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Gümör és Kishontvármegve alakuló közgyűlése
A cseh megszállás alatt, 1923 

január elsejével a régi magyar 
megyerendszer megszüntettetett s 
az elnemzetietlenitésre, a régi ha
gyományok, ősi szokások, a köz- 
igazgatási beosztások megváltozta
tására, elfeledtetésére és eltünteté
sére törekvő idegen uralom teme
tésrendezői az anyaországtól a tria
noni békeparancsra leszakított Fel
vidékhez csatolt országrészen ma
radt üömör- és Kishontvármegye 
kaján örömmel megásott sirházá- 
nak ajtaján is megfordították az 
ezeréves ősi címert.

Emlékezünk a gyászra, mely a 
nagy temetéskor reánk, árván ma
radt gömörországi magyarokra bo
rult, akiknek nevében mi, a sors
vállalásban az ideszakadt magyar
ság érdekvédelmét tántoríthatatlan 
nemzethüséggel szolgáló magyar 
tolimunkások az egész lelkünket 
sajgó fájdalommal betöltő szomorú 
elhantolásról a következőleg emlé
keztünk meg annakidején lapunk
ban :

M ély ség es  bánattal, könnyező 
szemekkel állunk immár bezárult 
sírb o ltod  előtt, n em es Gömör- é s  
K ishon tvárm egye.

D ic s ő s é g g e lt e l je s  ez erév es  fen ná l
lá so d  alatt diadalmasan á llottad  
m eg  h e ly ed et az idők zivatarában 
s  kit nem pusztítha tott e l a tatár- 
é s  török járás dúló fe r g e t e g e ,  m ost 
a vilá gpusz titó já rvány áldozatául 
esté l.

N agy, sz ép  vo ltá l é s  j ó  m ind
annyiunkhoz, kik kincsekben g a z 
da g b é r ce id  között, v a g y  a Rima 
é s  S a jó  aranykalászos vö lgy éb en  
élv e, büszkén váltottuk magunkat 
gyerm ekeidnek .

Termékeny ő s i fö ld e d  á ldá so s  
ta la jábó l az é le i  lelkünket lá gyan  
s im o ga tó  ö röm e fakadt s a ra ga sz 
kodó h ű s é g  ék es v irága  vert g y ö 
keret f ia id  keblében.

S bár a m ostoha  so r s  öröm te- 
lenn é te tte  életünket s  a fiák s o 
kaságát a mostohák fek e te  keserű 
kenyerére kárhoztatta, mi, kik a 
m egpróbá lta tá sok  lelk etsorvasztó 
nehéz  napjaiban is hűek maradtunk 
hozzád, m é ly s é g e s , néma fá jd a 
lom m al könnyezzük m e g  erő sza 
kos kezek okozta elm úlásodat.

Csak a telkünk zokog, csak  a 
szivünk vérzik é s  szoru l ö ssz e, mi
kor ez red év es  ő s i c ím ered et a sír
ásók  m egfo rd ítják  sírb o ltod  ajta ján

s  le c sü g g e sz te t t  f ő v e l  távozunk a\ 
tem etőbő l s m együnk  a g y á sz o s  
tem etésrő l haza, vissza, a szomorú, 
rob o to s életb e, h o l nem vesz ett m ég  
ki a hit s  tudnak bízni é s  rem éln i 
a lázastekintetü, sz envedöarcu , is 
ten fé lő  emberek.

A Hála é s  Szeretet örök em lé
ket állítottak n ev edn ek : G ömör- é s  
K ishon tvá rm egye halóporodban is 
áldunk s  em lékezetünkben időtlen- 
időkig, a d i c s ő s é g e s  F eltám adásig 
éln i f o g s z !

És a minden gömöri magyart 
lelkében megrázó, fájdalmas ese
mény nem csiiggesztett el minket, 
felvidéki magyarokat. Nem, sőt fel
fokozta nemzeti öntudatunkat, meg
acélozta akaraterőnket, felszította 
élniakarásunk tüzét s a hatalmat 
kézben tartó idegen náció elnyo
mási törekvésével bátran szembe- 
szállva, minden vonalon megindult 
a magyar munka fennmaradásun
kért, életlehetőségeink hasznos ki
aknázásáért, az anyaországhoz visz- 
szajuthatásunk utjának kereséséért, 
egyengetéseért és megtalálásáért 
mindannak, amit Trianonban el
vesztettünk.

Így s ezzel jutottunk el huszesz- 
tendő múltán az Igazság napjának 
a magyar horizonton feltündöklé
séhez, igy s ezzel értük el a ma
gyar feltámadás kihajnalodását ab
ból a végtelen sötétségből, amely 
a magyar eget borította és a gyá
szos eltemetést követő tizenöt esz
tendő múltával a felvidéki ma
gyar vármegyékre is igy virradt a 
feltámadás napja : Gömör- és Kis
hont vármegye nagyobb része is 
visszatért az ősi nemzettesthez, tör
vényesen is visszacsatoltatott az 
anyaországhoz. A kettészakított vár
megye részei — a még visszama
radt terület kivételével — egybe
olvadtak.

Ennek az örömös egybeolvadás
nak törvényes megpecsétlése tör
tént meg Gömör- és Kishont vár
megye törvényhatósági bizottságá
nak f. évi junius 28-án ünnepélyes 
keretek között Rimaszombatban, az 
ősi vármegyeház dísztermében le
folyt alakuló közgyűlésén, melyet 
S óld os B éla  dr. főispán hivott 
egybe, hogy — a meghívó szavai 
szerint, — „a törvényhatósági éle
tet az uj határok és viszonyok kö
zött az uj nemzeti célkitűzések

szellemében Isten segítségével meg
kezdhessük '.

Az ország alkotmányában bizto
sított önkormányzati életet élő vár
megye — amint a meghívó iŝ  
mondja — „nemcsak a csapások 
közvetlenül megelőző 20éve alatt, 
de ezer éve állandó fenntartója és 
őre, sokszor harcos ereje volt nem
zeti fennmaradásunknak és önálló
ságunknak." A magyarság ezért 
ragaszkodik a vármegyéhez, ezért 
vesz részt minden támogató erejé
vel a megye életében s dolgozik 
serényen és szives szeretettel a 
megye munkájában. Ez a serény 
dolgozásra, támogatásra készség és 
szeretet nyilvánult meg a díszes és 
ünnepélyes alakuló közgyűlésen,; 
amelynek lefolyásáról a következők
ben számolhatunk be :

*
t\ zászlódiszbe öltözött Rimaszombat 

külsőleg is ünnepi képet mutatott junius 
hó 28-án, mikor az alakuló közgyűlést 
megelőzően a keresztény felekezetek 
templomaiban d. e. 10 órakor tartott 
istentiszteleteken vettek részt a törvény- 
hatósági bizottsági tagok, élükön Sóldos 
Béla dr. főispánnal és Horváth Árpád 
dr. alispánnal.

Istentiszteletek végeztével a megye
házára vonultak föl, ahol az ünnepi 
díszben pompázó nagyteremben s annak 
karzatán a vendégek és érdeklődők so
kasága gyülekezett ekkor már egybe.

Az emelvényen parádés ruhás megyei 
hajdúk állottak vigyázzban, egyikük ke
zében régi ékeshimzésü banderiális 
zászló, az ország és megye címerével s 
a következő felírással: „Dulce est pro 
patria móri — Vexilum In Comitatus 
Gömör 1744.“ Az emelvénytől jobbra és 
balra már ott láttuk a nagyterem falán 
1. Ferencz József királynak és Erzsébet 
királynénak a csehek által lombtárba 
dobolt, Spányik C. festőművész 1901-ben 
alkotta gyönyörű potréját és a nagyte
rem túlsó falán II. Rákóczi Ferenc ha
talmas olajfestésü képét.

II órára megtelt a nagyterem közön
séggel. Az előkelőségek, vendégek ré
szére fenntartott széksorokban foglaltak 
helyet: Dr. Csanády Béla miniszteri
osztálytanácsos,a belügyminiszter, Bárczy 
Oszkár miniszteri előadó, Jaross Andor 
felvidéki miniszter képviseletében. Bub- 
nics Mihály rozsnyói püspök, Dittel 
István rozsnyói prelátus - nagyprépost, 
Pájer János apostoli protonotárius, put- 
noki plébános, Berkovich Brúnó tábor
nok, h. hadtestparancsnok, Vitéz Bányász 
Gyula ezredes,állomásparancsnok, Barna 
Béla ny. ezredes, a katonaság, vitézi- 
szék, csendőrség képviseletében megje
lent magasabbrangu tisztek, Vitéz Bor- 
bély-Maczky Emil borsodi, Fáy István 
dr. zempléni főispánok, Baranyai Tibor 
ny. főispán, Hevessy László vármegyénk

ny. főispánja, Szent-Ivány József ország
gyűlési képviselő, báró Ragályi-Balassa 
Ferenc, Fodor Jenő felsőházitag, OMGE 
alelnöke, Sáska D. Bars megye alispánja, 
Tariska Lajos kir. törvényszéki elnök, dr. 
Janiích Géza kir. pénzügyigazgató, Rátky 
Béla dr. rendőrtanácsos, Kézdy Béla dr. 
kir. tanfelügyelő, Molnár József dr. Bor
sod varmegye tisztifőügyésze, Rimaszom
bat és Vidéke Jótékony Nőegyesület 
képviseletében Samarjay Jánosné elnök
nő, Holéczyné J. Ilona igazgató, a rima- 
szombati r. kát. oltáregyesület részéről 
ékes magyaröltözékben dr. Zakács Ist
vánná, Bulla Józsefné és még mások is 
számosán az egyházi, polgári és katonai 
előkelőségek közül.

11 óra után párperccel bevonultak a 
terembe és helyei foglaltak a zöldposz
tóval takart asztal mellett: Horváth
Árpád dr. alispán, Igaz Lajos dr. megyei 
főjegyző, Halász István dr. megyei 11-od 
főjegyző, Mihalik Dezső dr. megyei 
tiszti főügyész, Bartáky János dr. és 
Szabolcs András dr. megyei aljegyzők,

| kiket a megjelentek zugó éljenzéssel 
fogadtak.

Az éljenzés elültével felemelkedett he
lyéről a diszmagyar ruhát viselő Hor
váth Árpád dr. alispán s a közgyűlést 
a következő szép beszéddel nyitotta 
meg:

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Most, amikor negyed évszázad sötét 

éjszakája után derülni kezd az égbolt 
és a magyar föld felett kisütött a nap 
és a Gondviselés végtelen kegyelméből 
újra szabad magyar földön jöhetünk 
össze ennek az ősi vármegyének a szék- 
házában, szálljon lelkűnkből hála és 
imádság az egek Urához, imádkozzunk, 
tekintetes Törvényhatósági [Bizottság :

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

Ámen.“
Ez volt a mi hitvallásunk hosszú ne

héz esztendőkön keresztül és az ma is 
és a Mindenható nem hagyja el a benne 
bízókat, mi pedig magyarok bíztunk és 
hittünk az Istenben és az Ur megsegí
tett bennünket. Éreztük, hogy a mi faj
tánk erős és ellenáll a viharnak és ma 
már áthatja a lelkünket az a tudat, hogy 
magyarnak lenni nem csak gyakori kál
váriajárás, hanem büszkeség és nagy 
történeti elhivatottságnak felismerése is.

