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A nyomor enyhítése,
a gazdasági és szociális bajok or
voslása világproblémává vált. Va
lamikor bőségben, nagyobb gon
dok nélkül élt nagy és kis álla
mok vezető emberei, a népek sor
sát szivükön viselő kormányok 
immár évek óta ezeknek a nyu
godt állami életet veszélyeztető ba
joknak megszüntetésén törik fejü
ket. Mind hiába, mert ahelyett 
hogy csak kis mértékben is szűnne, 
folyton növekszik a baj s már-már 
oly mérveket ölt, hogy minden 
megoldási, orvoslási lehetőség ki
zártnak mutatkozik.

Az amúgy is csak tengődő em
beriség sok milliója nélkülözi a 
mindennapi betevő falatot s a vi
lágon mintegy huszonkét millió 
ember ténfereg megélhetést bizto
sitó munka nélkül.

Hogy milyen óriási szám ez, 
hogy mit jelent ez, nem kell bő
vebben magyaráznunk, sem pedig 
részletesebben fejtegetnünk az oko
kat, amik mindezt előidézték. Jól 
tudja, ismeri ezeket mindenki, aki 
a mostani szomorú, Ínséges időket 
éli, a legsajnálatosabb azonban az, 
hogy késik, vagy legalább is nem 
a megfelelő medicina alkalmazásá
val helytelen utakra terelődik az 
orvoslás, a már-már akuttá vált 
szörnyűséges bajok gyógyitása. 
Mert takarékoskodásról beszélni ott, 
ahol már nincs miből mit félre
tenni, meddő dolog és abszurdum
mal egyenlő lehetetlenség, hiába
való kicsinyes kisérletezés, szem
fényvesztő, hiú mesíerkélkedés. — 
Hiábavaló az amúgy is csak sze
rényen dotált tisztviselők fizetésé
nek leszállítása, az életük alkonyát 
élő, szegény nyugdíjasok ellátásá
nak csökkentése, vagy éppen ezek 
jogos nyugdija rendezésének, fo
lyósításának hosszabb időre való 
kitolása, az állami tisztviselők lét
számának leépítése, a munkaerők 
lefokozása, minimálisra leszállítása. 
Ezzel a módszerrel nem lesz se
gítve a bajokon, mindez csak arra 
alkalmas, hogy a munkanélkülisé
get s az elégedetlenek számát nö
velje s az amúgy is súlyos bajt 
jobban elmérgesitse.

Mert hogy mennyire súlyos a 
baj, eléggé igazolja már az is, 
hogy az államok teljesen tehetet= 
lenek, az önerejükből való orvos
lásra szinte képtelenek. Képtelenek 
pedig azért, mert — mint már fen
tebb mondottuk — ha ismerik is a 
javulást hozó gyógyszert, annak 
alkalmazásától, merő önös hatalmi 
érdekből, még mindig idegenked
nek, habozva húzódoznak.

Ily körülmények között vevődik 
igénybe a társadalom segedelme a 
köznyomor enyhítésére. De vájjon

mit lehet ettől remélni az általános 
elszegényedés szomorú idejében ? 
Gyenge injekciózás ez csak, amely 
idcig-óráig meghosszabbíthatja a 
beteg életét.

Az adott viszonyok mellett azon
ban ezzel az injekciózással is él
nünk kell, abban a reményben és tu
datban, hogy időközben talán mégis 
győzedelmeskedni fog a jobb be
látás és a nyomorban szenvedők 
időleges megsegítésével ezeket 
mégis csak átmentjük a boldogabb 
emberi megélhetést adó időbe.

Rimaszombat társadalmának meg
segítő, átmentő akciója is folyamai
ban van újból. A hatósági vezetés 
alatt álló szociális bizottság gon
doskodásából ismét kopogtatnak a 
szivek ajtajúin mindazoknál, akik
nek még esetleg van mit adniok 
nyomort, Ínséget szenvedő ember
testvéreik megsegítésére.

Ez a kopogtatás ne hangozzék 
el meghallgatás nélkül. Hassa át a 
sziveket a teremtésünkkel belénk 
ojtott szeretet és a jótékonyság 
oltárára rakódjanak le a megsegí
tés eszközei. Fillérek, vagy koro
nák, élelmiszerek, ruhr-nemüek, a 
tél fagyától megmentő, a kunyhók
ban didergőket melegítő tüzelő
anyagok, hogy igy, hogy ezzel is 
enyhittessék a nyomor és az ön
hibájukon kívül bajba jutottak kín
zó szenvedése.

í

PÉTER MIHÁLY.
1867-1932.

Még fel sem ocsúdtunk abból a mér
hetetlen fájdalomból, melyet dr. Veress 
Samu elhunyta ütött szivünkön s az óév 
újabb csapást mért reánk, a magyar ki
sebbség veszteséglisztájára december 
30 án ismét egy nagy név került Péter 
Mihály református püspök tragikus hir
telenséggel bekövetkezett halálával. — 
Alig héhány nap leforgása alatt immár 
a második csapás éri Rimaszombat ma
gyarságát, az egész szlovenszkói magyar 
kisebbséget és a magyar ref. egyházat.
27-én temettük a gyász és részvét or
szágos megnyilvánulása mellett a ma
gyar protestáns pedagógia egyik leg
kiválóbb munkását, dr. Veress Samu 
nyugalmazott főgimnáziumi igazgatót s 
harmadnapra már örökre elcsendesedve, 
koporsóba zártan pihent Péter Mthály 
püspök, aki dr. Veress Samu temetésén 
még töretlen erővel végezte lelkészi 
kötelességét.

Egy érdemekben gazdag, utolsó pil
lanatáig tevékenyen munkálkodó, nem
zetét és egyházát a rajongásig szerető 
kálvinista pap távozik Péter Mihály 
személyében a magyar közéletből. Egy 
megtörhetetlen egyéniséget döntött ki a 
halál a magyar kisebbségi front harco
sainak sorából, akiben valóban a 17-ik 
század gályarabságot szenvedett magyar 
kálvinista papok mártir-leike lobogott. 
Ravatalánál megilletődött lélekkel állott 
a szlovenszkói magyar kisebbség és a 
hála, szeretet soha el nem múló érzé
seivel vett búcsút a püspöktől, akiről 
el lehet mondani, hogy „jó harcot har

colt, a futást elvégezte és a hitet meg- 
tartotta.“

Péter Mihály életrajza.
Péter Mihály a zemplénmegyei Bereg- 

nyőn született 1867. május 13-án. Egy
szerű földműves családból származott és 
a szülői ház puritán, munkás légköré
ben tanulta meg a munka szeretetét és 
itt alakultak ki jellemének fő alapvoná
sai : a vallása és nemzete iránti hűség, 
törhetetlen munkaszeretet és a purita
nizmus.

A tehetséges parasztgyermek gimná
ziumi tanulmányokra ment és iskoláit 
Sárospatakon végezte. A magyar refor
mátus világnak ez a hires alma matere 
táplálta Péter Mihály lelkét az évszá
zados tradíciók eszméivel. Teológiai 
tanulmányai befejezése után 1898-ban 
tette le lelkészi esküjét. Első éveit a 
zemplénmegyei Kisazaron töltötte Ielké- 
szi minőségben, ahonnan 1901-ben ke
rült Gálszécsre. Gálszécsen működött 
egészen püspökké választásáig, 1929-ig 
teljes 28 esztendőn keresztül és ez a 
három évtized volt életműködésének 
tengelye. A gálszécsi református egyház- 
községet a legvirágzóbb egyházak so
rába emelte. Híveinek többsége ugyan 
magyar anyanyelvű volt, de az egyház- 
község negyedrésze szlovákok sorából 
íouuizódoíí. Péter Mihály nem ismerte 
a nemzeti türelmetlenséget és elfogult
ságot és működésének kezdete óta azon 
volt, hogy a szlovák kálvinisták lelki 
szükségletei kellőképpen kiél égüljenek. 
A hivek számarányához képest állan
dóan magyar és szlovák nyelven hir
dette az Isten igéjét és a sárospataki 
református lapokban irt cikkeiben sür
gette a szlovák kálvinisták imádságos 
és énekes könyvének kiadását. Az ő 
indítványára jelent meg 1923-ban a 
„Spevník" cimü szlovák kálvinista zsol- 
táros könyv, amelyet a tiszáninneni 
egyházkerület megbízásából több társá
val együtt ő rendezett sajtó alá és a 
szlovák kálvinista vallástani könyvek 
kiadását is állandóan sürgette.

