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Újesztendőnek nyitott ajtót az Idő s inig a semmiségbe tűnt, a 
végtelenség mély sírjába temetett öregesztendő rekvieméről kacagó 
lélekkel távozunk, az Idő bölcsőjében Ígéretek mosolygásával ébred 
az új, a mindig friss reményeket hozó, szebb sjobb újesztendő.

A jobb, a szebb, a várt, régóta a szomjazó epekedésével lesett, 
mely gyógyító flastromokat rak a bánatsebekre, gennyetszáritó, puha 
tépést a gonddalverekedésekben, a Sors által reánk mért csapások 
kivédésében fölmart csuklókra s örömök illatos gyógyító balzsamát a 
szomorúság fagyától megdermedt lelkekre.

A várt, a szebb, a jobbik, meiy feltörli a már vakulásig siró 
szemek könnyét, muzsikás vigságra hangol, fénylő napjának melegé
vel életre hívja reményünk fájának eddig bevakult minden rügyét és 
a féltő gonddal munkált barázdák vágymagjait csirába hajtja, szebb 
élet, jobb jövendő dús kalászává növeli, mert mi, nagy elesettségünk- 
ben is, a reményt soha nem vesztett hivő igazságban, isteni jóságban 
és felemelő megsegítésben bizó rendíthetetlen, nagy és szent hitével, 
törhetetlen akarásával, felemelt, büszke fejével, előre tekintő, csillogó 
szemével járunk a tövises utón, melyet az Élet göröngyös ugarán 
mérő láncával kikigyózott számunkra a Végzet, hiszen jól tudjuk, 
hogy semmi sem örök a nap alatt s amint minden örömnek, úgy 
minden bánatnak is van vége.

Amint egyszer vége szakad minden dinom-dánomnak, úgy sza
kad vége a megpróbáltatásoknak és szenvedéseknek is : örökké senki 
sem vigad, mindhalálig senki sem szenved.

Nem lehet, nem szabad tehát, hogy kénye-kedvére megadva 
magunkat Sors-kényurnak, méhében katasztrófáiig veszedelmet vájud- 
tató fásultsággal és szörnyű mindenmindegyes szárnyszegettséggel 
nézzünk a végtelen Idő térülésével reánk fordult, elénk ténfergő Jö
vendő, a mindig örömös Újesztendő elé.

Minden újévet muzsikás vigsággal, reménykedő szívvel köszön
tünk : újév, új reménység.

Az emberiség a világteremtése óta talán most éli át egyik leg
nagyobb krízisét s az újesztendő jöttével uj reménységünk annál 
inkább erősbödik, nagyobbodik és zöldebbé színesedik.

Vájjon miért ? Egyszerű a felelet. Mert az emberiség szörnyű 
krizise elérte csúcspontját, el azt a magaslatot, honnét nincs sem 
tovább emelkedés, sem stagnálás, csak jobbra-, vagy balrafordulás 
lehetséges. Mivel pedig a rossznak, az emberi bajoknak és szenve
déseknek kríziséről van szó, igy a fordulat csak jobb irányban tör
ténhet, a mai nehéz idők annyi bajjal hadakozó hősei szakadatlan 
küzdelmének csak ez a jobbrahajlás lehet a következménye. Az ezt 
adó hősiességnek kritikus idejét, diadalmas jobbrafordulást hozó évét 
az illetékes tényezők több oldalról is éppen ezért jelölik meg a ránk 
köszöntő újesztendőben s ezért új, igazabbnak, biztosabbnak tetsző 
minden reménység, mely az újév jöttével elevenre, frissre, bizóbbra 
zöldeli, hitet a nagy tagadásokban sem vesztett, reményt soha föl nem 
adó lelkünket.

Elesésünkből fölemel és kálváriás utunkban a Golgotáról lefu
tásra, egy megújhodáshoz vezető életuton diadalmas előrejutásra 
talpra állít és minden botlástól megóv az, Aki megszenvedtetett és 
próbára tett. Ne essetek hát kétségbe: újév, új reménység! — — 
— — Jót kivánó szóval szép újesztendőt szeretnék köszönteni, jót 
kívánó szóval szebb idő, jobb jövendő varázsfátyolát akarnám Reátok 
teregetni a nagy Titokzatosság kincses ládájából. Újesztendő ránk- 
fordulásával Boldogság karminjával festett mosolygós arcokat szeret
nék látni a szenvedéssel várakozók viharszagatta, szélvészhasogatta 
nagysátorában. A próféciák valóra válásának hivséges hívőit, az 
örömös karácsonyok megfélemlithetetlen igaz pásztorait igéretteljese- 
dést hozó Messsiás megörvendeztetésével szeretném megvigasztalni s 
a várakozások orgonáján himnuszt szeretnék játszani a farsangkö
szöntésre készülődő, kiböjtölt embereknek. Szeretném, ha az embe
riségre szabadított szenvedésóriásokra bilincset béklyózna az Idő 
lassan-lassan nagyranövekedő, igéretreérő, izmosra erősödő, ma még 
újesztendősen bölcsős csecsemője s a Boldogság és Megelégedettség 
pirosán mosolygó friss gyümölcsével lenne szinültig tele az emberek 
ma oly koplalásosan üres és hitványán gyengére foszlott lélek- 
kosara. — — — Higyjetek erősen ! Higyjetek az én hitemmel s
jó virrad ránk az újévvel!

Mit hoz az újesztendő?
Hogy az ujesztendöben mi lesz? azt 

a Gondviselés jótékony keze a titok lep
lével borítja. Nagyon sok esetban ma
gunk is hálásak vagyunk azért, hogy a 
jövőnket boritó titok fátyola nem Iebben 
föl előttünk, mert sok van az életben, 
amit nem jó előre tudni. Némeiy dol
got jobb csak akkor tudni, amikor már 
előttünk áll.

Hanem azt az egyet egészen biztosra 
vehetjük, hogy a múlt 1933 ik észtén 
dőt nem kívánjuk vissza. Örülünk, hogy 
elmúlt és úgy nézünk reá vissza, mint 
egy hátunk mögött sötétlő mélyedésre, 
amelyben félelmetesen botorkáltunk. — 
Legfölebb néha avval a fásultsággal 
gondolhatunk reá, hogy itt, ekkor és 
ekkor ilyen pusztulás ért. A mi pusztu
lásba ment, ami kárba vészéit, azon 
nem érdemes keseregni többé Úgy sem 
segítünk ezzel semmit. Legfölebb azt 
mondhatjuk akasztófahumorral, amit a 
cigány mondott, midőn egyetlen malaca 
megdöglött: nem baj, legalább megszűnt 
a dög.