Nyúljon ma hát itt, szükebb hazánk
ban is magyar kéz a magyar kéz felé 
testvéri szorításra és ne csak keressék, 
hanem találják is meg egymást a ma
gyar tekintetek.

Mélyedjen tekintetünk önmagunk lei
kébe és bizzunk továbbra is az isteni 
örök igazságban. Akarjuk a magyar jö
vőt, vegyük kezünkbe a magyar sors 
kialakítását, hisz tudjuk, hogy kezünk 
ment minden szennytől, hogy szivünk 
tiszta, mert érezzük az igazság erejét, 
mert velünk van az Isten és bizton ve-
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lünk lesz további harcunkban is a Szent 
István birodalmához tartozó azoknak a 
magyar területeknek visszaszerzésében, 
amelyeket csak a történelmi jogokat, 
földrajzi adottságokat és a népi akara
tot semmibevevő hatalmi téboly örüjete 
kényszerithetett ideig-óráig idegen ura
lom alá.

Ezután Horváth alispán a miniszteri, 
egyházi, katona, csendőrségi képviselő
ket és előkelőségeket, a főispánokat, 
alispánokat, polgármestereket, a társ
törvényhatóságok képviselőit, az utóbbiak 
között legelsősorban is nemes Borsod 
vármegye küldöttségét, akik vármegyénk 
annak idején magyarnak maradhatott 
részét oly szeretettel ölelték keblükre, 
valamint a hatóságok és hivatalok meg
jelent vezetőit, valamennyi vendéget s 
végül a törvényhatósági bizottságot szí
vességtől fűtött meleg szavakkal üdvö
zölve, Gömör és Kishont vármegye ala
kuló közgyűlését megnyitotta, bejelent
vén, hogy a közgyűlés tulajdonképeni 
tárgya a vármegye törvényhatósági bi
zottságának megalakulása.

Alispán felkérésére Igaz Lajos dr. 
vármegyei főjegyző részletesen ismer
tette a vármegye megalakulására, tisz
tikarának kinevezésére és a törvényha
tósági bizottság megalakítására vonat
kozó törvényes rendelkezéseket, amelyek 
tudomásul vétele után alispán a törvény- 
hatósági bizottságot szabályszerűen meg
alakuljak  jelentette ki. Felolvasta dr. 
Igaz főjegyző a belügyminiszternek he
vesi Hevessy Lászlónak a vármegye fő
ispánjává történt kinevezéséről, illetve 
felmentéséről, majd dr. runyai Sóldos 
Bélának a vármegye főispánjává történt 
kinevezéséről szóló leiratait, amiknek 
tudomásul vétele után Horváth alispán 
javaslatára egy br. Ragályi-Balassa Fe
renc, Dittel István és V. Oros János bi
zottsági tagokból álló küldöttség indult 
el a főispánnak a közgyűlésre történő 
meghívására, mely időre a közgyűlés J 
felfiiggesztetett.

Rövid idő múlva, lelkes éljenzés, a 
helyükről felemelkedett közönség per
cekig tartó tapsvihara közepette lépett 
a terembe diszmagyar ruhában, a felkérő 
küldöttség kíséretében Sóldos Béla dr. 
főispán s állott meg az emelvényen, 
amelyről az alispán a közgyűlést újból 
megnyitva, Így üdvözölte a főispánt:

Méltóságos Főispán U r !
Örömmel és bizalommal köszöntöm 

Méltóságodat ebben a teremben való 
megjelenéskor, mert mi Méltóságodban 
nemcsak a kormány politikai képvise
lőjét tiszteljük e vármegyében, hanem 
a vármegye első emberét,és szülöttét is 
aki akarásában, tevékenységében és 
minden törekvésében ezé a vármegyéé 
és elsősorban is ezé.

Méltóságodat e megyében ismeri min
denki, hiszen életének a legszebb korát 
töltötte itt, ismerik nemesen gondolkodó 
lelkét, igazságszeretetét és elsősorban is 
ezért a szent földért dobogó és dolgo
zó magyar szivét.

És amidőn ez alkalommal Méltósá
godnak úgy a magam, mint a várme J 
gyei tisztikar részéről teljes odaadó j 
munkásságunkat tisztelettel felajánlom,! 
arra kérem, hogy nagy tudásával, szé
les látókörével és gazdag tapasztalatai
val bennünket nehéz munkákban meg
segíteni és támogatni méltóztassék.

Méltóságodnak könnyű lesz szülő 
vármegyéjének közönségével a benső 
kapcsolatokat megteremteni, amelynek 
eredményeképpen, biztos vagyok benne, 
hogy a közös és vállvetett munkának a 
gyümölcse sem fog elmaradni.

És most, amikor Méltóságod a főispáni 
széket elfoglalja, működésére és munká
jára a jó Isten bőséges áldását kérem.

Dr. Horváth Árpád alispán lelkeshangu 
üdvözlő beszédének végeztével dr. Sól
dos Béla főispán helyeslésekkel, éljen
zésekkel és tapsokkal kisértés gyakran 
meg-megszakitott, következő nagyhatású 
székfoglaló beszédet mondotta :

M élyen Tisztelt T örvényha tósági 
B izo ttsá g i K ö z g y ű lé s !

Ez ünnepélyes és történelmi neveze
tességű órában első szavaimmal foly
tatni kívánom azt az imádságot, ame
lyet az Ur házában küldöttem a magas
ságba és életemnek annyi kedves emlé
kével megszentelt teremben is alázatos 
szívvel megköszönve az Ö nagy jóságát, 
arra kérem, hogy uj munkám végzésé

ben segítő kezének áldását ne vonja 
meg tőlem.

Hódolatomat és bensőségteljes köszö- 
netemet fejezem ki Kormányzó Ur Ö 
Főméltóságának személyem ismételt 
megkülönböztetéséért, amely legutóbb 
magas kitüntetésem és e vármegye fő
ispánjává történt kinevezésem ténye ál
tal gyakorolt kegyben nyilvánult meg.

Hálám és mélységes köszönetéin il
leti Kormányomat a belém helyezett 
megtisztelő bizalomért, amely annál ér
tékesebb számomra, mivel küldetésem 
szülövármegyémbe történt, szerény te
hetségemmel tehát részese lehetek an
nak a nehéz, de gyönyörűséges épitö- 
munkának, amelyet elvégezni köteles
sége mindazoknak, akik a lelkek meg
békélését, az összetartozandóság, az egy
másra való ráutaltság érzésének ápolá
sát, a nemzeti erőknek az egész vona
lon való egybefogását szivükön viselve, 
azokat tettekkel bizonyítják, mert az uj 
magyar élet fundamentumának tekintik.

Áz ország miniszterelnöke : gróf Te
leki Pál az anyaországban a közelmúlt
ban megtartott országgyűlési képviselő
választás után részletesen kifejtette prog
ramját, az közismert, azzal bővebben fog
lalkozni tehát e helyen nem kívánok, nem 
késlekedem azonban kijelenteni, hogy e 
keresztény, népies és szociális progra
mot vármegyei vonatkozásban megva
lósítani Isten segítségével és az egybe
olvadt vármegye közönségének megértő 
támogatásával teljes erőmmel igyekezni 
fogok.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mint a 
Kormány exponense jöttem a megyébe 
azzal a komoly és eltökélt szándékkal, 
hogy szívesen és szeretettel fogok dol
gozni. Folytatni óhajtom a vármegye 
újjáépítésének munkáját, melyet közvet
len hivatali elődöm, Hevessy László ön
zetlen, tisztességes és egyedül a köz 
javát figyelembevevő szempontokból tel
jesített. Érre nem csupán eddigi köz
életi múltam kötelez, de úgy érzem, 
hogy azt elvárja tőlem a 20 esztendő 
minden fájdalmát elszenvedett vármegye 
közönsége is.

Hirdetem a munka becsületét és tisz
teletét, szeretettel támogatom, testvérnek 
tekintem a szive és meggyőződése sze-1 
rint nemzeti alapon álló becsületes mun 
kást. Örömmel veszek minden oly egész
séges eszmét, amelyből hitem szerint a| 
vármegyére előny származhat, de ki kell!| 
jelentenem azt is, hogy önző célok csat
lósává nem fogok szerződni sohasem. 
Nem a hatalom vágya hozott ide, de 
mint fegyelmezett embert elszóliíott a 
legfelsőbb parancs, továbbá hazám és 
vármegyém szeretete, valamint munka
bírásom érzése. Nem a mai napon ta
nulom meg kötelességemet és felelős
ségemet, a reám ruházott hatalmat csak 
akkor és azokkal szemben gyakoroltam 
a múltban és fogom gyakorolni itt is, 
akik erre okot szolgáltatnak. Mások vé
leményét tiszteletben tartom, de a ma
gaménak is megkövetelem azt. Őrködni 
akarok a közélet tisztasága felett, a jó
zan erkölcs és a közös munkával járó 
felelősség érzésének átvállalását szeret
ném beleplántálni mindenkinek a lei
kébe és ezen székház történelmi időket 
élt termét oly szentélynek óhajtanám 
tudni, hova bárki beléphet, mert az a 
tárgyilagosság, az igazság és pártatlan
ság termékenyítő levegőjével van telítve.

Hiú ábrándok festését, felelősség nél
küli Ígéreteket, fényes jelszavak dobá- 
lását bárhol és bárki részéről történtek 
is, bűnnek tartom, — de azt nyiit szív
vel feltárhatom, hogy becsületesen aka 
rok dolgozni. Eredményes munkát azon
ban csak békében és nyugalomban le
hel végezni. Az ország békéjének a tár
sadalmi rend lévén az alapja, ennek 
fenntartása fegföbb igyekezetem. Emel
lett a vármegye gazdasági, kulturális, 
de főképpen a mindennapi élet kapuját 
döngető szociális intézmények létesítése 
és a meglevőknek fejlesztése érdekében 
kifejtendő munkásságra kivánom erőmet, 
tehetségemet és eddigi gyakorlati ta 
pasztaiataimat felhasználni.

Méltóztassanak megengedni, hogy né
hány szóval rátérjek a vármegyére, mint 
intézményre. Tudott dolog, hogy a vár
megye mindenkor központja volt a nem
zeti életnek és védbástyája a magyar 
államiságnak. Az elmúlt 20 év alatt e 
téren is változás történt, amelynek lé
nyege az, hogy az önkormányzati életbe 
bevonattak oly értékes rétegek is, ame
lyek eddig képviselve nem voltak.

