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A végtelen Idő szakadatlan menetelésében új, járatlan útra lépett 
s vele együtt mi is átléptük az ismeretlen új ut kezdő határmesgyé- 
jét: ujesztendő virradt reánk.

A Szilveszter-esti elmélyedés hangulata még ott vibrál lelkűnk
ben, mikor reszkető kezünkkel átforgatjuk a vadonatúj kalendáriu
mok gyüretlen lapjait s a semmiségbe tűnt ó-esztendőben való csaló
dások elfeledésével, hittel, bizakodó reménységgel állunk az ismeret
len jövendőbe vezető nagy ut első szakaszának kezdetén.

Hittel, hogy megbünhődtük már a múltat és jövendőt s a meg
próbáltatások és szenvedések kelyhének kiürítése után szebb élet 
hajnala virrad reánk. Bizakodó reménységgel, hogy annyi évek ten
ger szomorúságának elmúltával megáld az Isten és hoz reánk vig 
esztendőt.

Nem hejehujás vigságot, melynek muzsikás levegőjében nem hajt 
szárba a Gond magja s nem leveledzik ki a Bánat és az alkotó 
munka fája sem zöldül, hanem vigságot, melynek melege felszántja 
a sírástól fénytelen szemek könnyeit, az élet pírját visszavarázsolja a 
beesett fakó arcokra s a gyötrelmek helyébe a megelégedettség csi
ráit fakasztja életre abból a televényből, amelyen az élniakarás sar- 
jadzó, gyenge vetését mindig féltő gonddal védtük, fagytól, dértől, 
napperzseléstől, szelek tépésétől,

Hogy ezt elérjük, hogy az ujesztendő ránk köszöntével soha 
meg nem fogyatkozott hitünk, jobb élettel kecsegtető reménységünk 
mind valóra váljon, nem szabad, hogy a sors kénye-kedvére bízva 
magunkat, lecsüggesztett fővel, összetett kezekkel, az elfásultságtól, 
lelkinyomottságtól megroggyant térdekkel, ide-oda csámpázó lábakkal 
botorkáljunk az uj utón, lassan előre.

Nem szabad, hogy a megpróbáltatások tüzében elégjen lelkünk, 
a szenvedések kínjaiban elernyedjen izmunk s testünkben a csendes

Rimaszombat magyar társadalmát és azon keresztül az egész 
szlovenszkói magyar közéletet pótolhatatlan veszteség érte: szellemi 
életünknek egy kimagaslóan értékes vezéregyénisége, dr. Veress Samu 
iró, nyugalmazott gimnáziumi igazgató, számtalan kulturális egyesület 
vezetőségi tagja, félszázadot meghaladó áldásos tevékenység után 
karácsony első ünnepén visszaadta nemes lelkét Alkotójának, mély 
gyászba borítva gyermekeit, rokonságát, akik hónapok óta aggódó 
szeretettel vették körül betegágyát, ahonnan az utóbbi hetek során 
már egyre lesujtóbb és fájdalmasabb hirek érkeztek. Egy messze- 
világitó szövétnek fényt és meleget egyaránt sugárzó lángja szunnyadt 
el a hetvenhat éves kulturharcos utolsó sóhajtásával, egy mesterien 
hangszerelt és mindenkor harmonikusan, ércesen és magyarul hangzó 
lant csendesedett el örökre és egy mindenkor szeplőtelenül tiszta, a 
magyar igazságban rendületlenül bízni tudó toll maradt gazdátlanul 
annál a ravatallá lett betegágynál, ahol a gömörí kulturális mozgal
mak félszázadon át irányítást, ösztönzést, lelkesedést adó szellemi 
vezére utolsót álmodott s ahová hívőinek, barátainak, tanítványainak, 
kartársainak és küzdőtársainak nagy serege járult a mélyen lesújtó 
gyász hírére, hogy búcsúzóul elhelyezze koporsója mellett a soha el 
nem múló hála, a sirontul is továbbélő kegyelet és enyhülést adó 
emlékezés drága virágait.

Dr. Veress Samuval a magyar tanártársadalom egyik kimagas
lóan értékes reprezentánsa távozik az élet tündérkertjéből, aki típusa, 
megszemélyesitője volt az igazi magyar professzornak, aki nemcsak 
a katedrán, hanem a társadalmi élet minden vonatkozásában egy
aránt tanítómester, a haladás fáklyavivője, a művelődés szószólója, a 
magyar kultúra fölkent papja, a nemzet igazi napszámosa, szóval

halódás bacillusai végezzék őrlő munkájukat. — A nagy alkotások 
hassák át lelkünket. Munkakedvünket szítsa lobogó lángra az öntu
datos élet erősen zúgó szele. Közös érdekeink megvédését, megélhe
tésünk biztositását, az igazi béke elérését, egy szebb, jobb emberi 
élet megvalósítását célzó munkásságunkban legyünk mindenen felül
emelkedő jóakarással összefogók, egységesek; a dolgozó karok pulzusa 
verjen egyszerre és együtt dobogjon minden szív , mikor a mi 
ügyünkről van szó.

A helyzetkép, melyet a ránk köszöntött ujesztendő felvirradt első 
napjának fénye megvilágít, végtelenül szomorú. Nyomorúság fekete 
réme szakadt a földre. A szegénység poshadt szaga, a békétlenség, 
irigység és önzés átláthatatlan köde üli meg az egész világot. Az 
önös hatalmi érdekek megvédésében az emberi jogok letiprásától 
sem visszariadók igazságtalanságát sínylik a népek s az elégületlen- 
ség már-már tetőfokra hágott ott is, ahol eddig kifogyhatatlan volt 
a bőség minden jóval telitett szarúja.

De mint semmi az ég alatt, ez sem lehet örök. Ennek is meg 
kell szűnnie s a kerékfordulás elmélete szerint minden rosszra jónak 
kell következnie.

Ha nagy és igaz emberi szolidaritással egységesek leszünk, ha az 
erősebb támogatja a gyengébbet, hogy el ne tévedjen az Élet út
vesztőjében s ne veszítse el erejét a verejtékes munkában és ne 
sebezze meg talpát a göröngyös utakon haladó menetelésben, — 
akkor, óh, akkor az újév virradatán igaz reménységgel tekinthetünk 
az Idő kapujának küszöbét átlépő ujesztendő elé s a mindent össze
kapcsoló szeretet erős láncát a lelkijóság üllőjén szilárddá kovácsolva 
s igy szerető embertestvérekké összeláncolva jóakaratúakká összeforrva, 
eljutunk, minden kétséget kizáró bizonyossággal eljutunk a megér
tés és igazi béke tedeumos templomába.