Sok embert ért olyan baj a múlt esz
tendőben, amikor ilyen akasztófahumor 
volt az egyedüli vigasztalása. És bizony

sokszor bevált annak a tőrülmetszett 
régi magyar Írónak a szava, aki igy 
jellemezte a hiábavaló reményt: „A 
szenvedések barázdáiba gyepesedett be 
a remény zöldje, hogy legyen min le
gelésznie a szerencsétlen halandónak, 
amikor tönkrejutva igy kénytelen fel
kiáltani : Isten úgyse, lóvá lettem !“

Az egész vigasztalan állapot ránehe
zedett Középeurópa országaira, a me
lyeknek lakói sötét felhőként érezték 
maguk fölött a gazdasági válság és a 
gyülöletszülte elzárkózás keserves bajait 
s a khaosz bizonytalanul hullámzó hely
zeteiben ingadozni éreztek maguk alatt 
minden talajt, amelyben előbb életet és 
fejlődést sejtettek. Most, amihez nyúl
tak, amit érintettek : minden a szélben 
ingadozó nádszálak bizonytalanságára 
emlékeztetett. Csak azt érezte mindenki, 
hogy jobb itt meg sem áílani és ha a 
jövőbe tekintett, kénytelen volt elborult 
lélekkel arra gondolni, hogy megérjük-e 
azt a jövőt ?

A nagy idők óramutatója azonban,— 
bármilyen keserves állapotban is, — 
előre halad és a föld téli körforgó útja 
végre is elhozza a természet pihenését, 
a zordon hidegben is ránk köszönt az 
uj esztendő.

Tántorgó térdeink, kifáradt karjaink

csüggedező leikeink uj reményre kezde
nek éledezni. Ez az éledezés egyelőre 
csak a lélekzetvétel pihegése, mert a 
múltak nyomásaitól reszketve s a ránk 
szakadó bajoktól megfélemlítve alig 
merjük vágyó szemeinket felnyitni az 
uj reggeli derengésre, bár annak pirka- 
dásában meggyötört, fáradt lelkünk jobb 
jövő reményét sejti. Illetőleg evvel sze
retné magát biztatni, hogy jobb jövő 
következik reá.

Hiszen van ennek a reménycsillogás
nak némi kis alapja is.

Nagyon sok bajt, nagyon sok rosszat 
átszenvedtünk már : az állapotok, a 
helyzet kétségbeejtőleg sötét szint mu
tattak és ólomsullyal nehezedtek reánk. 
Végre is a bajok sem tartanak örökké. 
Egyszer lefelé visz az ut a mélységbe, 
akármilyen keserves is, de végre is föl
felé kell az útnak emelkednie. Az em
beriség haladása és fejlődése nem áll
hat meg egy ponton. Tovább kell ha
ladnia és a szenvedések válságba ka
nyargó utjai után jobb utak is követ
keznek. Még akkor is, ha maga az em
ber rontotta el önző gyűlölködésével a 
saját sorsát. Mert hiszen az ember ezt 
is megteheti: tönkreteheti a saját ja
vait is.

Ne feledjük azonban, hogy felsőbb

értelem uralkodik az ember fölött és 
annak gondviselése láthatatlan módon 
úgy kanyaritja ki az embertömegek út
jait is, hogy a bajok, a válságok, a 
pusztulások is a fejlődést szolgálják s 
a jobbulás útjára vezetnek még az em
berek akarata ellenére is.

Egy ideig sötétben botorkálnak a ve
zetők is, azután látják a kivezető utat, 
amely szépen fölkanyarodva jobbra ha
lad. És lassankint, mintegy öntudatla
nul megjavul a világ sora.

Közmondásainkban is belefektették a 
régi kor tapasztalt bölcsei az ilyen igazsá
gokat : Amikor legnagyobb a veszély: 
akkor van legközelebb az Isten ! Mikor 
már a pusztulás fenekén gondoljuk ma
gunkat, ott találjuk meg az égnek se
gítő hatalmát.

A végletek filozófiája lehet a mi jövő 
reménységünk is. A tapasztalatok rég 
leszűrt bölcsessége nyújt reményt min
den kétségbe sodort válságos helyzetben 
arra, hogy gondviselés él fölöttünk és 
annak mindent átható értelme s hatalma 
kivezet bennünket a sötétség nyomasztó 
khaoszából.

Ez a bölcs tapasztalat arra int ben
nünket, hogy a reményt ne veszítsük el 
soha.
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Ez az uj esztendő hozhat ránk jobb 
időket és ha nem is jutunk egyszerre 
Eldorádóba, de megindulhat az a fejlő
dési folyamat, ami lassan kivezet a 
világválság kétségbeejtő helyzetéből és 
elhozza majd gazdaságilag is a várva- 
várt jobb jövőt. Váth.

Kézfogás.
A forrongások idejét éljük. Ez 

az egész fejetetejére állított, gazda
sági alapjaiban megrendült világ 
keresi a megoldást, a kiutat. Az 
európai államok nagy részében so
kakat bánt a vörös szin, égeti a 
reménytelenséghez szokott, abba 
beletörődött szemeket. A sikerte
len kiútkeresésben egy uj jelenség
gel állunk szemben: a krisztusi 
vallások ujjáértékelését, revízióját, 
ujrafelvevését, a figyelem közép
pontjába való beállítását látjuk.

Megvan ez nálunk i s : a mi ki
sebbségi életünknek is megvan a 
maga forrongása, problémája. Meg 
van többszörösen, a súlya hatvá
nyozott mértékben nehezedik ránk. 
Követelménye: világnézeti kiutat
keresni és megoldásra váró felelet 
után ordító szociálista kérdésekre 
feleletet adni. A nemzet fáján min
dig is a törzstől jóval messzebb 
levő, idegen érából táplálkozó uj 
hajtás: az ifjúság volt az, aki 
szivén viselte nemzete sorsái, aki 
magáénak tuuta annak sürgető 
problémáit, követelményeit, aki ki
váltságos helyzeténél fogva kivette 
a maga részét a közéleti szerep
lésből. Mennyivel inkább áll ez ma 
miránk, kik kisebbségi sorsban 
élünk, hazánkban és mégis idegen 
emberek, idegen arcok, más szo
kások közt végezzük egyetemi ta
nulmányainkat. — Egyetemi hall
gató — nem puszta cim, de fel
emelő kötelesség is. Tudatában 
van ennek minden diák s igyek
szik kihasználni egyetemi éveit, 
fiatalságát, az élete drága és csak 
egyszer nyujtc/íta alkalmát: önként,: 
vagy a körülmények, a felülről 
jövő erők kényszerítő hatása kö
vetkeztében igyekszik belekapcso
lódni a szociális problémákkal és 
egyéb aktuáiitásokkal foglalkozó 
ifjúsági megmozdulásokba.

