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Egy esztendő áll megint mögöt
tünk. Az elmúlt év utolsó percei
ben s az uj esztendő kapujánál a 
végtelen idő tükrében felvillan a 
magyarság örök arca. Ez az arc 
— a nemzet másfélezer éves tör
ténete — fényes bizonysága annak, 
hogy az egymást követő nemzedé
kek szent örökségként tovább épí
tik azokat a terveket, tovább vi
szik azokat a célokat, amelyek a 
nemzet millió és millió tagjának 
lelkében az elmúló idők során ki
rajzolódnak. A mai magyarság fel
adata, hogy számbavegye történelmi 
örökségünket és a nemzeti lélek 
adottságai és a jövő lehetőségei 
között megtalálja az előrehaladás 
útját.

Az elmúlt év során a nemzet 
katonai, külpolitikai és belső emel
kedésének eredményeként a ma
gyarság helyzeti energiája növeke
dett. A középhatalommá erősödött 
Magyarország ma már a közép
európai kérdések jelentős rendező 
tényezője. Hogy ez bekövetkezhe
tett, az nem az európai helyzet s 
a magyar történelem véletlen for
dulata, hanem természetes követ
kezménye a magyar nemzet euró
pai teljesítményeinek. Már a hon
foglaló magyarság, majd később 
a keresztény hitre áttért nemzet 
mindig vállalta részét az egyetemes 
európai keresztény közösségben, 
ugyanakkor megőrizte a magyar 
lélek örök színeit és jellemvonásait. 
Európai hivatástudatunk első tör
ténelmi megnyilatkozása, mai nyel
ven diplomáciai kifejeződése az a 
levél, amelyet 1252-ben IV. Béla 
királyunk intézett IV. Incze pápá
hoz, biztosítva őt arról, hogy a 
magyarság az Európára zuduló 
tatár tömegekkel szembeszáll, mert 
küldetést érez a keresztény Európa 
megvédésére. Történelmünk folya
mán többször kerültünk hasonló 
helyzetbe és mindenkor hősi kiál
lással vállaltuk azokat a küzdelme
ket, amelyek együttjártak veszélyes 
geopolitikai helyzetünkkel s a nagy 
európai közösség céljaival.

A trianoni békeszerződéssel por- 
basujtott Magyarország nemcsak 
vakmerő hitével tudott több, mint 
két évtizeden át ezer veszély kö
zött megmaradni, hanem azért is, 
mert a nemzet gazdag, sokszor véres 
történelmi tanulságai erőt és re
ményt nyújtottak az újabb felemel- i

kedéshez, amelynek az élet törvény
szerű fejlődése során s az erkölcsi 
igazság érvényesülésével be kellett 
következnie. Az életformáló termé
szetes erők szétfeszítették a párisi 
békeszerződések Közép- és Dél-1 
kelet-Európáját és Magyarország 
újból az uj elrendezés szilárd ele
me lett.

A baráti német és olasz biroda
lom roppant ereje elsősorban ab
ban rejlik, hogy Hitler és Mussolini 
vezetése alatt e két nagy nemzet 
vállalta Európa ujjárendezésének 
felelősségét. Azok az országok, 
amelyek nem érezték meg az 
európai fejlődés irányát és nem 
tudták, vagy nem akarták az uj 
Európát kialakító tényezők erejét 
elismerni, összeomlottak.

Az elmúlt esztendő folyamán a 
tengelybarát Magyarország a há
romhatalmi egyezményhez történt 
csatlakozásával a tengely szövetsé
gese lett. A háromhatalmi egyez
mény alapján szövetkezett nemze
tek nemcsak jogos és igazságos 
érdekeik védelmére és biztosítására 
fogtak össze, hanem egyúttal azért 
is, hogy az elindult szellemi és gaz
dasági fejlődés elveinek megfelelően 
egyensúlyt és alkotó munkára al
kalmas rendet teremtsenek Európá
ban. A magyar katona az erkölcsi 
világrend hősi harcosaként ezért a 
nagy célért folytat küzdelmet ősi 
keleti hazánk földjén, ahol több 
mint másfélezer évvel ezelőtt Nyu
gatról álmodott a magyar.

Háborúban élünk. Honvédeink a 
magyar fegyverek erejével, a ma
gyar lélek világos öntudatával 
szemben állnak azzal a hatalom
mal, amely Európára a legször- 
nyübb anyagi és erkölcsi romlást 
jelentette. Honvédségünk ^ visszá
séit területek megszállásával, Kár
pátalja s a Délvidék visszafoglalá
sával és most a szövetségeseinkkel 
együtt folytatott küzdelemben dicső
séget, hitet és biztonságérzetet 
nyújtott a nemzet számára. A ma
gyar történelemből felénk sugárzó 
nagy magyar katonai erények és 
értékek fénye ragyogja be újból a 
magyar honvéd útját. A minden 
kockázatot vállalni kész magyar 
katonának azonban joga van arra 
is, hogy a magyar társadalomtól 
áldozatot, fegyelmet, nyugodt alkotó 
és termelő munkát kivánjon olyan 
időkben, amikor ettől az ország

közeli és távoli jövőjének kialaku
lása függ.

A harcoló átalakuló Európában 
meg kell őriznünk, sőt fokoznunk 
kell a magyar lélek ősi erejét. Tör
ténelmi parancsként kell megőriz
nünk az elkövetkező időkben a 
nemzet lelki egységét, mert csak 
erkölcsi és szellemi erőink teljes 
latbavetésével tudjuk középeurópai 
feladatainkat és belső kérdéseinket 
megoldani. A magyar történelem 
bizonysága szerint mi eredmények
hez, erkölcsi, szellemi, gazdasági 
felemelkedéshez mindenkor csakis 
nehéz küzdelmek, szenvedések és 
áldozatok árán jutottunk. Másfél
ezeréves történelmünk során soha 
senkitől semmit ajándékképen nem 
kaptunk, hanem mindenért meg
dolgoztunk. Sohasem akartunk töb
bet, mint amihez jogunk volt. Kellő' 
józanság, mérséklet és politikai 
valóságérzet hijján nem egy ország 
veszített el mindent a távoli és kö
zeli múltban. Vigyáznunk kell te
hát, hogy sem külpolitikai, sem 
belpolitikai vonatkozásban el ne 
tévedjünk a jelszavak területén.

Az uj esztendő árassza el a 
nemzeti öntudat fényével a magyar 
életet. Lássuk meg egymás magyar 
arcát, kötelességeinket, céljainkat.

Az elkövetkező esztendő során 
annyira jutunk előre a magyar kér
dések megoldásában, amennyire 
higgadtan rendszerezni tudjuk fela
datainkat és minden alkotó erőt 
összefogva, a nemzet ezeréves 
hagyományainak szellemében old
juk meg belső ‘ problémáinkat. A 
fejlődés iránya s az előttünk álló 
súlyos feladatok megoldása a poli
tikai és társadalmi erők összefogá
sának szükségességére mutat.

A kialakuló uj Európa nemcsak 
a szociális gondolat, hanem ugyan
akkor a nemzeti érzés megújulásá
nak és megerősödésének irányában 
halad. Magyarországot is ebben az 
irányban kell továbbépíteni. Belső 
problémáinkat: társadalmi, gazda
sági, pénzügyi, földbirtokpolitikai 
és népjóléti feladatainkat tehát a 
szociális felelősségérzet mellett az 
örök magyar gondolatnak kell át
itatnia. A nagy európai közösség 
számára is csak akkor jelentünk a 
jövőben is külön értéket, ha ezer
éves múltúnkhoz és történelmi sze
repünkhöz híven, sajátos nemzeti 
értékeinket szervesen beállítjuk az 
uj európai életbe.