ihletett apostol tud ienni s tudását közkincsnek tekinti, amelynek 
gazdag tárházából kétkézzel szórja a kincseket, nem törődve semmit 
a múlandó földi javakkal. Kezei alól generációk kerültek ki s a ta
nítványok sorában nincs egy sem, aki hálás emlékezéssel ne gondolna 
dr. Veress Samu irodalomtörténeti óráira, amelynek minden perce 
elmuihatatlan emlékként él a mesterüket rajongásig szerető tanítvá
nyok szivében. Ezek az órák alakították, formálták és fejlesztették 
tovább azokat a nemes érzéseket és tulajdonságokat, amiket a szülői 
házból hoztak magukkal a magyar diákok a rimaszombati protestáns 
főgimnázium ősi falai közé. Félszázadot élt le a Gondviselés kegyel
méből Rimaszombatban dr. Veress Samu s ez a hasznos munkának 
szentelt ötven év az első perctől a felhők közé röppenő utolsó sóhaj
tásig a közélet szolgálatában telt el. Gömörmegyének, de különösen 
Rimaszombatnak kulturális, irodalmi és művészeti életét e félszázadon 
át dr. Veress Samu alkotóereje, tehetsége és lelkesedést plántáló 
munkaszeretete csillogó arányszálakkal szőtte be. A munkatársaknak 
hatalmas gárdáját nevelte föl ezalatt a félszázad alatt, egy olyan gár
dát, amelyre nyugodtan bizhatja annak a nemzetépitő munkának foly
tatását, amelyiknek haláláig kitartó, hűséges harcosa volt, azoknak a 
nemes hagyományoknak továbbápolását, amelyeket Erdélyből hozott 
második hazájába Gömörbe s amelyeket kertészkedő, gondos kézzel 
plántált át a gömöri televénybe.

Dr. Veress Samu tanári működését a nyugdijbavonulás nem sza
kította meg, csak az iskola falai között, a közéletünkben elhatalma
sodott szomorú jelenséggel ellentétben, amikor a nyugdíj sokszor 
egyett szokott jelenteni a közélettől való végleges visszavonulással, 
nála a nyugdij a még intenzivebb kulturmunka folytatását vonta ma
gával és lelkesedése, alkotóvágya, ambíciója és munkaszeretete még 
akkor sem csökkent egy szemernyit sem, amikor a nyugdijkérdés 
rendezetlensége miatt évek hosszú során át a kenyérgondok nehe
zedtek reá és áldásos és mindenkor nagy elismeréssel találkozó te
vékenységét még az sem zavarta meg, amikor a sors kiszámíthatat
lan kegyetlenséggel szemevilágától fosztotta meg. Az általa alapított
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és nagyrafejlesztett Rimaszombati 
Irodalmi Társaság üléseire testi fo
gyatkozása ellenére is mindenkor 
elkisértette magát, a társaság mun
káját személyesen irányította és ott 
tartott előadásaival az utóbbi idők
ben is lebilincselte hallgatóit. Testi 
ereje mostanában rohamosan ha
nyatlott s bár szellemi frissessége 
érintetlen maradt az utolsó napig, 
betegágyától egyre lesujtóbb hírek 
érkeztek és minden orvosi gondos
ság és ápolás ellenére is mind
jobban előrevetette árnyékát a ké
szülő katasztrófa. Vasárnap délben 
már nagyon rosszul volt, délután 
beállott az agónia és éjjel tizenegy
kor csendesen, békésen örökre el
aludt a nagybeteg. Halálának hí
rére a rimaszombati társadalmi 
egyesületek épületeire kitűzték a 
fekete lobogókat. A részvét impo
záns mértékben nyilvánult meg már 
az első percekben az elhunyt há
rom gyermeke Veress Loránd, dr. 
ifj. Veress Samu és Veress László, 
valamint a kiterjedt és nagyszámú 
rokonság iránt. A Rimaszombati 
Polgárikor, amelynek a megboldo
gult egyik legtöbb érdemet szerzett 
disztagja volt, az elnöklése alatt 
állott Irodalmi Társasággal együtt 
külön gyászjelentést adott ki s ko
szorút helyezett nagyérdemű disz
tagja ravatalára. — A rimaszom
bati társadalmi élet nagy ha
lottjának ravatalához hétfőn és 
kedden nagyszámban zarándokoltak 
a jóbarátok, rokonok, volt pálya
társak és tanítványok s az egyes 
társadalmi és kulturális egyesületek, 
testületek, a református egyház, a 
főgimnáziumi tanári kar küldöttsé- 
gileg fejezték ki részvétüket a hoz
zátartozók előtt. A gyászszertartás 
kedden délután ment végbe és pe
dig az elhunyt utolsó akaratához 
hiven a volt egyesült protestáns 
főgimnázium udvaráról. A szertar
tást Péter Mihály tiszáninneni re
formátus püspök végezte, Varga 
Imre másodlelkész és Samu István 
segédlelkész kíséretében. Péter Mi
hály püspök magasszárnyalásu be
szédében, mint a közélet nagy ha
lottját búcsúztatta dr. Veress Samut, 
aki egyaránt hü fia volt egyházá
nak és nemzetének. A százakra- 
menő gyászoló közönség az egy
házi énekkar gyászdalainak elő
adása után a Polgárikor székháza 
elé kisérte a négylovas gyászhin- 
tót, ahol a Polgárikor nevében 
Márkus László alelnök költői szép
ségű beszéd keretében vett búcsút 
dr. Veress Samutól. A gimnázium 
udvarán és a kör székháza előtt 
tartott stációk kegyeletes teljesítését 
jelentették az elhunyt ama végső 
akaratának, hogy utolsó útjára ami
kor kisérik, egy percre álljon meg 
mindkét helyen a menet, mert azok
ban a pillanatokban búcsúzik majd 
lelke attól a két hajléktól, ahol fél
százados munkásságának jelentős 
része lefolyt. A Polgárikor szék
háza előtt végbement búcsúztatás 
lélekbemarkoló hatását a dalárda 
férfikara által előadott gyászdal 
emelte. A végeláthatatlan menet 
ezután a Koháry és Gömöri utcá
kon át a temetőkertbe kisérte a 
halottaskocsit. A temetőben elsőnek 
Varga Imre ref. lelkész mondott 
könnyekre indító beszédet, majd a 
tanári kar nevében Komáromy Géza 
tanár búcsúzott el az örök pihenőre 
induló kartárstól, az Irodalmi Tár
saság nevében pedig dr. Weinber- 
ger Rezső ügyvéd, alelnök, fonta 
meg a nagy halott sírjára a hála,

kegyelet és boldog megemlékezés 
virágait, végül a régi tanítványok 
részéről dr. Törköly József nemzet
gyűlési képviselő a fájdalom őszinte 
és igaz szavaival búcsúztatta a ra
jongásig szeretett professzort. A 
gyászszertartást a dalárda fejezte 
be, id. Halász József karnagy veze
tésével előadott gyászdallal s már 
alkonyatba hajlott a délután, amikor 
a gyászoló lelkek komor hangula
tát visszatükröző és az utolsó búcsú 
hangjait jelentő gyászdal végső 
akkordjai elhaltak a téli álomra el
pihent fák között s a nemes lélek 
földi porhüvelyét magába fogadó, 
virágokkal borított koporsó desz
káira szivbemarkoló tompa koppa- 
nással hullani kezdettek a nyirkos 
göröngyök. ______  bgy.