Eljön otthonról: tervekkel, célok
kal. Fiatal, füti a vére, agysejtei- 
ben elképzelések, tervek szunnya- 
doznak, amiket valóra akar váltani. 
Minden uj neki s ami uj, az tet
szik, az vonz ; minél újabb, minél 
több benne az extremitás, annál 
inkább. Kritikai készsége nincs,: 
vagy kevéssé kiforrott s bizony 
gyakran megtörténik, hogy mint 
gazdátlan csolnak hányódik a kü
lönböző izmusra végződő világ- 
szemléletek vizén, mig nagy része 
visszaevez oda, arra a partra, a 
honnan elindult.

De mindig jobb ez a forrongás, 
az ifjú embernek ez a saját maga 
keresése, mint az, ha sokakat kö
zülök hatalmába kerít a gyilkos 
közöny, akik szakbeli képzettsé
güket jól-rosszul elvégzik. .. Ezek 
közéleti szereplése lealacsonyító, 
reproduktív napszámos munka lesz, 
pedig kisebbségi életünkben nem 
ilyen emberekre van szükség.

Megtettük mi is ezt ez utat, ta
lán mindannyian. De megtalálva 
magunkat: visszaérkeztünk ; meg
találtuk azt, amit magunkkal hoz
tunk otthonról, amit a nagy útra 
készülő fiút féltő anyai szeretet 
gondossága oltott belénk, ismerte
tett meg velünk: az első imát, a

vallásunkat. Kötelességeink vannak 
ezzel szemben is, különösen amikor 
a katholikus ifjúságnak megvan a 
maga Prohászka-Köre, melynek ke
retén belül az egyetemi városok
ban lehe'ővé van téve számukra a 
hitélet gondozása.

Természetes következménye volt 
annak, hogy a ref. és luth. egye
temi ifjúság röviddel ezelőtt meg
alakította Prágában a Magyar Pro
testáns Baráti Kört. A körnek van 
programja, célkitűzése. Célja a mi 
kisebbségi helyzetünkben elkerül
hetetlenül szükséges magyar egy
ség megteremtéséhez a protestáns 
ifjúságnak lelki előfeltételt nyújtani. 
Munkánkkal azon leszünk, hogy 
megteremtsük a felekezeti és osz- 
íályellentétekeí megoldó osztatlan 
magyar kisebség eszméjét, a krisz
tusi életfelfogás és idealista világ
nézet alapján.

Megmosoiygás nélkül állíthatom, 
hogy a kisebbségi magyarság bol
dogulásának egyik előföltétele a 
lét- vagy nem létének végvára a 
vallás, az egyház, a felekezeti is
kolák és a templom. . .

Mi az életre készülünk ; kell, 
hogy előkészítsük magunkat egy
házainkban való korszerű szolgá
latra, hogy vallásos, öntudatos in
telligenciánk legyen. Az ifjúság na
gyon is tudatában van annak, hogy a 
kisebbség nem engedheti meg a 
felekezetekre való tagozódás luxu
sát. A prágai Protestáns Baráti Kör 
nem jelenti az ifjúsági egység meg
bontását, ellenkezőleg: megalaku
lásával egyensúlyba hozta az ifjú
sági életet jelző manométert.

Én hiszem, hogy ifjúságunk nagy 
része és értékes része az osztatlan 
és egységes magyarság szellemé
ben működő Széchenyi-mozgalom- 
ban gondolatai valóra váltásának, 
elképzelései megvalósításának rég 
óhajtott egységes munkamezejét meg 
fogja találni s megteremtődik az 
egy célért dolgozó, egy benső hajtó 
erőtől mozgatott egységes ifjúsági 
tábor, aminek két karja legalább 
is itt Prágában már nyúl egymás 
felé, hogy kezet fogjon. Reformá
tus, katholikus, lutheránus karok 
ezek, de a kisebbségi magyar mun
kában első sorban magyar mind
ahány.

Az uj esztendő elhozza ezt a 
kézfogást.

Ónody Zoltán, 
a prágai Magyar Protestáns 

Baráti Kör elnöke.

A városi képviselőtestület első 
ülése.

Az önkormányzatát visszanyert rima- 
szombati képviselőtestület december hó 
22-én délután tartotta meg első ülését 
Dr. Eszenyi Gyula városbiró elnöklésé
vel. Az ülést természetesen feszült ér
deklődés előzte meg s ennek megfele
lően a tárgyalás is mindvégig túlfűtött, 
ideges hangulatban folyt és az önural
mukat vesztett városatyák izgalmai a 
közgyűlés vége felé szokatlanul lármás 
intermezzóban robbantak ki. Nagyon 
kívánatos lenne, ha a város parlamentje 
az elvi ellentétek közös nevezőre hozása 
érdekében elsősorban is a nyugodt tár
gyalást lehetővé tevő közgyűlési tónust 
sajátítaná el.

A megnyitási formalitások után Vaskó 
Károly városatya tette le az előirt foga
dalmat, majd dr. Gabonás János városi 
titkár a városalyai kötelességekről és 
jogokrsl szóló szabályrendelet paragra
fusokat ismertette.

Napirend előtt Dr. Törköly József a 
városi magyar blokk nevében üdvözölte 
a hivatalában megerősített városbirót és 
a békés együtlmŰKödés fontosságát han

goztatva, készséggel ajánlotta fel pártja 
közreműködését a város fejlődése érde
kében, követelve azonban minden párt- 
politika kikapcsolását a városi parlament 
életéből. — Hasonló értelemben szólal
tak fel dr. Gyurkovics János a republi
kánus párt és dr. Bartos Gyula a Mi- 
csura-párt megbízásából, a kommunis
ták, a szoc. demokraták és nemzeti szo
cialisták azonban tartózkodtak a nyilat
kozattételtől.

A napirend előtti felszólalások elhang
zásával dr. Eszenyi Gyula városbiró tett 
jelentést a december 14 én foganatosí
tott hivatalátadásról, majd jelentésének 
tudomásul vétele után rövid városbirói 
programmot adott, a teljes politikamen
tességet, a városi gazdálkodásnak reális 
alapokra való fektetését, valamint a 
szociális és kulturális kérdéseknek köz- 
megelégedéssel találkozó megoldását 
helyezve előtérbe. A rövid vonásokkal 
vázolt programmot a többség lelkes él
jenzéssel és tapssal fogadta.

A helypénzszedésnek házi kezelésbe 
vételére vonatkozó országos hivatali 
rendelkezés tárgyalása nagy izgalmak 
közben ment végbe s hosszas vita után, 
amelyben az összes pártok résztvettek, 
végül is a tanácsnak a jogügyi bízott 
ság véleményével alátámasztott javasla
tát kevés módosítással elfogadva, az 
országos hivatali utasítás végrehajtásá
nak megtagadása, illetve megfeiebbezése 
mellett döntöttek. Harsányi Aurél állami 
jegyzői főtitkár vétót jelenteti be az 
országos hivatali rendelkezés végrehaj
tásának megtagadása miatt.

