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A Haza szolgálata mindenek előtt!f
Dr. Horváth Árpád alispán a 
vármegye december 21-én tar
tandó közgyűléséhez beadott je
lentésének bevezetőjében a kő 
vetkező — mindenkit érdeklő és 
megszületésében kötelező — ha
zafias sorokat irja:

— Nem tartozik ugyan jelenté
sem keretébe, hogy az elmúlt hó
napokban lejátszódott háborús ese
ményeket felsoroljam, de hangot 
kívánok adni annak a fanatikus hi
temnek és szilárd meggyőződésem
nek, hogy az ország népe a nem
zet sorsát eldöntő mai történelmi 
időkben nem fogja elveszíteni az 
önbizalmát és higgadtságát, hanem 
történelmi hivatásába vetett hitével, 
kemény és megalkuvást nem ismerő 
fegyelmezettséggel teljesiti mindazo
kat a követelményeket, amelyeket 
a rendkívüli körülmények megkí
vánnak.

Hisz, bármit teszünk, bármiről 
beszélünk, gondolataink, beszélge
tésünk sodra mindjárt a háborúhoz 
vezet és hiába is akarjuk, nem tud
juk kivonni énünket a súlyos hord
erejű hírek és jövő sorsunk miatti 
aggódás hatása alatt. Erről harsog 
a rádió szüntelen a világ minden 
nyelvén, amikor is fondorlatos pro
pagandával a saját nyelvén igyek
szik hozzáférkőzni a népek érzelem
világához, hogy kishitűséget és 
kétségbeesést keltsen. Nekünk pe
dig semmi okunk sincs a kishitű
ségre és a kétségbeesésre, és éppen 
ezért meg is kell hoznunk minden 
áldozatot a közös nemzeti célok 
érdekében és szoros testvéri össze
fogással, maradéktalanul odaadó 
önfeláldozással kell a jövő sorsunk 
biztosítása iránti kötelességeinket 
teljesíteni. Mindig az lebegjena sze
meink előtt, hogy a mi jogos vagy 
vélt apró egyéni sérelmeink meny
nyire eltörpülnek ma — ha jól meg
gondoljuk és szivünkre tesszük a 
kezünket — amellett a nagy tét 
mellett, amelyen a nemzetünk — 
tehát a mi létünk és nem létünk is 
kockán forog. És ne feledjük el 
azt sohasem, hogy mennyire test
vériden árva nép vagyunk mi ma
gyarok itt Európa szivében, s ép
pen ezért a mi sorsunk mennyire 
mostoha volt itt ezer esztendőn át. 
Mennyiszer megcsaltak és kihasz
náltak bennünket! Hányszor és 
hányszor kellett véreznünk mások
ért ! Ne felejtsük el, hogy ennek 
ellenére a csillagunk mégis csak 
akkor volt hanyatlóban, ha a visz- 
szavonás és pártviszály lett úrrá 
közöttünk.

Ha tehát igy visszapillantunk múl
túnk történetébe, akkor minden igaz 
magyarnak csak azt a következte
tést lehet levonni a jövőre nézve, 
hogy nem a sérelmek állandó han
goztatásával és önző egyéni érde
kek szolgálatával, hanem azoknak

a közérdekek alá való rendelésével, 
minden gondolatunkban, minden 
cselekedetünkben csak a Haza szol
gálata vezessen bennünket, fogjuk 
meg egymás kezét és nem szabad, 
hogy különbség legyen közöttünk 
most semmiben másban, legfeljebb 
csak abban, ki szolgált, ki adott 
és ki áldozott többet a Hazának.

M egalakult a M agyar Vöröskereszt 
göm örm egyei választmánya.

Dr. Horváth Árpád alispán december 
9 én, csütörtökön délre Rimaszombatba 
értekezletre hívta egybe a Magyar Vö
röskereszt városi és községi fiókegye
sületek kiküldötteit a Gömör Kishont- 
vdrmegyei választmány megalakítása cél
iából.

A vármegyeháza kistermében nagy
számban összegyűlt kiküldötteket, a vá
rosok polgármestereit, a járások főszol- 
gabiráit, az egyházak lelkészeit és az 
orvosi kar több tagját az alispán szí
vélyesen üdvözölte, majd rövid, de át
fogó összefoglalásban vázolta

a Vöröskereszt legfőbb céljait, első
sorban annak háborús működését. 

Arra kérte a megjelenteket, hogy a Vö
röskeresztnek a vármegye területén való 
működését

olyan lelkesedéssel támogassák, mint 
eddig is, amit a minden várakozá
son felüli vöröskeresztes gyűjtések 
alkalmával olyan elismerésreméltóan 

tapasztalhattunk.
Ezután dr. Eszenyi Gyula vm. tiszti

főorvos ismertette a Magyar Vöröske
reszt alapszabályai IV. részének 21. és
22. pontjait, amelyek a vármegyei vá
lasztmány megalakításának módjait és 
feladatait körülírják. Ezek tudomásul
vétele után az értekezlet egyhangúlag 
kimondotta

a Magyar Vöröskereszt gömörme
gyei választmányának megalakítását.
A választmány 85 tagból áll, amely

ben a fiókegyesületek elnöksége és ki
küldöttei foglalnak helyet. A megalakult

választmány ezután megválasztotta a 
tisztikart. Egyhangú lelkesedéssel elnök
ké dr. Horváth Árpád alispánt, társel- 
nöknövé pedig özv. Samarjay Jánosné 
nőegyleti elnököt választották meg. Al- 
elnökök : dr. Eszenyi Gyula vm. tiszti
főorvos és dr. Horváth Árpádné lettek, 
titkárrá dr. Stempei István tb. főszolga
bíró, vm. árvaszéki ülnököt, gondnokká 
dr. Kolumbán Antal vm. számvevőt, 
pénztárossá Miiller Iván vm. irodaigaz
gatót, ellenőrré Molnár Sándor vm. szám
tisztet választották meg. Mint honvéd
orvos Szepesbélai-Róth Pál OTBA-fő
orvos, orvosként pedig dr. Révész Meny
hért járási és városi tisztiorvos kapott 
helyet az elnökségben. A számvizsgáló 
bizottság elnöke Márkus László, tagjai 
pedig Sárkány István, Ádám János és 
Dornbay Endre lettek. Központi kikül
dött dr. Eszenyi Gyula alelnök lesz.

Dr. Horváth Árpád elnök úgy a maga, 
mint a megválasztott többi tisztviselő 
társai nevében megköszönte a bizalmat 
és Ígéretet tett arra nézve, hogy a reájuk 
szabott feladatot lelkiismeretesen és a 
nemes ügy érdekében fogják elvégezni. 
Ehhez a választmány és a nagyközön
ség bizalmát és támogatását kérte, hogy 
— ha arra esetleg szükség lenne — 
együttes erővel lehessen vármegyénk
ben a Vöröskereszt háborús célkitűzé
seit is megvalósítani.

A megjelentek lelkes hangulata mel
lett ért véget az alakuló közgyűlés, 
amelynek jegyzőkönyvét dr. Stempei Ist
ván vezette, hilelesitésére pedig az el
nök Radány Lajos esperes-plébánost és 
Varga Imre ref. lelkészt kérte fel.