„És én most meghalok" — mon
dotta földi életében utoljára, és 
meghalt: Dr. Veress Samu nemes 
életének fáklyája az Istenember 
születésének magasztos emlékün
nepén örökre kialudott.

Mélységes gyászba borult Rima
szombat ünnepi örömet ülő ma
gyarsága. Ez a gyász azonban nem 
csupán helyi jelentőségű, de fekete
betűs szomorú napja az egyetemes 
magyar kultúrának is, mert aki 
tőlünk messze, másvilágba költö
zött, az az igaz emberi életet élt 
férfiú félszázadon át odaadó, lelkes 
harcosa volt a magyar kultúrának.

Dr. Veress Samu félszázados 
közéleti működése nemcsak a gim
názium tantermeire szorítkozott. A 
megboldogult városunk társadal
mában más téren is megbecsülhe
tetlen értékes tevékenységet fejtett 
ki s a lefolyt évtizedek alatt nem 
volt mozgalom, melynek intézésé
ben olt ne járt volna az élen ha
ladók között és mint a sajtónak is 
dolgosa és lapunknak is mindvé
gig illusztris, hűséges belső dol
gozótársa, áldásos és örökbecsű 
munkásságot végzett.

Ez adja magyarázatát annak a 
mél) séges, általános, őszinte rész
vétnek és gyásznak, mely földi el
múlásával oly impozáns módon 
nyilvánult meg.

Kultúránk a mi legerősebb védő 
várunk a minden oldalról ránk 
törő támadásokkal szemben s azt 
a kidőlt pallért, aki a sziklaszilárd 
vár kiépítésén dolgozott egész éle
tében s azt a bátor harcost, aki a 
kultúra nemes fegyverével küzdött 
félszázadon keresztül s egyik csa
tát a másik után nyert meg győ
zedelmesen, — haló porában is 
áldva emlegetjük és elvesztését 
szivünkből gyászoljuk.

Ötven esztendő alatt társadalmi 
életünk krónikása egyetlen köz- 
művelődési mozzanatot sem jegyez
het föl, melyben Dr. Veress Samu 
jelentős tényezőként ne szerepelt 
volna s az ő magas színvonalú, 
lelkes kulturális munkásságának tu
lajdonítható, hogy a polgári eré
nyekben gazdag gyükerek városát 
rimaparti Athénként emlegetik.

Működésének vezérlő gondolata 
nem az volt, hogy valamely na
gyobb arányú alkotásra fordítsa 
lelkének erőit, hanem az, hogy ál
landóan elhintegesse azokat a mag
vakat, melyekből az általános mű
veltség terebélyes fái sarjadzanak. 
Ezért a rendelkezésére álló eszkö
zökkel igyekezett hatni a társada 
lom minden rétegére, fent - lent 
mindazokra, akikben nemes lélek 
lakozott. Eszközei voltak az élő 
szó, a toll, a dal, a zene, tehát oly

eszközök, amelyek a legalkalmasab
bak az emberek lelkére közvetlen 
hatást gyakorolni.

É s munkáját áldás kisérte, siker 
koronázta: Dr. Veress Samu neve 
fogalommá vált.

Ilyen munkásság, ilyen szép em
beri élet után megérthető a vesz
teség nagysága, mely a magyar
ságot, a közt, az egész egyetemes 
magyar kultúrát oly fájdalmasan 
érte.

Dr Veress Samu nagy szivjóságu, 
nemes lelkű, életében fáradhatatlan 
önzetlenséggel és kitartással mun
kálkodó nagy dolgosa volt a ma
gyar kultúrának, a földi életből 
való eltávozásával nagy űrt hagyott 
maga után s a sorsunkat intéző 
Végzet súlyos csapást mért reánk. 
Érezzük e csapás súlyosságát, a 
veszteség pótolhatatlan nagyságát, 
de mégis bele kell nyugodnunk.

Belenyugszunk. Lelke reánk pa
zarolt drága kincseit lelkűnkbe zár
juk, megfogant tanításait féltő gon
dossággal ápolgatjuk s emlékét szi
vünkben mindhalálig megőrizzük.

Dr. Veress Samu emlékezetben 
mindig velünk marad, örökké kö
zöttünk él.

*

Dr. Veress Samu, a rimaszombati 
egyesült protestáns főgimnázium nyug. 
igazgatója, a magyar kultúrának sok 
érdemet szerző harcosa 1857. április 
23 án Nagysajón (a régi várm. beosz
tás szerint Doboka vármegyében) szü
letett. Atyja: Veress Márton, ref. lel
kész, ki 1864-től 50 esztendőn át a 
felőri parochián teljesítette az OR-tól 
reábizott feladatokat. Községét teljesen 
megtartotta magyarnak, úgy az egyhá
zat, mint annak iskoláját újjá szervezte 
s a környék lakosságának egyik véd- 
bástyájává tette. — Érdemeiért kétszer 
nyert királyi kitüntetést. Gyermekeit a 
legnemesebb erkölcsi életre nevelte, azt 
az erkölcsi igazságot csepegtetve lel
kűkbe, hogy minden ember annyit ér, 
amennyit a közéletben munkálkodik, 
amennyire életét mások nemesítésére 
fordítja és amennyire értékesíteni tudja 
a leikébe oltott talentumokat.

Az ebben az eszmékben felnőtt gyer
mek magáévá tette a leikébe plántált 
erkölcsi igazságot és egész életét en
nek a megvalósítására szentelte.

Dr. Veress Samu elemi iskoláit Désen, 
középiskoláit a kolozsvári ref. Kollé
giumban végezte, a tanári pályára lép
ve, a budapesti tudomány egyetemen 
1881-ben tanári és tudori oklevelet 
nyert. Mint bölcsésztudor vett részt a 
32-ik gyalogezred önkénteseként a bosz
niai hadjáratban s ezért katonai kitün
tetést is nyert. Már első éves bölcsész 
korában irogatni kezdett s ettől az idő
től egy félszázadon át állandó szellemi 
munkásságot fejtett ki. Hajlama az iro
dalmi és morális tudományok művelé
sére predesztinálta. A szellemi munkál
kodásra nagynevű professzorai serken
tették. A múlt század második felében 
különösen a 60—70-es években bekö
vetkezett nagy nemzeti fellendülés ide
jén oly egyének működtek a közélet 
terén, kik lelkesedéssel és megfelelő 
tudással fáradoztak azon, hogy a kul
turális tekintetben úgyszólván századok 
óta stagnáló Magyarországot európai 
színvonalra emeljék. Dr. Veress Samu 
az akkori kiváló professzoroknak : Sámi 
Lászlónak, Hegedűs Istvánnak, Salamon 
Ferencnek, Szabó Károlynak, Gregus 
Ágostonnak, Beöthy Zsoltnak, Gyulay 
Pálnak volt a tanítványa. 1884-ben vá
lasztották meg a rimaszombati egyesült 
protestáns főgimn. magyar irodalmi és 
filozófiai tanszékére. Ez időtől kezdve 
öt évtizeden át munkálkodott a társa
dalom kulturális életének mezőin, meiy 
idő alatt a szellemi életnek minden 
megmozdulásában részint mint közre
működő, részint mint vezető egyén te
vékeny részt vett. Csaknem az összes 
társadalmi intézmények igénybe vették 
eleven tollát. A ref. presbitériumnak, 
az egyházmegyének, a közművelődési 
egyesületnek, a nőegyletnek jegyzője, a 
muzeum-egyesületnek titkára, a dalár
dának igazgatója, a Tompa-szobor egye

