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Karácsonyi Ember,
aki szenvedsz és ünnepekre 
vársz, akinek elapadt a 
könye, mert kevés volt, mint 
a reménye, amelyik eddig 
be nem teljesült, örök meg
váltást váró karácsonyi Em
ber — állj meg.

A fehér Tél beősziti a 
fejed, a fagy megkeményiti 
arcodon a ráncot, olyan 
lettél, olyanok lettünk vala
mennyien, mint a szenvedés 
bolyongó életrehivott szob
rai : meredtek és kőszivüek, 
lelketlenek és szomoruan- 
szépek, akiket csak a beiénk- 
lehelt élet vonszol napról 
napokra, újabb napokra&és 

—̂ Jjubb czcnvcdésekre, — állj 
meg, karácsony van, szere
tet, béke, karácsonyfa-nyilás.

Ülj le a nyíló,' virágzó, 
gyertya-lángos karácsonyfa 
alá, ha a szoba és a szere
tet kályhaiángja leolvasztják 
dermedt hidegét és a havat 
a karjairól; hadd, hagy öiel- 
leljen át rádborulva édesség
gel diszülő lombja, aranyo
zott levele ; hadd simogas
son a fejeden őszbetévedt 
kezével: gondot, kétségbe
esést, harcot, — el; rá — 
megnyugvást, enyhülést, bé
két.

A nagy rohanás kifárasz
tott. A kétségbeesés ellan- 
kasztott. Az egyre rosszabb 
megölt. Támadj fel itten és 
maradj meg itt, embertár
sam, rokonszivü rokon-szen
vedő, ne menekülj el innen.

— Hogy vár a lelkünk 
remegése.

— Hogy áhitoz a fájda
lom.

— Hogy éhezünk az Isten 
asztalára.

Krisztust-váró hitetlenek
ből, megváltást váró köny- 
telen sirókból igy még nem 
patakzott ár a szenvedések 
völgyén, igy még soha nem 
másztuk a meredeket önön- 
Golgothákra, ilyen szomorú 
csüggedéssel nem ültünk 
még soha, soha Babylon 
sötét vizeknél.

Jertek. Elviszlek.
Ma este virít, virít.
A gyertyalángvirágok fel

támadnak az erdőn, nyílnak 
és szikrázva szórja a csilla
gokat a karácsonyfa-virág.

Ide jertek.
Nézzétek ezt a pompát.
És ne lássátok meg, hogy 

az ágak remegésében a mi 
szomorúságunk remeg, ne 
érezzétek, hogy szegény 
nyomorgó karácsonyi embe
rek lettünk, ne higyjétek el, 
hogy az- a sok szenvedés, 
ami egymásra nőtt, elíorla- 
szolta az utat az Istenhez, 
— akik elfelejtettünk ezen 
az utón járni, akik eltanultuk 
a vele való beszédet, mert 
rég nem voltunk nála tá
madjatok ki saját lelkűtek 
tespedő szenvedéséből, a 
saját életetek kicsi baj-óriá
saitól menekülve tépjétek le 
a ruhát a lelketekről, ami 
megkülönböztet embert és 
embert, mezítelen, lelki-fázó 
tisztaságban nyújtsátok fel 
vérző sziveteket a szeretet 
nagy ünnepére: Velem is, 
Uram ! Velem is !

Nyújtsátok fel, ahol nem 
is simogat a karácsonyfa
virág, ahol viasz-szagu lehel- 
leiével nem is hordja el az 
esti félhomály, a vérző, áhi- 
tatos, megváltást Váró szivek 
körül nyílik azért virág: 
glóriás, szent, tulvilági, min
denkinek, aki hisz.

Nem érzitek az Ő közel
ségét?

Nem érzitek a lehelletét 
és a kezemozzanását?

Ekkora veszedelemben 
nem volt soha még Ember; 
ilyen közel még nem járt 
hozzá sohasem az Úr.

Amikor elkeseredünk és 
szitkozódunk, amikor elcsüg
gedünk és sírunk, amikor 
kérve keressük a Halált le
mondó beteg beszédünkben, 
nem érzitek-e őt, aki hiány
zik, ami hiányzik, ő, aki az 
Élet.

Így jutunk el hozzá, ha 
ő igy látogat.

Kulcsolt kezetekkel melen
gessétek meg egy kicsit a

i
felajánlott Szivet és adjátok 
át neki. Csak az átadott Szív 
a tiétek. A magatoknak meg
tartott Szív nem dobog iga
zán. Szív csak egy van, az 
általadott.

Fájdalom csak egy van: 
a magányos. A megosztott 
már csak fáj, de nem öl, 
hanem gyógyít.

Boldogság csak egy van: 
mindenkié. Magányos bol
dogság önhitegetés.

És ha ő elveszi a Szive
teket, meleg, puha kézben 
simogatja, ott virít a glória 
rajta: ott 'ünnepel a kará
csony aranyos fák nélkül is, 
a régi fák szomorú helyén.

Erre álljatok meg.
Egy percre, esti, istenhez- 

járó percre legyetek egyek 
benne és magatokban.

Aztán, karácsonyi Ember, 
nem tartalak tovább. Menj!

Ha magadba fogadtad, 
veled lesz. Kisér. Őriz.

Menj, menj . . . tovább.
Küzdj és bizva bízzál . . .
Így ünnepelj.

A rim aszom bati e§yesiiit pro
testáns tögim názium  sorsa.

A rimaszombati egyesült 
prot. főgimnáziumra nézve 
1922. évi december 18-án 
egyrészről a Csehszlovák 
republika meghatalmazottjai, 
másrészről az eddigi három 
fentartó testület, nevezetesen 
a helybeli ref. egyházközség, 
a kishonti egyházmegye és 
Rimaszombat városa között 
folytatott tárgyalások után 
el lett határozva, hogy az 
alábbiakban ismertetett mó
dozatok mellett államosítva 
lesz és ezzel egy olyan állami 
reálgimnáziummá alakul át, 
melyben az állam a szlo- 
venszkói magyarság érdeké
ben fentart egy 8 osztályú 
magyar tannyelvű reálgim
náziumot — és itt ezen van 
a hangsúly — és ezzel kap
csolatban szlovák tannyelvű 
nyolc parallel osztályt is be
állít és fentart.

Ezzel az eddigi egyesült 
protestáns főgimnázium, mint 
felekezeti jellegű iskola meg
szűnik. Hogy ennek be kel
lett következnie, igen mélyre
ható okai és előzményei van
nak. — Bizonyára sokakat 
érdekel ennek a hosszú és 
fényes múltra visszatekintő 
iskolának a sorsa, éppen 
ezért egy kissé részleteseb
ben kívánjuk tájékoztatni a 
közönséget erről a nagyje
lentőségű eseményről, ame
lyet a körülményekkel kellő
képen tisztában nem lévő 
közönség vegyes érzelmek
kel vesz tudomásul.

A fentartó testületeknek a 
legnagyobb sajnálattal kellett 
konstatálnak, hogy az iskola 
anyagi tekintetben romlásba 
jutott. Ez az anyagi romlás 
mintegy természetes követ
kezménye a minden téren 
beállott és mindenki által 
jól ismert válságos helyzet
nek. Az iskolafentartó tes
tületek képviselői — mint 
vezetőség — felelősségük 
nagy tudatában minden le
hetőt elkövettek, hogy a fő
gimnáziumot, mint egy. prot. 
felekezeti jellegű iskolát meg
menthessék. A lavina, mely 
az iskola felett megindult, 
feltartóztathatlan volt s ha 
most a tizenkettedik órában 
a vezetőség a megmentés 
gyors és még egyedül lehet
séges akcióját meg nem 
ragadja, a lavina — Isten 
tudja, talán örök időkre — 
maga alá temeti ezt a jobb 
sorsra érdemes intézetet.

Mert a íentartás és további 
kitartás lehetősége elérte a 
legvégső határt és ha a ve
zetőséget bölcs belátása — 
hogy megmentse azt, ami 
még megmenthető — a most 
elfoglalt álláspontra nem ve
zérli — ennek nagyon szo
morú következményei lettek 
volna. Mert minden erőforrás 
kiapadt, újabb anyagi forrá
sokat, melyek egy 500000— 
600000 koronás fedezetet 
igénylő intézet létezését fel
tételezik — a mai pénztelen 
és állandóan az adóprés alatt
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szenvedő világtól remélni 
vagy várni nem lehet. Mert 
ne feledjük el, hogy a világ 
borzalmasan elszegényedett. 
Nem az emberek áldozat- 
készségét vonjuk mi két
ségbe, hanem az áldozat
képesség haldoklik. De azt 
is való tényként kell elfo
gadnunk, hogy időnként 
meghozott, vagy csak re
ménybeli áldozatokból egy 
intézményt fentartani, biztos 
alapokra helyezni s annak 
jövőjét minden eshetőséggel 
szemben biztosítani nem 
lehet.

Tehát a fentartási erő
források kiapadásával az 
iskola önmagától roppant 
volna össze s bezárultak 
volna az iskola kapui. Vájjon 
ki merné vállalni a felelős
séget azért, hogy évenként 
300—400 magyar gyermek 
gimnázium hiányában kény
telen parlagon maradni, hogy 
azok, akik már megkezdték 
az iskolát, kénytelenek abba
hagyni tanulmányaikat. Az
tán ott van a 16 tanár-család. 
Ki ad nekik kenyeret, nyug
dijat? Sem a gyermekeket, 
sem a tanárokat az utcára 
dobni nem lehet.

Mindezek olyan súlyos 
kérdések, amelyeknek mér
legelése és bölcs belátása 
elegendőképen megindokol
ják az iskoiafentartók azon 
álláspontját, amelyre helyez
kedve igyekeztek a helybeli 
gimnáziumot, ha nem is mint 
felekezeti jellegű, hanem mint 
magyar tannyelvű iskolát a 
szlovenszkói magyarság ré
szére biztosítani.

