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i t e t
A magyar honvéd, mint annyi

szor megpróbáltatásokkal teli ezer 
éves történelmünk során, megint 
erejét és számát meghaladó hősi 
feladat és teljesítmény elé került. 
Messze hazájától, idegen éghajlat, 
minden ideget és lélekjelenlétet 
próbára tévő viszonyok között küzd 
és harcol valamennyiünk biztonsá
gáért. Elszántsággal és bátorság
gal akkor is, amikor a túlerőben 
lévő, roppant ellenség arányait a 
sürü nehéz orosz köd fátyolozta be 
előtte. A magyar honvéd, mint azt 
a múlt vasárnapi hadijelentés kö
zölte, ebben a szörnyű köd okozta 
veszedelemben is megőrizte józan 
lélekjelenlétét, hitét és kitartását; 
akkor is, amikor a túlerő vissza
vonulásra kényszeritette. A szemet 
és lelket homályositó téli köd azon
ban nemcsak a tárgyakat, a tájat 
és a veszedelmeket nagyította meg, 
hanem a ködben mamut nagysá
gúra nőttek meg a bizonytalanul 
suttogó hírek és rémhírek is. Ezért 
kellett a legilletékesebb helynek vi
lágosságot vetíteni a sürü ködbe, 
mert hiszen a köd szárnyán nyo
masztó veszteségekről, bekerítések
ről és nagy nemzeti áldozatokról 
szóltak a kósza hírek és az ellen
séges rádiójelentések.

De amint az első téli napsütés 
átragyogta a messzi hómezőket, 
egyszerre mint vigasztaló lámpás 
gyűlt ki előttünk is a hir, hogy a 
magyar honvéd vitézsége és s z ív ó s  
életösztöne, mint évszázadokon át, 
most is csodákat müvei. Kétségte
len — és ezt a hadijelentés nyíl
tan is bevallja — hogy az elmúlt 
hetek súlyos harcai az eddigieknél 
nagyobb veszteségeket okoztak, de 
minden magyar család megnyugod
hatott, hogy az első rémhírek és 
az ellenséges túlzások — Istennek 
hála — korántsem bizonyultak va
lóknak. Megtudtuk, hogy amint .a 
szükségessé vált visszavonulás 
rendben szépen megindult, elve
szettnek hitt ezredek és a „jói be
avatottak" által már elfogott had
osztályok kerültek elő a muszka 
ködből töretlenül, változatlan harci 
kedvvel és hibátlan fegyverzetben. 
Ennek pedig az a tanulsága, hogy 
idehaza mi se veszítsük el a józan 
magyar ember biztosan tájékozódó 
hitét és öntudatát, hanem adjunk 
hálát a magyarok Istenének, hogy 
megkerültek a mi fiaink, élnek, to
vább harcolnak a mi biztonsá
gunkért s a szebb és boldogabb 
magyar jövőért.

Várakozáson felüli eredményt 
ígér a honvédcsaládok számára lefolyt 

gyűjtés.
A honvédcsaládok megsegítésére 

irányuló gyűjtés városunkban terv
szerűen folyt le. A kedvezőtlen idő
járás ellenére a gyűjtést vállalt nő
egyleti és vöröskeresztes hölgyek 
fáradságot nem ismerve járták vé
gig a várost, s nemes áldozatkész
ségüket Rimaszombat társadalma 
— mint értesülünk — az adako
zási kedv legnagyobb kifejezésével 
jutalmazta. Fillérektől kezdve az 
ezer pengősig hullottak az adomá
nyok a gyűjtők tarsolyába, s igy 
bizonyos, hogy a Főméltóságu Asz- 
szony nemes szivéből fakadt

ezidei gyűjtés eredménye min
den várakozást felül fog múlni.

A gyűjtés számszerű adatait jövő 
számunkban közöljük.

A gyűjtést megelőzően a hadi
segélyre jogosult honvédcsaládok
nál is lefolyt a környezettanulmány, 
amelyet dr. Gabonás János helyet
tes-polgármester irányítása, dr. 
Deák Andorné vm. szociális gon
dozónő és Lengyel Györgyi zöld
keresztes védőnő vezetése mellett 
vöröskeresztes és zöldkeresztes nő
vérek végeztek. A környezettanul
mány alapján határozza meg a 
honvédelmi minisztérium az egyes 
segélyek nagyságát.

Központilag fogják intézni az 
egész ország közellátását.

A közellátásügyi minisztérium 
irányítása alatt a közellátás minden 
ágával foglalkozó és az egész or
szágra kiterjedő szervezet épül ki. 
A megszervezésnek az a célja, hogy

az ország minden részében 
egyformán pontosan és a szük
ségleteknek megfelelően tevé
kenykedjék a közellátási szol

gálat.
A szervező munka során meg

állapították az illetékes tényezők, 
hogy a központi irányításra és a 
közellátás egységes vezetésére igen 
nagy szükség volt, mert a helyi 
közellátási szervek ügybuzgóságán,

hozzáértésén vagy a nehézségek 
felnemismerésén múlott sok város
ban, hogy sikerült-e az igényeket 
kielégítő közeliátást teremteni, vagy 
pedig állandóan zökkenők voltak 
a közellátás körül.

Az uj közellátási rend most 
már megszünteti a városok el
látása körül eddig tapasztal

ható fennakadásokat,
nehézségeket és szembetűnő kü
lönbségeket. A közellátási szerve
zetben minden város szükségletét 
egyformán gyorsan biztosítják és 
mindenütt megszervezetten működik 
az elosztás szerve is.

A termelés rendje.
A kormány rendeletet adott ki, 

amely kötelezi a mezőgazdasági 
munkásságot, hogy továbbra is 
mezőgazdasági munkát vállaljon 
és végezzen. Kötelezi a munka
adókat is arra, hogy mezőgazda- 
sági munkákra kizárólag mezőgaz
dasági munkásokat alkalmazzanak. 
Egyúttal munkatáborokba való be
hívással, illetve internálással torolja 
meg az engedetlenséget, a munka- 
vállalás, illetve leszerződés szándé
kos elmulasztását vagy megtaga
dását. Gondoskodik azonban a ren
delet arról is, hogy a mezőgazda- 
sági munkások megfelelő ellenér

téket kapjanak munkájukért, ezért 
a mezőgazdasági munka- és nap
számbéreket meghatározza és mi
nimálja, illetve maximálja.