Nézetem szerint egy intézmény ere

Az amulettek hatalma
Amuletteket már a bronzkorban is viseltek és valamilyen csodás, varázslatos erőt tulajdonítottak 
neki. Többek közt, hogy az egészséget megvédik. Ez a szokás a XX. században lassan feledésbe 
is ment, nem is ok nélkül. Hiszen ma már valóban vannak olyan eszközök, amelyekről a tudományos 
világ is a legelőnyösebben nyilatkozik. Itt van pl. egy alföldi forrásvíz, mely 4 - 8  héten át, kura- 
szerüen felhasználva gyógyítja az epe-, máj-, gyomorbajokat, cukorbetegséget. Kérdezze meg 
orvosát, miként használja ezt a vizet, melynek neve : Mira glaubersós gyógyvíz

jét, értékét betűkkel meghatározni, elő 
Írni nem lehet. Általános tétel azonban, 
hogy minden intézmény annyi erkölcsi 
értéket képvisel, amennyit belevisznek 
magukkal azok az emberek, akik abban 
közreműködnek. Ez az érték állandóan 
gyarapszik, ha nem egyéni és önző ér
dekek, személyeskedések és torzsalko
dásoknak a gyűjtőhelye az, hanem jó
tékony melegágya az egyetemes emberi 
szeretetnek, önzetlen szolgája a maga
sabb érdekeknek.

Ismerem a vármegyét, annak népét, 
meggyőződésem, hogy ebben a szellem
ben fog mindenkor dolgozni.

Tisztelt Közgyűlés !
Valahányszor a múltban erre alkal

mam volt, hangoztattam és a jövőben 
is hirdetni fogom, hogy a szeretet ereje 
az a kapocs, mely az embereket nem
csak otthonukban, hanem a szélesebb 
körű társadalomban is összefogja, a 
szeretet hiánya eltorzítja a lelkeket, 
megfásitja a sziveket, kivetkőzteti az 
erkölcs fogalmát a maga nemes mivol
tából, a vallásszeretet pedig jelenti azt 
a meggyöződéses ragaszkodást, amellyel 
az egy táborban lévő hívők saját val
lásuk iránt viseltetnek.

Becsüld a magadét: és tiszteld a 
másét nemcsak tulajdonában, hanem 
vallásos érzésében is,— mondja az a pa
rancsoló hang, amely a békét akarja és 
hirdeti. Aki ezen figyelmeztető szózatot 
nem érti, nem érzi, nem hallja, vagy 
nem akarja hallani, bűnt követ el nem
csak maga ellen hanem Isten és hazája 
ellen egyaránt, mert azzal állami éle
tünk alappillérét támadja meg.

A felekezeti béke és nemzeti egység, 
nemzeti gondolat tekintetében ezen el
vem szerint akarok dolgozni, mert a 
béke megzavarására irányuló minden 
kísérletet — történjék az szóval, vagy 
Írásban és bármely oldalon —- elítélen
dőnek tartom.

Miként felekezeti békére nagy súlyt 
helyezek, éppen úgy a szivemhez van 
nőve állami életünknek nagy értéket 
képviselő intézménye: a nemzeti had
sereg. Felfogásom e tekintetben az, hogy 
a honvédség és polgárság között sem
miféle válaszfal nem lehet, annál ke 
vésbé, mert ma mindenki katona. A kö
zös sors megkívánja a harmonikus vi
szonyt, melyet a magam részéről ápolni 
kívánok, mert nem szabad elfelednünk, 
hogy a Nemzeti Hadsereg megbecsülé
sével a nemzet saját magát becsüli meg. 
A legutóbbi idők eseményei és eredmé
nyei pedig úgyszólván előírják a min
den tiszteletet és teljes elismerést.

De illeti ugyanezen elismerés a vi
tézi rend tagjait, akik erre a megkti- 
lömböztetésre a világháborúban tanúsí
tott vitéz és kiváló magatartásukkal 
szolgáltattak alapot.

De kell, hogy megbecsülje a nemzet 
a háború szerencsétlenjeit, a hadirokkant, 
hadiözvegy és árvákat is. Bár oly hely
zetben lehetne az állam, hogy méltó 
módon viszonozhatná a hazaszeretet 
megnyilatkozását azokkal szemben, akik
nél az önfeláldozás nemes cselekedete 
testi és lelki fájdalmat hagyott hátra.

Ezen kijelentésemhez kapcsolom be a 
nemzeti szempontból nagy fontosságú 
testnevelési ügyet. A serdülő fiatalság
nál a test edzését, a test épségét fenye
gető veszélyek ellensúlyául kell tekin
tenünk egyrészt, másrészt pedig a sport 
valamely ágának olymódon és mérték
ben való kultiválását, hogy annak ered
ménye a nemzetek versenyében a ma
gyar nemzeti becsület és hírnév dicső
ségére szolgáljon. Azonban ezt egyolda
lúan művelni nem szabad ! „Vigyázzatok 
testetekre, hogy lakhassák benne a lé
lek !“ Ezek a szavak, melyek a hagyo
mány szerint Krisztus szavai, jelölik ki 
a test fejlesztésének magasztos célját, 
egyszersmind mértékét és határait. A 
test fejlesztésével a léleknek harmóniá
ban kell haladni. A testi nevelés nem 
lehet öncél, mely a jellemnek finom és 
nemes nyílvánulását elfojtja s az esz
ményi dolgok iránt való tiszteletei meg
semmisíti. Szükséges ennélfogva, hogy 
a lelkipásztorok és testnevelők műkö
désűkben egymással párhuzatnusan ha

ladjanak, mert pld. a bátorság, mint 
erény voltaképpen erkölcsi jelenség, 
azért a testi nevelés, ha nem járnak 
vele jó erkölcsre való hathatós buzdítá
sok, félszeg és hiányos lesz.

A gyermek lévén az állam eleven va
gyona, nem lehet közömbös, az egész
ségének megóvása állami érdek s ha a 
mai viszonyok között az állam nem ké
pes megtenni mindazt, amit az ügy meg
érdemel, társadalmi utón kell megtenni 
mindent, ami a jövő generációnak cse
csemő korától való egészséges fejlődését 
biztosítja. E téren főleg a legutóbbi évek 
alatt óriási lépésekkel haladt előre a 
Kormány és pedig elsősorban az úgy
nevezett zöldkeresztes általános egész
ségügyi szolgálat megszervezésével, va
lamint az ingyencukor és tejakciókkal.

A másik terrénum, ahol a társadalom 
szintén fejthet ki áldásos működést, 
azon anyák megbecsülése, kiket több 
gyermekkel áldott meg az Isten. Ezek
nek jutalomban való részesítése, vagy 
az adott eset körülményeihez mért se
gítség nyújtása legyen külső megnyilat
kozása a megérdemelt tiszteletnek. Vi
szont az egyke rendszer ellen, mely 
annyi családi boldogságnak volt már 
tönkretevője, mint a nemzeti létfenntar
tás rágcsálója ellen, küzdenünk kell.

Sajnálattal állapítom meg, hogy a régi 
vármegye tulajdonát képező közkórhá
zat kényszerű távozása alkalmával az 
idegen uralom teljesen kiürítette, nincs 
kétségem azonban afelől, hogy a bel
ügyi kormányzat meg fogja találni a 
módját annak, hogy azt, miután állami 
kezelésbe átvette, a szükség által meg
kívánt nívóra emelje.

Nem hagyhatom szónélkül vármegyénk 
székhelyét, Rimaszombatot, amelyet 
ugyancsak az idegen uralom megfosz
tott városi jellegétől és nagyközséggé 
degradálta. Rimaszombat — szerintem — 
nem csupán története jogán és mert 
megyeszékhely, de azon az alapon is 
támaszthat igényt a régi rendezett tanácsú 
város elnevezésének időközben törvény 
által eszközölt „megyei város" elneve
zésre, hogy itt oly nagy számban van
nak közhivatalok, hatóságok, intézetek, 
intézmények, szociális és kulturális egye
sületek, közérdekű létesítmények, ame
lyek kell, hogy kiemeljék abból a ke
retből, amelyet tűrni nagyrészben izzó 
és megalkuvást nem ismerő magyarsága 
miatt volt kénytelen. Állásfoglalásomat 
a kérdésben illetékes helyen kifejtettem 
és erős reményem van arra hogy az 
rövid időn belül honorálva lesz.

Ha ez bekövetkezik, Rimaszombat — 
legalább is ideiglenesen — határváros 
lesz, éppen ezért kettőzött gondoskodá
som tárgyát fogja képezni, hogy a város 
értékes iparos és kereskedő társadalmá
nak helyzetét, megélhetési lehetőségét 
biztosítsam. Munkaalkalmakra, állami 
megrendelésekre gondolok, erről a hely
ről biztosítom megértő támogatásomat, 
de ugyanakkor szól ezen üzenetem a 
vármegye egyéb helyein dolgozó iparos
társadalomnak is.

De ugyanez a törekvés hat át a gyár
ipar és bányászat fejlesztése és foglal
koztatása tekintetében, amely termelési 
ágak hivatva vannak arra, hogy a mun
kanélküliséget levezessék.

Vármegyénk nagyrészben agrárvár
megye, fejlett mezőgazdaság és állat- 
tenyésztéssel rendelkezik, igyekezetem 
oda irányul, hogy főleg az állatenyész- 
tés terén, melyek a gazdaközönségnek
— szakavatott irányítás mellett — te
kintélyes jövedelmi forrását képezheti, 
mielőbb élvezhesse azokat az előnyö
ket, amelyet a vármegye nyújthat te
nyészállatok beszerzésével, valamint a 
külömböző állati betegségek elleni vé
dekezéshez megkívánt gyógyszereknek
— az erre igazoltan rászorulók számára
— kedvezményes áron való nyújtásával.

Nem csak azért, mert az idei szokat
lan árvizek miatt hozzám számos pa
nasz érkezett és amelyeknek jogosságát 
a helyszínén személyesen tapasztaltam, 
elhatároztam, hogy a mezőgazdaságot ért 
károsodásokat elkerülendő, mozgalmat 
indítok a Sajó, Rima, Turócz és Balog 
folyók, valamint ezek mellékvizei med
rének szabályozása, Illetve kitisztilása
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érdekében. Hálás volnék, ha a gazdakö
zönség érdekszerve utján segítségemre 
jönne, mert sajátmagán szomorúan ta
pasztalhatja azt a kiszámíthatatlan kárt, 
melyet az említett folyók gyakori ára
dásai okoznak.

Az állam teherbíró képessége azon
ban nem engedi meg, hogy ezen égető 
kérdés azonnal rendeztessék, de tudo
mással birok arról, hogy a Kormány 
programjába fel van véve az eliszapo
sodott folyómedrek rendezése, ez azon
ban csak több év alatt végezhető el, de 
ugyanakkor a partbirtokosok áldozat- 
készségének is meg kell nyilatkozni.

A termelési ágak értékesítésére az 
idegenforgalom és közlekedési igényekre 
nagy befolyással van az utak állapota, 
— a letűnt uralom és rendszer várme
gyénk magyarsága miatt — eltekintve 
az általuk fontosnak minősített sztratégiai 
utaktól, — nem törődött azzal, hogy a 
községeknek u. ti. bekötő ütjük legyen. 
Ismerve azonban a vármegye alispánjá
nak e kérdésben elfoglalt álláspontját és 
törekvését, merem mondani, hogy céU 
tudatos, megfelelő, több évre szóló prog
ram beállításával a — sajnos — elég 
nagy számban lévő utnélküli községek 
bekötése fokozatosan meg fog történni.

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Ezek a kérdések és irányelvek volná
nak elgondolásaim főbb vonásokban.

Programmnak ne méltóztassanak te 
kinteni, mert a száguldó élet nap-nap 
mellett újabb problémákat vet fel, azok
nak megoldása égető lévén, a legszeb
ben kidolgozott programm is illuzóriussá 
válik.