Tudni kell ugyanis, hogy 
ez az iskola a két protestáns 
felekezet tulajdona, de egy
ben közkincse a szlovensz
kói összmagyarságnak is.

Egy ilyen hatalmas értéket 
kockára vetni és veszendőbe 
engedni nem szabad és nem 
lehet. ’

Lehetnek talán többen, 
akik a dolgok ilyetén fordu
latának ellenei, de a magunk 
részéről is azzal nyugtatjuk 
meg az ilyeneket, hogy he
lyezkedjenek egy kissé ma
gasabb álláspontra, arra t. i., 
hogy ha már az állam fele
kezeti iskolák fentartásához 
hozzá nem járulhat, a ma
gunk anyagi teherbírása pe
dig a jelenben ilyen felekezeti 
iskola fentartására elégtelen, 
jogaink fentartása mellett ve
gyünk szívesen egy állami 
magyar tannyelvű reálgimná
ziumot, hová középiskolai 
kiképezés céljából gyerme
keinket járathatjuk. Gondol
ják meg azt is, hogy mikor 
az iskola fentartói az álla
mosítás kérdésében jogaik 
fentartásával az alábbi szer
ződési pontokba belementek, 
felelősségük óriási tudatában 
és lelkiismeretük kényszerítő 
parancsára hallgatva hozták 
meg az áldozatot. A protes
tantizmusnak, a felekezeti 
együttérzésnek és együtt
működésnek egyik legszebb, 
legideálisabb alkotását: az 
egyesült protestáns főgim
náziumot áldozták föl.

Anyagi és erkölcsi okok 
igazolják, hogy nem tehettek 
másként. Egyrészről teher
bírásuk merült ki, másrész
ről a szlovenszkói magyarság 
jövő sorsa lebegett szemeik 
előtt.

A kérdésnek iiyeténképen 
történt megoldása a magunk 
részéről teljes megértéssel 
találkozik. E megértésünket 
támogatják egyéb körülmé
nyek is. Mert ne feledjük el, 

! hogy a még sokkal büsz

kébb múlttal dicsekedhető 
többi felekezeti iskolák is, 
pl. a pozsonyi ev. lyceum 
vezetősége is hasonló kény
szerhelyzet parancsoló ha
tása alatt kénytelen volt meg
hozni az áldozatot s elhatá
rozta az államosítás szüksé
gességének kimondását szin
tén azon általánosabb szem
pontból, hogy a magyarság 
érdekeinek megoltalmazása 
végett megmentse azt, ami 
még megmenthető.

A szerződési pontozatokat, 
melyben határozott kifeje
zésre jut a ref. egyházköz
ségnek a tárgyalások kez
detén benyújtott és Írásba 
foglalt azon álláspontja: hogy 
a maga részéről elvileg el
lene van az államosításnak, 
de kijelenti, hogy a nehéz 
kényszerhelyzet előtt meg
hajol és összes vagyonjogi 
igényeinek fentartása mellett 
az államosítás elé akadályo
kat támasztani nem kíván s 
a másik két tulajdonossal 
megkötendő szerződés ellen 
óvást nem emel, a követke
zőkben ismertetjük:

Az eddigi fentartók: neve
zetesen a helybeli ref. egy
házközség és a kishonti 
egyházmegye az iskola épü
letére, összes ingó és ingat
lanaira (felszerelések, szer
tárak, könyvtár stb.) a tulaj
donjogát fentartja és ezt az 
állam biztosítja.

Az állam bérbe veszi az 
iskola épületét összes he
lyiségeivel, felszereléseivel 
együtt (földeket, réteket nem) 
egyelőre 10 évi időtartamra 
évi 65 ezer korona bérért. 
A bérmegállapítás 6 évre szól 
s annak leteltével egy vegyes 
bizottság fog esetleg újabb 
bérmegállapítás dolgában tár
gyalni.

Az alapítványok, ösztön
díjak stb. tovább is a régi 
fentartó testületek kezelésé
ben maradnak.

Az állam átveszi definitiv 
jelleggel az iskolánál működő 
és képesítéssel biró összes 
tanárokat és szolgálati és 
háborús éveik alapján az 
őket megillető fizetési foko
zatokba sorozza be. Nyug
dijuk azuj csehszlovák nyug
díjtörvény értelmében állapit- 
tatik meg.

Az intézet átvétele 1923 
január 1-től kezdődik. A 
tanárok fizetéskiegészitésü- 
ket 1921 január 1-től kapják 
meg visszamenőleg.

A protestáns vallásíanárok 
mindenkor az egyházi fő
hatóságok javaslata és bele
egyezése alapján neveztet
nek ki.

A 8 osztályúvá fejlesztendő 
szlovák parallel osztályok el
helyezésére szükséges épület 
kibővítéséről és más egyéb 
felszerelésekről a jövőben az 
állam gondoskodik.

A szerződés ezen főbb 
pontjain kívül megállapodá
sok történtek még az alum- 
niumra, a tornacsarnok és 
esetleg más termek igénybe- 
vphetésére, a felmondási 
időre, a tanulók felvételére 
és_egyenlő elbánására sthy-p 
vonatkozólag is.

A magyar kultúra
és irodalom fejlesztése, de a 
mezőgazdasági, ipari és keres
kedelmi élet körében a magyar 
nemzeti kisebbség érdekeinek 
előmozdítása és a fontosabb kér
dések tisztázása és lehető meg
oldása céljából is lapunk ez évi 
29-ik számában pályázat hirdet- 
tetett.

A pályázat határidejéig össze
sen 10 pályamű érkezett be.

Karácsonyi levél.
Nagyságos Asszonyom!

Az, kinek kenyérkereső szer
száma a toll s egész életét gon
dolatvésésben tölti el, örül, ha 
mesterségéhez tartozó munkájá
nak végeztével leteheti a szer
számot s rövid pár órát gond
talan szórakozásnak szentelhet.

És lássa, én, ki munka végez
tével most szórakozásban keres
hetnék lelki és testi üdülést, 
nem teszem le már-már hegye- 
koptatott toliamat, hanem meg
írom oly régen ígért első leve
lemet magához, Nagyságos Asz- 
szonyom.

Teszem ezt pedig nemcsak 
azért, hogy régi Ígéretemet be
váltsam, hanem azért is, mert 
a pihenésre szánt órákat ennél 
kedvesebb, kellemesebb szóra
kozással amúgy sem igen tud
nám eltölteni.

Amint jól tudja, igy karácsony 
táján évről-évre riportot szoktam 
irr.i a karácsonyi vásárról. Ilyen 
szándékkal bejártam most is a

várost, de — sajnos — témám
hoz nem találtam anyagot. Ma, 
a-fizetésképtelenségek szomorú 
idejében, egyszerűen nincs is 
karácsonyi vásár, mert akár
hogyan korlátozták is a kiván
dorlást, a pénz — az mégis ki
vándorolt.

A kényszeregyezség alatt álló 
cégek üzletei kívül is, belül is 
konganak az ürességtől, kiraka
taikban az áruk művészi szét
szórtsága indiskrét kikiabálója 
a financiális helyzetnek s ha a 
gazdasági élet vérszegénysége 
még hosszabb ideig tart, nagyon 
kevesen lesznek azok, kik — 
kereskedelmi műnyelven szólva 
— be nem adják a kulcsot.

Ha nincs karácsonyi vásár, 
van karácsonyi levél s az magá
nak szól, Nagyságos Asszonyom, 
magának, kit én sem, mint nőt, 
sem, mint asszonyt nem tudok 
egyáltalán műveletlennek tartani 
még akkor sem, ha a műveltség 
óceánjának csak a partjain sétál, 
nem is hasonlítom a Koi-Koin 
emberfajta asszonyához, azt sem

veszem rossz néven, hogy a 
margarétát is megcsufoló ingó 
járásával járkál a földön, — 
mert magunk között szólva, azt 
sem tudom, hogy a margaréta 
miért s mennyire inog, — nem 
nehézményezem, ha nem tudja is 
megmagyarázni miért kék az ég, 
miért zöld a fii, miért van meleg, 
nem, ha az alapismereteket, a 
dolgok lényegét nem is ismeri, 
Nagyságos Asszonyom, én, — 
ki mellesleg mondva a színészetet 
a magam részéről művészetnek 
tudom, — igy is műveltebb asz- 
szonynak s nőnek tartom magát 
a beteg gyermekét lábainál fogva 
lóbdzó szilluk anyánál.

Ne tartson tehát semmi eről
tetett nagyhangú reklám-harso
nától, én ugyan semmi estre sem 
csókolom forrólázig a kezét s 
azt sem kívánom, hogy belemerül
jön abba az óceánba, melynek 
minden hulláma könyv és minden 
csöppje betű, de azért (mégis tu
dok társalogni magával.

Magával, a nővel, a hódításra, 
csillogásra, uralkodásra teremtett

szépséges asszonnyal,kinek mo
solygásából üdv fakad, de babo- 
názó szemének nézése a pokolba 
is taszíthat. Beszélgessünk hát.

Régen láttam. Az Idő homok
óráján millárd szem pergett 
azóta le s az eseménytelen hét
köznapok szürkeségében élem az 
életet. Csendben, egyhangúan.

Lássa, milyen önző vagyok, 
magamról Írok, mikor ez bizo
nyára nem is érdekli, ahelyett, 
hogy megkérdezném : hogyan
van, mit csinálnak ott a falun, 
ilyenkor télen?

Sokáig nem tudtam megérteni, 
miként lehet télen falun lakni. 
Most, mióta maga is teheneit gyak
ran maga fejő falusi asszonnyá 
lett, mióta a ragyogó megyebálok 
körülrajongott, ünnepelt király
nője is falura vonult, hol hajnal
ban kelnek s a tyúkokkal térnek 
nyugovóra az emberek, megértem 
ezt is. Ezt és sok minden mást. A 
maga férjhezmenetele .nagy befo
lyással volt egész életemre s hogy 
életfelfogásomat mennyire meg
változtatta, talán el sem képzeli.
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A bíráló bizottság a pályáza
tok sorsa fölött folyó hó 20-án 
tartott ülésében döntött, mikor 
is a bírálatok meghallgatása után 
megállapittatott, hogy az egy- 
felvonásos vígjáték pályázatra 
beérkezett 6 pályamű a megkí
vánt mértéket meg nem üti s 
így az erre kitűzött 500 korona 
pályadij nem adatik ki.