Ez a rendelet, amely természe
tesen a csak a most folyó háború 
tartamára, a háborús gazdálkodás 
idejére érvényes, hivatott arra, hogy 
biztosítsa a mezőgazdaságban a 
termelés rendjét és fontosságát ép
pen úgy, mint ahogyan ezt a korábbi 
rendeletek az összes ipari, úgyne
vezett hadiüzemekben biztosították. 
Biztosították nemcsak minálunk, 
hanem az összes hadviselő, sőt

ugyancsak az egyes semleges ál
lamokban is.

Fia pedig megvizsgáljuk ennek 
a legújabb rendeletnek jogi alapját, 
nem nehéz megállapítani, hogy ma 
a mezőgazdasági üzemek a legel- 
sőrendü hadiüzemek közé sorozan- 
dók. Ma minden mezőgazdasági 
üzem, a legkisebbtől a legnagyob- 
big, a háborúban álló ország szá
mára dolgozik és termel. Semmi 
sem fontosabb ma, mint az, hogy 
biztosítva legyen a hadsereg és az 
ország kenyere. Nem frázis, hanem 
élő valóság, hogy ma az eke és a 
kasza a háborús munka eszközei. 
Ma tehát nem lehet kiesés a me
zőgazdasági munkákban. A hábo
rúban álló ország érdeke paran
csolja, hogy a mezőgazdasági mun
kás úgy álljon a munka őrhelyén, 
mint a katona a maga sokkal sú
lyosabb és veszedelmesebb poszt
ján.

Nem lehet és nem is szabad ma 
senkinek elhagyni a saját munká
jának őrhelyét. Az ipari hadiüzem 
munkása nem hagyhatja ott a mű
helyt és a gyalupadot, a mezőgaz
dasági munkás pedig köteles a ke
nyéradó földet megmunkálni, ter
mését letakaritani. Nem hagyhatja 
ott háborús munkájának posztját 
senki még akkor sem, ha máshol 
kényelmesebb és jövedelmezőbb 
munkát vállalhatna.

Meg kell ezt mindenkinek érteni 
és bizonyára nem akad az ország
ban józan ember, aki meg ne ér
tené. Mert mi lenne itt, mi lenne 
a hadsereg ellátásával, ha az egyen
ruha-szabó vonakodnék munkáját 
végezni, vagy ha az arató azt 
mondhatná, hogy ő pedig nem haj
landó kezeibe venni a kaszát.

Ez a rendelet, amely megteremti 
és megszilárdítja a mezőgazdaság
ban a munkafegyelmet, természetes 
követelménye annak a sokszor han
goztatott és sohasem tagadott igaz
ságnak, hogy ma mindnyájan ka
tonák vagyunk akár a fronton, akár 
a mögöttes országrészekben mun
kahelyünkön teljesítjük kötelessé
günket. Háborús világot élünk, ka
tonai fegyelemre van szükségünk 
mindenhol, ahol nem felelőtlen üz
leti nyerészkedésért, hanem azért 
folyik a munka, hogy elsőrendű 
szükségleti cikkekben sem a had
sereg, sem a mögöttes országrész 
ne szenvedjen hiányt.

A vármegye ülései. Gömör és Kishont 
vármegye törvényhatósági kisgyülése 
február 9-én, kedden délelőtt 11 órakor 
tartja e havi rendes ülését. Utána a Köz- 
igazgatási Bizottság ül össze az előadók 
jelentéseinek meghallgatására.
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Emléksorok H orváth Albert halálára.
A kedves jó öreg „Bérezi bácsi" 

becsukta az évek hosszú során 
megkopott noteszt, lelépett a ka
tedráról, ahol négy évtizeden át 
hirdette a latin klasszicizmus és a 
magyar irodalom szépségébe és 
örökkévalóságába vetett hitét; hang
talanul bezárta maga mögött az 1. 
osztály ajtaját és elindult arra a 
messzi útra, ahonnét nincs többé 
visszatérés...

Igazi tanár-ember volt a körünk
ből olyan hirtelen eltávozott Hor
váth Albert, példaképe annak az 
ideális — a regényekben, színda
rabokban és már a filmen is meg
mintázott — komoly nevelőnek, aki 
nem csupán élni, de meghalni is 
tudott az iskoláért és tanítványaiért. 
Horváth Albert szivének, lelkének 
és idegzetének minden szálával 
egybeforrott az iskolával, s mig 
életében fáradhatatlan munkakész
séggel és páratlan hűséggel szol
gálta a tudományok és az oktatási 
szent ügyét, áldozatteljes elmúlásá
val pedig bebizonyította, hogy a 
nevelésért folytatott harcban is le
het hősi halált halni. Méltán ne
vezhető ennek az ő halála, hiszen 
— bár 70 esztendőt hordozott a 
vállán, amelyet nagyon sokáig 
nyomtak a súlyos gondok — mé
gis részt kért abból a munkából 
is, amelyet a mostani idők áldozat- 
vállalása az igazak számára köte
lezően előír. Vasárnap este még 
boldogan tervezte, hogy hétfőn reg
gel újra helyet foglalhat szeretett 
katedráján, de a halál kíméletlen 
csontktze másként határozott, s aki 
a katedrára vágyott a hét elején : 
csöndben és megbékélten a rava

talra került annak közepén. Néki 
már nem szól a pedellus csengője, 
hiába várnak rá kedves tanítvá
nyai, akikkel 40 esztendőn át olyan 
szivbéli jósággal és együttérzéssel 
forrott egybe. Mert igazi „szivem- 
ber“ volt a jóságos „Bérezi bácsi", 
aki tettetett szigorúságának leple 
alatt mindenkor megértette a reá- 
bizott ifjúságnak lelkét is. Ezért 
szerette és tisztelte őt minden ta
nítványa.

De nemcsak talpig tanár-ember, 
de igazi magyar is volt Horváth 
Albert, aki a Székelyföldről hozta 
magával a megalkuvást nem ismerő 
egyenes gerincet, ami az elnyoma
tás korszakában olyan sok kese
rűséget is okozott néki. Ő azonban 
remélt és határtalan volt az öröme, 
amikor a Felvidék és szükebb ha
zája : Erdély egyrésze felszabadult. 
Szinte újjászületett a magyar rönesz- 
szánszban és nem is sejtette, hogy 
belsejében már tápot vert a halált 
okozó kór magja. Még megélte, 
hogy a sok szenvedésért megkapta 
a méltó jutalmat és azzal a meg
nyugtató tudattal hajthatta le örök 
nyugalomra a fejét, hogy a gon
doktól mentesen hagyta itt forrón 
szeretett kis családját..