Most még a vármegye kiváló első 
tisztviselője utján a vármegyei tisztikar
hoz kívánok néhány szót szólni.

Ennek a vármegyének tisztikarát a 
múltban mindenkor becsület és tisztes 
ség jellemezte, kifejtett odaadó és ön
zetlen tevékenységével e vármegyének 
közigazgatása mindenkor az elsők kö 
zött állott. Nem kételkedem, hogy a 
jelenlegi tisztikart is áthatja ily ered
ményt elérni akaró törekvés, mégis 
amikor munkatársuk lettem, mert az 
akarok lenni, arra kérem, hogy a köte
lesség fogalmát, ismereteik állandó gya
rapítása mellett mindenkor eszményi 
alapon helyesen értelmezzék. Vigyenek 
lelket munkájukba, fogadják szeretettel 
és türelemmel segítségeiket igénybevenni 
óhajtókat, mert közei két évtizedes 
megyei szolgálatom alatt számtalanszor 
tapasztaltam, hogyha a fájó lélek meg- j 
nyilatkozása visszhang gyanánt megnyug-1 
tató, biztató szavakban jut kifejezésre, 
többet ér a bürokratizmus valamennyi 
rideg eszköznél.

Hasonló eljárást várok és követelek 
meg a felekkel sűrűbben érintkező 
községi tisztviselőktől is, —- kijelentem, 
hogy azon nem várt és nem remélt 
esetben, ha bármily téren mulasztást, 
vagy visszaélést tapasztalnék, törvény
ben gyökerező jogomat kérlelhetetlenül 
alkalmazni fogom.

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Mint a vármegyének szülöttje, ebben 

a székházban kezdettem meg közigaz
gatási pályámat. Ebben a díszes köz
gyűlési teremben tettem le első hivatalos 
eskümet a vármegye akkori aranytollu 
főjegyzője, néhai kövecsesi Lukács Géza 
kezébe. Most is fülembe cseng érces 
hangja, amint az eskü szövegét előol
vassa : Én, esküszöm a Mindenható és 
Mindentudó Istenre... Utánamondom :... 
megkezdem szolgálatomat a vármegye 
akkori első aljegyzőjének, a cseh meg
szállás előtti nagy Gömör és Kishont 
vármegye utolsó alispánjának, dr. Fornet 
Gyulának szobájában. Ö volt az én 
tanítómesterem, tanácsadóm, segítőtár
sam, atyai barátom. Sokat, nagyon sokat 
köszönhetek neki. A sors nem engedte 
meg, hogy ezért neki ma itt ebben a 
teremben mondjak köszönetét, de gon
dolatban bizonyára itt van közöttünk 
és a lélek szárnyán küldött hálasza 
vaimra telém nyújtja azt a kezet, amelyik 
e vármegyéért oly sokat és oly becsü
letesen dolgozott.

De megjelennek előttem korábbi nagy
nevű vicispánjaim is, Bornemisza Lász
ló, Lukács Géza, látom jóságos tekin
tetüket, hallom biztató, olykor szelíden 
korholó szavukat, de mindeniknek hasz
nát vettem az életben. Áldott legyen j 
emlékük !
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Gyorsabb a mosási- 
több a szabad i d ő . . .

Ha P e rs ilt haszná! a 
mosáshoz, végtelennek 
tetsző órák fáradtságos 
munkája mind felesle
gessé válik. A Persil 
önműködő m osószer, 
amely a főzés alatt min
den szennyet tökéle
tesen kiold a fehérne
műből.

Magam elé idézem azt a gyászos na
pot, mikor az erőszak kiütötte kezem
ből a vármegye tollát... Kikergetett 
ebből az épületből... Kikergetett a vár
megyéből, ahol születtem, amelynek 
szolgálatára felesküdtem.

Majd egy sötét, gyászos korszak kö
vetkezik... Egyszerre csak a magyar 
igazság fényes napja eloszlatja a sö
tétséget és én újra átléphetem a megye
háza küszöbét... Tisztikarának élén fia
tal alispán vár... Szeretettel fogad... 
Szives szavakat intéz hozzám... és én 
álomszerűén válaszolok.

Magamhoz térek... mert nem álom ez, 
de valóság ! Felveszem a kezemből ki
ütött tollat, dolgozni kezdek, hogy vé
gezzem azt, ami számomra rendeltetett.

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Senki se csodálkozzon azon, hogy 

szubjektív érzéseim érthető és könnyen 
megmagyarázható okokból ennyire ha
talmukba kerítettek. Nem emberi gyön- 
geség ez, de a vármegyét és annak 
népét szerető magyar szívnek őszinte 
megnyilatkozása.

Most pedig amikor szavaimat befeje
zem, hálásan köszönöm az én igen 
tisztelt Barátomnak, az Alispán urnák 
belépésem alkalmával hozzám intézett 
szives üdvözlő szavait, szivem melegé
vel és lelkem becsületességével jelenek 
meg itt, a most megalakult törvényha
tósági bizottság közgyűlésének színe 
előtt és arra kérem, ajándékozzon! meg 
szeretetével és elő egezze nekem meg
tisztelő, értékes bizalmát s dacára an
nak, hogy jelenleg fennálló törvényes 
rendelkezések értelmében hivatali es
kümet a m. kir. Belügyminiszter ur 
előtt már letettem, itt a vármegye kö
zönsége előtt nyugodt lelkiismerettel 
fogadom, hogy feladatomat igyekszem 
mindenkor hiien és becsületesen telje
síteni. Isten engem úgy segéljen !

A szűnni nemakaró tapssal fogadott, 
mély benyomást keltett, meleg íinnepel- 
tetést kiváltó főispáni székfoglaló be
széd után P ájer Já n os  apostoli protono- 
tárius, putnoki plébános köszöntötte a 
putnoki járás közönsége nevében az 
újraéledt vármegyét. Hálás szívvel kö
szöni a Gondviselésnek, hogy ez bekö
vetkezhetett. Hálásan köszöni a Kormány
zónak a visszajuthatás körüli államfői 
fáradozását, köszönetét mond Mussoli- 
ninek és Hdlernek (nagy taps), akik a 
viszakapcsolást lehetővé tették, Darányi, 
Imrédy, gr. Teleki miniszterelnököknek, 
akik a visszacsatolást végrehajtották s 
a honvédség minden tagjának, akik 
bevonulásukkal a felvidéki magyarság 
nagyrészének hazajuttatását minden zök
kenő nélkül, simán lebonyolították. 
Elismerését nyilvánítja Borsod megye 
fő- és alispánjának, tisztikarának és kö- 
zöuségénnk azért, hogy Gömör ügyét 20 
éves csonkaságában támogatták. Üdvözli 
szüiővármegyéje főispáni székében Sól- 
dos Béla dr. főispánt, akinek jóságát és 
szeretetét borsodi főispánsága alatt is 
mindig élvezték. Háláljuk meg azt azzal 
— mondotta Pájer János, — hogy ne
héz munkájában odaadóan támogatjuk. 
Végül a legnagyobb szeretettel köszönti 
20 éves rabságból felszabadult közön
ségét az újjászületett vármegyének és 
kéri, hogy most már együtt dolgozzanak 
és fogadják oly szeretettel a putnoki 
járásbeli magyar testvéreket, mint ami
lyen szeretettel jönnek azok a testvéri 
egybekapcsolódásra. Indítványára a köz
gyűlés a kormányzó előtt a megye hó
dolatának kifejezését, a miniszterelnök, 
a belügyi és felvédéki miniszterek tá
virati utón történő üdvözlését határozta 
el.

Ezt követőleg S zen t-hány J ó z s e f  or
szággyűlési képviselő emelkedett szó
lásra. Beszédében kijelenti, hogy bizo 
nyos elfogódottságot érez a vármegye 
újjászületésénél, melynek politikai éle
téből huszévvel ezelőtt oly tragikus mó
don kellett a magyar törvényhatósági 
bizottsági tagoknak kikapcsolódniok. 
Részletesen ismerteti az eseményeket a 
vármegye temetésétől kezdődőleg s azt 
a munkát vázolja, amit a kisebbségi 
sorsra Ítélt magyarság vezetői végeztek, 
akik a népi politikát állították szembe 
a fúriákkal s a marxizmussal. Ha már 
20 évvel ezelőtt hitet tett a népi és szo
ciális gondolat mellett — mondotta to
vábbá Szent Ivány — úgy most mégin- 
kább teheti ezt. A szociális munka nem 
a karitatív munkát jelenti. Beszél a faji 
kérdésről s itt megjegyzi, hogy a gyo

mokat el kell távolítani. Szól a földbir
tok politikáról. Kronologikus sorrendben 
felemlíti a kérdéseket, melyek a vár
megye születésével összefüggnek. Meg
emlékezik Szontagh Zoltánról, a vár
megye bölcsőjét kovácsoló alispánról, 
kivel szemben a kegyelet, hála és elis
merés adóját Szent Ivány felhívására 
felállással rótta le ezúttal az alakuló 
közgyűlés. Beszél Hevessy László ny. 
főispánról, aki a megszállás alatt első 
sorokban álló harcosa volt a magyar 
ügynek s amikor üdvözli őt, mint az 
Egyesült Magyar Párt megyei elnökét, 
kijelenti, hogy ez a párt mindenben tá
mogatója lesz és rendelkezésére áll a 
vármegyének. Szeretettel üdvözli főis
páni székében dr. Sóldos Bélát, akinek 
könybe lábadt és megreszketett a hangja 
székfoglaló beszédének megkezdésekor, 
bizonyságául annak, hogy nemeslelkü- 
letü, érzőszivii, jó ember. A vármegye 
közönségének bizalmáról biztosítja a fő
ispánt. Beszél a felvidéki szellemről, 
mely olyan lelki struktúra, mely a kor
szerű eszmék befogadására alkalmassá 
teszi az embert. Énnek a szellemnek 
keletkezése nem a bókolások és hajlon- 
gások között történt. Hisz abban, hogy 
az Édesanya megfogja érteni hazakerült 
gyermekeit és hónuk alá nyúl. A felvi
déki szellem az, mely alkotni, csele
kedni késztet a magyarság érdekében 
és javára. Kéri az anyaországból jött 
tisztviselőket és más testvéreinket, hogy

értsenek meg minket. Üdvözli Horváth 
Árpád dr. alispánt (Zajos taps és éljen
zés), akinek sikerült kedves modorával 
és cselekvő erejével szivünkhöz férkőzni. 
Teljes fegyelmezettségünkkel — mon
dotta végül Szent-Ivány — rendelkezé
sére állunk s köszöntöm a magyar föl
támadást !

Szent-Ivány József országgyűlési kép
viselő nagy figyelmet keltő s tapsokkal 
honorált beszéde után Horváth Árpád 
dr. alispán mondotta el feszült figyelem 
közepette minden részletre kiterjedő, 
nagy közigazgatási szaktudásra valló, 
hatalmaserejü, emellett poetikns részle
tekben is bővelkedő, következő alispáni 
expozéját :

Méltóságos Főispán U r !
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Ennek a vármegyének ezeréves múlt

jából felém sugárzó nagy és dicső em
lékeknek és hagyományoknak, ezenkí
vül a mai nehéz időknek kettős súlya 
alatt elfozódva és lelkem mélyéig meg 
hatva szólok itt ma én, az újra szabad 
és újjá éledt Gömör és Kishont várme
gye két évtized megpróbáltatásaiban 
sokat szenvedett közönségéhez.