A mezőgazdasági tételre be
érkezett egy pályamunkát sem 
Ítélték a bírálók az 500 koronás 
pályadijra érdemesnek.

A „Mik azok a teendők, ame
lyek a szlovenszkói magyar ke
reskedőknek a közgazdasági 
életre való jótékony befolyását 
előmozdítják?" tételre „Merkúr" 
jelige alatt egy pályamű érke
zett be, melyet a bírálat az 500 
koronás pályadijra érdemesnek 
találván, a jeligés levél felbon
tatott s megállapittatott, hogy a 
pályadijat nyert munka Írója: 
Walleniínyi Dezső.

Az irodalmi tételre (Mikép 
biztosítható legjobban a magyar 
nyelv és irodalom fejlődése, te
kintettel a létező törvényekre és 
rendeletekre) „jót és jól", illetve 
„Ledőlt szobor" jelige alatt két 
pályamunkát nyújtottak be. A 
bírálatokban részletesen kifej
tettek alapos mérlegelése után 
a bizottság akként döntött, hogy 
az 500 koronás pályadijat a 2 
pályamű között 300 és 200 kor. 
összegben megosztja s a 300 
koronát a „Jót és '401", a 200 
koronát pedig a „Ledőlt szobor" 
jeligéjű pályamunka Írójának 
adja ki. A jeligés levelek fel
bontatván, az előbbi borítékból 
Wallentinyi Dezső, az utóbbiból 
pedig Horváth Zoltán neve ke- 
: t iír  eíüí

Amidőn a pályázat eréoményét 
s a bíráló bizottság elöntését 
közöljük, azon reményünknek 
adunk kifejezést, hogyía legkö
zelebbi pályázat nagyobb siker
rel fog járni.

A pályadijat néni nyert mun
kák íróit értesiíjiik, hogy müvei
ket a jelige közlése mellett 1923. 
évi január hó végéig lapunk 
kiadóhivatalában, hová azok e 
célból elheiyezteítek, a rendes 
munkaórák alatt bármikor sze
mélyesen vagy megbízott utján 
átvehetik.

melyet sajnos, egyoldalulag bál
ványozunk, az év legnagyobb 
részében mégis felülmúlhatatlan 
vonzerőt gyakorol ifjúságiinkra. S 
ez természetes is. Egyéb eszközök 
híján s a testneveléssel szem
ben mutatott közöny és csekély 
áldozatkészség következtében az 
ifjúság úgy szórakozik, ahogy 
éppen módja kínálkozik reá. Egy 
irányban és rendszertelenül.

A régóta vajúdó pályakérdés 
ismét megoldatlan maradt. Nem 
egyszer szögeztük már le a tényt, 
hogy Európa összes államaiban 
százmilliókat költenek az ifjúság 
testi nevelésének előmozdítására. 
Nemcsak a világvárosok, hanem 
a hozzánk hasonló községek is 
átértik a testedzés jelentős sze
repét az uj nemzedék kialaku
lásában. Lélekben s testben har
monikusan kiművelt emberreme
kek milliói oldhatják meg sike
resen a jövő óriási feladatait ! 
Az iskolák s a mutikásmiihelyek 
a szellemi fejlődést, illetve szak
képesítést adják meg, a testedzés 
viszont ép idegzetet s erőteljes 
izomzatot!

A szabadtéri torna különböző 
módjainak gyakorlására alkalmas 
telep létesülése úgy halljuk, mégse 
ábrándkép többé. Az ifjúság 
néhány önzetlen s fáradhatatlan 
barátja minden követ megmoz
gat, hogy az illetékes körök

egyesületben forgácsolódik szét. 
Nemzetiségi és társadalmi kü
lönbségek emelik a válaszfalat. 
A nyelvi eltéréssel könnyű meg
magyarázni, hogy a cseh-szlovák 
ifjúság S. C. Slovan címmel kü
lön egyesületbe tömörült, de a 
RPOS és Törekvés riváliskodását 
csak a hagyományos magyar 
torzsalkodás teszi érthetővé. Szél
sőséges gondolkodású alakok, 
kiknek a testedzés eszményi hiva
tásáról halvány sejtelmük sincs, 
a gyűlölködés jelszavával uszít
ják egymás ellen a könnyen be
folyásolható ifjúságot.

Pedig egységes táborban, a 
közös cél érdekében vállvetett 
erővel dolgozva több dicsőséggel 
öregbítenék Rimaszombat sport- 
hirnevét! Bízunk benne, hogy a 
pályakérdés megoldásával az 
egyesülést is nyélbe üthetjük 
majd 1

A versenyek eredményeiből 
kitűnik, hogy a legsűrűbben sze
replő RPOS érte el a legérté
kesebb győzelmeket is. Főleg 
április és október hónapokban 
volt formája tetőpontján. A ta
vaszi fordulóban a bajnokság 
élén haladt s egyetlen súlyos 
veresége 3:0 arányban a LAFC- 
tól teljesen saját fegyelmezet
lenségének köszönhető. Későbbi 
kudarcait főleg a vendégszereplő 
pesti csapatoktól szintén nem

annyira még kiforratlan tudása, 
mint inkább néha érthetetlenül 
és megdöbbentően nyilatkozó 
könnyelmű nemtörődömsége miatt 
szerezte. A Slovantól elszenvedett 
legutolsó keserves lecke remél
hetőleg emlékezetes és üdvös 
óvszernek fog bizonyulni.

A csapat felállítása többször 
változott. Eleinte a csatázósor, 
később a fedezetek alkották a 
gerincet. A csaknem mindvégig 
szereplő játékosok közül Reindl, 
Paál, Kontra, Drucker, Ludvig, 
Komáromy és Altmann érdemel
ték ki leggyakrabban az osztat
lan elismerést. Velük kell meg
említenünk a Törekvés kapusát, 
Lőwyt is, aki főleg a feledhetet
len miskolci kiránduláson lepett 
meg kiváló készségével. Csapata 
egyébként, néhány értékes ered
ménytől eltekintve, visszaesett 
megszokott formájába. Működése 
nyár dereka óta szünetel s élete 
lassú haldoklásnak minősithető.

Nem volna teljes beszámolónk, 
lia a gimnázium athlétikai ver
senyéről meg nem emliíenők, 
hogy diákjaink, fölényes győzel
mei nagyszerű eredményeket 
hoztak. A rimaszombati ifjúság 
fényesen beigazolta, hogy szak
avatott vezetés mellett az at'nlé- 
tizálásban is tekintélyes ellenfél.

(Mgy.)

H Hétfőn, december hó 25-én nagy Ja 
detektivdrám a: l,)

I  „ É jfé li  f é n y "  y
Sj Főszereplő: Mas Landa detektív. §8
■fi Kedden, deceinher hó 26-án ^

Szenzációs farsangi dráma! g

„ V a k ító  k a r n e v á l"
Farsang és annak következményei.

Jön! Egy világhírű film! Jön!
„ S á tá n  J k u ty á ja "  í

Jó házból való fiút tanulónak  
fe lvesz  az Apolló igazgatósága

Ennek tulajdonítható, hogy az 
egyhangúságban őrlődő csendes 
napok legnagyobb részét a ma
gára gondolásnak szentelem s a 
műit minden bűneiért vezekelni 
titkos szentélyem oltárképéhez 
járok.

Ilyenkor fe!e!evened;k a múlt, 
a feledés porlepte fátyolát fel
lebbenti az emlékezés keze s 
elmerülve gondolataimba, olt va
gyok, ott járok maga körül, Nagy
ságos Asszonyom. Nem érzi, nem 
sejti ?

Bizonyára nem, nem különö
sen igy karácsony táján, mikor 
annyi gondja, annyi tennivalója 
van egy falusi asszonynak a ház 
és család körül.

Holnap karácsony estéje lesz. 
Mikor e sorokat olvassa, közeleg 
a karácsonyfa felgyujtásának az 
ideje. A nagy ebédlő asztalán 
ott áll a fényben ragyogó, csil
logó karácsonyfa. Körülállják. A 
gyerekei örvendeznek. Fia tap
sol, kapkod, bámul, csodálkozik, 
örömében csaknem lerepül kar
járól. Boldogok valamennyien.

Én pedig rideg legénylakásom 
magányos csendjében beletemet- 
kezern gondolataimba s azok 
szárnyán lelkem a falura, mesz- 
sze, magukhoz repül, magukkal 
örvend és ünnepel. Én is boldog 

i leszek pár percre .. . Lássa, ne
kem ennyi is elég.

Az örömteljes, boldog kará
csonyi est késő elmúltával, le
fekvéskor csókolja meg a gyere
keket, különösen maszatosképü, 
gagyogó kisfiát helyettem s me- 
nesszen egy röpke gondolatot 
felém.

Kellemes ünnepeket kívánva, 
csókolom a kezét: Lóránd.

' M elyik a szegényebb  . . .
Rimaszombat.

Tél van ... December ... Hó 
veri az arcom és fagyos, ziinan- 
kós fehérbe öltözködtek a fák ...

A téli alkony haragos bíborba 
vonja a gömöri hegyeket ...

Én nyomott kedéllyel haladok 
végig a falunk utján és nagyo
kat nyög, csikorog a hó a lábam 
alatt.

Egy tépett, rongyos alak lép 
ki az egyik házból. Barázdás az 
arca és lilás-vörösre csípte a 
kezét a szél.

Megáll előttem — a túlolda
lon jól öltözött urak haladnak 
végig — megvillan a szeme s 
fájdalommal telt irigység tüze 
lángol fel egy pillanatra a be
esett, lázas szemekben ...

— Nyomorult vagyok ... kol
dussá vert a sors — hangzot
tak felém a tompa szavak.