Egyházirodalmi működése.
Péter Mihály a református egyháznak 

egyik legkiválóbb szónoka és egyházi 
Írója is volt. Beszédeit a hit ereje, a 
lélek bensősége fütötte és valamennyi 
egyházi beszéde egy-egy remekműve az 
egyházi szónoklásnak. Irodalmi és pub- 
licistikai munkássága rendkívül széles
körű volt. Napilapok, hírlapok és heti
lapok hasábjain jelentek meg cikkei és 
tanulmányai, amelyek közül több külön 
kiadást ért meg. Könyveit a kritika és 
a közönség legnagyobb elismeréssel fo
gadta. Áilandó munkatársa volt a Sáros
pataki Református Lapoknak, a protes
táns egyházi és iskolai lapnak, a Téli 
Újság cimü református néplapnak, a 
Protestáns Szemlének, melyben számos, 
feltűnést keltő dolgozata jelent meg, 
továbbá az Adalékok Zempléuvármegye 
történelmi múltjához cimü Sátoralja
újhelyen megjelenő történelmi folyóirat
nak, főmunkatársa volt kezdettől fogva 
a szlovenszkói reformátusok lapjának, 
a Református Egyház és Iskolának és a 
Szeretet cimü néplapnak.

Társadalmi irányú cikkei, közlemé
nyei siirün jelentek meg a Prágai Ma
gyar Hírlap és a többi politikai napi
lapok hasábjain. Régebben az Egyet
értésben, az Újságban, a Vasárnapi Új
ságban, az Ujidőkben, a Magyar Szóban 
is sűrűn jelentek meg cikkei. Papi Dol
gozatok címen két kötetet kitevő egy
házi beszédet foglalt össze és adott ki. 
Megírta Lónyay Zsigmondnak, I. Rákóczi 
György diplomatájának, aki a fejedel

met a linzi békekötésen képviselte, élet- 
és jellemrajzát, s megírta a gálszécsi 
református egyház történetét. A szlovák 
kálvinizmus történetének alapos isme
rője volt s e kérdés rendezése alkal
mából püspöke, Pálóczi Czinke István 
megbízásából Historicus név alatt meg
írta az Otázka Síovenskych Kálvinov 
cimü röpiratot, amelyben a szlovák kál
vinista egyház problémáját fejtegette.

Egyházi működése.
Három évtizednél nagyobb időre ter

jedő kiváló papi tevékenysége nem ma
radt elismerés nélkül. A református egy
ház hamarosan felismerte Péter Mihály 
papi és emberi érdemeit és egymásután 
tisztelte meg gazokkal a megbízásokkal, 
amelyeknek betöltésével Péter Mihály 
olyan hervadhatatlan érdemeket szerzett 
a magyar református egyház életében. 
Már kezdetben főjegyzője és tanácsbirő- 
ja volt a felsőzempléni egyházkerület
nek, majd a Tiszáninneni kerület tanács- 
birája, jegyzője volt hosszabb időn ke
resztül. Azután az egyetemes konventnek 
és a törvényhozó zsinatnak volt rendes 
tagja és főjegyzője, majd a tiszáninneni 
ref. egyházkerületnek P. Czinke István 
püspök működése idején püspökhelyet
tese. Amikor 1929. nyarán Pálóczi Czinke 
István korára és megrendült egészségi 
állapotára való tekintettel lemondott a 
püspöki méltóságról, az egyházkerület 
bizalma Péter Mihályt szólitoíía a nehéz 
és terhes pozícióba, ekkor rimaszombati 
első lelkésszé és az egyházkerület püs
pökévé választották, ünnepélyes beik
tatása 1929. nov. 10-én történt meg.

Péter Mihály püspöki működése.
Qui episcopatum desideraí, bonum 

opus desiderat, — aki a püspöki hiva
tal után vágyódik, jó dolog után vágyó
dik, mondja az írás. A szlovenszkói ma
gyar református egyházkerületek élére 
kerülni azonban nem nyugalmas, gond
mentes föladatot jelentett. A református 
püspöknek itt szenvedésekkel, fáradsá
gokkal és tövises martiriummal szegé
lyezett az útja. Péter Mihály jól tudta 
ezt, amikor 1929. nevember 10 én a ri
maszombati ősi kálvinista templomban 
beiktatták méltóságába. Püspöki prog- 
rammadásában a szlovenszkói magyar 
református egyház helyzetét a Pál apos
tol idejébeni helyzethez hasonlította és 
kijelentette, hogy nem rózsás a püspök
nek az ágya, nem sima az útja, hanem 
nagy küzdelem vár reá. Ez az előrelá
tása valóra is vált, Péter Mihály három
éves püspöki működése a szakadatlan 
küzdelem jegyében ment végbe. Ennek 
a püspöki működésnek mérlegét elisme
réssel fogja följegyezni a református 
egyháztörténelem : sikerült neki egyház- 
kerületében a hitéletet elmélyítenie, a 
buzgalmat fokoznia, amit főképpen püs
pöki látogatásával ért el. Főpásztori mű
ködése alatt száznyolc egyházközségben 
végzett kanonica vizitáciőt, többnyire 
olyan egyházaknál, ahol 150—200 év óta 
nem volt püspöki látogatás. Emellett 
hervadhatatlan értékű szolgálatokat tett 
szenvedő nemzete ügyének is.

A püspök kálváriajárása.
Életének alkonyán nagy keserűséget 

okozott Péter Mihály leikének az a vil
longás, amely a rimaszombati második 
lelkészi állás betöltése körül kitört. Ez 
a harc fegyelmi útra is terelődött, majd 
a papiroson megegyezés is jött létre, 
tehát forma szerint nyugvópontra jutott 
a kérdés, azonban az a politikai intrika, 
amelyet szociáldemokrata körökből a 
püspök ellen indítottak, nem akarta a 
békét, nem akarta a nyugalmat, a szó-
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ciáldemokrata agitáció tovább folyt és 
ennek a harcnak du!ó vihara közepette 
következett be a püspök tragikus halála.

Tragikus halál a harc viharában.
Péter Mihály december 29-én értesült 

arról a legújabb akcióról, amelyet a ri
maszombati úgynevezett „magyar" szo
ciáldemokrata párt vezető tagja, Hudi- 
cius István dr. indított Péter Mihály el
len és amely akciónak az volt a célja, 
hogy keresztülerőszakolja Péter Mihály 
lelkészi fizetésének leszállítását. A két 
év óta szakadatlanul folyó hajsza, amely 
annyi keserűséget okozott az idős lel
késznek, ekkorára már végleg felőrölte 
idegeit. A csütörtökről péntekre virradó 
éjszakát álmatlanul töltötte s keserűen 
panaszkodott az újonnan fölkorbácsolt 
szenvedélyekre. Péntek délutánra volt 
egybehiva a presbiteri gyűlés. Amig a 
földszinten a presbitérium tanácskozott, 
addig emeleti szobájában Péter Mihály 
már a halállal viaskodott. Öt órakor föl
kellett hívni az ülésről a beteghez Eszenyi 
Gyula dr. főorvost. A főorvos látta a püs
pök súlyos betegségét, injekciót adott 
neki. S amig este félnyolc óra tájban a 
presbitériumban hevesen vitatkoztak a 
püspök ellen megindított akció ügyében, 
addig az emeleten Péter Mihály, akinek 
fizetését le akarták szállítani, utolsó küz
delmét vívta a halállal. Zehery István és 
Eszenyi Gyula orvosok újból otthagyták 
az ülést és fölszaladtak a beteghez, 
segíteni azonban nem tudtak, a s z ív  fel
mondta a szolgálatot és Péter Mihály 
háromnegyednyolc óra tájban visszaadta 
lelkét teremtőjének. A halál hire nyom
ban elterjedt Rimaszombatban s minde
nütt óriási részvétet keltett.

A ravatalnál.
A gyász jeléül a ref. templom és a 

püspöki palota ormára azonnal kitűzték 
a fekete lobogót s azok a társadalmi 
egyesületek, amelyeknek a püspök tagja 
volt, ugyancsak gyásziobogó-: tűztek épü
leteikre. A református egyház nagy gyá
szát három napon át hirdették a haran
gok. A gyászbaborult családon kivül a 
tiszáninneni egyházkerület és a rima- 
szombati, mezőtelkesi és bakti-i ref. egy
házközségek presbitériumai külön gyász- 
jelentést adtak ki.

