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Bensőséges meleg ünnepségen iktatták be 
Dr. RADVÁNSZKY GYÖRGYÖT, 

Gömör és Kishont vármegye főispánját.
A várm egye ren d k ívü li közgyű lésén ek  e lism erése  és hálája  
a távozó dr. S Ó L D O S  BÉLA  m. k ir. titk o s  tanácsos iránt. 
B iza lom teljes m egn yila tk ozások  a h iva ta lb a  lépő uj főispán-

n a l szemben.

ségében méltó volt azokhoz az instal
lációs közgyűlésekhez, amelyek Gömör 
és Kishont vármegyében mindenkor a 
s z ív -  és lélek őszinte és kifejező erejű 
megnyilatkozásai voltak.

A nagyszerűen előkészített ünnepség 
során a vármegyeháza díszterme fel- 
készülten fogadta az előkelő vendége
ket, a küldöttségeket és a törvényható
sági bizottság tagjait. A megjelentek

Bensőséges, díszes ünnepsége volt 
1943. március 3-án az ősi Gömör 
és Kishont vármegyének. Ezen a 
napon iktatta be magas méltó
ságába a vármegye törvényhatósági 
bizottsága dr. radványi és sajókazai 
Radvánszky György főispánt, akii 
dr. runyai ’Sóldos Béla m. kir. tit- j 
kos tanácsos lemondása folytán e|sg sorában ott láttuk vitéz kövecsesi 
Kormányzó Urunk bizalma állított\ Lukács Béla m. kir. titkos tanácsost,, 
a vármegye élére. Nagy elődök ki- tárcanélküli minisztert, Rimaszombat vá-1
magasló alakjainak példát adó í°s díszpolgárt, ai magyar-kir.kormány i 

•f - képviselőjét;  dr. Kallay Miklós minisz- működésé világítják be azt az utat, terpelnök k’épvlseietében Szép László <
amelyen az országnak korban is miniszterelnöki osztályfőnököt, Finta Jó- 
legfiatalabb főispánja most elindult.! zsef vezérőrnagyot, a miskolci hadtest 
Tudjuk, hogy ezt az utat nem ró- j parancsnokát, Osválh László belügy- 
zsá'k borítják, hiszen a világban miniszteri osztályfőnököt, Pulnoky Mó-

. _°  „i,. ricz m. kir. titkos tanácsost, a képviselő-
m0l[ rê ín e ês v,h °r arjf!y  ház háznagyát, Farkasfalvi Farkas Géza
gyökerében razza az idők ven fáját, Hisnyay-Heinzelmann Béla és Kállay
s vérből és vasból állít szinte elhá- \ Tamás felsőházi tagokat. Vitéz Jékey 
rithatatlannak látszó akadályokat a \ Ferenc főispánnal és Borbély Sándor alis- 
tavaszt váró emberiség útjába. Ezen,1 PiÍIH'iai az élen Szabolcs vármegye tiszt-
n - nkndálvnkknl IpF litnn kezdte 1 vlseiőkara nagyszámú küldöttséggel kep- ŰZ anaaaiyOKKai len Ufón Kezűre , viseltette magát, melynek tagjai voltak :
meg működését dr. Radvánszky \ vfáz gázár Ferenc főjegyző, Sípos Ferenc 
György főispán is az őszinte biza- \ föszoigabiró, ár. Okolicsányi József fő- 
lom és a méltó bizakodás jegyé- ispán! titkár, Bariba László és dr. Som 
ben. Hisszük, hogy az a fiatalos Ferenc z\\tpibV,VáradyBrenner 
, .... . „ „ Zoltán szolgabiró, dr. Gyorek László al-
lendület, acélos tenniakaras: e a jspánj titkár, Beldnszky Barna irodaigaz- 
spoitembert jellemző ifjú erő, (ifié- \ gató és Losonczy Lajos vm. irodatiszt. 
lyek az uj főispán programjában A szomszédos Borsod-vármegyét vitéz 
is kifejezésre jutottak, párosulva ár. Borbély-Maczky Emil kormánybiztos 
azzal a megbecsüléssel, amely a föispán es ár Mikuleczky Gyula alispán 
„ármgyeháza nagyte,m<!nejc ja U -
rol, a történelem galeriajuba bevo- Lukács Endre ny. alispán, országgyűlési 
nult főispánok szemeiből sugárzott képviselő, dr. Lukács Géza m. kir. köz- 
a fiatal utód felé, elhárítanak min- igazgatási bíró vitéz Farkas Zoltán al-
den akadályt az elöl a cél elől, 
amely a vármegye népének boldo
gulásán át a szebb és boldogabb 
magyar jövő felé vezet.

*  *
*

Minden külső pompa nélkül folyt le 
március 3-án, szerdán délben Gömör 
és Kishont vármegye törvényhatósági 
bizottságának ünnepi rendkívüli közgyű
lése. A vármegye homlokzatán a nem
zeti színű lobogót, erkélyén pedig a 
vármegye kettős szinét viselő zászlót 
lobogtatta a kora tavaszi szellő. Nap
sütéses szép időjárás fogadta a messze 
környékről idesereglett vendégeket, akik 
eljöttek, hogy megtiszteljék az ősi vár
megyét, amikor uj főispánját magas 
tisztségébe beiktatja. S ha az ünnepi 
külsőségek el is maradtak, bensőséges-

ezredes, Kricsfalusy Ferenc őrnagy, báró 
Húmos Antal földbirtokos, tart. huszár- 
főhadnagy, Mikecz Tamás és Fodor 
Jenő országyülési képviselők, valamint 
a gömöri társadalom számos ismert 
tagja. A róm. kát. egyházmegyét Dittel 
István rozsnyói nagyprépost, Pajer János 
kanonok-protonotárius és Radány Lajos 
esperes-plébános, az evangélikus egy
házmegyét pedig Smid István kormány- 
főtanácsos, főesperes és vitéz Barátit 
Károly egyházmegyei főjegyző képvi
selték. Vitéz Rojháthy Sándor m. kir. 
alezredes a IV. számú vitézi törzsszéket 
és a Gömör és Kishont vármegyei Vitézi 
Széket képviselte, mig a helybeli hely
őrség tisztikara nevében Nagy -Kálmán 
huszárszázados jelent meg. A megjelen
tek első sorában láttuk a Rimaszombati 
Jótékony Nőegylet küldöttségét: őzv. 
Samarjay Jánosné elnöknőt, Holéczy

Miklósné igazgatót és Balogh Éiemérné 
egyesületi jegyzőt. Díszes hölgyközön
ség jelent meg a nagyterem erkélyén, köz
tük vitéz Jékey Ferenc és dr. Radvánszky 
György főispánok és Borbély Sándor, va
lamint dr. Horváth Árpád alispánok hitve
sei is. A Kállay családot Kállay Tamás és 
KáUcy Kristóf, a miniszterelnök személyi 
titkára képviselte. Báró Radvánszky Al
bert m. kir. titkos tanácsos, a felsőház 
alelnöke, koronaőr az ünnepségen családi

gyásza miatt nem jelenhetett meg. A ven 
dégeken kívül a vármegye járásainak és 
megyei városainak vezetői, az egyházak 
és hatóságok, valamint a társadalmi egye
sületek képviselői és kiküldöttei nagy
számban jelentek meg. Csaknem teljes 
számban jöttek el a vármegyei törvény- 
hatósági bizottság tagjai is, valamennyien 
ünneplő fekete ruhában.

Az érkezőket az előcsarnokban két- 
két diszsisakos rendőr és díszbe öltö
zött vármegyei huszár fogadták. Hason
lóan két diszbeöltözött vármegyei huszár 
állott a nagyterem asztala mögött. Az 
egyik kezében a Rákóczi-korbói származó 
gyönyörű lobogót tartotta.

Pontban fél 12 órakor foglalta el a 
helyét az elnöki asztalnál dr. Horváth 
Árpád alispán, aki az ünnepi közgyű
lést egybehívta. Mellette Igaz Lajos vm. 
főjegyző, dr. Ragályi Antal vm. tiszti 
főügyész, dr. Halász István vm. II. fő
jegyző, dr. Barldky János tb. főszolga
bíró és dr. Tóth Mátyás vm. árvaszéki 
ülnök, főispáni titkár foglaltak helyet.

Feszült figyelem között emelkedett 
szólásra a vármegye alispánja és az 
alábbi hazafias lendülettel telt és mély 
gondolatokkal ékes beszédet mondotta

Dr. Horváth Árpád alispán elnöki megnyitó beszéde.
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

Ma, amikor kiáltó szükségünkben ezer
nyi gondunk ellenére is igaz örömmel 
gyűltünk össze, hogy uj főispánunkat 
ősi hagyományainkhoz híven ünnepé
lyes keretek között iktassuk be díszes 
méltóságába, első gondolatunk, első 
szavunk az Úristené és a Hazáé legyen. 
Imádkozzunk tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság !

„Hiszek egy Istenben
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Amen.“
Most pedig szálljon el a lelkünk a 

messze orosz síkság felé és egyesüljön 
ott kiizdö véreink leikével, hogy erő
sítse őket, akik harcolnak értünk, akik 
védelmezik templomainkat, szentélyein
ket, otthonainkat, keresztény kultú
ránkat.

Azoknak a hősöknek az emlékének 
pedig, akik életüket adták érettünk ebben 
a harcban, áldozzunk egy néma perccel, 
gondoljunk rájuk és itthon hagyott csa
ládjukra, melynek tagjaival majd ne
künk kell tudni enyhíteni a fájdalmat 
és feledtetni az apát, a hitvest, a test
vért, a gyermeket."

A közgyűlés a kegyeletes szavakat 
felállva, néma csendben hallgatta meg. 
Ezután az alispán folytatta beszédét:
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság I

A történelem azt mutatja, hogy az uj 
élet és uj világ formálásához szenvedés 
és küzdelem kell. Az uj világok szüle
tése is, mint minden születés, kínos 
vajúdással jár.

Mi magyarok érezzük és tudjuk, hogy 
döntés előtt állunk, létünkért harcolunk, 
hogy uj, szebb magyar jövő van szüle
tőben, de tudjuk azt is, hogy e létért 
való küzdelemnek sok könny, bánat, 
fájdalom, szenvedés, lemondás és nél
külözés jár a nyomában, a boldog jövő

pedig csakis akkor születik meg, ha 
egységesen érző, közösen küzdő, egy
formán szenvedő fanatikusan hívő és 
egységesen győzni akaró nemzet leszünk.

Lássuk tisztán a közös nagy vesze
delmet, nézzünk mindig előre nemze
tünk jövőjébe, érezzük történelmi misz- 
szióinkat.

Higyjük azt, hogy az Istennek szán
dékai vannak velünk, hogy hivatást 
teljesítünk itt, hová az Úristen vezetett 
bennünket, hogy egy évezreden át a 
keresztény kultúra védőbástyája legyünk.

Ma az látszik, hogy a nemzetnek e 
nagy hivatását megint teljesítenie kell, 
most, amikor megindult a föld és az 
északi kolosszus ismét neki vágott e 
bástyának.