sület elnöke, a budapesti irodalom tör
téneti társaság választmányi tagja, a 
„Gömör-Kishont" cimü vármegyei lap
nak két Ízben négy illetve három évig 
volt szerkesztője, a világháború alatt az 
összeomlásig a „Gömöri Újság" cimü 
hetilapot szerkesztette. Elnöke volt a 
Rimaszombati Magyar Irodalmi Társa
ságnak. írói működése a város és vár
megye közéletében feimerüiő kérdések 
és irányelvek szükségszerű fejtegetésein 
kivül leginkább irodalmi essaykre, ér
tekezésekre, Írói jellemképek megrajzo
lására terjedt ki. írói működésének a 
köréből fölemlítjük a következőket:

1. Tinódi Sebestyén és kora. Iroda
lomtörténeti tanulmány,

2. Vörösmarty és a nemzeti átalaku
lás. Korrajz.

3. Petőfi szerelmei.
4. Arany. Költői jellemkép.
5. Mikszáth Kálmán a rimaszombati 

iskolában.
6. Adatok a Tompa-szobor történe

téhez.
7. Rimaszombattól — Nürnbergig. Úti 

benyomások.
8. 1882-ben „Költemények" cim alatt 

egy nagyobb füzetben kiadta azokat a 
verseit, amelyek az „Üstökösében, 
„Magyarország és Nagyvilágiban, „A 
Magyar Népbarát“-ban stb. jelentek 
meg. (Ezekben a lapokban lépett fei 
először és ezeknek munkatársa is lett.)

Jellemképeket irt továbbá Jókairól, 
Csokonairól, Madáchról, Blahánéról, me
lyeket centennáris ünnepélyeken olva
sott fel. Az az ifjúsági mozgalom, meiy 
Rimaszombat legnagyobb szülöttjének, 
Tompa Mihálynak érczemlékbe való 
megörökítésére irányult, a Dr. Veress 
Samu lelkes agitációja folytán nyert 
életet, mely tevékenységet a szobor fel
állító vármegyei bizottság azzal hono
rált, hogy az országos szoborleleplezési 
ünnepélyen őt kérték fel a diszbeszéd 
megtartására.

Mint a Pállasz Lexikonnak munka
társa, több mint 200 cikket irt. Gömör- 
vármegye monográfiájában a Tudomány, 
Irodalom és Művészet cimü fejezetet, 
valamint Rimaszombat topographiáját 
irta meg.

Ölvenéves irói jubileumát 1924 ben 
ünnepelte meg Rimaszombat és Szio- 
venszkó magyar társadalma, amikor is 
a végtelen szeretet, megbecsülés és 
tisztelet impozáns mértékben nyilvánult 
meg a jubiláns iránt.

1931-ben a budapesti tudomány egye
tem bölcsészeti kara aranydipiomával 
tüntette ki. Az utóbbi években elvesz
tette szeme világát, de még Így is te
vékenyen munkálkodott a közért s több 
tollba mondott kész és részben befeje
zetlen iiói művet aikotott s hagyott 
hátra. Ezek a posthumus-munkák rész
ben lapunkban kerülnek közlésre.

B. u. é. k.
— Írjuk üdvözlő leveleinkben, találkozások
kor jókívánság szava szólal meg a szánkon. 
Újévet köszöntünk bizakodó hivéssel és újra
éledt reménységgel lépünk át az újesztendő 
kitárult kapuján. A semmiségbe tűnt, a vég
telenség mély sírjába temetett öregesztendő 
rekvieméről kacagó lélekkel távozunk, mialatt 
a megtépett karácsonyfás otthonokba be
surran az Idő bölcsőjében Ígéretek mosoly
gásával életre ébredt újesztendő. A jobb, a 
szebbik, a várt, mely gyógyító flastromokat 
rak a bánat-sebekre, puha tépést köt a gond
dal verekedésekben, csapások kivédésében 
kimart csuklókra s örömök balzsamát kene- 
geti a szomorúság fagyától megdermedt 
szivekre.

A várt, a szebb, a jobbik, mely feltörli a 
siró szemek könnyét, napjának meleg suga
rával életre hívja reményünk fájának min
den bevakult rügyét, a féltő gonddal munkált 
barázdák vágy-magjait dús kalásszá növeli 
és valóra váltja a legszebbik álmunk.

Ebben a hitben kívánjunk ma egymásnak 
boldog újesztendőt, emberek.

f

Békességet, boldogságot az 
újesztendőben az Olvasónak.

Eljegyzés. Kalas Böskét Felsővályról 
eljegyezte Lévay István Rimaszombat. 
(M. k. é. h.)
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|  P É T E R  :M I H Á L Y .  |
A nyomor enyhítését célzó

gyűjtési akció január első napjai
ban kezdetét veszi városunkban. 
A gyűjtéssel”'megbízottakat fogad
ok megértő ̂ szeretettel és adakoz
zunk tehetségünk szerint a nyo
morgók megsegítésére.

Uj vezetőfjegyző. Lapzártakor érte
sülünk arról, hogy az országos hivatal 
H rsányi Aurél jegyzői titkárt, jelenleg 
rmirány' vezető jegyzőt a rimaszombati 
városi jegyzői hivatal vezetésével vég
leges hatállyal megbizta.

A Református Asszony- és Leány
kor ez utor. is hálás köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik a karácsonyi vá
sár sikerét hozzájárulásaikkal illetve vá
sárlásaikkal emelni igyekeztek. Az em- 
beríesívéreinkért való áldozatos mun
kának önmagában volt meg a jutalma, 
mert az adományok lehetővé tették, hogy 
sok-sok szegény hajlékban öröm és 
megnyugvás költözzék be.

Az emberszeretet szép példáját 
adta Zsóry Jánosné balogtamási lakos, 
aki jóságos szivének sugallatára kará
csony ünnepének alkalmából a balog- 
iamási szegények számára gazdagon 
megrakott karácsonyfát állított fel s 
közöttük sok minden jót osztott szét. 
A szeretet Ura jutalmazza meg nemes 
cselekedetéért a jótíevőt.

Halálozások. Az „Amerikai Magyar 
Népszaváéból értesülünk, hogy Spuriusz 
József volt rimaszombati iakatosmester 
Nevv-Yorkban, hol 25 év óta lakott, 
életének 77 ik évében november hó 
15-én h:rte!en elhalálozott. Temetése 
nagy részvét mellett november hó 17-én 
ment végbe. Halálát leányai : Julianna 
és Erzsébet, fia : Barnabás és neje, uno
kái és nővére : özv. Bódy Istvánná szül. 
Spuriusz Julianna s kiterjedt rokonság 
gy á szol jaK.