A tragikus körülmények között elhunyt 
püspök holttestét már pénteken este fel
ravatalozták a püspöki palota földszint
jén lévő tanácsteremben, meiyeí ez al
kalommal fekete drapériákkal borítottak 
és északi növényekkel gazdagon díszí
tettek.

A ravatalnál éjjel-nappal diszruhás 
temetkezési szolgák látták el a disz- 
őrséget. A gyász hirére elsőnek Tor-

nallyay Zoltán egyházkerületi főgond
nok küldött hatalmas és díszes koszo
rút elnöktársának koporsójára, ugyan
csak az elsők között érkezett meg az 
egyházkerület elnökségének díszes ko
szorúja is. A részvét impozáns mérték
ben nyilvánult meg az özvegy iránt s a 
részvéttáviratoknak valóságos özöne ér
kezett be három nap alatt a püspöki 
palotába, nemcsak Szlovenszkórói, ha
nem a határon túlról is, ahonnan Bal- 
íhazár Dezső, Antal Géza, Ravasz Lász
ló, Pálcczi-Czinke István és Farkas Ist
ván ref. püspökökön kivül számos egy
házfő és közéleti notabiliíás fejezte ki 
távirati utón bensőséges részvétét. Szlo- 
venszkó majd minden egyes ref. egy
házmegyéje, a kerületek elnökségei, a 
konvenf, a losonczi ref. teológia, a 
beretkei árvaház, a lelkész- és tanító- 
egyesületek küldöttek részvéttáviratot és 
koszorút. A sárospataki ref. főiskola 
hatalmas koszorút küldött a püspök ra
vatalára : „A Sárospataki Alma Mater 
mindhalálig hű fiának" felirattal. A püs
pök szülőfalujának Deregnyőriek mély
séges részvétét a községi elöljáróság 
távirattal juttatta kifejezésre, a gálszécsi 
ref. egyházközség, amelynek Péter Mi
hály köze! 29 éven át lelkésze volt, 
ugyancsak megható részvétnyilatkozatot 
küldött és a temetésre képviselőt is 
küldött ki, a sárospataki ref. főiskola 
megbízásából Dr. Urbán Barna tanár 
jelent meg a gyászszertartáson. A rima- 
szombaii r. kaíb., ág. evang. és zsidó 
hitközségek, a különféle társadalmi 
egyesületek küldöttségileg fejezték ki 
részvétüket, a magyar nemzeti párt or
szágos elnöksége nevében, a betegen 
fekvő Dr. Törköly József nemzetgyűlési 
képviselő írásban kondoleálí az özvegy
nek, a rimaszombati ref. egyházközség 
presbitériumának küldöttségét Dr. Ze 
hery István volt főgondnok vezette az 
özvegy elé, a ref. asszonyok és leányok 
körének deputációja pedig Samarjay 
Jánosné vezetésével ugyancsak küldött
ségileg fejezte ki részvétét.

Hétfőn reggel 9 órakor lezárták a 
püspök koporsóját és átszállították az 
ősi ref. templomba, ahol az Uraszíala 
előtt ravatalozták föl. A gazdagon dra- 
périázott templomban délután 2 óráig 
pihent Péter Mihály koporsója s ezalatt 
az idő alatt százakra menő tömeg tisz
telgett előtte s vett lélekben búcsút 
tőle és azok sorából is, akik a politikai 
bujtogatásoknak felülve, a kétéves harc 
idején élesen szembefordultak vele,' szá
mosán jelentek meg az egyházfő kopor
sója előtt, hegy lélekben kiengesztelődve 
vegyenek búcsút a hitéért és meggyő
ződéséért martirsorsot szenvedett püs
pöktől.

A temetés.
Szíovenszkó minden részéből nagy 

seregben gyűltek össze a végtisztelet
adásra a református egyház reprezen
tánsai s a gömöri ref. egyházmegye 
papsága és tanítósága úgyszólván kivé
tel néikül, teljes számban megjelent. Az 
egyház képviselői félkettőkor a püspöki 
palota tanácstermében gyülekeztek és 
onnan testületileg vonultak át a temp
lomba Balogh Elemér pozsonyi püspök, 
konventi elnök vezetésével, ahol a kö
zönség a részére feníartott padsorokat 
és az egyik karzatot már akkorára utolsó 
helyig ellepte. A kórus helyén a Rima- 
szombati Magyar Dalárda és a jánosi 
ref. énekkar tagjai helyezkedtek el. A 
virágbaboritott ravatal körül a gyászoló 
család, a konvent és kerület elnöksége, 
a ref asszonyok és lányok köre, a pres
bitérium tagjai és a hivatalos kiküldöt
tek ültek, az egyházmegye papsága pe
dig a gáiyarabok emlékműve alatti pad
sorokban foglalt helyet. A funkciót végző 
lelkészek padjában Balogh Elemér püs
pök és Varga Imre lelkész ültek. Pont
ban két órakor gyülekezeti énekkel vette 
kezdetét a gyászszertartás és a „Te 
benned bíztunk eleitői fogva" fenséges 
hangjainak eloszlása után Balogh Ele
mér püspök konventi elnök lélekmar
koló hatású fohásszal vezette be a vég- 
tisztességtételt az Ur asztala előtt.

Az őszinte fájdalom igaz érzéseit 
visszasugárzó fohász minden egyes szava 
szivbemarkoit és könnyeket csalt a sze
mekbe. A főpásztort sirató templomi 
gyülekezet a részvét bensőséges érzésé
vel szivében hallgatta meg ezután a 
Rimaszombati Magyar Dalárda férfikara 
által előadott egyháziéneket, amelynek 
fojtott fájdalmu akkordjai a tragikus 
sorsú püspö'c kálváriás rimaszombati 
éveinek minden emlékét felidézték. A 
gyászének elhangzásával Balogh Elemér 
püspök jelent meg a feketedrapériával 
bevont szószéken és a siri csendben, az 
elérzékenyedés meleg hangján, könnyek
kel küzdve mondotta el búcsúbeszédét 
Márk evangéliumának XVI. részéből, a 
hatodik versből vett és bibliai, valamint 
történelmi példákkal átszőtt idézettel 
mutatva rá arra az elszomorító tényre, 
amit a vezér nélkül maradt sereg sorsa 
jelent.

— Vert sereg vagyunk — mondotta 
a püspök, mert egyik vezérünk ko
porsóját tettük le az Ur asztala elé. Ér
zem, hegy akik az ö vezérlete alatt ál
lottak, azokon most valami nagy fájda
lom, csiiggedés vesz erőt, melyet az 
aggodalom és rettegés olt a szivekbe, 
hogy mi lesz a sereggel, a vezér tragi
kusan hirtelen távozásával? Márk evan
géliumi szavai eloszlatnak nemcsak min
den félelmet, hanem a vigasztalás és

reménység balzsamát is magukban hor
dozzák. Ez a koporsó csak a test sze
rinti halált jelzi nekünk, nem azonban 
a lélekét, amely tovább él és közöttünk 
marad. Megboldogult testvérünk az utolsó 
percig hűségesen kitartott őrhelyén és 
hűségesen dolgozott a reábizott felada
tokon nemcsak ebben a gyülekezetben, 
hanem azokban a többiekben is, ahová 
őt népének bizalma választotta. Felada
tát hűségesen teljesítette és bizonyos, 
hogy őreá és munkásságára hálával gon
dolnak ma mindenütt, ahol csak dolgo
zott valaha. Püspöki működése elején, 
itt ebben a városban házról házra járva 
kereste fel hiveit, hogy személyesen is
merkedjen meg velők. Majd végigláto
gatta kerületének egyházait. Ezekből 
látható, hogy milyen komolyan fogta föl 
apostoli kötelességét, mert úgy érezte, 
hogy a pásztornak egyenként kell is
mernie az ő juhait, ha védeni, oltalmazni 
akarja őket. Tudom, hogy voltak ellen
kező nézetek is ebben a gyülekezetben, 
de én vagyok a koronatanú, hogy a 
béke megköttetett s most feledve kei! 
lenni mindennek, ami a széthúzásra okot 
adhatott.

Ezután Balogh püspök a megboldo
gult értékes egyházépiiő munkásságáról 
szólott s kitárt azokra az eredményekre, 
melyeket Péter Mihály a szlovák kálvi
nista kérdésben elért.