Az uj esztendő kapuján átlépve, 
a magyarság örök erejével építünk, 
dolgozunk tovább.

A  rimaszombati huszárok köszöneté 
a vármegye szeretetadományaiért.

Emlékezetes az a megható áldozat 
készség, amely Rimaszombat városa, 
valamint Gömör és Kishont vármegye 
járásai részérói dr. runyai ’Sóldos Béla 
fóispán felhívására megnyilvánult és ami
nek következtében a keleti harctéren 
küzdő, Rimaszombatból kiindult honvéd
huszárok részére több mint száz láda 
szeretetcsomag jutott el karácsony szent 
ünnepe előtt „Valahová" nagy Oroszor
szágba. Most tábori postán megérkezett 
a vármegye főispánjához a huszárok 
parancsnokának, vitéz Furkasfulvi Farkas 
Zoltán őrnagynak a küldeményt hálásan 
megköszönő levele, amelyet teljes egé
szében az alábbiakban teszünk közé :

„Méltóságos Főispán Ur I
Mély megilletődéssel és szivhöl 

jövő örömmel vettük kézhez Gö- 
mör és Kishont vm. közönségének 
és Rimaszombat városának ré
szünkre küldött karácsonyi szere- 
tetadományait.

Jóleső melegséggel tölti el lel
künket az az érzés, hogy az ott
honlévők nem feledkeztek el rólunk 
és a szent karácsony ünnepén gon
dolatban velünk vannak. Velünk, 
akiket a kötelesség otthonunktól 
oly messzire szólított.

Hálás köszönetünket küldjük 
ezért Gömör vármegye melegszívű

és hazafias lelkületű Főispánjához, 
a tornaijai, feledi és putnoki járá
sok főszolgabiráihoz, kik a gyűjtés
ben oly tevékenyen részt vettek, 
továbbá a megye és város áldozat
kész Közönségéhez, hogy nekünk 
a Szeretet szent ünnepét együttér
zésük ekénti megnyilvánulásával 
oly örömtelivé tették.

Ez utón kívánjuk megjegyezni 
azt is, hogy a szeretetnek ez a 
spontán megnyilvánulása, melyet 
Rimaszombat és Rimatamásfalva 
hazafias közönsége részéről elindu
lásunk alkalmával tapasztaltunk, 
még mindig melegen él szivünkben. 
Bármit kíván (ülünk a haza iránti 
kötelesség, abból a szeretetből erőt 
tudunk meríteni.

Tábori posta 31/2. 1941. XII. 6.
Vitéz Farkasjalvi-Farkas Zoltán s. k. 

őrnagy, szd. pk“.

Vitéz Farkasfalvi-Farkas Zoltán levele 
kapcsán őszinte öröm és nagy megnyug
vás tölthet el mindenkit, aki a nemes 
ügy érdekében meghozta a maga áldo
zatát, mert szeretteiktől messze idegen
ben küzdő hős fiaink a Szeretet ünne
pén megérezték azt, ami a nemes kez
deményező, dr. ’Sóldos Béla főispán 
célja volt — aggódó szeretetünket és ér
tük dobogó szivünket.



2 O f l m f i r 1942. január hó 11.

KÁLÓT Népfőiskola vármegyénk területén.
Az ember manapság olyan sokat ol

vas Népfőiskolákról, hogy igen nagy 
ölömmel hallottuk azt, hoiry vármegyénk 
területén is megnyílt a Népfőiskola. — 
Külön örömmel töltött el, hogy az a Jánosi 
községhez tartozó Marton pusztán lé
tesült, s igy tehát városunkhoz egészen 
közel fekszik. A Népfőiskola ma hazánk
nak egyik legkorszerűbb intézménye, 
éppen azért örömmel ragadtuk meg az 
alkalmat, hogy közelebbről megnézzük 
és a helyszínen tanulmányozzuk a szom
szédságunkban létesített Népfőiskola éle
tét.

Rimaszombattól mintegy 3 kilométeres 
gyaloglás után az országút mentén sze
münkbe ötlött egy tábla a következő 
felirattal:

„KÁLÓT Telepesképző Népfőiskola“.
Alatta nyíl mutatja az utat, hogy merre 

juthat el az érdeklődő a Népfőiskolához. 
Befordulunk. Pár percnyi gyaloglás után 
szép emeletes kastély bontakozott ki sze
münk előtt. Régen a Nyáryak nyaraló
helye volt. A kastély homlokzatán ugyanaz 
a felírás, mint az ut melletti táblán.

Már távolról láttuk azt az egészséges 
elevenséget, ami a tanyán uralkodott. 
30 életvidám legény nótája verte fel a 
tanya csendjét. Ebéd utáni szünet volt 
éppen, amint a tanya főépülete elé ér
tünk. A kastély a többi lakó- és gazda
sági épületekkel impőzáns képet nyújtott.

Á főépület előtt Gergely József, a Nép
főiskola igazgatója fogadott. Magyarosan 
megráztuk egymás kezét és előadtuk 
idejövetelünk célját. Szeretnénk megis
merni ennek az iskolának életét. Az 
igazgató örömének adott kifejezést és 
bevezetett az irodába.

-  Úgy hallottuk, hogy a KÁLÓT Ag- 
rárifjusági Mozgalom létesítette ezt a 
Népfőiskolát. Tudomásunk szerint több 
Népfőiskolája is van a Mozgalomnak. 
Mi késztette a KÁLÓT-ot, hogy Népfő
iskolákat létesítsen ?

„Nagyon jól tudjuk mindnyájan — 
kezdi az igazgató — hogy a magyar 
sorskérdés döntő harcában a magyar 
parasztság egészséges állásfoglalása nél
kül eredményt elérni nem lehet. Nem
csak azért van szükség országépitő mun
kánkban hazánk lakosságának nagyobb 
hányadára, mert tömeg, hanem elsősor
ban azért, mert nemzetünk gyökere, 
alapja az ezeréves kálváriás magyar 
sorsban megedzödött és nemzeti hagyo
mányai fölött éberen őrködő, magyarsá
gát magyarán élő népréteg, amelynek mód
jában van a következő ezeresztendőre 
megalapozni Hazánk jövőjét. Ennek a 
tudatnak birtokában a KÁLÓT egységbe 
tömörítetté az agrárifjuságot, nemzetünk 
legnagyobb kincsét. Ma már közel 3000 
faluban van helyiszervezete az ország 
minden részében több, mint félmilliónnyi 
taggal. Célja: az agrárifjuság nevelése. 
Közelebbről: Az anyagilag megalapozott 
életerős magyar falusi nép kialakítása, 
művelése keresztényi és nemzeti szel
lemben. E célból Népfőiskolákat is lé
tesített, ahol a falu legényei a magyar 
műveltségben, faluvezetésben, de még a 
kereskedelmi ismeretekben is kiképzést 
kapnak, hogy igy teljesen felkészülve 
elfoglalják a társadalomban azt a helyet, 
amely számarányuknál és értéküknél 
fogva őket megilleti. Ezt a célt szolgál
ják a KÁLÓT érdi, zirci, csiksomlyói, 
palicsi, hajdudorogi, sopronlövői népfő
iskolái és még azok, amelyek ez évben 
nyílnak meg".