Mi, régi tanítványai pedig, akik 
együtt küzdöttünk vele a világhá
ború vérzivatarában, közösen ettük 
a húszéves kisebbségi sors keserű 
kenyerét, őszinte fájdalommal a 
szivünkben, égő sebbel a lelkűnk
ben és forró könnyekkel a sze
münkben búcsúzunk tőle, mondván:

„Isten vele, tanár ur!“
.  — r í .

igényelhető „Honvéd" cigaretta és 
„Mérsékelt áru pipadohány" eddigi 
eladási ára változatlan marad.

A dohánygyártmányok árának 
emelésével együtt

és derékfájás, émelygés, idegesség, 
tisztátalan teint gyakran csak az 
emésztési zavarok kávetkezmenye.

fel kellett emelni a szivarka- 
papir és hüvely fogyasztási 

adóját is.
Az emelés a szivarkapapirnál cso- 
magonkint 4 fillér, a szivarkahü- 
velynél dobozonkint 100 hüvely tar
talomig 10 fillér.

A sör fogyasztási adója hekto- 
literfokonkint az eddigi 2 pengőről 
4 pengőre emelkedik, mig a bor- 
fogyasztási adó legmagasabb tétele 
Budapesten 100 literenkint 20 pen
gőben, kisközségekben pedig 14 
pengőben nyert megállapítást.

A  hadikölcsönkárosultak támogatása.
A belügyminiszter rendeletet adott 

ki az 1914—1918 évi hadikölcsön 
károsultak támogatásáról. Támo
gatásban lehet részesíteni azt, aki 
1939. julius hó 19. és 1942. julius 
hó 19. közötti időben legalább 
egyizben ilyen támogatásban része
sült, vagy 1940. augusztus hó 30-án 
a román királyság, illetve 1941. 
április 1-én az egykori jugoszláv 
királyság területén lakott és hadi- 
kölcsönkötvénye alapján támogatás 
iránti kérelmet terjeszt elő. Támo
gatni lehet a hadikölcsönkötvény 
eredeti szerzőjének házastársát,

kiskorú gyermekét vagy szülő
jét, ha az eredeti szerző meg
halt és a halálát megelőző há
rom évben legalább egy Íz
ben ilyen támogatásban már 

részesült.
Támogatásra utaltnak azt a sze
mélyt kell tekinteni, akinek bár

mely forrásból eredő összjövedel
me az évi 2000 pengőt nem ha
ladja meg. Ez a jövedelmi határ 
a közös háztartásban élő vagy el
tartott gyermek után személyen
ként évi 500, a házastárs, illetve 
egyéb tartásra köteles hozzátarto
zó után személyenként évi 1000 
pengővel növekszik. A jövedelmi 
határokat 50 százalékkal növelni 
lehet, ha a segélyre szoruló csa
ládi vagy személyi körülményei ezt 
indokolják.

A támogatás összege táblázat
szerűén változik.

Ha a segélyezés alapjául szolgáló 
címletek névértéke összesen leg
alább 1000 korona és az 1500 
koronát nem haladja meg, legfel
jebb évi 15 pengő, ha 500.000 
koronánál több, legfeljebb évi 1000 
pengő.

♦♦

Képek egy tábori kórházból.
KONKOLY T. ISTVÁN lelkész főhadnagy levele.

Kor H ányrendeletek
az értékpapirforgalmi és fényüzési forgalmiadó emelésé
ről, egyes fényiizési cikkekre rendkívüli fényüzési adó 
bevezetéséről, az ipari szesz és a dohánygyártmányok 
árának, a sör, a szivarkapapir és hüvely, úgyszintén a 

bor fogyasztási adójának emeléséről.

A Budapesti Közlöny vasárnapi] 
száma az értékpapirforgalmi és fé
nyüzési forgalmi adónak emelésé
ről, valamint egyes fényüzési cik
kekre rendkívüli fényüzési adó be
vezetéséről, továbbá az itali szesz 
és a dohánygyártmányok árának a 
sör, szivarkapapir és hüvely, úgy
szintén a bor fogyasztási adójának 
emeléséről szóló rendeleteket kö
zölt.

A rendeletek a fennálló hábo
rús viszonyok között szüksé
ges áldozatvállalás fokozásánál 
a szociális szempontokat tart
ják szem előtt, amennyiben az 
értékpapírokon kivül csak a 
jobbminőségü vagy fényüzési, 
illetőleg élvezeti cikkeket ter

helik meg.
Az értékpapirforgalmi adó téte

leit a vonatkozó rendelet — az 
államadóssági kötvények és a nem- 
osztalék-papirok tételeinek kivéte
lével, amelyek változatlanok marad
tak — száz százalékkal emeli.

A fényüzési forgalmiadó az ed
dig 5—30 százalékig terjedő mér
tékről 10—50* százalékra emelke
dik.

A fényüzési forgalmiadó kulcsai
nak felemelésén kivül még külön

rendkívüli fényüzési adó terheli 
azokat az árukat, amelyeknek vá
sárlása a mai viszonyok között kü
lönösen fényűzésnek számit, vagy 
amelyek csak szórakozásra szol
gálnak. A rendkívüli fényüzési adó 
kulcsa 30 százalék.

Az itali szesz ára hektoliterfo- 
konkint 18 pengőre emelkedik. 

Ebben az árban a forgalmi adó- 
váltság-is benne van.

A házi fogyasztásra termelt pá
linka után fizetendő egyedárusági 
árkülönbözet összegét hektoliterfo
konként csak 7 pengőben állapí
tották meg.

A bor javítására szolgáló párlat 
egyedáruság eladási ára a forgalmi- 
adóváltságga! együtt hektoliterfo- 
konkint 4'80 pengő, a kivitelre ke
rülő bornál és egyéb gyártmányok
nál pedig 3'50 pengő.

