívánatra a szezonban legna
gyobb sikert aratott operettben Erdélyi 
Mihály: „Aranysárga falevél“-jében bú
csúzik az operett-együttes. Rácz Lili, a 
kis szőke szubrett, aki örökre belopta 
magát a rimaszombati közönség szivébe, 
Pólyák Vácy Kató, a kis pacsirta gyö
nyörű ruháival, a széphangu kedves Fe
hér Györgyi és a tehetséges Budai Jú
lia, a dalias Koltai István, a csupasziv 
Pálffy György és a mókák nagymesterei: 
Molnár Gyula, Árvái Elek és Bárdos 
Lajos ebben a darabban nyújtják át — 
mint kedves ajándékot — a jókedv és 
a tánc utolsó virágcsokrát. Az előadás 
filléres helyárakkal folyik le.

Kedden este Bókái János itt is nagy 
sikert aratott: „Feleség cimü darabját 
adják közkívánatra az eredeti szerep- 
osztásban. — S végül szerdán este bu- 
csuelőadásként Vaszary János pompás 
humoru vigjátéka, az „Ártatlan vagyok" 
az utolsó müsorszám. A kitűnő iró egyik 
legjobb alkotása Budapesten már négy 
hónap óta állandóan műsoron van és az 
Andrássy-uti színházban most érte el 
150. előadását. Nagy költséggel szerezte 
meg Galetta Ferenc a darab előadási 
jogát, de vidámsággal és jókedvvel akarta |

tompítani a búcsú fájdalmát. Ennek adnak 
hangot Galetta Ferenc igazgatónak hoz
zánk juttatott, Rimaszombat közönségé
hez szóló bucsusorai:

„Most, hogy előadásaim sorozatát be
fejezem, hálatelt szívvel mondok köszö
netét a város vezetőségének, amely 
annyi megértéssel és jóakaratu szeretet 
tel igyekezett elhárítani a mai nehéz 
időkben a gondokat a színház zavarta
lan menetében, a hatóságoknak, akik 
megértéssel voltak irányomban, a sajtó
nak mely jóbarátként és a magyar kul
túra őrzője gyanánt nézte és bírálta a 
munkánkat és végül a város általam 
nagyrabecsült és szeretett közönségének, 
mely áldozatos magyaros vendégszere
tettel tette lehetővé azt, hogy ilyen hosszú 
időt tölthessünk körükben. Utam bár
merre vezet, sorsom bárhová visz: ezt 
a várost, mint második otthonomat soha 
sem fogom elfelejteni és ha csak lehet 
ide mindig és mindenkor vissza jövök.

Isten áldását kérve mindenkire a vi
szontlátás reményében hazafias szeretet
tel köszön el

Galetta Ferenc színigazgató 
és társulata“.

Mi hosszan és melegen megrázzuk 
Galetta Ferenc szinigazgató és szintár 
sulata minden egyes tagjának a kezét 
és kendőt lobogtatva köszöntsük : a ma
gyar kultúra szolgálatában továbbra is 
szerencsés utat. A viszontlátásra I

Nemzeti filmszínház.
A jövő héten két kitűnő magyar film- 

újdonságban gyönyörködhet a mozgó
képszínház közönsége. Most szombaton 
és vasárnap Herczeg Ferenc világhírű 
regényének, a „Gyurkovics fiuk“-nak 
filmváltozatát láthatjuk. Az öt deli fia
talember pompás története telve van de
rűvel, bonyodalmakkal és édes-bus sze
relemmel. Főszereplői a legjobb magyar 
színészek, az élen Simor Erzsivel, Tu- 
ray Idával, Szilassy Lászlóval és Rajnay 
Gáborral. Mellettük Puskás Tiborral, 
vitéz Benkő Gyulával és sok más ifju- 
tehetséggel ékeskedik ez a szórakoztató 
filmalkotás. — December 14-én, hétfőn 
és 15-én, kedden kacagtató német tár
sadalmi vígjáték fut a vásznon : „Hurrá, 
itt a tavasz !“ címen.. Főszereplői Magda 
Schneider és Günther Lüders. — 16-án, 
szerdán és 17-én, csütörtökön a legsi
kerültebb német expediciós film, a „Gyil
kos vadon", kerül sorra. Az „Amazon"- 
folyó csodáit tárja elénk ez a csodála
tos film, amely a nézők számára örökre 
felejthetetlen marad.— December 18 án 
pénteken este a legújabb magyar irány
filmet, a Budapesten még ma is telt 
házakat vonzó „Harmincadikját mutatja 
be a filmszínház, mely költséget nem 
kiméivé szerezte meg Páger Antal leg- 
parádésabb alakítását. Kerecsendi-Kiss 
Márton bicskei tanító irta a film szöve
gét és benne a magyarság egyik legsú
lyosabb kérdését: a tanyai iskoláztatást 
tette egy forró levegőjű dráma közép
pontjába. Páger Antal önmagát múlja 
felül a tanító szerepében. Mellette Pel- 
sőczy Irén, Árpád Margit, Juhász József, 
Sontlay Artúr, Makláry Zoltán és Pethes 
Ferenc játszák a főszerepet.

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 '/révre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.

A „Hid“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg 
Egyes szám ára: 50 fillér.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

F o r g a l m a s a b b  h e ly e n  e g y

üzletrész kiadó.
Érdeklődni lehet Németh Lajos ingatlau 
ügynöknél Rimaszombat Kossuth Lajos-n.

Előkelő biztositó intézet keres 
a biztosítási szakmában jártas

sággal bíró

üzletszerzőt
fix fizetéssel, köitséghozzájáru- 
lással és jutalékkal. Részletes 
ajánlatokat „Fixállás" jeligére 

a kiadó továbbit.

4 középiskolát végzett, 14 évet 
betöltött egészséges fiú

ta n u lt in a k  f e lv é t e t ik
Rábely Károly könyvnyom
dájában.

E g y  jó  k arb an  lev ő

kereszthuros zongorát vagy 
pianinót ve sze k .

Cim : Alexy Sándor Losonc, Kisvarga- 
utca 13. 2-2

RÁBELY KÁROLY | | |
könyvnyomdája és könyvkötészete w

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9 .  szám. A lapita tott
Telefon : 56. 1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 
kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 

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

Szakaszlajstrom, Igazolvány és Levelezőlapok.

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