És e nemzet érzi is nehéz hivatásá
nak a súlyát. Hazájáért, létéért, jövőjé
ért harcol, de tudja azt, hogy küzdel
mét ezenfelül még nagyobb és általáno
sabb érdekekért is vívja.

Vívja azért, mert őrt áll azon a grá- 
nlcon, amely farkasszemet néz az ázsiai 
barbársággal és zsarnoksággal. Vivja 
azért, mert érzi és tudja, hogy Isten 
azért állította erre a helyre, hogy neki 
szolgáljon.

Tudjuk a történelmünkből, hogy az 
ilyen hivatás, az ilyen szolgálat végte
lenül nehéz és sokba kerül, de ha bár
mibe kerül is, meg kell neki felelnünk 
és meg is fogunk neki felelni, mivel 
nagy a mi hitünk és erős a mi lelkünk, 
— már pedig

ezt a harcot nem az fogja megnyerni,
akinek több a fegyvere, több a mu
níciója, hanem azok a nemzetek,
amelyeknek nagyobb a hitük és erő

sebb a telkük.
Azok a nemzetek lesznek ebben a 

háborúban a győztesek, amelyeknek 
tagjai jobban tudják egymást szeretni 
és becsülni, inkább tudnak egymásért 
áldozatot hozni.

Nem szabad tehát, hogy ebben az 
országban egyrészt gőg, lenézés, rész-
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vétlenség, önzés, másrészt vak irigység, 
rendbontás, fegyelmezetlenség legyen 
úrrá most, amikor egységre, szeretetre, 
áldozatra, összetartásra, könyörületre, 
fegyelemre és munkára van szükség.

Nem szabad, hogy a nélkülözé
seknek, nyomorúságnak és a drága 
magyar vérnek lelkiismeretlen vám- 
szedöi legyenek, nem szabad, hogy 
itthon bárki is az anyagi javak ha- 
rácsolásának, az élvezetek hajhászá- 
sának élhessen akkor, amikor ott 
kinn a harcban családok, anyák, hit
vesek, gyermekek veszitik el leg
főbb és egyedüli támaszukat.

Ha akadnak ilyen hitványak, azo
kat kemény kézzel ki keil irtani a 
nagy magyar közösségből.
De mennyire a nemzet érdeke ellen 

cselekszik- az ilyen ember, éppen any- 
nyira

ellensége a köznek, magyar fajtájá
nak az is, aki tetszetős jelszó alatt 
érvényesülés, vagy zavarkeltés cél
jából akadályozza a társadalmi 
összefogást és együttműködést nem
zetiségi, vagy társadalmi osztály- 
különbségek indokolatlan kiélezése 
által el akarja választani magyart 

a magyartól.
Én hiszem — tekintetes Törvényha

tósági Bizottság, — hogy a mostani 
nagy megpróbáltatásunk idején ismét 
egymásra találunk és megérti minden 
igaz magyar, hogy ma az gyűjt, aki 
áldoz. A nagy küzdelem majd kikala
pálja belőlünk az önzést, a ridegséget, 
a hiúságot, az irigységet és valóban 
egymásra találnak mindazok, akiknek 
ereiben piros magyar vér folyik és akik
nek a magyar jövő szent tüze égeti a 
lelkét.

És nem lesz, amint hogy nem 
is lehet ma már ebben a hazában 
más, mint jövőjében és elhivatott

ságában fanatikusan hivő, magabizó 
erőslelkü, minden poklokon ke
resztül is élni és győzni akaró ma

gyar.
Ezekkel a gondolatokkal eltelve mai 

ünnepi közgyűlésünket megnyitom.
Mély tisztelettel üdvözlöm vitéz Lu

kács Béla m. kir. miniszter ur önagy- 
méltóságát, a m. kir. miniszterelnök ur 
képviseletében megjelent dr. Szép László, 
min. osztályfőnök urat, Osváth László 
min. osztályfőnök urat, köszöntőm az 
egyházak igen tisztelt képviselőit. Őszinte 
tisztelet és szeretet hangján üdvözlöm 
honvédségünknek közgyűlésünkön részt
vevő illusztris képviselőit, élükön a 
miskolci kerület parancsnokát: Finta 
józsef vezérőrnagy ur Öméltóságát, atya- 
fiságos barátsággal köszöntőm a társ
törvényhatóságok megjelent képviselőit, 
vitéz Borbély-Maczky Emil és vitéz 
Jékey Ferenc főispán, Borbély Sándor 
és vitéz Mikuleczky Gyula alispán 
urakat, különös melegséggel a nemes 
Szabolcs vármegye küldöttségét, akik 
megjelenésükkel bensőségessé és csa
ládiassá tették beiktató közgyűlésünket.

Ugyancsak tisztelettel üdvözlöm a ha
tóságok és hivatalok megjelent igen 
tisztelt vezetőit és végezetül a tekinte
tes Törvényhatósági Bizottságot."

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után dr. Horváth Árpád alispán bejelen
tette, hogy a rendkívüli közgyűlés egyet
len tárgya dr. Radvánszky György főis
pán beiktatása. Felkérte Igaz Lajos vm. 
főjegyzőt, hogy dr. runyai ’Sótdos Béla 
m. kir. titkos tanácsos felmentéséről 
szóló legfelsőbb kéziratot olvassa fel. 
Majd bejelentette, hogy

a távozó főispán levél utján búcsú
zott el a vármegye törvényható
sági bizottságától és közönségétől.

Igaz Lajos főjegyző mutatta be a köz
gyűlésnek dr. ’Sóldos Béla búcsúlevelét

A  távozó főispán búcsúlevele.

és mert itt fejezhetem be közéleti 
szereplésemet, mélynek utolsó nap
jait Kormányzó Urunk Őfőméltósá- 
gának kitüntető kegye — érdemet- 
lenül — olyan fényesen és örök em
lékezetesen bearanyozott.

Bucsuzásom nem jelenti az el
szakadást vármegyémtől, mert oly 
szálak fűznek hozzá, hogy azokat 
az egyszerű távozás el nem tép
heti. Az összeköttetés őseim, vé
reim, továbbá emlékeim és bará
taim révén életem fogytáig meg
marad.

Hálásan köszönöm a Törvény- 
hatósági Bizottság mindenkor ta
pasztalt jóindulatú megértését, me
leg „szívvel köszönöm az Alispán 
Ur Öméltóságának, valamint a ve
zetése alatt működő tisztikarnak 
hivatali munkásságom során nyúj
tott odaadó támogatását, ezeket 
erkölcsi értékek gyanánt viszem el 
magammal és boldog vagyok, hogy 
vármegyém ügyeit bármily cse
kély mérvben is, ittartózkodásom 
alatt előbbre vihettem.

A Mindenható Isten áldását ké
rem a vármegye népére, magamat 
a Törvényhatósági Bizottság jó
emlékébe ajánlva,

hazafias üdvözlettel maradtam: 
dr. ’Sóldos Béla.

A közgyűlés meghatódott lélekkel hall
gatta végig a szivek mélyéig eljutoit 
bucsusorokat, majd

Varga Imre ref. lelkész
bizottsági tag emelkedett szólásra és

„Mélyen tisztelt Törvényhatósági 
Bizottsági Közgyűlés!

Főispáni állásomról történt le
mondásom folytán nem csupán er
kölcsi, de szivem szerinti köteles
ségemnek tartom, hogy a hivata
los vármegyétől a törvényhatósági 
bizottság közgyűlésén keresztül bú
csút vegyek.

Felejthetetlen marad számomra 
az a magasztos pillanat, amikor az 
idegen uralom alól történt felszaba
dulás után hivatali állásom elfog
lalása végett először léptem át a 
vármegyei székház küszöbét és 
annak előcsarnokában a vármegye 
akkori alispánhelyettes főjegyzője 
oly szeretetteljes szavakkal kö
szöntött.

Örömmel fogtam feladatomhoz, 
melyhez erőt adott nekem a köszön
tésben kilátásba helyezett támoga
tás, az ősi vármegye és hagyomá
nyai iránt érzett szeretetem, tiszte* 
letem, az a föld, amely szülőföldem 
és az a nép, amelynek érdekeit már 
kora ifjúságom csekély erejével is 
szolgálni igyekeztem.

Közel négy évi főispáni minő
ségemben jóakarattal, belátással, 
megértéssel és szeretettel arra tö
rekedtem, hogy segítsek megterem
teni azt a békés, nyugodt légkört, 
melynek biztosítása nélkül a vár
megye fejlődése, népének boldo
gulása el sem képezelhető, alap
jául az előirt nyomokon haladó, de 
a kor szellemének megfelelő köz- 
igazgatást tartottam.

Majd jött a háború, súlyos meg
próbáltatásai és követelményeivel, 
ítélőképességem szerint ezen ne
héz időkben is úgy a közigazga
tás, mint a vármegye’ népe eddig 
megállta helyét, hiszem, hogy igy 
lesz ezentúl i s : kötelességteljesités 
és áldozatkészségben egyaránt.

Lelkiismeretem nyugodt, mert

becsülettel igyekeztem dolgozni és 
szerető szívvel segíteni ott, ahol 
ennek szükségét éreztem.

Büszke öntudattal lépek ki a 
vármegyei székházból, mert ez volt 
bölcsője közigazgatási pályámnak

A Nemzeti Hitelintézet központi igaz
gatósága múlt hó 26 án tartotta meg 
rendes évi közgyűlését. Örömmel látjuk, 
hogy az igazgatóság múlt évi jelentése 
az intézet állományainak további erőtel
jes emelkedéséről számol be.

A mérlegadatokból különösen kitűnik 
a betétállomány emelkedése. Az elmúlt 
évben a betétállomány II millió pengő
vel emelkedett s ezzel az összbetét 62 
millió pengőt tett ki. A fenti 11 milliós 
emelkedésnek legnagyobb része az ed
dig tőkeszegény Alföldre esik s ebből 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a közönség mindjobban belátja a ta
karékosság nemzetépitő fontosságát és 
megtakarított tökéit igyekszik az egye
temes nemzeti érdekek szolgálatába 
állitani.

Részletesen beszámol a jelentés a 
kölcsönállomány alakulásáról is. Itt igen 
figyelemreméltó körülmény, hogy az 
intézet adósai 45.6 millió pengőt fizettek 
vissza az elmúlt év folyamán, mely 
visszafizetési arány 64'5 */o'os mobili
tásnak felel meg — és ennek dacára a 
kölcsönállomány mégis nagyobb mérték
ben gyarapodott s meghaladja a 74 
millió pengőt. A rendelkezésre álló tő
kékből az év folyamán 52 millió uj 
kölcsönt bocsájtott az intézet a hitelélet 
rendelkezésére. Ez annak következménye, 
hogy az intézet a háborús viszonyok 
dacára Is kielégítette a hitelkorlátozó 
rendelkezések keretében a jogos hitel
igényeket s ezeket a hiteleket olyan 
kezekbe adta, amelyek azt nem speku
lációs célokra használták fel, hanem a 
hadigazdálkodás, mezőgazdasági és Ipari 
többtermelés és közellátás érdekeinek 
szolgálatába állították.

költői szépségű, egyes részeiben prófé
tai magasságra emelkedő gyönyörű be
szédben méltatta az eltávozott főispán 
elévülhetetlen érdemeit. A beszédet több
ször szakította meg a tetszés viharos 
jele. A nagyszerű szónoki készséggel el
mondott beszéd igy hangzott:

Az igazgatóság körültekintő gondos
sággal, az intézet további megerősödését 
tartva szem előtt, múlt évi nyereségét 
600.711.10 pengőben állapította meg és 
4 százalékos osztalékot fizet a részvé
nyeseknek.