Az ipari és egyéb célra szolgáló 
egyedárusági szesz eladási ára a 
termelés és fogyasztás drágulásá
nak elkerülése végett változatlan 

| marad.
A dohánygyártmányok eladási 
árának az emelése 27 száza

léktól 63 százalékig terjed.
A fegyveres testületek legénységi 

és altiszti állományú tagjai által

Kedves levelet hozott a szerkesztő
ségbe a posta. Konkoly T. István jánosi 
ref. lelkész, egyháztnegyei főjegyző irta, 
aki az uj esztendő óta „Valahol Orosz
országban" egy tábori kórházban telje
sít hadiszolgálatot. Kitűnő munkatár
sunknak naplószerüen megírt érdekes 
sorait az alábbiakban adjuk át a nagy 
nyilvánosságnak azzal, hogy annak be
fejező részét olvasóink szives figyelmébe 
különösen ajánljuk.

Konkoly T. István tábori lelkész-fő
hadnagynak pedig hálás köszönetUnket 
fejezzük ki a reánk való gondolásáért, 
s kívánjuk néki, hogy az Isten áldása 
kisérje nemes munkásságában és kérjük, 
hogy tapasztalatairól minél gyakrabban 
számoljon be a „Gömör" olvasóközönsé
gének. Most pedig szeretettel adjuk át [a 
szót néki:

Számomra az uj esztendő hadi szol
gálattal kezdődött; január 6. van, ma 
egy hete, hogy idekint vagyok Orosz
országban, idegen világban, fehér hómezö 
közepén egy tábori kórházban. Szobám 
is van, napokig csak négy üres fal, ami
nek egyetlen bútora egy vaságy. Ma már 
szék és asztal is került. Széken ülök, 
nem a szalmazsák szélén. Asztalon Írok, 
nem a térdemen. Urasodunk, lám lassan 
kényelmesedünk I „Egész jó kis odúd 
van"— mondta az egyik látogatóm és én 
büszkén néztem szét a birodalmamon: 
három lépés hosszan és négy lépés ke
resztben.

Itt minden apróság nagyot jelent. Ami 
odahaza hányt-vetett semmiség, eltesz- 
szük, még jó lesz valamire. Nincs bolt, 
ahol megvehetnéd. A kicsiség is érték. 
Egy deszkadarab, pár szög, egy spárga; 
alkalmas polcot fundál ki belőle az em
ber. Egy bádogfedélre gyertyát ragasz
tok, egy konzervdoboz széleit bevágom, 
lehajtom, kész a hamutartó, s reme
kül beválik. Szekrény helyett megfelel 
a hátizsák meg a táska. S mert az is 
szükséges, egérfogó helyett jól működik 
a csizmasarok vaspatkója. Egérharc. Már 
kettőt rúgtam agyon, de még hiányzik 
a kellő gyakorlatom.

Az első kép lezárul. Nincs függöny, 
hát mi takarja el? Egy cseppnyi könny 
futotta el a szemem, egy sóhajtás lehelt 
rá homályt: óh édes otthon, távoli haj
lék, polgárkényelem I De nem panasz
kodhatni. Hányán vannak honvédek, 
ezernyien, messze künn a Donnál, akik 
számára ez az én itteni állapotom is kí
vánatos jó. Eszembe jut a szent ige: 
„A rókáknak vagyon barlangjuk, az égi 
madaraknak fészkük, de sok emberfiá
nak néha nincs fejét hová lehajtania."

Ma volt az orosz karácsony. Vacsorá
nál ültünk, mikor jelentették, hogy va
lami küldöttségféle jött, szeretnének bel
jebb kerülni. Nyolcán voltak, ruszin ka
tonák. Ruszinul karácsonyi énekeket 
énekeltek, megható és kedves dolog 
volt. Utána ugyancsak ruszinul boldog 
ünnepet kívántak és győzelmet a hon
véd fegyvereknek. Végül néhány tört 
magyar szóval éltették a tiszt urakat.

Felálltam és feleltem nekik, keverék 
szláv szavakkal, bizonyára sok nyelvtani 
hibával, de jó szívvel.

Tetszett a dolog az embereknek, de 
a bajtárs uraknak is.

— Csak elbámultunk — mondták ké
sőbb — mikor láttuk, hogy felállasz és 
az ö nyelvükön beszélsz velük.

Biz, az nem az ő nyelvük volt, ha
nem horváttal kevert szlovák, de az a 
fő, hogy megértették és jólesett nekik.

A katolikusok misén voltak. Mi azon
ban nem tartottunk hivatalos istentisz
teletet, a vizkereszt a reformátusoknak 
nem ünnep, — mégis, hitem szerint Is
tennek tetsző dolgot végeztem, mert Ja
kab apostol mondja, hogy „az igazi is
tentisztelet ez: meglátogatni az árvákat 
és özvegyeket az ö nyomorúságukban." 
Bizonyos tekintetben árvák és özvegyek 
ezek is : sebesült és beteg honvédek, az 
otthonuktól, családjuktól távol. Végig
látogattam őket, különbség nélkül mind 
a négyszázat. Tegnap és azelőtt csak 
részenkint végeztem ezt, ma az egészet. 
Estig tartott. Sebesültek vannak itt ré-
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szint a Don mellől, részint a b...... i er
dőből.

A hosszas, tétlen fekvésben, de még 
a feltápászkodó lábbadozásban is, lelkét 
öli a beteg katonának az unalom. Jó, 
ha kártyázhat, vagy valami ponyva-fü
zethez jut. Jár ugyan ide többféle 
újság is, de csak minden 20 iknak jut 
belőle. Lassacskán továbbadják, cserél
getik, egy hónapig is eltart, mig hozzá
jutnak. Az egyiknél képes-újságot lát
tam, azt mondja, nyolcadszor olvassa, 
minden sorát kívülről tudja már, de újra 
hozzálát, mert nincs más olvasnivalója.

E sorok kedves olvasója jót tenne vele, 
ha képes újságjait elolvasás után iáé kül- 
áené. Református újságok, vallásos füze
tek és énekeskönyvek is kellenének. A 
felvidéki rej. énekeskönyv több helyen 
ki lett vonva már a használatból, de itt 
nagyon jó hasznát lehetne venni, lega
lább 30—40 kellene. A prot. katonák 
közül úgyszólván egyiknek sincs kisbib- 
liája sem.

Késztesse a jó lélek az otthoniakat 
arra a jótételre, hogy küldjenek úgy 
szórakoztató, mint komoly vallásos ol
vasnivalót a sebesültek számára, erre a 
cimre : Prot. tábori lelkészi hivatal, tá
bori posta: 134/28. A képeslapokat egyen
ként is el lehet küldeni, a nagyobb cso
magot, összegyűjtött könyvet, zsoltárt, 
bibliát pedig leghelyesebb, ha hivatalból 
hivatalnak küldik, pl. lelkészi hivataluk 
utján. így külön engedély se kell hozzá, 
a súlyhatár is jóval magasabb.

