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Karácsonyi levél.
Irta: MÁRKUS LÁSZLÓ.

Az adventi várások beteljesedését, az igaz Ígéret valóra válását 
hivő lelkem tiszta pennájával irom karácsonyi levelemet Nektek, akik 
kunyhókban vagy palotákban, poshadt szegényszagban vagy parfőmös 
termekben, hideget lehelő, tüztelen vaskályhák vagy villanyfütötte, 
meleget sugárzó kandallók mellett, de egyaránt kimeredt szemekkel 
bámultok magatok elé s a gazdasági világválság katasztrófával fe
nyegető, mumus ijesztgetéstől sem mentes, várakozással telt, aggodal
mas napjaiban beszédes tekintetekben ott siránkozik, ott kíváncsis
kodik karácsony ünnepén is a kérdés: Mi lesz?

Megírom és elküldöm ezt a karácsonyi levelemet Nektek, ifjak, 
öregek, szegények, gazdagok, valamennyien bizodalmát vesztett ki- 
csinyhitüek, hogy a hivők lelkét öntsem a lelketekbe s a nagy bi
zonytalanság és kilátástalan nincstelenség Ínséges vajúdásában meg
üzenjem Nektek: Ne féljetek !

Oda áll ma elétek a legnagyobb, a legfenségesebb Ígéret, hoz
zátok simul ma a bűnös emberiséget megszabadított Megváltó és a 
megpróbáltatások tenger szenvedésében már-már megfagyásra hide- 
gedett sziveteket melegedésre simogatja isteni szózatával: Békesség 
és Szeretet!

Békesség és Szeretet árad majd karácsony északájának sejtelmes 
csendjében az életküzdelmekben eltikkadt, nyomorúságban vergődő, 
halódó emberiségre és megremegnek a sorvadó szivek, föllángolnak 
a kihűlő lelkek s uj és jobb élet örömdala csendül a mindinkább 
némaságra zárult ajkakon.

Békesség és Szeretet mindennél jobban várt, mindennél becse
sebb isteni ajándékát rakosgatja majd a megváltói kéz az emberiség 
ma oly szegényesen puszta, öröm-gyertyátlan karácsonyfájára, az ígé
ret jövetelének szent estéjén.

Amint egykor a romlott pogányság állati sülyedésének sürü, sö
tét felhőjén átcikkázott a Békesség és Szeretet tisztitó mennyköve, úgy 
fog majd most is átcikkázni a Béke és Szeretet villáma a saját bű
néből bajba, romlásba jutott emberiségre szakadt, özönvízzel fenye
gető, koromsötét felhőkön, bár érezzük, hogy amikor békességre, 
szeretetre vágyunk, szeretetlenséggel, gyűlölettel találkozunk és sor
sunk mostohaságában magunkra hagyatva, nélkülözzük az ember
testvéri szeretet áldásos melegét.

Nélkülözzük, mert a békét és szeretetet hirdető Krisztus taní
tása helyett téveszméket prédikáló sophisták földi üdvösséggel hite
gető csalfa beszédére hallgat az önös érdekek és célkitűzések bál
ványát imádók füle s ember és ember közé válaszfalat vert az elbi
zakodottság ördöge: az embersorsokat intézőknél még mindig hiány
zik az őszinte jóakarat és a minden hátsógondolat nélküli cselekvő
készség.

Pedig a béke vágya ott ül embermilliók lelkének titkos mélyén 
s a békére, — éppen léte érdekében — szüksége is van az egész 
emberiségnek.

És ez a vágy a Békét és Szeretetet hirdető Karácsonyi Ember 
tanításának szivünkbe fogadásával, lelkűnkbe zárásával teljesedésbe 
is megy. A meggyötört lelkeket a megnyugvás angyala glóriát zengő 
himnuszával megvigasztalja, az agyunkra borult kétkedés sürü köde 
szerteoszlik, elmúlik a szivünket megülő sok, fájdalmas csalódás, el
sorvadt örömeink újra élednek, kacagó kedvünk visszatér és tedeum 
szózatát zengi majd ma elkeseredésre biggyent szánk . . .

Ne féljetek s ne kérdjétek hát, Ti megijedt kicsinyhitüek: Mi lesz?
Bízó lelkem tiszta pennájával szívből szivetekhez irt karácsonyi 

levelemet a Hit lila viaszával pecsételve, a megvigasztaló Remény 
mindig fürge postásával szeretettel meneszteni Hozzátok, Megváltót 
váró Testvérek.

Kisebbségi nemzetnevelés.
Irta : BALOGH ARTHUR.