Ezúttal szól önökhöz először a régi 
nagy Gömörország utolsó alispánja For
net Gyula Is, aki egészségi állapota 
miatt nem jelenhetett meg köztünk és 
aki éppen ezért búcsúzó levelet intézett

Külföldi betéteket incassó végett 
elfogad.

Uj betéteket előnyösen 
kamatoztat.

Átutalásokat olcsón és gyorsan 
y lebonyolít. ' r

Nemzeti Hitelintézet Részvénytársaság fiókja.
Rimaszombat, Deák Ferenc-u. 17.
(volt R o l n i c k a  B a n k  helyisége)
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a tekintetes Törvényhatósági Bizottság
hoz.

Húsz esztendővel ezelőtt szűnt meg 
itt a vármegyei élet, amikor is sötét, 
ködös éjszaka borult a magyar földre s 
a kishitilek sokan már azt hitték, hogy 
nem lesz többet virradat.

De egyszer csak ebben a ködös ma
gyar éjszakában az alföldi rónáról elin
dult egy fehérlovas, kemény magyar 
ujhonfoglalásra. Fegyvert adott újra a 
magyar kézbe és bölcs országosával 
nyugalmat teremtett országában. Majd 
tovább ment, széttörte a trianoni bilin
cseket és Komáromtól—Kassáig, fel a 
vereckei hágóig ősi magyar föld vissza
szerzésével gyarapította országunkat. 
Neki köszönhetjük, hogy ma itt, szabad 
magyar földön, ősi szokásainkhoz híven, 
alkotmányos jogainkat gyakorolhatjuk, 
éppen ezért tisztelettel javasolom a 
tekintetes Törvényhatósági Bizottságnak, 
hogy első ténykedésiinkképen legmélyebb 
tiszteletünk, legöszintébb hálánk és hó
dolatunk kifejezésekép a Kormányzó Ur 
Öfőméltósága életnagyságu arcképének 
közgyűlési termünk részére való meg
festését elhatározni és ez e célból szük
séges intézkedések megtételére engem 
felhatalmazni méltóztassék.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Két évtized után alig, hogy újjászüle

tett ez a vármegye, a kérhetetlen halál 
már is elragadta körünkből az újjáéledt 
vármegye első alispánját, közvetlen hi
vatali elődömet, iglói Szontagh Zoltánt.

Nehéz nekem róla a megemlékezés, 
mert hisz ő engem nemcsak első mun
katársának tartott, hanem őszinte, igaz 
szeretettel fogadott és benső barátjává 
tüntetett ki.

Az alatt a rövid idő alatt, mig vele 
együtt dolgozni szerencsém volt, benne 
az igazi nemes magyar urat, hazáját, 
vármegyéjét és annak népét fanatikusan 
szerető tisztviselőt ismertem meg.

Ö is egyike volt azoknak, akik ébren 
tartották az elnyomás papjaiban a köz
vetlen érintkezés által a magyar nép
ben a jobb és szebb magyar jövő biz
tos öntudatát. Senki nálánál jobban nem 
bízott a magyar feltámadásban, mond
hatnám, hogy valóságos fanatikusa volt 
a magyarság boldogabb jövőjének.

Alispáni állásában lelke meleg szere- 
tetével kezdte meg működését, mindenki 
sokat várt és remélt tőle, mert igazi 
jellemes férfi volt.

A vármegye nagy és értékes hagyo
mányaihoz nemcsak szeretettel, de ke
ményen és kitartóan ragaszkodva vezette 
a vármegyei adminisztrációt és benne a 
vármegye valóban egy legjobb és leghű
ségesebb fiát és a nép áldásos jótevő
jét vesztette el.

Tisztelettel javaslom, hogy az ő nemes 
emlékét jegyzőkönyvünkben örökítsük 
meg és erről özvegyét jegyzőkönyvi ki
vonatban értesítsük.

Hálásan köszönöm mind a magam 
mind a vezetésem alatt álló tisztikar 
nevében Szent-Ivány József, bizottsági 
tag urnák a vármegye közönsége nevé
ben bennünket üdvözlő szavait.

Méltóztassanak meggyőződve lenni, 
hogy mi minden erőnkkel és képessé
günkkel, fáradságot nem ismerve fogjuk 
a vármegyét és közönségének jólétét 
szolgálni.

Őszintén megvallom, tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság, hogy amikor a 
m. kir. belügyminiszter ur Onagyméltó- 
ságának megbízásából elfoglaltam a hi
vatalomat, bizonyos aggodalom fogott el, 
mert mélyen átéreztem a kitüntetés és 
felelőség nagyságát és az ezzel járó fel
adat súlyosságát.

Nem tudom ugyanis, tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság, hogy az én sze
rény képességeim elegendők lesznek-e 
ahhoz, hogy a mai rendkívüli idők rend
kívüli feladatainak meg tudjak felelni, 
úgy, hogy nagynevű elődeimnek kiválóan 
eredményes működését legalább is meg
közelíthessem.

De mert engem minden ténykedésem
ben a Mindenhatóba vetett alázatos ke
resztényi hit, — a keresztény nemzeti 
Magyarország felvirágzása és boldog 
jövője iránti fanatikus bizalom, valamint 
az ősi vármegye évszázadokon át kifej
lődött és bevált önkormányzatával szem
beni szeretet és ragaszkodás vezérelt, 
érzem és hiszem, hogy az Úristen velem 
lesz ebben a munkában, érzem és tu
dom, hogy a tekintetes Törvényhatósági 
Bizottságnak minden egyes tagját'ugyan-

azok az érzések hatják át, ugyanazok 
az elvek vezérlik, mint engem és ha 
ezekben egyek vagyunk, már nem lehe
tünk idegenek egymásra nézve, hanem 
egymás kezét megszorítva haladunk a 
közös célok felé és igy remélhetem a 
tekintetes Törvényhatósági Bizottság 
előlegezendő bizalmát.

Munkámhoz biztatóan int felém ezen
kívül a Főispán ur Öméltóságának 
személyem iránt mindenkor megnyilat
kozott nagyértékii támogatása és a szü 
lővármegyéje sorsát igazán szivén viselő 
közéleti férfinek őszinte segíteni aka
rása.

Mindezek birtokában és mert a veze
tésemre bizoit tisztviselői kar iigybuz- 
góságáról és szorgalmáról meggyőzöd' 
tem, bizakodva folytatom a megkezdett 
munkát.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Hivatali működésemben mindig az 

igazságot kerestem, ez alispáni tényke
désemnek az alapja.

De ma, tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság, az osztó igazság már csak 
egy része a közigazgatásnak, a mai vár
megyei tisztviselő az emberiségen végig 
dúló viharban oda áll a népe közé, meg
fogja a kezét, erősiti a gyengét és meg
védi az eltántorodástól és legfőbb gond
ját képezi a gondozására bízott nép 
erkölcsi és anyagi jólétének az előmoz
dítása.

Ez pedig, tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság, nincsen megirott jogszabá
lyokban, ez benn a szívben van meg, 
a mai közigazgatási tisztviselő tehát 
csak akkor tud igazán eredményesen 
működni, ha képességei mellett még 
megértő, érző, emberbaráti szive is van.

Éppen ezért előttem nem lesz szüle
tés, — rang, — társadalmi állás, — 
osztály vagy felekezet szerinti különb
ség, előttem mindig csak a magyar test
vér fog állani. Nem fogok ismerni ki
csiny ügyet, nagy ügyet, kényes ügyet, 
hanem csak igazságos és a nemzet 
egyetemes érdekeit szolgáló ügyet. (Hosz- 
szantartó taps).

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
A minden körülmények között való 

kötelességteljesités, a feltétlen engedel
messég, a meg nem alkuvó és megkö
zelíthetetlen tisztesség és becsület, a 
közérdeknek mindenek elé való helye
zése akkor is, ha az egyéni, vagy anya
gi áldozattal jár, az alárendeltekkel 
szemben az igazságosság, megértés és 
méltányosság, az elöljárókkal szemben 
való őszinteség és egyenesség azok az 
elvek, amely két követni magamra néz
ve kötelezőnek tartok.

Az alispáni tisztet nem reprezentációs 
állásnak tekintem, hanem szerény, szor
galmas napszámosa és nemcsak első 
tisztviselője, de valóban első munkása 
és szolgája is óhajtok lenni vármegyém
nek, aki színes szavak helyett tettekkel 
és cselekedetekkel akarja a m. kir. 
belügyminiszter ur és a felvidéki mi
niszter ur kitüntető és a tekintetes 
Törvényhatósági Bizottság előlegezendő 
bizalmát kiérdemelni.

A vármegye tisztikara iránt kollégális 
barátsággal vagyok és leszek és remé
lem, hogy önzetlen intenciómat a tiszti 
kar megérti s felelősségteljes munkámban 
osztozva, ernyedellen szorgalommal se
gítségemre lesz, mert csak igy fogom 
tudni vállalt kötelességemet sikeresen 
teljesíteni.

Igen jól ismerem már gyakorlatból is 
a községi jegyzőknek végtelenül nehéz, 
szinte már lehetetlen helyzetét. Ezért 
minden erőmmel azon leszek, hogy az 
a hazafias, értékes és nemzetnevelő 
munka, amelyet ők a közigazgatás leg
fontosabb helyén végeznek, méltóképpen 
honoráltassék.

Nehéz működésében a vármegye jegy
zői kara engem mindaddig a háta mö
gött tudhat és hozzám mindaddig őszinte 
bizalommal fordulhat megsegítésért, — 
amig kötelességét hiven és becsületesen 
teljesiti.

Általánosságban : alám rendelt tiszt
viselőktől és alkalmazottaktól a lelkiis
meretes munkán kívül, a jogkereső kö
zönséggel szembeni egyenlő elbánást, — 
udvarias és előzékeny magatartást kö
vetelek meg s e téren a legkisebb ki
lengést sem fogom megtűrni. És ez al
kalommal még külön is hangsúlyozom, 
hogy a lakosság köréből azokat kell a

leggyengédebb szeretettel támogatni, 
akik arra a leginkább rá vannak szó 
rulva, a védtelen, szegény és járatlan 
embereket.

Szerintem ezeknek az alapelveknek a 
betartása és érvényesítése teremti meg 
a hatósági tekintélyt és annak erejét, 
amelyet a vihar megtéphet, de le nem 
rombolhat.

E tekintetben magam fogok előljárni, 
mert hitem és meggyőződésem, hogy 
vármegyénk népének csak igy tudjuk 
bebizonyítani azt, hogy a magyar vár
megyei közigazgatás a népben él és va- 
óban a közönségért dolgozik és igy 
bizton remélem, hogy olyan egységes, 
összhangzó együttműködés fog kifejlődni 
a megyei adminisztráció és a megye kö
zönsége között, amely minden akadályt 
legyőzve halad a nagy cél, a megcson- 
kitatlan nagy Gömörország újjáépítése 
felé.

