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Farsang küszöbén.Fegyelem és bizalom.
Háborús időkben tulajdonképpen 

magától értetődő dolog, hogy az 
államhatalom veszi át a közellátás 
keretében a nemzet tagjairól való 
gazdasági gondoskodást. A közel
látási intézkedések szociális és 
közérdekű volta, kétségtelen ugyan, 
mégis az intézkedések egy részéi 
a társadalom idegenkedéssel fo
gadja. Nem lehet csodálkozni e 
magatartás fölött, mert hiszen a 
közellátási intézkedések legnagyobb 
része korlátozások alakjában jelent
kezik. A társadalom nehezen törő
dik bele egyéni gazdasági szabad
ságának szabályozásába, mert bé
kebeli termelését, vagy fogyasztását 
legfeljebb csak a rendelkezésére 
állott anyagi eszközök korlátozták

Ha nagyjából tehát meg is lehet 
érteni, hogy a társadalom legtöbb
ször önmaga ellen irányúiénak 
tekinti a közellátást korlátozó intéz
kedéseket, ez ellen védekezni kell 
és lehet is, annál is inkább, mert 
a háború már megtanította a tár
sadalmat arra, hogy bizonyos kor
látozások mellett is vari élet, ter
melő munka, van fejlődés. A kor
látozások a közérdek szolgálatát 
jelentik, s ennek a tudata lassan- 
lassan átmegy már a közvélemény
be is, mert a magyar népiélekben 
kifejlődőben van a nemzeti kataszt
rófák tanulságain alapuló közösségi 
tudat. Háborús időkben nélkülöz
hetetlen szükség van a nemzeti 
közösség gondolatának politikai és 
gazdasági téren való megvalósítá
sára. Politikai egységünk kétségte
len, tovább kell fejleszteni azonban 
a gazdasági egységet is, hogy azt 
a harcot, amelyet Európa és ön
magunk védelmében folytatunk, az 
eddigi eredményekhez méltóan 
győzelemmel fejezhessük be.

A gazdasági közösségvállalás 
parancsai szerint a nemzet minden 
egyes tagjának be kell látnia, hogy 
a zavartalan közellátást csak bi
zonyos korlátozó intézkedésekkel 
lehet biztosítani. Termelő, fogyasztó, 
közvetítő egyaránt értse meg, hogy 
minden ilyen intézkedés a nemzet 
javát szolgálja, s ezeket az intézke
déseket fegyelemmel és bizalommal 
kell fogadni. A közellátási morál 
társadalmi kialakulásában a fegye
lem és a bizalom az alap, amelyre 
építhetik az illetékes hatóságok a 
köztllátás biztosítását megfelelő in
tézkedéseiket. Kell, hogy a rendele
teket a közönség nyugodt és fe
gyelmezett magatartással fogadja, 
meg lévén győződve azok szüksé-

A világot, az emberiséget megváltó 
betlehemi Kisded örvendetes születését 
emlékezetünkbe idéző karácsonyi ünne
peknek szivünket és lelkünket betöltő 
ahitatos csendben történt megünneplése 
után a szokottnál mozgalmasabb, élén- 
kebb társadalmi összejöveteleknek, a 
szórakozásnak, vigadozásnak, mulatsá
goknak csúcspontját jelentő farsang kü
szöbén állunk.

Igen, ősrégi szokás ez nem csak ná 
lünk magyaroknál, hanem mondhatnánk 
-  szerte az egész keresztény . világon, 

hogy az isteni csodára, a Keresztrefe- 
szitett dicső feltámadására való várako
zás, annak megünneplése s az ezt meg
előző böjtölés és komoly magunkbaszál- 
iás előtt hódolunk Karnevál „Ofelségé"- 
nek, s igyekszünk kihasználni a szóra 
kozásnak minden lehetőségét. Valahogy 
úgy áll a dolog, mintha a bennünk fel
gyülemlett és összesüritett jókedvünket 
ilyenkor, farsang alkalmával egyszerre 
ki akarnók adni. S Így van ez rendjén 
rendes megállapodott és békés időkben. 
Nem akarjuk megállítani forgásában a 
világ kerekét. A farsang arra való, hogy 
az ifjúság s vele együtt minden szóra
kozni vágyó ember kimulassa magát 
ilyenkor. De így kapunyitáskor, a far
sang küszöbén állva szálljunk csak ma
gunkba és vegyük komolyan fontolóra, váj
jon a mai gondterhes és komoly törté
nelmi Idők alkaimasák-e a farsangi mu 
talságok megtartására? Bajokkal, küz
delmekkel s megpróbáltatásokkal teli 
időket élünk. Az embernek ember elleni 
küzdelme talán még soha sem öltött 
üyeti nagy méreteket, mint napjainkban. 
Lángokban áll az egész világ, s ennek 
a nagy világégésnek részesei vagyunk 
mi, magyarok is. Bár az isteni Gondvi
selés különös rendelkezése s igazságos 
Ítélete folytán országunk területileg meg
nagyobbodott és megerősödött, s a Tria
non által szivünkön ejtett sebek egy- 
része már beheggedt, de ez még nem 
jelent és nem is jelenthet mindent. A 
Trianonban felettünk pálcáttörö hatal
mak jóvoltából hazánk teste még min
dig megcsonkított állapotban van. Ebbe 
nem nyugszunk bele s nem is nyugod
hatunk bele mindaddig, amig vágyaink, 
reményeink százszázalékban nem telje 
sülnek, amig a végső győzelem ered
ményeként Szent István ezeréves koro
náját nem látjuk teljes fényében ra- 
gyogni.

Azzal azonban mindnyájunknak tisztá
ban keli lennünk, hogy a végső győze
lemig, Magyarország feltámadásáig még

gességéről, közérdekű voltáról. A 
közellátási morál hozzátartozik a 
nemzeti egységhez, mert a feltétlen 
bizalomnak, a fegyelmezett, áldo- 
zatrakész magatartásnak kifejezője. 
Az igények csökkentéséből, a fo
gyasztásnak céltudatos korlátozásá
ból és a józan takarékosságból álló 
áldozatot mindenkinek szívesen kell 
meghoznia, mert mindenki meg
győződhet arról, hogy ezek az ál
dozatok nagy nemzeti céljaink 
megvalósítását segítik elő.

hosszu az ut. A végső győzelem eléré
séig még nagy erőkifejtésre és nagy ál
dozatok meghozatalára van szükségünk.

Ismételten felvethetjük tehát y kérdést, 
hogy vájjon ilyen körülmények között 
és ilyen időkben helye van-e a farsangi 
mulatozásoknak ? Vájjon lehet-e, s sza 
bad e a mai nehéz időkben igazán mu
latni és szabad folyást engedni jók ed 
vünknek akkor, amikor a fennáló kö
rülmények a legnagyobb takarékosságra 
intenek bennünket? Lehet-e, s szabad e 
szívből mulatnunk, hódolnunk a farsang 
örömeinek és szabad ekét kézzel szórnunk 
a pénzt ezeknek azörömöknek megváltása
ként akkor, amikor a magyar kormány csak 
nagy erőfeszítéssel tudja fenntartani az 
ország háztartásának egyensúlyát, ami
kor minden rendelkezésére álló eszköz I 
zel a szociális kérdések megoldására j 
törekszik, s a szebb és boldogabb ma
gyar jövendő kiépítésére? Lehet c s;ó 
igazi farsangi mulatságról akkor, amikor 
hős fiaink — ezer és ezer kilométerre 
az édes hazai földtől, s távol szeretteik
től a kietlen orosz hómezökön halált 
megvető bátorsággal és elszántsággal 
harcolnak, hullatják vérüket, s áldozzák 
fel drága életüket érettem, éretted s mind
nyájunkért, s küzdenek az európai ci
vilizáció és a kereszténység legádázabb 
ellenségei ellen? Azt hiszem, hogy nin 
cseri komolyan gondolkodó magyar em
ber, — legyen az ifjú, vagy öreg, aki 
mindezt ne tudná átérezni, s a fentiek
nek az ellenkezőjét merné állítani.