Az „ébren szunnyadozó" magyar nem
zetet áléltságából felrázó „legnagyobb 
magyar", akinek emelkedett szellemű 
nemzetiségi politikáját születésének száz
negyvenedik évfordulója alkalmából hi
vatott toll méltatta, a nemzet nevelését 
látta feltétlenül szükségesnek annak fel- 
emelkedésére. Szükségesnek látta ezt 
avégből, hogy a nemzet kimozduljon 
hátramaradottságából, a haladás útjára 
lépjen, bízva erejében, de el nem bízva 
magát és igy az országot, e sok javításra 
szoruló „régi várt" a kor követelményei
nek megfelelő épületté lehessen átala
kítani. Örökké emlékezetes szép szavai, 
amelyekkel a magyar nép történeti hi
vatását abban jelölte meg, hogy a maga 
tökéletesedése által hozzájáruljon az 
emberiség „fe!dicsőitéséhez“, mutatják, 
mily tisztán látta ő a nemzetinek és 
emberinek összefüggését.

Széchenyi a nemzet nevelését nem
csak a művelődés megszerzésének ér 
(elmében vette. A nemzet nevelésében 
nemcsak azt látta, hogy a nemzet „ki
művelt emberfőkből" álljon. Azt értette 
ő ezalatt, hogy a nemzet minden tagját 
képessé kell tenni az összességért való 
-agy, közös munkában való részvételre. 
Az egyeseknek ilyen értelemben vett 
tökéletesedése előfeltétele az egész töké
letesedésének. A reformoknak egész nagy 
sorozatára van szükség. De szerinte 
minden reformot az emberen, önmagun
kon keil elkezdeni. Ezért tartotta minden 
egyesben a nemzetiség öntudatát, az 
önmegismerést, a műveltséget, igazság- 
szeretetet, felebaráti szeretetet, munkát 
és kötelességteljesitést szükségesnek.

A magyar nemzet nemcsak hátrama
radt volt abban az időben, hanem II. 
Józseffel szemben ellenhatásként felélén
kült nemzetisége is ellanyhult, megnyi
latkozásaiban csak az irodalmi térre 
szorítkozott. A Széchenyi értelmében 
vett nevelésre valóban szüksége volt. A 
korszellem változása, az ahhoz alkal
mazkodás szükségének felismerése uj 
helyzetbe hozta, uj feladatok elé állította.

Uj helyzetbe került, uj feladatok elé 
állíttatott a magyarságnak a békedik
tátum által leválasztott része. Ha végig
tekintünk több, mint egy évtizedes éle
tén, el kell ismernünk, hogy becsülettel 
állta az önvédelmi harcot, amelyet a lé
tét fenyegető támadások ráerőszakoltak. 
De uj helyzete uj feladatok elé állította, 
sorsfordulata a nemzeti kisebbségi élet 
küzdelmeinek tette osztályosává, amiket 
előbb nem ismert. Hogy helyét megáll
hassa, szintén szüksége van arra, a 
nemzetnevelésre, amely az öntudatos 
közös munkára képessé teszi.

A kisebbségi nemzet fogalma a kisebb
ségnek matematikai fogalmából és a 
nemzetinek számszerű mérésre nem al
kalmas, mert nem mennyiséget, hanem 
minőséget kifejező fogalmából tevődik 
össze. Olyan nemzet, amely kisebb számú 
az államban egy más nemzetnél, tehát 
a többségi elvnél fogva az állami élet 
bizonyos terein annak a nemzetnek irá
nyát kénytelen elfogadni. De nemzet. 
Tehát önmeghatározó joggal kell birnia 
a nemzeti lélek legsajátabb területein. 
Mindabban, ami nyelvének, sajátos kul
túrájának megtartását és fejlesztését il
leti. Az erre irányuló munkát jórészt 
önerejéből kell elvégeznie, mert a kisebb
ségi sors az állammal szemben is jó
részt a magárahagyottságot jelenti. De ■ 
hogy ezt a munkát végezni tudja, min
den tagját képessé kell tenni a nemzeti

munkában való részvételre. Ez a kisebb
ségi nemzetnevelés feladata.

A kisebbségi nemzeti élet egy külön 
élet, abban mindenkire feladat vár, ame
lyet a maga áldozatos, mindennapi mun
kájával kell betöltenie. A kisebbségi 
nemzetnevelés is ilyenformán egy spe
ciális nemzetnevelés, amely arra tanit 
meg, miképpen felelhet meg minden 
egyes ama külön élet követeléseinek. 
Ennek a nemzetnevelésnek tehát a ki
sebbségi nemzeti élet ethikájára kell 
megtanítani, mert ez mondja meg, hogy 
minő legyen az egyesnek magatartása, 
minők legyenek cselekedetei a kisebbségi 
nemzeti lét céljának szempontjából. Ez 
a cél nem lehet más, mint a kisebbségi 
nemzet életének minden irányú fejlesz
tése, tökéletesítése. Az egyesek csele
kedetei tehát aszerint helyesek, jók vagy 
helytelenek, rosszak, amint a kisebbségi 
nemzet tökéletesedését szolgálják vagy 
nem szolgálják.