— Úgy tudjuk, hogy ez a jánosi Nép
főiskola más céllal létesült, mint a többi?

„Itt, Jánosiban egészen uj, merész és 
eredeti gondolat megvalósítását tűzte ki 
célul : a sokgyermekes, nincstelen, vagy 
törpebirtokos családok katonaviselt fiait, 
a magyar föld legkiválóbb parasztlegé
nyeit hozza itt össze egy esztendős tan
folyamra, hogy a már ismert Népfőiskola 
képzés mellett a földbérlőszövetkezetek 
vezetését megtanulják és mint szakkép
zett telepesfaiu vezetők a földreform so
rán a nagybirtokok területén létesülő 
uj magyar telepesfalvakat irányítsák és 
vezessék a földbérlőszövetkezeti gazdál
kodásban. Ezt a célt szolgálja a két
százötvenholdas gazdaság is összes épü
leteivel és egész fölszerelésével".

— Ezek igen megnyugtató dolgok. A 
mi derék falusi népünk hóna alá nyú
lunk társadalmi utón és egészséges jö 
vöt alakitó akarattal töltjük meg a lelkét. 
„Iskolánk felállításában nagy része van

az Országos Nép- és Családvédelmi Alap
nak is, amely teljesen magáévá tette el
gondolásunkat és anyagilag és erköl
csileg is messzemenően hozzájárult ah
hoz, hogy szándékunk valóra váljon".

— A telepesképzésről szeretnénk va
lamit hallani ?

„A telepesképzés három irányban fo
lyik : gazdasági, háziipari és vezetői
szakképzés. A gazdasági szakoktatással 
az a célunk, hogy a magyar föld olyan 
embereknek a kezébe kerüljön, akik 
szakszerűen meg is tudják azt művelni. 
A gazdasági szaktantárgyakat a rima
szombati Téli Gazdasági Iskola tanári 
kara tanítja elméleti és gyakorlati utón. 
Az innen kikerült fiatalok okleveles 
ezüstkalászos gazdák lesznek. 250 kát. 
hold földünk úgy lesz felosztva, hogy 
abból minden tanuló megkapja a maga 
kis részét arányosan és a Népfőiskola 
irányítása mellett földbérlőszövetkezeti 
utón gazdálkodhatik.

Gazdaságunkban a régebbi mező- 
gazdasági elgondolástól eltérően az uj 
magyar gazdasági élet követelményeinek 
megfelelően termelünk. Tudjuk, hogy 
milyen jövedelmező a bolgárkertészet is, 
éppen azért ezt is állítottunk fel szak
ember irányításával. Megtanulják a le 
gények a bolgárkertészetnek minden 
munkáját. A termeléstől az értékesítésig. 
Itt, Gömörben szükségét érezzük külö
nösen a gyümöcskertészetnek is, ezért 
ezt is beállítottuk.

Igen jövedelmező foglalkozás a házi
ipar is. Télen, amikor a mezőn nincs 
munka, akkor a magyar földmives ne 
henyélje át a telet, hanem hasznos házi
ipari munkával töltse el, amiből komoly 
jövedelmi forrása mutatkozik. Az uj te 
lepesvezetőnek ismernie kell a könnyen 
előállítható háziipari cikkek gyártását. 
Itt az iskolában igen komoly tantárgy 
ez is. A tanulók között vannak székelyek 
is, akik a famegmunkálásnak igen nagy 
mesterei. Ezektől sajátítják el a legények 
a fafaragást és a különféle gazdasági esz
közök gyártását és kijavítását. A kosár
fonás is igen üdvös dolog. Fűzfavessző
ből papírkosarat, paradicsomos, minden
féle mezőgazdasági és diszkosarat ké
szítenek. Zsúpból ügyes szakajtót csi
nálnak. Kukoricacsuhéból kosarat, szaty
rot, fésütartót, kefetartót, lábtörlőt és 
különféle háziipari dolgokat készítenek.

Van külön kis cipészmühelyünk is, 
ahol az egyik tanuló, aki különben szak
képzett cipész, javítgatja a többi tanulók 
cipőjét, csizmáját.

Gazdasági tudásunk gyarapítása mel
lett nem feledkezhelünk meg a lélek 
műveléséről sem. Az összes felekezetek 
a maguk vallásának megfelelően vasár
napunkat templomba kötelesek menni. 
Egymás között teljes keresztényi és test
véri életet élnek.

A vezetői szakképzés érdekében, te
kintve hogy Széchenyi évét éljük, az Ó 
épitő szellemében kiművelt emberfővel 
akarjuk megvalósítani minden magyar 
álmát : a boldog Nagymagyarországot. 
Éppen azért ennek a tárgynak a prog
ramja kizárólag nemzeti, közérdekű és 
népi. Amit egy jó telepesvezetőnek tudnia 
kell, azt sajátítják el a növendékek. Az 
általános magyar sorsproblémákat. Ter
mészettan köréből, társas műveltség kö
réből, egészségtan, történelem, irodalom, 
földrajz, családi élet, szövetkezeti gon
dolat stb. A népi dolgok köréből : népi 
hagyományok, színjátszás, népdalok, ma
gyar táncok, magyar zene. A magyar 
zene fejlesztése érdekében házizenekart 
állítottunk fel. Esténkint gyűléseket tar
tunk. Szépen működik a legények „Szé- 
chenyi-köre", amely a legnagyobb ma
gyar szellemében magyar sorskérdéseket 
vitat meg előadások, megbeszélések ke
retében. Rendszerint a fiuk közül egy 
kitűzött előadó beszél, a többiek hozzá
szólnak. A fiuk maguk vezetik a kört 
az iskola vezetőségének irányításával. 
Az egyesület alapsejtjei a különféle szak
osztályok: kulturális, műkedvelő, vigalmi, 
propaganda, szociális, tánc- és zeneszak-, 
osztály. A népi értékeknek gyakorlati 
utón is érvényt szerzünk olymódon, 
hogy a környékbeli községekben szom
baton és vasárnaponként népi kultures- 
téket rendezünk. Külön missziót vélünk 
teljesíteni itt a Felvidéknek eme táján, 
ahol a nép a cseh megszállás hatása 
alatt annyira kivetkőzött népiségéből. 
Az eddig tartott ilyértelmü kulturestek

sikere felbátorít a jövőre minket, hogy 
a magyar nép, ha el is hagyta sajátos 
nemzeti és népi értékeit, de azért helyes 
irányítással újra visszatérne hozzá. Nyá
ron tábortüzeket gyújtunk a magyar 
falvakban és regősként bejárjuk az egész 
vidéket.

Állandó előadónk a rimaszombati Gaz
dasági Iskola tanárain kivül három van. 
A budapesti Központ is gyakran küld 
országoshirü előadókat, hogy jobban el 
mélyítsék tanulóinkban a tudást és az 
értékes előadások hallatára nagyobb el- 
I atározás érlelődjék meg lelkűkben a 
magyar nép és ezzel saját maguk föl
emelése érdekében" — fejezte be felvilá
gosításait Gergely igazgató.

Megköszöntük szép ismertetését, amely- 
lyel még csak megerősítette bennünk a 
Népfőiskolák iránt táplált értékelésün
ket. Ez a Telepesképző Népfőiskola olyan 
vállalkozás, amely egyedül áll Hazánk 
területén.