Ha tehát mindezt igaznak, s elfogad
hatónak tartjuk, akkor vessünk számot 
magunkkal, vessünk számot az adott 
helyzettel és vonjuk le a helyes követ
keztetést. Ez pedig nem lehet más, mini 
az, hogy ha meg is haragszik reánk 
Karnevál „Őfelsége", s ha talán rosszul 
is esik nekünk — különösen pedig a 
mulatni vágyó ifjúságnak, — az adott 
helyzet, s a magasabb szempontok fi- 
gyeltmbevétele mellett, hozzunk áldoza
tot, s tartsuk távol magunkat a farsangi 
mulatságoktól. Van elég helye a pénz
nek. — A f a r s a n g i  mu l a t s á gok , ,  
szórakozások illúziói, rózsás álmai rö
videk s végesek, eloszlatlak, mint a bu
borék, s végezetül is sok embernek hoz 
nak keserű csalódást és kiábrándulást, 

j Sokkal helyesebb ma a farsangi mulat- j 
Ságokra szánt pénzünket nemesebb cé 
lókra költenünk. Szociális téren még sok 
a tennivalónk. Még mindig vannak sze
gények, még mindig vannak a társada
lomnak elesettjei, akik a mások támo
gatására, segítségére szorulnak. Az is 

I igaz, hogy a harctéren küzdő honvé- 
deink karácsonyi szent estéjét szeretet- 
csotnagjaink nyújtásával igyekeztünk 
minél melegebbé s bensőségesebbé tenni. 
Senki sem bizonyos azonban afelől, 
hogy a háború meddig fog tartani, s 
nem lesz-e szükségük honvédeinknek 
újabb szeretetcsomagjainkra. Az előre 
való gondoskodás és takarékoskodás nem 
fog ártani.

Mindezek után felvetődik a kérdés, 
mit csináljunk tehát a farsangban, hogy 
helyes utón járjunk ? Erre egyszerű a 
felelet: Kövessük más városok példáját. 
Sok városban már az elmúlt évben tar
tottak, s most is tartanak a farsangi 
mulatságok helyett úgynevezett „néma

bálok“-at. Ez ma már országosan is
mert és jól bevált farsangi esemény, s 
abból áll, hogy az illető város egész 
társadalma összefog, s mulatságmente
sen nagy szociális ünnepet rendez, ahol 
a műsoron beszédek, szavalatok s ének
számok szerepelnek, esetleg színdara
bok töltik be a programot, vagy az egész 
estét csak jelképesen rendezik meg. A 
résztvevők itt obulusaikkal megváltják 
az úgynevezett „báli belépőt", s az igy 
befolyó jövedelmet aztán szociális s em
berbarát! célokra fordítják.

Követendő példa. Próbáljuk meg mi 
is, fogjon össze a mi városunk közön
sége is. Fogjon össze pedig komolyan 
s magyar testvéri együttérzéssel és meg
értéssel, s akkor elhihetjük, hogy mun
kánkat siker fogja koronázni.

A farsangi idénynek az ősi szokástól 
eltérő módon való átélése elviselhető és 
semmi különösebb lemondással, vagy 
áldozattal nem jár. Legfeljebb kezdet
ben ujszerüleg és szokatlanul hat. S ha 
mégis volnának közöttünk olyanok, akik 
hiányát éreznék a farsangi mulatságok 
meg nem tartásának, azok gondoljanak 
a mai válságos időkre, gondoljanak 
azokra a népekre, akik összehasonlithat- 
lanul rosszabb viszonyok között élnek, 
mint mi, s akik a hadszíntér miatt ha
zátlanokká s földönfutókká lettek. Gon
doljanak azokra az embertársaikra, akik 
máról-holnapra élnek, s a legszüksége
sebb életszükségleteiket is csak nagy 
üggyel-bajjal tudják beszerezni, — s ak
kor ók is jobb belátásra fognak térni.

Ma minden erőnket a haza, a nem
zeti közösség s a szociális eszmék szol
gálatába kell tömöritenünk. S csak ha 
igy rendezzük be életünket, mondhatjuk 
el magunkról, hogy megtettük magyar 
kötelességünket, s csak akkor remélhet
jük egy szebb s boldogabb magyar jö
vendő beteljesedését, s az igazi magyar 
farsang telvirradását.

Dr. G. J

T ö rlik  a honvédelm i 
szolgálatot te lje s itik  

kereseti és jö ve d e le m a d ó já t.
A pénzügyminiszter elrendelte, 

hogy a honvédelmi szolgálatot tel
jesítő iparosok, kereskedők és más 
hasznothajtó foglalkozást, valamint 
szellemi szabadfoglalkozást folytató 
személyek terhére kivetett általános 
kereseti adónak a hadbavonulás 
időtartamára és a jövedelmi adónak 
erre a jövedelemforrásra arányla- 
gosan eső részét törölni kell, fel
téve, hogy a hadbavonultnak nincs 
olyan hozzátartozója, aki helyette 
az ipart slb. folytathatta.

A pénzügyi hatóságok felhatal
mazást nyertek arra, hogy az em
lített adókat a hadbavonulás nap
jától törölhessék, a következő évi 
kivetésnél pedig ezt a körülményt 
az adóalap megállapításánál figye
lembe vehessék, ha a hadbavonult
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vagy hozzátartozója hitelt érdem
lően igazolja, hogy az ipart stb. 
hadbavonulás miatt volt kénytelen

teljesen szüneteltetni és nincs olyan 
személy, aki öt foglalkozásában 
helyettesíthetné.

Dr. ’Sóldos Béla főispán közélelmezési beszámolója 
a vármegye közigazgatási bizottsági ülésén.

Gömör és Kishont vármegye Közigaz
gatási Bizottsága január 13-án delben 
tartotta ez évi eleö ülését Rimaszom
batban. a vármegyeháza kistermében dr 
runyii ’Sétdos Béla kormánybiztos-föis 
p it eli.óklete mellett. Nap rtt cl elült az 
elnök a következő besztdet mondotta:

„Ismét lezárult egy gondterhes esz
tendő kapuja, hogy egy másiknak kü
szöbét áthpve terhének vállalásával to
vább haladjunk az élet mai nehéz ut
ján.