— Nem látom távolinak azt az időt 
— mondotta ezzel kapcsolatban Balogh 
püspök — amikor szlovák testvéreink 
is el fogják ismerni, hogy Péter Mihály 
velők is jót akart tenni éa törekvéseit 
a becsületesség, jóság és szeretet ha
tották át s küldetését az igazság jegyé
ben akarta betölteni.

Részletesen kitért a szónok ezután az 
elhunyt egyházfő egyházi, irodalmi és 
közéleti működésének egyes fázisaira és 
a konvent elnöksége nevében a hála és 
köszönet hangján emlékezett meg a 
megboldogult nagy érdemeiről, amelye
ket a kerületben és konventben végzett 
munkájával ért el, ahol feladatát min
denkor komoly készültséggel, lelkiisme
retesen látta el s amihez erőt kivételes 
talentumán fölül az isteni gondviselés 
adott neki.

— A sir, elszomorító hely — mon
dotta végezetül a püspök — ez az enyé
szet helye, ahová a test tér meg örök 
pihenésre. A sir azonban a vigasztalást 
is jelenti, mert a lélek örök életébe ve
teti hitünket erősiti meg és mert Péter 
Mihály lelke alkotásaiban tovább él, 
bízom benne, hogy ezt a sirt sokan 
fogják fölkeresni azok közül, akik őt az 
életben szerették és megbecsülték. Nyu
godjunk meg tehát az isteni gondviselés 
végzésében és ha vert sereg vagyunk is 
és ha test szerint el is vesztettük egyik

Újévi könyörgés f
Bocsásd meg nékem Uram, hogy vagyok 
És magam után árnyékot hagyok...
Bocsásd meg Uram, hogy sirni mertem 
És hogy könnyem borba kevertem...
Bocsásd meg nekem, jaj, hogy elhagyott hitem 
S a keresztemet únottan vittem...
Hogy elfeledtem a sok régi dalt 
És a szivemből jó és rossz kihalt...
Mert már nem vagyok sem jó, sem gonosz : 
Velem az élet nem oszt, nem szoroz...
Csak megyek Uram, Téged keresve,
Ha még irgalmad rajtam megesne.
És ha kimérnéd újra az utam,
Mert hiába volt a régi futam...
(Mig túlnőtt rajtam a sok apró semmi,
Nekem muszáj volt semminek lenni.)
— Bocsáss meg Uram, hogy még zavarlak,
De még nem lehet vége a dalnak ;
Új célt, új irányt szabj Uram nekem 
S keresztem újra vállamra veszem...
Gyújts egy kis mécset, amerre megyek :
Hogy az újévben új ember legyek !
^ 'nen' Telek A. Sándor.

Immaculata .*)
(Legenda.)

Az ó-szövetségi Anna asszony nagy gonddal 
nevelte az ő leánykáját, akit Mirjamnak nevezett el 
férjével együtt. Örvendezve látta a kis gyermek sze
meiben az égi ártatlanság szeliden csillogó fényét.

*) Karácsonyi számunkból kimaradt.

Ha úgy karjaiba átölelte és beletekintett a kis 
Mirjam szemeibe, azokban az égnek derült fénye 
tükrözött reá és mindig valami vonzó mélységet lá
tott a mögött az eltűnő homályban.

Ez a mélység a kis leány szembogarában min
dig jobban nyiladozott és az évek múlásával már 
egész kis barlangféle üreg látszott a lányka szemei
ben. De nem volt sötét ez az üreg, hanem valami 
csodás fénysugár vibrált, rezgeti a mélyén rejté
lyesen.

Amint növekedett a lányka, az anyja megtanitá 
őt imádságokra, Dávid király szent zsolozsmáira. 
Később, mikor serdülni kezdett a kis leány, akkor 
Anna asszony elővette a szent Írásokat és azoknak 
betűin tanította olvasni a gyermeket.

Egyszer éppen olvasni tanitgatta a kis Mirjámot, 
aki szépen odatérdelt az. anyja elé és úgy betüzgette 
a szent Írások szavait. Édes anyja pedig ujjával mu
togatta neki sorban a betűket és a szavakat. A kis 
lány már folyékonyan olvasott a szent könyvből.

Éppen ott volt náluk látogatóban rokonuk, a fia
tal, szép Erzsébet leányzó is, akit később Zakariás 
pap vett el feleségül.

A két karcsú fiatal lány szívesen játszott együtt. 
De ha beteltek a kert virágai közt a vidám futkáro- 
zással és a virágok válogatásával : akkor leültek a 
ház előtt és ott szorgalmasan szőtték a vászongyol- 
csoí vagy fonták a puha gyapjút, hogy Anna asz- 
szonynak legyen mit eladni, ha a kánaáni kereske
dők jönnek a föld gyümölcseivel vagy más portékáik
kal. Lehetett több ezüstpénzt is kapni s azon vehet
tek más szükséges dolgokat. Mert voltak már olyan 
pénzváltó emberek, akik mint a mai bankárok, gyűj
tötték a siklust, drahmát, statert vagy egyéb csillogó, 
csörgő pénzeket.

Hanem a két leány szívesen térdelt Anna asz- 
szony elé, ha ez őket olvasni és imádkozni hívta, a 
szent Írások összecsavart lapjait szépen kiterítve és 
elsimítva térdein.

Egyszer különös csillogást vesz észre Mirjam 
szemeiben, amint ez olvasta a betűket. Éppen Izaiás 
próféta könyve volt soron, akit a zsidók Jezailnak

neveztek, de a görögök változtatták Izaiásra a ma
guk nyelvjárása szerint.

Azt olvasta a kis Mirjám éppen : íme a szűz 
méhében fogan és fiút szül, akinek a neve Emmánuel 
lészen. — Ez a szó zsidó nyelven azt jelenti, hogy 
velünk az Isten.

A lányka szemeiből foszforeszkáló világosság 
gyöngéd sugarai vibráltak elő és körülííizdelték fény- 
tűcskékkel a fejének hajszálait is. Olyanforma volt 
ez, mint mikor hajnal előtt fénysugarak és kis sugár
kévék rezdülnek meg a szobának falán.

— Mi van veled, Mirjám, kis leányom ?
— Nem tudom, édes anyám. De a hátad mö

gött angyalt látok, aki olyan szépen integet felém.
Az anya hátranézett, de nem látta az angyalt. 

Hanem amint Mirjám kitágult szemeibe tekintett, ott 
azok mélyén, a kis barlangocska odújából ragyogott 
elő az angyal fényes, hófehér öltözetben, kitárt ka
rokkal imádkozva s szemeit majd az égre emelve, 
majd lefelé irányozva a kis leány szive felé.

— Angyal van ott, az ragyog ! — szólt az anya 
jámbor örömmel. Mit jelent ez, kis lányom ? Benned 
látom az angyal alakját tisztán.

— Én is látom ! — szólt Erzsébet, — de lát
tam őt Anna néni háta mögött is. Suttogott is felém. 
A suttogásból azt értettem, hogy Anna asszony leánya 
tisztán, szeplőtelenül jött a világra, mert őt arra vá
lasztotta ki az Ur, hogy ő legyen az Emmánuel 
anyja, akiről a próféta szólott.

— Áldassék az Isten szent neve ! — felelt rá 
Anna asszony.

így tudták meg a legközelebbi rokonok, hogy 
Mirjamra nagy hivatás várakozik.

A neve később, mikor már a nagy római biro
dalom népei meghódoltak az ő fiának tanítása előtt: 
akkor latinosán Mária hangzást nyert, őt magát pe
dig Immaculata címmel is illették, mint az Emmá- 
nuelnek, a Megváltónak édes anyját.

És ez nem is lehetett másképen, igy volt méltó 
az Istenhez. Zsolt.
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vezérünket, tápláljon bennünket az a 
reménység és bizodalom, hogy lelke 
örökké velünk maradt. Ebben a hitben, 
tudatban és meggyőződésben elbocsáj- 
ítínk Téged, testvérünk, aki immár arra 
az útra mégy, amely az Atyához vezet!

A kiváló egyházi szónok apostoli ih- 
ietségii szavai mélységes hatást értek el 
a gyászoló közönség lelkében és egy 
paláddá formálták át az egész gyüle
kezetei. A gyászbeszédet követő imában 
n,ir az egész hallgatóság lelke, mint a 
gyászoló családé szólalt meg. 
r A templomi szertartás a jánosii ref. 
énekkar férfikarának „Mért a borús" c. 
gyászdalával folytatódott, majd a XC. 
zsoltár ötödik versével (gyülekezeti ének
kel) véget ért.