Halálozások. Rimaszombat társadal
ma mélységes megdöbbenéssel fogadta 
azt a váratlan hirt, hogy székelykereszturi 
Horváth Albert életének 71. évében 
február 1-én, hétfőn délután rövid szen
vedés után meghalt. Négyévtizedet meg
haladó pedagógiai működésével beírta 
a nevét gimnáziumunk aranykönyvébe, 
kedves lénye és közvetlen egyénisége 
révén pedig általános szeretetnek és 
megbecsülésnek örvendett. Tanári mű
ködését Székelyudvarhelyen kezdte és 
1898-ban került az Egyesült Prot. Fő
gimnáziumhoz. A cseh-szlovák uralom 
1934. júliusában nyugdijazia az idegen 
elnyomatás rendszerével soha megnem- 
alkuvó igazi magyar embert, aki a vi
lágháborút is vitézül végigharcolta, szá
zadosi rangot ért el és több hadikitün- 
tetfcst szerzett. Váratlan elhunytéval sú
lyos gyászba döntötte bánatos özvegyét, 
akivel közel 40 évet élt boldog házas
ságban, szeretett egyetlen fiát és me- j 
nyét, szerető tanártársait és számtalan 
tanítványát, akik emlékét örökre meg
őrzik. Temetése hatalmas részvét mel
lett folyt le a gimnázium előcsarnoká
ból február 4-én, csütörtökön délután 
2 órakor a ref. egyház szertartása sze
rint. A végtisztességtételen teljes szám
ban jelentek meg a gimnázium igazgató- 
tanácsa és tanári kara, ifjúsága, az öreg 
diákok és tűzharcosok küldöttsége és 
a barátok s tisztelők nagy tömege. A vi
rágokkal és koszorúkkal elhalmozott 
ravatal felett Varga Imre ref. lelkész 
mondott magasanszárnyaló beszédet, 
élethűen rajzolván meg az iskola és az 
egyház nagy halottjának lelki arcát, aki 
„nemes harcát megharcolta és pálya
futását jól elvégezte." A sírnál Papp 
József gimn, vallástanár szívből fakadt 
Isten-hozzáddal búcsúzott el a hűséges 
kartárstól és az ifjúság jóságos atyjától. 
A Szűcs György énekvezér által veze
tett gyászkar bús zsolozsmái között 
hántolták el a kedves halottat örök 
nyugvó helyére.

Járossy Mihályt, az evangélikus egy
ház nagy halottját a múlt bét szombat
ján az Ur szolgájának kijáró egyházi 
dísszel temették el a helybeli ev. temp
lomból. A gyászszertartást vitéz Baráth 
Károly lelkész végezte. A gömörl espe- 
resség nevében Smíd István kormány
főtanácsos, esperes, az osgyáni egyház 
részéről Palkovics Pál alesperes, mig a 
balogpádári anyaegyház részéről Simon 
László adminisztrátor tartott búcsúbe
szédet. A temetőben Smíd Lehel gimn. 
vallástanár mondott imát.

Valkay György nyug. körjegyző január 
30-án, 64 éves korában a rimaszombati 
állami kórházban meghalt. Holttestét 
Tornaijára szállították és ott helyezték 
örök nyugovóra. — Ugyancsak a hely
beli kórházban halt meg február 1-én 
szentgyőrgyvölgyi, áomjánszegi özv. ár. 
Dómján Lajosné S2. Mácsay Vilma 76
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éves korában. Az elhunytban dr. Király
bíró István ajnácskői földbirtokos anyó
sát gyászolja. Temetése Rimaszombat
ban ment végbe február 3-án a kát. 
egyház szertartása szerint.
Széplaky Lajos rimatamásfalvai asztalos 

mester február 1-én, 65 éves korában 
meghalt.

Részvétköszönet.
E földi é letre  elveszített felejthetetlen 

jó férjem és forrón szeretett édesapánk 
elhunytával bennünket ért szörnyű csapá
son érzett fájdalmunkban való jóleső rész
vétükért hálás köszönetét mondunk.

R im aszom bat,'1943. február hava.
özv. Járossy Miliályné 

és gyermekei.

H Í R E K A  m agyar sorskérdések 
a P o lgárik or kultiirelőadásában.

n

P á l m e g fo g ta , B a lá z s  e le ris zfe tte
a hideget. Gyertyaszentelő-napján 
hirtelen olvadás kezdődött, a sö
tétszürke égboltról havas eső hul
lott alá és a szegény földi halan
dó bokáig sülyedt a lucsokká vált 
téli hóban. Ez ideig nincs hivatalos 
értesülésünk arról, hogy a medve 
elhagyta-e már a barlangját, vége 
lesz-e vájjon ennek a nyomasztó 
levegőjű télnek, s meghozza-e a 
megenyhült idő a. várva-várt ta
vaszt, amelyhez az igaz ügyért 
harcoló népek és emberek milliói
nak annyi forró reménysége fűző
dik.

Kormányzói kihallgatás. Magyaror
szág Főméltóságu Kormányzója az elmúlt 
héten dr. Radvánszky Györgyöt, Gömör 
és Kishont vármegye főispánját és dr. 
Hisnyay-Heinzelmann Béla m. kir. gaz
dasági főtanácsos, felsőházi tagot kihall
gatáson fogadta.

Házasság. S. Demeter Klára (Székely- 
keresztur) és Pásztory Gyula (Huszt) 
áll. gimn. tanár január 25-én házassá
got kötöttek. (M. k. é. h.)

Uj gömöri tiszti vitéz. Magyarország 
Főméltóságu Kormányzója megengedte, 
hogy Schauer Gyula ny. erdőfőtanácsos, 
tart. hadnagy, rozsnyói lakos a Vitézi 
Rend kötelékébe „Sárosteleky“ néven 
felvétessék. Az uj gömöri tiszti vitéz 
február 8-án teszi le az esküt Rima 
szombatban a vármegyei vitézi székka
pitány kezébe.