H etvenéves a K árpát Egyesület.
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A Magyarországi Kárpát Egyesület 
díszközgyűlés keretében ünnepelte 70 
éves fennállását az elmúlt vasárnap Bu
dapesten, az egyesület Alkotmány-utcai 
nagytermében.

A nagy múlttal büszkélkedő egyesület 
édes hazánk legszebb és legmagasabb 
oltárköve, a bérces Tátra tövében Kés
márkon született 1873 bán. Azok a lel
kes cipcerek alapították, akik a termé
szet szépségében és fenséges erejében 
egy magasabbrendü gyönyörűséget ta
láltak és akik az évszázadok folyamán 
oly sokszor tettek tanúbizonyságot emel
kedett, megnemesedett hazaszeretetükről.

Az ünnep lélekemelőén szép volt. Ott 
láttuk a főváros közéletének sok kivá
lóságát, s a magyar szellemi világnak 
azokat a reprezentánsait, akik hatalmas 
irodalmi alkotásukkal szolgálták a ma

gyar föld kincseinek feltárását és ös- 
mertetéséf.

S ott láttuk a turisztika, alpinizmus, 
sí- és vizisport lelkes művelőit, akik a 
természet ezernyi változatosságában nem
csak felemelő szépséget találnak, hanem 
azt a hatalmas érzést is, amely ennek 
a földnek csodás szépségében mind
nyájunk édesanyját, a hazát szeretik.

A díszközgyűlést Karafiáth Jenő el
nök, ny. főpolgármester nyitotta meg. 
Poétikusan felépített szép beszédében 
arról szólt, hogy a Kárpát Egyesület mily 
mélységes hittel és kötelességtudással 
vesz részt abban a munkában, amely 
nem anyagi érdekek, hanem ethikai ja
vak felett őrködik. Szent István orszá
gának mélységes szeretete, az ősi rög
höz fűződő örök hűség, mint elszakítha
tatlan lánc köti össze a közös célért

küzdő s egymást felváltó nemzedék 
hosszú láncolatát. Rámutatott a turista
ság nagy honvédelmi jelentőségére, a 
kárpáti gondolat örökkévalóságára, s vé
gül meleg szavakban köszöntötte a meg
jelent vendégeket, a hatóságok kikül
dött képviselőit, s bemutatta a megnyitó 
beszéd közben érkezett Kormányzó Ur 
Őfőméltóságának s József királyi her
cegnek üdvözlő táviratait.

Az elnöki megnyitó után RubányiVil- 
mos főtitkár olvasta fel tartalmas, nagy- 
értékű jelentését. Visszapillantást vetett 
az elmúlt hét évtized eseményekben 
gazdag történetére. Szüntelen, szakadat
lan munka volt ez. Fáradhatatlan mun
kásságuk áldásos volt: 62 menedékhá
zat és 19 kilátót létesítettek, számtalan 
forrást foglaltak, s a tátrai utak meg
építésén kívül úgyszólván valamennyi 
magas és középhegységünkben szaksze
rűen jelzett úthálózatot teremtettek.

Keserű mélabuval hallgattuk titkári 
jelentésének azt a részét, amelyben el
mondta, hogy a trianoni katasztrófa után 
a Kárpát Egyesület valamennyi mene
dékházát elvesztette, és csak egyetlen
egy : az aggteleki maradt meg s a vö
röstavi menedékház romjai.

Mégse vett erőt rajtuk a kétségbe
esés. Ősi székhelyétől távol, a jövőbe- 
vetett hit törhetetlen reményével foly
tatta tevékenységét a csonka hazában. 
Kötelességtudó s egyetlen célt ösmerő 
akarattal szolgálta az eszmét: a kereszt- 
refeszitett haza feltámasztását.

Hitükben nem is csalódtak. A kálvá
riának vége lett, s trianoni láncok össze
törtek. És kezdetét vette az uj építő 
munka a visszatért Felvidék, Kárpátalja 
és Erdély munkaterületein. Lelkesen s 
nemesen vetélkedve igyekeznek erősí
teni s népszerűsíteni a természetszeretet 
kultuszát s a kárpáti gondolatot, azt a 
szebb és boldogabb magyar célt, amely
nek igazsága érdekében oly rendkívül 
hatással bátorított és lelkesített az üd
vözlő beszédek során dr. Cholnoky Jenő 
egyetemi tanár, európai hirü földrajz
tudós, aki arra figyelmeztette az egye
sületet és a díszközgyűlés hallgatóit, 
hogy a mi harcunk még nincs befejezve, 
az még mindig, szakadatlanul folyik. Ez 
a harc az ezeréves igazság, földrajzi 
egységünk védelmi harca a leggyászo
sabb magyar esztendő gonoszságai ellen. 
Sorsunk és életünk elválaszthatatlanul 
odafiiz bennünket a Kárpátok szent bér
ceihez, völgyeihez, mezőhátas hegyeihez. 
S ennek a hűségnek, összetartozandó- 
ságnak, az ezeréves hagyománynak élesz
tőse és erősítése legyen a Kárpát Egye
sület vezető eszméje. Mert nekünk el 
kell érni azt a legfőbb és legszentebb 
magyar célt, hogy a Kárpátok legragyo
góbb és legmagasabb csúcsán ismét 
magyar zászló lengjen.

Percekig tartó tapsvihar honorálta a 
patriárkális korú, tiszteletet parancsoló 
s oly nagyon szimpatikus megjelenésű, 
galambősz férfiú lelkesítő beszédét.

Ezután következtek az üdvözlő beszé
dek sorozata. Elsőnek a kultuszminisz
térium képviseletében Tárczay Román 
osztályfőnök beszélt, majd Szendy Károly 
Budapest polgármestere üdvözlő beszéde 
következett, biztatással, bátorítással, sok 
komoly Ígérettel.

Az üdvözlő köszöntések során külö
nösen mély és lehangoló érzést váltott 
ki dr. Komarniczky Gyula miniszteri ta-
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nácsos, a kárpáti gondolat lelkes hit- 
vallója, a magyar alpinizmus úttörője, a 
turisztikai irodalom egyik legszínesebb 
tollú munkásának az a bejelentése, amely 
szóvá tette a Késmárkon székek" Kar- J 
pathverein 70 éves jubileumi ünnepsé
gen történt eseményeket, s azt a maga
tartást, amely oly r>deg érzéketlenséggel 
tudta széttépni 800 éves harmonikus J 
együttélésünk kedves emlékeit.

A panaszos kiáltás szomorú, nyo

masztó érzést s nagyon fájó sebet ejtett 
a szivünkön.

Mégis, mi úgy érezzük, hogy a komor, 
ködös téli éjszakát egyszer a tavasz ró
zsaszínű hajnala váltja fel, s elfog jönni 
még mi hozzánk is a nyár napsugaras 
derűje.