Ezután megtekintettük az iskolaépü
letet. Tágas, szép világos előadótermek, 
mindenfelé rend és tisztaság. Végigjár
juk a hálótermeket, katonás rend fogad

mindenütt, ebédlőben, mosdőhelyiségben 
egyaránt. Rendbehozva az épület, tisz
ták, egészségesek a cselédlakások.

Barátságos beszélgetésben ismerked
tünk meg a legényekkel. Elmondták, 
hogy honnan jöttek, hányán vannak test
vérek. Bizony egészséges hajtásai ezek 
a magyar fának. Bibó Lőrinc, székely 
fiú tizennégy testvér, aztán tizenkét test
vér, kilenc, nyolc. Ha ezek kezébe kerül 
a magyar föld, nagy magyar Ígéret lesz. 
Örömmel, megelégedéssel járunk-keliink 

I ebben a magyar méhesben és boldog 
reménységgel szívja lelkünk azt a tö
mérdek Ígéretet, amely ezekből az ér
telmes magyar arcokból felénk árad. 
Uj honfoglalásra kész'i' a magyar nép. 
Ezek az uj arcélü magyar d liák igazi 
vezetői lesznek a honfoglalásra készülő 
népnek. Már látom lelki szemeim előtt, 
amint ezek a nehéz munkától barázdás 
arcú magyar fiatalok kisimult arcú ma
gyar gyermekeknek mutatják meg a ve
rítékkel kiharcolt, nehéz pionír úttörő 
munkájuk nagy gyümölcsét a nem 
frázisként emlegetett, hanem életvaló- 

j sággá lett szebb magyar jövendőt.
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Január 15-től csak je gy re  leket kiszolgáltatni 
lisztet, kenyeret, zsemlét.

A hivatalos iap 1941. évi utolsó 
száma rendeletet közölt a liszt, ke
nyér és a sütőipari termékek ará
nyos elosztásának szabályozásáról. 
A rendelet értelmében 1942. január 
15-től a finomliszt, kenyérliszt és 
száraztésztaféléket, a rendes és 
különleges kenyérfajtákat, zsemlé
ket, valamint egyéb megengedett 
sütőipari készítményeket

az ország egész területén csak 
hatósági jegy ellenében, ille
tőleg hatósági utalvány alap
ján szabad forgalomba hozni. 
Ez a korlátozás nem terjed ki 
a kenyértésztából készült pe
recre.

Finomliszt- és kenyérjegyet 
csak igénybejelentés alapján 
szabad kiszolgáltatni.

Jegyet igényelhet mindenki, aki 
vámőrlésre nem jogosult, aki vám- 
őrlési jogosultságáról lemondott és 
gabonáját arra jogosultnak eladta. 
Az első életévét be nem töltött gyer
mekek részére csak finomlisztet le
het igényelni. Az igénybejelentést

Vidám búcsú 
az óesztendötöl.

Vidám önfelcdtséggel bucsuzolt el Ri
maszombat társadalma Szilveszter-estén 
az eltávozott 1941. esztendőtől. A kö
zönség legnagyobb része a társadalmi 
körökben rendezett estélyeket kereste 
fel, ahol a körök vigalmi bizottságai 
gondoskodtak a gondtalan szórakozási 
lehetőségekről.

A Polgórikör termeit karneváli díszbe 
öltöztették. A rendezőség a Kör kister
mét pompás bárrá alakította át. A szil
veszter-esti mulatság főcélja itt a fiatal
ság öröme: a tánc volt, amely kora es
tétől kivilágos virradatig tartott. Éjfél 
előtt a táncszütietekben Lontai-Rajner 
László, kiváló operaénekesünk szórakoz
tatta a megjelenteket pompásan előadott 
vidám magyar nótákkal, sok tapsot és 
nagy tetszést aratva. Éjfélkor id. Rd- 
bely Miklós, a Polgárikör elnöke meg
emlékezett a hősi halottakról, kegyeletes 
szavait a közönség megilletődve, állva 
hallgatta végig.

A Katolikus Körben zsúfolt asztalok 
előtt nívósán összeáliitott érdekes mű
sor folyt le, amelyet Jdvorszky Tibor 
ötletes konferálása vezetett be. Majd 
Vaskó Gyuláné énekelt magyar nótákat 
Lali Sándor cigányzenekarának kísérete

a hatóság által díjtalanul rendelke
zésre bocsájtott űrlapon kell meg
tenni.

A nehéz testi munkások és testi 
munkások, a gabonalappal el nem 
látott nehéz testi munkát, illető
leg fokozottabb fizikai erőkifejtést 
igénylő testi munkát végző mező- 
gazdasági munkások és önálló ipa
rosoknak pótjegyre való igényjo
gosultságát a községi elöljáróság 
(polgármester) állapítja meg.

A terhes és szoptató anyáktól 
kenyérpótjegyre való jogosultság 
megállapítása céljából a községi 
elöljáróság, (polgármester) orvosi 
igazolvány felmutatását kérheti. — 
Akinek tulajdonában a finomliszt- 
jegy igénylése és kézhezvétele kö
zött együttesen, vagy külön-külön 
két kilogramot meghaladó mennyi
ségű finomliszt, vagy száraztészta 
van, finomlisztjegyét nem veheti 
át. Ugyanez vonatkozik azokra is, 
akiknek tulajdonában öt kilogram 
kenyérliszt van, a rendelet értel
mében kenyérjegyüket nem vehetik 
át.

mellett, megérdemelt sikert érvén el. A 
közönség rövid tánca után Kriska Irén, 
Nagy Ica, Prakner Nusi, Udvardy Bözsi 
és Vido Manci finom „fátyoltáncot" jár
tak el nagy ügyességgel. Ezután a „Ci
gányper" c. komikus jelenet került elő
adásra, amelyet a Kör vezetőségi tagjai:
Szabó István, Gulyás József, Kalocsay 
Gyula és Gábor János játszották el nagy 
kacagást keltve. Újabb táncszünetben 
Gabonás Tibor Gy. VIII. gimn. tanuló 
S. Nagy Tibor tangóharmonika kísérete 
mellett három népszerű darabot hege
dült el. Műsorának fénypontja a „Ma
gyar Muzsikus" budapesti kiadó által 
nemrég megvett „Irma keringő" c. szer
zeménye volt, amelynek ez volt a rima- 
szombati ősbemutatója. Szülővárosának 
közönsége igazán kitüntető és elismerő 
tapssal fogadta kitűnő fiatal hegedűsünk 
jól sikerült szerzeményét. A műsort 
Kriska Mária és Prukner Nusi magyar 
szólótánca fejezte be. Éjfél előtt dr. Ga
bonás János polgármester-helyettes, a 
Kör elnöke mondott mély gondolatu 
beszéddel búcsút az óesztendőnek, s a 
közönség himnuszéneklése közben for
dult át az óramutató az uj év első pil
lanataiba, amelyeket Udvardy Bözsi kö
szöntött. A szereplők által felfokozott 
jókedv és hangulat uralkodott az összes 
termekben, s hajnalig állt a tánc a ven
dégsereg körében, amely itt is kiköve
telte az időközben megjelent Lontai Raj-
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cs derékfájás, idegessecj, 
émelygés, tisztátalan teint 
gyakran csak az emésztési 
zavaroknak következménye.

is kell a

ner László operaházi tagtól a maga ré
szét.

