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A vármegye közönségének dicsérete 
a törvényhatósági bizottság közgyűlésén.

Dr. Radvánszky György főispán, dr. Horváth Árpád 
alispán és dr. Csák Géza bizottsági tag az össze
fogás szükségességét és erősségét hirdették, nagy 

hatást keltő beszédeik során.

Közelebb Istenhez, 
közelebb egymáshoz.

Csodálatos látvány, hogy örül 
mindenki karácsonykor, milyen el
ragadtatás sugárzik minden arcon. 
Sok öreg ilyenkor gyermekké vá
lik, leülnek a csillogó karácsonyfa 
árnyékába, részt kérnek a kicsi
nyek játékából, együtt éneklik ve
lük a karácsonyi énekeket. A gond
terhes arcokon öröm világok Miért 
van ez az általános karácsonyi 
öröm ? Azért, mert az emberek 
Jézus jászol-bölcsője köré gyülekez
nek. A gyermek Jézus megfogja a 
kezünket és közelebb visz bennün
ket Istenhez és egymáshoz.

Közelebb Istenhez! Milyen ün
nepélyes és magasztos hangulat, 
mikor zúgni kezdenek a karácsonyi 
harangok! Az emberek félreteszik 
sok munkájukat és ezer kérdésüket. 
Mintha mindenki és minden az an
gyalok szárnyainak suhogását hall
gatná visszafojtott lélekzettel. Ilyen
kor megtelnek a templomok. Sok 
ember eljön ilyenkor az Isten há
zába, aki egyébként egész évben 
megfeledkezett róla és teli szívvel 
és teli tüdővel énekli: „Krisztus 
Urunknak áldott születésén..." S 
a s z í v , mely az egész évben fa
gyos volt, most az ének hangjaira 
teljesen átmelegszik. Közelebb ju
tunk Istenhez...

Közelebb jutánk egymáshoz. Az 
átforrósodott szívben kicsap a sze
retet lángja. Aki máskor ritkán gon
dol másra, most olyan melegszívű 
emberré válik, hogy készséggel 
siet enyhíteni a nélkülözők nyomo
rúságát. Ilyenkor nagy ajándékosz
togatás van szegény és gazdag, ur 
és munkás között. Ilyenkor min
denki érzi, hogy milyen áldott bol
dogságot nyújt — az adni. A ka
rácsony áldott nagy családdá ko
vácsolja a társadalmat és nincs öz
vegy, árva, szegény és elhagyott, 
csak egy van: Isten gyermeke üd
vösségre hivatott, életüldözte, hányt- 
vetett, karácsonyváró, adventre- 
vágyó szegény magyarok. Ilyenkor 
karácsonykor szorosabban megfog
juk és legalább egy-egy óráig nem 
eresztjük el egymás kezét...

És megszállja lelkünket, szivün
ket az igazi öröm. Mintha valami 
mély forrásból törne fel és árasz
taná el a szivünket. Úgy érezzük: 
Isten azt akarja, hogy ez ne csak 
karácsonykor, hanem mindig igy 
legyen 1 Azért teremtett minket, 
hogy az ő közelében és egymás 
közelében éljünk. Ha naponként 
odaállanánk a gyermek Jézus elé,

Gömör és Kishont vármegye tör
vényhatósági. bizottsága ez évi utolsó 
rendes közgyűlését december 21-én, 
kedden délben tartotta meg Rima
szombatban a vármegyeháza disz-

A f ő i s p á n  m e g

termében. A magyar Hiszekegy el- 
imádkozása után dr. Radvánszky 
György kormánybiztos-főispán az 
alábbi mély tartalmú elnöki meg
nyitó beszédet mondotta:
n y i t ó  b e s z é d e .

nagy vihara csak akkor nem 
zilál szét bennünket, ha min
den kéz szorosan egymásba 
fonódik és nincsenek ellentétek 
közöttünk, amelyek ezt az ösz- 

- szefogást gyengítenék.
A jövő év küszöbén ezekkel a 

gondolatokkal nyitom meg mai köz
gyűlésünket."

A beszédet a bizottsági tagok 
lelkes éljenzéssel fogadták.

Az alispán időszaki jelentése.
Dr. Bartha László vm. főjegyző ter

jesztette be ezután dr. Horváth Árpád 
alispán időszaki jelentését az elmúlt ne
gyedévben a törvényhatóság területén 
előfordult eseményekről és önkormány
zati tevékenységről. A nyomtatásban már 
megjelent, szokott alapossággal megszer
kesztett jelentés hazafias emelkedettségü 
bevezetését lapunk múlt számában már 
közöltük, az alábbiakban annak rövid 
tartalmát adjuk.

A közigazgatásról szóló részben az 
alispán ismét utal azokra a nehézsé
gekre, amelyeket a háborús idő a tiszt
viselőkre hárít, akik azonban vállvetett 
munkával látják el nemcsak a saját, 
hanem a hadbavonult kartársaik köte
lességeit is. Közigazgatásunk egyik nagy 
hibája, hangsúlyozza a jelentés, „a túl
ságos centralizáció*, és ezért mindent el 
kell követnünk, hogy

közigazgatási eljárásunkat gyorssá, 
egyszerűvé és olcsóbbá tegyük.

A közellátás cimü rovatban az alis
pán őszintén feltárja az egyes közszük
ségleti cikkekben való hiányosságot. így 
a vármegye zsirellátása nem volt az el
múlt évnegyedben kielégítő, aminek fő
oka, hogy a Magyar Állatforgalmi R. T., 
amely közben meg is szűnt, nem tudott 
teljes mértékben eleget tenni bérhizla
lás! szerződéseinek. Hasonlóan kedve
zőtlen volt a húsellátás, amiért is az 
alispán a közellátási minisztériumtól a 
vágási ellátmány felemelését kérte. Hiá
nyok tapasztalhatók a lábbeli- és talp- 
bőrellátás terén is, amely azonban or
szágos jellegű. Teljesen zavartalan volt 
a vármegye liszt-, cukor-, petróleum és 
tüzifaellátása.

Hosszabb fejezetet szentel az alispán 
a nép- és családvédelmi tevékenység
nek, elismeréssel emlékezvén mega3éves 
ONCSA működéséről. A vármegye terü
letén összesen 456 sokgyermekes meg
segítésre szoruló család van, mig

a Vármegyei Közjóléti Szövetkezet 
680 sokgyermekes családot 3694 
családtaggal 711.120 P 46 fillér ér

tékű juttatással segitett meg.
A Dobóca és Rimaszécs községek ha
tárában elterülő, volt cseh telepes pusz
ták 146 arra rászorult családját 85.567 
P 22 f juttatásban részesítették. Meg
kezdődött a vármegye területén az 5 
holdon aluli zsidóbirtokok juttatása is. 
Gömör és Kishont vármegyében 52 hol
don aluli zsidóbirtok van 100 kh és 504 
□  öl területtel. A „Sereg* kitelepítésé
vel kapcsolatban jelenti az alispán, hogy 
eddig 14 lakóházat sikerült felépíteni, 
húsz ház építése a jövő év tavaszán 
kezdődik meg.

„Tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság!
Az 1943-as év a vége felé kö

zeledik. Egy sok gonddal, aggo
dalommal, de reménnyel és biza
kodással is telt időszak lezáródik. 
Visszapillantva a múlófélben lévő 
évre, meg kell állapítanom, hogy 
arra a világháború nyomta rá a 
bélyegét. Minden tettünket és gon
dolatunkat — hogyha tudat alatt is 
— az az aggódó gond terheli, mit 
fog ránk hozni a jövő esztendő ?