Ezek azok a szempontok, amelyek 
engem az alispáni működésemben irá
nyítani fognak.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Ennek az újjáéledt vármegyének az 

útja továbbra is nemes hagyományainak 
az ösvényén kell hogy vezessen, mert 
bár az uj feladatok uj módszereket kö
vetelhetnek, de anélkül, hogy az ut irá
nyát meg kellene változtatni.

A mai vármegye sem vonja ki magát 
az uj eszmeáramlatok hatása alól, de ez 
a klasszikusan magyar köziilet nem is 
követelheti azokat bizonytalan útjaikon, 
hanem az állandó haladásnak az ütemét 
a nemzet érdekeihez méri.

Ebből magamra nézve jövő működé
semet illetőleg azt a következtetést kell 
levonnom, hogy a vármegye adminisz
trációját a modern idők szellemének és 
kívánalmainak megfelelő irányban állít 
sam és azt beágyazva a múlt hagyomá
nyainak televényébe, a tiszta és hami
sítatlan köz- és államérdeket kielégítő, 
a vármegye közönségét szolgáló, az 
erkölcsi és anyagi jólétet előmozdító 
közigazgatást biztosítsam.

Az , alkotmányos kormányzás és az 
önkormányzat lényegének helyes magya
rázata mellett ma már nincs és nem is 
lehet ellentét a központi kormányzat és 
a vármegye között. És ha a ma még 
fennálló pénzügyi korlátozás az autonó
mia jogkörén csorbát is ejt, azt is csak 
az állam egyetemes gazdasági és pénz
ügyi érdekeit szolgáló szanálási prog
ram helyes és célravezető végrehajtása 
miatt volt az adózó polgárság teherbíró 
képességét védve egyetemes, hogy nem
zeti céljainkat megvalósíthassuk, amik 
nek sikeres valóra váltása lehetővé te
szi majd a régi jogok visszaállítását.

Ez a vármegye elsősorban agrárjellegű 
és az országos átlaghoz képest igen 
magas fokon áll mezőgazdasági kultú
rája, ezért a termelés folytonosságát a 
termés értékesítésének biztosítása, a 
mezőgazdasági munkaviszonyoknak mél
tányos és igazságos kezelése legfőbb 
gondoskodásunk tárgyát fogja képezni, 
mert mélyen átérzem mindazokat a ne
hézségeket, melyekkel ma a magyar 
mezőgazdának meg kell küzdenie. Leg
főbb vágyam az lenne, hogy az ország 
és vele e törvényhatóság közgazdasági 
helyzete is minél előbb annyira fejlőd
nék, hogy feleslegessé váljék minden 
korlátozás, minden állami, szociális be
avatkozás, hogy a megye legszegényebb 
embere is önerejéből, saját keresetéből 
tudja biztosítani a maga és családja 
nyugodt megélhetését, kellő élelmezését, 
egészségi- és kulturális szükségletét.

Tudom ezenkívül, tekintetes Törvény- 
hatósági Bizottság, hogy ennek a vár
megyének igen tekintélyes számú és 
mindig hazafias gondolkodású kereskedő 
és iparos osztálya milyen nehéz viszo
nyok közt él, éppen ezért biztosíthatom 
őket, hogy jogos kívánságaik a vármegye 
adminisztrációjában mindig megértésre 
fognak találni.

A megye mezőgazdasági és ipari 
munkásságának életsorsát mindenkor 
különös figyelemmel fogom kisérni, 
annak megjavításához tőlem telhetőleg 
mindent el fogok követni.

A vármegye valamennyi társadalmi 
osztályának érdekét egyformán kívánom 
tehát szolgálni és minden igyekezetem 
az lesz, hogy a társadalmi békét és 
összhangot őszintén előmozdítsam, illetve 
biztosítsam.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Befejezem. Nagy örömök és nagy ve

szedelmek idején elsimulnak az ellenté
tek, leomlanak a válaszfalak s a nagy 
célok közös művelésében egymásra ta
lálnak mindazok, akiknek nagy és szent 
célok tiszta tüze égeti a lelkét.

Ma a lét és nemlét, a nemzeti fel- 
emelkedés avagy irdatlan mélységbe 
zuhanás problémái mellett nem lehetnek 
közöttünk ellentétek, sem válaszfalak.

Akik lelkűkben a hazaszeretet szent 
lángjával a maguk eszközeivel az Isten 
által részükre rendelt posztokon végzik 
rendeltetés szerinti munkájukat, a reme
gés és aggodalmak könnyes pillanatai
ban éppen úgy, mint a nemzeti felemel
kedés napsugaras utjain egymásra talál
nak, egymás keze után nyúlnak és a 
lelkűkben magasra csap fel az a szent 
és tiszta érzés, hogy elsősorban s min- 
denekfelett magyarok és csak magyarok 
vagyunk.

Magyarok ! Árvák Európa népei kö 
zött, de örökösök azon a tájon, amely 
nek szent határait isteni törvény húzta 
meg s amelynek szent határain itt észa
kon — ismét isteni rendelésből — fel
hőkkel ölelkező hegyóriások állanak és 
fognak állni őrt és terelgetik az úszó 
bárányfelhőket, a virágfakasztó tavaszi 
szeleket, a rakoncátlan hegyipatakokat 
éppen úgy, mint a hömpölygő nagy 
magyar folyókat, szent örökségünknek 
arra a részére, ahol terem a tiszta búza 
s ahol áldott magyar kezek dús mun
kája után a világ legizesebb terményei
vel fizet a magyar föld.

Ennek az áldott magyar földnek, Szt. 
István birodalmának, megbonthatatlan 
földrajzi egységét hirdeti a természet és 
az isteni rendelés, csak mi itt élő ma
gyarok ne tudnánk egyek lenni ?

Ne vétkezzünk hát az isteni Gondvi
selés ellen és most, amikor nagy örö
münkben ismét egymásra találtunk, ad
junk hálát az Ur Istennek és legyen ez 
az egymásratalálás örök és igazi test
véri egyesülésnek az alapja.

Ünnepeljünk, hiszen a magyar fele
melkedés csillaga elérhetetlen magas
ságban ragyog és ontja szelíd fényét, 
amelynek sugárzásában összefonódott 
lélekkel ünnepelhet minden igaz magyar.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Van egy régi, kedves gömöri legenda, 

amely szerint a gömöri levegőnek olyan 
csodálatos és lelkesítő hatása van, hogy 
aki ezt igaz szeretettel szívja magába, 
annak a lelke előbb utóbb valami ma
gasztos eszmének varázslatába kerül, 
aminek azután egész életén át tántorít 
hatatlan és hűséges munkása és har
cosa lesz.

Én igaz szeretettel szívtam a gömöri 
bércek balzsamosan tiszta levegőjét, igy 
az én telkemet is megfogta egy magasz
tos eszmének, a magyar egységnek, a 
magyar egymásratalálásnak varázsereje.

Ennek a fenkölt eszmének akarok én itt 
tántoríthatatlan munkása lenni és ehhez 
kérem az Ur Isten végtelen kegyelmét, 
a főispán ur és a tekintetes Törvény- 
hatósági Bizottság nagyértékü támoga
tását.

Az általános tetszést kifejező tapsvi
harral fogadott értékes beszéd végezté
vel dr. Halász István vmegyei 11 od 
főjegyző felolvasta dr. F őm et Gyula, a 
régi Gömör- és Kishont vármegye utolsó 
alispánjának világtalansággal súlyosbí
tott napjaiból a közgyűléshez intézett 
megható üdvözlő levelét, melyben teljes 
tárgyilagossággal leírja a csehmegszállás 
s a vármegye tisztikarának Putnokra 
történt kényszerült távozásával a magyar 
megye és közigazgatás megszüntetésé
nek körülményeit is.

Látható meghatódottsággal hallgatta 
és fogadta a közgyűlés Főmet nyug. 
alispán levelét s elhatározta régi alis
pánjának távirati üdvözlését és köszö
netének kifejezését.

Határozattá vált vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó ur Öfőméltó
sága arcképének a vármegyei székház 
számára történő megfestése s az iránti 
intézkedések megtételével az alispánt 
megbízták.

Ugyancsak elhatároztatott Szontash  
Zoltán elhunyt érdemes alispánunk ér
demeinek és emlékének jegyzőkönyvi 
megörökítése s erről az özvegynek jegy
zőkönyvi kivonattal értesítése.

Ezután H evessy László ny. főispán 
emelkedett szólásra. Meleg szívvel üd
vözli az alakulás napjának eljövetelével
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a vármegye újjászületését, feltámadását, 
szívből köszönti az egész törvényható
ság nevében dr. Horváth Árpádot, a ki
való és közszeretetben álló alispánt s 
indítványára elhatározta a közgyűlés, 
hogy az elhangzott szép beszédeket tel 
jes terjedelmükben az utókor számára 
jegyzőkönyvileg megörökítik.

Sóldos Béla dr. főispán, törvényileg 
megillető joga alapján, dr. Batta Pál 
feledi ügyvédet, a régi vármegyének ér
demes tiszteletbeli tiszti alügyészét tisz
teletbeli főügyésszé, Bartáky János dr. 
megyei aljegyzőt és Zmeskall Aladár dr. 
putnoki szolgabirót tiszteletbeli föszol- 
gabirákká nevezte ki s közülök a jelen
levő két utóbb nevezett a hivatali esküt 
a közgyűlés szine előtt nyomban le is 
tette, minek megtörténte után főispán 
rendelkezésére az egyes bizottságok meg- 
alakithatása végett szükséges választá
sokat ejtették meg s miután a bizottsá
gok tagjait 81 — 81 szavazattal törvénye
sen megválasztottaknak jelentette ki s a 
törvényhatóság munkájára Isten áldását 
kérte, a főispán a délután 2 óra 25 
perckor végződő közgyűlést befejezett
nek nyilvánította.

A közgyűlést a Polgárikör kf rthelyi- 
ségébeti mintegy százteritékíi közebéd 
követte.

*
Lélekemelő, szivek érzéshurjait 

megszólaltatóan szép volt ez a 
gömöri magyarság életében nagy
jelentőségű eseményt képező köz
gyűlés, amelyből az igazi szeretet 
és őszinte megbecsülés melengető 
fénye sugárzott a vármegye fel
ügyeletére, irányítására és vezeté
sére hivatott Sóldos Béla dr. főis
pán és Horváth Árpád dr. alispán, 
e két kiváló férfiú, jeles közigazga
tási szakember felé.

Hisszük, sőt bizonyosra vesszük, 
hogy az ö élenállásukkal a várme
gye mindenben és mindenkor azon 
a meggörbithetetlen egyenes utón 
halad, mely a vármegye közönsé
gének jólétéhez és jövőbeli boldo
gulásához, az önálló magyar ál
lameszme, a nagy magyar biroda
lom megvalósításához, az élettel 
telitett népi- faji- és szociális gon
dolat érvényre jutásához, az egész
séges magyar nemzeti életlehető
ségek százszázalékos kiaknázásá
hoz vezet. ml.

Ismét zavartalanul üdülhetünk a
Magas Tátrádban

Kitűnő vasúti és autó-összeköttetés. 
Szobafoglalás. -  Vizűm. - Felvilágosítás: 
Tátrai fürdők vezérképviselete Bu
dapest, V. kér. Vigadó-utca 4.