Az üdvözlök sorában ott láttuk vár
megyénkből dr.’Sóldos Béla ny. főispán, 
titkos tanácsost, az aggteleki csepkö- 
barlang leglelkesebb protektorát, aki oly 
nagy eredményeket hozott a barlang 
rendbehozatala s villamositása ügyében. 
Ezúttal is a szeretet meleg hangján emelt 
szót a cseppköbarlang továbbfejlesztése 
érdekében.

A disztingvált közönség soraiban vár
megyénkből ott láttuk még Putnoky Mór 
orsz. képviselőt, titkos tanácsost, parla
mentünk háznagyát is.

A visszacsatolt Felvidék Kárpát Egye
sületi alosztályainak üdvözletét Rdbely 
Miklós, a rimavölgyi osztály elnöke tol
mácsolta.

A díszközgyűlés befejezése előtt bol
dog örömmel vettük át Karafiáth Jenő 
elnök kezéből azokat a kitüntetéseket, 
— egy-egy művészi kivitelű plakettet,— 
amelyekkel Gömörböl a rimavölgyi osz
tály öl tagját, nevezetesen : Éva László, 
Rőczey Dániel, Rdbely Miklós, Cseh Mik
lós és Kertsik László tagokat részesítet
ték a magyar turisztikai eszme érdeké
ben kifejtett eredményes tevékenysé
gükért. R. M.

Komoly művészi sikert hozott 
a nemzeti munkaközösség Ill-ik műsoros-estje.

Megelégedéssel állapíthatjuk meg, 
hogy amit a kis Rimaszombat ebben az 
idény b-n komoly művészetből kapott, 
felülmúlta a megelőző éveket. Még job
ban esik leírnunk, hogy a város közön
sége erre rászolgált.

A nemzeti munkaközösség idei har
madik — december 11. — estjén telt 
ház hallgatta végig az előadást, zenét, 
dalt és szavalatot. A nagyszerű műsor- 
számok, országos hirü szereplők és a 
fegyelmezett, lelkesedésében is jó Ízlést 
eláruló publikum azt a benyomást kel
tették, hogy egy kis városban is érde
mes komolyat, művészit, maradandót 
adni.

Forray Miklós kamarakórusának kü 
lönleges élménye s Böszörményi-Nagy 
Béla és Reményi Sándor forró sikere 
után a közönség minden előzetes rek
lám és beharangozás nélkül töltötte meg 
a Katolikus Kör széksorait. Az előadás 
előtt két nappal igen kevesen tudtak a 
készülő estről és sokan vannak, akik 
csak vasárnap szereztek erről tudomást, 
pedig feltétlenül azok is ott lettek volna, 
mint ahogy még eddig minden hasonló 
rendezésen ott voltak. Ha tehát a terem 
mégis megtelt, ezt az előadók jó nevén 
kívül elsősorban a közönség őszinte ér
deklődésének köszönhetjük.

A zenei számok előtt a jól összeválo

gatott műsor prózai részéről kell meg
emlékeznünk. Puszta Sándor leányfalusi 
plébános, az országos hirü pap költő,és 
iró volt az est főelőadója. A gyönyörű 
holdfényes-est hangulatából fakadt be
széde valósággal lenyűgözte a hallgató
ságot. Zengzetes hangján, s a donparti 
nehéz harcokat vitézül átélt tábori pap 
tüzes szavaival a magyar hősök élő 
lelkiismereteként szólott az itthonküz- 
dőkhöz, amikor tőlünk

a legteljesebb helytállást követelte 
meg.

Igazi, semmit sem takaró, valójában 
„őszinte beszéd" volt Puszta Sándor 
mélyen a lélekből fakadt előadása, 
amelynek hallatára reá kellett döbbe
nünk arra, hogy

csak a testvéri összefogás, a lelki 
és szociális megújulás révén lehe
tünk méltóak azokhoz az immár 
néma hősökhöz, akik a Don-mentén 

életüket értünk feláldozták.
Rendkívül nagy hatást keltő beszédét 
fokozta három gyönyörű, kiforrott elő
adókészséggel elszavalt költeménye, ame
lyek a legtisztábban mutatták a költő 
belső énjét, aki Vörösmarty halhatatlan 
„Vén cigány“-jának hegedűjével akarja 
a nemzetet mai kötelességeinek teljesí
tésére ébreszteni. Úgy a rendkívüli, meg
döbbentő erejű beszédet, mint a remek
mívű költeményeket zugó tapsok jutal
mazták. Rajtakivül a műsor prózai ré
szében még Laborczy Éva szavalómü- 
vésznő gyönyörködtette a közönséget 
művészi készséggel előadott neves köl
teményekkel és rövid székely versikék
kel. Szereplését megérdemelt tetszés ki
sérte.

A műsor zenei részének gerincét Haydn 
István gordonka-számai alkották. A hí
res magyar csellista nem is hozott csa
lódást. Két nagyszerű müsorszáma volt. 
Mindkettő érdekessége, hogy kevés gor
donkaművész repertoir-jában találhatók. 
Az egyik: Valentini, a XVII. századbeli 
olasz klasszikusok egyikének brilliáns 
alkotása. Koncertszonáta ez, melyben a 
mü felépítése és a virtuozitást igénylő 
technikai követelmények teljes kiegyen
súlyozottságot mutatnak. A szonáta han

gulata könnyed és játékos. Emlékeztet 
Scarlatti, vagy Veracini müveire. Haydu 
István második száma Kodály: Magyar 
népdalok cimti, még csak kéziratban 
megirt zseniális alkotása. Ebben a mű
ben a nagy magyar zeneszerző tiszta 
magyar népdal motívumokból klasszi
kus tökéletességű „rondo“-t épitett tel. 
A mindig visszatérő alaptéma egy isme
rős népdal. Ebben a műben a zongora 
nem kisérő, hanem egyenrangú szólam. 
A mü hatása olyan, mintha egy tökéle
tes zongora-cselló kamaraszonátát hall
gattunk volna. Modern magyar zene
szerzőink ebből a műfajból — sajnos — 
még keveset alkottak. A harmadik szá
mot kisebb, többnyire ismert darabok
ból állította össze a mester. Lalo, Her- 
bert, Elgar és Popper egy-egy szerze
ményét adta elő.

Ennyit Haydu István szerepléséről. 
Olyan hűen tolmácsolta az előadott mü
vek szerzőinek gondolatát, hogy'e so
rok lelkes Írója magát a szerzeményt 
élvezte. Technika, tónus, elmélyülés, 
hangszinezés, erő és lágyság a kiforrott 
művész kellékei voltak és Haydu István 
ott és úgy alkalmazta azokat, ahogy azt 
a mü megkívánta. Szédületes techniká
jával — különösen Popper tarantellájá
ban — tapsorkánt aratott.

Lackner László ismét kitűnő kísérőnek 
bizonyult. Kár, hogy ritkán halljuk. Ko
dály: Magyar népdalok cimü legújabb 
szerzeményéről már fent megemlítettük, 
hogy a kamaraszonáták rondojára em
lékeztet, melyben a zongora nem kisérő 
hangszer, hanem egyenragu szólamot 
játszik. Ebben a műben Lackner László 
játéka tökéletesen egybeforrott a cselló
szólammal. Kodály müve tökéletesen ha
tott. Lackner tehát nem csak jó kisérő, 
hanem jó kamarazenész is.