Látjuk, hogy a kisebbségi nemzetne
velésre is áll a Széchenyi tanítása, mely 
szerint az összesség íökeletesedésének 
előfeltétele az egyes oiyan tökéletese
dése, amely őt a közösségért való mun
kára a kisebbségi nemzeti élet ethikus 
parancsainak öntudatos követésével ké
pessé teszi. Aki erre nem képes vagy 
nem hajlandó, az élhet a maga szem
pontjából kényelmes életet, de ez az 
összeség szempontjából semmitérő élet 
lesz. Mert a nemzeti kisebbség körében 
mindenkinek, kicsinynek, nagynak, sze
génynek, gazdagnak csak annyi értéke 
van, amennyi értéket ő a nemzeti ki
sebbségi életre nézve jelent, amennyi 
értéket ő ebbe az életbe bele tud hozni. 
A kisebbségi nemzeti élet ethikája arra 
is megtanit, hogy mindenkit e szerint 
becsüljünk meg. A javításra szorulókat 
igyekezzünk megjavítani, a határozottan 
ártani akarókat azonban közösítsük ki 
a kisebbségi nemzet testéből. Önmagunk 
lebecsülése lenne, nemzeti önérzetünk 
teljes hiányára valiana, ha a semmitérők 
ugyanabban a megbecsülésben része
sülnének, mint a nemzettest igaz tagjai.

Ha feltesszük a kérdést, hogy a ki
sebbségi nemzetnevelésnek munkáját 
elvégeztük-e, erre csak tagadólag felel
hetünk. A kisebbségi nemzeti élet kü
lönböző területein szükséges munka si
kerességének utjai és módjai elég meg
beszélést nyertek, nem hiányzott a mun
kára buzdító szó sem. De csak részlet
törekvéseket, az éppen fenyegető szük
ség által kikényszeritetteket láttuk, ame
lyek nem mint egy valamennyiöket átfogó 
nagy gondolat kisugárzásai érvényesül
tek. A kisebbségi nemzeti élet ethikáját, 
mint a nemzeti munka házának olyan 
minden teherpróbát kibíró fundamen
tumát, amelyen nyugosznak a részlet
törekvések oszlopai és boltivei, mind
addig nem helyeztük el a kisebbségi 
nemzeti élet talajába. A kisebbségi nem
zeti élet ethikáján alapuló nemzetneve
lést a kisebbségi életre vonatkozó kér
dések sorában nem méltattuk figyelemre.

A kisebbségi nemzet tagja elég kisér
tésnek van kitéve, elég veszedelem fe
nyegeti abban a tekintetben, hogy múló, 
napi önérdekeinek előnyt adjon a kö
zösségnek, a kisebbségi nemzetnek nem
csak a mára, hanem a távol holnapokra 
is tekintő, örök érdekeivel szemben. 
Anyagi bajoktól való menekvés, a gaz
dasági jobblét reménysége, képzelt meg
bánások és sértett hiuságérzetek, ked
vezőbb érvényesülési lehetőségekben
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való bizakodás mind könnyen megszé- 
diíhetik a gyönge jellemeket. A mai idők 
súlyos gazdasági nyomorúságaival való 
általános küzködés a közösségi tekinte
tek elhanyagolásának veszedelmét még 
inkább növeli. Ma tehát különösen szük
séges az a nemzetnevelés, amely azt 
akarja elérni, hogy a kisebbségi nemzeti 
élet ethikájának a parancsai a néplélek 
tartalmának részeivé váljanak s a ki
sebbségi nemzet minden tagja úgy hall
gasson azokra, mint a nemzeti lelkiis
meret követelő szavára.

Karácsony.
Hosszú évezredek hő sóvárgása 

várt erre az időre. Mert az ember 
érezte a maga tehetetlenségét, érezte, 
hogy nem bir kiemelkedni a nyo
morúságból, a szolgaságból, a sü- 
lyedés mélységeiből, hacsak valaki 
nem segit rajta, aki onnan felülről 
hozta küldetését, onnan, ahol az 
emberi szellem erejét túlhaladó szel
lemi világ központjában tündöklik 
az égi világosság.

Ennek a távoli világosságnak 
nehány sugara szűrődik át eddig 
az évezredek homályos fellegein. 
Azután a sugár után tájékozódott 
nehány kiválóan mélyértelmü lélek, 
akik föl tudták fogni a magasabb 
szellemi értelmet. Ezek biztatták az 
állati sorba sülyedt embert, hogy 
nyomorúsága majd véget ér, leom
lanak a szolgaság falai és általános 
szabad emelkedése lesz a lelkek- 
nek, amikor mindenki emberré le
het és mindenki fölmelegedik a 
szellemi világosság égi szféráiba.

Az idők teljességét hirdette a 
próféiák dörgő szava, akik kemény 
szavakkal ostorozták a bűnbe sü
lyedt, embriességéből is sokszor 
kivetkőzött népeket, hogy tisztítsák 
meg leikeiket a bünbánat keserű 
könnyeinek áradatában. Az egész 
világ fölfigyelt százados dermedt
ségéből s a próféták szavának 
visszhangja kelt a jósok, sybillák 
rejtett értelmű mondásaiban.

Mindenki hirdette már az idők 
teljességét, amely elérkezett, mert 
legmélyebb pontra hágott a rom
lás, sülyedés, a lelkek rabszolga
sága.