Az üzleti jelentésből, mérlegadatok
ból nagyarányú fejlődés állapítható meg, 
ami az elhivatott, szakszerű és a mai 
követelményekhez igazodni tudó ráter
mett vezetés eredménye, amiért első
sorban az intézet kiváló vezérigazgató
ját, Molnár András m. kir. kormány
főtanácsost illeti az elismerés.

A Nemzeti Hitelintézet Rimaszombat
ban működő fiókintézete teljes egészé
ben képviseli az anyaintézet üzleti el 
veit és készséggel állott rendelkezésre 
a pénzügyi kormányzat irányelvei sze
rinti jogos hiteligények kielégítésére.

A betéteseknek igen kedvező feltéte
lek mellett vállalta az elhelyezésre váró 
tőkéik gyümölcsöztetését.

Általában Rimaszombat és a vidék 
gazdasági életében fontos szerepet vál
lalt és ezt hivatásának megfelelően — 
szolid üzleti politikájának szellemében 
— maradéktalanul látja el. A háborús 
gazdálkodásban szükséges, a közellátást 
és a -termelést célzó hitelkérelmeket 
magasabb célok érdekében szívesen ki
elégítette s ezzel közhasznú szolgálatot 
teljesített.

Az intézet igazgatósága a nagyarányú 
fejlődésre való tekintettel, több érdemes 
tisztviselőt léptetett elő s további 
fizetésemelésben részesítette a tisztvise
lői kar nagy részét. x.

N a g y  fejlődést m u ta t fe l és a k eresztén y  ga zd a sá g i 
é le t  fe llen d ü lését igazo lja
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„Méltóságos Alispán U r!
Tekintetes Törvényhatósági 

Bizottság!

Nehéz idők sorsdöntő fordulatai
ban minden erő számbavételére, 
összefogására és felhasználására 
szükség van. Nemzetünk történeté
nek súlyos, kemény megpróbálta
tásaiban, nagy válságaiban a tra
gikus vonás mindig abban jelent
kezett, hogy a nemzeti erők — 
sokszor összefogó akarat híján — 
szétforgácsolódtak. Csak a magyar 
történelmi géniusz nagy alakjaiban 
tündöklőit fel olykor-olykor az erő
ket erős karral összefogó vezérlő 
akarat. Ilyenkor a magyarság sa
ját erejét meghaladó feladatokat is 
megkapó nagyvonalúsággal tudott 
megoldani.

Mostani sorsdöntő helyzetünkben, 
amikor mindnyájunk személyes lé
tének, családjának, gyermekeink
nek a jövőjéről, a kenyeréről, tehát 
a magyarság létéről vagy nem lé
téről van szó, fokozott figyelemmel 
kell őrködni a magyar értékekre. 
Fel kell készülnünk a hazáért való 
szorgalmas, öntudatos és termékeny 
életre és ha jövendőnk úgy kívánja: 
a hősies halálra is, mert

csak az az igazi élet, amely
mindenkor kész a halálra i s !
A nemzeti értékek számontartá

sának és felhasználásának az érde
keit tekintve mélyen sajnáljuk és 
fájlaljuk, hogy dr. runyai ’Sóldos 
Béla főispán ur állásából eltávozott. 
Nem akarom itt azokat az érde
meket felsorolni, amelyeket a folyó 
év első közigazgatási bizottsági és 
kisgyülése alkalmával Diliéi István 
bizottsági tag ur ékesen szólóan 
felemlegetett. Tudjuk, hogy ki volt 
’Sóldos Béla Gömör vármegyének, 
s mi volt Gömör vármegye ’Sóldos 
Bélának. Élet és halál, sors és vég
zet voltak egymás számára. Kora 
ifjuságától kezdve a vármegye szol
gálatában állott, s a közigazgatási 
munka különféle reszortjain ismerte 
meg ennek a vármegyének belső 
életét, lakosainak buját-baját.

Az elmúlt világháborút megelőző 
szerencsétlen magyar közállapotok 
következményei lassan jelentkezni 
kezdtek a háborúban álló ország 
különféle életmegnyilvánulásain.

Az állami gépezet, beleértve a 
katonai gépezetet is, ki-kihagyott s 
előre vetette egy tragikus bukás 
árnyékát. Abban az időben még 
nehezebb volt a közigazgatás hely
zete, mint most; s ’Sóldos Béla tö
retlen munkakedvvel, szivósággal, 
időt és egészséget nem kímélő 
szorgalommal látta el hivatalát, s 
igy lett öntudatlanul is annak a 
tisztviselőnek a típusa, aki nem az 
órát nézi, hanem élet lesz a kezé
ben minden akta, mert minden ak
tában egy-egy emberi sors keresi 
érdekeinek, boldogulásának az út
ját.

Tudjuk nagyon jól, hogy közi
gazgatásunk túl van bürokratizálva. 
Jó és rossz tréfákat mondanak ar
ról, hogy az élet egyik-másik moz
zanata hogyan torzul el a köz- 
igazgatás bonyolult tortúráján. Köz- 
igazgatásunk' egészségtelen centra
lizálása a kormányzást felcserélte 
az adminisztrálással s ebben a la
birintusban, az adminisztrálás út
vesztőjében milyen keserves, sőt 
veritékes utat kell megtenni egy-egy 
aktának. Ebben a magyar lélektől 
annyira idegen, mert osztrák ere
detű bürokratizmusban valóságos
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áldás egy-egy agilis, fáradhatatla
nul kijáró főispán. Mert valljuk meg, 
hogy ma az a legjobb főispán, aki 
a legtöbb megrekedt aktát tud ki
mozdítani a minisztériumok útvesz
tőiből, úgy hogy az végül ered 
ménnyel is járjon. Azt hiszem nem 
tévedek, ha azt állítom, hogy ’Sól- 
dos Béla volt főispánunk ebben a 
tekintetben fáradhatatlan volt. Köz- 
igazgatásunk nehézkességén úgy 
igyekezett a saját hatáskörében se
gíteni, hogy

vármegyéje minden lakosának
az ügyét, aki támogatásért hoz

zá fordult, magáévá tette.
Sok száz és ezer gömöri magyar 
tehet bizonyságot arról, hogy ’Sól- 
dos Béla nem ismerte a fáradtsá
got, amikor arról volt szó, hogy 
valakinek igazságos ügyét érvényre 
juttassa. Családjának a vármegyé
hez fűződő százados kapcsolatai a 
nagyobb kötelességteljesitésre ösz
tönözték mindenkor. Férfiúi becs
vágya az eredménnyel járó mun
kában érlelődött. Az Istentől néki 
adott tehetséggel nem élt vissza, 
nem ásta el talentumait, hanem a 
hűséges sáfár módján szorgalma
san forgatta azokat. Minden gömöri 
öröm és gömöri bánat visszhang
zott a szivében. Arca derült, su
gárzó volt amikor Gömör magyarrá 
lett, s ennek a boldog, kimondha
tatlan örömnek volt hivatali szobá
jában is állandó képviselője.

Egyéniségének kiváló tulajdonsá
géit nem akarom itt felsorolni. Az 
egészséges férfiúi szemérem nem 
szereti a dicsérő szavakat. Beszél
jenek a tettek, ne a szavak. Mind
nyájunk előtt emlékezetes marad 
az a megnyilatkozása, amely a ja
nuári közigazgatási bizottsági ülé
sen hangzott el ajkáról. Amikor 
most búcsút veszünk tőle, kapcso
lódjon gondolatunk a magyar sors 
és a magyar jövendő nagy kérdé
séhez. így teszünk bizonyságot 
arról, hogy ebben a tekintetben is 
közös a látásunk.

A magyar élet ma nem ismer
heti a megállást, a pihenést. Mind
nyájan érezzük, ha nem is be
szélünk róla, hogy nemzeti létünk 
a csatatéren s nem a diplomaták 
tapétás ajtói mögött dől el. Akik 
egyszer már megizleltük az ide
gen uralom keserű izét, s tehetet
lenül néztük egyre ritkuló sorain
kat, — azt hogy mindig kevesebb és 
kevesebb lett a nemzet hűségében 
gerinces magyar, akik láttunk nagy 
pálfordulásokat, hogy a hatalom 
változásával együtt hogyan vál
tottak szint, meggyőződést, barátot 
a szélkakas emberek, — azok tud
juk, hogy mit jelent számunkra a 
visszatérés.

A történelmet formáló akarat 
ismeretlen jövendő felé viszi nem
zetünket. Az a meggyőződésünk, 
hogy máris egy nagy megitéltetés- 
ben vagyunk és ebben a megitél- 
tetésben jövendőnk csak úgy lesz 
biztosítva, ha minden magyar em
ber egy akarattal menetel a közös 
cél felé, ha létrejön Magyarország 
teljes lelki egysége, a szociális 
igazságon felépülő belső élettől 
duzzadó uj Magyarország. Csak 
népünk megujhódó erejében van 
jövendőnk biztosítva. Legyen erőnk 
hibáink meglátására és beismeré
sére. A bajok elkendőzése és 
kisebbítése veszedelmes dolog. 
Egyszer már ráfizetett a magyar 
nemzet. Kevés nemzedék hordo
zott annyi felelősséget a jövendő 
előtt, mint a miénk. Végzetes sze

rencsétlenség lenne, ha ezt a fe
lelősséget nem éreznénk.

Törvényhatósági bizottságunk a 
halhatatlan magyar géniuszba ve
tett hittel Vesz búcsút távozó fő
ispánjától. Mi, akik már egyszer 
személyes keserű tapasztalatok ut
ján megtanultuk, hogy mit jelent 
hazát veszíteni, kitartunk őrhelyün
kön, s amint északi testvéreink nem 
rendülnek meg a szinte százszoros 
túlerővel szemben, kitartunk mi is, 
ahogy kitartottunk a múltban, mert 
az előttünk járó ősök élete és ha
lála erre kötelez minket.

Ezzel a gondolattal búcsúzunk 
a távozótól és

tisztelettel javasoljuk, hogy 
buzgó és eredményes szolgá
latait a törvényhatósági bizott
ság jegyzőkönyvének lapjain 
örökítsük meg, s mint elődeit, 
dr. runyai ’Sóldos Béla arcké

pét is festessük meg közgyű
lési termünk részére."