Szabó Miklós, az Operaház fiatal teno
ristája korrepetitorának, Zoltay Nándor
nak zongorakisérete mellett nagy sikert 
aratott Erkel, Sztojanovics, Kacsóh, La- 
votta és Dankó Pista jólismert kedves 
dalainak eléneklésével. A művész hatal
mas hangja betöltötte a termet és szá
mait őszinte lelkesedéssel tapsolta a kö
zönség, amely a legnagyobb megelége
déssel távozott el a maradandó élményt 
nyújtó estről. /. E.

A  balogi művész telep I. kiállítása.
A folyó évi november hó 28-tól—de

cember 4 ig a Polgárikörben lezajlott 
kiállítás elé nagy várakozással tekintet
tünk. Első pillanatra megállapíthatjuk, 
hogy az beváltotta a hozzáfűzött remé
nyeket és bebizonyította, hogy mű
vészeti politikánk irányitói helyesen jár
tak el, amikor a színekben és törté
nelmi hagyományaiban gazdag gömöri 
táj felé fordultak és Balogon müv sz- 
telepet létesítettek. Felesleges hangsú
lyozni, hogy a magyar tájjal és népével 
való érintkezés eddig is mennyire ter
mékenyítő hatással volt festészetünk ki
alakítására, csak utalnunk kell Nagy
bányára, Szolnokra, Kecskemétre és a 
Balatonra. Mi, gömörmegyeiek pedig ez
után a kiállítás után fokozottan figye
lünk a müvésztelep eseményeire és 
várjuk azt az időt, amikor Balogon mti- 
vésznövendékeink mellett már kiforrott, 
ismert és beérkezett festők fognak dol
gozni — mert, amint értesültünk, ez a 
kultuszkormány szándéka.

Ha alant a kiállítással kissé részlete
sebben foglalkozunk, tesszük ezt azért, 
hogy ezzel olvasóink a kiállításon meg
nyilatkozott igényének tegyünk eleget. 
A közönséget meglepte a kiállítás ké
peinek egynémely kifejezési formája. Ez 
a meglepetés jogos volt ; közönségünk 
nagyrésze még nincs hozzászokva a szí
nes festői látáshoz. Régebb kiállítások 
reminiscentiáin élve a valóságot, a ter
mészet hü ábrázolását várja és kívánja 
maga elé, a művész egyéni hitvallásán 
átszűrve. Felmerül itt az a kérdés, van-e 
szükség a kiállított képek nagyrészének 
a kifejezési mód ideológiai magyaráza
tára, vagy elégedjünk meg annyival, 
mint amennyit a józan, egészséges Íz
lésű ember vár a képtől: ha ránézek 
erre a képre, első pillanatra megkap, 
hogy magam is úgy érzek és gondol
kodom mint a festő, csak nem tudom 
ilyen tökéletesen kifejezni. Vagy más
ként szólva : az a kép jó, amely a va
lódi és képzelt világ szépségeivel gyö
nyörködtet és a mindennapi életünk és 
szokásaink fölé emelkedő tisztább ér
zések és vágyak ébresztésével nemesíti

gondolkodásunkat, Ízlésünket, disziti kör
nyezetünket. A fenti szempontok figye
lembevételével léptünk a kiállítás helyi
ségébe. A futólagos áttekintésnél is ész
revehettük, hogy a képeket egy elég 
éles vonallal meghatározható két cso
portba oszthatjuk, a természetet hűen és 
a valóságnak megfelelően ábrázoló és 
azt színesen, elevenen, gyorsan össze
foglalva rajz és testiség nélkül, a pilla
natnyi benyomás hatása alatt előadó 
képek csoportjára. Az első részbe so
roljuk Mátrai Makovits Jenő, Varga Nán
dor és a müvésznövendékek egynémely 
alkotását. Mátrai-Makovits Jenő művé
szete a friss benyomások, a fiatal mü- 
vésztársainak hatása alatt mindenkiben 
a iegnagyobb megelégedést váltott ki. 
Különösen az állam által megvásárolt 
Balogi táj c. képről mondhatjuk el, hogy 
az a kiállítás reprezentatív darabja volt. 
A valóságnak színesen élethü, nagyvo
nalú ábrázolásán kívül benne volt min
den, ami a valóságban már nincs meg, 
a természeten kívül, az a művész lelké
ben található fel. Ezenkívül még négy 
képen láthatjuk ugyanazt, felszabadul a 
természet tárgyainak éles határvonallal 
való ábrázolási módjából, a színek me
legségével, az átszürödö fényfoltokkal és 
reflexszerü árnyalataival tájat és gon
dolatot, érzést tolmácsol. Reméljük, hogy 
a müvésztelep levegője uj és a fentebb 
vázolt irányba inditja művészetét.

Varga Nándor Lajos, a rézkarcnak és 
akvarellnek országosan elismert tekin
télye, ebbeli kiválósága a tanítványok 
ilynemű munkáin is meglátszik. A nö
vendékek közül Bíró Antal: Balogi ho
mokbánya (Gyetva) képe az, amely ki
forrottságot mutat. A meleg, harmonikus 
barna színek megkapóak, bízunk benne, 
hogy öt még fogjuk látni.

Ami pedig a képek másik csoportját 
illeti — fiatalokét — előre kell bocsáj- 
tanunk, hogy a képeik őszinteségét nem 
szabad kétségbevonnunk. Forrongó kor
szakukat élik valamennyien, véglegesen 
kialakulásuk után beszélhetnénk róluk, 
s hogy foglalkozzunk velük, teszük azért, 
mert máris elárulják azt az utat, ame-
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S ze re te ta d o m á n y o k  
g y ű jté s e  a p e lsö c i h a d ik ó rh á z  

k a rá c s o n y á ra .
Karácsony szent estjén öröm- 

pirt szeretnénk varázsolni a pel
söci hadikórház sápadt, tüdő
beteg háborús hőseinek az ar
cára. Szeretnénk, hogy éreznék 
a gömöri szivek melegét s a 
háláját azért a nagy áldozatért, 
amellyel egészségüket [adták a 
Haza oltárára. Tisztelettel fel
kérem Rimaszombat m. város, 
valamint Gömör.és'Kishont vár
megye áldozatkész közönségét, 
hogy bármilyen természetbeni 
adományával szíveskedjék hozzá
járulni a szenvedőhősök karácso
nyához. Hálával fogadjuk a kö
vetkezőket : meleg sapka, keztyíi, 
nyaksál, kötött mellény, harisnya, 
meleg alsóruha, (fentieket a fek- 
vőkurázók számára). Élelmisze
rek közül süteményt, kekszet, 
kalácsot, cukorkákat, gyíimöl 
csőt, befőttet, húsféleségeket, 
száraz főzeléket, stb., ezenkívül 
könyvet, ceruzát, levélpapírt ké 
rünk küldeni. Fenti adományo
kat legcélszerűbb postacsomag
ban közvetlenül M. Kir. Honvéd 
Hadikórház Pelsőc címre kül
deni. A jószivü adakozóknak 
előre is hálás köszönetét mond 
és mindennemű felvilágosítással 
szolgál: Dr Balogh Ádámtié,