El kell pusztulnia a világnak, 
mindent magával sodor az Ínség, 
lelkinyomoruság magával sodró 
forgataga, vége lesz a rendeltetésé
ről megfeledkezett emberiségnek, 
hacsak maga az Isten nem könyö
rül a sülyedő, romló, pusztuló vi
lágon, amelynek első teremtménye: 
a lelkes, értelmes ember annyira 
eltért földi utjának céljától s any- 
nyira lealázta öntudatát az ösztön
ből élő állatiság mélyebb színvonala 
alá.

A jobb, igazabb lelkek siró szó
zata, keserves könyörgése végre 
áttörte a felhők sötét kárpitját s 
elérkezett az idő, amikor az egek 
harmatozni kezdték a megváliás 
vigasztaló üdvösségét.

Ki volt számítva a nap, az óra, 
a perc, amikor a szabaditó elérke
zett a világra.

És mibe állott a szabaditó, ki 
volt az ég megváltó küldöttje ?

Egy szegény család fölvonul csá
szári parancsra szülővárosából ősei 
fészkébe Betlehembe és ott nem 
talál szállást, hanem megvonul egy 
istállónak használt barlangba és

ott az anya az éj csöndjében, az 
istálló barmainak melengető lehe
letéi közt szalmán fekve világra 
szüli gyermekét, akit pólyába ta
kar s a jászolba fekteti.

Ez a jászolban fekvő, istállóban 
született szegény kisded maga az 
ég küldöttje, a várva-várt szabaditó, 
a világot megváltó legfőbb tanító
mester.

Csillag mutatja az utat, rendkí
vüli csillag, amelynek nyomán bölcs, 
nagyértelmü fejedelmek jönnek el 
messziről, keresni az üdvösség fe
jedelmét.

Angyalok zengnek az éji hüs le
vegőben s az ő dalaik ébresztik 
föl a környék szendergő pásztorait, 
hogy menjenek üdvözölni a világ 
uj világosságát ott az istálló ho- 
májában, a barmok szegény jászo
lában. Dicsőség a magasságban 
Istennek s békesség a földön a 
jóakaratu embereknek.

Az angyalok énekére vigan fői
kéi a pásztorok csapata s elmegy 
hódolatát bemutatni az égi küldött
nek ott az istálló jászola előtt.

S ott találkozik a nagy feledelmi 
bölcsekkel, akik aranyat és drága 
ajándékokat szántak ennek a sze
gény, egyszerű gyermeknek, aki 
ugyan az istállóban, a jászolban 
fekszik, de az egek minden fényes
ségét hordozza lelkében.

Azóta már csaknem kétezer esz
tendő telt el és ez a kisded meg
hódította a világot. Az U tanítása 
nyomán keresi az üdvösséget, a 
bűnből, nyomorból, a rabszolga
ságból való szabadulást már csak
nem 700 millió ember a föld ösz- 
szes lakóinak több, mint harmad
része.

Ennek a kisdednek müve, az igaz 
Isten megváltó hite legyőzte és 
túlélte a világ leghatalmasabb bi
rodalmait s azoknak széthulló rom
jain alkotott uj világokat, uj emberi 
szövetségeket, uj, boldogabb, tisz
tább, nemesebb társadalmakat.

És ha időről-időre a századok 
folyamán elhomályosítja is itt-ott a 
a bűn, az emberi tévelygés az U 
nagy, tiszta, sugárzó müvét: min
dig küld uj, nagy lelkeket, akik az 
uj világfelfogás szemléletében meg
újítják, megtisztítják azt a kétezer 
év előtt született müvet, amely 
mindig az ember megváltását, föl
emelésé*, fölszabadulását, égi vi
lágosságba emelkedését hirdeti.

És mindig akadnak uj igazak 
az újra előretörő romlás és pusz
tulás napjaiban, akik a betlehemi 
kisded nevében, az Ő ihletévei jön
nek elő és hoznak uj jobbulást, uj 
tisztulást, uj fölszabadulást, uj égi 
fénysugarat a romlásba, anyagba, 
sárba visszarántott embernek.

Ma is remélhetünk a borzalmas 
világégés után, amikor a müveit 
emberiség önző törekvései nyűgö
zik le a világ népeit és az ember 
saját önző alkotásaival a gazdasági 
pusztulás szörnyeit idézte fel árva 
feje fölé, amikor az általánosan 
fenyegető tömegnyomor felhőin át 
a szociális forradalmak villámainak 
előfénye villog a sötétségen á t : a 
nyomorúság a felfordulás, a zűr
zavart hozó khaosz fenyegeti az 
embert általános rabszolgasággal, 
minden évezredes kulturtörekvés- 
nek összeomlásával.

Ma is remélhetünk még, mert ott 
világit a betlehemi istállóban az a 
csillagtól sugaras, ■ angyali énektől 
körülzengett kisded, akit az ég kül
dött, hogy az embert ezentúl min
dig megváltsa a nyomorúságból.