A mély hatást keltett szónoki megnyi
latkozás után dr. Horváth Árpád alispán 
kérdésére a közgyűlés egyhangú lelke
sedéssel elfogadta Varga Imre javasla
tait, amit az alispán azzal egészített ki, 
hogy a közgyűlés határozatát és hálás 
köszönetét jegyzőkönyvi kivonatban köz
ük dr. ’Sóldos Béla in. kir. titkos taná
csossal. Ezután az elnöklő alispán fel
kérte Igaz Lajos főjegyzőt, hogy olvassa 
fel dr. Radvánszky György főispán ki
nevezéséről szóló legfelsőbb kéziratot. 
Ezután az alispán indítványára a régi 
hagyományokhoz híven a közgyűlés el
határozta, hogy

az uj főispánt küldöttség utján hívja 
meg a terembe.

A küldöttség elnöke Putnoky Móricz m. 
kir. titkos tanácsos, tagjai pedig dr. 
Hisnyay-Heinzelmanrt Béla, gróf Serényi 
János, Almdssy László és Valaszkay 
Rezső törvényhatósági bizottsági tagok 
lettek. Atrig a küldöttség feladatát elvé
gezte dr. Horváth Árpád alispán a köz
gyűlést felfüggesztette.

2 -s z e r n a p o n ta
reggel és különösen esfe lefekvés előtt

Chlorodoni
f o g p a s z t a

A beiktatási ünnepség.
Viharos taps között vonult be néhány 

perc múlva díszes fekete magyar ruhá
ban dr. Radvánszky György főispán, aki 
megállót! az emelvény közepén. Dr. 
Horváth Árpád a főispán felé fordulva 
az alábbi üdvözlő beszédet mondotta.

Dr. Horváth Árpád alispán 
üdvözlőbeszéde.

„Méltóságos Főispán Ur !
Amikor Méltóságod e terembe lép, 

hogy a törvényhatóság színe előtt leteen 
dő esküjével elkötelezze magát hivatása 
hűséges teljesítésére és e vármegye jó
létének és közérdekének a szolgálatára, 
évszázadokra, sőt egy egész évezredre 
száll vissza az emlékezésem.

Megelevenedik előttem a múlt. Magam 
előtt látom Szent István ősi vármegyé
jének a főispánját, s utána mind a töb
bieket évszázadok- és évszázadok vár
ispánjait, Méltóságodnak e tisztségben 
annyi elődjét.

És ez emlékezések közepette a mai 
ünnepi hangulatban mélyen

átérzem ennek az évezredes főis
pánt tisztségnek a nemzet életében 
oly elhatározó fontosságát és jelen
tőségét.

E tisztség nemcsak közjogi mél
tóság, hanem egyben szimbólum 
is, a magyar nemzet történelmének 
egyik igen jellegzetes szimbóluma. 
Mert benne rejlik e tisztségben az 
ezeréves magyar múlt, a vármegye 
történelmi szerepének a tartalma.
Az a szakadatlan láncolat, amely egy
másba folyó szerves fejlődésre épiti 
a magyar jövendőt és amely kife
jezi nemzeti elhivatottságunknak ezer 
esztendeje megváltozhatatlan felada
tá t: nemzeti és keresztény kultú

ránknak a Kelet kapujában való 
őrtállását.

És ma e sorsdöntő napokban ez a mély 
értelem szinte mérhetetlenné nő, és ezért 
különösen nagy ma e tisztségnek szim 

j bólikus jelentősége is, mert amint ezer 
évvel ezelőtt és alatt a vár mesgyén 
belüli népek a várispánok felé tekin
tettek bizalommal a nehéz időkben, úgy 
van ez ma is, amikor megnehezedtek az 
idők felettünk.

Ilyen bizodalommal köszöntöm Mél
tóságodat a vármegye Közönsége nevé
ben nemcsak mint a kormány képvise
lőjét, hanem mint ennek a vármegyének 
a szülöttjét is.

Foglalja el Méltóságod magas tiszt
ségét és leteendő esküjével teremtse 
meg a vármegye Közönségével azokat az 
értékes kapcsolatokat, amelyek a har
monikus és eredményes munka alapfel
tételei.

A vármegye Közönsége és a magam 
részéről a teljes támogatást, a várme
gyei tisztikar részéről pedig az odaadó 
munkásságot felajánlva, Méltóságodra és 
működésére az Isten áldását kérem."

Dr. Radvánszky György főispánra lát 
hatólag mély benyomást tettek a szép 
szavak, mely után az alispán felkérte az 
uj főispánt, hogy tegye le a hivatalos es
küt, melynek szövegét Igaz Lajos fő 
jegyző olvasta fel. Az eskütételt a meg
jelentek állva hallgatták végig. A főis
pán ezután feszült figyelem közepette 
elmondotta székfoglaló beszédét, amely
nek hangja és a benne adott program 
kifejező jelét adta annak, hogy Gömör 
és Kishont vármegye dr. Radvánszky 
Györgyben valóban olyan főispánt kapott, 
aki a mai időkben a tettek embere lesz. 
A megnyerő szónoki lendülettel előadott 
beszéd igy hangzott:

D í . R advánszky G yö rgy főispán bem utatkozó beszéde.
„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

Amikor Gömör és Kishont vármegye 
főispán! székét a mai napon elfoglalom, 
mélységes hódolattal hajolok meg Ma
gyarország Főméltóságu Kormányzója 
előtt, aki legfelsőbb elhatározásával erre 
a magas polcra emelni kegyes volt. Há
lásan gondolok a Miniszterelnök és Bel
ügyminiszter urakra, akik az által, hogy 
erre a kinevezésre előterjesztettek, ed
digi szerény munkásságomat ismerték el.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 
Mély meghatottság vesz rajtam erőt e 
pillanatban, mert amidőn a viszonyok 
kényszerítő hatása alatt családommal 
együtt el kellett erről a vidékről, ebből 
a vármegyéből távoznom, ahol pedig 
születtem és ifjúságom legboldogabb 
éveit rokonaim, jóbarátaim és ismerő
seim között eltöltöttem, eltávoztam meg
szállt területéről. Ma, amidőn ide, szere
tett, szükebb hazámba mint ezen megye 
főispánja visszatérek, visszajövök az ősi 
Gömör és Kishont vármegyébe, annak 
székhelyére, Rimaszombatba. Magam ré

széről szülő-vármegyémmel a kapcsola 
tokát soha meg nem szakítottam, az it
teni viszonyok alakulását mindig figye
lemmel kisértem és magamat mindig 
Gömör megyebelinek tekintettem. Higy- 
jék el nekem, nincsen meghatóbb érzés, 
mint az, ha az ember visszatérhet azokra 
a lankás erdőkkel, zöld rétekkel és 
sárga kalászokat ringató szántóföldekkel 
körülövezett tájakra, amelyeket látni sze
retett és elfelejteni soha nem tudott.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Ma, amidőn nemzetünk talán egyik 
legsúlyosabb időszakát éli, bizalom
mal egybekötött szeretettel és hódo
lattal tekintsünk vezérünk, Magyar- 
ország Főméltóságu Kormányzója, 
vitéz nagybányai Horthy Miklós felé, 
aki már 25 évvel ezelőtt Szegeden 
felemelte nemzetünk akkor porba- 
hullott zászlaját és megszabta már 

akkor a most követett irányt.*
A közgyűlés tagjai egy emberként fel

emelkedve, lelkesen ünnepelték ezekre

a komoly súlyú szavakra a legelső ma
gyar embert. A lelkes ünneplés után a 
főispán igy folytatta beszédét:

„Ezt a irányt követi, ezt az utat járja 
ma is Magyarország miniszterelnöke, 
nagykdllói Kdllay Miklós. Beszédeiből 
kicsendül, tetteiből elénk tárul az a va
lódi, szociális tartalommal telített nem
zeti és szigorúan jobboldali irányú po
litika, amely mindég a legmélyebb ma
gyar érzésekből fakad és amely ösztö
nösen magyar érzésekre csak egy ősi 
nemzetség sarja képes.

Politikai vezéremnek Kállay Miklós 
miniszterelnök urat vallom és ezzel 
meg is határoztam azt a politikai 
irányt, amelyet követni fogok, és 

amely mellett kitartani akarok.
Alig van ebben az országban hazafias 
gondolkodású ember, aki a miniszter- 
elnök ur célkitűzéseit ne méltányolná. 
Bizonyítja ezt a magyar parlament éle
tében szinte egyedülálló nyugodt tár
gyalási mód, békés légkör, amelyben 
a legfontosabb politikai és gazdasági 
kérdéseket tárgyalják. A mai súlyos 
időkben minden magyar embernek, ha 
számot vet lelkiismeretével, látnia kell: 

Ma szükségesebb a nagy nemzeti 
összetartás, mint bármikor. 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 
Ma egy világháború közepén vagyunk. 
Ez a' tudat kell, hogy irányítsa minden 
tettünket és gondolatunkat, mindenkinek 
százszázalékig teljesítenie kell köteles
ségét ott, ahová a sors állította.

Ezen megye lakosai közül sokan a 
legsúlyosabb kötelességet teljesitik.

Valahol sok ezer kilométerre keleten, 
Oroszországban küzdenek, életüket is 
feláldozva azért, hogy mi úgy élhessünk 
itten, ahogy apáink is éltek és ahogy 
magyar embernek egyáltalán élni érde
mes. Sokan közülük életüket is feláldoz
ták a haza oltárán : Emlékezzünk meg 
róluk egy néma percen."

A megjelentek helyükről felemelkedve 
néma csönddel áldoztak a hősi halottak 
emlékének. A kegyeletes megemlékezés 
után dr. Radvánszky György folytatta 
beszédét:

„Akik otthon a meleg családi tűzhely 
mellett maradtak, azoknak is helyt kell 
állni. Ezeknek akarok az élére állni, ve
zetni és támogatni kivánom őket köte
lességük teljesítésében.

Kötelességünk gondoskodni első sor
ban a háború első vonalában har
coló katonáink hozzátartozóiról, öz
vegyeiről, árváiról és azokról, akik 
a háborúból rokkantán tértek vissza.
Legyen minden katona meggyőződve 

arról, hogy amíg mindnyájunkért harcol, 
családját, hozzátartozóit nem felejtjük el, 
azokat gondjaikban, bajaikban támogat
juk.

Kötelességünk továbbá és erre a fron
ton harcoló katonáink is köteleznek, 
hogy magunkat itthon és ezáltal őket ott 
kint mindennel ellássuk. Termeljünk, 
dolgozzunk többet, mint eddig és min
dig többet, hogy ez által méltók legyünk
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azokhoz, akik messze keleten küzdenek.
Ma az egész országban, de a vár

megyénkben is első helyen a mezőgaz
dasági termelés kérdései állanak.

Mindent el kell követni a mező- 
gazdaság fejlesztése érdekében.

Ne tévesszenek meg senkit azoknak 
földbirtokpolitikai kérdésekkel kapcso
latos szónoklatai, akik legtöbbször a 
budapesti kávéházi asztalok mellől in
dultak el a magyar falvakba és a ma
gyar falusi lakosság életét nem évtize
des közös munka, hanem inkább hét
végi kirándulások kapcsán ismerték 
meg. Pedig ezt az életet a földdel ösz- 
szenött magyar földbirtokos osztályon 
kivül, amelyhez a magyar földnek min
den rendi! birtokosa, de egyenrangúan 
annak minden megmivelője, becsületes 
munkása is tartozik, csak nagyon ke
vesen ismerik, ezt az életet az ottani 
szellemet csak az együtt eltöltött közös 
örömök és gondok alapján lehet meg
ismerni és megbecsülni tanulni.