A magyar katolicizmus nagy gyásza.
Az elmúlt hét csütörtökjén 92 éves ko
rában váratlanul elhunyt Szmrecsányi 
Lajos pápai trónálló, az egri főegyház
megye érseke. A magyar katolikus tár
sadalom nagy halottját február 1-én te
mették el országos részvét mellett. A 
végtisztességtételen megjelentek vitéz 
nagybányai Horthy Miklós,Magyarország 
Kormányzója, Angelo Rótta c. érsek, 
apostoli követ, gróf Kállay Miklós mi
niszterelnök, dr. Szinyei-Merse Jenő és 
vitéz Lukács Béla miniszterek is. A püs
pöki temetéseken szokásos ötszörös fel
áldozás egyikét Bubnics Mihály m. kir. 
titkos tanácsos, rozsnyói megyéspüspök 
mondotta. Az engesztelő rekviemet Serédi 
Jusztinján, Magyarország bíboros-herceg
prímása tartotta.

Ünnepélyes keretek között adták 
át Gazdy Bélának a kormányzói ki
tüntetést. Jelentettük, hogy a Kormányzó 
Ur Öföméltósága Gazdy Béla ny. kassai 
kir. főügyésznek a Magyar Érdemrend 
középkeresztjét adományozta. A legfel
sőbb kitüntetést a m. kir. igazságügy
miniszter megbízásából Miskolcon az 
ottani törvényszék, járásbíróság és 
ügyészség együttes ülésén dr. Zachar 
István, a kassai kir. tábla elnöke adta 
át magasanszárnyaló beszéd kíséreté
ben. A kitüntetett ny. főügyészt ezután 
dr. Ruszinszkó Zsigmond, a miskolci 
kir. törvényszék elnöke köszöntötte. 
Gazdy Béla meghatva mondott köszö
netét a szívből jött ünneplésért.

A Polgárikör kulturelőadási sorozatá
ban január 30 án, szombaton este ezút
tal is mérsékelt számú hallgatóság előtt 
Kardoss Béla szakiró, a Nemzetpolitikai 
Társaság kiküldöttje tartott előadást 
„A magyar sorskérdések“-röl. Smid Le
hel gimn. tanár, a Kör kulturbizottságá- 
nak elnöke mutatta be az előadót a kö
zönségnek, bevezető szavaiban hang
súlyozván, hogy a most megbeszélésre 
kerülő téma szorosan, összefügg a két 
hét előtti előadással, amely a mai ma
gyarság lelki alkatát rajzolta meg.

Kardoss Béla rendkívül gondosan fel
épített és költői tollal megirt tanulmá
nyában elsősorban történemi visszaem
lékezést adott a magyarság 1000 éves 
hivatásáról, amely a hid szerepét jelölte 
ki ennek az országnak a partjait mosó 
latin, germán és szláv tengerek között. 
Ezen ezer év alatt a magyarságnak nem 
volt pihenése, küzdenie és munkálkod
nia kellett a. sors adta feladatokért, 
azért a sorsért, amelynek nemcsak a 
magyarságot, hanem az egész Európát 
kell eltartania. Meghatározni azt, mon
dotta az előadó, hogy „ki a magyar" 
lehetetlen feladat. Mindenki magyar eb
ben az országban, aki a vérszerzödés 
módjára vérét csurgatta abba a szent 
edénybe, amely ezt az országot a Kár
pátoktól az Adriáig körülzárja. A ma
gyarság jellegében Ázsia a tegnap, Eu
rópa a holnap és a ma a keltő eredője.

A magyarság örök parancsul kapta,
hogy hid legyen a népek között.

Ázsiából hozta magával a magyar lélek 
azt a nagyvonalúságot, amely határtalan 
mint a puszta. A magyarság sorsa be
bizonyította, hogy nem a beszéd, de a 
tettek viszik előre a népet az élet utján. 
Mindannyian, igy a magyarság is az Is
ten tenyerében vagyunk és az ebben való

Katonai előléptetés. Magyarország 
Főméltóságu Kormányzója Jávorszky 
József krasznahorka-váraljal r. kát. ad
minisztrátor-lelkészt a honvédség tarta
lékában tábori lelkész-főhadnaggyá lép
tette elő.

Pénzügyi kinevezések. A m. kir. 
pénzügyminiszter Káposztás László ri
maszombati lakost a salgótarjáni, Rajzin
ger István rimapálfalai lakost pedig a 
szabadkai m. kir. forgalmi adóhivatal-, 
hoz gyakornokokká nevezte ki.

A rimaszombati m. kir. pénzügy 
igazgatóság, a mellé és alárendelt ha
tóságok és hivatalok tisztviselői és al
kalmazottai, valamint a m. kir. pénz- 
ügyőrség tisztviselői és altisztjei a harc
téren lévők itthonmaradottai támogatása 
érdekében a legfelsőbb helyről kezde
ményezett gyűjtési akcióra testületileg is 
261 pengőt ajánlottak fel.

Egységes rendszer a piaci helypénz 
szedésében. Eddig az egyes városok és 
községek állapították meg, hogy mennyi i 
helypénzt szednek a piaci és vásári áru
soktól. A közeljövőben ezeh a téren 
változás lesz. A helypénzek összegét a 
kereskedelem- és iparügyi miniszter ál
lapítja meg, hogy országszerte lehetőleg 
egységes rendszer alakulhasson ki. A 
helypénzekböl származó bevétel termé
szetesen ezek után is a községeket és a 
városokat illeti meg.

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

bizodalmunk adja a megmaradás örök
gondolatát.

Azután az előadó annak a meggyőző
désének adott kifejezést, hogy a három 
óceán partverése között népi sajátos
ságaink és nemzeti jellegeink fenntar
tása mellett maradhatunk csak fenn. 

Nagy tetszés közepette tett hitet a 
felekezetek közötti béke és a társa

dalmi összefogás mellett.
Minden felekezet útja, mondotta, Is

ten felé vezet. Ma uj világrend van szü- 
letendőben, ebben a világrendben min
den vonatkozásban őrizzük meg magyar 
sajátosságainkat.

A magyar vonásokat vigyük be ott
honunkba, művészetünkbe, az énekbe 
és táncba és minden magyar kér
dést magyar eszközökkel oldjunk 

meg.
Akkor az Ázsiából magunkkal hozott és 
még mindig fiatal erő képes lesz arra, 
hogy az uj szebb és boldogabb Magyar- 
országot felépítse.

Az egyes részeiben kissé elvont, azon
ban megragadóerejü szép előadást nagy 
tetszés fogadta. Smid Lehel kulturbizott- 
sági elnök köszönte meg az előadónak 
hogy

megmutatta a lélek és a magyar 
egység útját.