Nincsenek még bezárva az ég 
kapui, nincs még befejezve az a 
nagy munka, amire maga az Isten 
küldötte el az u  fölkent választott
ját, a betlehemi kisdedet. Az ő müve 
tovább is él, túléli a világ hatal
masságait és pusztító forgatagait, 
amelyeket önzés és emberi szen
vedély készit arra, hogy az embert 
újra visszasülyessze az állatidét alá, 
hogy újra erőttvegyen'^nemes föl
szabadult lelkén a rabszolgaság.

A világ, az egész világtörténet 
e kettőnek küzdelmét tárja elénk 
az emberi lelkekben, azoknak sza
bad tisztaságra rendelt, de a fel
forgató szenvedélyektől sokszorjel- 
homályosuló mélyén.

Nem kell félnünk ! Bizhatunk, 
az égnek továbbra is gondja van 
reánk, de saját akaratunk ellen nem 
kényszeritfmég az üdvösségre sem. 
Hanem úgy irányítja a világ sorát, 
hogy uj küldöttek újítsák meg az 
üdvösségnek kimondott szózatát. 
Hogy uj ihletettek szózata teremt
sen uj világosságot a nyomorba, 
romlásba omló tömegek leikeibe 
és megszabadítsa az embereket az 
újraéledő felfordulás és rabszolga
ság rémeitől. Alkosson nekik uj 
intézményekből szabadságot, meg
újulást, tisztábban fénylő lelkiséget.

Váth.

Kandallá m ellett— este.
(Levéltöredék.)

Mária!
— — — A tegnapi zsuron karcsú

női derekakat simogató kezemben dider- 
gősen reszket a betűket rajzoló kicsi 
szerszám s a táncos éjszaka muzsikájá
nak minden akkordja lelket szenderitő 
halk melódiába sűrűsödve, lágyan zsi
bong fülemben. Aludni kellene és e he
lyett levelet írok, Mária. Magának. An
nak, aki csodát tett velem. — -----------
-------Mert csoda történt velem, Mária.
Miért? H ogyan? ----------------Én, aki
eddig csak játékszernek, de mégis Isten 
legszebb teremtményének tekintettem a 
nőt és a gáláns kalandok végtelen so
rozatán estem át, többé már nem tar
tom a mi mulattatásunkra alkotott já
tékszernek a nőt. És erre maga tanitott 
meg, a csodát maga tette velem. Az 
Alkotó remekműve : maga, Mária.

— — A gyorsan pergő évek nyomta
lanul suhantak el mellettem. Maradan
dóbb nyomokat nem hagyott szivemben 
senki, az élet ekéje lelkem ugarán nem 
szántott barázdát. Igaz tisztelője, hódoló 
lovagja voltam a nőknek, de szeretni 
nem tudtam s nem tagadom, nem is 
akartam : féltem a rabszolgaságtól — és 
mégis kerestem a boldogságot. — —
— — És évekkel ezelőtt, a jogászbá
lon találkoztam Magával. Magával, a 
hódításra, csillogásra, uralkodásra te
remtett szépséges asszonnyal, kinek 
mosolygásából üdv fakad, de babonázó 
szemének nézése a pokolba is taszíthat 
és : megtaláltam a boldogságot. — —
— — — Azóta kikapcsolódott agg
legény életemből minden más nő. Csak 
magának éltem, csak magára vártam, 
némán, szótlanul, anélkül, hogy tudott 
volna róla más, hisz éveken át maga 
sem tudott nagy, szent, titkos érzésemről. 
Sok esztendőn át. Hogy mennyit szen
vedtem? Erről ne beszéljünk. Inkább 
talán másról — — — — — —
— — Régen láttam. Az Idő homok

óráján milliárd szem pergett le azóta s 
az eseménytelen hétköznapok szürke
ségében élem az életet. Csendben, egy
hangúan. És az igy őrlődő napokat a 
magára gondolásnak szentelem s a múlt 
minden bűneiért vezekelnititkos szenté
lyem oltárképéhez járok. Iyenkor fel
elevenedik a múlt, a feledés porlepte 
fátyolát fellebbenti az emlékezés keze s 
szépséges gondolataimban ott vagyok, 
ott járok maga körül, Mária, és boldog 
vagyok. Most, itt a kandalló melegében 
fürödve is igy teszek. — — — —
— — — Holnap karácsony estéje
lesz. Mikor a postás levelemmel beko
pogtat magukhoz, közeledik a karácsonyfa 
felgyujtásának ideje. A szélesen terpesz
kedő folyamra lekukucskáló nagy ebédlő 
asztalán ott áll a fényben ragyogó, csil
logó karácsonyfa. Körülállják. Kicsi fia 
tapsol, kapkod, bámul, csodálkozik, örö
mében csaknem lerepül karjáról. A ko
molykodó médi meghatódottan simogatja 
a Jézuska hozta babakocsit. Örvendez
nek, boldogok valamennyien.