A mindennapi kenyeret adó magyar 
földhöz a vérzivataros idők után 
elsősorban azok javára lehet nyúlni, 

akik ezt a földet meg is védték.
Szoros kapcsolatban áll a mezőgaz

dasággal a megyében igen magas fokon 
álló bányászat, kohászat és ipar. Ahogy 
a mezőgazdaság élelemmel látja el a 
bányákat, úgy kapja tőlük az iparon 
keresztül a mezőgazdasági művelésnél 
ma már nélkülözhetetlen eszközöket és 
szerszámokat, s Így kapcsolódnak be 
azok a különböző foglalkozási ágak a 
nemzet egyetemes termelési munkájába. 
Ezek között a különböző foglalkozási 
ágak között a harmóniát továbbra is 
mindenképpen fenn kívánom tartani, 
sőt azt ki akarom mélyíteni.

Én mindenkit, aki tanácsért, támoga
tásért hozzám fordul, szívesen meg
hallgatom.

Ajtóm nyitva áll a megye minden 
rendű és rangú lakosa előtt. Ne 
jöjjön azonban az, aki kötelességét 
nem úgy teljesiti, ahogy azt ma 
minden magyar embernek teljesí

teni kell.
Nem ismerek elnézést azokkal szemben’ 
akik mások szenvedését, baját, gondját 
önös érdekeik istápolására, vagyonuk 
gyarapítására akarják felhasználni. Ezek
kel szemben kíméletlen leszek. Minden
kinek kell és fog is jutni egy karély 
kenyér, éppen a határországban a pol
gári fronton kell minden erőnket meg
feszíteni és a kormányt ebben a törek
vésében támogatni, hogy ez a karély 
minél nagyobb legyen. Teljesítse hát 
mindenki kötelességét a gazdasági vo
nalon. Tűnjön el a fekete piac, az ellene 
való harcra hívok fel mindenkit, — jelen
tette ki a főispán nagy tetszés közepette. 
Majd igy folytatta:

„Tekintetes Törvényhatósági Bizott
ság ! Magamat az önkormányzat lelkes 
hívének tekintem, tradícióim a magyar 
múlt szemlélete, az ősi Szabolcs me
gyében kifejtett működésem megtaní
tottak az önkormányzat tiszteletére, 
megbecsülésére és szeretetére. Itten 
mondok még külön köszönetét ezen a 
helyen Szabolcs vármegye törvényható
ságának, tisztviselői karának, kedves 
barátaimnak, akik elkísértek és akik 
hivatalba lépésem első pillanatától kezd
ve bensőséges szeretettel fogadtak ma 
gukhoz, — aki mégis más megyéből, 
idegenből jöttem, — állottam szolgá
latba.

Az önkormányzat jogait mindig 
tiszteletben kívánom tartani, de sze
retném, ha e teremben a pártpoli

tika soha sem nyerne talajt.
Működésemben minden jóindulatú' 

tárgyilagos bírálatot szívesen veszek, 
különösen azoktól, akik jobbat is tud
nak ajánlani.

Itten ezen a földön mindig
békésen és megértőén éltünk és 
élünk együtt a szlovákokkal addig, 
ameddig a magyar szentistváni tra
díciók szellemében dolgoznak ve
lünk együtt a közös magyar haza 

javára.
Köztük és közt nk úgy a jogok, de kö 
telességek terén nincs különbség.

Ezeket a szempontokat kívánom én 
is továbbra követni, azokhoz az ősi, 
régi családi tradíciómhoz híven, amelye
ket a mi családunk minden tagja ma
gára nézve mindig kötelezőnek ismert el.

Gftmttr 1943. március hó 7.

A  N e m zeti H ite lintézet székházat vett városunkban.
A Nemzeti Hitelintézet rimaszombati 

fiókintézete az eltelt, alig négy éves mű
ködése alatt már is olyan nagy mérték
ben megizmosodott, üzletköre olyan 
nagyarányú fejlődésen ment át, hogy a 
jelenlegi helyiségéből előreláthatólag ha
marosan ki fog nőni; éppen ezért az in
tézet központi igazgatósága áldozatké
szen már most gondoskodott arról, hogy 
a rimaszombati fiókintézet saját szék
házhoz és ezzel végleges elhelyezkedés
hez jusson.

Értesülésünk szerint a Nemzeti Hitel- 
intézet a napokban vásárolta meg a 
Tompa-tér és Ferenc-utca sarkán lévő, 
dr. Kosiner-féle egy-enieletes sarokházat, 
amely üzleti szempontból előnyös fek
vésénél és méreteinél fogva a fiókinté
zet végleges elhelyezésének céljaira 
minden tekintetben megfelel.

A fiókintézet — mint értesülünk, — 
egyelőre még a régi helyiségében ma
rad és az átköltözés csak akkor történik 
majd meg, amikor az uj székházon ter
vezett tatarozási és a szükséges átala
kítási munkálatok elvégzésére mód nyí
lik.

Itt említjük meg, hogy a Nemzeti Hi
telintézetnek 22 fiókintézete van az or
szág fontosabb gócpontjain és nemcsak 
az anyaintézet, hanem immár 14 fiókin
tézete saját székházban működik.

A magunk részéről a Nemzeti Hitelin
tézet házvételéről annál inkább is öröm
mel veszünk tudomást, mert abból azt 
látjuk, hogy a Nemzeti Hitelintézet mind 
mélyebb gyökeret vert vármegyénkben 
és városunkban, s mind szorosabban 
kapcsolódik bele városunk közgazdasági 
életébe. (x) ,

Úgy a köz-, mint a magánélet
ben a valláserkölcsi szempontokat 
kívánom érvényesíteni. Meggyőző
désem, hogy a nemzet teljes erő
kifejtésének útjában áll az, aki a 
felekezetek között ma ellentéteket 

szit. Szociális téren
— habár már eddig is sok történt — 
még töméntelen a tennivaló. Elsősor
ban a kitünően bevált zöldkeresztes 
akciót kívánom támogatni és az Orszá
gos Nép- és Családvédelmi Alap mun
káját fejleszteni, ambícióm, hogy

a házhelyakció az én megyémben 
bonyolódjon le minél hamarabb

és minél sürgősebben.
A vármegye tisztviselői karát arra 

kérem, hogy mindenütt, ahol csak le
hetséges, a bürokratikus formák mellő
zésével intézze el a hozzáfordulók ügyeit. 
Meg vagyok győződve, hogy a várme
gye tisztviselői kara megértéssel fogadja 
az ilyen irányú törekvéseimet.

A tisztviselőknek szeretettel s 
megértéssel kell bánni a felekkel, 

akik sokszor félve lépik át a hivatalok 
küszöbét. Egy meleg szó sokszor min
dennél többet jelent.

Tekintetes Törvényhatósági Bizott
ság ! Az egész világot ma súlyos viha
rok gyötrik és rázzák, lehet, hogy a 
felgyülemlett sötét felhőket már a kö
zeljövőben a napsugaras tavasz váltja 
fel, de lehet az is, hogy még sok sötét, 
hosszú éjszakán kell kitartani.

Bárhogy fejlődjenek a dolgok, most

jobban van szükség, mint valaha az erős 
belső összefogásra, erkölcsi felkészült
ségre, mert egy nemzet fennmaradása, 
vágyainak, reményeinek a teljesülése 
nem csupán a fegyverkezettségének a 
fokától függ, hanem milyen a nemzeti 
közszellem és az erkölcsi erőtartalék.

Ezeket a gondolatokat kívánom szol
gálni ezen a helyen fiatalos hévvel, hit
tel és azzal a meggyőződéssel, hogy

ma itten mindent félre kell tenni, 
ami a magyart a magyartól elvá
lasztja és ehhez kérem a tekinte
tes Törvényhatósági Bizottság tá

mogatását.
Kérem azért, mert:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország örökkévalóságában.

A beszéd után a közgyűlés sokáig és 
lelkesen ünnepelte az uj főispánt, akit 
most a vármegye tisztviselői kara nevé
ben Igaz Lajos vm. főjegyző köszöntött 
meleg szeretettel. Majd

dr. Csák Géza kir. közjegyző,
bizottsági tag a vármegye Törvényható
sági Bizottsága és Közönsége nevében 
üdvözölte lelkes hangú és mély gondo
latokkal ékes beszéddel a nagy ősök 
örökébe lépő fiatal főispánt.

(A két szép üdvözlő beszédet — tech
nikai okokból — a jövő számunkban 
közöljük.)

A KORMÁNY KÉPVISELŐJÉNEK BESZÉDE.
A közgyűlésen megjelentek lelkes 

éljenzése mellett emelkedett ezután 
szólásra

vitéz kövecsesi Lukács Béla 
m. kir. titkos tanácsos, tár

canélküli miniszter.
Szívből fakadt, rögtönzött be

széde szinte egy csokorba kötötte 
a közgyűlésen elhangzott beszé
dek alapgondolatait.

Szavaiból kicsendült a szü
lőföld iránti ragaszkodása, 
megbecsülése és szeretete,

amikor hasonló érzelmek megnyi
latkozására kérte az uj főispánt és 
a vármegye közönségét.

„Megható érzések vesznek erőt 
rajtam — mondotta, — amidőn 
egy ősi intézmény modern szék
házában szólalhatok fel. Szándé
kosan hangsúlyozom ezt a két szót: 
ősi és modern, mert ha valamikor, 
úgy a mostani időkben modernül 
kell gondolkoznunk és alkotnunk, 
de mindenkor úgy, hogy ősi in
tézményeinket soha el ne hanya
goljuk. Amint az alispán ur igen 
értékes beszédében a múltba szállt 
vissza, magam is a messze múltra 
tekintek, amikor itt a Sajó mentén 
1000 évvel ezelőtt megépült „Gö- 
mör“ vára, amely vár körül ala-

■ kult ki Gömör vármegye első for
mája. “

Ezután a miniszter nagy tudás
ról tanúskodó történelmi vissza
pillantást vetett a vármegye ezer
éves múltjára. Hangsúlyozta, hogy 
a vármegye mindenkor kitartott az 
alkotmányos uralkodó mellett, de 
ellenszegült a törvénytelen rendel
kezéseknek.

„1716-ban lett Gömör várme
gyénk székhelye Pelsöc, ahol meg
építették a még ma is fennálló ősi 
vármegyeházát. Odavitték a vár
megye levéltárát is és 1719-ben 
tartották meg ott az első közgyű
lést. A vármegye II. József intéz
kedései ellen heves küzdelmet 
folytatott, s amikor a kalapos ki
rály 1785-ben Gömör megyétől 
éppen úgy, mint a többi magyar 
vármegyétől terményeket és adót 
követelt, a vármegye azt megta
gadta. Ellenben, amidőn II. Lipót 
megkoronáztatta magát, az alkot
mányos király mellé állt.