Meg kell azonban állnunk a 
közelmúlt egy dátumánál, a no
vember 5-től 12-ig terjedő idő

nél.
Ezeken a napokon, — amelyek 
aranybetükkel vannak bevésve a 
vármegye történelmébe — vonultak 
be ide 1938-ban a magyar honvé
dek. 5 év múlt már el azóta, de 
aki akkor tanúja volt — úgy hi
szem, mindannyian voltunk — a 
honvédség bevonulásának, úgy em
lékszik vissza azokra a napokra, 
mintha minden a közelmúltban tör
tént volna.

Feledhetetlen az az őszintén 
kitörő öröm, szeretet és felsza- 
badultság érzete, amely ennek 
a vidéknek Magyarországhoz 
való visszatérését jellemezte.
Visszaemlékezve ezekre a gyö

nyörű napokra, felbukkan mögöt
tünk mint borzalmas lidércálom 
képei, megjelennek azon idők em
lékei, amikor itten idegenek zsar
nokoskodtak és rendelkeztek. Még 
távolabb, messze idők ködében fel
rémlik az első világháború ideje is. 

Akkor is, most is sötét felhők

akkor mindig részesei lehetnénk a 
karácsonyi örömnek, az Istenközel
ség és emberközelség örömének, 
és akkor nem tűnnék el, amikor a 
karácsonyfát kiviszik a szobából, 
hanem bennünk élne az egész éven 
keresztül.

tornyosultak hazánk felett. Akkor 
is, most is a legjobb magyarok ere
jük, tudásuk legjavát adták és ad
ják ma is a hazáért.

Akkor a turáni átok, a szét
húzás, az egyenetlenkedés min
den áldozatot, erőfeszítést sem
mivé tett; vigyázzunk, nehogy 
a széthúzás szelleme újból fel

ébredjen bennünk.
Mindannyiunk kötelessége éppen 
ezért a mai időkben fokozottan ter
melni, rendet tartani és összefogni; 
dolgozni, termelni kell teljes erővel, 
mert minden kapavágás, kalapács
ütés, tollvonás egy csepp a nagy 
erőfeszítések tengerében, amelyek 
az örök magyar célokat szolgálják 
és biztosítani kívánják.

Örömmel és büszkeséggel álla
pítom meg innen, hogy

a vármegye közönsége — el
sősorban a gazdaközönsége — 
a termésből, s ezzel kapcso
latban álló beszolgáltatásból 
ezideig kellő mértékben kivette 

a részét.
Erős meggyőződésem, hogy ez a 
jövőben is igy lesz. Rendet kel! tar
tani mindenkinek a maga kis kö
rében is, mert

az otthoni rend és fegyelem 
képezi alapját az általános rend

nek.
Ki kell tartani minden egyes átme
neti zökkenő és hiány dacára is. 
Ne higyjünk azoknak a híreknek, 
hogy másütt, más országban jobb 
és könnyebb viszonyok vannak. 
Ezek legtöbbször az ellenség pro
pagandája nyomán bukkannak fel.

össze kell fogni, mert a világ

Magyarok, testvérek! Jertek a 
bethlehemi jászol-bölcsőhöz, hogy 
eggyéforrasszon Bethlehem az Isten 
és emberszeretetben és a keresz
tény Magyarországon uralkodjék, 
vezessen, áldjon és alakítson a beth
lehemi, karácsonyi Gyermek.
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A közgyűlés elhatározta, hogy ez ügy
ben hasonló szellemű felirattal fordul 
a m. kir. kormányhoz.

A szivek ünnepi hete.
A szivek ültek bensőséges ünnepet 

december 22-én, szerdán délután az 
Iparoskör nagytermében. Azok a mélyen- 
érző, jóságtól dobogó magyar szivek, 
amelyek mindenkor megértették az ad
venti és a mai háborús idők parancs
szavát: áldozatot hoztak, hogy ebből az 
áldozatból azután a legszebb jótet, az 
ismeretlenségbe burkolódzó, köszönetét 
sohasem váró adakozás fakadjon.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegylet tartotta karácsonyi szeretet- 
ilnnepségét ez alkalommal szépszámú 
érdeklődő közönség előtt. A megjelentek 
soraiban ott láttuk dr. Radvdnszky 
György főispánt és dr. Horváth Árpád 
alispánt hitveseikkel együtt, Éva László 
polgármestert, a keresztény egyházak 
vezető lelkészeit, az iskolák igazgatóit 
és a többi jótékony női egyesületek ve
zetőit.

A hatalmas teremben rendben csoma- 
goltan több asztalon állott a szeretet- 
ajándékok nagy tömege, előtte felsora- 
kozottan a megajándékozásra váró isko
lásgyermekek, hadigondozottak és sze- 
génysorsuak. A színpad előtt díszes ka
rácsonyfa jelképezte az ünnep magasz
tos célját. Gyertyagyújtás után felhang
zott az iskolás fiuk és leányok ajkán a 
karácsonyi ének. Majd Radány Lajos 
esperes-plébános a bethlehemi kisded 
nevében üdvözölte a megajándékozandó
kat, akiket arra kért, hogy az egysége
sítő karácsonyi hit jegyében fogadják az 
irgalmasság megnyilatkozását. Hálával 
és köszönettel adózott a Jótékony Nő
egylet áldozatkész hölgyeinek, elsősor
ban özv. Samarjay Jánosné elnöknő íigy- 
buzgó fáradozásáért. A mély áhitatott kel
tett beszéd után Oltvai Ferenc vm. fő
levéltáros, egyesületi titkár a szeretet- 
iinnepség számbeli adatait ismertette. 
E szerint a Nőegylet tagjainak gyűjtésén 
kivíil az Országos Nép- és Családvé
delmi Alap 2900 P-t, a városháza köz
ellátási hivatala 1200 pengőt, az Egye
sült Női Tábor 300 P-t adományozott. 
Dr. Radvánszky Györgyné, mint a Hadi
gondozó Bizottság elnöknője 675 m. 
textil-anyagot, a rimaszombati konzerv-

Nagy sikert hozott és nemes célt szolgált 
a Nemzeti Munkaközösség IV. kulturestje.

Dr. Radvánszky György főispán, elnök 
zárószavaival ért véget a végig emelke
dett hangulatban lefolyt közgyűlés.

gyár 50 kg vegyesizt és 150 konzervet, 
4—5 adakozó pedig összesen 78 kg 
lisztet adományozott kiosztás és felhasz
nálás céljából.

A főispánné adományát teljes egészé
ben, varratlanul osztották szét. Patonay 
Gábor és Zemplényi Gyula gyűjtéséből 
hárman 100—100 P-t, tizennyolcán pedig 
50—50 P-t kaptak a hadbavonultak hoz
zátartozóinak sorából. A Nőegylet gyűj
téséből 106 elsőrendű leányruhát, 34 
fiunadrágot, 7 drb uj kabátot, 15 drb 
használt kabátot, 61 pár cipőt, 45 drb 
finom fiuinget és 12 drb gyapjú szvettert 
osztottak ki. A juttatásból 280 fiú és 
leány és 150 városi szegény részesült 
mintegy 13000 pengő értékű adományban, 
amelyet a megajándékozottak megható 
lélekkel vettek át.