Én pedig legénylakásom magányos 
csendjében beletemetkezem majd gon
dolataimba s azok szárnyán lelkem a 
fényárbanuszó nagyvárosba, messze, ma
gukhoz repül, magukkal örvend és ün
nepel. Nekem'ennyi is elég a'karácsony! 
boldogsághoz.

Az örömteljes, boldog karácsonyi esi 
késő múltával, lefekvéskor pedig csó
kolja meg a gyerekeket helyettem is és 
menesszen egy röpke gondolatot felém. 
Megfogom érezni. Várom. így: kandalló 
mellett este. — — — — — —

Hűséges pajtása : Miklós.

Tanár munkája az 
iskolában.*)

Kevés foglalkozás van, amelyik 
olyan széles rétegekre kiható és a 
köz szempontjából olyan jelentős, 
mint a tanító és tanár munkája. In
nen van aztán, hogy a társadalom
nak kevés olyan munkása van, aki 
annyi megjegyzésnek, kritikának, 
sokszor még támadásoknak is ki 
van téve, mint éppen a tanár, a 
jövő generációk nevelője. S ha ez 
a kritika igazságos, objektív volna 
vagy legalább is akarna lenni, ak
kor kevesebb okunk volna a pa
naszra, de sajnos a bírálat legtöbb
ször elfogult, rosszakaratú, meg 
nem érdemelt. Mindenki, akinek 
gyermeke vagy rokona iskolába 
jár, jogos kritikusnak képzeli ma
gát, de csak nagyon kevés veszi 
magának azt a fáradtságot, hogy 
egy kissé a dolgok mélyére nézzen, 
mielőtt Ítélne. Pedig ennyit feltét
lenül meg kellene tenni annak, aki 
biróul tolja fel magát s kérlelhetet
lenül ítél elevenek és holtak felett. 
Mert éppen az egyoldalú túlzások 
nehezítik meg a tanár munkáját 
távolitják el az iskolát a társada 
lomtól, a szülőktől. Ezen körülmény 
késztetett arra, hogy felolvasásom 
bán a tanár iskolai munkáját is
mertessem röviden. Betekintéstaka
rok nyújtani önöknek a mai iskola 
belső életébe, a tanár küzdelmes 
munkájába, hogy világosabban áll
jon önök előtt mindaz a nehézség, 
amellyel meg kell birkóznunk, hogy 
az élénkbe tűzött célt elérhessük 
vagyjegalább is"megközelithessük, 
mert csak akkor fognak helyesebb 
ítéletet alkothatni maguknak, ha 
nemcsak gyermekeik, hanem a ta
nár előadásából is ismerik az isko
lát. Talán ez által is közelebb

*) Fábián Vilmos tanár érdekes és 
értékes előadása a gimnázium magyar 
tagozatának szülői értekezletén.
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kerül s könnyebben megfogja ér
teni egymást a tanár és a szülő.

Minden iskola egy kis társada
lom, melyet két dolog tart össze s 
képesít eredményes munkára : az 
igazságosság és szeretet. Ezek nél
kül rendezett társadalmak el nem 
képzelhetők s minden közösség fel
borul azonnal, mihelyt ezt a két 
alappillért kirántják alóla, ha ezek 
nincsenek meg, akkor a rend és 
nyugalom helyébe a chaos, a „hél
ium omnium contra omnes“ követ
kezik. Az emberi lélek mélyén ott 
szunnyad az igazság érzete, csak 
fel kell azt ébreszteni solyan erénnyé 
fejleszteni, mely egyforma mérték
kel tudjon mérni mindenkinek. Az 
igazság önmegtagadást, önfegyel
mezést követel tőlünk, alanyi ér
zelmek háttérbe szorítását. Nehéz 
erény az igazság s különösen erős 
próbára tesz bennünket akkor, mi
kor igazságos mértékkel kell mér
nünk vetélytársainknak vagy sze
mélyes ellenségeinknek is. Pedig az 
iskola ilyen helyzetekbe is so
dorja az embert.

De az igazság egymagában még 
nem elég, sem az iskolában, sem 
a társadalomban, mert csak azt 
adja mindenkinek, ami őt jogosan 
megilleti. De vájjon mi lenne, ha 
mi csak ezen szempont szerint bí
rálnánk el tanítványainkat s sem
mivel sem juttatnánk nekik többet, 
mint ami őket igazság szerint meg
illeti ? Hány gyermek és szülő fi 
zetné meg keserűen, ha a tanár 
csak a rideg igazság mértékével 
mérne. Hány fiatal lélek torpanna 
meg a nehézségek előtt vagy es
nék kétségbe, ha segítségére nem 
sietne néha néha a szeretet, amely 
nemcsak annyit ad mindenkinek, 
amennyi igazság szerint kijár neki, 
hanem annái sokkal többet ad és 
a sajátjából adja. Bizony sokszor 
önmagunkat kell megtagadni, igaz
ságérzetünket elnémítani, hogy de
rékba ne törjünk egy-egy fiatal éle
tet. Sokszor kell elnézéssel lennünk 
gyenge tanulóval szemben az osz
tályzásoknál, hogy megadhassuk 
neki a kegyelem-elégségest, mert 
külömben elveszti tandíjmentessé
gét s nyomorgó szülei állíttatnak 
megoldhatatlan probléma elé. Ismé
telten enyhébben kell elbírálnunk 
egy-egy érettségi előtt álló tanítvá
nyunk ballépését csak azért, hogy 
ne legyen megbélyegezve egész 
életére s ott ne lógjon neve mel
lett a bizonyítványban a rossz 
magaviseleti jegy.