Azt az utat, amelyet most egyházi téren 
is kifejezésre juttattak akkor, amidőn az 
„Egység útja" címen lapot indítottak 
meg, amely feladatává tette, hogy a ke
resztény felekezetek között az együttműkö
dés alapjait és lehetőségét megkeresse. 
Kérésére az előadó az értékes előadást 
a Kör levéltára számára átengedte.

A kulturelőadások során február 13-án, 
szombaton este dr. Szilvásy Sándor „A 
magyarság az iparosodás utján" tart a 
társadalom minden rétegét érdeklő elő
adást.

Tűz
a Rákó czi-uteában

Február 4-én, csütörtökön este 9 
órakor a Rákóczi-utcai Hubay-ház- 
hoz tartozó fáskamra kigyulladt. A 
kamrában nagymennyiségű szalma 
és füstölt-áru pusztult el. A tűzol
tóság néhány perccel 9 óra után 
vonult ki és rövidesen sikerült neki 
a szomszédos épületekre is veszé
lyes tüzet lokalizálni. Az oltási mun
kálatok hajnali 3 óráig tartottak. 
Ez alkalommal lehetett tapasztalni 
a hivatásos tűzoltóság korszerű fel
szerelésének és szakszerű kikép
zésének előnyeit. A tűz okának ki
derítésére a szokásos vizsgálatot 
pénteken délben tartották meg.

A MÉP kassai szervezetének gyá
sza. Kassa város közéletét súlyos vesz
teség érte. Keddre virradóra 77 éves 
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Milnszter Tivadar ny. kir. törvényszéki 
elnök, a MÉP kassai szervezetének el
nöke, a volt felvidéki Magyar Nemzeti 
Párt országos alelnöke. Münszter Ti
vadar bírói pályáját Gömör megyében 
kezdte, 1906 ig volt a tornaijai járás
bíróság vezetője. Csütörtökön temették 
el Kassán nagy részvét mellett.
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A postavezérigazgatóság intézkedé
se szerint kedden és csütörtökön újból 
lehet csomagokat feladni.

Kijelölt börkereskedő nem folytat
hat cipészipart. A közelmúltban panasz 
érkezett a kormányhoz, hogy sok kijelölt 
börkereskedő cipésziparát is továbbfoly
tatja, s a többi cipésziparosnak csupán 
silányabb bóranyagot szolgáltat ki. A 
közellátási minisztérium ebben az ügyben 
vizsgálatot rendelt el. Egyébként illetékes 
helyeken minden lehetőt elkövetnek az- 
irányban is, hogy a tipuscipők minél 
tökéletesebbek legyenek.

Az ócska ruhák árára nézve rende
let jelent meg. Eszerint az ócskaholmit 
az újkori ár ,/t-né\ drágábban nem sza
bad eladni.

Pályázat zsidógyógyszertárakra. A
Budapesti Közlöny január 26-i számában 
a zsidótörvényre és az idevonatkozó 
rendeletekre hivatkozással a belügymi
niszter pályázatot hirdet azokra a sze- 
mélyjogu gyógyszertárak üzleti jogosít
ványának elnyerésére, amelyek eddig 
zsidókézben voltak. Vármegyénkből ezek 
között egy gyógyszertár szerepel éspedig 
a pelsőci „Isteni gondviselés" gyógy
szertár.

„AZ EGYSÉG UTJA“
Budapesten a Kapisztrán Szent 

Jánosról nevezett ferences tarto
mányfőnökség kiadásában egy 
nagyjelentőségű havi folyóirat in
dult meg. „Az Egység Utja“ cimii 
folyóirat céljául a katolikusok ésí 
protestánsok közeledésének elő
mozdítását tűzte ki. Szerkesztője 
P. König Kelemen O. F. M. volt 
füleki zárdafőnök, aki „A kérész-; 
tény egyházak egysége" cimü 
munkájával már eddig is nagy 
szolgálatot tett a keresztény egy
házak közeledésének.

A beköszöntő cikk szerint a szer
kesztők a folyóiraton keresztül el
sősorban a katolikus közvéleményt 
óhajtják iskolázni, s a protestánsok-1

kai való közeledés gondolatának 
megnyerni. Úgy vélik, hogy nem 
egy tárgyilagos protestáns tudós 
és iró ugyancsak csatlakozni fog 
az elgondoláshoz és a lap munka
társai közé lép. Azon reményüknek 
adnak kifejezést, hogy valláskü
lönbség nélkül minden jóakaratu 
magyar támogatni fogja törekvé
süket és segíteni fog ezen nagy
jelentőségű vallási és hazafias cél 
megvalósításában.

A 32 oldalas, nagyalakú folyó
irat előfizetési ára félévre 3 pengő, 
egyes szám ára 60 fillér. A szer
kesztőség és kiadóhivatal cime: 
Budapest, II. Margit-körut 23.

Az iskolánkivüli népművelés ke
retében az idei első előadást a 
Mária Kongregáció tartotta február 
2-án délután a Széman-lntézet kong- ] 
regációs-termében. Szépszámú kő-; 
zönség előtt Babala M. Laurentia 
hitoktató-nővér tartott jól felépítetti 
felolvasást Gárdonyi Géza életéről j 
és munkásságáról. Pásztor Mária 
tanítónő, a Kongregáció elnöknője 
a takarékosságról mondott meg
szívlelendő szavakat. Antal Rózsi \ 
és Zeithaml Erika ügyesen előadott 
vallásos és hazafias szavalatukkal 
emelték az imádsággal áhitatossá 
vált hangulatot. A nagy hatást keltő 
kedves műsor végén Radány La
jos esperes-plébános szólott a meg
jelentekhez, figyelmükbe és köve
tésre ajánlotta a hallottakat és kö
szönetét fejezte ki az előadás részt
vevőinek. A Kongregáció legkö
zelebbi népművelési előadása feb
ruár 14-én, vasárnap délután lesz.

A z  idén is  lesz m ezőgazdasági 
kiá llítá s.