Gömörés Kishont vár
megye önkéntes vö
röskeresztes főápoló
nője Rimaszombat, 
Andrássy-u 6. sz. Te
lefon : 131.

lyet követni fognak. Valamennyinél fel
tűnik az erőteljes festői realizmus, ez a 
hitvallásuk és ha kifejezési formáik kü
lönösen a nagyobb igényű témáknál még 
akadozik is, itt-ott disszonancia érezhető 
— kuliszaszerü előtérből dús lombozatu 
fák emelkednek ki és a gömöri kora 
őszi napsugár költői fényben fürdeti a 
szinte heroikus tájképeket. A kifejezési' 
forma itt-ott még tökéletlen, de a téma 
megválasztása és a hangulat jó, egész
ben érezteti velünk a balogi táj derűs 
szépségét. E nemből idézzük Fekete Géza: 
Parkszéle és Székács Zoltán : Eső után 
c. képét. (Mindkettőt megvette az állam.)

Mindannyiunk emlékezetében megma
radnak az akvarellek. Ebben többen egé
szen kiválót mutatnak. Fényözön borit 
el mindent, a fák körvonalai valószínűt
lenek, az eső utáni napsütésben csillog 
minden, tárgy és levegő. Idézzük Farkas 
Anűrás vöröstónusu Erdő széle és Fé
nyes reggel c. müveit.

A rajzkészségben egészen jó a koló
nia. A vonallal megkapóan fejezik ki a 
vidéket és embereket. Farkas András: 
Pihenő és Falusi asszony és Fekete 
Géza v Balogi határ c. müveire utalunk.

A kiállítás látogatottsága és az elég 
nagyszámú vásárlás az bizonyította, hogy 
a város közönsége megértette a kultusz
kormány szándékát és erejéhez képest 
erkölcsileg és anyagilag ezúton is tá
mogatni fogja a művészeket. Nekik mun
kájukkal kell bebizonyítani, hogy arra 
érdemesek legyenek, nekünk pedig ér
deklődésünkkel, amellyel tartozunk nem
zeti géniuszunk megbecsülésének és 
amely nemcsak egyéni műveltségűnk 
kérdése, hanem a nemzetéé is.

Oltvai Ferenc.

Az iskolák karácsonyi szűnetje folyó 
év december 22 én, kedden délben kez
dődik és bezárólag 1944. január hó 6 ig 
tart.

Régi levelezéseket, bélyeg- 
gyűjteményeket
k e r e s e k  m
Egyes ritkább bélyegeket és abbamaradt 
kisebb gyűjteményeket is megveszek Küldje 
póstán címemre és a legjobb árat fizetem.
D e á k  J á n o s  b u d a p e s t ,
Horthy Miklós-ut 50. T e .: 256—127.

H Í R E K
Szombaton: Szdzat-est.
A rimaszombati munkaközös

ség december 18-án, szombaton 
este fél 8 órai kezdettel a 

„Három Rózsa" nagytermében 
a színészek felsegélyezésére 
„Szózat-est“ címen kulturestet 

rendez.
A nagyszabásúnak ígérkező mű
sorban közreműködnek

a budapesti Operaház és Nem
zeti Színház vendégművészei, 

a vitéz Zemplényi-szintársulat tagjai, 
valamint â  Éneklő Ifjúság. Előadó: 
dr. Kubinyi László, OT1 igazgató 
lesz. Belépődíj nincs. Müsormeg- 
váltás kötelező.

— Orvosi hir. Dr. Weisz Sándor 
szemész-szakorvos hadiszolgálatból visz- 
szatért. Rendelését Tornaiján Piac-tér 
15. sz. alatt ismét megkezdte.

— Esküvő. Boros Masa oki. áll. taní
tónő és Cséke Lajos ref. tanító folyó hó
4-én, szombaton délután 4 órakor tar
tották esküvőjüket a szatmárnémeti ref. 
ősi láncos templomban. Tanuk vollak a 
menyasszony részéről Molnár Lóránd 
ref. lelkész, a vőlegény részéről Papp 
Árpád jegyző. Az esketést dr. Kiss Ber
talan ref. lelkész, kiváló szónok végezte 
és áldását adta az ifjú párra.

— Eljegyzés. Ifj. Szöllösy István m. 
kir. g. zászlós Losonc és Krepcsár Aranka 
Losoncapátfalva jegyesek. (M. k. é. h.)

Eljegyzés. Kovács József polgári isko
lai tanár, lapunk munkatársa eljegyezte 
Kiss Irénke kovásznai községi tisztvise
lőnőt, aki az elmúlt évben a Polgárikör 
„Székely-est“-jén dalaival nagy sikert 
aratott.

A Nőegylet felruhizási ünnepsége.
A Rimaszombat és Vidéke Jótékony Nő
egylet a szegények karácsonyi felruhá
zás) ünnepségét december 22 én, szerdán 
délután 3 órai kezdettel tartja meg az 
Iparoskör nagytermében. Az ünnepségre 
a hatóságokat és az érdeklődőket ezúton 
is meghívja az Elnökség.

Kíméljük és becsüljük meg nehezen 
pótolható ruházatainkat.

Kormányzói kitüntetés. Magyaror
szág Kormányzója Dózsa Molnár Dániel 
gicei ref. lelkészt a megszállás alatt ta
núsított önfeláldozó magatartásáért a 
Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki.

A karácsony-szentesti misét a rima
szombati kát. templomban — az elsöté- 
titési rendelkezések miatt — december 
24 én, pénteken nem éjfélkor, hanem 
este 7 órai kezdettel tartják meg.

Református istentiszteletek. Az ünnep 
előtti bűnbánati héten minden reggel 
félnyolckor és délután hatkor. December 
24 én, karácsony estéjén az istentisztelet 
délután ötkor lesz. A karácsonyi isten
tiszteletek ideje változatlan.

A R IM A S Z O M B A T I  T A K A R É K P É N Z T Á R ,
vármegyénk legrégibb pénzintézete 
BETÉTEKET kedvező kamatozásra 
elfogad és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít, minden
féle KÖ LCSÖNÖKET előnyös fel

tételek mellett folyósít.

Uj államtudományi doktor. Benyó 
Gyula II. o. postatiszt, rimaszombati la
kost folyó hó 11-én a budapesti „Páz
mány Péter“-Tudományegyetemen az 
államtudományok doktorává avatták.

Felügyeleti hét a középiskolákban. 
Margócsy Emil, a tiszai ev. egyházkerü
let c. főigazgatója az Egyesült Prot. Gim
náziumot látogatta meg. — Dr. Lénárt 
János kereskedelmi igazgató (Eger) a 
Széman Intézet kereskedelmi szaktan- 
folyamát vizsgálta felül. Dr. Lénárt János, 
mint cserkészkerületi vezető-tiszt láto
gatást tett a helybeli cserkész otthonban 
is. — A polgári áliami fiú- és leány
iskola múlt heti magánvizsgáin a mis
kolci tankerületi kir. főigazgatóságot 
Móricz István szakelőadó, volt rima- 
szombati kir. tanfelügyelő képviselte.