— Nincsen ma falat ... s ott
hon pedig éhező gyermekek vár
ják az ap á t... 1

— És azok urak ... azok ... 
boldogok ...

Megvonaglott az ajka, egy 
hívatlan köny pergett végig az 
arcán ...

Tovább ment ...

Fel-felzugott a szél ...
A szemem pedig önkéntelenül 

az urakra tévedt.
Igazat mondott-e a koldus, a 

rongyos ember, a testi szegény 
...? 1

Kerestem a gazdagok arcán a 
mosolyt, a boldogságot ...

Hiába kerestem ... 1
Ezek a gazdagok ... ?1 És ezek 

boldogok lennének ...? 1 a sápadt 
arcok és a gondozott fürtökből 
elővillanó korai ezüst szálak 
meghazudtolták a koldus sza
vait ...

Koldusok ezek is 1 Megtépet- 
tek, megraboltak ... 1 Csakhogy 
ezeknek a lelkűk a kifosztott, a 
lelkűk a szegény. . . !

Elgondolkozva a koldus után 
néztem s nem tudtam, hogy me
lyiket sajnáljam, hogy melyik a 
szegényebb ?! . .  .

A lábam alatt jobban csikor
góit a hó ...

A gömöri hegyeknél felbukott 
a nap ...

A decemberi szél pedig mit- 
sem törődve az egyforma ielki- 
koldusokkal, a fagyos havat az 
arcukba fújta ...

Vitkay István.



Régi levelek.
H oléczyné J. Ilona.

Csak egy kicsit kopott meg az 
írásuk s mégis milyen régiek már. 
Az érzések, gondolatok, amelyek 
még nem rég frissek, elevenek 
voltak, megkopottak, kihűltek.

Olvasgatom... Sokat már meg 
sem értek. Az események, me
lyek akkor, talán gyorsabb do
bogásba hozták a szivem, az élet 
folyóján lassan leperegtek, — 
idegenek már.

Megpihenek náluk. Valami jól
eső melegség járja át a lelkem. 
Derengő, halvány, pici fény a 
múltból, amikor még szerettek... 
Nagyon szerettek. Értem, ma
gamért szerettek. Amikor még a 
betűk frissek, nedvesek, melegek 
voltak, mint az érzés, amit álta
luk, bennük kifejeztek. Azóta meg
fakult, megkopott ez is, az is...

Hálásan simogatom meg a 
tekintetemmel... eltemetem. Szo
morúan nézem, amint a lángok 
falják egyik betűt a másik után, 
egyik sort a másik után, amint 
lángolt annak a lelke, aki leírta 
őket. Talán egy élet szomorú 
nagy tragédiája, fájdalmas meg 
nem értése hamvadt el vele. 
Virágzó, ríigyes reménytavaszok 
lettek semmivé, vággyal teljes 
forró nyarak fu'ltak lemondó, 
szomorú őszbe. Virágos, fényes 
életutakat lepett el szürkén a 
por... a hamu,..

...Finom lányos betűk. Fino
mak, mint annak a lelke, aki 
irta. Minden betűje, minden szava 
még a fehér papírja is mintha 
tükre lenne a saját fehér lelké
nek, a szeretetnek, mely felém 
ragyog. Ez nem fakult meg a 
betűkkel, nem koptatta el az idő, 
igaz, tiszta most is mint régen.

Két asszonyélet útja, kálvá
riája, mint örök szép mese árad 
felém. Az Övé s az enyém... j 
Megelevenednek a régi emlékek. 
Virágosán, illatos iacagón simo
gatnak körül bájos gyerekálmok. 
Fehér, ártatlan lánytitkok. Kacag
tató, pajzán kis történetek. Suga
ras, csillogó, ártatlan örömök.

Azután egyre komolyabb, szo
morúbb képek. Lassan lefoszla- 
nak a lélekről a szép aranyködök, 
mind világosabban, élesebben, 
fájóbban tűnik elő a való... az 
élet...

... Könyes... véres emlékek... 
Komor, nagy, mély titkok... Át- 
sirt éjszakák visszhangja mint 
sírjukból kikelt kisértetek, vad 
szilaj fúriák tépik meg a lelkem.
A régi sebek felszakadnak, sajog
nak, fájnak. De az eszeveszett, 
kínzó, éles fájdalmak csak tom
pán, erőtlenül viaskodnak ; kicsi 
kis buborékok lettek a nagy 
hullámokból. Már nem nyűgöz
nek le, már közel engedem ma
gamhoz, nem tipornak el.

...Halkan susog a papír... A 
betűk egymásba folynak. A régi 
történet, mint elfeledett gyermek
mese eltávolodik tőlem. A könyv 
lapjait szépen összerakom, el
teszem és simogatom... simo
gatom soha el nem múló igaz 
szeretettel annak megértő meleg 
lelkét, aki teleirta.

... Feketeszélü papírok... Vég
nélküli örökgyász kutforrásai. 
Minden szó, amit reá írtak, csil
logó sugárkévékben ontja rám a 
szeretetet. A kezek, melyek alatt 
a fehér papir fekete betűkkel 
telt meg, régen elporladtak, mé
gis kisérnek, vezetnek, áldón 
lebegnek felettem, a lelkemmel 
érzem, látom. Csak egyetlen egy
szer érinthetném még meg, csak 
egyszer érezném lágy, szerető 
simogatásukat, könnyebbé válna 
az élet terhe s megenyhülne, óh 
de sok fájdalom. A szeretettől, 
mely egyformán, változatlanul 
kisér. Fiatalon, öregen, betegen, 
akár szépek vagyunk, akár csú
nyák. Jók vagyunk, vagy rosszak, 
szentek vagy bűnösök. Váloga
tás nélkül, feltételek nélkül meg- 
bocsátón, önzetlenül egyformán 
szeret még a síron túl is.

...Sok, sok színes papir. Ké
kek, rózsaszínek, lilák, sárgák. 
Nagy hegyes betűk, aprók, kere
kek. Karakterek, bizonytala
nok... Mély gondolatok,jigaz érzé
sek... Nagy csillogó gondolatnél - 
küli szavak, üresek, semmik. 
Tarkán, összevissza "csacsognak, 
sikoltoznak, duruzsolnak körül.

Felveszem ezt is, azt is. Ki
kapok itt-ott szavakat, monda
tokat, mig érthetetlen káosszá 
keveredik az agyamba. Képek 
futnak el előttem. Színes, csil
logó, tarka képek, melegek, pu
hák. Elszakadoznak, meg össze
futnak. Fává nőinek. Magas, dús 
karácsonyfává, a levelekből ki
áradó érzésekkel, gondolatokkal 
felcicomázva.

Színes, ragyogó gömbök. Hívo
gat, csallogat a csillogásuk. Ka
cagnak, muzsikálnak, elkábitanak. 
Ragyogással, színnel telik meg kö
rülöttük minden. Rajongva, vágya- 
kozón megyünk utánuk,hogy meg
fogjuk, hogy közelről is érezhes- 
sük melegcsillogásukat,hogy ma
gunkévá tegyük a kincset, ame
lyet a fényes, csillogó külső takar.

De ja j! Alighogy hozzáérünk, 
ezer apró értéktelen cserép ma
rad a kezünkben, mely nem fe
dett semmit, üres volt... üres...

Üres, mint a nagy csillogó 
szavak, tartalom nélkül, érzés, 
gondolat nélkül.

Emberek... akik közül a nagy 
frázisok úgy röpködnek, mint 
nyáron a szúnyogok. Verik a 
a mellüket, nagy lendülettel el
dobott szavak hasogatják körü
löttük a levegőt, a füleket, a 
sziveket, csöpögnek a szeretet

től, duzzadnak a fellángoló nagy 
tetterőtől és a tömeg mámorosán, 
vakon, gondolkozás nélkül, előre 
nyújtott karokkal, lelkesen rohan 
utánuk. De amint eléri, hogy él
vezze a csillogó burok édes tar
talmát, összetörik s a sok szép 
csillogó szóból értéktelen rongy 
cserép lesz, amelyen belül nem 
volt semmi... semmi...

...Egyszerű kicsi papírok. Nem 
ígérnek semmit s ha felbontod 
őket, édes, finom nyalánksággal 
ajándékoznak meg. Nem hívogat, 
nem kecsegtet, szerényen, hival
kodás nélkül nyújtja oda min
denét, amije van.

...Emberek... szürke, meg
kopott csendes emberek, akiket 
a nagy robotos élet megkop
tatott, kifárasztott. A tülekedés 
nagy, soha nem szűnő munkája, 
komolyakká megértőkké tett. 
Akiknek a lelkét a nagy világ
égés lángjai égették nemessé s 
hangtalan befelé érzések csiszol
ták arannyá. Akik szótlanul, 
összeszoritott fogakkal húzzák 
a nincstelenség nehéz igáját. 
Akiknek a fájdalmai befelé ég
nek s nem lobognak kiáltó lán
gokban tüzet okádva kifelé, hogy 
felégessék önmagukat s a célt, 
amelyet szolgálnak. Puhára pár
názott ajtók nem fogják fel kö
rülöttük az élet neszét, fájdalmas 
jajjuk, könyörgő segélykiáltások 
lelkethasogató hangját, vész
kiáltását.

Nyugodt lélekkel állhatnak oda 
a nagy szent karácsonyfa alá, 
melyet a nagy Istenember lelke 
örök szeretete leng körül.

Te, az örök szeretet kutforrása, 
aki most jönni fogsz, akit sziv- 
repesve vár gyermek, ember és 
agg. Hozd el nekünk a szeretet 
karácsonyfáját, hogy körülállhas- 
suk valamennyien. A gyűlölködés, 
a- megnemértés sötét éjszaká
jába ragyogjon bele ezer és ezer 
karácsonyfagyertya kereső fénye. 
Ölje meg csiráját is minden gyű
löletnek, megnemértésnek. Talál
ják meg egymást, akik eltéved
tek, az összetartozók s az ide
genek, akiknek közös, egy fáj
dalom férge rágódik a lelkén, 
kicsinyek, nagyok, gazdagok, 
szegények értsétek, óh értsétek 
meg egymást! ?