Ezek után a kerület tisztviselői és az 
egyházmegye lelkészei a diszhintóra 
vitték Péter Mihály koporsóját s a me
net lassan elindult. Az aktus alatt a 
rimaszombati Magyar Dalárda férfikara 
énekelt. Három óra volt, mire a menet, 
élén Balogh Elemér püspök és Dr. Szi- 
lassy B:ia konventi elnökökkel, a Gö- 
möri-uícába ért. A konvent képviselői 
után a tiszáninneni egyházkerület fő- 
aondnokának Tornallyay Zoltánnak tár
saságában dr. Magda Sándor egyház
kerületi főjegyző, Szűcs István ungi es
peres, dr. Urbán Barna, a sárospataki 
főiskola tanára, majd Sörös Béla és 
Kövy Árpád vezetésével a losonci teo
lógia küldöttsége haladt, nyomukban 
Ablonczy Pál hanvai lelkész, helyettes 
esperes, Bácsy Gyula, a beretkei ref. 
árva'náz igazgatója, Szőke István rozs- 
nyói ref. lelkész, Dusza János gömöri 
esperes és közel 50—60 palástos lel
kész négyes sorokban. A lelkészek zárt 
sorait a különféle egyházkerületi és 
egyházmegyei küidöttségek követték, a 
kik után a gömöri református tanítóság, 
a helybeli összes vallásfelekezetek né
pes küldöttségei, a rimaszombati álla
mi, járási és helyi hatóságok képviselői 
következtek, majd Farkas Márton igazg. 
tanító vezetésével a jánosii ref. énekkar 
tagjai és id. Haiász József karnaggyal 
élén a Rimaszombati Dalárda férfi kara 
haladt ugyancsak négyes sorokban.

A két dalárdát több száz főre tehető 
közönség követte, közvetlenül a gyász- 
hintó előtt pedig a-rimaszombati, mező- 
telkesi és bakti presbitériumok népes 
csoportja következett. A négylovas, ko
szorúkkal ellepett gyászhintó mellett 
két oldalt diszruhás temetkezési alkal
mazottak lépdeltek, mellettük pedig a 
református leánykor tagjai. A koporsó 
mögött a megboldogult püspök özvegye 
haladt, testvére Babarék Zoltán albert- 
falva; gyári tisztviselő karján, nyomuk
ban pedig özv. Babarék Dánielné, re
formátus lelkész özvegye, Péter Mihály 
püspök anyósa jött, a ref. asszonyok 
vezetőségi tagjaival. Az asszonyok sok 
száz főnyi csoportja után beláthatatlan 
embertömeg kisérte még a püspök ko
porsóját s a menet régen a temetőbe 
érkezett, amikor a főtéren még mindig 
nem ért véget a gyászoló közönség 
hosszú kigyóvonala.

Az útvonalon az üzletek redőnyei 
zárva voltak a felvonulás ideje alatt s a 
járdák szélein óriási közönség nézte 
végig a felejthetetlen látványt nyújtó 
gyászmenetet, jóval elmúlt fél négy óra, 
amikor a temetőben a díszsírhelynél 
kezdetét vehette a gyászszertartás, amit 
az egyházmegye papságának énekszáma 
nyitott meg. Elsőnek Varga Imre rima
szombati ref. lelkész, Péter Mihály lel
késztársa imádkozott és mondott lélek
be markolóan megható, szép búcsúbe
szédet, majd a jánosii ref. énekkar gyász
éneke után Dr. Magda Sándor főjegyző 
a tiszáninneni ref. egyházkerület elnök
sége nevében búcsúztatta el tiszttársát, 
a gömöri ref. egyházmegye nevében pe
dig Ablonczy Pál helyettes esperes mon
dott költői szépségű búcsúbeszédet, míg 
az egyházmegye tanítóságának megbízá
séból Böszörményi Andor rimapálfalai 
igazgató-tanitó juttatta kifejezésre meg
ható beszéd keretében a ref. tanítók 
háláját és szeretetét.

A gyászszertartást a Rimaszombati Ma
gyar Dalárda énekszáma rekesztette be.

A világhírű Förster-zongora, pianí
nó rendkívül tartós értékű hangszer. 
Az ár a tényleges értékhez mérten oly 
kedvező, hogy kényelmes részletfizetés 
mellett tulajdonosa lehet Ön is egy va- 
•ódi Försternek. — Raktár és képviselet 
Rábely Miklós rimaszombati könyv és 
Papirkereskedőnél.

A  nóta vége...
(Veress Samu emlékére.)

Irta: Fiilep Kálmánná.
Elszállottak a színes melódiák!... 

Hajlékony, sápadt ujjaid közűi kifoszlott 
a hegedű.... A hegedű! Sötét napjaid 
egyedüli vigasza, tartalma... barátja !... 
Frissen maradt szellemedet, lelkedet, ez 
tartotta föl a szakadék fölött!... A rá
dió és a hegedű !... Ezek voltak utóbbi 
éveid csaknem egyedüli szórakozásai... 
Ilyenkor úgy átszellemült kedves arcod. 
Egy más világban éltél.... Egy külön, 
zárt, tisztult világban. Jó lelked követte 
a zene fölfelé szálló, tüneményes hullá
mait. S a jó Isten kegyelmes volt hoz
zád, amikor ehez a Te kimélyült, kifi
nomult tiszta világodhoz nem láttál 
semmit a profán világ kicsinyes, szét
hulló, kétes tisztaságú mozaik képeiből. 
A Te illúziód megmaradt tisztán. Egy 
csodafinom, zárt világ halk muzsikájá
nak. Egy nobilis életű, álomember éltető, 
vigasztaló atmoszférájának !... Te tudtad 
azt a máiy, bölcs igazságot, hogy „meg
látogatja az Ur, akiket szeret,"...“ és 
„akiket szeret az Ur, annak mindenek 
javára vannak !“

Tudtad ezt és ez igaz megnyugvá
sodra szolgált. Istenfélő, bölcs ember 
voltál !... Nem olyan, akinek ajkáról 
folytonosan hullanak a vallási reflexiók, 
de aki lelkében, tetteiben, egész életé
ben éli ezt az igazságot.

Derűs böícsességü ember is voltál. 
Aki szinte úri grandezzával találkozott 
az élet nyomorúságaival. Csak semmit 
sem mutatni ami nyomorúság. A csa
pásokat nem lerázni igyekeztél magad
ról, hanem azzal férfiasán megbizkóztál.

... Aranyszivü ember is voltál. Mint 
a mi kis irodalmi társaságunk drága, 
illusztris elnöke, ünneppé avattad az 
estéinket. Vidám, hajlékony aranykedé
lyeddel úgy kiegyenlítetted a vélemény- 
külömbségeket, a differenciákat szét
oszlattad, bearanyoztad még a romokat 
is. Nagy műveltségeddel, mély tudásod
dal mindenre fényt, megértést, világos
ságot tudtál ragyogni !...

Ahol Te megjelentél, ott mindig és 
mindenkor Te voltál az este lelke, mo
solya, ünnepe!... Te a szivek, a szere
tet csatáját vívtad ki Magadnak. Úgy 
játszottál az emberi sziveinken, az arany
húrokon : mint a tökéletes hegedűdön. 
Igazi virtuóz voltál a játékban. Finom, 
választékos életmüvész.

Nem voltál kalmárlélek, gyűjteni nem 
tudtál ... vagyont, földi kincseket. Egy 
ilyen ragyogó élet méltó befejezésekép
pen ... csak tele marokkal szórni széjjel 
szivednek, lelkednek, ajkadnak drága 
kincseit! ... Csak adni, mindig csak 
adni ! ... Csak termékenyíteni a kopár 
magyar ugart, ... kalászokat ... ifjakat 
érlelni ... öltöztetni, díszíteni a magyar 
kultúra csenevész fáját!

Dalolni, szeretni, élni tanitgattad a 
kopott szivü, fáradt, bús magyart!... 
Adni mindig, csak másokért élni, csak 
átlopni a szivekbe a gyönyörűséget, a 
világosságot, az értést. Ez volt gyönyörű 
hivatásod, ez voií jutalmad is !