Megmozdult az egész világ, soha nem 
látott méreteket öli a háború, amelynek 
célja részünkről a kereszténység diada
lának elősegítése a már saját testünkön 
oly fájdalmasan átszenvedett bolsevista 
uralom fölött. A múltban minden vona
lon a hazaszeretet és kötelességteljesités ! 
jegyeben jártunk el, — jövőben is kell,! 
hogy nemzeti öntudattal az legyen ve
zérlő csillagunk, ha n eg akarunk ma
radni és élni itt a Duna medencében, 
ha be akarjuk tölteni az! a hivatást, 
amely a történelem során annyi nehéz,] 
vérá[dozatos szeri p vállalása és becsü
letes teljesítése fo ytán nekünk osztály 
részül jutott. Helyt kell állnunk úgy ; 
odakint, mint idebent; fegyelmezett, bá
tor, áldozatkész honvédetnk messze a' 
határtól, keleten, szövetségeseink olda
lán a magyar katona hagyományaihoz; 
híven újból gazdagították a nemzet harci 
erényeit és amiként minden honvéd ébe- . 
ren áll és figyel őthelyén, úgy idthaza 
is minden igaz magyar legyen egy őr 
szem, amelyik szembeszáll azokkal a 
kísérletekkel szemben, melyek az or
szág rendje, nyugalma, fegyelmezettsé- j 
gének bármely vonatkozásban, legtöbb- j 
szőr alattomosan, suttogva alá ásására,! 
vagy megbolygatására törektdnek.

Mert hallunk olykor ártatlannak látszó, 
elejtett, de céltudatos megjegyzéseket, 
olykor hangosabb szavakat, jogosulatlan 
kritikákat a hatósági intézkedésekkel 
kapcsolatban, főleg olyan rövidlátó és 
gondolkozni mélyebben nem tudó em
berek részéről, akik a maguk kis por
táján ülve nem látnak túl a kerítésen 
és óramüvön járó, megszokott kényel
mük legkisebb megzavarásában sérel
met vélnek, nem tudják saját egyéni,

önző érdekeiket alárendelni nemcsak az 
ország, de ma Európa eminens érdekei
nek.

Nem tudják felfogni és kellőképpen 
énekelni azt a javunkra szolgáló kü 
lönbséget, hogy mi a helyzet nálunk és 
mi a helyzet bármely más államéval 
szemben. Ezek számára -— ha az inte
lem és szrp szó nem használ — egy 
orvosság van, melyet az illetékes ható
ság elrendelhet és pedig nagynevű köl
tőnk : „Csak egy éjszakára" cimü köz
ismert versében megirottakat kell velük 
a va'óságban megismertetni, s biztosra 
veszem, olt megtanulja a tárgyilagossá
got és az összehasonlítani tudás alap
ján majd hálát fog adni a Mindenha
tónak, ha itthon nyugodtan hajthatja le 
fejét a pihenésre.

A mai kornak íratlan, de minden ma
gyar számára lelki parancsa : feltétlen 
bizalom a felelős vezetők iránt, enge
delmesség,kötelességteljesités és áldozat- 
hozatal a legmesszebb menő halárig. Mert 
ezen tényezőkből áll elő az összefogott 
nemzeti ető, amely szükséges az ország 
továbbépítéséhez, de szükséges főleg az 
uj európai rend megteremtéséhez, hogy 
gyümölcsének élvezete részünkre is le
hetővé váljék. Az előttünk lévő ujesz- 
tendő első bizottsági ülésén ebben az 
irányban való munkálkodásra kérem én 
a bizottság minden tagját, személyükön 
keresztül a vármegye közönségét és 
hangsúlyozottan az intézkedésre jogosult, 
keresztény, nemzeti szellemtől áthatott 

j vármegyei és állami hivatalok, hatósá
gok étdemes vezetőit, ktpvisélőit.

Ezt az alkalmat akarom még felhasz
nálni arra is, hogy a bizottság úgy vá
lasztott, mint hivatalos tagjai előtt az 
ujesztendő alkalmából a legőszintébb 
szívből fakadó szerencsekivánataimnak 
adjak kifejezést azon hozzáfűzött kéré
semmel, hogy közérdekű, önzetlen mun- 

i kámban a jövőben is támogatni mél- 
tóztassanak"-

A bizottság tagjai a vármegye főis
pánjának hazafiui szívből fakadó intel
mét, amely mindnyájunknak is szól, a 
legnagyobb komolysággal hallgatták meg.

A bizottsági tagok üdvözlését Fodor 
Jenő felsőházi tag, a tisztviselők üdvöz

lését pedig dr. Horváth Árpád alispán 
köszönte meg a főispánnak.

Dr. ’Sóldos Béla főispán ezután me
leg szavakkal köszöntötte a bizottság
nak az újévi kinevezések alkalmával 
előléptetett tagjait, majd beszámolt a 
közellátási minisztériumban tartott leg
utóbbi értekezletről, amelyen nemcsak 
a jelenlegi helyzet képezte beható meg
beszélés tárgyát, hanem a jövőre való 
gondoskodás is. A kormánybiztosi be
számolóból megnyugvással vette tudo
másul a bizottság, hogy már most gon- j

doskodás történik az egyes élelmiszerek 
tartalékolásáról, a tavaszi vetőmag be
szerzéséről és az aratók zsir- és sza
lonna mennyiségének biztosításáról.

Majd az egyes előadók tették meg 
jelentéseiket. Dr. Eszenyi Gyula vm. t. 
főorvos az egészségügyi helyzet javulá
sáról számolt be. Halász Sándor gazda
sági felügyelő, a vmi. gazdasági felügye
lőség vezetője az őszi szántás kedvező 
eredményéről tett jelentést.

Napi 25 deka kenyér, havi két kilé finomliszt 
az egységes kenyér- és lisztfejadag.

A ni. kir. minisztériumnak a 
liszt, kenyér és sütőipari termékek 
arányos elosztása tárgyában kiadott 
9239/1942. M. E. számú rendelete 
január 15-én életbelépett. Ennek 
értelmében a hatósági jegy ellené
ben az egész ország területén

a kiszolgáltatható fejadag ke
nyérből napi 25 deka, finom 
lisztből és tésztából pedig 
fejenként havi 2 kiló. A nehéz 
testi munkások pótfejadagja 
napi 35 deka, a testi munká
soké pedig napi 15 deka ke
nyér.

Ha a közellátási kormánybiztos 
engedélye alapján a kenyérfejada
got kenyérlisztben szolgáltatják ki, 
akkor

a kenyérliszt fejadagja havon
ként 5 kiló, a nehéz testi mun
kások pótfejadagja 7, a testi 
munkásoké pedig 3 kiló.

A fejadagokat kizárólagosan a 
hatósági jegy ellenében adják ki, 
amely négy finom lisztszelvényből 
és a hónap napjainak megfelelő

számú kenyérjegyszelvényből áll. 
A finom liszt és kenyérjegy 1 — 1 
érvényes „finom!iszt“-szelvényét 16 
drb váltó- és tésztajegyre lehet be
cserélni. A finom liszt és kenyér
jegy két-két érvényes kenyérszel
vényét a fogyasztó szabad válasz
tása szerint

nyolc darab szelvényt tartal
mazó kenyérváltójegyre, vagy 
12 darab szelvényt tartalmazó 
finom lisztváltójegyre (tészta- 
jegyre) cserélheti be.

A kenyérváltóje£y egy-egy szel
vényére egy darab zsemlyét, vagy 
négy deka súlyú kétszersültet ad
nak étkezdékben és vendéglőkben.

A rendeletben megállapított 
hat deka súlyú kenyér kizáró
lag vendéglátó üzemben tör
ténő étkezéshez jár.

A váltójegy szelvényei önmaguk
ban nem érvényesek, azokat csakis 
az élelmicikkeket kiszolgáltató üz
let, vagy a vendéglátó üzem alkal
mazottja vághatja le.