Az OMGE kiállitásrendező bi
zottsága elhatározta, hogy az Or
szágos Mezőgazdasági Kiállítás és 
Tenyészállatvásárt a rendkívüli vi
szonyok ellenére ez évben is meg
rendezi. A kiállítás március 27-től 
április 4-ig tart. A vásárlási forga
lom szempontjából az előjelek ked
vezőek. A vezető tenyészetek és 
tenyésztők értékes anyaggal ké
szülnek a kiállításra, a vásárlási 
kedv növekvőben van. Az egyes
csoportokban a bejelentési határidő 
február 15- e. A rendezőbizottság 
ez évben is igyekszik a kiállítás 
alkalmából a szokásos utazási és

egyéb kedvezményeket biztosítani. 
A rendezőbizottság készséggel ad 
felvilágosítást. Cime: Budapest, IX., 
Köztelek-utca 8. sz.

A  pénzügyigazgatóság hirdet
ménye a z adóbevallásokról,
Dr. Fábián Jenő miniszteri ta

nácsos, rimaszombati m. kir. pénz
ügyigazgató néhány nap előtt adta 
ki felhívását az 1943. évre szóló 
általános kereseti, valamint a jö
vedelem- és vagyonadó bevallások 
beadásáról.

Eszerint az általános kereseti 
adó, továbbá a jövedelem- és va
gyonadó bevallást legkésőbb feb
ruár 28-ig kell beadni a városi 
adóhivatalnál, illetőleg a községi 
elöljáróságnál. A bevallás céljára 
kétféle hivatalos nyomtatvány van. 
Az egyik az általános kereseti adó 
céljára, a másik a jövedelem- és 
vagyonadó céljára szolgál. Ezeket 
a nyomtatványokat előállítási költ
ség megtérítése mellett a városi 
adóhivatalnál, illetőleg a községi 
elöljáróságnál lehet megszerezni, 
amely az adóbevallások kiállítás
nak módjára nézve is felvilágosí
tással szolgál. A pénzügyigazgató 
figyelmezteti mindazokat az adó
zókat, akik bevallást adnak, hogy 
az 1942. évben fizetett kamat- és 
egyéb terheiket, valamint az 1942. 
év végén fennálló tőketerheiket hi
telt érdemlően igazolják és az erre 
vonatkozó okmányokat okvetlenül 
csatolják a bevallásukhoz, mert 
különben azokat figyelmen kivül 
fogják hagyni. A kiragasztott felhí
vás részletes tájékoztatást ad, to
vábbá ismerteti azt is, hogy kiket 
terhel az adatszolgáltatási kötele

zettség. Végül a hirdetmény közli 
a büntető rendelkezéseket.

Nemzeti filmszínház.
Karády Katalin uj filmje, a „Halálos 

csók", amelyet pénteken este mutatott be 
a filmszínház, most szombaton és va
sárnap is valószínűleg zsúfolt nézőterek 
előtt pereg majd le. Február 8 án, hét
főn és 9-én,kedcfen „A sors beleszól" cím
mel remek francia társadalmi dráma ke
rül sorra, amelynek szövegét Yves Mi- 
rande, a felejthetetlen élményeket nyújtó 
„Táncrend" Írója alkotta. Ragyogó 
fordulatokra és szikrázó dialógusokra 
felépített filmremek, ez amelynek főszere
peit a legjobb francia színészek (Raimu, 
jules Berry, Cecile Soréi, Suzy Prim 
stb.) játszók. A nagyszerű felvételeket 
Mozart zenéje kiséri. — Február 10-én, 
szerdán és 11-én, csütörtökön nagy né
met művészek filmje, „Az ötvenéves 
férfi" kerül a mozgóképszínház műso
rára. A film szenzációja, hogy „öreg em
ber, nem vén ember“-szerü mese lebo
nyolításában együtt szerepel a német 
színészet két büszkesége: Heinrich Geor
ge és Paul Wegener. Kettőjük mellett 
llse Werner, Ernst v. Klipstein és Al
bert Florath a főszereplők. — A legkö
zelebbi magyar filmujdonság : „Pista 
tekintetes ur.“ — Előkészületben a 
ma filmje : „GPU." Február utolsó he
tében a filmszínház Jókai-hetet rendez 
a nagy magyar regényíró három leg
szebb darabjával.

Irodalom.
Uj Idők, a magyar középosztály nép- j 

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 j 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

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

A „Hid" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti 1 pja minden hé-1 
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz

gató szerkesztésében képes mezőgazda
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 130 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

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.

A „Magyar Erő" Nyirő 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-körut 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

Árverési hirdetmény.
1943. évi február hó 12-én (pénteken) 

délelőtt 10 órakor Vámosbalog (Felső- 
balog) községben a méntelep különít
mény udvarán egy heréit lovat nyilvá
nosan elárverezek.

Gyöngyösi Méntelepparancsnokság.

Jókarban lévő haszn ált

szalon-garnitúra e lad d .
Érdeklődni lehet Thököly-utca 
25. szám alatt.

7150 négyszögöl s z á n t ó f ö l d
kiadó, bővebbet Runyay László
tulajdonosnál.

Elváltatok sa ját írógépemen m i n d e n f é l e  
gyors- és gép irási m unkát.

Mint könyvelő, gyors- és gépirónő kisegí
teni is elmegyek, esetleg Írógéppel együtt. 
NAGY ILONA Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 
25. szám és Ferenczy-u. 1. szám (sarok). 

Gép- és gyorsírás tanítást vállalok.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Rimaszombat, Szij- 
jártó-utca 54. szám alatt TÓTH 
SÁNDOR néven

kádármühelyt nyitottam.
Éveken keresztül dolgoztam nagyobb kádár- 
miihelyekben, legutóbb pedig Budapesten, 
mint munkavezető működtem. A szakmámban 
elért nagy gyakorlatom, valamint anyagi vi
szonyaim biztosítékot nyújtanak arra, hogy 
igen tisztelt megrendelőim minden kívánsá
gának eleget tehessek. — Műhelyemben bo
roshordók szesz-, olaj-, zsirhordók, to
vábbá száraz anyagokhoz szükséges csoma
goló hordók, ezenkívül kádak, dézsák és 
mindenféle kádármunkák jutányos árban ké
szülnek. — Mindennemű javításokat olcsón 
és szakszerűen vállalok. — Magamat a tisz
telt Cim jóindulatába ajánlva és szives meg
rendeléseit kérve, vagyok

teljes tisztelettel :
T óth  Sándor kádárm ester.

RÁBELY KÁROLY | | |
könyvnyomdája és könyvkötészete ^

Rimaszombat, Horthy Miklós-tér 9. szám. Alapitatott
Telefon : 56. 1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 

1 kötészeti munkát. Müveket, tábláza- 
í  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 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