Időnként el-ellátogattam hozzád. Ami
kor a lelkem szükségét érezte a Veled 
való társalgásnak. Utoljára ősszel beszél
tem veled. Beléptem a szobádba, senkit 
sem találtam körülötted. Ott ültél az 
őszi verőfény zuhatagában, sápadtan, 
hervadtan, egyedül, világtalanul!... Az 
arcod felém fordítod, megismered a han
gomat, helyet igazítasz magad mellett a 
díványon. Megölelsz, mosolyogva mon
dod : „hogy meggyőződjem, hogy igazán 
itt van-e? Igazán eljött-e?" Nevettünk, 
szomorúan, hogy takarjuk a szomorú 
szituációt. Beszélgettünk halkan, vonta
tottan, napi problémákról, apróságokról. 
Egyszer csak azon vettük észre magun
kat, hogy hallgatunk ... imádságos, szent 
csöndben, csak a sziveink tikk-takkol- 
tak. A Tiéd fáradtan, az enyém nyug
talanul ; láttam tisztán, világosan, hogy 
nemsokára elveszítünk Téged... Mély 
fájdalom tépte a lelkemet. És ekkor, 
hideg, sápadt ujjaid a kezemet keres
ték. Percekig szorítottad s egy lassú 
mozdulattal ajkadhoz emelted... Én meg- 
remegíem a nagy ajándék-adás alatt. 
Szemeimből megeredtek a könnyek. Te 
nem láttad ezt. „Fáradt vagyok, nagyon 
gyönge. Készülődöm a nagy útra!"... 
Mindannyian készen vagyunk, — mon
dám vigaszképpen.... Én is készen, a 
nagy leszámolásra.... Istennel és lelkem- 
mel harmóniában én is készen állok....

Ez láthatólag megnyugtatta Öt. Fáj
dalmas arca megszelídült... Én pedig 
világosan láttam feje fölött a csontem
ber kinyújtott kezét, aki itt van érte, 
megfogja és viszi ... viszi ... viszi Veress 
Samut ... örökre ... visszahozhatatlanul 1 

Fátyolt borítunk hát, fekete gyászos 
fátyolt, a sok csillogó gyönyörűségre, 
az ezeregyéj bűbájos meséire, anekdot- 
táidra, a nótákra, ajkad kedves zenéjére 
... mindenre, amit ez a nagyeszű és 
nagyszivü ember valaha is átélt s 
ugyanakkor sokunk szivének átadott.

Jó lett volna valamit ellopni Tőled 1 
Egy fénysugarát a hatalmas, heroikus 
élnitudásodnak 1 Okos, bölcs életmüvé- 
szetednek 1... A Te forró, szerető, vidám 
szivednek egy halavány fénysugarát ... 
... Hogy most nekünk világítson a Nóta 
végén, most, amikor Te is itt hagysz 
bennünket;!... Hullnak, hullanak a csil
lagaink!... És mi, akik itt maradunk, 
ebben a nagy elhagyatottságunkban, 
megpróbáljuk szeretni egymást úgy, a 
hogyan Veress Samu tanított bennünket! 
... Megpróbálunk jók ... igazak, meg
próbálunk igazán méltók lenni hozzád 1 
... És a te jó szellemed velünk marad 
örökké 1... Ónnan fogsz, Őrködni felet
tünk, a csillagok szép honából 1 Onnan 
fogsz utat mutatni nekünk ebben a kí
sértetekkel telt, fekete éjszakában 1 ... 
És mi, mindannyian, akik nemcsak cso
dáltunk, de szerettünk is Téged, a szivünk 
soha sem szűnő szerelmével 1 ... mi 
imádkozni fogunk érted: a magyar kul
túra és művészet egyik hatalmas osz
lopáért... Legyen a Te emléked a mi 
talizmánunk!... A mi jó csillagunk!... 
S ha majd meleg, nyári éjszakákon, 
furulyaszó mellett andalog a lelkünk, 
vagy egy-egy csillagot látnak lefutni 
könnyes szemeink a végtelenségbe : 
eszünkbe jutsz Te : a mi jó csillagunk! 
Hiszen a könnyek és hulló csillagok 
rokonok. Ezek is, azok is, egy-egy szét
tört világnak darabjai......

H ÍR E K
Bojtos farsang.

Bojtos a farsangunk,
Gyötrődés az élet,
Örömöt, vigságot 
Senki nem remélhet.
Muzsikás jókedvünk 
Bús sírásba fulladt,
Beesett emberszem 
Könnyes esőt hullat, 
ínséges a sorsunk,
A kenyerünk Bánat,
Gond igája töri 
Fel az ember vállat. . .
. .  . Szomorú időre 
Jöhet-e jobb, szebb, más,
A bojtos farsangra 
Húsvét, Feltámadás?

r

Elkobozták lapunkat. Újévi számun
kat a vezércikk tizenkét szava miatt az 
államügyészség elkoboztatta. Bár az el
kobzást elrendelő s illetve jóváhagyó 
végzést csak órák múlva kaptuk kéz
hez, jelzett lapszámunkat második kia
dásban jelentettük meg s ha az rajtunk 
kívül álló okokból később jutott volna 
t. előfizetőinkhez, ezért szives elnézésü 
két kérjük. Az elkobzás ellen felebbe- 
zéssel élünk.

Uj közegészségügyi felügyelő. A
magyar belügyminiszter a kerületi köz
egészségügyi felügyelők létszámába a 
Rimaszombatból származó Gaál András 
Kálmán dr.-t a népszövetség egészség- 
ügyi osztályánál működő orvost kerü
leti közegészségügyi felügyelővé ki
nevezte.

A Rimaszombati Izr. Nőegylet e hó
14 én, szombaton este fél 10 órai kez
dettel, a Tátra szálló nagytermében 
tartja műsoros tea-estélyét. Külön meg
hívókat az egylet nem küld szét. Ven
dégeket szívesen látnak.

Kereskedelmi testület közleménye. 
A kereskedelemügyi minisztéreum folyó 
évi november hó 17-én kelt rendeleté
vel hibásnak állapította meg a kereske
dőknél használatban levő úgynevezett 
szúrós és golyós automatákat és a 
tisztességtelen versenyről szóló törvény 
44. §-a értelmében meghagyta az összes 
alárendelt kerületi főnökségeknek, hogy
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Kinn APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap . január 7-én és 8-án a 

magyar hangosfilm reprize :

Hypolit a lakáj
Fősz.: Csortos, Kabos,‘Jávor,*_Gozon, Haraszthy.

Szerdán, január 11-én népelőadás leszállított hely
árakkal. GyönyörtTnéma történelmi film :

Anasztázia cár leánya
Fősz.: Lee Parry, Hans Stuve.

Csütörtökön, január 12 egy kokett nő nő németül 
beszélő modern társadalmi és szerelmi drámája, 
amelyben a nő férje szivének megnyeréseér viv 

titáni harcot:

Asszony akiről beszélünk
F6sz.: Mady Cchristians,- Hans’ Stuve, Szőke 

Szakáll, O. Walburg.

ezek a játékautomaták a kereskedelem
ből fokozatosan kivonassanak és erre 
végső határidőül 1933. évi március hó 
31-ét tűzte ki. — A kereskedelmi tes
tület elnöksége figyelmezteti mindazon 
helybeli és vidéki kereskedőket, akik
nél ilyen szúrós és golyós játékautoma
ták használatban vannak, hogy azokat 
a fenti határidőig üzleteikből okvetlen 
távolítsák el.

Halálozás. Lévay András kisgazda 
82 éves korában dec. 30-án Rimatamás- 
falván elhalálozott. A munkáséletü, szor
galmas gazdálkodó ember holttestét nagy 
részvét mellett újév napján temették.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik boldogult férjem elhunyta 

alkalmából részvétükkel felkerestek, avagy 
részvétüknek a ő végtisztességtételén való 
megjelenésükkel adtak kifejezést, ezúton mon
dok hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. jan. 5.
Özv. Péter Mihályné.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik megboldogult szerettünk 

néhai Lévay András elhunyta alkalmából 
mélységes fájdalmunkat részvétük kifejezésé
vel enyhíteni igyekeztek, avagy végtisztesség
tételén megjelenni szíveskedtek, továbbá a 
rimaszombati kath. egyházi énekkarnak a te
metésen történt szives közreműködéséért, ez
úton mondunk hálás köszönetét.

Rimatamásfalva, 1933. jan. 4.
A gyászoló család.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen feleségem, 

illetve érdesanyánk elhunyta alkalmával fáj
dalmunkat a temetésen való megjelenésükkel 
és részvétkifejezésükkel enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. jan. 6.
Spitzer Lipót és gyermekei.