Az Iparoskörben ugyancsak zsúfolt 
ház előtt hamisiihatatlan szilveszteri 
mulatság folyt le rögtönzötten összeál
lított, mégis derűs izü műsorral. Fejes 
János tréfás strófái nyitották meg a szó
rakozás zsilipjeit. A humor és szatíra

m O

könnyed fátyolába csomagolt aktuális 
verses mondókái nagy kacagást és tet
szést arattak. A műsoron az „öreg svi- 
hákok“ : Dropka Géza, Kosina András, 
Merész Gyula és Sipula Béla villámtré
fái vették igénybe a közönség nevető
izmait. A Dalegyletből alakított kettős
kvartett nagy tetszés mellett énekelt 
magyar nótákat. Az egyes számokat Fe
jes János ötletes mondókái töltötték ki, 
mig az óévtől Sipula Ica búcsúzott el, 
az ujesztendőt pedig Szurek Gizi kö
szöntötte szép verssorokkal. Éjfél után 
fővárosi művészhez illően „pendliző" 
Lontai-Rajner László énekszámai ragad 
ták el az újév kora reggeléig mulató 
közönséget.

A  házasság;! kölcsön feltételei.
A hivatalos lap újévi számában 

megjelent a házassági kölcsönről 
szóló belügyminiszteri rendelet. A 
rendelet szerint a házassági kölcsö
nök iránti kérelmet január 1-től 
lehet előterjeszteni a törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez, a megyei váro
sokban a polgármesterhez. A kér
vényben meg kell jelölni a kért 
összeget és azt, hogy a fiatal há
zasok milyen célra akarják felhasz-} 
nálni a kölcsön összegét.

A házasulandók az esküvő előtt j 
orvosi vizsgálatnak vetik magukat 
alá és az erről szóló hatósági or
vosi bizonyítványt is csatolják a 
kérvényhez. A kölcsönösszeg leg
feljebb 1000 pengő lehet, melyet 
vagy készpénzben kap a kérvé-i 
nyezö, vagy a helybeli közjóléti 
szövetkezet a kívánt ingóságokat 
szolgáltatja ki a kölcsönösszeg ere
jéig-

A házassági kölcsön kamatmen
tes és azt havonként az eredeti 
kölcsönösszeg egy százalékát ki-1

tevő összeggel kell törleszteni. Az 
első gyermek után az eredeti ösz- 
szeg tíz százalékát, a második után 
pedig további negyven százalékot, 
a negyedik gyermek után az egész 
kölcsönösszeget elengedik.

A házasság első évében, vala
mint minden gyermek születése 
után egy évig a törlesztés szünetel.

A házasodási kölcsönben része
síthetők azok a gümőkórban, ne- 
mibajban, valamint átöröklődő be
tegségben nem szenvedő házasu- 
lók, akik erkölcsi és nemzeti szem
pontból kitogás alá nem esnek és 
32. életévüket még nem haladták 
meg. Kölcsönt csak olyan házasu
lok kaphatnak, akiknek együttes 
vagyona az 5000 pengőt nem ha
ladja meg és együttes havi jöve
delmük a 300 pengőn alul marad. 
Előnyben kell részesíteni a mező- 
gazdasági népességhez tartozó há
zasunkat és azokat, akik sokgyer
mekes családból származnak.

A vármegyei nép- és családvédelmi 
alap és a Közjóléti Szövetkezet 1942 . 

évi költségvetésének tárgyalása.
Dr. Horváth Árpád, a vármegye alis

pánja a vármegyei közjóléti előadó és a 
számvevőség főnökének kíséretében f. 
évi január hó 5. napján résztvett a vár
megyei nép- és családvédelmi alap 1942. 
évi költségvetésének a m. kir. belügy
minisztériumban tartott értekezletén és 
utána a Gömör és Kishont Vármegyei 
Közjóléti Szövetkezet 1942. évi üzletter- 
vének az Országos Szociális Felügyelő
ségen megtartott tárgyalásán. A várme
gyei nép- és családvédelmi alap költ
ségvetését a m. kir. belügyminiszter jó
váhagyta. Az alap költségvetése megha
ladja a félmillió pengőt. Ugyancsak jó
váhagyta az Országos Szociális Felü
gyelőség a közjóléti szövetkezet 1942. 
évi üzlettervét.

A nép- és családvédelmi tevékenység 
folyó évi munkatervét annak idején rész
letesen ismertetni fogjuk.

Putnok a szegényekért. Putnok 
nagyközség 1941. december 21-én ren
dezte meg a polgári iskola tornatermé
ben szokásos karácsonyi felruházási 
ünnepségét, amelynek alapjaihoz ez idén 
a vármegye alispánja is hozzájárult hat
hatós segítségével. A felruházás alkal
mával 62 gyerek kapott részben ruhát, 
részben cipőt, 49 öreg munkaképlelen 
részesült élelmiszer és tüzelőanyag aján
dékban és 12 hadbavonult hozzátarto
zóját hasonló segélyben részesítették. 
Azonkívül 200 csomag cukorka- és sü
teményes csomagot osztottak ki a gyer
mekek és felnőttek között. Putnok köz
ség társadalma ezúttal is elöljárt a sze
retet gyakorlásában és a tiszta örömök 
megszerzésében.
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Újévi kinevezések.
A hivatalos lap 1942. évi első számai

ban jelentek meg az egyes miniszteri 
tárcák keretén belül történt újévi elő
léptetések és kinevezések. Az alábbiak
ban adjuk a rimaszombati tisztviselői 
kart érdeklő kinevezéseket :

Magyarország Kormányzója a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter előterjeszté
sére a rimaszombati államépitészeti hi
vatalnál Köszeghy József műszaki taná
csosnak, a hivatal vezetőjének a m. kir. 
műszaki főtanácsos címet és jelleget 
adományozta. — A miniszter Eröss Imre 
és Juhász István műszaki kir. segédmér
nököket mérnökökké, Munka Sándor 
műszaki rajzolót pedig m. kir. műszaki 
gyakornokká léptette elő.

A m. kir. kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter a MÁV vezérigazgató
ságának előterjesztésére Kiss Gyula fő
intézői elnevezéssel és jelleggel felruhá
zott intézőt, a rimaszombati állomás ve
zetőjét a VI. fizetési osztály 3. fokoza
tába főintézővé kinevezte.

A m. kir. pénzügyminiszter a rima- 
szombati kir. állami adóhivatalnál Ze- 
mandl Ernő állampénztári főtisztnek az 
állampénztári tanácsosi címet és jelleget 
adományozta. — A miniszter Istók Endre 
és dr. Smid László p. ü. segédtitkárokat 
p. ü. titkárokká; dr. Hutáik Károly és 
dr. Bagossy István p. ü. fogalmazókat 
p. ü. segédtitkárokká; Mecséry János p. 
H. fogalmazót és földadó nyilvántartási 
biztost p. ü. segédtitkárrá és földadó 
nyilvántartási biztossá; dr. Móra Berta
lan p. ü. fogalmazó gyakornokot p. ü. 
fogalmazóvá és dr. Rdcz János budapesti 
m. kir. rendőrségi kezelőt p. ü. fogal
mazógyakornokká nevezte ki Rimaszom 
batba. — Sélig László adóhivatali gya
kornok II. o. állampénztári tisztté; Imreh 
Gergely, Dér János és ifj. Mezey János

forg. adóhivatali gyakornokok II. oszt. 
tisztekké, Dókus Géza és Katona De
meter forg. adóhivatali dijnokok gyakor
nokokká léptek elő. — Á segédhivatali 
karban a miniszter Bedekovich Tibor 
irodafőtiszt címmel és jelleggel felruhá
zott p. ü. irodavezetőt irodafőtisztté, özv. 
Wjerk Ferencné szül. Dániel Júliát pe
dig kezelővé nevezte ki.