Nagysikerű évzáróvizsga a 
mezőgazdasági szakiskolában,
A rimaszombati m. kir. téli gaz

dasági iskola mezőgazdasági szak
osztálya Péter-Pál napján tartotta 
meg az iskola nagytermében év
záróvizsgáját. A nagyszámú érdek
lődő közönség soraiban megjelent 
Fodor Jenő felsőházi tag, az OMGE 
alelnöke, vitéz Bányász Gyula ez
redes, városparancsnok, dr. Mihalik 
Dezső várni, főügyész és Halász Sán
dor vármegyei gazd. felügyelő, Er
dős Béla rendőrkapitány, Korponay 
Géza plébános, Baráth Károly ev. 
lelkész, Stolczjenő közbirtokossági 
titkár és dr. Szilassy Béla állam
titkár megbízásából Beinrohr Dezső 
losonci főispáni megbízott. A vizs
gát a földművelésügyi minisztérium 
megbízásából Sebestyén Jenő, a 
putnoki mezőgazdasági iskola igaz
gatója vezette. Dr. Machnyik An
dor az intézet kiváló és tudós ve
zetője üdvözölte a vendégeket, 
majd megkezdődött a 17 végzett 
növendék vizsgája.

Mindannyiuk feleletei azt bizo

nyították, hogy a tanfolyam kitűnő 
tanári kara egy félév alatt szak
avatott munkát végzett és nagysze
rűen kiképzett „aranykalászos gaz
dákat" küldött ki az életbe. Ezt az 
uj gazda szellemet bizonyította az 
ifjúsági gazdakör záróünnepélye is. 
Felemelő érzéseket keltett Ozdinecz 
György szlovákanyanyelvü tanuló 
előadása, aki a szlovák-magyar 
összetartást hirdette. Sebestyén Jenő 
igazgató nagy dicsérettel emléke
zett meg az intézetnek nehéz kö
rülmények között végzett munká
járól, amely a magyar föld és a 
magyar haza javára válik.

Dr. Machnyik igazgató megható 
szavakkal búcsúzott el hallgatóitól, 
akiknek köszönetét Fodor Béla, az 
ifjúsági gazdakör elnöke tolmácsolta. 
A vizsga keretében nagy tetszést 
aratott az énekkar szereplése, va
lamint a precízen keresztül vitt 
torna- és leventegyakorlatok. A 
vizsga közönsége azzal a nyugodt 
érzésekkel távozott, hogy a rima- 
szombati gazdasági iskola hivatása 
mihamarabb túlnő azokon a kere
teken, amelyek között feladatát ed
dig is maradéktalanul betöltötte. 
Ennek első lépcsője, hogy ez évtől 
kezdve a mezőgazdasági téli is
kola már kétéves tanfolyammá bő
vül. Az évfolyamok minden év no
vember elején kezdődnek és már
cius hó közepén elméleti záróvizs
gával nyernek befejezést.

Tiszta, olcsó

a S P L E N D I D  szálló
IV. Magyar-u. 34.

(Muzeuni és Egyetem közelében.) Folyóvizes
szobák 3 pengőtől. Központi fűtés.

H Í R E K
Csüggedőkhöz.

Ne veszítsd el hited, reményed éledjen, 
mint esőben fürdő tikkadt v irág szirma ; a 
gondterhes élet tövises tarlóin barázdát h»- 
sitni karunk nem-e b írn a !?

Életre teremtve nem halál a sorsunk, tet
tekre hívogat az alkotó munka ; versengve 
dolgozzunk, ne legyen közöttünk egy sem, 
ki életét gyáván már megunta.

Letargikus álmunk bódultsága ködén tűz
zön keresztül a munka napsugara ; félre a 
restséggel, dolgozzunk serényen, ne legyen 
éltünknek szántatlan ugara.

Ne bizzunk mi másban, saját erejére, 
eszére, karjára  támaszkodjék ki-ki és ha 
egyek leszünk, nem vehetnek erőt s nem 
győzhetnek rajtunk a poklok kapui.

A jog a fegyverünk, pajzsunk meg a tör
vény, vértelen harcunknak a célja a béke, 
annyi kálváriás szenvedések után számítha
tunk mi is talán m eg érté sre ...

Ne veszítsd hát hited, reményed, éledjen, 
mint súlyos betegé uj napvirradatra, a te
remtő munka békés, szent harcával szebb 
jövő virrad majd a szegény m agyarra.

Kinevezés. A ni. kir. belügyminiszter 
Olekszik Ferenc dr. oki. középiskolai 
tanárt Qömör- és Kishont vármegye 
fölevéltárosává kinevezte.

Kitüntetés. A kormányzó a m. 
kir. miniszterelnök előterjesztésére 
Rátz Jenőné vöröskeresztes gon
dozónőnek, ki a „Magyar a ma
gyarért" mozgalom munkabizottsá
gában városunkban is fáradhatat
lan tevékenységet fejtett ki, a Ma
gyar Vöröskereszt érdemérmét ado
mányozta.

Vitézi eskütétel. Istók Elemér, 
városunk szülötte, szkv. hadnagy, 
a Salgótarjáni Kőszénbánya r. t. 
tisztviselője, salgótarjáni lakos jun. 
25-én tette le Balassagyarmaton a 
Nógrádmegyei vitézi székkapitány
ságnál a vitézi esküt. Az Országos 
Vitézi Szék egyben kinevezte a
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Vagy a TELEPFELÜGVF.LÖSÉO a helyszínen.

salgótarjáni járás vitézi hadnagyává. 
Mint tényleges állományú s a volt 
m. kir. 16. honvédgyalogezrednél 
szolgálatra beosztott zászlós, 1916. 
őszén, tizenhét éves korában ment 
ki a harctérre s előbb a román, 
majd az olasz harctéren, állandóan 
ezrede kötelékében, a háború vé
géig teljesített arcvonalbeli szolgá
latot. Szolgált a Nemzeti Hadsereg
ben is, a trianoni békeparancs ka
tonai rendelkezései folytán azonban 
nyugdíjazását kérte, miután sikerült 
jelenlegi munkahelyén elhelyezked
nie. Szives jókívánságainkkal kö
szöntjük vitéz földinket.

Halálozás. Kerekes Istvánná szül. 
Vasok Valéria 54 éves korában junius 
hó 29-éti városunkban hosszú szenvedés 
után elhalálozott. Halálát férjén, Kere
kes István helybeli iparos polgártársun
kon kivlil fia, Kerekes István áll. elemi 
iskolai tanító gyászolja.

Rimaszombat megyei város.
A „Budapesti Közlöny" jun. 29-iki 
számában jelent meg a kormány 
rendelete, amely szerint Beregszász, 
Érsekújvár, Léva és Rimaszombat 
nagyközségek folyó évi julius hó 
15-töl a megyei városok közé so
roztainak. Á hirt, melyet már a 
rádió junius 28-án közölt, városunk 
lakossága örömmel fogadta.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett édes

anyánk, illetve nagyanyánk elhalálozása a l
kalmából mély fájdalmunkat akár írásban, 
akár szóban részvétükkel igyekeztek enyhí
teni és azoknak, kik a végtisztességtételén 
megjelentek, ezúton mondunk köszönetét.

Rimaszombat, 1939. junius hó 30.

Hizsnyan Béla és családja.

*Szlovákiába utazók vizumát (vidé
kieknek utánvéttel) és minden fürdő- 
ügyét soronkiviil intézi el a Tátra Iroda, 
Budapest, V., Vigadó ucca 4.

A városok és vármegyék országos 
mentöegyesülete legutóbbi közgyűlésén 
dr. Sóldos Béla főispánt további három 
esztendőre újból elnökévé választotta.

Találtatott egy esernyő és egy drb. 
kalap. Igazolt tulajdonosaik a helybeli 
rendőrkapitányságon átvehetik.

A községi strandfürdő meg
nyitása. Értesítjük Rimaszombat 
közönségét, hogy a községünk ke
zelésébe vett rimái s t r a n d f ü r d ő  
teljesen átépítve s 16 kabinnal és 
ruhatárral felszerelve folyó évi jul. 
hó 3-án megnyílik. A jegyárakat 
igyekezett a strand intézősége a 
kiadásokhoz mérten a lehető leg
alacsonyabban megállapítani, igy a 
felnőtt személyi és napi jegy 30 
fillér, mely árban a ruhatár hasz
nálat, értéktárgy megőrzés, kabin- 
dij stb. bennfoglaltatik. Katona, le
vente, tanuló és gyermek napijegy 
ára 10fillér. Bérletek: egész idényre 
gyermek, tanuló, levente és kato
nák részére 2 P. 50 fillér, felnőt
teknek 6 pengő. Családi jegy 10 
pengő, családtagok alatt csak szi
gorúan vett családtagok értetnek.

Feleden megalakult a MOVE. Junius 
hó 17-én tartotta alakuló közgyűlését a 
MOVE feledi csoportja. A megjelenteket 
a MOVE központi szervezetének nevé
ben Hisz József köszöntötte, ki lelkes 
beszédben emlékezett meg a MOVE 
múltjáról, ismertette annak célját, jelen
tőségét. A nagy tetszéssel fogadott 
ismertető után sor került a tisztikar 
megválasztására, mely a következőkép

pen alakult. Diszelnök : Dr. Horváth 
Béla főszolgabíró, elnök: Mérész Győző, 
társelnök : Pék László, alelnök : Köhler 
József, főtitkár: Szilvássy Emil, ügyvezető 
alelnök : Dr. Boross Zoltán, titkár: 
Pásztor Sándor és Köhler Gyula, pénz
tárnok : Zsigmond Béla, ellenőr: Gaál 
Imre, orvos: Dr. Simon Dezső, szertá
ros : Gaál József lettek. A közgyűlés a 
tisztikar megválasztását egyhangúlag el
fogadta s utána pedig a választmányi 
tagokat választották meg. A mindvégig 
lelkes hangulatban folyó gyűlést a Ma
gyar Hiszekeggyel fejezték be. (pá)

Gömör a Magyar Házakért. Az
Egyesült Magyar Párt gömöri gyűjtése 
a szlovákiai Magyar Házakra 7290 pen
gő eredménnyel zárult.

Gömörmegye bekapcsolódása az 
Országos Vendégforgalmi Szövetség 
be. Budapesten már régebben megala
kult az Országos Magyar Vendégforgalmi 
Szövetség (OMVSz, Budapest, Hunyadi 
u. 1.), amely a kisebbjövedelmü em
berek nyaraltatását vette programjába 
„fizető vendég" alapon. A Szövetség 
gömörmegyei beszervezését Szakáll Zol
tán pártfőtitkárra bízta, aki nagy buz- 
lommal eddig már 12 gömörmegyei 
helységet állított be a Szövetség keietébe. 
Ezek a helyek : Rimaszombat, Rozsnyó, 
Putnok, Csizfürdő, Lévárt fü rdő , Vür
g éd é , Ajnácskő, Serke, Aggtelek, Gömör- 
hosszuszó, S ö reg  és  P elsőcardó. Az e 
helyeken való nyaralást Szakáll Zoltán 
szövetségi osztályigazgatónál (Rima
szombat, Egyesült Párt) és a fentneve- 
zett községek helyi megbízottjainál lehet 
kapni.