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

Műkedvelői előadás. A Csizi Sport 
Klub karácsony vasárnapján az ottani 
volt Boráros vendéglő nagytermében 
igen sikerült táncmulatsággal egybekötött 
műkedvelői szinielőadást rendezett, mi
kor is Herczeg Ferenc Dolovai nábob 
lánya cimü színmüvét adták elő.

Közgyűlés a dobsinai iparosok és 
kereskedők otthonában. December hó 
26-án tartotta meg rendes évi közgyűlé
sét a dobsinai iparosok és kereskedők 
grémiuma. A közgyűlés a folyó ügyek 
letárgyalása előtt megejtette a tisztvise
lők megválasztását. Krausz Samu volt 
elnököt, aki tiz éven át megszakítás 
nélkül a legnagyobb körültekintéssel 
látta el tisztségét, s aki fiának tragikus 
elhunyta miatt ezen tisztségről lemon
dott, a közgyűlés érdemeinek elismeré
séül egyhangúlag örökös diszelnökének 
választotta meg. Az elnöki tisztségre 
ezután Sárkány Boldizsárt jelölték s a 
közgyűlés egyhangúlag választotta meg 
őt elnökének. Alelnöknek: Haál Bélát, 
jegyzőnek Reményi Albertét, gondnoknak 
Köhler Artúrt, pénztárosnak Pollionisz 
Gyulát választották meg. Választmányi 
tagok lettek : Gömöry Mihály, Lux Ernő 
Breuer János, Gotthardt Sándor, Kame- 
niczky János, Szábier János, Kracsun 
András, Krausz András, Nehrer József, 
Kubányi János, Kaiser János, Kracsun 
István, Nehrer Mátyás és Kaiser Miksa. 
Ezenkívül választottak négy számvizs
gálót.

Veszekedéshevében agyonszurta a 
férjét. Borzalmas családi dráma játszó
dott le az ünnepek előtti vasárnap Volk 
Pál murányi munkás családjában. A
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férj az egyik rokonánál volt látogató
ban, amikor egyik leánya hazahívta öt, 
s amikor felesége hívására Volk haza
ment, odahaza az asszony heves szem
rehányásokkal fogadta s a veszekedés 
hevében a kezében lévő késsel, amely- 
lyel éppen krumplit hámozott, hátba- 
szurta férjét. A megtámadott férfi a 
hatalmas szúrás ellenére is rendelkezett 
annyi lélekjelenléttel, hogy le tudta sze
relni feleségét és egy erős fogással 
hasznavehetetlenné görbítette a konyha
kést, a nagy vérveszteség következté
ben azonban később összeesett, úgy 
hogy Nagyrőczére kellett orvoshoz vin
ni, ahonnan azonnal a rozsnyói kórház
ba szállították. A súlyosan sérült mun
kás mielőtt még operatív beavatkozásra 
csak sor is kerülhetett volna, másnap 
hajnalban kiszenvedett. A nagyrőczei 
járásbíróság intézkedésére a csendőrség 
még ugyanaznap letartóztatta a gyilkos 
asszonyt és beszállította a rimaszcmbati 
államügyészség fogházába.

Filmszínház. Folyó hó 7. és 8-án a 
„Hyppolit, a lakáj" cimü izig-vérig ma
gyar film reprizében lesz alkalmunk 
újból gyönyörködni. A Kabos, Csortos, 
Haraszti, Góth stb. gárdájának tőrül- 
metszett közvetlenül ható játéka felejt
hetetlen s művészetüket örömmel él
vezzük újra, mert jól esik a pesti szín
házak e márkás művészeinek mesteri 
és maradéknélkül szórakoztató játéká
ban többször is gyönyörködni.

Folyó hó 10-én leszállított árak mel
lett „Anasztázia, a cár leánya" c. néma 
film kerül szinre, mely a cári Orosz
ország kimerithetlen történelmi témáinak 
egyikét tárja elénk. Főszereplők : Lee 
Parry, Hans Stiwe stb.

F. hó 11-én „Krízis ő fensége" c. film 
kerül sorra, melyet Alexander Granovs- 
ky, a zseniális orosz filmrendező ren
dezett. A darab cselekménye elüt a 
sablontól és élesen rávilágít a mai életre. 
A legjobb filmerök, mint Alfréd Ábel, 
Peter Lorre, Harold Paulsen, Ludwig 
Stössel játszanak e darabban, melynek 
főárdekessége az is, hogy ebben szere
pel először Hedy Kiesler német szépség
királynő.

Folyó hó 12-én az „Egy asszony, aki
ről beszélnek" cimü német film kerül 
előadásra, mely Verneuii egyik vigjátéka 
nyomán készült s mely kiválóan alkal
mas a filmezésre, mert e kitűnő francia 
szerző mindig aktuális, pikáns és szóra
koztató. A fenti film témájának anyagát 
a modern Páris egy nagy társadalmi 
botrány középpontjában lepergő izgal
mas események szolgáltatják. A főszere
peket Mady Christians, Hans Síüwe és 
Szőke Szakái játszák.

A rimaszombati rendőrség egy nem
zetközi zsebmetszőt tett ártalmatlan
ná. Nagyszerű fogást csinált a napok
ban a rimaszombati állanuendőrség. A 
kiadott körözőlevél alapján az egyik 
rendőrségi közeg felismerte és előállí
totta Szcur Antal krakkói születésű, 
többszörösen büntetett, állástalan könyv
kötő segédet, aki mint zsebmetsző nem
zetközi viszonylatban is jólismert. A 
hurokra került zsebmeíszőt előbb a 
rendőrség csukta le, engedélynélküli 
határátlépés címén, büntetésének letöl
tése után pedig átszállították az állam
ügyészségre, ahonnan Budweisba szál
lítják, amennyiben ott legutóbb egy 
nagyobbszabásu bűntettei hajtott végre.

Hat hétre ítélték el az osgyáni be
törőt. A rimaszombati kerületi bíróság 
Foukal-tanácsa a múlt hóban ítélkezett 
Vengrin János osgyáni lakos fölött, aki 
mint ismeretes az elmúlt év karácso
nyán egy cimborájával együtt betört 
Lusztig Anna osgyáni korcsmáros üzle
tébe és már éppen a kézipénztár kifosz
tásához látott, amikor munkájában 
megzavarták. A megadott személyleirás 
alapján a csendőrök kora reggel ház
kutatást tartottak a gyanúba vett Veng
rin lakásán és ott nemcsak a korcsmá
ból ellopott kulcsokat, hanem a kifeszi- 
tett ajtó egyik lécdarabját is megtalál
ták. A bíróság a peches betörői hat heti 
fogházbüntetéssel sújtotta.

S Z ÍN H Á Z .
A kassai magyar színtársulat itteni 

szezonjának befejezéséül pénteken, de
cember 30-án a „Dzsimbi" vígjátékot, 
szombaton dec. 31-én és január 1-én 
este a „Haway rózsája" operettet mu
tatta be, mig újév első napjának délu

tánján „Csók a tükör előtt" színmüvet 
ismételték meg. A „Haway rózsa“-jában 
vendégként Kovács Kató, a társulat volt 
primadonnája lépett fel, akit a közön
ség meleg szeretettel fogadott s első 
megjelenésekor hosszas tapssal ünnepelt.

A búcsú előadásokban a prózai és 
operett együttes teljes sikert aratott s 
ismételten bizonyságot tett arról, hogy 
Iván Sándor színtársulata művészi erők
ből áll és minden tekintetben pompásan 
van megszervezve s igy hivatása magas
latán áll. A szezon alatt a legjobb, leg
frissebb darabokat láttuk, mindig nivós 
s csaknem mindig teljesen kifogástalan 
előadásokban. Az egyes szerepköröket 
kitűnő erők töltik be s a primadonna 
kérdést vendégszerepeltetéssel oldotta 
meg a közönség igényeinek kielégítésére 
törekvő, gondos és figyelmes direktor. 
A rendezés nehéz munkáját a megbol
dogult Iványi Dezső, illetve az operett 
rendezésben helyébe lépő Vágó Artúr, 
valamint Szakáts Zoltán nagy körülte
kintéssel, kiforrott művészi Ízléssel és ki
fogástalan szaktudással mindannyiszor 
nagyszerűen végezték.