A községi könyvtártanács rendes tag
jaivá ezután, ugyancsak éles vita mellett, 
dr. Weinberger Rezsőt, Sajban Pált és 
Telek A. Sándort választották meg. pót
tagok Báthory Andor, Paál Lajos és 
Adler-Sas Ernő lettek.

A városbirónak és állami jegyzői fő
titkárnak állandó jogi meghatalmazás 
elintézése után hozzájárultak ahoz a 
javaslathoz is, amely a városbirói ügy
körnek a tanács egyes tagjai között 
való megosztását teszi lehetővé a sza
bályrendelet előírásai sserint.

A napirend e két meghatalmazás 
megszavazásával ki is merült és sor ke
rült az interpellációk tárgyalására. Si- 
chert Károly nyolc pontból álló inter
pellációjának elintézését a városbiró 
indítványára a legközelebbi ülésre ha
lasztották, Sajban Pál és társainak a 
nyomor enyhítése érdekében benyújtott 
interpellációját azonban tárgyalás alá 
vették. A népkonyha haladéktalan meg
nyitását, minden nyomorgó család ré
szére két méter ingyen tűzifa kiosztá- 
tását, ingyen tejet, ruhát és egyéb se
gélyt követelő interpelláció tárgyalása 
nagy izgalmat váltott ki, különösképpen 
azért, mert a kommunisták és a szoc. 
demokraták durva támadást intéztek a 
négy egyház ellen a várostól járó fail
letmények megvonását követelve. Dr. 
Eszenyi Gyula városbiró az interpellá
cióra válaszolva kijelentette, hogy a vá
rosi népkonyha üzemet legkésőbb jan. 
1-jére megnyitja s vonatkozó kataszter 
összeállítása után az ingyen tűzifa ki 
osztását megkezdi, azonban csak a ren
delkezésre álló fakészlet erejéig s álta
lában a nyomor enyhítésére minden le
hetőt el fog követni.

A városbirói válasszal szemben hatá 
rozathozatal helyett a mindjobban sze
mélyeskedéssé fajuló vita a kommunis
ták és szoc. demokraták közbekiáltásai 
folytán olyan lármás fordulatot vett, 
hogy az orditozásban lehetetlenné vált 
minden további tárgyalás és erre való 
tekintettel dr. Eszenyi Gyula városbiró 
felfüggeszteni volt kénytelen a közgyű
lést. Az ülés újbóli megnyitásáig, ame
lyet már dr. Bartos Gyula vezetett le, 
igen harcziasra fordult az úgyis izzó 
hangulat s csak az ellentétek kiegyen
lítésén fáradozó városatyák higgadtsá
gán múlott, hogy a lármás nézeteltéré
sek tettlegességgé nem fajultak. Végül 
is a többség tudomásul vette dr. Esze
nyi városbirónak a Sajban-féle interpel
lációra adott válaszát és ezzel az ön- 
kormányzatát visszanyert városi kép
viselőtestület első közgyűlése negyed- 
nyolcórára nagynehezen véget ért.

Megakarnak fosztani álmunktól,
álomrablás készül az emberiség ellen. A 
tudomány komoly, merev álarcát, öliötte 
magára egy angol orvos s csodaszeré
vel nélkülözhetövé akarja tenni az álmot, 
hogy több időt tölt hessünk ébren és az 
eddig alvásraszánt éjszakát is munkára 
fordíthassuk.

Az emberiség legnagyobb rosszakarója, 
legszivielenebb megszomoritója ez a Har- 
ris nevű angol orvosprofesszor, ki vég
telen vakmerőséggel a Természet ellen 
hirdet harcot s az emberiséget legked
vesebb, legbecsesebb jótevőjétől akarja 
megfosztani, legdrágább kincsétől szán
dékozik megrabolni.

A robotos életteng ödés ráncotszántó, 
tenyéritörö, testi- és szellemi erőt őrlő, 
energiái morzsoló küzdelmében ne legyen 
pihenés? A sivatag süppedő homokhá
tán szomjasan járó, fáradt karavánsereg 
ne leljen oázisra és a gondokat burjánzó 
szomorúságokat ne tudjuk eltemetni?

Könnyharmatos, gyűrött párnánk fehér 
hab fodrán ne evezhessünk az álmok csil
logó birodalmába, ragyogó tündérképeket 
festő lázálmainkban kipirult arcunkon ne 
érezzük hópehely kezek sima bársonyát 
és a tűnő szépségek rózsalugasában ne 
lehessen velünk az, akit megtagadott tő
lünk az Élet?

Ne hallhassuk a Jóság szavát, ne ölel
hessük az álmok tündérének karcsú de
rekát és az alvajárások almavirágos kert
jében ne nézhessünk soha csiilagszem.be?

Hagyjatok, — ha lázban is - -  aludni. 
Engedjetek álmok színes ecsetjével képet 
festeni sirsötét éjszakák titoksejtelmes 
csöndjében s a várások boldogságát bo
csássátok hozzánk, álompaloták napsu
garas pitvarából...

... Tudósok, az álmot ne raboljátok 
el tőlünk!

Munkagyümölcsös, boldog új- 
esztendöt az Olvasónak!

Eljegyzés. Gregorovicz Baba és Lack- 
ner László jegyesek. (M. k. é h.J

Esküvő. Wirtschafter Lily Rimaszom
bat és Dr. Léderer József orvos Mező- 
keresztes vasárnap, december 31-én déli 
1 órakor tartják Rimaszombatban Jánosi- 
utca 6. szám alatti lakásukon esküvőjü
ket, melyre ezúton hívják meg jóbará
taikat és ismerőseiket. (M. k. é. h.)

Áthelyezés. A helybeli vasúti osztály- 
mérnökség vezetőjét Ing. Polah Ferencz 
műszaki tanácsost hasonló minőségben 
a zólyomi osztálymérnökséghez helyez
ték át.