Kocsis Pál szabóiparos decemb. 25-én 
55 éves korában Rimaszombatban meg
bán. A munkáséletü ember holttestét 
folyó hó 27-én a helybeli közkórházból 
helyezték örök pihenőre.

Lukács János volt asztalos 69 éves 
korában a helybeli szegényházban dec. 
23 án jobbléíre szenderüit.

Spiizer Lipótné szül. Weisz Mária 
egyházasbástí lakos, 65 éves korában 
folyó hó 29 én Rimaszombatban, hol 
szerettei közölt tartózkodott, meghalt. 
Az öveiért élt gondos családanya holt
testének temetése nagy részvét mellett 
folyó hó 30-án délután ment végbe. 
Halálát férje Spitzer Lipót, gyermekei, 
az Amerikában élő Spitzer Árpád és 
Sándor, továbbá Spitzer Erzsébet, Klein 
Géza rimaszombati könyvkereskedő és 
nyi-mdatuiajdonos neje, Spitzer Sarolta, 
unokái s nagyszámú rokonai gyászolják.

Koszorumegváitás. Néhai Zemandl 
Ultik elhalálozása alkalmából a Ze- 
mandl-család koszorumegváltás cimén 
a rimaszombati hősök emiékmű-alapja 
javára 120 koronát adományozott.

Az országos rokkant egyesület hely
beli 37. számú fiókja tagjainak fi
gyelmébe. Az országos rokkant egye
sület vezetősége a „Pótkötvényeket" 
fiókunkhoz megküldöíte. Ezen pótköt- 
vériyek azon tagokat illetik meg, akik 
az 1931. évtől kezdve továbbra is fizető 
tagja: voltak az egyesületnek, vagy akik 
bár abbahagyták a tagsági dijak fizeté
sét, vagy tőkésítettek, de hátrálékos 
tagsági dijaikat egy összegben az 1933. 
év január hó 8-áig bezárólag kifizetik ; 
: vabbá azok is, akik habár kötvényei
ket visszavásárolták ugyan, ha újból 
belépnek, mint uj tagok a szövetségbe. 
Ebben az esetben a kifizetett visszavá
sárlási összeget, mint kölcsönt könyveli 
el a központ. A pótkötvények érvénye 
1932. április 4 tő! kezdődik. — Felké
retnek a tagok, hogy a pótkötvények 
átvétele végett, vagy a lakásomon, vagy 
január hó 8 án és J5-én jelenjenek meg 
a fiók befizetési helyén. — Végül felhi
vatnak a hátrálékos tagok közül mind
azok, kiknek módjukban áll hátraléku
kat megfizetni, hogy ezen hátrálékos

Lapunk már nyomás alatt a gépben 
áll, mikor mélységes megrendüléssel 
vesszük a szomorú hirt, hogy Péter 
Mihály a szlovenszkói tiszáninneni ref. 
egyházkerület érdemekben gazdag püs
pöke, a rimaszombati ref. egyház első 
lelkésze 66 éves korában, lelkészi szol
gálatának 43-ik és püspöki működésé
nek negyedik évében pénteken, decem
ber 30 án este 8 órakor váratlan hir
telenséggel elhunyt.

Az ősz egyházfejedelem az őt ért is
meretes támadások gyötrelmes izgalma 
dacára egészségileg alig gyengélkedett, 
a pénteki napot is munkában töltötte 
s a rosszullét akkor következett be, 
mikor a presbitérium a lelkészi lakás 
földszintjén lévő tanácsteremben ülése
zett. Az előhívott Dr. Eszenyi Gyula és 
Dr. Zehery István részesítették orvosi 
segélyben a rosszullétről panaszkodó 
püspököt, minden igyekezetük azonban 
hiábavalónak bizonyult, a püspök sziv- 
szélhüdés következtében rövidesen ki
szenvedett.

A haláleset hire villámszerűig terjedt 
el városunkban s álta!ános, igaz, őszinte 
részvétet kelteit.

Az Úr hűséges szolgájának holttestét 
egyelőre a tanácsteremben ravatalozták 
fel, a temetés a ref. templomból hétfőn, 
január 2-án d. u. 2 órakor megy végbe. 
A gyászszertartást valószinüleg Balogh 
Elemér pozsonyi püspök végzi.

*
Péter Mihály püspök született De- 

regnyőn 1867. május 13-án földmives 
szülőktől. Középiskolai tanulmányait s 
a theológiát Sárospatakon végezte. Első 
lelkészi állomása Kisazar volt, ahol 
nyolc évig működött, majd Gálszécsre

A hivatali visszaélésekkel, szabály
talanságokkal és a város polgárságá
nak anyagi megkárosításával vádolt 
C s o r b á i  E n d r e  rimaszombati ál
lami főjegyző hónapok óta húzódó fe
gyelmi ügyében az országos hivatal 
november hó 10-ikén kelt végzésével 
elrendelte a fegyelmi vizsgálat lefoly
tatását és egyben utasította a rima- 
szombati járási hivatalt Csorbái Endré
nek állásából való azonnali felfüggesz
tésére.

A járási hivatal a felfüggesztést el
rendelő országos hivatali végzést dec.
28-áig nem hajtotta végre s igy a fe
gyelmi vizsgálat lefolytatására Rima
szombatba kirendelt K o r z s i n s z k y

tagsági dijaikat mielőbb, de legkésőbb 
azonban 1933. január hó 8-áig okvet
lenül rendezzék, mert ezen határidőn 
túl elvesztik a pőtkötvényre való igé
nyüket. Csapó József, helyi elnök.

Hatósági közlemény. Felhivatnak az 
adózók, hogy az 1932 évi forgalmi és 
fényüzési adóvaüomásaikat 1933. évi 
január hó végéig okvetlenül adják be. 
Nyomtatványok hozzá a dohánytőzsdék
ben szerezhetők be.

A RME évzáró bankettje. A hely
beli RME sportegyesület Szilveszter-es
téjén fél 9 órai kezdettel az „Európa" 
vendéglő helyiségében tartja meg évzáró 
bankettjét, melyre vendégeket, sport
barátokat szeretettel látnak és várnak.

Szilveszter-est. A Magyar Nemzeti 
Munkás és Földműves Párt rimaszom
bati csoportja a Szentpétery-utca 3. sz. 
alatti párthelyiségében 8 órai kezdettel 
Szilveszter-estét tart, melyre a párt tag
jait és jóakaratu barátait ezúton is meg 
hívja a pártvezetőség.