Az ünnepségen a fiú- és leánynép
iskola tanulói szép szavalatokkal és ének
számokkal vettek részt, majd formás 
beszédben köszönték meg a szeretet ha
talmas megnyilvánulását. Amint Oltvai 
Ferenc titkár hangsúlyozta az ünnepségen 
„ajándékozó és juttatásban részesült egy
aránt láthatta, hogy a társadalom törődik 
azokkal a tagjaival, akiknek a sorsa ke
vesebbet jutatott."

A Nőegylet tagjai egyébként csütör
tökön a városi Szegényházban kalácsot 
osztottak ki.

A rimaszombati Magyar Iparos 
Asszonykör — mint minden esztendő
ben — ez idén is előljárt a karácsonyi 
jótékonyság terén. Tagjai áldozatkészsé
géből összegyűlt összegből 36 szegény- 
sorsú iparos-asszonyt és 14 szegényházi 
ápolt nőt részesítettek kisebb-nagyobb 
segélyösszegben. Ezenkívül a beretkei 
„Ref. Árvaház" számára is juttatott ado
mányt.

A kát. női OlláregyesDlet, valamint 
a katolikus egyház is kisebb-nagyobb 
segélyben részesítette főleg a hadba
vonultak szegénysorsu hozzátartozóit. A 
krisztusi szeretet jeleit adták a refor
mátus és evangélikus női szervezetek is. 
Az ügyészség fogházában a szokott ka
rácsonyfa-gyertyagyújtás és az „angyal
járás" pénteken délután 3 órakor folyt le.

A vármegye közegészségügyi álla
pota megfelelő. Nagyobb járványos meg
betegedések nem fordultak elő. A vár
megyében szeptember—október hónap
ban összesen 357 gyermek született, 
ebből 9 gyermek halva. Az elhalálozá
sok száma 240 volt, köztük 42 egyéven 
aluli gyermek és igy a kéthónapos ter
mészetes szaporodás 117 lelket tett ki. 
— Jelentette az alispán, hogy az őszi 
mezőgazdasági munkálatokat mindenütt 
rendben elvégezték. — Az állategész
ségügy terén Perjése községben lépfe- 
nés elhullások történtek és az egész 
vármegyében baromfipestis pusztított.— 
A tanítás a népiskolákban szeptember
ben rendesen megkezdődött. — Az is- 
kolánkivüli népművelés terv szerint 
megindult, még a leventekiképzés szep
tember 1-én a honvédelmi miniszter 
által kiadott kiképzési intézkedések alap
ján vette kezdetét.

Elismerés a vármegye 
vezetőinek.

Az egyhangúlag elfogadott alispáni 
jelentéshez dr. Csák Géza kir. közjegyző, 
bizottsági tag szólott. Elsősorban is rá- 
mu'atntt arra a becsületes őszinteségre, 
amelyet az alispán jelentéseiben minden
kor tapasztalt Az alispáni jelentés haza
fias bevt-ze őjében azt kiálltja felénk : 
„Ma a magyar nemzet léte vagy nem 
lete forog kockán, fogjunk össze ezek
ben a sorsdöntő pillanatokban !“ S való
ban, éreznünk kell ezekben a súlyos 
napokban, hogy a mai nemzedékre a 
történelmi fetelősségrevonás kötelessége 
hárul. A vármegye Közönsége bátran 
néz ennek a feladatnak a szemébe.

Dr. Csák Géza ezután őszinte köszö
netét és elismerését fejezte ki úgy 
a vármegye főispánjának, mint az 
alispánnak a vármegye közönsége 
érdekében kifejlett ügybuzgó mun

kásságáért
és arra kérte őket, hogy végezzék e 
munkakörüket továbbra is azzal az agi
litással, mint eddig tették. „Adjon az 
Úristen nékik ehhez erőt és mindnyá
junknak boldogabb ujesztendőt" — mon
dotta végül. — A közgyűlés dr. Csák 
Géza szívből fakadt szavaira lelkesen 
ünnepelte a vármegye fejeit, akik mind
ketten meghatva köszönték meg dr. Csák 
Géza szavait. Hangsúlyozták azonban, 

hogy köszönet illeti a vármegye va
lamennyi tisztviselőjét is, akik nehéz 
munkájukat erejükön felül végzik el.
Dr. Radvánszky György főispán 
egyben elismeréssel adózott a vár
megye közönségének is megértő és 
hazafias magatartásáért, amellyel a 

mai idők komolyságát felfogta.
Dr Csák Géza ama kérésére, hogy a 

közigazgatás menetének gyorsítása és az 
egyes közellátási cikkekben való hiá
nyosság megszűntetése érdekében illeté
kes helyeken járjon el, a főispán Ígére
tet tett. E tekintetben is azonban a 

józan belátásra hívta fel a közönséget, 
mert a háborús helyzet nem ad módot 
arra, hogy minden igényt tökéletesen 
teljesíteni lehessen.

Az alispáni jelentés elfogadása után 
a közgyűlés letárgyalta a kisgyülés je
lentéseit, amelyet dr. Bartha László vm. 
főjegyző, dr. Bcrtaky János tb. főszolga
bíró és dr. Dőczi András vm. előadók ter
jesztették elő. Dr. Halász István vm. II cd 
főjegyző a számonkérő- szék jelentését 
terjesztette elő, amely alkalommal a főis
pán újólag dicsérettel emlékezett meg a 
vármegyei, járási és városi tisztviselők 
eredményteljes munkásságáról.

Napirenden kivül a közgyűlés elhatá
rozta, hogy a feledi főszolgabírói lakás 
céljára megvásárolja özv. dr. Zédory 
Jenőné feledi házát és a jelenlegi főszol
gabírói hivatalt célszerűen átépitteti. 
Erre a célra 230.000 pengős váltóköl- 
csőnt vesznek fel három gömöri bank
nál.

Bizalom a kormánynak.
Végül dr. Bartha László vm. főjegyző 

felolvasta Szatmár vármegye Közönségé
nek megkereső levelét, hogy Gömör és 
Kishont vármegye közgyűlése

a magyar királyi kormánynak a sze
gedi program megtartásáért bizalom 
szavazása és az Intranzingens, ke
resztény jobboldali politika tovább
folytatására való felkérése érdekében 
a miniszterelnökhöz intézett felira

tát pártfogolja.

A „Három Rózsa" nagytermében ren
dezte meg a rimaszombati társadalmi 
egyesületek Nemzeti Munkaközössége 
ez évi IV. kulturestjét szépszámú közön
ség jelenlétében. Áz est célja kettős 
volt. Egyrészt a kötelező hódolat a má
sodik legnagyobb imádságnak, a „Szó
zat" megszületésének 100-ik évfordulója 
alkalmából Vörösmarty Mihály és Eg- 
ressy Béni emléke előtt, másrészt pedig 
a magyar kultúra „napszámosaidnak, a 
városunkban anyagi nehézséggekkel küz
dött színészeknek felsegélyezése volt. Az 
est mindkét feladatát nagy sikerrel meg
oldotta, mert nemcsak szellemi, hanem 
anyagi tekintetben is szép eredményt 
ért el.