A református egyház karácsonyes
téjét december hó 22 én délután 4 óra
kor tartotta meg az egyház tanácstermé
ben s a leánykör szobájában, mely helyi
ségek ez alkalommal is szűknek bizo
nyultak a megjelentek befogadására. 
Jelen voltak az asszonykor vezetőségén 
kivüi a gyülekezet tagjai közül több ér
deklődő, továbbá a vasárnapi iskolások, 
valamint a segélyben részesülők igen 
nagy számmal. A vasárnapi iskolások 
éneke után Varga Imre lelkész imádko
zott s mondott rövid beszédet a kará
csonyi szeretet nagy jelentőségéről és 
erejéről. Azután a gyermekek énekszá
mai s szavalatai következtek, igaz lelki 
gyönyörűségére a megjelenteknek. A ka
rácsonyi hangulatot nagy mértékben nö
velte a leánykör áital feldíszített szép 
karácsonyfa is A műsor befejezése után 
sorra került a szeretet-csomagok kiosz
tása. Kiosztásra került 105 ruha, és 135 
élelmiszer csomag, összesen tehát 240 
csomag, melyekre a ref. egyház gyüleke
zet szervei által 3.250 koronát fordított. 
December 23 án a leánykor tagjai Samu 
István s. lelkész vezetésével meglátogat
ták a városi szegényházat, hol valláskü- 
lömbség nélkül 14 csomagot osztottak 
szét a szegényház lakói között. Az egy
ház ezen kívül ajándékban részesítette 
a vasárnapi iskola összes növendékeit 
is. Az egyház vezetősége ezúton is há
lás köszönetét fejezi ki azoknak a ke- 
gyesszivü adakozóknak, akik lehetővé 
tették a karácsonyi szeretetnek tettek
ben való megnyilatkozását.
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Halálozások. T ó t h  J ó z s e f  helybeli 
soffőr, aki a Bokor Ferenc itteni mé
szárosnál volt hosszabb Ideig alkalma
zásban, hosszas betegeskedés után Po
zsonyban, hol gyógykezelés végett tar 
iózkodott, meghalt. Temetése karácsony 
inásodnapján nagy részvét mellett ment 
végbe Rimaszombatban.

Tábcnyi Tóth Istvánná született Ke
mény Eszter életének 74 ik évében Ka
rácsony első ünnepén elhunyt. Teme
tése december 27-én délután nagy rész
vét mellet ment végbe. A megboldogult
tal a régi rimaszombati polgárasszonyok 
általánosan tisztelt, tipikus képviselője 
szállt sirba. Gyermekei : Bábonyi Tóth 
László és Zsuzsanna, valamint kiterjedt 
rokonság gyászolja.
Kifosztották a munkásbiztositó pénz

tárt. Péntekre virradó éjjel betörők jár
tak a rimaszombati kerületi munkásbiz- 

ritó pénztár épületében és az emeleti 
pénztárhelyiség vasszekrényét feltörve, 
onnan 27000 korona készpénzt emeltek 

A betörést reggel pénztárnyitáskor 
vették észre és az esetről nyomban ér
tesítették a rendőrséget, ahonnan azon
nal bizottság száiii ki a helyszíni szemle 

a vizsgálat inegejtése céljából. — A 
nyomozó közegek megállapítása szerint 
a tettesek az udvar feiől hatoltak be a 
munkásbiztositó épületébe és a bejárati 
iátokat álkulcs segítségével felnyitva, 
bejutottak az emeleti pénztárhelyiségbe, 
ihoi régi tipusu vasszekrényben szok

ták őrizni a kézipénztár értékeit. Az 
ajtók záraiban szappanmaradványokat 
találtak, ami arra vall, hogy az álkul
csokat szappanlenyomaíok alapján re
szelték ki a tettesek. A pénztárszekrény 
lakatját eltávolítva, vaslemezzel könnyű 
szerrel kinyitották a kassza külső ajta
ját és a belső trezorajtót. A pénztár
szekrény kifosztása után a tettesek be
fejezték munkájukat és a huszonhétezer 
koronás zsákmánnyá! megelégedve tá
voztak. Lábnyomokat és ujjlenyomato
kat a betörők nem hagytak hátra. A 
rendőrség teljes apparátussal nyomoz a 
munkásbiztositó betörői után.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Kifosztották az amerikós gazda la
kását, Fábián János kecsői gazdálkodó 
hosszabb idő óta Kanadában tartózko 
dík nejéve! és itteni házacskájára egyik 
közeli rokona, Szabó József ügyel. Az 
amerikás gazda megbízottja a napok 
bán szokás szerint megnézte a lakást 
es akkor meglepetéssel konstatálta, hogy 
valaki járt a házban és a konyhaedé- 
nyeket, mintegy 800 korona értékben, 
-íemeite. A nyomban értesített csend 
őrök megállapították, hogy a betörő az 
ablakon keresztül hatolt be a lakásba. 
A tettest mindenfelé keresik.

Öt hónapi fogház a részegségben 
rendezett botrányért. Sramko János 
chtinai lakos hatóság elleni erőszak 

bűntettével vádolva állott a napokban 
a rimaszombati kerületi bíróság Foukál- 
tanácsa előtt. A vád szerint Sramko erő
sen iiluminált állapotban éjnek idején 
hangos botrányt rendezett Ochtina köz
ségben s az őt csendre intő éjjéli őrt 
nemcsak inzuitálta, hanem a megrend- 
szabályozását elrendelő községi bíróra 
s bicskát emelt és durván szidalmazta, 
így hogy a községi bíró kénytelen volt 
sajátkezüleg megfékezni a beborozott 
embert. Sramko iiluminált állapotával 
védekezett, azonban a kihallgatott ta
nuk vallomása alapján a bíróság a ré
szegség fokát nem találta olyan súlyos
nak, ami a beszámithatóságot kizárná. 
A botránytokozó részeget feltételesen öt 
hónapi fogházra Ítélték.

Megzavart betörő. Hlavács Mária 
rekenyei lakos istálóját az elmúlt szom
batra virradó éjjel ismeretlen tettesek 
fejszével feltörték és már minden elő
készületet megtetttek az odazárt kilencz 
darab juhnak és huszonegy zsák krump 
inak elszállítására, amikor a háztálajdo- 

nos családja felébredt és lármát csapott, 
mire a peches betörők kereket oldottak.

Betörők jártak Betlérben. özv. Gant- 
ner Aladárné betléri lakos kamráját teg
napra virradó éjjel ismeretlen tettesek a 
szó-szoros értelmében kifosztották és az 
ott elhelyezett lisztet, kenyeret, egy fa
zék zsírt és különféle más élelmi cikke
ket ezer korona körüli értékben ellopták. 
A betörők kézrekeritésére minden intéz
kedés megtörtént

A Rimaszombati Polgári Kör dec. 
31-én este 9 órai kezdettel családi 
Szilveszter-összejövetelt rendez saját 
helyiségeiben! Belépődíj nincs! Csa
ládi hangulat!

Szilveszteri est. A Magyar Nemzeti 
Munkáspárt a Szentpéteri-u. 5. sz. alatti 
páríhelyiségben deczember 31-én este 
6 órai kezdettel Szilveszter-estét rendez, 
amelyre a párt tagjait ezúton hivja meg 
a rendezőség. Felülfizetéseket és ado
mányokat köszönettel fogadnak.