A qö íi örm ihályfalvsi tem plom  
újjáépítése.

A kis Gömörmihályfalva kies 
fekvésű templomának ércharangja 

; ott a kedves Vály völgyében a jó 
mihályfalviak szomorúságára már 
több, mint öt esztendeje elnémult.

Még a cseh hatóságok életveszé
lyes volta miatt bezáratták, a kör
nyékét szögesdróttal vették körül, s 
a hangulatos szép környék felett 
még mai is az enyészet mélységes 
bánata borong.

Pedig ez a kis templom régi idők 
óta hirdeti az Isten dicsőségét és 
egy gömöri magyar falucska derék, 
szorgalmas népének hűséges ma
gyarságát. Mária Terézia királyi 
engedélyével 1772-ben került res
taurálásra, s azóta a letűnt száza
dok viharát becsülettel állta. Csak 
most némult el éppen, amikor a 
Felvidék visszatértének örök ta
vasza ragyogott fel ismét a magyar 
Vály völgyében.

Dr. ’S ó l d o s  Béla főispán az 
egyházkerületi gyűlésen szót emelt 
a gömörmihályfalvai templom újjá
építése érdekében, amelynek nyo
mán már meg is indult a gyűjtés.

A főispán előterjesztésére a kul
tusz kormány is egy nagyobb ösz- 
szegü segéllyel sietett a gömörmi
hályfalvai ref. társegyház támoga
tására.

A 136 tagból álló gyülekezet 
minden tagja készen áll a legna 
gyobb áldozat meghozatalára, hogy 
az ősi templomban újra felzendül-

| jön a magyar zsoltár, a magyar 
imádság, s a magyar harangszó. 
Anyagi erejük azonban véges. Se- 

j gitsünk a gömörmihályfalvaikon.
Adományok a gömörmihályfalvai 

templom helyreállítási munkálataira 
a Tornaijai Takarékpénztár r. t. 
Tornaija, 70085 számú csekkszám
lája javára fizethetők be.

A  zöldkeresztes tejakció 
folytatása a z 1 9 4 2 . évben.

A m. kir. belügyminiszter Gő- 
mör és Kishont vármegye alispánja 
kezeihez az 1941. évben a terhes 
és szoptató anyák, valamint a 3—5 
éves és a 6— 11 éves szegénysorsu 
gyermekek ingyenes tejjel való 
ellátása céljaira összesen 38.625 
pengőt utalványozott. A vármegye 
alispánjához most érkezett le 
a belügyminiszter rendelete, amely 
szerint az ingyenes tejakció 1942. 
évi folytatására az 1942. év I. 
negyedére újabb 9.800 pengőt 
utalt ki.

Örvendetes, hogy ez a nemes 
akció a magyar jövő ígéreteinek : 
az anyáknak és gyermekeknek 
megerősítésére áldásos működését 
vármegyénk területén továbbra is 
folytathatja, mert ezzel ismét 200 
terhes és szoptató anya, 500 három 
éven aluli, 500 három—öt éves és 
1100 hat—tizenegy éves korú 
gyermek tejjel való ellátása válik 
lehetségessé.
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Nép- és családvédelmi munka 
a vármegyében.

A s z o c iá lis  gon d ozás fe la d a ta i.

Lapunk hasábjain már beszámoltunk 
arról a hatalmas szociális munkáról, 
amit a m. kir. kormány az elmúlt évek
ben megindított és amelynek eredmé
nyeként országszerte felépülnek a sok- 
gyermekes családi lakóházak és kedve
zőbb gazdasági helyzetbe kerülnek a 
megélhetésükben veszélyezte tett sok-1 
gyermekes családok.

Ahhoz, hogy ez a munka eredményes 
legyen, gondoskodni kellett arról is, hogy 
megfelelően képzett munkaerők álljanak 
a vármegye alispánjának rendelkezésére 
a nép és családvédelmi munkaterv vég 
rehajtásánál, nemcsak a szorosan vett 
közigazgatási tisztviselők között, hanem 
a járásokban és a községekben is. Kü
lönösen fontos feladat volt az, hogy 
megszervezzék a juttatásban részesített 
családoknak a szociális gondozását és 
ellenőrzését.

Mindannyian emlékezünk még arra, 
hogy 1938-ban a felszabadító csapatok
kal együtt érkeztek hozzánk a „Magyar 
a Magyarért" mozgalom lelkes hölgyei 
és önzetlen munkájukkal igyekeztek át
segíteni az Ínséges családokat az impé- 
rium változás következtében beállott át
meneti nehézségeken. Ezeket a hölgye
ket később a belügyi kormányzat vette 
át és akkor mint a belügyminisztérium 
szociális szervezetének szociális előadói 
végezték munkájukat. Az Országos Nép
es Családvédelmi Alap megalkotása után 
a belügyi kormányzat ezt a szervezetet 
kellő átreformálás után véglegesítette és 
a közigazgatási hatóságok mellé osztotta 
be szakszemélyzetként.

A gondozói szervezet tagozódása nagy
jában megfelel a közigazgatási hatósá
gok tagozódásának. Vármegyénkben je
lenleg egy vármegyei- négy járási- és 
egy kisegítő szociális gondozónő műkö
dik. A feledi járás területén Ruszin Anna, 
a putnoki járás területén Bugi Mária, a 
rozsnyói járás területén özv. Bdnesz Já 
nosné, a tornaijai járás területén pedig 
Téiy Ferencné járási szociális gondozó- ! 
nők látják el a gondozói szolgálatot. A 
vármegyei szociális gondozónő : dr.Deúk 
Andorné a vármegye alispánjához van 
beosztva szolgálattételre, ő mellette tel
jesít szolgálatot özv. Szlatinszky Lász- 
lóné kisegítő szociális gondozónő. A 
községekben a szociális gondozói tevé
kenységet a zöldkeresztes védőnők lát
ják el.

Vármegyénk alispánja a vármegye te- J 
rüleíén szolgálatot teljesítő szociális] 
gondozónők tevékenységét elsőnek azj 
országban még 1941. elején rendeletileg 
szabályozta és ezzel biztosította a meg
felelő összhangot a közigazgatási ható
ságok és a gondozói szervezet között.

Még az elmúlt évben minden egyes 
községben az alispán rendelkezésére 
megalakították a nép- és családvédelmi 
bizottságokat. Ezek a bizottságok azon
ban nem ülésező és határozatokat hozó 
tanácskozási szervek, hanem dolgozó 
embereknek a szövetségei, amelyek fel
adatukat a magyar falu jobb megélhe
tésének és az Ínséges sokgyermekes 
családok megsegítésének biztosításában 
látják és munkaközösségekben tömö
rülve végzik önkéntesen vállalt nehéz, 
de áldásos munkájukat.

Amint az elmondottakból megállapít
ható, a belügyi kormányzatnak sikerült 
egy egységes és kellően megalapozott 
szervezetet létesítenie a szociális gon
dozás feladatainak elvégzésére. Ez a 
szervezet minden egyes kisközségben 
épen úgy megfelelő munkaerőkkel ren
delkezik, mint a minisztérium mellett 
szervezett szociális felügyelőségben.