Dr. Kubinyi László, az OTI eszter
gomi igazgatója, a nemzetvédelmi minisz
térium kiküldöttje volt az estély főelő
adója. Átfogó erejű és a hallgatók lei
kéhez megkapó előadási formában tol
mácsolt beszédében vázolta azokat, a 
mai időkhöz meglepően hasonló körül
ményeket, amelyek „Szózat" megszüle
téséhez vezettek. Bebizonyította, hogy a 
magyarságnak itt a helye ezen a sokat 
szenvedett földön, csak tőle függ, hogy 
Vörösmarty Mihály jóslata a nagy teme
tésről valósággá ne váljék. „Háború van 
most a nagy világban", de az isteni 
Gondviselés eddigelé még megkímélte 
a nemzetet a nagyobb csapásoktól. Tö- 
rekednüuk kell tehát arra, hogy a nem
zeti összefogással vívjuk ki magunknak 
azt a jogosan megillető helyet, amely 
minket a készülő uj Európában megilleti. 
Nagy tetszés mellett nyilvánította ki, 
hogy

a magyarságnak a jövőben erőteljes
lesz a szava és nyomatékos a súlya,

s ettől semmiféle „béketervek" el 
nem üthetik.

A közönség lelkes tapsokkal jutal
mazta a kitűnő előadó ünnepi hangulatú 
és mindenkit meggyőző érvelésű beszé
dét. A budapesti vendégek között öröm
mel hallottuk újra Reményi Sándor 
operaénekes magasan szárnyaló, kelle
mes hangját. Viharos tapsokkal fogadott 
dalait Székelyhidy Katalin kisérte zongo
rán művészi készséggel. Naszódi Sán
dor, a Nemzeti Színház fiatal művésze, 
akit már a filmről ismertünk, Ady, Veress 
Péter és Szaboicska versekkel szerepelt. 
Főleg Ady verseinek előadásában emel
kedett a legnagyobb tökélyre a költő 
leikéből fakadt verseknek teljes átélés
sel való tolmácsolásában. Különleges 
élményt jelentett Szaboicska „Grand 
Caffe“-jának zenei kísérettel való melo- 
drámaszerü előadása. Talán egyedül a 
„Szózat" elmondásánál kifogásolhatjuk 
annak túlságosan drámai hangját. Na
szódi Sándor szereplését a közönség, 
főleg az ifjúság kitörő lelkesedéssel ün
nepelte. Az ifjúság egyébként is kivette 
a részét a Szózat-estből, amennyiben 
Naszódi Sándor szavalata végén az 
Éneklő Ifjúság adta elő Lackner László 
énektanár vezetése mellett a jubiláris 
nemzeti imádságot. A gimnázium és a 
Széman-Intézet növendékei országos hirü 
énekegyüttesének ezidei első, rövid sze
replése arról győzött meg, hogy a kiváló 
énekkar hangban és lelkesedésben ismét 
erősbödött. Á „Szózat“-ot pedig végre 
abban a formában hallottuk énekelni, 
amiként azt hivatalosan is előírják, a 
kevés próba ellenére is összhangzatos 
és hatástkeltő teljesítménnyel.

A Szózat-est sikeréhez a Zemplényi- 
szintársulat vezető tagjai is hozzájárul

B eth lehem i ének.

Szánjatok le, szánjatok 
bethlehemi angyalok I 
Annyi özvegy, annyi árva 
könnyes szemmel lesi, várja 
a kigyuló csillagot.

Hol késnek három királyok?
Hol vannak a pásztorok ? 
Békességet most hirdetni, 
dicsősséget énekelni 
Mért késnek az angyalok ?

Krisztus-Jézus megszületett... 
angyal szózat megr meg...
Sátántüz gyűlt fel az égen... 
Szeretet meghalt már régen... 
Nincsenek is emberek.

Sátán üli lakomáját... 
a földre levigyorog.
Krisztus-Jézus megszületett... 
Zsoltár helyett motor berreg, 
sápadtak a csillagok...

Szánjatok le, szánjatok 
bethlehemi angyalok !
Annyi özvegy, annyi árva 
könnyes szemmel lesi, várja 
a kigyuló csillagot.

Kun György.

tak szép szereplésükkel. A december
6-án már látott komoly műsort ismétel
ték meg, amelyből Tóth Erzsi. Tubay 
Sári, Forrás Gizi, Bárdos Anni, vitéz 
Zemplényi Zoltán és Márkus Ferenc 
vették ki e részüket drámai játékukkal, 
valamint ének- és táncszámaikkal.

A Nemzeti Munkaközösség IV. kultur
estje méltán járult eddigi rendezéseihez, 
s érte nemcsak az est eredményeit él
vező színészek, de a nemes szórakozás
ban felfrissült közönség köszönetét és 
háláját is kiérdemelték azok, akik rövid 
két órára kiragadtak bennünket a min
dennapi élet nehéz gondjaiból.

A R im a - és B a lo s -v ö lg y i re fo rm á tu s  
if jú sá g  ta lá lk o z á s a .

Közel másfélszáz református gazdaifju 
gyűlt össze december 16 án a Gazdasági 
Iskolában tartott konferencián. Vonat 
híján sokan jöttek kocsin, sőt a köze
lebbi falvakból gyalog is, bizonyságául 
annak, hogy a magyar falu ifjúsága nem 
érzéketlen a közösségi kérdések iránt, 
hogy nem akar visszahúzódni, elzárkózni, 
a maradiság sirgödrébe temetkezni. Sőt 
a konferencián megnyilatkozó élénk ér
deklődés, az elhangzott hozzászólások 
és kérdések azt mutatták, hogy készek 
a magyar jövő építésében munkás sze
repet vállalni.

A konferenciát Lenkey Lajos esperes 
vezette. Bevezetőszavaiban, melyet „Ahol 
van a ti szivetek, ott.van a ti kincsetek" 
Ige alapján tartott, kifejtette, hogy csak 
tiszta életű fiatalok végezhetnek becsü
letes eredményes munkát. Kulcsár Ferenc 
vámosbalogi lelkipásztor áhítata után 
Kun György m. kir. postafelügyelő tar
tott „Magyar világnézet" címen időszerű 
gondolatokban gazdag előadást. Nagy 
szükség van ilyen hivő és magyar tájé
koztatást nyújtó előadásra, mert a nem
zet erőit bomlasztó propaganda áradat 
elözönli a falut is. Nagy Gyula buda
pesti lelkipásztor az ifjúság munkájáról 
és a népfőiskoláról beszélt. Előadásának 
célja volt, hogy a magyar jövendő épí
tésére hivatott gazdaifjakat elindítsa a 
tudásszerzés, a haladás utján, de ugyan
akkor megtartsa a tiszta, ősi apostoli 
hitben. Egyszerű közösebéd után, mit a 
ref. egyház elöljárósága adott, a konfe
rencia résztvevőit Braun Ágost gazda
sági iskolai tanár kalauzolása mellett 
megtekintették az egész iskolaépületet, 
felszerelését, gazdaságát, s tanúi lehettek 
az ott folyó nagyszerű nevelői munkának.

A rövid, de áldásokban gazdag kon
ferenciáról azzal a tudattal távoztunk el, 
hogy a város Krisztus nevében elhang
zott hivó szavát a falu ifjúsága megér
tette, s az előadások és eszmecserék azt 
a kialakult meggyőződést bizonyították, 
hogy a magyar falunak és magyar vá
rosnak közös a sorsa és rendeltetése.

A zugforgalom és feketepiac letö
résére az egész magyar társadalom
nak Össze kell fognia.
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MAGYAR GYÁRTMÁNY

ü n n e p é lye s  keresztelő  Szuhafőn.
Szuhajó községben a karácsonyjelötti 

üiinepváró hangu!atbanj;’igen'szép meleg 
ünnepség zajlott le a napokban.