Jótékony adomány. Dr. Szeijarth 
Vilmos ny. rimaszombati állami polgári 
iskolai igazgató (Budapest) volt iskolá
jának vezetőjéhez, Bállá Károly h. igaz
gató kezeihez 200 pengőt küldött azzal, 
hogy ebből az összegből a szegénysorsu 
hadbavonultak gyermekeinek tandijrész- 
leteit segélyként kifizesse. Bejelentette 
egyben, hogy ezen adományát 1000 P-re 
fogja kiegészíteni.

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5°/o-os osztalékot fizet.

— Csehszlovák PHÖNIX és STÁR
kötvényeit rendelet szerint magyar állo
mányba sorozzák. Bejelentéseit elvállal
juk. Minden bejelentésre kötelezett köt
vény után Pengő 5, a többi után 2 pengő 
költséget számítunk. Csehszlovák bizto
sítások elintézését vállaljuk költség térí
téssel. Személyes felvilágosítás 3 órától. 
Általános Biztosítási Iroda Kassa, Ka- 
zinczy-u. 5.

A  reform átusok „ Á r v a -e s t j e " ,
A rimaszombati ref. egyház másod

ízben tesz bizonyságot arról, hogy az 
árvák sorsát is a szivén viseli. Decem
ber 12 én, vasárnap délután szokásos 
adventi előadását — mint az elmúlt év
ben is — a beretkei „Árvaház" javára 
rendezte meg a gimnázium tornacsarno
kában. Á hatalmas termet ezúttal is 
megtöltötte az érdeklődő közönség, amely
nek soraiban felekezeti külömbség nélkül 
képviseltette magát a város társadalma. 
Varga Imre lelkipásztor bevezető szavai 
nyitották meg a szivekhez szóló műsort. 
Pál apostol szavait idézte, amikor fel
hívta a közönséget arra, hogy „jobb 
adni, mint venni", emberi kötelesség te
hát az árvák megsegítése. Bejelentette, 
hogy Gérecz Lajos, az„Arvaház‘‘igazgatőja 
az öt ért családi öröm miatt nem jelen
hetett meg, s a közönség szeretetteljes 
megnyilvánulása mellett mutatta be a 
két kis árvát: Prokai Margitkát és Ko
vács Sándorkát, akik később megható 
módon adtak bizonyságot szavalatukkal 
és énekszámukkal jól kiképzettségükröl. 
Rajtuk kívül az egyház legjobb műked
velői szerepeltek az est hangulatába 
beleillöen és nagy tetszést aratva. Öröm
mel halottuk újra a városunkból elszár-

B i z a l m a t  é r d e m *  I,
amiben nem csalódunk.

A C h l o r o d o n f
minősége mindig ugyanaz.

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a

Magyar készítmény.
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mázott Szigethy Rózsi beretkei ref. taní
tónőt, aki két gyönyörű verset szavalt 
el nálunk már jóismert nagyszerű elő
adókészségével. Szívből jött szavai a 
szivekbe hatoltak. Hasonlóan nagy ha
tást ért el Szabó 1 uska gimn. tanuló 
két, nagy rutinnal előadott költeménnyel, 
melyek közül kiemelkedett az „Egy ki
lós csomag" országszerte hires katona 
vers átérzeit tolmácsolásával. Hunydk 
I ona, az „Árvaház" gondnoknője meg
lepően kellemes és hajlékony hangján 
egy szép vallásos dalt énekelt el Szűcs 
György kántor alkalmazkodó harmónium 
kísérete mellett. A gimnázium SDG. kis- 
kórusa Fiiber Gyula vezetése mellett 
nagy lelkesedéssel és kellő összhanggal 
énekelt el több kedves katonadalt, majd 
az SDG. műkedvelői „Az öreg tanító 
háza" címen 3 felvonásos népi darabot 
adtak elő hibátlan betanulással. Vala
mennyi leány és fiú szereplő a legjobb 
tudásával szerepelt. Érsek Sándor kis 
gimnazista tehetségre vallóan édes-bús 
magyar nótákat adott elő furulyán, sok 
tap'Ot kiérdemelve. A két kis árva ön
tudatos szereplése pedig könnyeket csalt 
ki a közönség szeméből, amely ezen az 
estén nemcsak léikéből, de anyagiak a> 
sem kiméivé együttérzett azokkal, akik 
a föld életb-n a legszebb kincsüket: az 
anyát és az apát nélkülözni kénytelenek. 
Kik helyett azonban a hivatását mara
déktalanul betöltő „Árvaház" bán és a 
gömörí református társadalomban meg 
értő és szerető támogatást kaptak.

Csomagfeladási korlátozások. A pos- 
taigazgato'ag közli, hogy dtcember hó 
23 án és 24 en az ország összes posta 
hivatalainál a Budapestre szóló csórna 
gok felvétele szünetel. Az idén a posta 

a rendKivüli szállítási viszonyokra 
való tekintettel — karácsonyfát nem 
szállít.

Törvényszéki hírek. A rimaszombati 
kir. törvényszék dr. Böszörményi Nagy 
tanácsa december 15 en mondott ítéle
tet az ismeretes serkei cukorvisszaélés 
ügyében. A kir. törvényszék a közokirat- 
hamisítás ügyében már a kir. Ítélőtábla 
által is P , — l 1/, évre elitéit Vincze La 
jós serkei es Havas Gyula rimaszombati 
kereskedőket bűnösnek mondotta ki 
egyrendbeli folytatólagosan elkövetett 
árdrágító visszaélés és közszükségleti 
ciknek jogellenes elvonása bűntetteiben. 
A bíróság ezért Vmc/e Lajost 1 évi 
börtönbüntetésre, 1855 90 P anyagi kár
térítésre Ítélte és elrendelte, hogy a 
Vinczénél talált 830 P kés/p nzt és 410 
kilogram cukort lefoglalják. Havas Gyula 
7 hónapi börtönbüntetést kapott, köte
les 486 P anyagi kártérítést fizetni és a 
nala tainlt 350 kg cukrot lefoglalták. 
Mindk': vádolt politikai jogainak 5 1 
évre való felfüggesztését rendelte el a 
bíróság, egybm köirlezte őket a per
költségek megtérítésére. Az itéleiben 
úgy Moesz G-za kir. ügyészségi elnök, 
a vad képviselője, mint a vád ottak meg- 
nyug diák es Így az jogerőssé vált. — 
Kiszlinger Dezső 21 éves rimaszombati 
ittiszirossegcd az elmúlt hét egyik éj
szakáján megkísérelte egy any^disznó 
ellopását, amikor pedig tetteneriék, me
nekülése közben nyerget tulajdonított el. 
Masnap elfogták és az ügyészség fog
házába szállították. Ügyet a m. kir. 
igazságügyi miniszter a rendes bíróság 
elé utalta.