Csak az a tanár tudja igazán 
betölteni hivatását, aki az igazsá
gosság és szeretet erényét helyes 
összhangban egyesíti magában. 
Mert csak az igazság elvének ér
vényesítése rideggé tesz, elijeszt, 
csak a szeretet, a jóság könnyen 
elfajulásokra, visszaélésekre vezet. 
Ott, ahol tömegek vannak, a sze
retet mellett szigornak is kell lenni 
feltétlenül, mert különben dezor- 
gánizáció, fejetlenség következik s 
a tekintélyhiány hátrányára lesz az 
eredményes iskolai munkának. Jó
sággal a gyermekek rendesen 
visszaélnek s nagyon jól tudjuk, 
hogy éppen a legjobb tanárral szem
ben engednek meg maguknak a 
tanulók a legtöbbet.

De a tanárnak még egy harma
dik dologra is szüksége van az 
iskolában és ez a türelem. Akiben 
ez nincsen meg, az óvakodjék a 
nevelői pályától, mert annak egész 
élete vesszőfutás lesz és megfogja 
átkozni azt a percet, melyben e

pályát választotta. Azon igazán be
fog teljesedni a régi közmondás: 
quem dii odere, paedagogum fecere. 
S ha gyenge szavamnak az illeté
kesek előtt valami súlya volna, azt 
indítványoznám, hogy a pedagógiai 
pályára készülő ifjaknak külön 
tanfolyamokat rendezzenek ezen 
erény elsajitására és külön türelmi 
vizsgáknak vessék alá őket, mert 
a gyakorlására azután bőven lesz 
majd alkalom.

Most pedig t. hallgatóim ne saj
náljanak tőlünk pár percet s tekint
sék meg legalább egy délelőtti 
munkánkat az iskola falai között. 
(A délutáni tanítással járó előnyök
ről, élvezetekről beszéljenek majd 
azok a kollegák, akik közvetleneb
bül érdekelve vannak!) A mai is
kola ugyanis lényegesen különbö
zik a 15—20 év előttitől, más kö
vetelményeket állit a tanárral szem
ben s igy egészen más szempont
ból kell azt elbírálni. Nem fog ár
tani ez a kis hospitálás azért sem, 
mert igy legalább az érem mind
két oldalát látni fogiák, hiszen ed
dig úgyis csak azon szemüvegen 
keresztül néztek bennünket, ame
lyiket kedves gyermekeik tettek az 
orrukra.

Reggel, ha a tanácskozó terembe 
lépünk, az ott lévő kollegák futó
lagos üdvözlése után első tekinte
tünk az ajtó mellett falra függesz
tett kis fekete táblára es k önkén
telenül is. Ha az tiszta, — ami 
ugyancsak ritka eset, — akkor min
den rendben van, mert az annyit 
jelent, hogy azon a napon nem lesz 
a rendes óráinkon kívül munka- 
többlet, helyettesítés, konferencia 
vagy valami egyéb. Az ilyen mu
latságtól ugyanis egyikünk sincsen 
túlságosan elragadtatva. Mert a 
délelőtti 3—4 rendes óra után még 
egyet rádásul más helyett megtar
tani, higyjék el, nem lélekemelő él
vezet. Meg aztán összedől az egész 
programm, amit erre az órára ma
gunknak készítettünk. Pedig hány
szor történik meg ez, különösen az 
influenzás, járványos téli hónapok
ban. Mondhatni ez a rendszeres s 
a tiszta tábla ritka, mint a fehér 
holló.

Ha aztán megszólal a csengő, 
akkor haladéktalanul fogjuk köny
veinket s kínos pontossággal me
gyünk az órára. Elmúltak azok az 
idők, mikor az óraközi szünetet 
meglehetett toldani pár perccel, ki 
lehetett szívni nyugodtan a cigaret
tákat s el lehetett mondani még 
egy jó viccet.

Mivel csak alig hangzott el a 
csengő s a tanulók alig helyezked
tek el padjaikban, belépésünkkor 
olyan az osztály, mint valami meg
bolygatott méhkas vagy még el nem 
simult tó tükre. Egyesek arcán még 
ott van a szünetalatti játék vagy 
tréfa izgalmainak pirja, egy futó 
mosoly, valami óraelőtti élmény 
utónyoma, másik a könyvét lapozza 
s tekintetével mégegyszer átfutja a 
leckét, a harmadik búcsúzóul még 
lök egy utolsót szomszédján, mie
lőtt a fegyelem igájába hajtaná nya
kát. Mire azonban az osztálykönyvi 
bejegyzéssel készen vagyunk, ak
korra már mindezeknek vége s 
kezdődik a komoly munka.