Bocsi László törpebirtokos és mező
gazdasági munkás, valamint neje: Gál 
Mária szuhafői lakosoknak november hó
napban a tizedik gyermekük született és 
ezzel hat fiú és négy leány gyermeknek 
adott életet ez a derék magyar ember
pár. A tizedik fiúgyermek keresztapai 
tisztségét dr. Radvánszky György, Gömör 
és Kishont vármegye főispánja vállalta 
el, de másirányu hivatalos elfoglaltsága 
miatt az ünnepélyes keresztelői aktuson 
részt nem vehetett és képviseletévei 
Mogyoróssy Imre járási főszolgabírót 
bízta meg. Tekintettel arra, hogy Szuhafő 
község, éppen úgy mint a putnoki járás 
u. n. Szárazvölgyi részének többi köz
sége egyidö óta teljesen egykés község, 
ezen aktusnak különös jelentősége volt, 
mert az egész környék lakossága felfi
gyelt erre, már csak a keresztapa sze
mélyére való tekintettel is. A tisztségé
ben eljáró főszolgabíró a szuhafői ref. 
egyház presbitériuma előtt ünnepélyes 
keretek között adta át a főispán 100 
P ős adományát Bocsi Lászlónak, aki a 
szuhafői ref. egyháznál harangozói és 
egyházfi tisztséget is tölt be. A főszolga
bíró beszédében rámutatott az egyke 
szomorú problémájára és példaképpen 
állította Bocsi Lászlót a község lakos
ságának. Majd a ref. templomban meg
kezdődött a keresztelői szertartás, amit 
Tóth Miklós ref. lelkész végzett, az 
újonnan született kisfiút pedig, aki a 
keresztségbe a György nevet kapta, Tóth 
Miklósné, a ref. lelkész neje tartóba ke
resztvíz alá. A keresztelő lelkész meg
ható beszédben szárnyaló lélekkel vá
zolta az ünnepély jelentőségét és kért 
áldást a szorgalmas szülőkre és a kisfiú 
jövendő életére, amit a jelenlevők meg
hatott szívvel hallgattak végig.

I  R IM A S Z O M B A T I  T A K A F E K P E H Z T A R ,
vármegyénk legrégibb pénzintézete 
BETÉTEKET kedvező kamatozásra 
elfogad és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít, minden
féle KÖLCS ÖNÖKET előnyös fel

tételek mellett folyósít.

öregdiák közgyűlés. A Rimaszom- 
bati Gimnázium Volt Diákjainak Szö
vetsége dec. 10 én este 7 órakor tar
totta évi közgyűlését Budapesten a Pan- 
nonia-szálló egyik különtermében. Dr. 
Groó Béla elnök, Benkó Barnabás fő
titkár és Baksay-Stech Géza főpénztáros 
vázolták a Szövetség egész évi ügyme
netét. Az iskolatámogató és jótékonysági 
munka érdekében erősebb szervezkedést 
sürgettek, ami azonban csak akkor si
kerülhet, ha az agitációs munkából min
den volt rimaszombati diák kiveszi a 
részét. Az Egyesült Protestáns Gimná
zium és a diáksegélyezés alapjaira a 
közgyűlés (az év folyamán átutalt ösz
töndíjakon felül) 500 P adományt sza
vazott meg; a rendes tagok'évi diját 4 
P-ről 5 P-re emelték fel, választmányi 
tagokul pedig — a megüresedett he
lyekre — Draskóczy László textilnagy
kereskedő és Gelley Antal Nemzeti Banki 
főtisztviselő, budapesti lakosokat válasz
tották meg. A közgyűlés után társas- 
vacsorán maradtak együtt az öregdiákok 
és záróráig barátságosan elbeszélgettek.

H Í R E K
A  hadigondozottakéit.

A dr. Radvánszky Györgyné, főispá
nunk hitvese vezetése alatt működő var
megyei Hadigondozó Bizottság kará
csony előtt pénz- és természetbeni se
gélyben részesítette a gömörmegyei arra 
rászorult hadigondozottakat. 50—200P-ős 
segélyekben kiosztásra került összesen 
6860 pengő. Ezenkívül szétosztottak 661 
m. flanell-ruhaanyagot, 40 pár gyermek 
lábbelit és 5 pokrócot, bt említjük meg, 
hogy a főispánné gyűjtési akciójára ed 
dig kb. 7000 P érkezett, be a vármegye 
minden részéből.

Kedves Olvasóinknak, Előfizetőink 
nek és Hirdetőinknek boldog és öröm 
teljes karácsonyi ünnepeket kíván a

„Gömör".

— Esküvő. Szabó Ilonka és Villányi 
János m. kir. őrmester folyó hó 19-én 
tartották esküvőjüket a helybeli róm. 
kát. templomban. (M. k. é. h.)

Hetvenéves születésnap. Smid Isván 
m. kir. kormányfőtanácsos, a gömöri ev. 
egyházmegye főesperese december 23 án 
Ünnepelte Rozsnyón születésének 70 ik 
évfordulóját. A népszerű lelkipásztort 
ebből az alkalomból kiterjedt családja, 
szerető hivei és barátai szívből köszön
tötték.

Betegbiztosítás a mezőgazdaság 
bán. Dr. Hisnyay- Heinzelmann Béla gaz
dasági főtanácsos, Gömör és Kishont 
vármegye felsőházi tagja Budapesten az 
OMGE szociálpolitikai bizottságának 
ülésén előadást tartott a mezőgazdasági 
munkásság kötelező betegbiztosításának 
kérdéséről. Nagy tetszéssel fogadott elő
adásában azt bizonyította, hogy a mező
gazdasági betegségi biztosítás! — a fenn
álló szociális és gazdasági követelmé
nyek szemmeltartásáva! — csak az Or
szágos Mezőgazdasági Biztosító Intézet 
lehel hivatva ellátni.

Az ünnepi istentiszteletek rendje. A 
katolikus templomban a karácsonyi ün
nepektől kezdődően Vizkeresztig bezáró
lag a szentmiséket d. e. fél 9, 10 és fél 
12 órai kezdettel tartják meg. Ezen idő 
alatt tehát a diákmise elmarad. — Az év
végi hálaadó istentiszteleteket a katolikus 
és református templomokban december
31-én, pénteken este 6 órai, az evangé
likusban pedig 5 órai kezdettel tartják 
meg.

Dr. Sziklay Ferenc meghalt. Az
egész felvidéki magyarság mély részvét
tel értesült, hogy dr. Sziklay Ferenc ny. 
tanügyi főtanácsos, középiskolai szak
előadó 60 éves korában, december 19 én 
Kassán váratlanul meghalt. Az elhunyt 
elmúlt kisebbségi életünk harcos és ve
zetőegyénisége volt, mint iró és költő 
küzdött a magyar igazságért. Városunk
ban is sok barátja és őszinte tisztelője 
gyászolja.

Uj ref. presbiterek. A rimaszombati 
ref. egyház elöljárósága a presbitérium 
megüresedett helyeire Tóth László gyá
rost és Kertsik László kereskedőt hívta 
be.

Az Egészségvédelmi Szövetség ri
maszombati fiókjának évi közgyűlését 
december 18-án, délutánra hívták össze 
a városháza tanácstermébe. Határozat- 
képtelenség miatt a közgyűlést nem tar
tották meg. Az elnökség ez utón értesíti 
a tagokat, hogy a közgyűlést — tekin
tet nélkül a megjelentek számára — 
1944. január 5 én, szerdán délután fél 
5 órakor a városháza nagytermében ok
vetlen megtartják.