A szociális gondozói szervezet'legfon
tosabb feladata a szociális adatgyűjtés. 
A cél az, hogy az ország minden csa
ládjáról megfelelő adatok álljanak ren
delkezésre és ennek alapján minden 
család szcciális helyzete könnyen meg
állapítható legyen. Csak Így lehet ugya
nis biztosítani azt, hogy a segítség min
den olyan családhoz eljusson, amely 
arra valóban reászorul és azt, hogy 
elsősorban azok részesüljenek megsegí
tésben, akik arra elsősorban reászorul- 
nak. A gondozói szervezet családlátoga
tások alapján késziti el minden egyes 
családnak a környezettanulmányát és 
ennek alapján minden családról karto
ték-lapot állít fel. Ezeket a közigazga
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tási hatóságok rendelkezésére bocsájlja 
és Így a nép- és családvédelmi munka
tervek végrehajtása során könnyen meg
állapítható, hogy melyek azok a csalá
dok, akiknek a tervezett juttatásokra a 
megélhetésük biztosítása végett szük
ségük van.

Feladatuk továbbá a vármegye alis
pán j A n a k utasításai alapján a vármegye 
területén működő jótékonycélu egyesü 
letekkel való együttműködés biztosítása 
és ezeknek az egyesületeknek az egy
séges szociális munkába való bevonása.

Az elmúlt évben a szociális gondozói 
szervezet 107 körjegyzőségi és 177 köz 
ségi kiszállást teljesített. Ezeken a ki
szállásokon elkészített összesen 1056 
környezettanulmányt és részt vett 51 ér
tekezleten. Ezenkívül feldolgozta szociá- ' 
lis szempontból a Rimaszécs és Dobóca 
községek határában fekvő telepes pusz
tákon lakó család adatait. Ennek a fel
dolgozásnak alapján a vármegye alis 
pánja valószínű még ebben az évben 
ezeket a családokat termelő és értéke
sítő szövetkezetbe fogja tömöríteni.

K en d er és le n te r m e lé s  foko
zása  a v á r m e g y e  terü le tén .

Az elmúlt évekhez hasonlóan a folyó! 
évben is megszervezi a vármegye alis
pánja vármegyénk területén a nemesitett j 
kender és lenvetőmag akcióját.

A kender- és lentermelés fokozása 
ma elsőrendű nemzeti érdek, de ettől 
eltekintve fontos érdeke a falusi lakos- j 
ságnak is, mert a házi vászonból készi- I 
tett ruházati anyagok sokkal tartósabbak, 
mint a drága pénzen vett gyári holmik.)

Az idén is a közjóléti szövetkezet 
szervezi meg az akciót a legkedvezőbb, 
feltételek mellett. A nemesített vetőma
got a szövetkezet féláron bocsájtja az 
igénylők rendelkezésére, de ezen túlme
nően még azt a kedvezményt is bizto
sítja, hogy nem kell a vetőmagot azon
nal készpénzben kifizetni, hanem mód 
van arra is, hogy azt ősszel a termés 
betakarítása után vetőmagban, esetleg 
tilolt kenderrel vagy lennel lehet vissza
fizetni.

A kedvezményes vetőmag iránti igény
léseket a községi nép- és csalávédelmi 
bizottság ügyvezetőinél kell bejelenteni, 
akik az igényléseket a közjóléti szövet
kezethez továbbítják.

H á za so d á s i k ö lcsön ök .
Lapunk múlt heti számában ismertet

tük a házasodási kölcsönök kiutalására 
vonatkozó 1.100/1942. B. M. számú ren 
deletet. Ezzel kapcsolatban úgy értesül
tünk, hogy vármegyénk közjóléti szövet
kezetének erre a célra közel 60.000'— 
pengő áll rendelkezésére.

R im a sz o m b a t m e g y e i város  
k ü lön  k is e g ítő  sz o c iá lis  

gondozónőt kap.
Úgy értesülünk, hogy vármegyénk al 

ispánjának utasítására a vármegyei köz 
jóléti szövetkezet 1942. évi január hó 1. 
napjától Rimaszombat megyei város szo
ciális gondozónői tevékenységének el
látására Vitális Teréz rimaszombati la
kost kisegítő szociális gondozónőnek al
kalmazta.

F e  J -
es derékfájás, idegesség, 
émelygés, tisztátalan teiní 
gyakran csak az emésztési 
zavaroknak következménye.
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Egy gazdasági cseléd feleségének 
az ötödik ikerpár gyermeke született.
Báró Ragályi Balassa Ferenc és Ragályi 
Ferenc zubogyi gazdaságában alkalma
zott Szesze József 36 éves gazdasági 
cseléd feleségének újév napján az ötö
dik pár ikergyereke született. A gyer
mekek közül nyolc él és kettő meghalt. 
Az élők között négy fiú és négy leány 
van. A nemcsak Gömörben, de valószi 
nüleg az egész világon is ritka gyermek- 
áldással megáldott derék szülőket a 
vármegye főispánja, dr. ’Sóldos Béla 
100 pengő segélyben részesítette.

H Í R E K

Újévi kinevezések.
Múlt heti számunkban közöltük a hi-1 

vatalos közlönyben megjelent ujeszten- { 
dei kinevezések és előléptetések egy ré
szét. Az alábbiakban adjuk az azóta 
megjelent és rimaszombati vonatkozású 
újabb kinevezéseket :

Magyarország Kormányzója a m. kir. 
földmiveiésiigyi miniszter előterjesztő ] 
sére Schauer Gyula m. kir. erdőtaná
csost, a rimaszombati állami erdőfelügye- j 
lőség vezetőjét főerdőtanácsossá léptette 
elő, dr. Martin Ödönt, Gömör és Kis
hont vm. főállatorvosát pedig állategész
ségügyi tanácsossá nevezte ki. A föld 
miveléstigyi miniszter a vármegye gaz
dasági felügyelőségénél Halász Sándor Vili. 
fizetési osztályba sorolt gazdasági fel ügy e- 
lő-hivatalvezetőt a VII. fizetési osztályba 
m. kir. gazdasági felügyelőnek, Fodor 
István gazdasági segédfeliigyelőt a IX. 
fizetési osztályba gazdasági felügyelő
nek, Szányi Béla gazdasági gyakornokot 
a X. fizetési osztályba gazdasági segéd
felügyelőnek és Márton István kisegilö 
munkaerőt dijnokká kinevezte. — A mi
niszter Nagy László m. kir. erdőmérnö 
köt főerdömérnöknek nevezte ki, mig 
Rakottyay Győző m. kir. gazdasági se
gédtanárt rendes tanárrá léptette elő.

A m. kir. belügyminiszter Gömör és 
Kishont vármegye számvevőségénél Fuk- 
ker Bertalan számvevőségi címmel és 
jelleggel felruházott számvevőségi főnö
köt számvevőségi tanácsossá nevezte ki, 
mig Makray László számvizsgálónak a 
számvevőségi tanácsosi címet és jelle
get adományozta.