A m. kir. pénzügyminiszter dr. Szi 
lágyi Lajos rimaszombati pénzügyi fő
biztost 11. oszt. felügyelővé, Hollós János 
vámszaki I. o. tisztet pedig főtisztté ne
vezte ki.

A m. kir. igazságügyminiszter dr. Szi- 
lassy István kir. ügyészségi és dr. Kohdry 
János kir. járásbirósági jegyzőket a ri
maszombati kir. törvényszékhez titkárokká, 
dr. Kovács Aladár kir. törvényszéki al
jegyzőt bírósági jegyzővé, dr. Radvdnyi 
Gábor kir. törvényszéki és dr. Licsko 
Loránd kir. járásbirósági joggyakorno
kokat bírósági aljegyzőkké nevezte ki. 
— Ugyancsak kinevezte a miniszter 
dr. Vietórisz Gyula kassai kir. járásbi
rósági jegyzőt bírósági titkárrá, dr. Boj- 

! tos József tornaijai kir. járásbirósági al
jegyzőt pedig bírósági jegyzővé. — A 
rimaszombati kir. járásbíróságnál Káz- 
mcri Károly bírósági betétszerkesztő ke
zelővé lépett elő.

A rimaszombati m. kir. pénzügyigaz
gató Jancsi Lajos, Szabó István és Ste- 
fán Ferenc pénzügyőri I. o. vigyázókat 
végleges, Szedlák György, Bató Endre 
és Takács József pénzügyőri 1. o. vigyá
zókat ideiglenes pénzügyőri fővigyázókká, 
Jobbágy Ferenc II. o. vigyázót pedig 

I ideiglenes minőségű I. o. pénzügyőri vi 
gyázóvá kinevezte.

Főispánunk budapesti útja. A m.
kir. közellátási miniszter meghívására 
dr. ’S ó ld o s  Béla főispán-közellátási 
kormánybiztos folyó évi január hó 9-én, 
pénteken részt vett a közellátási minisz
tériumban a közellátási kormánybizto 
sok részvételével tartott értekezleten.

— Házasság. Dr. Kardos József tb. 
főszolgabíró, árvaszéki ülnök és Záhony 
Margit tanítónő esküvőjüket f. hó 4-én 
tartották meg az osgyáni evangélikus 
templomban. (M. k. é. h.)

Minisztériumi kinevezések. Magyar- 1 
ország Kormányzója a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter előterjesztésére dr.\ 
Bernáth Gézát miniszteri osztályfőnökké, 
a belügyminiszter előterjesztésére pedig 
dr. Fekete Tibort miniszteri osztálytaná
csossá nevezte ki.

A vármegye ülései. Gömör és Kis
hont vármegye Közigazgatási Bizottsága 
január 13-án, kedden délben, a vár
megye kisgyülése pedig 14-én, szerdán 
délben tartja ez évi első ülését.

Bírósági kinevezések. Magyarország 
Kormányzója az igazságügyi miniszter 
előterjesztésére dr. Fóris Ferenc kassai 
tanácsvezető kir. Ítélőtáblái bírót Ítélőtáb
lái tanácselnökké nevezte ki a III. fizetési 
csoportban. A miniszter dr. ifj. Fóris 
Ferenc kassai kir. törvényszéki joggya
kornokot bírósági aljegyzővé nevezte ki.

Kitüntetés. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium 1942. évi ösz
töndíját a magyar zenekultúra terén éve
ken át kifejtett kitartó és eredményes 
munkásságáért Lackner László rimaszom 
bati zeneiskolai igazgatónak Ítélte oda.

Tanítói kinevezés. Záhony Emilia 
volt osgyáni ev. tanítónőt a debreceni 
tankerületi kir. főigazgató kinevezte a 
cibakházi állami elemi iskolához áll. 
tanítónővé.

Dr. E n y ed y  A ndor miskolci 
lelkészt választották meg a tiszán- 
inneni ref. egyházkerület uj püs
pökének.

Katonai előléptetés. A városunkból 
származó nemes Márkus Aurél m. kir. 
honvéd-főhadnagy századossá lépett elő.

Kulturelőadás a Polgárikörben. Dr.
Kessler Hubert barlangigazgató nagy 
érdeklődéssel várt kulturelőadását „Az 
aggteleki barlang csodái" címen január 
22-én, csütörtökön este tartja meg a 
Polgárikör nagytermében.

Nyugdíjazás. A rozsnyói megyéspüs
pök Traum Péter salgótarjáni esperes- 
plébánost, volt rimaszombati r. kát. lel
készt nyugdíjazta.

Vissza a harctérről. Harckocsi ezre- 
dünk kiegészítő részei és harceszközei 
e hét elején érkeztek meg a keleti harc
térről. Az érkezők zömét hétfőn délután 
a vasúti állomáson Rimaszombat város 
nevében dr. Gabonás János polgármester
helyettes üdvözlete szívélyes „Isten- 
hozott“-tal.

Halálozások. Hágelbauer György ny. 
katonai karmester, a losonci Levente 
Egyesület zenei vezetője 76 éves korá
ban, 1941. december 31-én Losoncon 
meghalt. Az elhunyt három évtizeddel 
ezelőtt hosszú éveken át Rimaszombat
ban élt s itt zenetanitással foglalkozott. 
Városunkban számos régi tanítványa 
kegyelettel őrzi meg emlékét.

Özv. Bolkay Pálné sz. Kovács Mariska 
Budapesten 74 éves korában meghalt. 
Az elhunyt néhai Bolkay Pál rimaszom
bati műasztalos felesége és Kovács 
József városi közig, tanácsos leánya 
volt. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja

A csizfürdői Pazár villát a rozsnyó- 
egyházmegyei Katolikus Akció megvásá
rolta azzal a céllal, hogy általa olyan 
gócpontot akar létesíteni, ahol a A. C. 
munkásai továbbképzést nyerhetnek. A 
villa egyben üdülőhely is lesz.

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

A vármegye cipőtalp-kontingensét
a közellátási miniszter 1942. január hó
napra 2674 kg-ban állapította meg. 
Ugyanezen időszakra a miniszter 1458 
pár cipő kiutalását engedélyezte.

Megyeházából—községháza. Pelsőc- 
ről Írják : Gömör vármegye székhelye 
az 1870 es évekig Pelsőc községben 
volt, ahol a vármegyeháza volt a köz
ség legnagyobb és legszebb épülete. 
Amikor Gömör vármegyét egyesítették 
Kishont megyével és az uj megye szék
helye Rimaszombat lett, a vármegye- 
háza magántulajdonba került. Most az 
épület ismét gazdát cserélt és újból a 
közigazgatás szolgálatába szegődött. 
Ugyanis a régi vármegyeházát Pelsőc 
község vette meg és azt saját céljaira 
alakitatja át. így lett a vármegyeházából 
községháza.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára ’/4-ed évre 130 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet körút 7.
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Mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak
b o ld og  ú jé v e t  k ív á n

Széplaky Pál
kárpitos és díszítő.