Háborús érdemek jutalmazása. A
zsidótörvény végrehajtása során Gömöl 
és Kishont vármegye Vitézi Széke Os- 
gyan községben Lusztig Pál 20 kát. hold, 
Lusztig Sámuel es társai 20 kát. hold 
és Holla ider Sámuel és neje 15 kát. 
hold ingatlanát birtokba vette és a 
hazáért folytatott küzdelemben kitűnt 
vitézek részére juttatja.______________

K özellátási H írek.
Tojást és baromfit kap Rimaszom

bat. A Baromit és Tojásforgalmi Köz
pont trtesitette a rimaszombati m. kir. 
Közellátási Felügyelőséget, hogy Rima
szombat m. város részere 14 400 darab 
tojást utalt ki, amelynek leszállítása ér
dekében az intézkedés megtörtént. Egy
idejűleg a vármegye kórházai részére is 
utaltak ki tojást. A felügyelőség intéz 
kedésere ugyancsak kiutaltak R maszom- 
bat részere 1500 kg, Rozsnyó részére

pedig 1250 kg baromfit, melynek meg
érkezése a közeli napokra várható.

A savanyított káposzta hatóságilag 
megállapított legmagasabb fogyasztói ára 
január hóban a 111 300/1943 K. M. sz. 
rendelet értelmében 56 fillér kg ként.

A beszolgáltatás ütemének fokozá
sára valamenyi nyiivántartó hatóság fel
hívást kapott. Minden gazdálkodónak 
érdeke tehát, hogy beszolgáltatási köte
lességének, különösen a kenyérgabona- 
és zsircsoportban sürgősen eleget tegyen

Zsirosztás. Mint értesülünk, úgy a 
karácsonyi, mint az újév előtti héten 
fejenkint 20—20 dgr zsir kerül kiosz
tásra.

S Z Í N H Á Z .
Megmozdult a rimaszombati magyar 

társadalom szive. A vármegye főispán
jának a hivatalok vezetőihez s a rima- 
szombati társadalmi egyesületek elnökei
hez intézett felhívásai, valamint polgár- 
mesterünknek lapunkban megjelentetett 
kérelme a magyar élet nagy és szent 
munkát végző szántó-vetői érdekében a 
szivek talajára hullott és viszonylagos 
jó házakat hozott Péntek—vasárnap tár
sulatunk a könnyű magyar operett nagy 
mesterének, Eisemann Mihálynak egy 
hangulatos darabjával: „A lehullott a 
rezgő nyárfa"-val kedveskedett. A neves 
pesti színészek személyére irt szerepek 
ben művészeink megmutatták arravaló- 
ságukat, rátermettségüket.

Hétfőn este végre kellő propaganda 
következtében megszületett a sziniévad 
első zsúfolt háza. Ez estére „vidám mű
sorát hirdetett a sziniap. Kár volt, hogy 
az est nívója nem állott egyenlő arány
ban a látogatottsággal. A színészek Itg- 
jobb teljesítménye mellett is — az ope
raáriát és magyar dalokat kivéve — 
gyönge kabaréizü tucatszámokat kap
tunk. A közkedvelt Molnár Gyula sike
res estje volt ez az előadás, akit a 
közöti'-ég zajosan ünnepelt.

Kedden este a „Párisi expresst" ját
szották művészeink. Az ügyes és szel
lemes darab sok kacagást fakasztott.

Szerdán este mérsékelt ház mellett 
ment az örökszép „Marica grófnő" ven- 
dégszereplőkkel. Harsányi Margit ruti- 
nirozottt színésznő, ügyesen mozog a 
színpadon, mozdulatai jók, hangját tudja 
használni, ifj. Bánky Elemér úri modorú, 
halkszavu, megnyerő színész.— Csütör
tökön a szabadságharc vitéz női föhad 
nagyáról Lebstück Mária Károlyról irt 
„Mátia főhadnagy" előadását láttuk. Az 
előadás kifogástalan volt, a maszkok 
elsőrangúnk. Különösképpen kivált Kos
suth és Görgey élethü maszkja. Le kelt 
vennünk a kalapot színészeink hatalmas, 
megrázó alakításai előtt és ne vegyék 
vitéz Zen p'ényi Zoltán, Tubay Sári, 
Tóth EYzsi, Márkus Ferenc, Szabó István 
és mindnyájan rossz néven, ha mindet 
együtt említem és nem tudom megmon
dani, melyik volt jobb, melyik nagyobb, 
c-ak annyit tudok mondani, hogy kö
szönjük ezt az előadást.

Pénteken este a „Zsuzsó", vasárnap 
délután és este a „Mária főhadnagy", 
hétfőn és kedden bucsuelőadásul a „Fe
kete Péter" kerül szilire Molnár Gyulá
val a címszerepben.

Mutassa meg a rimaszombati közönség, 
hogy mint kezdetben, a búcsú alkalmából 
is telt házakkal viszonozza a színészek 
nemes munkáját.

Levente-élet.
Asztali tenisz.

Ragyogó győzelmet aratott a Rima- 
szombati Levente Egyesület az orszá- 
goshiril DiMÁVAG asztali-tenisz csapata 
felett.

December 12 én, vasárnap délben fél 
12 órai kezdettel a Polgárikör nagyter
mében igen szépszámú közönség előtt 
állt fel a két csapat, amelyek össze
állítása a következő volt: RLE: Gaál, 
Derekas, Bútora és Szapári. DiMÁVAG: 
Sidó, Fekete, Dankovics és Sir.

A D MÁVAG csapatában Sdó volt a 
legerősebb, aki éppen egy héttel előbb 
Magyarország bajnokságában a 3. helyen 
végzett. A mérkőzés végig igen izgalmas 
volt, állandóan Diósgyőr vezetett Sidó 
gyönyörű és mindent elsöprő, szemkáp

ráztató játéka folytán. A mérkőzés vége- 
felé azonban csapatunk erősíteni tudott 
és 7:7-es állásnál már megnyertnek le
hetett tekinteni a mérkőzést.

Csapatunk mind a négy tagja egy
formán lelkesen játszott és teljes szív
vel küzdött. Mindannyian átéreziék, hogy 
Rimaszombat város nevének tartoznak 
a jó játékkal, mert ez az eredmény töb
bet jelent minden más eredménynél, ezt 
egy országos hirü nagy csapat ellen ér
ték el, amely siker magukat a diósgyő
rieket lepte meg legjobban, akik biztos 
győzelemre számítottak. A levente-csapat 
azonban megmutatta, hogy vele komo
lyan kell számolni és bár az egyesület 
kicsi, eredményei sokszor nagyok.

Négy játékosunk közül Bútora talán 
azért érdemel külön elismerést, mert 
minden edzés nélkül, mint katona állt 
az asztalhoz és éppen ő fordította meg 
javunkra a mérkőzést az által, hogy Fe
ketét megverve a 6:7-re álló mérkőzést 
kiegyenlítette 7:7-re, mely után már két 
könnyebb mérkőzésünk volt hátra, ame
lyek a győzelmet is meghozták.

Örömmel tapasztaltuk a RTSE részé 
röl a szives érdeklődést és támogatást, 
mely bizonyítéka annak, hogy a helyi 
sportegyesületek között teljes az egyet
értés és kölcsönös a támogatás.