Ecetsavval mérgeztek meg egy cse
csemőt a rimaszombati áll. menhe- 
Iyen. Bestiális kegyetlenséggel végre
hajtott csecsemőgyilkosság ügyében nyo
moz napok óta a rimaszombati állam

választották meg lelkésznek, ahol 28 
esztendeig szolgált. 1929-ben nagy szó
többséggel a tiszáninneni egyházkerület 
püspökévé választották és Rimaszom
batba hívták meg első lelkésznek. Eleitől 
fogva különféle minőségekben szolgálta 
a közegyházat. 20 évig volt a felsőzemp
léni egyházmegye főjegyzője, utána a 
magyarországi tiszáninneni egyházkerü
let aljegyzője és tanácsbirája volt egé
szen az államfordulatig.

Az államfordulat után püspökké vá
lasztásáig a szlovenszkói tiszáninneni 
egyházkerület tanácsbirája, majd főjegy
zője s az egyetemes konvent jegyzője 
volt. Papságának hosszú ideje szakadat
lan irodalmi munkásságban telt el. Ál
landóan dolgozott politikai, egyházi és 
tudományos lapokban, folyóiratokban. 
Könyvek is jelentek meg tőle. Kiadta 
egyházi beszédeit két kötetben. Megirta 
Lónyay Zsigmondnak, a linczi békekö
tés alkalmávat I. Rákóczi György meg
bízottjának életrajzát. Haláláig főmunka
társa volt az „Egyház és Iskola" czimü 
hivatalos lapnak. Püspöksége alatt azon
ban nem jutott ideje irodalmi munkás
ságra. Egész idejét egyházkerülete gon
dozása kötötte !e. Helyzete minden püs
pöké között a legnehezebb volt. Az Ő 
egyházkerületében lakik a 9000 főre 
menő szlovák kálvinista.

A püspök ugyan minden hívét egyenlő 
szeretettel ölelte keblére, de mivel ma
gyar kálvinista, egyháza jogainak hajt
hatatlan védelmezője, kezdet óta erős 
támadásoknak volt kitéve. Mindamellett 
ingathatatlanul állta pozícióját. Két évi 
működése óta 108 egyházat látogatott 
meg, majdnem mind olyant, ahol 150—200 
év óta nem volt püspöki látogatás.

Konstantin dr. közigazgatási tanácsos 
volt kénytelen érvényt szerezni az or
szágos hivatal végzésének. Utasitására 
H a n e s z  Emil járásfőnök szerdán dél
után megjelent a városházán és D a x- 
n e r  Vladimír kormánybiztos jelenlété
ben Csorbái Endre állami főjegyzőt 
felfüggesztette állásából s a vezető jegy
zői teendők ellátásával, mint ideiglenes 
helyettest, S z o n t a g h  László jegyzői 
titkárt bízta meg. Az aktusról hivatalos 
jegyzőkönyvet vettek fel. A fegyelmi 
vizsgálatot dr. Korzsinszky Konstantin 
közigazgatási tanácsos szerdán és csü
törtökön folytatta le a járási hivatalban. 
A vizsgálat eredményéről eddig köze
lebbi adataink nincsenek.

rendőrség. December közepe táján tör
tént, hogy a rimaszombati állami gyer- 
mekmenhely gondozásában lévő egyik 
csecsemő mérgezési tünetek között hir
telen megbetegedett s a felügyelettel 
megbízott gondozónő megdöbbenéssel 
konstatálta, hogy a parányi gyermek 
tejesüvegébe valaki ecetsavat csempé
szett. A gyors orvosi beavatkozás nem 
volt képes a kisded életét megmenteni 
és pár napos szenvedés után a csecse
mő belehalt súlyos belső sérüléseibe. 
A rejtélyes haláleset ügyében az állam- 
ügyészség vizsgálatot indított és a meg
ejtett boncolás során megállapítást nyert, 
hogy a halált ecetsavmérgezés okozta. 
Az ecetsav becsempészésével Klibián 
Éva menhelyi alkalmazottat gyanúsítják, 
aki ellen eljárás indult, kiterjesztették 
azonban a vizsgálatot a megmérgezett 
Milán Kristoff édesanyja ellen is.

Titokzatos haláleset a beretkei er
dőben. Timár András vagyonos bérei
kéi gazda az ünnepek előtti héten húsz 
éves Árpád nevű fiával együtt a bőrei
kéi erdőbe ment a téli galytisztogatási 
munkálatokhoz. Az apa és fiú egymás
tól távol dolgozott az erdőben s úgy 
beszélték meg, hogy ebédre mindketten

Kinő APQLLO mozgó
Szombaton, december 31-én nagy Szilveszter-est. 

Kacagás, nevetés. Kezdete 9 órakor:

C harley nénje  
Laurel és Hardy a rácsok mögött
Fősz.: Charles Ruggle3, Laurel és Olivér Hardy. 
Vasárnap, január 1-én a régen várt milliós nagyfilm:

Voss Péter a milliók tolvaja
Szerdán, jan. 2-án nagy katonai fllmoperett:

A rezerv ista  álm a
Pénteken, jan. 6-án elragadtató filmoperett német 

nyelven :
A b o ld o g  sz iv ek

hazamennek. Déltájt hiába kereste a 
fiatal Timár édesapját az erdőben, nem 
akadt rá és igy kénytelen volt egyedül 
hazatérni. Miután a késő délutáni órák
ban sem jött haza a gazda, a háznép 
keresésére indult s az erdő bereczpusz- 
tai szakaszán nemsokára rá is találtak 
kihűlt tetemére. A jobb halántékon vé
res seb jelezte, hogy a halálesetet külső 
erőszak idézte elő, azt azonban első 
látásra nem lehetett megállapítani, hogy 
lövés, szúrás, esetleg ütés okozta a ha
lálos sérülést. — A rejtélyes haláleset 
ügyében a csendőrség széleskörű nyo
mozást kezdett. A tornaijai járásbíróság 
elrendelte a hulla felboncolását. A ti
tokzatos gyilkosság ügyében a tornaijai 
csendőrség széleskörű nyomozást indí
tott és súlyos gyanuokok alapján Timár 
Árpád beretkei lakost, az agyonvert jó
módú gazda fiát, továbbá Timár Máriát 
és Perjéssy Zoltánt, akik a gyilkosságban 
állítólag ugyancsak közreműködtek, 
őrizetbevette és beszállította a rima- 
szombati államügyészség fogházába. A 
gyanúsítottak tagadásban vannak, miután 
azonban indirekt bizonyítékok ellenük 
szólnak s mert első kihallgatásuk alkal
mával máris ellenmondásokba kevered
tek, a kerületi biróság vizsgálóbirája el
rendelte előzetes letartóztatásukat. A 
nyomozás eddigi megáiiapitásai szerint 
a három gyanúsított a vagyon elosztá
sánál előállott nézeteltérések miatt kö
vette volna el a bestiális gyilkosságot. 
A vizsgálat folyik.