Az lesz a karácsony, szent, 
örök, soha el nem múló kará
csonya az emberiségnek, ha majd 
mindnyájan egy karácsonyfa alá 
seregiünk. A kis tülevelek zölden, 
reménykedve törik a levegőt,

a díszek pirosán, ezüsttel, arany
nyal csillognak s a nagy meg
váltó mindenkit megajándékoz 
azzal, ami neki legdrágább s mi 
boldog lélekkel megyünk egy
más mellett imádkozva, bízva, 
békén, szabadon.
S?

Blaháné Rim aszom batban.
(1894. év május hó 24.)

Az idők elsuhantak és a patyo
lat arcra redőket rajzoltak az 
évek. A fekete hullámos hajfür
tök is megfehéredtek. A magyar, 
tüzes csárdásban perdülő női alak 
sem a régi: a lélek azonban ma is 
ifjú és ennek tükre: a két bogár
szem ma is úgy ragyog, mint egy
kor a „Falu rosszában" Finom 
Rózsi igéző szempárja.

Az emlék, — a soha el nem 
múló, kedves emlék, — az is a 
régi. Az idő csak megfogható 
emberi testen tud rombolni, de 
a szívben lakozó, láthatatlan lélek
hez nem képes hozzáférni.

Az a 28 esztendő, mely Blaháné 
| rimaszombati látogatásától máig 
! lepergett, sem képes a régi emlé

ket elmosni. Ez az emlék é l!
És most midőn a „Nemzet csalo
gánya", a magyar szintörténelem 
kimagasló, nagy alakja; az igaz 
magyar nóta megteremtője és 
Budapest magyarositója még- 

j egyszer a színpadra lépett, akkor 
i ez az emlék tűnik fel előttem és 

jeleníti meg Blaháné, Rimaszom 
bat város nagy szülöttének ottani 
látogatását.

Blaháné, Kölesi Lujza született 
Rimaszombatban, 1850-ben, és 
anyakönyvelve van az itteni róm. 
kát. egyház anyakönyvében. Mint
hogy szülei is színészek voltak, '•*. 
M(mezei';józsei városi tisztviselő » 
házánál\voltak megszállva és ott 
látott napvilágot, pár lépésre 
Tompa Mihály szülőházától a 
kis Lujza. Keresztszülei voltak 
Török László és neje, Darvas 
Franciska előkelő, Jánosi község
beli földbirtokosok, akiknek két 
leánya Rózsi és Klema még ma 
is élnek Rimaszombatban.

A nagy művésznő alig serdült 
fel máris a fővárosi színpadra 
került, ennélfogva tehát nem 
volt alkalma szülővárosát látoga
tásával szerencséltetni, ahol ez- 
idötájt csak kisebb ripacstársu- 
latok fordultak meg. Jöttek és 
mentek az évek, de Blaháné csak 
nem jött; amit annak tulajdonítok, 
hogy a gömöriek, akik a nagy 
művésznőt a pesti színpadon 
gyakran látták, nem gondoltak 
arra, hogy egyszer szülöfödjére 
meghívják. Mig végre nekem 
adatott az a szerencse, hogy 
1894. május hó 24-én egy három 
estére terjedő vendégszereplésre 
sikerült megnyernem.

Elég jó vidéki színtársulat.ját
szott a régi Huszár-vendéglő 
állásában felállított színpadon.
Bár a helyárakat magasra felemel - 
tűk, a jegyek mégis egykettőre 
elkeltek és az előadás anyagi 
sikere már előre biztosítva volt. 
Megtettünk minden előkészületet 
méltó fogadtatására és május hó 
24-én meg is érkezett. A vasútnál 
a megye és a város közönsége 
fogadta, élükön Gyuri és Imre

G yerm ekjátékok, té li sportcikkek, karácsonyi m eglepetések, 
ÍV *  n ői kézim unkák a legnagyobb választékban kaphatók : 
Szoyka Áruházában Rim aszom bat. 4 ^ V ^ GS ELéSEK̂ ŝ  %
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Várok.
Valamit várok, várok valakit,
Hogy mit is várok és avagy, hogy kit? 
Magam sem tudom,
Csak sejtem, érzem 
S ott az útszélen 
Látszik is a nyom.

A nyom, melyen jön, melyen felém száll,
Rám néz, mosolyog, előttem megáll 
S  gyönyörrel nézem,
Ajkam sem néma,
Örömben sírva 
Lüktet a vérem.

„A Tiéd vagyok, mint Te akarod,
Legyen meg hát a Te akaratod. .
Szól hozzám halkan 
S sikoltva mélyen,
Ott ahol érem 
Rátapad ajkam.

Valamit várok, várok valakit,
Hogy mit is várok és avagy, hogy kit ? 
Magam sem tudom,
De e várásban,
Vágyakozásban 
Soha sem alszom.

Tullius.

bácsival, én pedig egy virág csok
ron nyújtottam át fiatal és boldog 
szívvel. Gyuri bácsi, Szabó György 
avárosközszeretetben állópolgár
mestere; Imre bácsi pedig Barna 
Imre a város rendöralkapitánya 
voltak.

A fogadó, rövid, őszinte, magya
ros üdvözlő beszédet Gyuri bácsi 
mondotta és a humoros öreg ur 
azt eként fejezte be :

— Isten hozta Méltóságodat 
városunk falai közé, Bátyiba, 
érezze magát otthonosan és 
kellemes emlékekkel távozzék.

— Blaháné megköszönte az 
üdvözlést és mosolygva azt vá
laszolta :

— Kikérem magamnak, hogy 
az én szülővárosomat Bátyinak 
nevezzék.

Mire aztán Gyuri bácsi a követ
kezőleg békitette meg:

— No, no hugocskám, én csak 
tréfálok.

Ezután karon fogta „hugocs- 
káját“ és kocsira segítette. A 
várakozók ki akarták a kocsi 
lovait fogni és igy akarták azt' 
behúzni, azonban Blaháné azt 
nem engedte meg. Hivatkozás
sal arra, hogy gyengélkedik, 
nem óhajtott magánházhoz szállni, 
ennélfogva a jóidőket látott „Há
rom Rózsa" nagy vendéglőben 
foglaltunk le két szobát részére. 
Kíséretében voltak : Ida rokona 
és cimbalmosa, az öreg,, Kánya" 
cigány, Lányi Géza. Gyengélke
désére való hivatkozással minden
nemű ünneplés elől kitért; nap
közben a pamlagon feküdt és 
nem fogadott senkit, csupán 
orvosát dr Kármán Aladárt és 
engem. Estére azonban márfiata- 
' hévvel és igazi művészettel 

_..•-zott es úatolt a szinpacfon, 
ahol a színészeket maga köré 
gyűjtve, őket szinésznyelven 
„gyermekeimnek" nevezte és 
oktatta.

Másnap, midőn már jobban 
érezte magát, Ida, Lányi Géza, 
Barna bácsi, a doktor es az én 
kíséretemben kisétált. Megnézte 
a város nevezetesebb részeit, na
gyon tetszett neki a Városkert és 
a város egyenes utcái. Harmad
nap meglátogatta keresztszülei
nek gyermekeit: a Török-csalá
dot. Ennek még élő tagjai voltak 
Török László nyug. árvaszéki 
ülnök, Rózsi, Klema, Ilona hajado- 
nok. A család nagy örömmel 
fogadta. Amint beléptünk a tágas 
ebédlőbe a hálás keresztlány 
tekintete épen az ajtóval szemben 
lévő nagy olajfestményen akadt 
meg, melyek Török László és 
Darvas Franciska keresztszülő
ket diszmagyarban ábrázolták. 
Blaháné összecsókolta a leányo
kat, azután köny csillant meg 
szemeiben és a két festmény 
elé állott és azt mondotta: „Büszke 
vagyok, hogy ily szépek voltak 
az én keresztszüleim !“

Mondanom se kell, hogy az 
előadások minden tekintetben 
fényesen sikerültek. Minden este 
zsúfolt ház volt és a vidék intel
ligenciája is minden este bent 
volt.

Elutazása előtt való este azzal 
leptük meg, hogy a dalárdával, 
— amely dalárda csak akkor

hozta haza a fiumei dalverseny
ről a II. dijat — szerenádot adtunk 
neki. A dalárda fáklyásmenet 
élén jelent meg, titokban ablaka 
alatt és Blaháné a szerenádot nagy 
élvezettel hallgatta és a dalárdát 
nagyon megdicsérte. A dalárda 
egyik baritonistája Perecz Samu 
közjegyző-helyettes egy szólót 
énekelt, ami a müvésznőtannyira 
megragadta, hogy ezt az urat 
meg akarta ismerni. Felkértem 
azután, hogy ennek csak egy 
módja van, mert ez egy hajlit- 
hatatlan kálvinista és csak úgy 
fogsikerülni,halemegyünk vacso
rázni a törzsasztalhoz s ottan 
talán sikerül meg is énekeltetni. 
A válasz beleegyező volt:

— Jól van gyermekem, hallani 
akarom, cigánykisérettel.

Lementünk a vacsorához, ahol 
az asztal kitörő örömmel fogadta. 
Az Ízletes vacsora a derült hangu
latú társaságban és Palócz Jancsi 
jó bandája mellett elég hosszúra 
nyúlt. Samu barátomat azután 
— aki kérésre nem énekelt, — 
a tüzes vörösborral sikerült 
annyira felcsiklandozni, hogy 
kivette lajbizsebéből a hangvillát, 
azt megütötte és cigánykisérettel 
rágyújtott a következő nótára: 

Megüzentem az Istennek 
Küldjön nekem egy csillagot,
De ő erre azt fe le lte :
Már az enyém rég lehullott.