Ami a szezon anyagi sikerét illeti, az 
a lehető legrosszabbnak mondható. Hiába 
volt a társulat minden igyekezete, hiába 
a sajtó beharangozása, pártfogásra ösz
tökélő felhívása, a nemzeti és kuiíur 
kötelesség teljesitésére irányuló kérelme, 
figyelmeztetése, színházba invitálása : a 
közönség nagy rétege teljesen közönyös 
magatartást tanúsított, sőt voltak oíya 
nők is, akiknek bár erre megadatott a mód, 
itt-ott vezető szerepet is vindikálnak 
maguknak, szeretik magukat büszkén 
jó magyarnak, müveit embereknek is 
tartani és mégis egy Ízben sem jelentek 
meg a színházban s olyanoknak mutat
koztak, mint akik semmi lelki szüksé
get nem éreznek erre s ezzel a magyar 
kötelesség teljesítésére.

Ily körülmények között tetemesen meg
növekedett deficittel távoztak tőlünk a 
színészek Losoncra, egy ottani jobb sze
zon reményével.

Szeretettel búcsúzunk a lelkes művész 
gárdától s köszönjük a sok szépséget, 
amit nyújtottak s amivel estéről-estére 
betöltötték nemes' szórakozásra vágyó 
lelkünket.

S P O E T ,
É v i m érleg .

Mérleget kell készítenünk Rima
szombat város 1932. évi sportéle
téről, illetve mindkét sportegyesü
letünk múlt évi munkájának ered
ményéről. Mi, akik mindenkor hig
gadt tárgyilagossággal bíráltuk el 
a dolgokat és mindég azon igyekez
tünk, hogy városunk sportéletének 
nívóját ne csak a régi színvonalon 
tartsuk meg, hanem a lehetőség 
határain belül egyre jobban emel
jük, már elöljáróban és teljes em
beri őszinteséggel megállapítjuk, 
hogy Rimaszombat város 1932. évi 
sportélete nemhogy emelkedő irány
zatot mutatott volna, hanem lénye
gesen alatta maradt az előző évek 
színvonalának. Ennek részbeni ment
ségére szolgálhat az a ténykörül
mény, hogy talán még a kezdet 
nehézségeinek leküzdésénél sem kel
lett egyesületeinknek annyi bajjal 
megküzdeniök, mint az elmúlt esz
tendőben, viszont sok bajnak az 
eredetét magában az egyesületeink
ben kell keresnünk.

Noha a mérlegkészítés ténye már 
magával hozza azt, hogy jót és 
rosszat egyaránt és teljes számban 
felsorakoztatunk, hogy ezeknek egy
máshoz való viszonya adja meg a 
tiszta eredményt, a nyereséget vagy 
veszteséget, ez alkalommal eltekin
tünk a kereskedelmi élet ilyetén 
forma rideg előírásaitól s inkább 
arra helyezünk súlyt, hogy a már 
ismert bajok orvoslásával egy a 
jövő évre elkészítendő mérleg ked
vező kialakulását tegyük lehetővé.

Nem kivánunk régi sebeket fel-

szakitani, de elengedhetetlennek tart
juk, hogy reá ne mutassunk a múlt 
évi kerületi életre, amely talán a 
legtöbb bajnak a kutforrása volt. 
Szükségesnek tartjuk ezt annál is 
inkább, mert hiszen már csak egy 
hét választel attól a naptól, amikor is 
Losoncon összeül a kerületi köz
gyűlés, hogy a jövő évi székhely, 
tisztikar és munka ügyében dönt
sön. Nekünk csak egy kérésünk 
van egyesületeink vezetőihez és az 
arra illetékesekhez, hogy ezen nagy 
horderejű kérdésnek az elintézésé
nél őrizzék meg higgadtságukat és 
előbb fontoljanak meg mindent 
alaposan s csak azután cselekedje
nek. A harc ne egymásellen menjen, 
hanem egymásért, sportszellemben 
az egyetemes sportért.

Egyesületeink külső és belső élete 
a múlt évben sok kívánnivalót ha
gyott hátra. Hiányzott egyesületeink 
életében az egyöntetűség s az egész 
sportélet csak erőszakos ide-oda 
kapkodás volt. Hiányzott egy rend
szer, amely tulajdonképpen alapja 
az egészséges egyesületi életnek és 
hiányoztak az önzetlen erős kezek, 
amelyek hivatva lettek volna a sport
életet azon az utón vezetni, ame
lyiken éppen haladnia kell, hogy 
betöltse nemes hivatását. Ellentét
ben az előző évek változatos és 
meglehetősen magas színvonalú 
programmjával, az elmúlt év jófor
mán semmitmondó ürességben telt 
el.

Mint minden évben, az elmúlt 
évben is úgy az RPS mint a RME 
a legfőbb súlyt a fooíballra helyezte. 
Történtek ugyan kísérletek a sport 
egyéb ágának művelése érdekében 
(birkózás, kerékpár stb.) de kü- 
lömböző okok miatt emlitésreméltó, 
jelentékenyebb eredményt sehol sem 
mutathatnak fel egyesületeink. Egye
dül az RPS Tennisz Alosztálya az, 
amely a megkezdett utón tovább
haladva minden tekintetben meg
tartotta a régi színvonalat. Legujab' 
bán a vivás kezd egyre több hivet 
hóditani, nemtudni még azonban, 
hogy milyen eredménnyel.

Mindent egybevetve meg kell 
állapitanunk, hogy a városunk még 
nemis olyan régen országszerte 
ismert sportélete jelenleg hanyatló 
irányzatot mutat. Az ujesztendő kez
detével kötelességünknek tartjuk 
sportegyesületeink vezetőségeinek 
és tagjainak figyelmét arra felhivni, 
hogy a sport nemes szellemének 
megfelelő komoly munkával igye
kezzenek a sportéletet városunkban 
tovább fejleszteni, amely esetben 
nemcsak egyre jobban elmaradozó 
híveiket tudják ismét visszatéríteni, 
hanem sok uj emberrel fogják a 
sportkedvelők és sportszeretők tá
borát növelni. Városunk sportélete 
ne csak két egyesületünk football- 
csapatának vetélkedésében élje ki 
magát, hanem egyesült erővel mind
nyájunknak oda kell hatnunk, hogy 
a célnak megfelelő egészséges sport
élet folyon.

Brünner Sándor.
A szerkesztésért és kiadásért felelős :
R ábely  K ároiy  laptulajdonos.

igen tisztelt vevőimet, 
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 ó és uj bor Ke. 380, 
4— és 5—. Dugaszolt literes üvegekben 
adózva 6 és 7 korona áron kapható Rima
szombatban BenyójBéia tulajdonosnál.

Három  szobás
modern nj lakás
április 1-re kiadó, külön álló ma
gános udvarban, gyümölcsöskertben.
A lakásban van 3 parkettes szoba, 
fürdőszoba, konyha, éléskamra, elő

szoba, pince és fatartó.
Cí me  megtudható a kiadóhivatalban.

Egy modern rövid

Bűsendorfer-zsngora
o l c s ó n  e l a d ó .

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Czipót mérték után
8 9  K c-tó l

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

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

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

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

Vételkényszer nélkül nézze meg 
FRIEDMANN kárpitosn ál Rimaszom

bat, Jánosi-utca 15. szám. alatt.

Keresek megvételre
egy jókarban lévő Wertheim-kasszát és 
egy jókarban lévő könyvszekrényt .  
Cim: Klein Géza könyvkereskedésében 

Rimaszombat.

Kiadó ház,
mely áll 2 szobából, 1 konyhából, 1< eléskamrá- 
bói s 1 nagy pincéből ,kis kerttel. Az alap első
rendűen masszív, a tető szintén elsőrendű fedéssel 
van ellátva. Ezen ház csak 80 m. van a főtértől 
s ezért igen alkalmas iparosok részére. Ars 
25.000 korona. Információk a tulajdonosnál 

Komensky-utca 17. sz alatt.
Masa—

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.

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

Ugyanott egy 3 szobás lakás 
kiadó április 1-től.

Kétszobás modern,
parkettes lakás fürdőszobá- 
4 val azonnalra is kiadó. ►

Rimaszombat, Tam ásfa!i-u íca 3. sz.
—  II I M II

lmtr. bükkhasábfa
házhoz sz á llítv a
45 korona.

Megrendelhető a SEIDNER BERNÁT 
és FIA fakereskedő cégnél.

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