Óvodai záróiinnepély. Az iskolai 
záróünnepségek mindenkor kedves és 
megható esemény számba mennek. Kö
zöttük azonban a legszebb élmény az 
„ovodai majális", amely vasárnap folyt 
le a Széchenyi-kert árnyas fáktól öve
zett köröndiében, nagyszámú érdeklődő 
közönség előtt. A városi kisdedóvó 
mintegy 100 kis növendéke zeneszó 
mellett vonult ki a vizsga színhelyére ifj. 
Zemlényi Gyuldné óvónő vezetése mel
lett. Már maga a menet is különlegesség 
volt, amint „az ennivaló" kis csöpségek 
stilizált ruhácskáikban a zeneszóra tip- 
pegtek. A kis Jézuskától, a magyar hu
szár tisztig elevenedtek meg a bájosan 
előadott vizsgaszámokban a meseala
kok. A kitűnő „Margit néni“ kezemun- 
káját dicsérték a kisfiúk és csöpp lá
nyok ügyes táncai és szavalatai. A sok 
kitűnő kis szereplő közül talán Vicidn 
Nörika nevét emeljük ki, aki a legtöb
bet és legbátrabban szerepelt és ugyan
csak ő vett búcsút a szeretett óvónőtől, 
akit tanítványai virággal halmoztak el. 
A város nevében S iposs J ó z s e f  helyettes 
városbiró mondott forró köszönetét ifj. 
Zemlényi Gyuláné Vályi Margitnak azért 
a türelmes s fáradhatatlan, magyar szívvel 
és lélekkel végzett munkásságáért, ame
lyet a cseh megszállás nehéz éveiben 
és a felszabadulás utáni átmeneti idő
szakban a népművelés terén látható 
sikerrel és eredménnyel végzett el. (j.)

B élyeggyűjtők!
Megvételre keresek bélyeggyüjteményeket,

tömegbélyegeket,
levelezéseket, levéltárakat. Nagyobb téte
lek megvételére személyesen odautazom. 
Levélbeli megkeresések Kósa Gábor, Tu
rul könyvkiadó igazgatója, Budapest, V., 
Fáik Miksa utca 10.

Uj iparigazolványok kiadásának 
felfQgesztése tárgyában rendelkezik az 
5850/1938. sz. miniszteri rendelet, mely 
nyitva hagyta azon kérdést, hogy mi 
az eljárás, ha az iparos vagy kereskedő 
meghal és az özvegy folytatni kívánja 
az ipart. Erre vonatkozólag az iparügyi 
miniszter a 85.175/1939 és 12.681/1939 
Ip. min. rendelet alapján az özvegy 
kérheti az ipartörvény rendelkezéseinek 
betartása mellett azt, hogy az elhunyt 
férje üzletét tovább folytathassa. Vagyis 
az özvegy rendes utón folyamodnat
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az 1. fokú iparhatósághoz az iparért 
s azt külön miniszteri engedély nélkül 
megkaphatja. Az özvegyen maradt férj 
hasonlóképpen kérelmezheti az iparjo- 
gositvány kiadását, amennyiben elhunyt 
felesége nevére szólt az ipar.

A Rimaszombati Bank. előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

M. Klr. postahivatal közli a távbe
szélő előfizetőkkel, hogy a vidéki táv
beszélő betűrendes névsor legközelebb 
1939. év vége felé megjelenik. — Min
den vidéki távbeszélő előfizető — a 
budapesti egységes hálózatba bekapcsol
tak kivételével — a vidéki távbeszélőnév
sort díjtalanul kapja meg annyi példány
ban, ahány állomása (föáll., fővezetéke) 
van. A mellékállomások után díjtalan 
névsorpéldány nem jár. A mellékállomá
sokhoz szükséges névsorok árát meg 
kell téríteni. A megállapítandó árért 
bárki megkaphatja a távbeszélő névso
rokat. — A vidéki távbeszélő betűrendes 
névsorok mellett szaknévsor nem kerül 
kiadásra. Szaknévsor helyett e névsor 
mellett azzal összefűzve „Útmutató" 
címmel hirdetési melléklet jelenik meg. 
— Az „Útmutató" nem szaknévsor. 
Könnyebb megtalálás céljából azonban 
a hirdetések és beiktatások főbb cso
portokba osztatnak be. — A betűrendes 
névsorba, valamint az „Útmutatódba 
hirdetéseket, illetve beiktatásokat kizá
róan „A m. kir. postaszemélyzet jóléti 
alapítványának Hirdető irodája" vehet 
fel. —- Az 1939. évi október havi kiadású 
vidéki távbeszélő betűrendes névsorban 
és „Útmutatódban közlendő hirdetések
re vonatkozó megrendelések átvétele 
céljából a hirdető iroda megbízottai 
távb. előfizetőket legközelebb fel fogják 
keresni. A Budapestről kiküldött kül- 
tisztviseiők arcképes igazolvánnyal van
nak ellátva. Ez az arcképes igazolvány 
piros vászontokba van kötve. A tok 
külsején arany nyomásban „A m. kir. 
postaszemélyzetének jóléti alapítványa 
(Hirdető iroda)" kitétel látható. Az 
igazolvány lapjai sárga alapnyomásu 
papirosból készültek. Az igazolvány hó

napról-hónapra meghosszabbittatik. — 
A távbeszélő előfizetőket kérik, hogy 
a k i k ü l d ö t t e k  személyazonosságáról 
esetről-esetre meggyőződést szerezzenek, 
mert esetleges károsodásért a jóléti 
alapítvány Hirdető irodája felelősséget 
nem vállal. — A beiktatások és hirde
tések diját a m. kir. postaszemélyzet 
jóléti alapítványa Hirdető irodája részé
ről megrendelések átvétele céljából ki
küldött tisztviselőknek lehet kifizetni. 
A kiküldötteknél ki nem egyenlített di
jakat a Hirdető iroda 30655 sz. posta 
takarékpénztári csekkszámlájára csekk
befizetési lapon, vagy pedig az arcképes 
igazolvánnyal felszerelt pénzbeszedök- 
nek kell kiegyenlíteni.

A magyar városok Szövetségének 
közgyűlése. Folyó hó 17-én délután 
tartotta meg rendkívüli közgyűlését Kas
sán a magyarországi Városok szövet
sége. Az Unnepies kongresszuson 53 
város 257 képviselője vett részt. — A 
városok kongresszusán és Kassa város 
uj polgármesterének ugyanakkor tartott 
ünnepélyes beiktatásán dr. Gabonás 
János jegyző vett részt Rimaszombat 
képviseletében.

Zászlóavatás Gesztetén. Gesztetén 
az elmúlt vasárnap avatták föl a köz
ség uj zászlaját, amelyet a falu ifjúsága 
a régi Szűz Mária-zászlóból alakított át. 
Az ünnepi szónoklatot ár. Csák Géza 
ügyvéd, az Egyesült Párt feledi járási j 
elnöke és Szakáll Zoltán pártfőtitkár 
tartották.

Nemzeti munkatábor városunkban.
A Rima megkezdett szabályozási mun
kálataival kapcsolatban dr. Sóldos Béla 
főispán előterjesztést tett illetékes hely
re aziránt, hogy a nemzeti munkatábor 
egy csoportja a nyári hónapokra ide 
osztassák be. A tábor országos parancs
noka vitéz Szinay Béla altábornagy f. 
hó 26-án megjelent városunkban s az 
arra hivatott tényezőkkel tárgyalást 
folytatott a 80 főből álló csapat elhelye
zése tekintetében. Julius hó 1-én érke
zik a főiskolások csapatja városunkba 
és az osgyáni vasúti hídnál kezdik meg 
a Rima szabályozásának földmunkáját. 
A város által nyújtandó támogatás mi
nimális, — atnenyiben csupán a főzéshez

tűzifa és a fekhelyekhez szükséges szal
ma mennyiséget igénylik — mert ma
gukkal hozott táborokban fognak lakni, 
katonai élelmezésben részesülnek, ezzel 
szemben a 10 heti tartózkodás alatt 
végzendő munkájuk 8—10.000 pengőre 
értékelhető. — Felhívjuk a város kö 
zönségét a csapat szeretetteljes támoga
tására és az általa rendezendő műsoros 
tábortüzek látogatására.

S P O R  T.
F O O T B A L L .

TMSC-RPS 2:1 (1:1). — Biró:Jam- 
nicky.

Egyenlő erők gyenge színvonalú küz
delme Péter és Pál napján. A nagy 
meleg károsan befolyásolta a játék ki
alakulását. Egyedül a szép gólok hatot
tak üditőleg. Góllövők : Csák és Kresnye 
illetve Dobó.

B I R K Ó Z Á S .
Szombaton julius 1-én este 7 órai 

kezdettel érdekes birkózómérkőzés szín
helye lesz a Polgárikör gyönyörű kert
helyisége : a RPS fiatal birkozógárda 
fogja összemérni erejét a Szegedi Va
sutas Sport Klub kitűnő birkózóival. A 
mérkőzés bizonyára nagy közönséget 
fog vonzani.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Hirdetmény.
Az Iparos és Kereskedők Hitelinté

zete rimaszombati bej. cég Igazgatósága 
közhírré teszi, hogy a közgyűlés az in
tézet felszámolását mondotta ki, miért 
felhívja az intézet összes hitelezőjét, hogy 
a keresk. törv. 249. §-a értelmében az 
intézettel szemben fenálló követelései
ket jelen hirdetmény közzétételétől szá
mított 6 hónap alatt jelentsék be és 
pedig az Intézetnek Rimaszombatban a 
Hunyadi u. 1. számú házban lévő helyi- ; 
ségében. Igazgatóság.

Kiadó lakások.
Egy irodának is igen alkal
mas, csinos kétszobás gar
zon lakás és egy nagyszo
bából, konyha, kamrából 
álló lakás Rimaszombatban, 
Deák Ferenc-ulca 17. sz. alatt

azonnal kiadó.
Bővebb felvilágosítás Má r k u s  
László hatósági biztosnál nyerhető.

Egy jó házból való 2—3 
gimnáziumot végzett fiú

t a n u l ó u l
felvétetik G é m e s  Béla
divatárukereskedésében.

Jön ! Jön !
Országos hitű

Pikard és Eötvös nagy cirkusz
érkezik 60 személy 40 ló, fővárosi mű 
sor. Bővebbet a plakátokon. A fenti cir 
kusz nem csak hirdei, hanem produkál 
is. Kéri a szives pártfogást

Eötvös és Pikard
igazgatók.

Augusztus elsejétől lehetőleg Új
telepen

teljes e llátást
keres kertes udvarban külön be 
járatú szobával. Mezei, Dobóca 
állomás.

Egy jó karban levő

teljes ebédlő eladd
„ Tamásfalvi-u. 7.

RÁBELY KÁROLY Hl
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

Rimaszombat, Horthy Miklós tér 9. szám.
Alapittatott
1872-ben

rfzléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv 
kötészeti munkát. Müveket, tábtáza- 

-- tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat
ványokat, esküvői, mulatsági és más 
alkalmi meghívókat, eljegyzési kár
tyákat, névjegyeket, gyászjelentése

ket, koszoruszalag, falragaszok nyomását stb. stb.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott RAbaly Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