Majd folytatta egy népies, 
zamatos nótával, melynek szöve
gére — oly régen volt — már 
nem egészen emlékszem. Samu 
teljes hangjánál volt, gyönyörű 
baritonja és az az érzés, amit 
beleöntött nótájába, annyira meg
indította magas vendégünket, 
hogy azt a kérdést intézte hozzá:

— Miért nem lépett maga a 
színi pályára?

Mire Samu kálvinista rövid
séggel azt válaszolta:

— Mert a magyar ember nem
született komédiásnak : >

Elképzelhető, hogy ez a meg
gondolatlan sárospataki őszinte
ség mily hatást tett. Blaháné 
azonban nem jött zavarba, hanem 
keményen azt felelte rá :

— Ejnye, Perecz a kakas csípje 
meg magát, hogy mer maga 
nekem ilyent mondani, hát mi 
komédiások vagyunk !

Perecz igen szégyenlette az
után kijelentését s azzal próbált 
védekezni, hogy ő ezt nem úgy 
értette. — Majd mosoly lopód- 
zott a nagy művésznő arcára s 
azzal nyugtatta meg a már nagy 
zavarban lévő Samut és társasá
got is, melyet nagyon bántott 
az eset:

— Jó Perecz! Megbocsájtok 
magának, ha még eldalol egy
két nótát.

Lett erre ismét öröm, a régi 
jókedv és három nóta is. Meg 
lett a kibékülés is és Blaháné 
azzal búcsúzott Perecz Samutól:

— Perecz, ha nekem ilyen 
partnerem lett volna, mint maga, 
akkor nem Magyarországot, de 
a világot hódítottuk volna meg.

Köztudomású, hogy Perecz 
Samut már sárospataki jogász
korában hívták a pesti színpadra, 
de ő — a Blahánénak tett kifo
gással — azt visszautasította.

Ezzel fejezem be a Nagyasz- 
szony rimaszombati látogatásá
nak emlékeit. Az ö magas egyéni
ségének, de emellett egyszerű, 
magyaros őszinteségének— igye
keztem — hasonló szavakkal hü 
képet adni. Meg vagyok arról 
győződve, hogy az ő nemes 
szivében is élnek a rimaszombati 
emlékek és szeretettel gondol 
édes szülőföldjére.

Vajha megérhetnénk, hogy 
mégegyszer Rimaszombatban

1 5

üdvözölhetnénk őt, addig is azon
ban szülőházát méltóképen emlék
táblával jelölnénk meg.

Komáromy István.
*

A számtalan újságcikk közül, 
melyek a budapesti Népszinház- 
háznak most lezajlott jubileumát 
követték, helyi érdekességénél 
fogva ragadjuk ki és Írójának 
engedélyével adjuk a fenti ked
ves visszaemlékezést, mely az 
Ország-Világ hetilap december 
3. számában jelent meg. E pár 
megható epizód az emlékek nagy 
tömegéből ime, akaratlanul is 
feleletet adott minapi cikkünk
nek a múltra irányuló kérdésére. 
E múlt kötelez bennünket méltó 
megörökítésére, mihamarábbi 
megjelölésére annak a helynek, 
ahol a magyar dal Múzsája, szin- 
müvészetünk örök dicsősége nap
világot látott.

Az epizódok teljessége szem
pontjából azonban a fenti köz
leményt Perecz Samu elbeszé
lése nyomán kiegészítjük még a 
következőkkel.

A nótázás, a Blaháné tisztele
tére a „Három Rózsa" szálloda 
éttermében rendezett banketten 
a délutáni órákban történt.

Mikor annak befejeztével Pe
recz Samut Komáromy István 
Blahánénak bemutatta és Bla
háné Perecz Samunak gratulált, 
Perecz Samu a gratulációt meg
köszönte és azt a kijelentést 
tette, hogy Blaháné elismerő nyi
latkozatánál őt még nagyobb 
öröm nem érte, de a világ leg
boldogabb embere volna, ha 
dalolásáért a „nemzet csalogá
nya" becses elismerését egy 
viszont-dalban nyilvánítaná.

Blaháné erre— természetesen 
— azt válaszolta, hogy itt a 
nótát viszonozni neki nem lehet, 
hanem majd este az előadáson 
szerepébe foglalja.

Ekkor este a zsúfolt színház
ban történt az, ami a Kéry 
Gyula által kiadott „Blaha Lujza 
élete" cimii emlékalbumban az 
epizódok között „egy lelkes pat
rióta" közbekiáltásaként meg van 
örökitve, hogy Blaháné gyönyörű 
énekének elhangzása után, a zugó 
tapsvihar megszűntével, Perecz 
Samu fellelkesülten, hangosan 
odakiáltotta Blahánénak: „Hogy 
az én Istenem áldja meg !“

így történt.
Pár nap múlva Perecz Samut 

nagy öröm és nagy kitüntetés 
érte Blaháné részéről.

Postán megküldte neki Bla
háné saját arcképét ezzel a saját
kezű aláírással: „Szives emlékül 
a szép hangú Collégának — 
Splényiné Blaha Lujza".

Az arckép azóta ott diszlik, 
szépen keretbe foglalva, Perecz 
Samu lakásán az íróasztalon s 
ha valaki nem ismeri Blahánét 
és kérdi Perecz Samutól, hogy 
ki ez a gyönyörű magyar me
nyecske? — azt válaszolja: „Ez 
az én szentképem, aki elé dalaim
mal imádkozni járok".

Szőnyeg, Linóleum, Kókusz lábtörlők, Yiaszkos vászon
kapható K O V Á C S  IS T V Á N  cégn él R ím . Sobota, M asaryk-tér 5



H ÍR E K .
Boldog ünnepeket

szeretnék kívánni nektek, emberek. 
Zavartalan, boldog, kellemes ün
nepeket, a lélekfújásos jelen kál
vária járásban, gyötrelmekben, 
sanyargatásokban telt, gondterhes, 
szomorú hétköznapjai után.

Szeretnék, de nem tudok.
Az agyamban megfogamzott 

gondolatok nem vezetődnek le 
toliam hegyére, az akarat parancs
szavára nem tud reagálni a tollat 
tartó kéz. Nem hüdéses bénaság 
ez, nem a megbomlott szervezet 
kínos tehetetlensége, de a rideg 
valóság látásában hazug szavakra, 
hiú reménykedések keltésére, be 
nem teljesülő vágyak táplálására 
soha nem kapható igazság s a 
léleknek csak az arcizmok rándu
lásában, a szemmirigyek csendes 
izgalmában megnyilvánuló, zoko
gás nélküli néma könyezése. Az 
őszinteség igazsága s az igazság 
őszintesége.

Hiába szeretnék hát én boldog 
ünnepeket kívánni nektek, emberek, 
hiába akarnék a szeretet Messiá
sának nagy ünnepnapján öröm
teljes üdvözlő szavakat intézni 
hozzátok, mikor tudom, hogy nem 
vagytok boldogok.

A lelki és testi sanyargattatá- 
sok, kínos szenvedések bús jele
nére a szeretetlenség nyomta rá 
bélyegét, az emberiség életének 
lelket fagyasztó rideg telében nem 
borulhat rügybe a boldogság fája 
s a szebb, a jobb jövő remény
kedésének zöldelő gallyaira vas
tagon ráüllepedett a kietlenség 
jégpáncélt növesztő hava.

Az ilyen életnek nincs ünnep
napja s ezért nem tudok én ma 
boldog ünnepeket kívánni nektek, 
szenvedő, bánatos arcú, boldog
talan emberek.

Én.
Dr Deutscnberger Jenő, szem

specialista Losoncon, (a buda 
pesti Grósz-kiinika v. orvosa) 
karácsonyi szabadságáról január 
elsején tér vissza, január í-től 
kezdve minden nap végzi ren
delését (vasárnap délelőtt is) 
Nagybég-u. 6 alatt (a gimnázium 
átellenében.

Ünneplés. Fábry Zoltánt váro
sunk volt rendőrkapitányát meleg 
ünneplésben részesítette Jász
berény város társadalma állam- 
rendőrtanácsossá történt kine
vezése alkalmából. A társadalom 
minden rangú polgárai, tiszviselői 
és barátai a városi Kaszinóban 
az ünnepelt tiszteletére közvacso
rát rendeztek, hol dr Friedvalszky 
Ferenc polgármester köszöntötte 
Fábry Zoltánt és tartalmas beszéd
ben adott kifejezést az ünnepelt 
iránt a város polgáraiban élő 
tisztelet, nagyrabecsülés és elis
merés érzelmeinek. Majd Erdős 
András apát-plébános vázolta a 
tekintély tiszteletének fontossá
gát. A szűnni nem akaró óvátió 
után Fábry Zoltán meghatva 
mondott köszönetét a bensőség- 
teljes ünneplésért. Volt rendőr- 
kapitányunk ünnepléséről jó! eső 
érzéssel veszünk tudomást s az 
üdvözlők gárdájába örömmel 
állunk ezúttal be.

Felhívjuk olvasóink szives fi
gyelmét a Rimaszombati Keres
kedelmi és Közgazdasági Bank 
mai lapunkban közölt hirdeté
sére.
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A RPOS Szilveszter esti kabaré
jának próbái serényen folynak. 
A tervbe vett műsor egy kelle
mes szórakoztató és kacagtató 
estével kecsegtet. Az estélyre 
szóló meghívók már szétküldet
tek, kik esetleg tévedés folytán 
meghívót nem kaptak, de arra 
igényt tartanak, ezt Benkovics 
Gyulánál (Áruforgalmi iroda) 
bejelenthetik.

A kisgazdapárt jelölése a 
paritásos bizottságba. A minis- 
terstvo pre správu Slovenska 
64/1918 sz. törvény 14 §. alapján 
kiadott szabályrendelet értelmé
ben a Kisgazdapárt a paritásos 
bizottságba a feledi járásból a 
következő tagokat jelölte be: a 
munkaadók közül Pólós Gyula, 
Feledi András, Bőd Imre feledi 
lakosokat; az alkalmazottak kö
zül pedig Jakab Sándor, Kecső 
Sándor és Mocsár István szintén 
feledi lakosokat.