Részvétköszönet.
M indazoknak, akik boldogult édes 

anyánk elhunyta alkalmából részvétükkel 
felkerestek, avagy részvétüknek az Ő vég- 
tisztességtételén  való megjelenésükkel 
adlak kifejezést, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Rimaszombat, 1933 dec. 30
Kéry család.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szere te tt Józsi 

fiam, illetve szere te tt jó testvérünk el
halálozása alkalm ából mély fájdalm unkat 
jóleső részvétükkel igyekeztek enyhíteni 
s azoknak, kik a végtisztességíételén meg
jelenni szívesek voltak, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933 dec. 28.
a Tóth család.

Országúti tolvajok kifosztottak egy 
vásáros szekeret. Galo Miklós ruhake
reskedő megmaradt árujávai megrakott 
szekerével hazafelé igyekezett a jólsvai 
vásárból, amikor egyszerre csak arra lett 
figyelmes, hogy valaki a kocsiponyvája 
alatt motoszkál. Megállította a szekerét 
s akkor meglepetéssel konstatálta, hogy 
egy középtermetű férfi ugrik elő a 
ponyva alól és ruhákkal a hóna alatt 
menekül el. Az idegennek a sötétben 
azonnal nyoma veszett, Galo pedig be
hajtatott Rozsnyóra és a rendőrségen 
azonnal jelentést tett az esetről, ahol 
megállapították, hogy a hazafelé igyekvő 
vásáros szekeret már útközben lepték 
meg az országúti tolvajok s mig az 
egyik tettes a ponyva alól hajigálta le 
a kész ruhát, a kocsit köveiő társak 
pedig szorgalmasan összeszedegették a 
lopott holmit. A kár összegét eddig még 
nem állapították meg pontosan. A fur
fangos ruhatolvajokat keresik a csend
őrök.

Rádiővásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet
fizetésre és

1  olcsóbban készpénzért
T E C H N íK A

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk tér.

A rimaszombati önkéntes tűzoltók 
munkája. A helybeli önkéntes tűzoltó 
egyesület az elmúlt év folyamán 740 
szolgálatot látott el a városházai tüzotó 
őrszobán, a moziban 244, a színházban 
89, táncmulatságokon 25, mükedvelőelő- 
adásokon 22, cirkuszban 12 alkalommal 
tartott ügyeletes szolgálatot. Tüzesetek 
száma 11 volt a lepergett évben, szeren
csére az erdőtüzeket kivéve csupa kis- 
sebb kaliberű tűz.

Filmszínház. Decz. hó 30-án szom
baton és 31-én vasárnap délután a 
„Hogy mondjam a férjemnek" c. vig film 
kerül szinre, mely Nóty Károly darabja 
nyomán készült. Főszereplők : Georg
Alexander. Ida Wást, Ottó Wallburg s 
első sorban Renate Miiller, aki egy fia
tal asszony szerepében, ki egy kicsit ki
rúgott a hámból s nem tudja milyen áb- 
rázattal lépjen férjecskéje elé, aki szin
tén büszkélkedhetik egy gáláns kaland
dal. Egymásután következnek a legjobb 
helyzet jelenetek telve fris humorral.

Decz. hó 31-én Szylveszter estéjén a 
fenti filmen kiviii az „Anny hancuroz" 
c. pompásan mulattató film kerül elő 
adásra. Aki hancurozik nem lehet más, 
mint Anny Ondra, aki e filmben a csa
pongó és parázs jókedv forrásait teljesen 
kimeríti s utánozhatatlan művészi játé
kának a legjavát adja, végig mulattatván 
a nézőt.

Január 1-én a „Pompej utolsó napjai" 
c. grandiózus film következik, mely Ba- 
lever regénye nyomán lett hatalmas mé
retekben felvéve. Főszereplői régi isme
rőseink u. m. Várkonyi Vilmos, Korda 
Mária és Bernhard Goetzke. Ezen film

a római császárság fényének csúcspontja 
idejéből mentett s mindenkit lenyűgöző 
változatokban elénk táruló eseményeket 
mutatja be impozáns méretekben, hatal
mas tömegjelenésekkei. Egyebek között 
a Vezúv kitörésének mesés változatait 
is fogjuk látni.

január 4-én a „Párizs" c. fim zárja be 
a kiváló heti műsort. Női főszereplő 
Carmila Horn. Igen érdekes és lebilin
cselő jelenetekben domborodik ki öt 
genfiemen fordulatos életregénye, mely 
telve van izgalmakkal s meglepetésekkel.

S Z ÍN H Á Z .
Az ünnep végre meghozta a várako

zás tetőpontját a siker tekintetében. A 
közönség édeklődése mégis annyira fo
kozódott, hogy a színtársulat ambíciója 
végre teljesülhetett — megtelt nézőtér 
eiőtt játszottak. — Ha mindjárt az idény 
végére jutott is a megérdemelt sikerből, 
— azt mondhatjuk rá, hogy a vége 
jó — minden jó. És az is igaz marad, 
hogy jobb későn mint soha. Csak most 
az a fő, hogy most már irnétlődjék több
ször is ez az érdeklődés. Mert hát szép 
a dicsőség és küzdelem a nemzeti kul
túráért, de az élet sok pénzbe kerül. Ha 
a mai életnívó csökkent is, de annak is 
megvan a minimális foka, amin alul nem 
lehetséges. Tegyünk a mennyit teheiünk 
Így miedenki teljesiti kötelességét — a 
közönség is.

A múlt pénteken és szombaton külö
nös darabot adtak — Boros Elemér 3 
felvonásos tragikomédiáját „Forgószél" 
címen. Ez a darab mélyen belevág a 
háború utáni megélhetés és elhelyezke
dés kérdésébe és igy kivált a háború
ban megtizedelt és mentalitásából kifor
gatott ifjúság életébe. Az előjátékban 
törvényszék elé idézik a iegkülömbözőbb 
társadalmi helyzetű alakokat s ott a 
csuklyás törvénytevő alak mond ítéletet 
felettük. Az egész cselekmény központja 
azután egy háború utáni érettségi talál
kozó lesz, ahol a kötelezettek csak rész
ben tudnak megjelenni és azután sok 
tragikum bontakozik ki némi komikus 
helyzetek mellett. A törvényszéki itélőt 
Turóczy alakította az ő biztos, erőteljes 
föllépésével. Szigethy Irén özv. Meránné 
szerepében és Kiss Manyi Merán Elza 

.szerepében központjai voltak a későbbi 
! cselekvényeknek s ezek változataiban 
kiváló erővel alakították szerepeiket. 
Melleítök Elekes Merán Miklós szere
pét jól játszotta meg, ha egy-két gik- 
szertől eltekintünk. Kaszab Anna elegáns 
szerepet töltött be, Kelemenné alakításá
val Bartos Erzsi a leánya szerepét adta, 
Szécsy Hédynek fiuszerep jutott. Vágó, 
Farkas, Várady, Némeíhy, kipróbált jó 
erőknek mutatkoztak. Vágó és Túróczy 
kettős szerepet adtak, az előbbi igen jó 
tanár volt az utóbbi pedig a rendőrt 
alakította teljes készséggel s az egész 
együttes segített aijdarab sikerét előbbre 
vinni. A nézőtér féligmeddig megtelt.