Az 1802. évi IX. t. c. fog
lalta törvénybe Gömör és Kis
hont vármegyék egyesítését, 
amikor is az egyesitett vár
megye székhelye Rimaszom

bat lett.
1867-ben a vármegye Közön

sége az alkotmány visszaállítását 
a legnagyobb lelkesedéssel fogadta, 
ami az az évi április 25-én tartott 
közgyűlésen jutott kifejezésre. Ettől 
az időtől kezdve mindenkor a ha
ladó irányzat mellé állt, de mindig 
az ősi hagyományok alapján . . .  
Ezzel a rövid vázlatos történelmi 
visszaemlékezéssel akartam érzé
keltetni, hogy

milyen értéket jelent nekünk 
a vármegye: gyüjtőmedencéje 
az igazi magyar érzésnek és 
védelmezője a harcokhoz szük

séges magyar erőnek."
A miniszter ezután nagy tetszés 

közepette a következőket mondotta:
„Méltóságos Főispán U r!

Tekintetes Törvényhatósági 
Közgyűlés!

Uj idők uj hullámverése érkezett 
el hozzánk. Ebben a vármegyében 
is és minden magyar embernek tud
nia kell, hogy

ezekben az uj időkben a ma
gyarság számára is ki van je
lölve egy uj, boldogabb élet.
Büszkén vallom magamat Gömör 

vármegye szülöttjének, ismerem a 
vármegye minden értékét és azo
kat az értékeket is, amelyeket a 
vármegye egyes községei és ma
gyar népe jelent.

Tudom, hogy
ennek a vármegyének népe a 
vezetők részéről minden sze- 
retetet és bizalmat megérde

mel.
De Méltóságod is ennek a vár
megyének a szülöttje és meg va
gyok győződve arról, hogy hiva
tását őszinte lelkesedéssel, önzet
len odaadással fogja teljesíteni, 
mert hiszen az ősi vármegyéről, 
magyar fajtánkról van szó.

Méltóságodat gyermekkora óta 
ismerem, tudom, hogy közjogi 
méltóságát a köz javára fogja fel
használni és a munkából minél 
nagyobb részt követel magának.

Ebben a meggyőződésemben ne
mes munkájához sok sikert kívánva, 
a magyar királyi kormány nevében 
teljes segítséget Ígérek.

A vármegye Közönségétől és 
tisztviselői karától pedig azt kérem, 
hogy uj főispánját bizalommal tá
mogassa és lelkesedéssel, hittel 
legyen segítségére abban a közös 
munkában, melynek haszna a vár
megyén át a nemzetre is áthá- 
rámlik."

A lelkes tapsokkal fogadott be
széd után dr. Radvánszky György 
főispán megköszönte vitéz Lukács 
Béla miniszter, dr. Horváth Árpád 
alispán, dr. Csák Géza m. kir. 
közjegyző és Igaz Lajos vm. fő
jegyző üdvözléseit, majd szívélyes 
szavakkal köszöntötte a messze 
vidékről ideérkezett vendégeket, 
akik megjelenésükkel az ünnepség 
fényét emelték. Üdvözölte az egy
házi, katonai és világi hatóságok 
kiküldötteit és a törvényhatósági 
bizottság tagjait. A rendkívüli köz
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére a főispán Varga Imre és id. 
Rábely Miklós törvényhatósági bi
zottsági tagokat jelölte ki, majd a 
rendkívüli közgyűlést bezárta.

A közgyűlés után elsőnek vitéz 
Lukács Béla miniszter gratulált dr. 
Radvánszky György főispánnak, aki
hez a megjelentek egymásután já
rultak igaz szerencsekivánataikkal. 
A fiatal főispán megnyerő közvet-
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G y e r m e k e k
önként kérik a hajhajtót, ha mér 
egyszer Oarmolt kaptak. A Darmol 
ize kitűnő és fájdalom nélkül hat 
Darmolt adjon ön 
Is gyermekeinek

lenséggel fogadta a szeretet és tisz
telet őszinte megnyilvánulását.

Itt említjük meg, hogy úgy a 
szo m széd o s törvényhatóságoktól, 
mint az egyházi és katonai ható-; 
Ságoktól, valamint barátok és tiszte
lők sorából az ország minden ré-j 
széből nagyszámú gratuláló távirat 
és levél érkezett a tisztségébe be
iktatott dr. Radvánszky György 
főispánhoz.

A hálaadó istentiszteletek.
I

A vármegye közgyűlését mege
lőzően szerdán délelőtt 10 órakor 
a keresztény felekezetek templo
maiban hálaadó istentiszteletek foly
tak le. Az evangélikus templomban 
megjelent dr. Radvánszky György 
főispán is, akit a bejáratnál vitéz \ 
Baráth Károly lelkész és Fényes 
Sándor egyházi felügyelő üdvözöl-' 
tek. A „Jövel Szentlélek..." zsoltár 
eléneklése után vitéz Baráth Károly 
mondott magasanszárnyaló beszé- j 
det, amelyben Pál apostolnak a 
korinthusbeliekhez intézett beszéde 
alapján méltatta a nap jelentőségét,

Isten követeként köszöntvén az uj 
főispánt, s végül megható imát 
mondott. — A róm. kát. templom
ban dr. Horváth Árpád alispán 
és Éva László polgármester veze
tésével jelentek meg a hatóságok 
képviselői. Itt Radány Lajos espe
res-plébános mondotta az ünnepi 
misét. — A református templom
ban dr. Ragályi Antal vm. főügyész 
képviselte a vármegyét. Varga 
Imre lelkész látta el az oltár szol
gálatot és buzgó imádságban kérte 
az Egek Urának segítségét a meg
induló uj munkára. Valamennyi 
templomban a magyar imádság 
fejezte be az istentiszteletet.

** *

Vitéz Lukács Béla m. kir. mi
niszter, a MÉP országos elnöke, 
dr. Radvánszky György főispán, 
dr. Hisnyay-Heinzelman Béla fel
sőházi tag, Putnoky Móricz és Fo
dor Jenő országgyűlési képviselők 
a vármegye közgyűlése után láto
gatást tettek a MÉP rimaszombati 
szervezeténél. A választmány élén 
id. Rábely Miklós pártvezető kö
szöntötte a vendégeket. Vitéz Lu
kács Béla válaszában a mai ko
moly időkben olyan fontos egy
ségre és összefogásra hivta fel 
Rimaszombat társadalmát és a 
MÉP tagjait az uj főispán munkás
ságának támogatására kérte fel.

I Tartsuk be
a légoltalm i e lő írásokat! íl

A  keresztény m agyar kereskedelem  kérdései a Polgárikör 
kullurelöadáséban.

A Polgárikör kulturális előadásainak 
sorában február 27-én, szombaton este 
Páll András miniszteri előadó, a Nemzet
politikai Társaság kiküldöttje szerepelt. 
A nagyszámban megjelent hallgatóság 
körében ott láttuk a Járási Kereskedelmi 
Testület elnökségét, a kereskedelemmel 
kapcsolatos hivatalok vezetőit;

Smid Lehel, a Polgárikör kulturbizott- 
ságának ügybuzgó elnöke üdvözölte a 
megjelenteket. „A kereskedelem volt a 
magyar életnek egyik legelhagyottabb 
terepe, melynek irányítása a múltban 
idegen kezekbe ment át“ — mondotta. 
„A magyar kereskedelem az a terület, 
ahol a legtöbb tennivaló akad a teljes 
átállítás és átalakulás szempontjából." 
Majd átadta a szót Páll Andrásnak, aki 
„Keresztény magyar kereskedelem" cí
men tartott mélyen átértékelt, helyen
ként komoly történelmi síkon mozgó és 
sok tanulságot elénk táró szabadelő
adást. A honfoglalásra visszamenőleg bi
zonyította be ő is, hogy

a magyarsággal veleszületett a gaz
dasági hajlandóság.

Az ásatások bizonyítják, hogy őseink 
fejlett iparral és kereskedelemmel ren
delkeztek. A külföldi feljegyzések és ása
tások igazolják, hogy a magyar keres
kedők a sajátos magyar ipari termé
nyekkel messze külföldre is eljutottak,

s igy cáfolható meg az a tudatosan 
terjesztett téveszme, hogy a magyar 
ember nem rendelkezik kereskedelmi 

érzékkel.
Az ősidőkből származó ötvösség, a vá

sárok tartása, majd később a keresztény 
elveken alapuló céhrendszer a fejlett 
szervezettség jelei. A 200 évig tartó tö
rök uralom, majd az osztrák vámpolitika

és végül a legújabb korban a zsidó
ság hatalmas térfoglalása akadályoz
ták meg a keresztény magyar ke
reskedelem kifejlődését és megerő

södését.
Széchenyi István volt az első, aki felis
merte, hogy meg kell erősíteni az ipart 
és kereskedelmet. Kossuth Lajos véd
egyletei is ezt a célt szolgálták, de a

társadalom nemtörődömsége és a libe
ralizmus sorozatos túlkapásai mégis elő
idézték, hogy 4—5 millió ember vándorolt 

ki az országból és az igy meggyöngült 
nemzet átengedte a vezetést gazdasági 
téren az idegen szellemnek. A mostani 
„őrségváltás" komoly feladata, hogy

az iparban és kereskedelemben is 
a hatalom azok kezébe jusson, akik 
ezt az országot megszerezték és 1000 

éven át védelmezték.
Ezt pedig keresztény erkölcsökkel és 
egymás megbecsülésével érhetjük el, 
mert az 1000 év tapasztalatai azt mutat
ják, hogy

a magyar éppen úgy való a keres
kedelmi pályára, mint a szellemiekre.

A társadalmi összefogásra hivta fel ezu
tán az előadó a magyarságot, hogy igy 
kéz a kézben szerezhesse vissza a veze
tést, amelyet hibáján kívül adott ki a 
gazdasági életben is.

A nagy tetszéssel fogadott előadáshoz 
elsőnek Farkas Attila szólott, a szervez
kedés kérdéseire hivta fel az előadó fi
gyelmét. Páll András meggyőzöerejü vá
lasza után Fényes Sándor szociális néző
pontból világította meg az átállítás je
lentőségét és arra kérte a kormányté
nyezőket, hogy

az ipari és kereskedelmi pályákat 
az értelmiségi ifjúság számára is meg
felelő intézkedésekkel tegyék von

zóvá.
A tárgyilagos hozzászólást az előadó 

hálás szavakkal köszönte meg, mint 
amelyik alátámasztotta az előadás alap- 
gondolatát, hogy a keresztény magyar 
kereskedelemért fel kell használnunk 
minden erőnket.

Smid Lehel összefoglaló és zárósza
vaiban arra kérte a megjelenteket, hogy 
az előadáson szerzett tapasztalatok alap
ján keresztény szellemben és erkölcsben, 
hittel és szeretettel ápolják a magyar 
jövőt.

Március 6 án, este 8 órakor dr. Péter 
Ernő a „Magyarság világhelyzetéről" 
beszél, utána Sinka István, az ismert

népkőltő verseiből ad elő, mig Cz. 
Szabó Magda írónő saját müveiből ol
vas fel. Az előadásról a jövő szá
munkban adunk tudósítást.

M á rcius 1 2 -é n  lesz a z első 
hltvédelm i előadás.