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

Vesztegetési kísérletért egy hónapra 
ítéltek egy végrehajtót. Almássy Dá
niel poltári illetőségű állami végrehajtó, 
aki legutóbb a feledi járásbíróságnál 
volt alkalmazva, ez év nyarán a rima
szombati kerületi munkásbiztositó pénz
tárhoz akart alkalmazáshoz jutni végre
hajtói minőségben s ezért kérvényt nyúj
tott be felvétele véget és Trizna Ma
riannák, a munkásbiztositó igazgatójának 
is levelet irt, amelyben pártfogását kérte 
s az esetben, ha az álláshoz hozzásegíti, 
ezer kor. jutalmat helyezett részére kilá
tásba. A munkásbiztositópénztári igazgató 
nem vette tréfára a furcsa ajánlatot, hanem 
feljelentést tett Almássy ellen vesztege
tés cimén s a kerületi biróság a most 
megtartott főtárgyaláson a vádbeli bűn
cselekmény elkövetése miatt egy hónapi 
fogházra el is Ítélte a végrehajtót, az 
enyhítő szakasz alkalmazásával azonban 
a büntetés végrehajtását három évi pró
baidőre felfüggesztette.

Működnek a seríéstolvajok. Ismeret
len tettesek a múlt napokban kifosztot
ták Pácéit Emil és Zserenszky Adolf 
pelsőci lakosoknak, a Miklóssy-féle szer- 
számárugyár telkén lévő sertésóljait és 
onnan két hizott sertést elhajtottak. A 
nyomok a gyártól a csetneki patakon 
át Páskaháza felé vezettek, az erdőnél 
azonban a lábnyomok hirtelen eltűntek 
s igy a csendőrök még ma sem tudtak 
a tettesek nyomára jutni.

Betörők jártak a dereski szövetke
zetben. Ismeretlen tettesek álkulcscsal 
felnyitották a dereski fogyasztási szö
vetkezet üzlethelyiségét és a kézipénz
tárból 180 korona készpénzt és több 
árucikket loptak el. A tetteseket keresi 
a csendőéség.

W helybeli Polgárikor hagyományos „Szilveszter'estjét”
9 órai kezdettel rendezi megy.

Hideg, meleg ételek.T e a . Tánc.
A Sziiveszter-estre a t, közönség ezúton tisztelettel meghivatik. - Külön meghívók nem bocsájtattek ki.

Felfüggesztettéit állásából Csorbái Endre állami főjegyzőt.
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S Z ÍN H Á Z .
A szintársulat a nem a várako

zásnak megfelelően sikerült kassai 
segélyszezon után folytatta itteni 
előadásait.

Az egy heti pihenő dacára a kö
zönség érdeklődése, sajnos, nem 
fokozódott s igy az idei itteni sze
zon Ivánék amúgy is óriási deficit
jét csak nagyobbitotta.

Még pár előadás s a sziniidény 
véget ér és a társulat nem a leg- 
vérmesebb reményekkel Losoncra 
távozik, a megélhetést is alig biz
tositó vándorutján.

Az itteni idény tanulságairól, ta
pasztalatainkról jövő számunkban 
számolunk be.

*
December 25-én, vasárnap délután a 

„Fehér ló“ és hétfőn délután pedig a 
„Weekend" operettet ismételték meg, a 
kitűnő vendégprimadonna, Neményi Lily 
felléptével, a bemutató előadásokhoz ha
sonló nagy sikerrel.

Vasárnap és hétfőn este „Amikor a 
kislányból nagylány lesz" operettet mu
tatta be a társulat. Ceni szerepében 
Neményi Lily művészettel rajzolta meg 
az elfiusodott, cowboy-csinyek elköveté
sében fölcseperedett, majd az érzés 
melegágyában illatos virággá, szerelmes- 
szivit nővé fejlett nagyleány alakját. 
Székelyhidy Adrienné maga a tökéletes
ség volt, ugyanazt mondhatjuk Sárvay 
Rózsiról. Szakáts kitűnő volt Kovács 
György szerepében, a cowboyok : Rajz 
Jancsi és társai szerepeik komikumával 
állandó derültségben tartották a közön
séget. Sólyom, Turóczy, Vágó a tőlük 
megszokott művészettel alakítottak most 
is. Pompás élményt jelentett, általános 
nagy tetszést keltett Geszti Mária mű
vészi tánca. — Csupa báj, merő kellem 
volt ez az ambiciózus, tökéletes alakú, 
tehetségével szép jövőre jogosult fiatal 
művésznő. Táncszámait a felmelegedett 
közönség többször megujráztatía, nagy
szerű tánctudását az elismerés zúgó 
tapsaival honorálta. Kiíüaő partnere 
volt Némethy Zoltán. Zene Fischer Ká
roly mesteri dirigálásában kifogástalan.

Kedden Fodor László „Csók a tükör 
előtt" cimü nagysikerű színmüvének 
volt az itteni premiérje, nálunk is teljes 
sikerrel. Székelyhidy Adrienné, ez a 
komolytörekvésü, mindig hivatásának 
magaslatán álló, szépséges színésznő, 
Szakáts Zoltán ez a vérbeli művész
ember, Turóczy, Farkas, Vágó, ezek a 
nagyszerű alakitó művészek hatásosan 
s diadalmasan játszották meg szere
peiket. Kardos Margit az ügyvédkis
asszony szerepében jó volt s apróbb 
epizódszerepeikben a többiek is kifo
gástalanok.

Szerdán a „Tűzmadár"-1, csütörtökön 
pedig „A méltóságos asszony trafikjá“-t 
ismételték meg.

Pénteken „Dzsimbi" ment, szombaton 
és vasárnap, vagyis dec. 31-én és január 
1-én este „Haway rózsája" sláger ope
rett, az idei szezon szenzációja, a szö
vegben és zenében pompás, fényes ki
állítású operett-alkotás kerül színre. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal 
a „Csók a tükör előtt" színmüvet ját- 
szák.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  Károl y laptulajdonos.

NYILTTÉ R.)
LŐBL nevű csehországi cég megbízásából és 

kérésére reklámnapíárokat küldöttünk széjjel a 
városban, a naptárakon megjelölt helyekre, illetve 
címzetteknek; egyáltalán nem volt tudomásunk 
arról, hogy ezek a naptárak nem reklámcélokat, 
hanem üzleti célokat szolgálnak. Ugyanis a cég 
a mi tudtunk nélkül a címzetteknek felszólítást 
küldött, hogy a naptáranként járó Ke. 9’50-t. be- 
küldjék. Mi az elosztást egyetlen fillér haszon 
nélkül, pusztán szívességből vállaltuk. További 
félreértések elkerülése végett kötelességünknek 
tartjuk a valódi tényállást az érdekeltek tudo
mására hozni azzal, hogy minket ezen tényke
désből illetőleg a naptárak széjjelosztásából ki
folyólag semmiféle mulasztás nem terhel s is
mételten kijelentjük, hogy nem volt tudomásunk 
arról, hogy a cég a naptárakért utólagosan kö
veteléseket támaszt.

Braun Gyula és Fia.
szállítók.

^  Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak ^  
d  és ismerőseimnek ezúton kívánok ^

◄
◄
◄

boldog újévet.
Kálmán László y

‘mészáros és hentes. ^
rv a

Jóbarátaimnak, kedves jó ismerőseimnek 
és családom pártfogóinak ezúton kívánok

boldog újévet.
Lipótvár, 1932. december 31.