Vasárnap csak délután volt gyermek
előadás.

Hétfőn, karácsony délutánján a „Zsák
bamacska" operettet ismételték meg, 
mérsékelt helyárakkai.

Kedden is két előadás volt. Délután 
a Rotschildokat hozták szinre másodszor.

Hétfőn és kedden este kitűnő uj ope
rettet adtak e lő : Erdélyi Mihály „Fe
hérvári huszárok" cimü müvét. Ez a 
darab ünnep első és másodnapján meg
törte a jeget, a közönség kivált kedden 
megtöltötte a nézőteret, ami az idei 
szezonban először történt. A darabnak 
sok vonzó és népszerű része van a hu
szárok szereplésében, jó tősgyökeres 
népies és komikus részleteiben s a da
lokban és táncokban. Az úri párt Szi
gethy Irén adta Farkassal, — mindkettő 
mestere a csöndes komikus helyzetek
nek. Szécsy Hedy igen jól játszotta a 
leány szerepét, Kis Manyi pedig tűz
ről pattant jelenés volt a cselédlány 
alakításában. Havasy Mimit külön ki 
kell emelnünk Hárfa Dodo szerepében 
teljes rutinos játékáért és Ízléses toalett
jeiért. Kitűnő temperamentumos huszár
tiszt volt Solthy. Várady a parasztle
gényt játszotta meg pompás rutinnal. 
Kitűnő alakítás volt Vágó őrmestere. 
Némethy és Turóczy szereplései is sok
ban hozzájárultak a darab sikeréhez, 
amelyben az együttes jó megfelelt s a 
zenekar sok elismeréssel működött.

Szerdán Tornaiján adta a társulat 
„Amikor a kislányból nagylány lesz" 
cimü kitűnő operettet jó sikerrel.

Csütörtökön és pénteken komoly tör
vényszéki történetet adtak elő három 
felvonásban : „Eiőre megfontolt szán
dékkal" cimüt, Szirmay Rezsőtől. A tra
gikus jelenetekkel telt darab a néző
teret is a törvényszéki tárgyaló terem
hez kapcsolja. A tárgyalást, mint elnök 
Turóczy vezette, akinek temperamentu
ma igen alkalmas az ilyen szerepekre. 
Farkas Pál volt a gyilkossági eset vád
lottja s a törvényszék előtt is, a bör
tönben is sok íragikai erővel játszotta 
szerepét, s mikor véletlenül kiderül, 
hogy nem ő a gyilkos, hanem Bonda, 
annak szerepében Vugó érdekesen adta 
a lassanként gyilkosság vádjába merülő 
úri ember meghökkenését és küzdelmét 
a vád ellen. A darab üt a végén azt a 
hatást teszi, mintha még valami befeje
zetlen volna. Sok erő és változatosság 
volt Solthy alakításában, Kaszab Anna 
is megrázóan adta a gyilkos nő vízióit 
a börtönben. Érdekes volt Némethy 
fegyháztöitelék elfásult szerepében, Var
ga Béla pedig a beteg rab Krajcsik 
szerepét alakította e'ismerésre méltó 
hatással. Várady is jól festett a védő 
ügyvéd komoly, neki szokatlan szerepé
ben. Elekeshez is illett az ügyész fiata
los hévvel elmondott szerepköre, ha 
rövid volt is, de értéke annál inkább 
kiemelte. A lány kisebb szerepét Vajda 
Rózsi érzelemmel alakította. Az együttes 
kisebb szereplői dicséretreméltóan állot
ták meg a helyüket. — A nézőtér meg
lehetősen megtelt.

A színtársulat búcsúja.
Néhány nap múlva véget ér a nagyon 

gyenge rimaszombati szezon s a társu
lat tovább folytatja vrndoruíját, halálra 
sebezve, kifáradva a jobb jövőbe vetett 
hittel. Nem panaszkodunk, nem teszünk 
szemrehányást senkinek, tudomásul vesz- 
szük, Ysogy a kevés tiszteletreméltó ki
vételtől eltekintve, nem kellett a becsü
letes munkánk, nem voltak ránk kiván
csiak.— Ugyanakkor háiás szívvel mon
dunk köszönetét azoknak, akik eljártak 
a színházba és talán ezek a kevesek 
lelkesedése adott hitet a létért folytatott 
küzdelemben.

Utolsó előadásokul szinre kerülnek:
Szombaton és hétfőn este Brodszky 

Miklós kivételes sikert aratott szenzá
ciós c.perett-ujdonsága a „Kék lámpás." 
Izgalmas, csupa eleven élet, kémtörté
net, melynek remek és minden izében 
elsőrangú szövegkönyve, Brodszky Mik
lós sláger-muzsikája biztosítják sikerét.

A hétfői előadás az operett-együttes 
búcsúja.

Vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal a szezón prózai slágere a „Timosa" 
kerül szinre a teljes esti előadásban.

Vasárnap este nagy Szilveszteri elő
adás. — Szinre kerül az „Ezerjó" látvá
nyos operettrevü, a vidámság és jókedv 
slágere, telve énekekkel, táncokkal, ma- 
gáoszámokkal. A darabban az egész tár
sulat fellép, ami a legjobb szórakozási 
alkalom Szilveszterre. A darabban Szi
gethy Irén, Solthy György remek magán
számokat adnak, Kiss Manyi és Várady 
Pali szenzációs táncokat mutatnak be.

Hétfőn délután mérsékelt helyárakkal 
a „Fehérváry huszárok" operett-sláger 
kerül szinre.

Kedden a társulat Tornaiján játszik.
Szerdán este búcsúzik a színtársu

lat, Búcsuelőadásul Bús Fekete László 
világsikert aratott szenzációs vigjáték- 
slágere a „Pénz nem minden" kerül 
szinre. A kitűnő iró filmre is vitt remeke 
az utolsó évtized legnagyobb sikerű pró
zája, tiszta képe a ma emberi életének. 
A társulat bucsuelőadása, nagy érdeklő
désre tart számot.
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A szerkesztő üzenetei.
Költészet 16. Már betegen vettem le

velét s a verseket. Csak most üzenhe
tek és most is egyelőre csak annyit, 
hogy névtelenül senki sem állhat velünk 
szóba s ez alól, kedves N. N. maga sem 
lehet kivétel. Ha Írásairól véleményt 
akar hallani, úgy, kérem, szíveskedjék 
nevét és pontos cimét velem közölni. 
Teljes diszkrécióról nyugodt lehet.