Rossz szokás nálunk
... a nemzeti lobogókat az ün
nepnapok után is napokig, sőt 
hetekig a házakon künn tar
tani ;

... a moziba későn járni, az 
előadás alatt csevegni és mi
előtt még a film befejeződne, 
helyünkről felugrani és el
sietni ;

... az aszfaltjárdán „jégpályát" 
csinálni és a gyanútlan járó
kelők épségét veszélyeztetni.

I lle té k k ö te le s  m in d en  
ü z le t i  k ön yv .

A hivatalos lap múlt szerdai száma 
közölte a pénzügyminiszter rendeletét az 
üzleti könyvek és könyvelési szabadivek 
illetékéről. A rendelet kimondja, hogy 
az ipari vagy kereskedelmi üzletről, vál
lalatról vezetett minden akár fűzött, 
akár bekötött könyv illetékköteles. A 
szabad lapok akkor illetékkötelesek, 
ha könyvelési feljegyzéseket tartal
maznak.

Arbeum a elleni küzdelem 
nj korszaka,

tegedések eseteiben. Tudjuk, hogy a bu
dai kénes, meszessóföldes melegvizü 
gyógyforrások áldásos hatását már az 
ókorban is ismerték az ott lakó népek, 
a keltáknak, majd a rómaiaknak kitü
nően berendezett gyógyfürdőik voltak a 
budai hegyek lábánál, ahol sok ezer és 
ezer szenvedő nyerte vissza egészségét 
és életkedvét a vizek egyszerű haszná
lata által.

A középkorban, különösen a keresz
tes hadjáratok idején messzeföldről ván
doroltak a rheuniás betegek „a csoda
tevő budai gyógyforrásokhoz". A török 
hódoltság idején a budai pasák nagy 
gondot fordítottak a különös gyógyerejü 
budai hőforrások kihasználására és egyik 
pompás gyógyfürdőt a másik után épí
tették a rheumás betegek szenvedései
nek enyhítésére.

Uj korszak nyílt meg a rheuma elleni 
küzdelem terén a modern orvostudo
mány legújabb felfedezései nyomán. A 
nagy gonddal végzett kutatások ered- 
ményeképen ma már megállapítható, 
hogy a gyógyvizek természetes gyógyító- 
hatását igen nagy mértékben fokozni 
lehet célirányosan alkalmazott kiegészítő 
gyógymódokkal, melyeket a tudomány 
mai fejlett állapotában az orvos a leg- 
kitőnőbb eredménnyel alkalmaz, még 
súlyosan előrehaladott esetekben is. A 
rheuma kórtüneteinek tüzetes vizsgála
tára és a betegség eredményes leküz
désére a Budapesti Központi Gyógy- és 
Üdülőhelyi Bizottság külön Rheuma és 
Fürdőkutató Intézetet létesített, melyet 
nagy anyagi áldozatok árán a legkor
szerűbb felszerelésekkel és tudományos 
eszközökkel látott el és a kutató mun
kában az ország legkiválóbb szaktudó
sait vonta bele. Ez az intézet, nemcsak 
a rendkiviil változatos és gyógyhatását 
tekintve, igen különböző budapesti gyógy
vizek gyógyszempontjából lényeges adott
ságait vizsgálja és osztályozza, hanem 
az egyes fürdők gyógyosztályain ke
zelt betegeken is állandó megfigyelése
ket végez a kórtünetek megállapítása és 
a kezelések eredményeinek ellenőrzése 
céljából.

Évsz zadok hosszú sora óta millió és 
millió ember életét keserítette meg ez 
a többé-kevésbbé súlyos és fájdalmas be
tegség. amelyet általában rheumának 
szoktak nevezni. Ez az igen elterjedt 
betegség a legkülönbözőbb alakban lép 
fel és kellő kezelés hiányában oly mér
tekben elhatalmasodhat, hogy a legkí
nosabb szenvedéseket okozza nemcsak 
a velejáró fájdalmak miatt, hanem az 
Ízületek kóros elváltozásai folytán nyo
morékká vált végtagok használhatatlan
sága következtében is.

Ez a kínzó betegség különösen olyan 
vidéken lép fel, ahol a tél és nyár, va
lamint a nappali és az éjjeli hőmérsék
let között nagy a különbség. Nagy be
folyással van a betegség keletkezésére 
és kifejlődésére az éghajlat, a táplálko
zás, az életmód és sok gyakran jelen
téktelennek látszó körülmény is. Ennek 
tulajdonítható, hogy egyes vidékeken és 
egyes foglalkozási ágakban a rheumás 
megbetegedések néha ijesztő méreteket 
öllenek és keserves szenvedéseket okoz
nak a betegeknek, az orvosoknak pedig 
komoly gondokat, különösen a betegség 
előrehaladott állapotának eseteiben. A 
rheumás megbetegedések veszélye leg
főbbképpen abban rejlik, hogy alatto
mosan támadják meg a szervezetet. Kez
detben itt-ott bujkáló fájdalmak jelent
keznek, elmúlnak, visszatérnek, s a be
teg rendszerint nem tulajdonit ezeknek 
a visszatérő, nem is túlságosan heves 
fájdalmaknak nagyobb jelentőséget. A 
baj azonban kellő kezelés hiányában 
egyre tovább terjed és annyira elhatal
masodik a szervezeten, hogy gyakran 
igen súlyos kóros elváltozásokat is okoz. 
Az ilyen elhanyagolt esetekben termé
szetesen a legkitűnőbb gyógymódok al
kalmazása mellett is igen lassú, sőt néha 
kétséges a kezelés eredményessége. Ezért 
fontos, hogy a mozgásszervi, általában 
rheuma néven ismeretes megbetegedés
nek kezdő tüneteit a laikus közönség 
felismerje és kellő időben kérje ki ke
zelőorvosának tanácsát, hogy idejekorán 
eredményesen visszaállíthassa megtáma
dott egészségét.

Hosszú évszázadok óta ismeretesek a 
természetes gyógymódok, amelyek eny
hülést hoznak a mozgásszervi megbe

A rheumás megbetegedések gyógyí
tása terén az utóbbi évek alatt éppen 
az előbb említett oknál fogva, olyan 
meglepő haladás állapítható meg, amely
nek hire messze túljutott az ország ha
tárain. Ismeretes, hogy a háborút köz
vetlenül megelőző években nemcsak a 
környező államokból, hanem a távoli 
skandináv országokból, Egyiptomból és 
a messze tengertuli vidékekről is ezré
vel keresték fel a híres budai gyógy
fürdőket a szenvedéseikre enyhülést ke
reső betegek.

Legfőbb ideje, hogy a hazai közönség 
is alaposan megismerje azt a csodatevő 
természeti kincset, amely az ország fő
városában naponta száz és száz ember
nek állítja helyre megtámadott egészsé
gét, szerzi vissza életkedvét és tetterejét, 
ezáltal segítve elő jövő boldogulását.

(X.)

Nemzeti filmszínház kft.
Az ujesztendő második nagy magyar 

újdonsága szombaton és vasárnap kerül 
műsorra : „Háry János" címen. Garay 
János költött alakjának, a híres nagy 
füllentőnek hősi és szerelmi kalandjai 
elevenednek fel a mozi vásznán Paulinyi 
Béla és Harsányi Zsolt mesteri átdol
gozásában, Bán Frigyes ötletes rendezé 
sében és Kodály Zoltán csodás zenéjé
nek kísérete mellett. Főszereplő a nagy
szerű Páger Antal, s vele együtt a lég 
jobb magyar színészek Dayka Margittal, 
Bárczy Katóval, Pethessel, Makláryval, 
stb. az élen játszák az óriási sikert 
aratott filmremeket.