Ózdon az alosztály bajnokságban a 
RLE mindkét mérkőzését elvesztette 0:9 
és 7:9 arányban.

Ma, vasárnap a Levente Otthonban
házi mérkőzések folynak le.

N e m z e t i  f i l m s z í n h á z .
Az elmúlt vasárnap általános tetszést 

aratott a pazar fénnyel kiállított, meste
rien megrendezett „Legényvásár" citnü 
német revüfilnt, melynek főszerepét Rökk 
Marika játszotta elragadó bájosságai és 
és páratlan tánctudással. — Most szom
baton és vasárnap európai hirü svéd 
filmdráma kerül bemutatóra „Miketten" 
címen. Az izgalmas szerelmi történet 
főszereplői Signe Hassao és Stuve La- 
genwall. — December 20 án, hétfőn és
21-én, kedden „A nap hőse" címen

francia énekes, zenés és táncos filmben 
Maurice Chevalier-t láthatjuk viszont. 
Mellette Elvira Popescu és Josette Day 
a főszereplői a romantikus szépségű és 
fülbemászó zenéjü filmalkotásnak. — 
December 22 én, szerdán és‘23 án, csü
törtökön egy különleges témájú, kitűnő 
svéd kalandor filmet láthatunk „Félvér" 
cinten, amelynek főszereplői egy félvér 
északi férfi és egy gyönyörű farkaskutya. 
Kisérő film: 10 perc fizika, érdekes és 
tatiulmányos magyar kulturfilm. — A 
karácsonyi ünnepeken Tormay Cecil 
nagy regényéből készült díjnyertes ma
gyar film, a „Hegyek lánya" kerül be
mutatóra Fényes Alizzal és Nagy Isván- 
nal a főszerepekben.

F ia ta l perfekt gépirónő
ügyvédirodai gyakorlattal á l l á s t
keres. — Cim: a kiadóhivatalban.

Alma eladó
H onvéd-utca 7. sz. a la tt. 

B é r b e  v e n n é k

z o n g o r á t  vagy p i a n i n ó t .
C i m : a kiadóhivatalban.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
felvétetik

BÓDY ISTVÁN fűszerkereskedőnél

M egbízható, józanéletü

s o f f ö r
1944. január hó 1. belépés
sel á l l á s t  nyer.
Bővebb felvilágosítás nyerhető 
V A L A S Z K A Y  REZSŐ
rum- és likőrgyárában.

M E G H Í V Ó
A Gömör és Kishont Vármegyei 

Közjóléti Szövetkezet Rimaszombat
ban 1943. évi december hó 28 án 
12 órakor tartja 1942 évi

I I .  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
a vármegyeháza kis tanácstermében, 
melyre a tagokat ezúton hívja meg az

Igazgatóság.
Rimaszombat, 1943. december 17-én-

T á r g y s o r o z a t :

Függő számla : 2.662 80 P. Átmeneti 
tételek: 2.26482 P. Összesen: 1.18551027 
pengő.

Veszteség : Ügyviteli költségek : sze
mélyi költségek: 19.239TÓ P. Utazási 
költségek: 6.346 52 P. Dologi költségek: 
12 07623 P. Engedmény és leírások: 
Értékcsökkenési leírások : ingatlanoknál: 
2.34233 P, ingóknál: 1.37672 P, jutta
tásból eredő engedmények és leírások : 
950'40 P. ÁllatelhuUási engedmény és 
egyéb leírások: 50817 P. Természet
beni visszaszolgáltatások árkülönbözeti 
számlája: 77537 P. Üzemi veszteségek: 
2.993'— P. Összesen 4660862 P.

1. Az igazgatóság jelentése.
2. Az 1942, évi zárszámadások elő

terjesztése.
3. A feltigyelöbizottság jelentése.
4. A mérleg megállapítása.
5. Határozathozatal a felmentvények 

tárgyában.
6. Két igazgatósági tag választása.
7. Esetleges indítványok.

Mérlegszámla 1942. december 31 én.
Vacyon: Készpénzkészlet 3872 06 P. 

Bankkövetelések: 206 65456 P. Anyag- 
és árukészlet: 51.14591 P. Juttatásokból: 
fennálló követelések: Házépítés és ház
tatarozás : 24 88L22 P. Gazdasági fel 
szerelés: 14 872 89 P. Nagyállat: 95.428 11 
P. Háziipar: 51215 P. Kisipari-kiskeres
kedelmi: 26 767 61 P. Egyéb: 2.45735P.

Üzemi töke számlák: 15.097 70 P. Üze
mi folyószámlák : 200517 65 P. Adósok: 
9068888 P. Berendezés, felszerelés: 
3 541 70 P. Ingatlanok (saját) 44 400 — P. 
Elszámolási házépítési számla: 342.97081 
P. Egyéb juttatási elszámolási számla: 
1689189 P. Függőszámla: I 83612 P. 
Áimenőtételek : 282 08 P.. ONCSA által 
térítendő 1941. évi veszteség 1178013 
P., 1942. évi veszteség : 34.78351 P. 
Összesen : 1.18551027 P.

Teher: Üzletrésztőke: 3226'— P. Hi
telezők : Országos Nép- és Családvé
delmi Alap: 1.17634865 P. Egyéb hite
lezők : 1.008— P.

Nyereség: Anyag és árunyereség : 
1.81 L62 P. Kezelésik öltségtéritések: 97'— 
P. Kamat: 2 856 10 P. Üzemi nyeresé
gek: 7 06039 P. 1942. évi veszteség: 
34.783 51 P. Összesen: 46.60862 P.

A szövetkezet 1942. évi mérleg-vesz
teség- és nyereség számlája a szövet
kezet hivatali helyiségében a közgyűlést 
megelőző 8 napon át közszemlére van 
kitéve s a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthető.

A tagok száma az 1942. január 1-én 
305 volt 1979 drb 3.958— P értékű 
üzletrésszel: az 1942. év folyamán ki
lépett 79 tag 604 drb 1.208'— P értékű 
üzletrésszel, belépett 136 tag 238 drb 
üzletrésszel, s igy lett az 1942. évi decem
ber 31-én 362 tag 1614 drb 3.226'— P. 
értékű üzletrésszel.

Amennyiben a közgyűlés a fentirt na
pon határozatképtelenség miatt megtart
ható nem lenne, úgy a közgyűlés 1943. 
évi december hó 28. napján 1 órakor 
lesz a jelzett helyen megtartva, amikor 
a gyűlés a megjelenő tagok számára 
tekintet nélkül határozatképes lesz.
Feltigyelöbizottság: 
dr. Radvánszky György s. k. 

főispán, elnök, 
dr. Mihalik Dezső s. k. 
Fokkor Bertalan s. k. 
Káposztás László s. k.

Igazgatóság: 
dr. Horvátit Árpád s. k. 

alispán, elnök. 
Barabás Lajos s. k. 
Sárkány István s. k. 
dr. Ragályi Antal s. k 

dr. Deák Andorod s. k. 
Fápezsik András s. k.

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