A rimaszombati Katolikus Akció kere
tében működő r. katolikus Férfiak Ol
táregylete a nagyböjtben hitvédelmi elő
adásokat rendez a Katolikus Kör nagy
termében. Az előadások este '/* 7 órakor 
kezdődnek a következő sorrendben :

Március 12-én. Megnyitó. Tartja: Ra
dány Lajos esperes-plébános. „Hitves
társak a kér. házasságban." Előadó: Aíd- 
zik László pápai kamarás, esp. plébános.

Március 19 én. „Családok szemefénye: 
a kér. magyar ifjúság". Előadó: P. Kerkai 
Jézustársasági atya.

Március 26-án. „Család és nevelés". 
Előadó: dr. Pfeifjer Miklós kanonok.

Április 2-án. „Nemzet jövőjén a csa
lád". Előadó: Magyar István szentszéki 
tanácsos, a budai Szt. linre-kollégium 
praefectusa.

Április 8 tói április 11-ig bezárólag 
nagyböjti lelki gyakorlatok a kát. temp
lomban. Tartja: P. Molnár Jézustársasági 
atya. Megnyitó április 8 án reggel 7 óra
kor.

Az előadásokra beléptidij nincs, a 
kiadások fedezésére önkéntes adomá
nyokat köszönettel fogadnak.

A légoltalmi szabályok miatt az elő
adásokat pontosan kezdik.

— A hitelszövetkezet a kisgazdák és 
más kisemberek s z ö v e t k e z é s e  ab
ból a célból, hogy kölcsönösen segít
sék egymást jogos hitel szükségleteik 
kielégítésénél.

Az ország gazdasági fejlődése meg
kívánja, hogy a hitelszövetkezetek ki
fejlődjenek, megerősödjenek és műkö
désűket mindenütt kiterjesszék.

A hitelszövetkezet követelései mind 
betáblázással a legjobb helyen bizto
sítva vannak és ezt az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet is ellenőrzi, a 
betáblázást pedig az állam illetékmen
tességgel elősegíti.

A hitelszövetkezet kockázatos, vagy j 
nagyösszegü üzletekbe nem bocsátko- : 
zik és a betáblázással jól bíztositott [ 
kölcsönök mellett semmi veszteség nem 
érheti, ezért a betétesek számára a 
legteljesebb biztonságot nyújtja.

Pártoljuk a RIMASZOMBATI JÁRÁSI 
HITELSZÖVETKEZETET mint az Or
szágos Központi Hitelszövetkezet tagját 
betétek elhelyezésével, üzletrészek jegy
zésével és keressük fel más megbízá
sokkal is, mert a betétek után a teljes 
biztonság mellett is a legmagasabb ka
matot kapjuk, a kölcsönöknél pedig 
már az illetékmentesség révén Is a leg
olcsóbb elintézéshez jutunk, de ezek 
mellett ezt a nép számára rendelt 
közhasznú pénzitézetet is erősítjük és 
igy hazafias szolgálatot teljesítünk.

É vi közgyűlés.
Az Országos Egészségvédelmi Szövet

ség rimaszombati fiókja február 27 én 
tartotta évi rendes közgyűlését. Dr. Ré
vész Menyhért m. kir. tisztiorvos elnöki 
megnyitójában vázolta azt a nagyfontos- 
ságu munkát, amelyet az országos szö
vetség babakelengyék küldése, ingyen 
szippan osztása, étkeztetési akció, szü
lőotthonok, bölcsődék, anyaotthonok és 
gyermekkórházak fenntartása által vég
zett és végez. Ebbe az áldásos munkába 
kapcsolódik bele a fiókszövetség utján 
Rimaszombat társadalma is, amely ráéb
redt igazi sorsközösségünk és egymásra 
utaltságunk tudatára. Ez a szövetség, 
melynek szimbóluma a zöld-kereszt, az 
ezer éves magyar fának legfrissebb haj
tása, de egyben magyar fajtánk újjászü
letni akarásának megtestesülése is.

A továbbiak során Sziics István titkár 
ismertette a fiókszövetség folyó évi költ
ségvetését, melyet a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadott.

Az albizottságok megalakítása során 
a tudományos bizottság elnökévé dr. jé- 
kei Balogh Ádám ig.-főorvost, tagjaivá 
pedig dr. Radványi Géza, dr. Lelkes Zol
tán, dr. Breyer Gyula, dr. Kriesch La
jos, dr. Szélváry Ferenc orvosokat és dr.

s
Stunipf Pál járásbirósági elnököt vá
lasztotta meg. A társadalmi bizottság 
elnökévé dr. Böszörményi-Nagy Béla 
törvényszéki tanácselnököt, tagjaivá Ho- 
léczy Miklóst, dr. Istók Barnát és dr. 
Szepesbélai Róth Pált, a frontszolgálatot 
teljesítő pénztárnok helyére pedig Hun
völgyi Emil banktisztviselőt választották 
meg.

H Í R E K

Dr. Radványszky György főispán 
— közellátási kormánybiztos. A m.
kir. minisztérium — a közellátásügyi 
tárcanélküli m. kir. miniszter előterjesz
tésére — dr. runyai ’Sóldos B la m. kir. 
titkos tanácsos, ny. főispánt Gömör és 
Kishont vármegye közellátási kormány- 
biztosi hatásköre alól felmentette és dr. 
Radvánszky György Gömör és Kishont 
vármegye főispánját a vármegye közel
látási kormánybiztosává kinevezte. A 
közellátásügyi miniszter egyben dr. ru
nyai ’Sóldos Béla m. kir. titkos taná
csosnak odaadó munkásságáért őszinte 
köszönetét fejezte ki.

Kinevezték az uj kassai m. kir. fő 
ügyészt. Magyarország Főméltóságu 
Kormányzója a m. kir. igazságügyi mi
niszter előterjesztésére dr. Tarajossy 
Bélát, a III. fizetési csoport jellegével 
felruházott szegedi kir. ügyészségi elnö
köt kassai kir. főügyésszé kinevezte.

Változások a „Felvidéki Újság" 
szerkesztőségében. Március hó 1-én a 
a Felvidék egyedüli napilapjának, a 
Kassán megjelenő „Felvidéki Ujság"- 
nak szerkesztőségében lényeges válto
zás állott be. Puskás Jenő, az eddigi 
felelős szerkesztő és kiadó súlyos beteg
sége miatt megvált kettős munkakörétől. 
Felelős szerkesztő : Kassai Zoltán, fő
munkatárs : Forgách Géza és felelős 
kiadó : Rainer Brúnó lettek. Mindhár
man a cseh-szlovák megszállás alatt 
értékes munkásságot fejtettek ki kisebb
ségi sajtóéletünkben, úgyhogy általuk a 
kitünően szerkesztett lap szelleme vál
tozatlanul a régi marad.

Sikeres vizsga. Dr. Szabolcs András 
vármegyei aljegyző a gyakorlati közigaz
gatási vizsga általános részét Budapes
ten sikerrel letette és a vizsga minden 
tárgyából elnöki dicséretben részesült.

Uj kórházi alorvos. A m. kir. belügy
miniszter dr. Lörincz Andor orvost a 
rimaszombati állami kórházhoz alorvos
nak kinevezte.

A Vitézi Szék „Néma Bál“-ja. A Gö
mör és Kishont vármegyei Vitézi Szék 
ez évben is megrendezi a múlt évben 
szép anyagi eredményt elért „Néma 
Bál“-ját. A jövedelmet ezúttal is a váro
mányosok nyári táborozásának költsé
geire használják fel. A „Bál“-ra szóló 
Ízléses jelentést és postai befizetőlapo
kat ntár szétküldték.

Halálozások. Súlyos gyász és nagy 
veszteség érte dr. Hruska János ny. já
rási főorvost. Forrón szeretett hitves
társa, született Hrebenda Mária Irma 
68 éves korában, március 1-én rövid 
szenvedés után meghalt. Az elhunyt 
Istent-hivő buzgó lélek volt, aki 25 év 
óta némán viselte egyetlen kedves fiának 
korai elvesztét. Temetése a katolikus 
egyház szertartása szerint március 3-án 
nagy részvét mellett ment végbe. El
hunytét a gyászbaborult férjén kívül, 
akivel 46 esztendőt töltött el boldog 
házasságban, mostanában 100 esztendőt 
elért apósa és sógornője gyászolják.

Dr. Lakatos Ferenc m. kir. rendőr- 
kapitány február 28-án, 49 éves korá
ban Kassán hosszas szenvedés után 
meghalt. Halála városunkban is mély 
részvétet keltett, mivel dr. Lakatos Fe
renc egy éven át a helybeli rendőrkapi
tányságnál is szolgálatot teljesített, s 
itt nagy megbecsülésnek örvendett. Te
metése Budapesten március 3-án ment 
végbe.

Rimaszombatban az elmúlt héten meg
haltak : özv. Danyi Jánosné sz. Meny
hárt Júlia és id. Horcsik János magánzó, 
mindketten 84 éves életkort érvén el.

A tábori postacsomaforgalom az
összes tábori postaszámokon egyelőre 
szünetel. A tábori levél-posta forgalom
ban változás nincsen.
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Takarékoskodj pénzzel, anyaggal, idővel 
A takarékosság nemzetvédelem !
A pazarlás hazaárulás !

Hősi halál. Súlyos gyász érte a Lend- 
vay-családot. Legifj. Lendvay Pál, néhai 
ifj. Lendvay Pál szabatkai molnár 22 
éves fia, február elején a Kaukázusban 
hősi halált halt. Fiatal életét azért a szent 
és közös ügyért áldozta fel, amely a Ke
reszt védelmében folyik a mindannyiunk 
létét veszélyeztető bolsevizmus , ellen. 
Ez szolgáljon vigaszul a gyászbaborult 
nagyszülőknek, akik benne szemük fé
nyét vesztették el és a szerető rokon
ságnak, akik a korán árván maradt fiút 
saját gyermekükként szerették.

A padlástér légoltalmi felkészült
sége. A honvédelmi miniszter rendelete 
szerint a házak padlásait ki kell üríteni 
a gyúlékony holmiktól. A .Riadó" cimü 
légoltalmi lap szerint 300. négyzetméter 
padlástér légoltalmi felszerelése a kö
vetkezőkből áll: fél köbméter homok, 
100 liter v íz , 2 vödör és 2 lapát. A viz 
a padláson egy vagy két edényben 
álljon.

A Rimaszombati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kaniatc ~;>ra elfogad és azokból 
v isszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

Közérdekű értesítés. A m. kir. köz
ellátási felügyelőség az ügyfelek foga
dására szolgáló hivatalos időt az aláb
biak szerint állapította meg: Szerda és 
szombat kivételével naponként déli 12 
—14 óráig, szerdán d. e. 9—14'30 óráig, 
mig szombaton magánfeleket nem fogad
nak. A hivatalos fogadóidőn kívül csak 
rendkívül sürgős és indokolt esetben 
áll a felügyelőség közönség rendel
kezésére. .