„Amit egy gyászíevél beszél." Be
tegségem miatt késett az üzenet itt is. 
Simitás és egy-két helyesiráshiba (pl.: 
lessz) kijavítása nélkül nem küldhető 
be sehová. Téved : ebben nincs semmi 
protekció. A jó írásnak minek is kellene 
s a rossznak úgyis hiába. Sokat fejlődött 
egyébként e rövid idő alatt. Csak Íro
gasson továbbra is szorgalmasan, ha 
egyelőre tán csak Íróasztala fiókja szá
mára is s közben egy-egy sikerültebb
nek véltet bizalommal küldjön be. Min
denkor szívesen állok rendelkezésére.

Petróniusz. Kérem, mi nem csodál
kozunk, sőt természetesnek találjuk ezt. 
Sokszor egy szó, gyakran egy hang, te
kintet válthat ki a kérdéseshez hasonló 
lelkiállapotot. Gyógyszer? Én, Istenem, 
ezt Ön bizonyára nagyon jól ismeri. 
Tessék csak abból a beteges nyakas- 
ságból engedni és — bocsánatot kérni. 
Egy szelíd, szivből-szivbe muzsikáló 
szóra rendben lesz minden.

Élckedvelő. Ejnye, ejnye, hogy nem 
ismeri maga azt a kérdéses versikét, 
vicces barátom. Kivételesen itt közlöm, 
megjegyezvén, hogy még 1926-ban jelent 
meg.

A pénz meg a nő.
Hogy magyarázzam ezt meg?
Az anyós olyan, mint az osztrák ezres.
Mert az is olyan fajta,
Hogy szeretnénk mielőbb túladni rajta.
A feleség azonban, más.
Az olyan, mint a cseh ötkoronás.
Sokra nem mehetünk evvel 
És könnyű szívvel elveri az ember.
És ha néktek még ez sem elég,
Hát a régi négykrajcáros az olyan,
Mint egy jó, hűséges feleség :
De — kedves férjuram — kérdlek már most, 
Hol láttál mostanában négykrajcárost ?

Amolyan tréfás rigmus ez, valahogyan 
komolyan ne vegye, maga viccfaragó.

Többeknek közelebb üzenek.
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! Értesítés.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt 

munkáltató pártfogóimat és rendelőimet,
® hogy 1934. évi január hó 1-től kezdve üze- 
© mem teljes vezetését és kezelését (eddigi 
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Amidőn b. pártfogásukat kérem, egyben ©

© boldog újévet kívánok 1

8© pártfogóimnak, rendelőimnek és barátaim- ® 
nak. Kitűnő tisztelettel

i  S1POSS JÓZSEF
Oki. gépész, épület és diszmü bádogos, gőz- és W 

vízmű szerelő mester.
Rimaszombat, Rózsa-u. 18. sz. (Óvoda mellett). ©)
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Boldog újévet kíván ♦
nagyrabecsült vevőinek *

Síovenka ♦
kötött és szövött áruk lerakata T

Rimaszombat.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely  Károly iaptulajdonos.

Privát órák keretén belül a f?

fra n c ia  n y e lv
tanítását vállalja
PÁRICSKA ZOLTÁN 

a francia nyelv és irodalom tanára.
Érdeklődni lehet Stefaniková u. 16. sz. alatt.

♦ ♦
J  Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak ^

és SzörmeMésel
na8»y 'választékban

Kovács-Áruházban.
íz lé se s

újévi ajándékok
legolcsóbban vásárolhat

BOKOR-drogeriában.

2 szoba konyhás lakás
magános udvarral, a város belsejé

ben január 1-től bérbe kiadó.
Cim : megtudható e lap kiadóhivatalában.

Eladó
konyha- és éléskamra beren
dezés (konyhakredenc), külön 
féle szobabútorok, futószőnyeg, 

függönyök stb.
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Eladják Zeherjei Úrbéresek 88. számú

korcsmaházat italmérési joggal.
Bővebb felvilágosítást ad a venni szán 
dékozóknak az

Úrbéresek Elnöke Zeherjén.

Két szobás lakás
fürdőszobával kiadó, ugyanott egy príma 
rövid kereszthuros zongora bérbe adó.

— Bővebbet a kiadóban. —

Értesítés.
Tisztelettel közlöm, hogy

ci p ész mii hel y eme t
lakásomba: Szijjártó-utca 85 szám alá 
(Jánosi-utca sarok) helyeztem át. 

Továbbra is szives pártfogást kér
MAROS KÁROLY

c p )sz.

Mérlegel 
Fegyverek és 

Fecskendők
szakszerű javítását jutányos áron válalja

H a l a s  s y  G y u l a
mérlegkészitő lakatos mester 

Rimaszombat, Szijjártó-u.

O T S 1  '6en dsztdt vevöi- 
l i C O A l i C U i  met, miszerint az al- 

mágyi Matracs szőlőhegyen lévő szőlőmben ter- 
! mett, ezidőszerint igen jó minőségű uj boraimnak, 
! úgy nagyban vevő hordójába, mint dugaszolt 

üvegekben kis mértékbeni eladását megkezdtem' 
Kiváló tisztelettel : BENYO BÉLA

m

Kiadó modern üz le the ly iség
Rimaszombatban a Masaryk-téren,
1934 év február 1-íől kezdve. Érdeklődni 
Veres Ignác vaskereskedőnél lehet.

A U T Ó K , m otorkerékpárok, 
tra k to ro k , b e n z in m o to r o k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

,,Central garage*
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 213)
A generál-jav ítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. jav ításá t kizárólag o tt végeztesse!
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

100°/o biztosíték, 20% biztos jövedelem, 
jelige : Biztos.

jjiÉp— HÁZASSÁGO T eredm ényesen  k özvetít

„MONTÉ CARLO“
kereskedelmi vállalat, Rimavská Sobota.

7 biztos állású, 25 tői 40 éves korú férfiak részére keresünk megfelelő partikat.
V á l l a l u n k  :

mindenféle megbízást; házak, földek, mindenféle ingóságok vételét, ela
dását, illetve közvetítését.

:—: Hasznosítható gondolatokat és találékonyságokat jutalmazunk
Nálunk mindenki kereshet, aki érdekünkben dolgozik!!!

Törvénybe nemütköző.
Lehetetlent nem ismerünk ! Diszkréció biztosítva !

Perzsaszónyeo-szdvó műhely Rimaszombatban, Rózsa-u. 12. sz. alattI _  _  _
I minőségben, legolcsóbb árak mellett m2 230 koronától 300 koronáig.
| Szőnyegfoltozás és j a v ítá s ! P árnam ontirozás és d ís z íté s !

4  Az üzem  elsőrendű szakem ber vezetése  a la tt  á l l !  — Tanuló leányok  fe lv é te tn ek ! ♦
Rimaszombat, 1934. Nyomatott R áb ely  K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