Gyűjtési engedély. A vármegye al
ispánja az Egyesült Prot. Gimnázium 
segitő-alapja javára a tanulók által vég
rehajtandó szokásos adománygyűjtést ez 
idén is engedélyezte.

Felemelték a jövedelmi adó érték
határait. A hivatalos lap múlt vasár
napi száma rendeletet közölt, amely a 
kereseti adó, a jövedelmi adó és az ál
lami pótadó egyes rendelkezéseit mó
dosítja. A rendelet leglényegesebb in
tézkedése, hogy a jövedelmi adónál a 
magánszolgálatban álló alkalmazottak és 
az egyházi javadalmasok adómentes jö
vedelmének értékhatárát 3600 pengőről 
6000 pengőre emeli fel. Mérsékelten fel
emeli a rendelet a kézmüiparosok, va
lamint a házaló és külföldi utazók adó
tételeit.

Szülői értekezlet és karácsonyi vá
sár a leánynépiskolában. A rimaszom
bati leány népiskola tanítói kara decem
ber 17 én szülői értekezletet tartott 
Szakáll Lenke igazgatónő vezetése mel
lett. Ennek során Zólyomi Pálné és 
Golda Irén tanítónők szakavatott veze
tése mellett műsorral egybekötött kará
csonyi vásárt is rendeztek. Szinrekerült a 
„Hazatérés" c. háborús színdarab, ame
lyet Gazda Marienne tanítónő rendezett. 
A kis szereplők legjobb tudásukat ad
ták. A műsorban Radvánszky Éva 111 o. 
és Micsinay Márta IV. o. tanulók ügyes 
szavalataikkal, az énekkar pedig Pásztor 
Mária tanítónő vezetése mellett szép 
karácsonyi dalokkal vett részt. A kará
csonyi vásár — úgy anyagi, mint er 
kölcsi tekintetben — szép eredményt 
hozott.

Újból tilos lesz a bálozás. A ni. kir. 
belügyminiszter újólag rendeletet adott 
ki, amelyben a bálokra és táncestélyekre 
való általános tilalmát az eljövendő far
sang tartamára is kiterjeszti. A rendőr- 
hatóságok tehát ezután sem adhatnak 
nyilvános táncmulatság, illetve táncestély 
tartására jogosító engedélyt még a lég 
kiváltságosabb esetekben sem.

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

Gömöri SZMKE hirek. A Széchenyi 
Magyar Kultur Egyesület Bejében sza
valóversenyt rendezett, rendkívül nagy 
érdeklődés kíséretében. Barankay József 
és Bálint József beszéde után huszonkét 
lány szavalt szép magyar verseket. A 
versenynek nagy sikere volt s a ver
senyt dijosztás követte. — Pelsöcardón 
a SZMKE ama tagjai, akik most háza
sodnak: mindig egy-egy szép énekes
könyvet kapnak ajándékba az egyesü
lettől. Ugyancsak a pelsőcardói helyi
csoport megvendégelte a pelsőci hadikór
ház sebesült katonáit.

Üdvözlet a hadműveleti terület
ről. Túrják József honvéd-őrvezető (Tp. 
K.—617) lapunk utján kíván kellemes 
ünnepeket és boldog újévet kedves isme
rőseinek.

Amíg Ön alszik,

DARMOL
dolgozik

Részvétköszönet.
M.ndazoknak, löbbtk  között R maszom

bat mezyei varosnak és akik fele jthete t
len jó édes pá"k  elhunytéval bennünket 
ért mélységes fá jd 'lm unkban velünk érez
tek és S'ivünk fáld Imát r szvetük kife
lezésével enyhíteni igyekeztek, ravatalá ra  
virágot helyeitek, végtisztességén m eg
jelenni és utnlsó ú tjára  elkísérni szívesek 
voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Dulovics testvérek, 
fiai.

A háztartási alkalmazottak beteg
ségi biztosítási bejelentését a 270000 
B. M. sz. rendelettel újraszabályozták. A 
rendelet szerint azokban a városokban 
és községekben, ahol rendőri bejelentő
hivatal működik, tehát Rimaszombatban 
is, a munkaadójához költöző háztartási 
alkalmazottnak munkábalépését és mun
kaviszonya megszűnését a munka meg
kezdésének, illetőleg munkaviszony meg
szűnésének időpontjától számított nyolc 
nap alatt a rendőrség utján kell beje
lenteni a rimaszombati kér. pénztárnál 
beszerezhető űrlap felhasználásával. Rész
letesebb tájékoztatást ez ügyben szóbeli 
vagy Írásos megkeresésre az OTI rima- 
szombati kér. pénztára ad.
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Éjjeli 1 órakor lesz a szilveszter- 
esti záróra. A m. kir. belügyminiszter 
megengedte, hogy december 31-én, Szil
veszter-estén a nyilvános éttermek és 
egyéb szórakozóhelyek záróráját éjjeli 1 
óráig meghosszabbíthassák.

A borbély- és fodrász fizietek kará- 
csony-másodnapján és január 2 án, va
sárnap déli 12 óráig üzleteiket nyitva 
tartják.

Könnyítések a zsidótörvény alapján 
előirt bejelentéseknél. A hivatalos lap 
múlt szombati számában rendelet jelent 
meg, amely az 1939:IV. t.-c. magán
alkalmazotti rendelkezéseinek végrehaj
tásával kapcsolatban minden bejelentés 
alól mentesiti azokat a vállalatokat, 
amelyek nem foglalkoztatnak zsidó ér
telmiségi alkalmazottakat. A többi válla
lat tekintetében pedig azt a könnyítést 
állapítja meg, hogy a bejelentést éven- 
kint csak e yszer kell megtenni a decem
ber 31 i állapotnak megfelelően a válla
lat nagysága szerint a következő év 
január, február, illetőleg március havá
nak utolsó napjáig. A nemzsidó alkal
mazottakat nem kell személy szerint, 
csak szám és az illetmény végösszege 
szerint bejelenteni ; a bejelentés techni
kai része is lényegesen egyszerűsödik.

Nyilvános nyugtázások.
Felkérésemre a hadigondozottak (hadi

árvák) segélyezésére legutóbb a követ
kező adományok folytak be : Rimamu- 
rány Salgótarjáni Vasmű R.-t. Rozsnyó 
1000 P t, gróf Serényi János nagybirto
kos Bánréve, dr. Farkas Ábris nagybir
tokos Zsip 100—100 P-t, Csiszár László 
földbirtoKos Kelemér, Janssen Pál és 
Tibor földbirtokosok Kövecses, Katoli
kus Kör Rimaszombat 50—50 P t, id. 
Desst wffy A pád nyug. járasbiró és 
neje R maszombat 10—10 P t adomá- 
nyortak. Amikor a felsorolt összegek 
átvételét elismerem és nyugtázom, az 
adományokért hálás köszönetéinél feje
zem ki. Dr. Radvánszky Györgyné, vár
megyei hadigondozó bizottság elnöke.