Rozsnyón lesz a tátraaljai 
nagymegye kirendeltség. Érte
sülésünk szerint a tátraaljai nagy
megyének gömöri kirendeltsége 
Rozsnyón lesz, nem pedig Pel- 
sőcön, mivel ott nincsenek ele
gendő helyiségek.

R észvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen 

drága jó férjem elhunyta alkalmával 
részvétükkel felkerestek és a vég
tisztességén megjelentek, ez utón 
mondok hálás köszönetét. .

Rimaszombat, 1922 december 22.
Özv. Necsisztúk Jánnsné.

A Rimaszombati Kereske
delmi ifjak Szilveszter esti kaba
réjának próbái lázasan folynak 
s a zártkörű mulatság; általános 

! sikerrel kecsegtet.
Talált ridikiil. Kovács Zciíán 

j borbélytanuló a helybeli pénz- 
! ügyigazgatóság épülete előtt egy 

női ridikült talált, melyben pénz, 
zsebóra és zsebkendő volt Tulaj
donos kellő igazolás mellett a 
rendőrkapitányi hivatalban ál- 
veheti.

A moziban a karácsonyi ünne
pek alatt a legnevesebb- sláger 
filmek kerülnek bemutatóra. 
Közelebb a Sátán kutyája hír
neves film kerül vászonra.

Mulatság. Az ajnácsköi Olvasó 
i és Önképzőkör 1922. évi dec. 

hó 25 és 26-án alaptőkéje javára 
szinielőadással egybekötött tánc- 

| mulatságot rendez, mikor is Tóth 
Ede a „Tolonc" cim 3 felvonásos 
népszínművét adják elő.

„Parasztosan". A „Rozsnyói 
Hiradó“ és a „Sajó Vidék" című 

i rozsnyói lapok szerkesztősegei 
: ez év tavaszán — mint azt annak

idején megírtuk — pályázatot 
írtak ki népszínműre. A 3000 
kor. díjjal jutalmazott „Parasz- 
tosan“ cimü darabot Rozsnyón 
nagy érdeklődés mellett már elő 
is adták. Sikere óriási volt, mert 

I levegője magyaros, egészséges. 
Szerzője Borsovai Lengyel Gyula 
alaposan ismeri a magyar nép 
tiszta lelkét. A darab előadási 
joga a két rozsnyói laptársunkká, 
ha valahol elő akarják adni, 
levélben kell fordulni a nevezett 
laptársaink szerkesztőségéhez.

Farkasok Mikolcsányban. 
Mikolcsány gömöri községben a 
szigorú tél és hóviharok folytán 
a közeli erdőből farkascsordák 
kalandoznak s bemerészkedtek 
az udvarokba, a lakosság azon
ban elriasztotta őket.

A Katolikus Olvasóegylet 
Petőfi-estélye. Tartalmas műsor 
keretében adózik a helybeli Kato
likus Olvasóegylet Szilveszter 
estélyén a halhatatlan költő em
lékének. Az alkalmi énekkar Váry 
János igazgató vezetésével Petőfi 
dalokat ad elő, Molnár Gyula 
hittanár alkalmi beszédet mond, 
Sövényházy Mariska, Hruska 
Lenke, Fodor István és Páricska 
Zoltán pedig a költő közkedvelt 
verseiből szavalnak. Az- estély 
Vs 9-kor kezdődik. Utána tánc 
következik. Belépődíj 10 kor.

A gyámhatóságok megszű
nése. A közigazgatás reformjával 
kapcsolatos események közül 
mindenekelőtt az jutott a közön
ség tudomására, hogy az árva
székek megszűnnek és teendői
ket az igazságügyi hatóságok 
veszik át. Az átmeneti nehéz
ségek könnyítése végett a telj
hatalmú miniszter rendeletet 
intézett a zsupánokhoz és polgár- 
mesterekhez s abban a követ
kezőket mondja: A gyámsági és 
gondnoksági teendő ideiglenes 
szabályozása szerint a megyei, 
városi és községi gyámhatóságok 
1923 január elsejével beszüntetik 
működésűket, irataik pedig szét
osztatnak az uj gyámhivatalok 
között. Migez meg nem történik, 
addig mindenki a helyén marad. 
Az 1922. évi hátralékok földolgo
zására az eddigi alkalmazottak 
kötelezettek.

Műkedvelői előadás Aisó- 
pokorágyon. Az alscpokorágyi 
ifjúság folyó hó 26-án táncmu
latsággal egybekötött jótékonv- 
céiu műkedvelői előadást rendez 
az iskola tantermében, mely al- 

| kálómmal színre kerül „Nófás 
Kata" cimü népszínmű. A jöve
delem az iskola alapja 'javára 
lesz fordítva.

Drágább lett a magyar 
yizum. A prágai magyar királyi 
követség hivatalos közlése szerint 
a vizumdijakat ismét fölemelték. 
Többszöri utazásra szóló vizűm 
dija 70 korona (edd:g 60 K), 
egyszeri utazásra szóló vizűm 
dija 35 korona (eddig 30 K), az 
átutazási vízum dija pedig 7 K 
(eddig 6 K).

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR, magyar és 
: ném et könyvek, olvasási dij ! ko

rona köíetenkint egy hétre Betét 
25 K. Továbbá tisztelettel értesítem  
a n. é. közönséget, hogy a mai nap
tól kezdve mindennemű Írógépszala
g o t raktáron tartok Klein Géza 
könyvkereskedése R .-szom bat. 7-10

Nem lesz olcsóbb a vasút.
Az a nagy „árieszáilitási akció", 
melyről utón-útfélen halljuk a 
dicshimnuszokat, eddig még alig 
érezteti hatását, mert ahol az 
árak leszállítását kezdeni kellene, 
csökönyösen tartják magukat az 
eddigi árak. Többek közé tarto
zik a vasutak tarifája is. A kor
mány manifesztumában csak 
arról van szó, hogy egyes köz
szükségleti cikkeknek a szállítási 
tételeit fogja a kormány leszállí
tani. Általános tarifaleszállitásról 
azonban még említést nem tettek.

HA HÁZAT, BIRTOKOT
venni vagy eladni akar, 
ha birtokot bérelni akar, 
vagy bármilyen megbízást 
óhajt elintéztetni, forduljon 

BU R G E R  JÓ Z SE F  ügynökségéhez  
Rim aszom bat, Szijjártó-utca 64. sz.

1922 december hó 24.

Uj telekhivatali kirendeltség 
Zólyomban. A folyó évi nov. hó 
l-vel Szlovenszkón Zólyom szék
hellyel egy másod telekhivatali 
kirendeltség létesittetett, melynek 
hatásköre Zólyom-, Bars-, Nóg- 
rád-, Turóc-, Gömör- és Hont- 
vármegyékre terjed ki. Ezzel a 
trencsénteplicei telekhivatal ille
tékessége ezekben a megyékben 
megszűnik. Az uj kirendeltség 
működését a folyó évi november 
7-én kezdte meg. Felek a hivatal
ban csak kedden és pénteken 
fogadtatnak. Hivatalos órák na
ponta 8—2 óráig.

Engedélyezték a Petőfi ün
nepet az iskolákban. A pozsonyi 
iskolaügyi referátus értesülésünk 
szerint a Magyar Tanítóegyesü
let elnökéhez intézett leiratában 
engedélyezte a Petőfi ünnepélyek 
megtartását az iskolákbarf. Ez a 
rendelkezése a Referátusnak 
magyar tanügyi körökben őszinte 
megelégedést keltett.

Nem csökkentik a nyugdi
ja k a t. Az illetékes minisztériumok 
utasítást kaptak, hogy január 
hóban az eddigi nyugdijilletéke- 
ket folyósítsák. Egyelőre tehát 
nem csökkentik a nyugdijakat.

Támadó csempészek. Ondrik 
András 38 éves napszámos f. 
hó 18-án délután Rimabáriyáról 
gyalogosan Nyustyára igyekezett. 
Az utón találkozott három ember
rel, akik — állításuk szerint — 
magyarországi csempészek voltak 
s eladásra kínáltak neki dohányt 
és szilvóriumot. Ondrik vonako
dott venni, annál is inkább, mert 
nem volt erre pénze s ezt ki 
is jelentette — mondva — nem 
vehet, mert szegény. A csempé
s z ^  erre látszólag .megszánj^ 
Odprikot és azt mondották : „Naj 
ha ^szegény vagy, akkor nesze 

! egy kupica snapsz ingyen". Ond
rik András köszönettel fogadta a 
szívesen felkínált italt, azonban 
amint felhajtotta, szédülni kezdett, 
eszméletlen lett. A csempészek 
pedig, akik nem voltak mások, 
mint rablók, az eszméletlenül 
fekvő Ondrik kifosztásához láttak 
s elvették 180 korona készpénzét. 
Ruhájának kutatása közben sze
kérzörgés hallatszott, mi miatt 
a csempészek abbahagyva fosz
togató munkájukat, elszaladtak. 
Ondrik eszméletre térve vette 
csak észre, hogy altestén sérülé
seket is szenvedett, majd fel- 
tápászkodva, csendesen haza 
ballagott s onnan bejött kezel
tetése végett a rimaszombati 
megyei közkórházba. Feljelenté
sére a támadó fosztogatók kézre- 
keritésére a nyomozás azonnal 
megindult.

Ifj, Vendre János cserépkályhás
Rimavská Sohota, Újváros-u tca 8.

Új vasúti díjszabás. Folyó 
hó 20-ától a vasúti árudijszabás 
B. szakaszához tartozó 4. függ. 
lépett életbe. Ezen függelékben 
felvannak véve gabonanemüek, 
őrlemények és burgonya, amelyek 
eddigelé mint darab áruk a II. 
oszt. tartoztak, az a., osztályba 
tartoznak. Gyors áru képpeni 
szállításnál, ecet, bor, sör, ásvány
víz, tojás, vaj, hús, zöldségnemüek 
a mérsékelt gyorsáruk közé lettek 
felvéve. Gyorsáru szállításnál a 
kedvezmény 80 %-kot, fehér
áruknál 20 c/„ tesz ki. Bővebbet 
a vasúti árupénztárnál.
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Megvételre keresek
egy 120—140 kgr. tiszta súlyú

hízott sertést.
Rábely Károly

Rim aszom bat.