Siposs József
bádogos m. és vízvezetéki vállalkozó.

I
í
<
I
<

Mélyen tisztelt megrendelőimnek, jóbará
taimnak és ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog újévet.
Ifj, Remenyik Samu

uriszabó.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak 
és ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog újévet.
Kálmán Károly
mészáros és hentes.

Bi—ii—n—ii—ii it -n í r j a a a a a a i

Boldog újévet kíván
nagyrabecsülTvevőinek és jóismerőseinek

Józsa
uriszabó, Rimaszombat.

◄ ►
4 Boldog újévet kíván ►
^  kedves vendégeinek és ismerőseinek B

a Józsa Ignác k
^  borbély- és fodrász. ^

X Mélyen tisztelt vevőimnek,n jóbarátaimnak J
♦♦
♦
♦♦
♦
♦♦
♦

◄
◄
◄
◄
◄
◄

és ismerőseimnek‘ezúton kívánok

boldog újévet.
Szlovencsák Gyula ♦

pékmester.

► 

► 

►
Slovenka \

kötött és szövött áruk lerakata ^

Boldog újévet kíván
nagyrabecsült vevőinek

Rimaszombat.

Kc=ii=i[=ir=3[=ii=3i=ic=u=]i=u=]c=u=i[r]B
0  Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak 0  
U és ismerőseimnek ezúton kívánok u

jj boldog újévet. |j
n Özv. Runyay Gvörgyné j]
q hentes. g
HC=! CDC=DI=]C=lCZ][=3nnC3B

t A A A A A A A A A A A A A A I
j  Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak C 
B és ismerőseimnek;ezúton kívánok P

|  boldogfújévet. ^
á Lakatos István |
|  mészáros és hentes. ^

9 Mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak és B 
g  ismerőseinek g

boldog újévet kíván
■ Paál László. “
H fűszer- és csemegekereskedő. | |

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦  ♦

Boldog újévetfkiván
nagyrabecsült vevőinek és jóismerőseinek

Róíh László
zománcedény,- üveg,- porcellán,- vasáru 
és konyhafelszerelési cikkek kereskedése.

SOK SZERENCSÉT ÉS EREDMÉNYES MUNKÁT
KÍVÁN AZ ÚJÉVBEN 
NB. ÜZLETFELEINEK

A
GAZDASÁGI HITELBANK R. T.

LEGIÓBANK AFFILIÁLT INTÉZETE.
RÍM. sobotai fiókja.

H
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I
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Boldog! újévet'; kíván
B# kedves vevőinek, ismerőseinek és jó- #

•  barátainak •

Derekas János J
fűszer- és csemegekereskedő, g

«AAAAAAAAAAAAAA«

|  Boldog újévet kívánnak |
|  nagyrabecsült vendégeiknek, üzletfeleiknek ^  
^  és jóbarátaiknak ^

9 Zaithaml József és neje \
^  női fodrászok Gömöri-u. 12. sz. ^

D

0

»[=I«I=]«C=]«I=]«[=] Cd® C3® CD ■

D
0

Nagyrabecsült vevőimnek, jóakaróim s 
barátaimnak

boldog újesztendőt kívánok
Kardos József

csemege- és füszerkereskedő, Masaryk-tér.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak J 
és ismerőseimnek ezúton^ kívánok ■

boldog újévet.
Koskó Lajos

mészáros és hentes.

:  :
X Boldog újévet kíván X
X kedves vevőinek, ismerőseinek és jó- J  
A barátainak +

Vaskó József. X 
♦

I
< Boldog újévet kíván
^  nagyrabecsült vendégeinek, jóbarátainak ^  
|  és ismerőseinek ^

9 Cséman István ^
^  úri- és női fodrász. ^

Boldogfújévet kíván
kedves vevőinek, ismerőseinek és jó

barátainak

Keresik László.

A Polgárikor keres és vesz
üres parádi-vizes ü v e g e k e t ,
amelyeket a helybeli Polgárikor ház- 
felügyelője vesz át s árukat kifizeti.

Kiadó
4 szobás lakás fürdőszobával. 
V a s u t - u t c a  1. szám alatt.

Imtr. bükkhasábfa
házhoz szállítva
Ke. 45 -

Megrendelhető a SEIDNER BERNÁT 
és FIA fakereskedő cégnél.

Hirdetmény.
A szlovenszkói összes pénzintéze
tekkel egyetértőleg a betétköny
vekre és folyószámlákra elhelyezett 
betétek kamatlábát 1933. január 
1-től kezdődő érvénnyei VíVo-kal 
leszállítjuk.

RIMASZOMBATI BANK.

Czipöt mérték után
8 9  K c-tó l

Javitunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

Rimaszombatban, Masaryk-tér 1. sz. a.
(1. emelet)

női divatszalonomat
megnyitottam, mit a t. hölgyközönség 
szives tudomására hozva, kérem nagy
becsű támogatásukat.

FÉNYES ILI.

Frfp<rifpin igen tiszteU vevőimet, ILI l u u l l G l f l  miszerint ezidén saját
termésű almágyi, Matracs-hegyi szőlőm
ben termelt elsőrendű és kiváló jó mi
nőségű uj boraimnak eladását megkezd
tem. Nagybani eladásnál vevő hordójába 
literje adózatlan ő és uj bor Ke. 380, 
4— és 5—. Dugaszolt literes üvegekben 
adózva 6 és 7 korona áron kapható Rima
szombatban Benyó Béla tulajdonosnál.

Manikűr, fésü-készletek, 
retikülök, levéltárcák leg
olcsóbban beszerezhetők

a

BOKOR-drogériában,
Figyelem!

Újévi borszükségletét sze
rezze be az

„ E U R Ó P A "  borozóban, 
mert ott t is z ta  szőlőbort kap. 
Üzleten kivül 1 liter . Ke T -
Tisztelettel B0Z|) KY GYÖRGY

tulajdonos.

Figyelem!
L e  a d r á g a s á g g a l !

Tiszta afrik gurtnis sezion
50 rugóval.........................Ke 300‘—
3 részes afrik madrac . . „ 130'—
Szövet d í v á n y .................. „ 250'—
Píüsch d í v á n y .................. „ 360-tól

Véteikényszer nélkül nézze meg 
FRIEDMANN kárpitosnál R imaszom

bat, Jánosi-utca 15. szám. alatt.

Kétszobás modern,
parkettes lakás fürdőszobá- 
\  val azonnalra is kiadó. ^

Ri i a s z o m b a t ^ a m á s f t lH i t c a ^ s z .

Újonnan épült ház
magános udvarban, mely áll két szoba, 
konyha és mellékhelyiségekből bérbe 
kiadó vagy örök áron el is adó, azonnal 

elfoglalható.
Érdeklődni lehet a lap kiadóhivatalában
— — — — — — —

1000 □  61 b e ls ő s é g
építkezésre igen alkalmas, 
gyümölcsfákkal beültetve,  

szabad kézből eladó.
Cím: megtudható e lap kiadóhivatalában.

Rimaszombat, 1932. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