A honvédcsaládokért I A Főméltó- 
ságu Asszony gyűjtési akciója során 
követendően szép példával járt elöl az 
alig 690 lelket számláló Sajószentkirály 
gömöri kisközség. A nemrég alakult 
nőegylet tea-estet lendezett, amelynek 
tiszta jövedelmét, 600 pengőt a honvéd
családok felsegitése javára juttatták el. 
A sikeres eredmény eléréséhez nagy
ban hozzájárult a község áldozatkész 
asszonyainak lelkes tevékenysége. — Itt 
említjük meg, hogy a 2000 lélekszámot 
kitévő sajószentkirályi körjegyzőségben 
2500 pengő gyűlt össze a honvédcsalá
dok számára.

A kórházi beteglátogatások ideje.
A rimaszombati m. kir. állami kórház 
igazgatósága közli, hogy 1943. március 
hó 1-től a délelőtti 11 —12 óráig rend
szeresített beteglátogatást megszüntette. 
Ilyenformán a betegek látogatása, mint 
az ország többi kórházaiban, naponta 
csak egyszer és pedig délután 1—3 
óráig történhetik.

Közellátási hirek. Március hónap
ban a szappanjegy utolsó szelvényeit 
váltják be és pedig a 4. számra 1 drb. 
borotva-, az 5. számra 1 drb. mosdószap
pant, a 6. számra pedig 10 deka mosó
port szolgáltatnak ki. — Március hó 
31-től csak hatósági orvosi bizonyít
ványra lehet a felemelt cukoradagot 
igényelni. Ilyen bizonyítványoknak szá
mítanak a városi, tiszti és betegsegély- 
zői (OTI, MABI, OTBA stb.) orvosi iga
zolványok.

Eladó a Pallas nagy lexikon 16 
kötete és 2 0  kötet „ J ö v e n d ő "
irodalmi és politikai újság vászonkö

tésben. — Cím a kiadóhivatalban.

A vonat alá vetette magát. Meg
döbbentő öngyilkosság történt március
2-án, kedden reggel Rimaszombatban. 
Bdn Géza adóhivatali altiszt a vasúti 
állomás bejárójánál a Feledről befutó 
személyvonat mozdonya elé vetette ma
gát. A gép a szerencsétlen ember egyik 
lábát tőből lemetszette, kezeit pedig 
összeroncsolta. A 35 éves férfit a kere
kek alól még élve húzták ki, azonnal 
a kórházba szállították, szörnyű sebei
ben azonban még útközben elvérzett. 
Az öngyilkosság ügyében a vizsgálat 
megindult.

Sporthír. Ma, vasárnap délután fél 3 
órakor a városkerti sporttelepen a Tö
rekvés a Losonci AFC vegyes-csapatá
val mérkőzik.

Bábszínház. A határvadászok báb
színháza ma, vasárnap d. u. 4és 7 órakor 
díszelőadást tart a laktanyában.

Pénzügyminiszteri rendelet a do
hányáruk kiszolgáltatásáról. A m. kir. 
pénzügyminiszter a Dohányárusok Szö
vetségéhez rendeletet intézett az egyes 
dohánygyártmányok arányos szétosztása 
és a fogyasztók kiszolgálásának korlá
tozása ügyében. Eszerint a „korlátozott- 
forgalmuknak nyilvánított dohányáruk
ból egy személy részére néhány napos 
személyi szükségétén kivül nagyobb 
mennyiséget nem szabad kiszolgáltatni. 
Az állandó vevőknek legfeljebb 30 napra 
lehet a szabadforgalmu dohányárut egy 
mennyiségben kiszolgáltatni. Idegen ve
vőknek naponta legfeljebb 5 szivart, 
cigarettából pedig a legkisebb csoma
golást szabad eladni.

Népművelés.
Az iskoldnkivilli népművelési előadások 

során a Jiuk számára március hó 12-én, 
pénteken délután 4 órakor Varga Imre 
ref. lelkész tart előadást a márciusi 
gondolatról. A leányok számára március
1-én két igen értékes előadás hangzott 
el. Dr. jékei Balogh Ádámné, Gömör és 
Kishont vármegye önkéntes főápolónője 
a Magyar Vöröskereszt szervezetét, mű
ködését és céljait ismertette a hallgató
ságot meggyőző, népszerű formában. 
Méltatta a Vöröskereszt emberbaráti 
szolgálatát békében és háborúban, ki
merítően szólván az ifjúsági szerveze
tekről, amelyek már 215.000 taggal ren
delkeznek, s a mai időkben olyan szük
séges tettrekész, egészséges lelkű ifjakat 
nevelnek a hazának. Pál Mária polgári 
iskolai tanárnő megragadó szépségű fel
olvasásban a példátadó nagy magyar 
női jellemeket idézte fel, akiknek életei 
a messze századokon át is világítanak. 
A mozaikszerü képekből tűntek elő 
Saroltától, Géza fejedelem hitvesétől 
kezdve Zrínyi Ilonáig a nagy magyar 
asszonyok tündöklő cselekedetei, ame
lyeket követni ma minden igaz magyar 
nőnek kötelessége. A nagy tetszéssel 
fogadott előadásokat a népművelési bi
zottság nevében Szakait Lenke igazgató
nő köszönte meg.

A Mária Kongregáció harmadik nép
művelési előadásán Tóth Sándor hit
oktató, a kongregáció prézese tartott 
hasznosan felhasználható előadást a 
kongregáció céljairól, megrajzolván a 
jó kongreganista alakját. Rizsányi Mária 
kereskedelmi iskolai tanárnő Arany 
Jánosról tartott értékes előadást. Müvei 
közül kiemelte a Toldi-trilógiát. Bar- 
táky Éva, Dorner Márta és Gábor Vali 
átérzett és ügyes szavalatokkal járultak 
hozzá az előadások által teremtett ked
ves hangulathoz. Ezt fokozta a keres
kedelmi növendékeinek ügyesen beta
nult és szórakoztatóan előadott egyfel- 
vonásos darabja: „Ki bírja tovább"
címen. Szabó Magda talpraesett mono
lógjával fejeződött be a hangulatos elő
adás. A legközelebbi összejövetelt már
cius 14-én tartják meg.

Nemzeti filmszínház.
A Jókai-hét nagy közönségsikere azt 

bizonyította, hogy a nagy magyar re
gényíró alkotásainak filmváltozatai ve
tekszenek a modern szellemű magyar 
filmekkel is. A jövő héten újból kitűnő 
külföldi filmeket láthatunk. Szombaton 
és farsang-vasárnap 5 pompás vígjáték 
során lelhetünk a mai időkben is meg
engedett önfeledett szórakozást. — Már
cius 8-án, hétfőn és 9-én, kedden a 
francia filmgyártás legújabb remekművét, 
a „Variete“-t mutatja be a filmszínház. 
A cirkuszok világából vett izgalmas tör
ténet a szerelem és ármány megrázó él
ményét nyújtja. Főszerepekben a francia 
filmszínészek legjobbjai: Annabella,Jean 
Gabin és Fernand Gravey. — Március 
10-én, szerdán és 11-én, csütörtökön a 
legelső nagy finn világfilmre kerül sor. 
Sillanpaa Nobel-dijas „Silja" cimü re
gényéből Írták át az „Egy csók az élet" 
c. filmdrámát, amely megrázó meséjével 
és a színészek nagyszerű játékával felejt
hetetlen élményt nyújt a nézőknek. A 
mindenütt nagy sikerrel játszott film
remeket csak felnőttek nézhetik meg. — 
A jövő vasárnap az „Asszonysziv" c. 
német, március 15-én pedig a „Vas
korona" c. olasz film kerül bemutatóra.

Irodalom .
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 
dij '/.‘évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

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

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 1'30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

A „Magyar Erő" Nyirő József pom
pásan szerkesztett képes heti lapja az 
egyetemes magyarság céljaiért s a bol
dogabb Magyarország megvalósításáért 
küzd. Hétről-hétre közli a legfrissebb 
képeket. Szerkesztőség: Budapest, VII. 
Erzsébet-körút 7. A 20 oldalas lap ára 
20 fillér. Negyedévre 2'40 P.

A „Búvár" márciusi száma gazdag 
tartalommal jelent meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon díszített lapot a szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

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

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

731/1943. szám. Körjegyző Feled.

H irdetm ény.

Közhírré teszem, hogy a Serke köz
ségben gyakorolható halászati jog 1943. 
évi március hó 27-én délután fél 4 óra
kor, a Rimasimonyi községben gyako
rolható halászati jog ugyanaznap d. u. 
5 órakor a községházán nyilvános szó
beli árverésen bérbe lesz adva. Kikiál
tási ár Serkén 20 P, Rimasimonyiban 
23 P. Utóajánlatok nem lesznek elfo
gadva. A bérlet 1943. május 1-én kez
dődik és 1949. április 30-án végződik.

Feled, 1943. március hó 3.
Harsány! s. k.

körjegyző.

• •

Üres p a l a c k o k a t
Va literestől 1 literig minden 
mennyiségben v á s á r o l  
V A L A S Z K A Y  R EZSŐ
rum- és likőrgyára Andrássy u. 5.

6 vagy 8X-os nagyítással 
m eg v éte lre  k ereste tik .
Cím a kiadóban.

Istálló-trágya
k ereste tik  m egvételre .
Cím a kiadóban.

A háztartás minden ágához értő 
rendes, megbizható

m i n d e n e s  f ő z ő n ő  kerestetik.
Cim : a kiadóhivatalban.

E g y  jókarban lévő

Í r ó a s z t a l t  keresek m egvételre.
C i m : a kiadóhivatalban.

283/1942. vght. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Glacz Ottmár Budapest, IX. Köz

raktár u. 34. ügyvéd által képviselt 
„Hangya" központ budapesti bej. cég 
javára 733 P 43 f tőke és több köve
telés és járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt, annak beszámításával, a buda
pesti központi kir. járásbíróság 1942. 
évi 419.200 sz. végzésével elrendelt vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvedő
től 1942. évi január hó 16-án lefoglalt, 
1900 P-re becsült ingóságokra a feledi 
kir. járásbíróság Pk. 2317/1942. sz. vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a 
következő megnevezett, továbbá a fog
lalási jegyzőkönyvből ki nem tiinö más 
foglaltatik javára is az árverés meg
tartását elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn
áll és ha ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs, — végrehaj
tást szenvedő lakásán, üzletében : Vel- 
kenye községben 39. sz. a. leendő meg
tartására határidőül 1943. évi március 
hó 19. napjának délelőtti 8 órája tűze
tik ki, amikor a blróilag lefoglalt 2 drb. 
ökröt s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek, de legalább a becsár */,-ré
széért, készpénzfizetés mellett el fogom 
adni még akkor is, ha a bejelentő fél a 
helyszínen nem jelenne meg, ha csak 
ellenkező kívánságot Írásban nem nyil
vánít.

Rimaszombat, 1943. február 17.
Kitűzési dij: 6 P 55 f.

Bajkai Gyula s. k.
rimaszombati kir. jbirósági végre
hajtó mint a feledi kir. járásbirósági 
végrehajtónak az 56860/41.1. M. VIFI. 
sz. rendelettel kirendelt helyettese.

Rimaszombat 1943. Nyomalott Rébely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