A m. kir. belügyminiszter az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézet rima- 
szombati kerületi pénztára ügyvezetőjének, 
dr. Juhász Kálmán segodtítkárnak a tit
kári címet és jelleget adományozta.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a rimaszombati kir. tanfelügye
lőségnél Móricz István tanügyi segédtit
kárnak, a tanfelíigyelőség vezetőjének a 
titkári címet és jelleget adományozta. 
Dr. Biró József tanügyi segédfogalmazót 
m. kir. tanügyi fogalmazóvá nevezte ki 
a miniszter, mig dr. Nemes János róni. 
kát. igazgató-tanítót m. kir. tanügyi fo
galmazónak és dr. Ákoshegyi Ferenc] 
fogalmazó gyakornokot ni. kir. tanügyi | 
segédfogalmazónak nevezte ki Rimaszom
batba. A közoktatásügyi miniszter Pász- 
tory Gyula volt rimaszombati gimn. he- j 
lyettes tanárt a huszti állami gimnáziurh- ) 
hoz rendes tanárrá kinevezte. A rima- \ 
szombati áll. polgári iskolánál Horváth 
Irén és Kiihne László segélydijas taná
rok rendes, Nathli László segéddijas ta
nár pedig helyettes tanárrá léptek elő. 
Debreczeny Károlyné rimatamásfalvai 
segédóvónőt állami óvónővé nevezték ki.)

A magyar kir. belügyminiszter a ri- j 
maszombati m. kir. állami kórháznál dr. 
Kriesch Lajos osztályvezető-orvost a Vili. 
fizetési osztályba főorvosnak nevezte ki, 
mig dr. Lelkes Zoltán osztályvezető-or
vosnak a főorvosi címet és jelleget ado
mányozta.

A rimaszombati m. kir. postahivatalnál 
Dobó Dezső forgalmi d.jnok forg. gya
kornokká, Peharz Emília kezelőnő se
gédtisztté és Nagy S. Gézáné dijnok 
kezelőnővé lépett elő. — A m. kir. ál
lamrendőrség rimaszombati kapitánysá
gánál Rajner Antalt m. kir. detektivvé 
nevezték ki.

A róm. kát. férfiak Oltáregyesülete
január 23-án, pénteken este fél 8 órakor 
a Széman Intézetben taggyűlést tart.

A vármegye törvényhatósági kis- 
gyülése január 14 én, szerdán tartotta 
ez évi első ülését dr. ’Sóldos Béla kor
mánybiztos főispán elnöklete mellett. 
A kisgyiilés dr. Dóczi András vm. al
jegyző előadásában folyó ügyeket tár
gyalt. Többek között jóváhagyta Rima
szombat város képviselőtestületének a 
Téli Gazdasági Iskolával kötött megegye
zését is.

Kitüntető kinevezés. Magyarország 
Kormányzója a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére a kecskeméti 
„Faragó Béla" Országos Árvaháznál 
Mares Géza igazgatót személyhez kötöt
ten az V. fizetési osztályba kinevezte. 
A legmagasabb kitüntetésben részesült 
Mares Géza, mint Mares Jánosnak, a 
nyugalom napjait városunkban élő áll. 
el. iskolai igazgató-tanitónak, a Görnöri 
Ált. Tanitógyesület volt elnökének fia, 
Gömörország szülötte, kinek kitüntető 
kinevezésének hírét a földiek örömével 
közöljük.

Vitéz Fábián Vilmos egyházi meg
bízatása. A tiszáninneni ref. egyházke
rület vitéz Fábián Vilmos tanügyi főta
nácsost, a rimaszombati egyesült prot. 
gimnázium igazgatóját egyházkerületi 
iskolai képviselővé választotta meg.

Orvosi áthelyezések. A m. kir. bel
ügyminiszter dr. Koppá Elek László 
OTI orvos-titkárt Rimaszombatból Besz
tercére, dr. Zala Sándor rozsnyói főor
vost pedig Rimaszombatba helyezte át 
az Országos Társadalombiztosító Intézet 
itteni kerületi pénztárához.

Halálozás. Mély gyász érte dr. vitéz 
Puskás Zsigmond városi tanácsost. 
Öccse, Puskás László gépészmérnök, 
az Ecsedi Láp Villamos Müvek r. t. 
igazgatója január 16-án, 41 éves korá
ban Budapesten váratlanul meghalt.

Előadás az aggteleki cseppkőbar
langról. Gömör es Kishont vármegye 
világhírű nevezetessége az aggteleki 
cseppkőbarlang. Vármegyénk eme híres
ségét évente sok ezren keresik fel és 
gyönyörködnek a természet alkotta cso
dákban. Az aggteleki cseppkőbarlang 
igazgatója : dr. Kessler Huber: főmérnök, 
európai hirti barlangkutató, aki január 
22 én, csütörtökön este városunkba ér
kezik, s itt a Polgárikör kulturestjei 
sorában vetitettképekkel kisért előadást 
tart „Az aggteleki barlang csodái" címen. 
Az előadást a Kör nagytermében este 
8 órai kezdettel a Kárpát Egyesület 
rimavölgyi osztálya rendezi. Az érdekes 
és tanulságos előadásra felhívjuk Rima
szombat társadalmának figyelmét. Jól 
tudjuk, hogy városunkban is sokan van
nak olyanok, akiknek még nem volt al
kalmuk megtekinteni Gömör-megye eme 
büszkeségét. Úgy ezek, mint a barlangot 
már ismerők, sok újat és szépet tanul- 
katnak majd dr. Kessler Hubert rendkí
vül érdekesnek Ígérkező előadásából.

A Kimaszombatl T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesít

Az értelmiségi munkakörben foglal
koztatottakról szóló bejelentést január 
31-ig kell a hivatalos bejelentési űrlapon 
a Munkanélküliség Ügyének Kormány- 
biztosához (Budapest, V. Klotild-u 10.) 
eljuttatni. A bejelentés elmulasztása 
szigorú büntetést von maga után.

Uj helyiségekben a tűzoltóság. A
városi hivatásos tűzoltóság az év elején 
a városházáról átköltözködött a Rákóczi 
Ferenc-utca végén lévő városi épületek
be. Tűzveszély esetén bármely „tűzjelző 
hely“-ről a tűzoltóság telefonon a 119 es 
számon hívható fel.
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Újraszabályozták a hústalan napo
kat. A kormány rendeletet adott ki a 
hústalan napok újraszabályozásáról. E 
szerint a jövőben kedden, szerdán és 
pénteken teljes hústalan napokat lép
tettek életbe. Módosult a hús kiszolgál
tatási tilalom a hét többi napjain is, 
még pedig olyképp, hogy tilos hétfőn 
borjú, sertés és juhhúst, csütörtökön 
pedig borjú és juhhúst kiszolgáltatni, 
vagy vend 'glőkben az étlapokon szere
pelletni. így tehát a hét folyamán csak 
szombaton szabad mindennemű húst 
árusítani. A pirosbetüs vagy nemzeti 
ünnepeken a kiszolgáltatási tilalom nem 
áll fenn. A korlátozások nem vonatkoz
nak a honvédségre, a kórházakra és a 
gyermeknevelő intézetekre.

A havazás, amely az elmúlt napok
ban mar csaknem elérte a két év előtti 
méretet, városunkban eddig kárt nem 
okozott. A járdák letisztítása — kevés 
kivétellel -— rendben történt, az utcá
kon összegyűlt hótömeget pedig fokoza
tosan elszállítják. A havazás miatt egye
lőre a Rimaszombat—Losonc közötti ál- | 
lami gepkocsij ■ rat szünetel, a vasúti 
összeköttetésben akadályok azonban nem 
ál anak fenn.