Bevonják az ércpénzt. A
Národni Politika megbízhatónak 
jelzett forrásból jelenti, hogy a 
hivatalos cáfolatok ellenére is 
most már bizonyos, hogy az 
egy koronás, ötven filléres és 
húsz filléres ércpénzek bevoná
sára már megtették a szükséges 
technikai előkészületeket. Az uj 
ércpénzeken az értékszámon 
kívül, a pénznem megjelölését 
is ráveretik.

Méginkább szigorítják a 
vámvizsgálatot. A belügyminisz
tériumban napok óta tárgyalások 
folynak, melyek a gyengébb 
valutájú országokból való csem
pészéssel foglalkoznak. — Meg
állapodtak abban, hogy a határo

kat a legszigorúbban fogják őriz
tetni és ellenőrizni és mindenkit, 
aki útlevél nélkül lépi át a határt 
szigorúan megbüntetik,ezenkívül 
pedig a határmenti vámvizsgá- 
latott is megszigorítják.

Megtámadott cipészlegény.
Dobrota Gyula 18 éves zóiyom- 
lipcsei illetőségű cipészlegény 
munkát keresni indult gyalcgo- 

, san. Tiszolc és Erdőköz között 
az erdőből ismeretlen egyén reá
lőtt s bal combját meglőtte. A 
löveg bent maradt, melyet folyó 
hó 18-án a rimaszombati köz
kórházban távolítottak el. Revol
ver löveg volt. Az eset az 
ügyészséghez be lett jelentve.

Teljes vasárnapi munka
szünet a pékiparban. Az orszá
gos politikai igazgatás elnök
ségének november 29-én kelt 
intézkedése értelmében a vasár
napi teljes munkaszünetet ren
delik ei a pékiparban. A rendelet 
értelmében vasárnap a sütemény 
eladás csak oly mértékben van 
megengedve, amint az a keres
kedelmi és ipari üzemek és 
különösen az élelmiszerkereske
delem vasárnapi működésével 
összeegyeztethető.
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30 koronáért 
korpát adunk
m á z s á n k é n t  annak, 
ak i te r m é n y é t  napi 
áron nekünk adja el.

BÚZÁT * ROZSOT ♦ ÁRPÁT 
napi áron vásárolunk!

Rimaszombati Gfizfürész 
és MQmalom igazgatósága
(Gömöri H itelbank épületében.)
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A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s:

Rábely Károly
laptulajdonos.

Eladd bútorok. ♦
Egy modern ebédlő, háló, 

konyha és egyéb bútorok eladók. 
Megtekinthető: Szijjártó-u. 26.

Két nagy, egy kissebb Inl/é 
szobás és egy elöszobás Idftd”

sómat elcserélném szobás
lakásra, melyhez konyha és mel
lékhelyiség van. — Bővebbet: 
Jellinek Henriknél. 4—x

Pk. 2342/6—1921. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági kiküldött 

ezennel közhírré teszi, hogy a 
rim. sobotai törvényszéknek 
5617/1913. számú végzése foly
tán dr Ráróssy Gyula ügyvéd 
által képviseltGömörmegyeiNép- 
és Iparbank javára 350 K tőke 
és jár. erejéig 1913. évi július 
24-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és

1688 koronára becsült következő 
ingóságok, u.m.: 600 liter búza, 
80 mm. széna, 1 tehén és 2,ökör 
Osgyánban, alperesek lakásán 
nyilvános árverésen elfognak 
adatni.

Ezen árverésnek a rim. sobo- 
tái járásbíróságnak Pk. 2342/ 
6—1921. számú végzése folytán 
350 K tőke, ennek 1912. évi 
március hó 10-töl számítandó 
6 Vo-os kamatai, eddig összesen 
97 K 20 fillérben megállapított 
költségek erejéig leendő meg
tartására 1922. évi december 
hó 28. napjának d. u. 3 órája 
határidőül kitüzetik ' és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok készpénzfize
tés mellett a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot szereztek volna, ezen 
árverés azok javára is elren
deltetik.

Rima. Sobota, 1922. évi de
cember hó 14-én.

Havasi János
bir. kiküldött.
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Szépirodalmi újdonságok
mélyen leszállított áron

kaphatók

ifj. RÁBELY MIKLÓS
könyvkereskedésében R im a s z o m b a t
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Rimavská Sobota legszebb telkén, ez évben 

épitett, teljesen modern gépekkel, ipari és keres
kedelmi őrlésre berendezett ©  

©  
8  
0  
©  
©  
©  
©  
©  
©  
©  
©  
©  
©  
©

(°)C°X°XoX<>XoM3(°)(oKgK°;iS)t°)(°)t°}t°)(°)(°}t°)t°}t°X°)t°}(g)(°)

gőzmalomhoz társat keresek,
ki a malom szakmában teljesen jártas.

Készpénz befektetés a malom értékének 
50°/0-a, a haszon közös.

B oross A ndrás
gőzm alom  és gőzfürdő  

tulajdonos
RIM AVSK Á SOBOTA.

RIMASZOMBATI KERESKEDELM I ÉS KÖZGAZDASÁGI BA N K  R ÉSZ V ÉN Y T Á R SA SÁ G  
legkedvezőbb fe lté te lek  m e lle tt vá lla lk ozik  m indennem ű ban kügylet lebonyolítására. 

ÁTUTALÁSOKAT legelőnyösebben és leggyorsabban eszközöl.
BETÉTEK ET ELFOGAD könyvecskére és folyószámlára a legmagasabb kamat és legkedvezőbb 

feltételek mellett.
BEVÁLT dollárokat és más külföldi pénzeket, valamint arany és ezüst érmeket a legmagasabb napiáron. 
M indennemű kölcsönöket folyósít.
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N agy

karácsonyi v á sá r
férfi és női szövetekben, barchet- 
tekben; valamint férfi-, női-, 
gyermek- és leányka kötött 

szweatterekben.

Molnár Mihály ás Társa cég
Rim aszom bat, pénzügyigazg . épület. 

N agy

karácsonyi vásár
baba- és játékjukban.

Mélyen leszállított árak! 
V o zá ry  Sám ue l é s F ia
elvállal mindenféle férfi-, női-, 
gyermek- és egyenruhákat, szín
házi öltözeteket, egyházi ruha- 
nemiiek,bútorszövetek, hímzések, 
csipkefüggönyök, nyakkendők, 
keztyük, szőr- és szőrmegallérok, 
továbbá ingek, gallérok, kézelők, 
női fehérnemüek stb. a legszebb 
kivitelbeni vegyi tisztítását és 

festését
Rimaszomliat, Tompa Miháiy-u. 28.

Eladó alnágyi bor.
Értesítem a tisztelt vevőimet, 
miszerint az almágyi szöllőhe- 
gyen termett, saját termésű, tel
jesen egészséges szöllőbő! szűrt 
kellemes izü uj- boraimnak úgy 
kicsiben mint nagyban való el
adását a legmérsékeltebb áron 
megkezdtem, mely állandóan 

kapható: 2—3
Benyő Bála  alm ágyi szőllőtu laj-

donos borterm előnél 
RIMASZOMBATBAN, G öm öri-(Deák  
Ferenc)-utca 8. szám  alatti lakásán.

Halló! Halló!

Vadászok!
A mai nagy áresés- mellett 
a legmagasabb árban veszek 
mindennemű vadbőrt, u. m.: 
róka, nyest, vidra, nyu! stb. 

Tisztelettel
GRO SZM AN MÓR

RIMAVSKÁ SOBOTA,
(a volt Tóth pék-féle ház) 

Stefanik-u. (Kossuth-u.) 7. sz.

Legjobb minőségű disznóshorváti 
darabos és karwini
dió--szenre

igen előnyös árban januári szál
lításra előjegyzéseket elfogadunk. 
Kis mennyiségben is állandóan 

kapható lesz. 2—2
SEIO N ER  B ER H Á T és FIA.

ELADÓ
egy saját készítésű modern

| kovácsolt kocsibejáró

val és a hozzá való kerítés
sel, mely összesen 18 mé

tert tesz ki. 4 6 — x

Érdeklődni lehet:

TAUSES GUSZTÁV
épület- és müíakatos mű
helyében Rimaszombat, 
Jánosi-utca 22 sz. alatt.

I

Siessen!
Ha igazán finom kalapot akar 

venni, azonnal keresse fel

Telesziiczk; Ferenc
férfi-kalap üzletéi Rima
szombat, Masaryk-tér 9.
Ez uj üzletben a legolcsóbb áron 
kaphat többféle minőségű posztó
kalapot, mindenféle téli sapkát. 
— Ezt a rongyos, ócska kalapját 
ne dobja el, mert ezt még ki
tisztítja, kivasalja, belőle egészen 

újat csinál !

Eredsli Slnger varrógépek
mélyen leszállított árban részlet- 
fizetésre is kaphatók és kiköl
csönözhetek. Használt varró
gépeket veszek és eladok. Szak
szerű javítások. Runyav László 
gépműhelyében Rimaszombat, 

Jánosi-utca 15. szám.
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Legjobb és legolcsóbb tűzifa.
: ; . /  . . .

Egy tényleges ériéi Méter 
elsőrendű kemény szárai
tűzifa' házhoz szállítva 68 K
Jelűnek Bertalan
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fatermelőnél, j %
¥ asu t-u íca  27. sz. ! §g- #
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Kizárólag ©z a legmegbízhatóbb és ♦. S. ^  
biztos tüzelőanyag beszerzési forrás. : ~  ^

Legcélszerűbb karácsonyi ajándéknak. I  a  ♦

Legolcsóbban, legkényelmesebben és leggyorsabban utazhat a

[Tatra banka rím, sobotai bérautóin.
Rimavská Sobota, 1922. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában.