Január 12-én, hétfőn és 13 án, kedden 
egy pazar kiállítású francia vígjáték fut 
a vásznon : „Dalol az éjszaka" („Moulin 
Rouge") címen. A „fények városáéban, 
a békebeli Párisban játszódik le a dal
tól és szerelemtől pezsgő szinpompás 
és derüteljes mese. Főszereplői Lucien 
Baroux, a kilünő francia komikus, René 
Dary és Genviviére Callix.

Január 14 én, szerdán és 15-én, csü
törtökön az idei filmévad hatalmas si
kert aratott német filmremekét, a „Kora 
Terry*-t mutatja be a filmszínház. Geor

ge Jacoby uj filmalkotása a varieték 
kulisszái mögé vezeti a nézőt és az ar
tisták fénylő, de küzdelmes életére vet 
éles fényt. Két ikernővér izgalmas élet- 
történetét pompás keretben nyújtja ez 
az utólérhetetlen tökéletességgel meg
rendezett filmremek. Főszereplője a né
met és magyar színjátszás egyik büsz
kesége : Rökk Marika, aki az artista 
ikernövérek kettős szerepében élete leg
szebb alakítását nyújtja. Partnerei: Josef 
Sieber, Wili Dohn és Herbert Hübner.

A l’gközelebbi fimsláger: „A stukák", 
a német repülők hősi eposza lesz.

S P O R  T.
Megnyílt a jégpálya.

Uj esztendő első napján kedves aján
dékban részesült városunk sportkedvelő 
közönsége. Fennállásának nemsokára 
60. esztendejét ünnepelni készülő kor
csolyapálya épületén a nemzetiszinü 
lobogó hirdette, hogy a jégszezon — ha 
kissé elkésetten is — megkezdődött. 
Érdeme ez a 274. számú „Ferenczy 
István“-cserkészcsapatnak, amely ezúttal 
is „jó munkál" végzett, amikor egy hét 
alatt üzembehelyezte a jégpályát. Derék 
iparos-cserkészeink hamarosan elhárí
tották a vízellátás nehézségeit, maguk 
erejéből és saját munkájukból átfestet
ték és kényelmessé tették az öltözőket. 
A jó öreg pipáló vaskályha helyét kan
dalló váltotta fel. Felette vitéz Horthy 
Miklós Kormányzó Urunk arcképe dísze
leg és a szobában helyet talált néhai 
gróf Teleki Pálnak, a magyar cserkészet 
nagy apostolának fényképe is. A terített 
asztalokon újságok, rádiózene, gazdag 
büffé és gőzölgő tea nyújtja az enyhü
lést a korcsolyázás fáradtságos örömei 
után. Csin, rend és fegyelem uralkodik 
most a jégpályán, amely kitűnő állapot
ban szolgálja a sport célokat is. Ünnep
naponként a cserkészek fuvószenekara 
nyújt szórakoztatást a pályát máris 
nagyszámban felkereső közönségnek.

Az újévi megnyitás alkalmából Rima
szombat városa nevében dr. vitéz Puskás 
Zsigmond vsi. tanácsnok köszönte meg 
Mátrai-Makovics Jenőnek, a cserkész- 
csapat vezetőjének azt a fáradtságos és 
önzetlen munkát, amelyet a cserkészek 
a jégpálya helyrehozatala érdekében 
végeztek. Annak a reményének adott ki
fejezést, hogy Rimaszombat társadalma 
teljes mértékben jutalmazni fogja ezt a 
dicséretes törekvést azzal, hogy töme
gesen iratkozik be a jégpályára.

Mint értesültünk, kedvező jégszezon 
esetén sportbemutatókat és egyéb szó
rakozásokat tervez a csapat vezetősége. 
A tél elmúltával pedig a korcsolyapályát 
a vizicserkészet céljaira óhajtják átala
kítani, amikor is Rimaszombatban is 
bevezetik a csónakázó;sportot.

Irodalom.
Arábia Napóleonja az a legendás 

Ibn Szaud király, aki pár évvel ezelőtt 
megteremtette a Kelet egyik leghatal 
masabb birodalmát, Szaudi Arábiát. 
Kalandos életpályájáról érdekesen szá
mol be a Tolnai Világlapja uj száma, 
amelyben ezen felül ragyogó képsoroza 
tok mutatják be á szovjet front és az 
északafrikai hadjárat eseményeit. Pompás 
és könnyen áttekinthető térképekkel 
kisérjük a Csendes-óceáni háború vál
tozatait. A legnépszerűbb, gazdag tar
talmú és számtalan képpel ékített folyó
irat számonkint ma is csak 20 fillér.

Mi újság a pesti színházakban? A
legérdekesebb színházi riportokat, cikke
ket közli a Délibáb színházi hetilap 
legújabb száma. Érdekes kulisszamögötti 
pletykák, magyar Írók remek elbeszélései, 
gazdag divatrovat, filmrovat, humor, 
keresztrejtvény és tökéletes képes heti 
rádióműsor ez a Délibáb legújabb szá
ma. A legnépszerűbb színházi heti lap 
egyben a legolcsóbb is, mert az ára 
csak 14 fillér.

A Tükör januári száma újra gazdag 
tartalommal jutott az olvasók kezébe. A

Tükör Révay József szerkesztésében és 
a Franklin Társulat kiadásában jelenik 
meg.

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

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

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dijp '/.‘évre ajándékkönyvvel együtt

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

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

Irodaáthelyezés.
A Fonciére Általános Biztositó 
Intézet rimaszombati főügynök
sége irodáját a Deák Ferenc- 
utca 17. szám alá, a Nemzeti 
Hitelintézet házába helyezte át.

C i p ö ü z l e t e i n k  részére
elad ók at és e lad ón ők et

keresünk. Részletes ajánlatok „Ös- 
keresztény 'származás" j el i gére

H a a se n ste in  és V o g le r  r. t.
hirdetőiroda Budapest, V. Dorottya- 
ulca 8. címére intézendők.

E l a d ó  há z .
f i  Rózsa-utca 30—32. számú ház
■  szabadkézből eladó.
■  Érdeklődni lehet T ó t h  
^  E rnőn é tulajdonosnál Rima- 
0  szombat, Szijjártó-utca 20.

Két vagy 3 szobás kertes

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

410/1941. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Lindner Oszkár budapesti ügyvéd 

által képviselt Vácuum Oil Company, 
budapesti cég javára 290 P 37 f tőke 
és több követelései járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a budapesti központi kir. járás
bíróság 1941. évi 39003 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1941. évi no
vember hó 7 én felülfoglalt 4500 P re 
becsült ingóságokra a rimaszombati kir. 
jbiróság Pk. 5956/41. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak Rimaszom
bat, Horthy Miklós-tér 19. leendő meg
tartására határidőül 1942. évi január hó 
13. napjának délelőtti 930 órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek — de legalább a becsár */s_ részéért 
— készpénzfizetés mellett el fogom adni, 
még akkor is, ha a bejelentő fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Rimaszombat, 1941. évi december 3.
Bajkai Gyula

kir. bir. végrehajtó.

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