A telefonbeszélgetések során az el
múlt hetekben bizonyos zavarok voltak 
észlelhetők. A rimaszombati postahiva
tal vezetőségének értesítésére a kassai 
postaigazgatóság szakemberei érkeztek | 
városunkba. Megállapítást nyert, hogy J 
úgy a telefonhá ózat, mint a központ j 
átépítésre szorul. Ezért az átalakító 
munkálatukat azonnal meg is kezdték.: 
A dróthálózatot kicserélik, a központot! 
m. dernizaljik és előkészítik az auto
matikus kapcsolásra is. Miután azonban 
az átépítés alatt rövid időnként, hellyel 
közel még lesznek kisebb zavarok, a 
postahivatal a közönség megértő türel
mét kéri azzal az ígérettel, hogy a jö
vőben a telefonszolgálat minden tekin
tetben ki fogja elégíteni, az előfizetők 
és a nagyközönség igényeit.

Rendelet az egységes mosószappan
ról. Az iparügyi miniszter módosította a 
mosószappan, a mosószerek és a kenő- 
szappan előállítására és forgalmára vo
natkozó rendelkezéseket. A rendelet a 
mosószappan zsirsavtartalmát az eddigi 
50 százalék helyeit 42 százalékban álla
pítja meg. A korábban előállított mosó
szappant, mosószert és kenöszapp. nt a 
rendelet hatálybalépésétől számított 30 
nap alatt lehet üzleti forgalomba hozni. 
A rendelet hatálybalépésétől kezdve \ 
csak a rendeletnek megfelelő egységes 
mosószappant, mosószert, és kenöszap 
pánt szabad előállítani. Az egységes1 
mosószappan 1 10 és 15 kg. os dara 
bókban kerül forgalomba.

Drágábban adták a tojást. Dr.
Brommer Andor kir. törvényszéki bitó, 
m ni egyesbiró Krnács Mártonná dúsai 
és Oláh Antalné aggteleki lakosokat 
azért, mert a tojás páriát 50, illetve 40 
fillérért áru-itották 20 P pen/btintete.-ie 
(átváltoztatható 5 napi fogházra), vala 
mint 2 P kártérítésre ítélte el jogerőién,

A Törekvés asztali tenisz csapata
ma Ozdon mérkőzik, a jövő vasárnap 
pedig Rimaszombatban a salgótarjánia
kat látja vendégül.

A HALÓT népfőiskolások Feleden.
Január 10 én a jánosi Telepeskepző 
Népfőiskola növendékei Feleden n ű 
soros kulturestét rendeztek. A feledi 
színpadon egymásután vonultak fel a 
soha nem látott szebbnél szebb magyar 
népi táncok, népi színjátékok, népdalok. 
Megelevenedett P. töfit „Falu végén kurta 
ktcsma" című gyönyöiü költi ménye és 
Arany J ínos : „Hamis tanu“ omü meg
rázó eleiképe is drámai fe dolgozásban. 
A közönség úgy érezte a két és félórás 
müeor alatt, hogy egy darab jött vissza 
a d csőséges magyar múltból és ezt 
látva, érezte igazán át a népi hagyomá 
nyokban rejlő ősmagyar erőt, amely kell, 
hogy továbbra is alapja legyen az össz- 
magyarságnak és az egész magyar nem
zetnek. A népfőiskolások is megmutatták, 
hogy mennyi igazi tehetség rejlik a 
magyar nép fiaiban, mert egytől egyig 
kiválóan old tták meg a feladatot : meg
mutat ni a magyar nép igazi arcát. A 
műsoros estén ott láttuk dr. Horváth 
Béla főszolgabírót is a tisztv selöi kar 
élén és Feled egész társadalmát. — A

műsor után a közönség még együtt 
maradt, ahol zeneszó mellett a helyi 
intelligencia a szeretetükbe fogadott 
népfőiskolás legényekkel elvegyülve, 
testvéries együttérzésben és magyaros 
szeretetben szórakoztak a hajnali órákig.

Értesítés. A polgármester értesíti a 
a város közönségét, hogy január hóra 
egy szelvényre 1 és negyed liter petró
leum lesz kiadva. A januári petróleum
adag a hó végéig igényelhető.

*A Palladis január havi újdonságai.
M. G. Eberhart, a rejtelmek regényírója 
is ritkán gondoskodik olyan váratlan 
meglepetésről, mint amilyen a „Döbbe
netes fordulat" cimü legújabb regényé
ben füti az olvasó képzeletét. A Pengős 
Regények sorában jelent meg ez a 
drámai erejii regény, amelyet bizonyára 
nagy örömmel fogad a híres Eberhart- 
könyvek sok ezer barátja. Egyidejűleg 
került forgalomba két pompás Félpen- 
gös kötet is. Egyik Georg Marshall re
génye : „Szép lány a prerin". Igazi vad
nyugati történet, tele emberi titokkal, 
küzdelmekkel és a vad romantika világ- 
gának varázsos szépségével. A forró 
égöv exotikus tájára vezet el Ottvvell 
Bmnie „Öt pálma szigete" cimü regénye, 
melyben egy világhíres smaragdkereszt 
és egy erdei vadlányért folyó hajsza, 
hol izgalmas, hol szerelemittas fejezetei 
biivöitk el az olvasót.

A zöldkeresztes 
védőnők eskütétele.

A m. kir. belügyminiszter a zöld
keresztes egészségvédelmi szolgá
latról szóló rendelet módosítása so
rán Gömör és Kishont vármegye 
területére tizenkét egészségügyi vé
dőnőt, illetve védőnő gyakornokot 
nevezett ki.

A magyar egészségügyi védelem 
uj katonái d r. ’S ó l d o s  Béla kor
mánybiztos-főispán kezeihez az el
múlt hét keddjén tették le a hiva
tali esküt. Az eskü kivételénél jelen 
volt d r. E s z e n y i  Gyula vár
megyei magyar kir. tiszti-főor
vos is.

A vármegye főispánja meleg 
szavakkal üdvözölte a zöldkeresz
tes testvéreket, s egyben szolgála
tuk komolyságára, nehézségeire, de 
nemzetmentő, nevelő és építő mun
kájukra is felhívta figyelmüket. 
Nagy elismeréssel szólt ezután a 
zöldkeresztes szolgálat eddigi mű
ködéséiül s un gállapitotta, hogy a 
magyar falu gyógyulásában a zöld
keresztes nővérek munkájának te
kintélyes része van. Majd teljes 
támogatásáról biztosította a szer
vezetet, s munkájukra az Isten bősé
ges áldását kérte.

Az egészségügyi védőnők nevé
ben dr. ’Sóldos Béla főispánnak 
L e n g y e l  Györgyi mondott hálás 
köszönetét az elismeréséit és azért 
az értékes támogatásért, amelyben 
n.unkájukat mindenkor részt sitette 
és igérettt tett a további áldozatos 
munkásságra.

Egészségügyi védőnői kineve
zésben részesültek : Lengyel Györ
gyi, Molnár Sándorné szül. Járay 
Mária, Sárkány Gáborné szül. 
Szabó Ilona, Tóth Lászlóné szül. 
Adasek Teréz.

Egészségügyi védőnő gyakorno
kok lettek: Dóriiéin Mária, Kiss 
Margit, Tóth Sarolta, Nagy Anna, 
Kiszely Zoltánná szül. Vladár Haj
nalka, Dapsy Klára és Kemény 
Anna.

Az uj védőnői és védőnő gyakor
noki kinevezésekkel a magyar 
egészségügyi szolgálat ismét jelen
tős lépésekkel haladt előre.