Az Orsz. Egészségvédelmi Szövetség 
Rimaszombati Fiókjának Elnöksége ez
úton is hálás köszönettel nyugtázza az 
alábbi összegű, a létesítendő Bölcsődéje 
javára történt befizetéseket: Dr. Rad- 
vánszky György főispán 200 P, a ri
maszombati M. Kir. Posta személyzete 
210 P, R. Kath. Egyház 200 P, ifj. Tóth 
Ernő 200 P Rimaszombati Takarékpénz
tár 200 P, Tóth Ernő tejcsarnoka,-- Ri
maszombat, Nemzeti Hi'eliritézet Fiókja, 
Rimaszombat 200—200 P, Márkus László 
Rimaszombat 50 P, Kát. Kör. Rima
szombat 30 P, Pataky Gyula, Rima
szombat 20 P, Gabonás és Tóth cég 
20 P, Áll. Polgári Fiú és Leányiskola 
17 P, Kovács Lajos, Rimaszombat 10 P, 
Lipthay László, R maszombat, 10 P, Ka- 
locsay Gyula, Rimaszombat 10 P, özv. 
Tóth Biláné 10 P, Kir. Járásbíróság, 
Rimaszombat 7 50 P.

V e tite ttk e p e s  v a llá s o s  e lő a d á s  a 
K a to lik u s  K ő ib e n .

Az advent hangulatába beillő rend
kívül tanulságos est folyt le drcember 
17-én a Katolikus Körben a férfi Oltár
egyesület rendezésében. Raddny Lajos 
esp-res-plébános meghívására Páter 
Kőhler Ferenc lazarista atya látogatott 
el ez alkalommal városunkba, aki kes- 
kenyfilmeket vetítőgépével járja be az 
országot, hogy a képek erejével terjessze 
a hitet és növelje a katolikus társada
lom emberbaráti tevékenységét.

A termet zsúfolásig megtöltő közön
ség élőn Radány Lajos esperes-plébános, 
a férfi Oltáregyesület elnöke üdvözölte 
a megjelenteket és az előadót szeretet
teljes szavakkal, s vázolta az est célját. 
Hódolattal emlékezett meg XII. Pius 
pápáról, a világ legerősebb erkölcsi te 
kintélyeről, akinek szive vágya, hogy az 
emberiség számára kikönyörögje a krisz
tusi szereteten és igazságon alapuló bé
két. A katolikus világ hűséggel és ragasz
kodással egyemberként áll a Szentatya 
mellett ebben a magasztos törekvésében, 
hangsúlyozta az esperes-plébános. Ezu
tán Páter Kőhler Ferenc M. C. maga for
gatta le az 1938. évi budapesti Eucha

risztikus Világkongresszusról szóló és 
megragadó élményt nyújtó szép filmet, 
amely alkalmat adott arra, hogy a kö
zönség XII. Pius pápát, az akkor még 
pápai legátust és Magyarország Kor
mányzóját ünnepelje. Ezután Páter Kőh
ler két saját felvételű, dijat is nyert 
pompás szines filmjét mutatta be a buda
örsi híres urnapi virágszőnyegről és a 
csiksomlyói pünkösdi búcsúról. Majd a 
betegek apostolkodásának mozgalmáról 
vetített szívhez szóló képeket, végül pe
dig két szórakoztató filmet pergetett le. 
Mindannyit közvetlen csevegő formában, 
áhítatot, s ha kellett, derűt is fakasztó 
magyarázatokkal, énekkisérettel szinte 
hangosfilmekké emelte. Húsz perces elő
adása pedig arról győzött meg minden
kit, hogy az emberiséget akkor érik a 
legnagyobb csapások, ha eltérnek Jézus 
és Szűz Mária útjairól. Ezért az előadó 
a testvéri összefogásra és a szeretet 
gyakorlására hivta fel a katolikus társa
dalmat. A pápai himnusz eléneklésével 
ért véget a lelkeket felfrissítő s tettekre 
serkentő est. Páter Kőhler Ferenc itteni 
szereplésével a rimaszombati szivek sze- 
retetét vitte magával további apostol- 
kodó útjára.

„ G ö m ö r  és K is h o n t vá rm e gye  
V it é z i Széke'*

a folyó évi február hóban hirdetett „Vi
tézi Néma Bál“ ,ra befolyt 1632 pengő 
összegű alábbi befizetéseket a nemes 
adakozóknak ezúton hálásan megkö
szöni :

Vitéz losonci Szakáll István C síz 50 P.
Nemzeti Hitelintézel Rimaszombat 32 P.
Vitéz Baráth Károly Rimaszombat 30 P.
Szilárdy István Sajólenke 25 P.
Vitéz Balázs N. Salgótarján, dr. Balogh 

Ad ám Rimaszombat, Banyák Gyula Rima
szombat, Barna Béla Özörény, Hámos 
László Tornaija, Hisnyai - Heinzelman 
Béla Lice, Magnezitipar R. T. Jolsva, 
Papírgyár R. T. Uzörény, dr. Radvánszky 
György Rimaszombat, Rákosy Lajos 
Rozsnyó, vitéz Rimahidy Vilmos Rima
szombat, Sajóvölgyi mümalom Tornaija, 
Valaszkay Rezső Rimaszombat, IV. számú 
Vitézi Törzsszék Budapest 20—20 P.

Vitéz Dorogi András Tornaija 15 P.
(Folytatjuk.)

S Z Í N H Á Z .
December 20 án, hétfőn este a „Fe

kete Péter" előadása előtt vitéz Zemp- 
lényi Zoltán elbúcsúzott a közönségtől. 
Komoly, megszivlelésre méltó szavak 
hangzottak el a színpadon. A hőskorát 
élő keresztény magyar színészet támo
gatására hivta fel a közönség, a magyar 
társadalom figyelmét. Nagy, szent misz- 
sziót vállaltak ők, ma még ütjük sok 
helyütt töretlen-rögös, sok a meg nem 
értés, sok az elhamarkodott kritika, sok 
a gúny, a magyar társadalomnak szent 
kötelessége támogatni őket, megfogni 
halkan, némán kezüket, hónaljuk alá 
nyúlni és segíteni őket. Nem puffogta- 
tott frázisokat, mélyen emberi volt, talán 
egy kissé el is érzékenyült, egy-két könny, 
magyar könny pergett le arcán. Megren- 
düliem, fel akartam szólalni, meg akar
tam simogatni, szivembe vágott és szi
vünkbe vágott. Mi, magyarok csak ak
kor méltányoljuk értékeinket, amikor el
mennek tőlünk, amikor kiválnak a kö 
rünkböl, vagy talán, amikor lenn pihen 
nek a virágos hant alatt. Az utolsó hé
ten döbbent rá a közönség, hogy milyen 
bűnt és mulasztást követett el a magyar 
élet magvetőivel szemben és hogy meny
nyire megérdemelték a támogatást. Ak
kor eszméltek rá, hogy milyen komoly 
érték rejtőzik vitéz Zemplényi Zoltán
ban, milyen szines palettáju művésznő 
Tubay Sári, milyen nagyvonalú Tóth 
Erzsi, aranyos, szivderitö Bárdos Anni, 
sokoldalú és alkotó Márkus, milyen zse
niális zenész az örökké egykedvű Pados, 
akik a társulat gerincét alkották és helyt 
állottak komoly, magyar helytállással, 
az uj, áldottabb magyar életbe vetett 
hittel.