Á l l a m i  Magtenyésztés i  Akc ió !
Lóhere , fehérhere-, lucerna-, bükköny-, stb magot maximális áron, 

kamatmentesen adok szerződőimnek.
Magtermését a maximális ár felett 8—10 % al magasabb áron 

veszem át. A már meglévő vetésterületét az uj szerződőit terület nagysága 
erejéig betudom ezen akcióba. — Kérem sürgősen közölje velem, mekkora 
területen, milyen magféleséget kíván termelni.

CSONKA M I H Á LY cég Miskolc
mag- és hüvelyes exporteur, 

a Tiszajobhparli Mezőgazdasági Kamara kültagja 
Telefon: 57— 43, este 27—43. 

Hüvelyeseket, magvakat minden mennyiségben vásárolok.
É t k e z é s i  b o r s é  t e i m e l l e t é s é r e  i s  s z e r z ő d ö k .  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

♦Megérzi az időt. Az emberek általá
ban valami különös adománynak tudják 
be, hogy egyes testrészeik fájdalmából 
jóelőre megjósolják az idő változást. 
Sokan még kérkednek is ezzel az „isten
adománnyal !“ Pedig ez az időjóslási tu 
domány betegség, a mozgásszervek 
reumatikus megbetegedése, ischiász, csuz 
köszvény. Nem szabad könnyelműen, 
sőt boldogan fogadnia ezt a tulajdonságot, 
hanem siessen gyorsan „időjóslási tudo
mányával" orvoshoz, s igyekezzék meg
gyógyulni. A reumatológia ma ezekből a 
jelekből állapítja meg tökéletesen és 
biztosan a reuma fellépését. A magyar 
tudomány érdeme, hogy e betegség el
leni küzdelemben vezet, amin nem is 
lehet csodálkozni, hiszen Budapest a 
világ legnagyobb gyógyfürdövárosa, a 
világ legnagyobb reuma mozgásszervi 
betegség gyógyhelye, tökéletes orvosi 
felkészültség segítségével meggyógyulhat 
betegségéből. Nemzeti érdek, hogy egy
részt a magyar beteg meggyógyuljon, 
másrészt gyógyulását magyar fürdőn 
keresse és találja meg. Olcsó téli árak 
az összes gyógyfürdőkben. Tarrácsért 
forduljon a Budapesti Központi Gyógy- és 
Üdülőhelyi Bizottsághoz, Budapest, V., 
Vigadó-tér 3.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap az Ufa hatal

mas filmalkotása, Kari Ritter mesteri 
rendezése: a „Stukák" kerül műsorra. 
Az uj világháború legújabb és leghaté
konyabb fegyvernemének, a német zu 
hanóbotnbázóknak érdekes életét, rettent
hetetlen hősiességét és forró hazaszere
tetét eleveníti meg a Franciaországban 
és Belgiumban lejátszódó izgalmas tör 
ténet. Főszerep öi a kitűnő német piló
ták és a legjobb német színészek, mint 
Cári Raddatz, Albert Hehn, Hannes 
Stelzer, stb. Valóságos hősi eposz és 
felejthetetlen élmény ez a filmremek, 
amelynek témáját maga az élet és a 
technika adta.

Január 19 én, hétfőn és 20 án, kedden 
egy amerikai bűnügyi történet a nagy
szerű Róbert Montgomery legújabb pa
rádés alakítása, a „Csikágó grófja" fut 
a mozgóképszínház vásznán. Egy angol 
úri bandita feszült izgalmakkal telt ka 
landjai és bünhödése a R. Thorpe állal 
kiiünően megrendezett film meséje, 
amelynek főbb szerepeit még Edvvard 
Autóid, Reginaid Owen és Edmund 
Gwenn játszák. Kiséiőműsor a legújabb 
Uta háborús híradó.

Jenuár 21-én, szerdán és 22-én, csü 
törlőkön „Vigyázat kém !“ cunen pom
pás német kalandosfilm a fimszinház 
vonzgóerejü műsora. Németország hadi
erejét 1938 bán kémek fürkészik, a kül
földi hírszerzőkkel a honi kémelháritás 
folytat léltkzetfojtó harcokat, amelyek az 
első pillanattól kezdve az utolsó koc
káig lr nyűgözik a nézői. Főszereplők 
René Deltgen, Kirsten Heiberg, Lőtte 
Kuch, Josef Sieber és Michael Bohnen, 
a kiváló dalénekes.

A jövő hét végén Willy Forst uj 
slágere, a „Vera Nikolskája" kerül sorra, 
mig a legközelebbi nagy magyar újdon
ság az „Életre ítéltek" lesz.

Irodalom.
Isten vésője alatt.

Kasbauer S.— Gergely Jolán könyve.
A kulisszatitkok, különösen nagy embe

rek életéből, mindig érdeklik az embe
reket. A fenti életrajz a film elevensé
gével pergő képek bemutatásával ismer
teti meg az olvasót P. Janssen Amold- j

nak, az egyik legujabbkori missziós 
szerzetesrend alapítójának életével, mü
vének külső fejlődésével, de eddig is
meretlen adatok felhasználásával. A 
könnyed szépirodalmi forma csak még 
érdekesebbé teszi a tartalmilag amugyis 
érdekes könyvet. Janssen Arnold, a rajna- 
vidéki paptanár, állását elhagyja és misz- 
sziósház alapításának gondolatával fog
lalkozik. Pedig az ő kora, a múlt szá
zad hetvenes évei, éppen nem alkalma
sak ilyen vállalkozásra. P. Janssen el
megy tehát Hollandiába és ott Steylben 
megnyitja első missziósházát. Az az em
ber, akit általában alkalmatlannak tar
tottak ilyen mü létesítésére, Isten vésője 
alatt az isteni gondviselés kiválasztott 
eszközévé válik. A sok vívódás, lelki 
küzdelem, kibontakozás élénk képekben 
tárul e könyv hasábjairól az olvasó elé. 
Mindenki, aki kezébe veszi, élvezettel 
olvassa. A 400 oldalon megjelent, szép 
kiállítású könyvet a Szent Imre Missziós 
Szeminárium, Kőszeg adta ki. Ára kötve 
6 80, fűzve 4 80 P. Megrendelhető a ki
adónál.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat kiad
ványai : Ünnep, Tolnai Világlapja,
Délibáb, Párisi Divat — mindmegannyi 
erőssége a magyar kultúrának. Gazdag 
szellemi tartalommal, megkapó szép ki
állításban minden héten hűségesen be
kopognak palotába és kunyhóba, hogy 
a magyar kultúrát terjesszék. Melegen 
ajánljuk olvasóinknak a fenti folyóirato
kat.

A „Világposta" most megjelent ja
nuári száma a boldogság és vallás vi
szonyáról ir és megállapítja, hogy egye
dül a vallásban találhatjuk mega boldog
ságot. •— A Világposta képes havi fo
lyóirat a kőszegi missziós szeminárium 
kiadásában jelenik meg. Mutatványszá
mot készséggel küld az érdeklődőknek. 
Előfizetési ára egész évre 3 60 P.

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

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij V4-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságont-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/j-évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

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

A „Híd" minden szánta érdekes és 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszeikeszlő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : '/i'évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24 — 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

E l a d ó  h á z .
Rózsa-utca 30—32. számú ház 
szabadkézből eladó. 
Érdeklődni lehet T ó t h  
E rn őn é tulajdonosnál Rima
szombat, Szijjártó-utca 20.

Két vagy 3 szobás kertes

l a k á s t  keresek bérbe.
Cint a kiadóhivatalban.

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