A „Zsuzsó“-nál háromnegyedes házzal 
dokumentálták érdeklődésüket. Kedves, 
meleg történet, három emberre felépítve. 
Két ázott veréb, két éppen olyan koldus
nemzetség, mint a színészek, két tanár

puha, meleg fészekbe jut, amelyet egy 
zsörtölődő vénkisasszony szeretete át- 
melegit. Tubay Sári és Márkus Ferenc 
a tanárházaspár szerepében kedvesek, 
tiszták és üdék voltak, Miklóssy Juliska 
a vénkisasszony szerepében művészi 
kvalitásairól tett tanúságot, Bárdos Anni, 
mint mindig, hangulatos. Hétfőn—ked
den bucsuelőadásul a „Fekete Péter" c. 
bohóság ment Molnár Gyulával a fő
szerepben. Az előadás jó volt, a szerep
lők kifogástalanok. Molnár szerepének 
megfelelően ügyefogyott, Márkus csupa 
aktivitás, Tubay igénytelen, gubóból ki
bújó szines, himes pillangó, Bárdos az 
örökké csapongó szálldosó szinpompás 
lepe.

Kedves magyar testvéreim — színé
szek — búcsúzóul meg akarom szorí
tani mindnyájatoknak a kezét, szivem
hez akarlak szorítani titeket és megkö
szönni azt a sok kedves órát, amit ne
künk szereztetek. Utravalóul a magyar 
élet, a magyar feltámadás rögös szent 
utján vigyétek magatokkal bizó szent 
hitünket, hogy minden magyar rögtörés 
és magvetés meghozza a jutalmát az uj, 
a hősi, a feltámadott, újjászületett ma
gyar életet.

Isten veletek, a viszontlátásra...!
** *

Vitéz Zemplényi Zoltán színtársulata 
Rimaszombatból Hatvanba távozott és 
ott első előadását december 23-án tar
totta.

Beküldött könyvek.
Benedek Elek: „Falusi bohémek."
Hogy Benedek Eleknek ez a végtele

nül kedves, derűs könyve újra megje
lenhessék és régi népszerűségét vissza
szerezhesse, ahhoz vissza kellett kapnunk 
az iró szülőhazáját, a Székelyföldet. A 
falusi bohémek cimü bűbájos humoru 
kisregény s a tárgyban-hangulatban szo
rosan hozzákapcsolódó vidám elbeszélé
sek a századforduló táján Íródtak, ami
kor széles e hazában senki sem sejtette 
még a Székelyföldre váró huszonkét 
esztendős kálváriát s magának a szülő
földjére hazaköltözött Írónak tragédiáját. 
Benedek Elek akkor még joggal látta 
tiszta idillnek a falusi kálvinista papok 
anyagiakban szegény, de lélekben annál 
gazdagabb, derüskedélyü életét. Amit a 
kötet kis elbeszéléseiben elmond, az 
nagyobbára a maga falusi gazdálkodá
sának, vendéglátásainak, a falusi intelli
gencia békebeli vidám, kedves életének 
története, a humor aranyos színeiben 
megfürdetve. így mosolyogni csak ak
kor tudtunk, amikor még nem sejtettük 
a reánk váró sorsot. Ezt az édes mo
solyt támasztja fel Benedek Elek újon
nan kiadott könyve, amely az Uj Egye
temes Regénytár-bán jelent meg. A 
köny Írójáról nagyszabású, meleg szív
vel és a tárgy biztos ismeretével készült 
bevezető tanulmányt irt Szondy György, 
a szerető tanítvány, akiben Benedek 
Elek, mint ifjúsági iró, a maga utódját 
látta. A vonzó erejű és szép kiállítású 
könyv az „Uj Idők" Irodalmi Intézet Rt. 
(Singer és Wolfner) kiadásban jelent 
meg. Ara kötve 12 P.

Az Országjárás riportkönyve. A
könyvpiac eseménye lesz az Országjárás 
most megjelenő riportkönyve, amelyben 
75 eredeti cikk és fénykép mutatja be, 
tájegységenként csoportosítva, hazánk 
gyönyörű tájait, városi és balatoni kul- 
táráját, turista- és sihelyeit. A honisme
retet szolgáló értékes munkához Hankiss 
János kultuszállamtitkár irt előszót. A 
könyv bolti ára 10 P, a lap kiadóhiva
talában (IV. Párisi-u. 1.) 8 P.

A „FORRÁS" folyóirat decemberi 
száma a szokott gazdag tartalommal 
jelent meg. Nagyon érdekes tanulmány, 
amelyet Hungarus Viator irt az Ady- 
kérdéssel kapcsolatban: hogyan volt
Ady keleti ember is. A karácsonyi ha
gyományokról tanulmányt Manga János 
irt. Novellát Szitnyai Zoltán, Szombathy 
Viktor, Sági Farkas István stb., verset 
Tamás Lajos, Ölbey Irén, Gulyás Pál, 
Vörös Jenő Írtak többek között. Gazdag 
színházi, könyv, művészeti, zenei, rádió
rovata van a „Forrás'-nak, amely az 
ország egyik legszínvonalasabb folyó
irata és mindenütt kapható.

Nemzeti filmszínház.
A karácsonyi ünnepeken nagy sikert 

aratott magyar filmdráma fut a mozgó
képszínház vásznán a „Hegyek lánya" 
címen. Tormay Cecilének, az elhunyt 
nagy magyar Írónőnek „Emberek a kö
vek között" híres -regényéből készült ez 
az újszerű eszközökkel felépített, való
ban ünnepi jellegű film. Főszerepeit a 
bájos Fényes Aliz, a kitűnő Nagy István, 
Ladomerszky Margit és Hosszú Zoltán 
játszák. A karácsonyi műsort csak fel
nőttek nézhetik meg. — December 27-én, 
hétfőn és 28-án, kedden az „Éjfélre ki
derül" érdekfeszitő magyar vígjáték má
sodbemutatóját láthatjuk. Főszereplői 
Simor Erzsi, Bulla Elma.’Rácz Vali, Haj- 
mássy, Csortos, vitéz Benkő és Pethes 
Sándor. — December 29-én, szerdán egy 
estén csak felnőttek számára a „Babylon" 
cimü svéd film kerül bemutatásra. — 
December 30-án, pénteken kacagtató 
szilveszteri nagy műsort ad a színház. 
Zoro és Huru felléptével kerül sorra 
mindkét este a „Cirkusz hősei" c. német 
zenés-vígjáték. A két komikuson kívül 
a magyar Hajmássy Ilona, Adélé Sandrock, 
Hans Moser, Leó Slezák szerepelnek. 
Kisérő film: „A mágiától a modern bü- 
vészetig". — Az ujesztendőt az „Egér a 
palotában"c.Orbók Attila vígjáték nyitja 
meg. Egy leányintézetben folyik le az 
ötletes és derűt fakasztó történet, amely
nek főszerepeit Németh Romola, Csikós 
Rózsi, Raffay Blanka, vitéz Benkő Gyula, 
Puskás Tibor és Soithy György játszák.

Irodalom.
Az Én Ujsógom-Tündérvásár, a

gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij V*"évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

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

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

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

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 „Lélek Szava" Schlachta Margit 
kéthetenként megjelenő vallásos és iro
dalmi lapja. Egyes szám ára 20 fillér. 
Megrendelhető : Budapest XI., Ulászló- ut 
15. sz. alatt.

OROSZ L. BERTALAN 
fatermelő, Rozsnyón.

Azonnali belépésre keres Rozsnyó, Pel- 
sőc és Tornaija környékére jó bizonyít
ványokkal rendelkező, józan életű, erélyes 
munkavezetőket, kik a tűzifa, bányafa 
termelésben és a faszén égetésben teljes 
jártassággal bírnak. Nyugalmazott erdő
őrök előnyben részesülnek. Keres to

vábbá szénégetőket és favágókat.

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

M egbízható, józan életü

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.

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