Természetesen az egész órára 
rányomja bélyegét a tanár hangu
lata. Nyugodt kedély nélkül az egész 
tanítás kényszerű, mechanikus, lé- 
leknélküli. Pedig annyiszor zavarja 
meg lelkünket az éiet, az emberek 
vagy pedig néha-néha valamelyik

vásott tanítványunk.
Tanítási órán két fontos feladat 

vár a tanárra: a fegyelmezés és a 
tanítás. Szándékosan tettem előre 
a fegyelmezést, mert e nélkül a 
legképzettebb tanár sem képes 
eredményt felmutatni. Fegyelmezni 
kel! tanítványainkat és önmagunkat. 
Minden gyermekben megvan többé- 
kevésbbé a rendetlenkedésre, kilen
gésekre való hajlam, amit az együtt- 
lét, a kölcsönhatás csak fokoz. 
Ezt a hajlamot korlátok közé szo
rítani, a kinövéseket lenyesegetni, 
túlzásoktól visszatartani nem éppen 
könnyű feladat. És sajátságos, sok
szor éppen azok vezetnek a ren- 
detlenkedésben, akik otthon a leg
szigorúbb szülői felügyelet alatt 
állanak, akik számára tehát az is
kola az a hely, ahol egy kissé ki
tombolhatják magukat. Az ilyenek 
aztán valósággal kéjelegnek abban, 
hogy újabb és újabb csínyeket eszel
jenek ki az osztálytársak mulatta- 
tására és a tanáraik bosszantására. 
Ebben a tekintetben a tanulók ta
lálékonysága páratlan. Ha ez a 
csinytevés aztán ártatlanabb termé
szetű s nincsen kárára sem az is
kolának, sem a tanulók előmenete
lének, akkor órán kívül még ma
gunk is mosoiygunk rajta. De sok
szor a rakoncátlankodás túlmegy 
ezen a határon s árt nemcsak a 
fegyelemnek, hanem az iskolafel
szereléseknek is. Itt csak futólag 
érintem az iskolafelszereléseknek 
rongálását, faragását, asztalok, pa
dok, falak bepiszkolását, firkálását, 
ami ellen állandóan kell küzdenünk 
s mégis olyan kevés az eredménye. 
Éppen ezért végtelenül hálásak 
lennénk Önök iránt, ha kioktatnák 
gyermekeiket arra, hogy nemcsak 
a szülői ház berendezését kell ki- 
rrélni, tisztántartani, hanem az is
koláét is. Ha figyelmeztetnék ismé
telten arra, hogy az iskola nem 
magántulajdon, hanem közvagyon, 
melyet sokkal jobban keli kímélni, 
mint a sajátunkat, mert ha a ma
gunkét rongáljuk, azzal legfeljebb 
csak magunknak áriunk, mig el
eilenben az iskolafeiszerelés rongá
lásával ártalmára leszünk másoknak 
is. Hiszen a generációk hosszú so
rát kell ellátni ezen iskolának a 
szükséges előismeretekkel. Talán 
közös munkával. eredményesebben 
tudunk megküzdeni e bajjal. Ha a 
gyermek a szüleitől is azt fogja 
hallani, amit a tanáraitól állandóan 
hall, akkor gondolkozni fog a do
log felett s inkább tartózkodik meg
gondolatlanság elkövetésétől. És 
ez jótékonyan hat vissza a szülőkre 
is, mivel az igazgatóság meg lesz 
kiméivé attól, hogy minden év vé
gén kisebb-nagyobb összegeket ró
jon ki a tanulókra a gazdátlan ká
rok, rongálások rendbehozása cí
mén.

A tisztaság iránti érzék, rendsze
retet is cserbenhagyja igen sokszor 
tanulóinkat s amint nem kímélik 
az iskolafelszerelését, úgy nem tart
ják rendben sokan a könyveiket, 
taneszközeiket sem. A könyvek 
telefirkálása, külön illusztrációkkal 
való diszitése olyan nyavalya, mely 
alól alig van kivétel. Itt is jótéko
nyan hathatnak a szülők gyerme
keikre, ha megmagyarázzák, hogy 
nemcsak az iskolai szabályok kí
vánják meg ezek tisztán, jókarban
tartását, hanem mindenkinek saját 
érdeke is, mert hiszen a használt, 
de tiszta, jóállapotban lévő köny
vet el lehet adni jópénzért a kö
vetkező iskolai évben más tanu

lóknak, tehát ez megtakarítást je
lent a szülőknek az amúgy is ne
héz viszonyok közt, mikor csak a 
könyvek és tanszerek egész kis 
vagyonban kerülnek.

Nemcsak a rendetlenkedésre, lé
haságra hajlamos tanulókat kell óra 
alatt a tanárnak állandóan fegyel
mezni, fékentartani, nemcsak az 
iskolaberendezésnek és saját köny
veinek, taneszközeinek tisztántartá
sára örökösen figyelmeztetni, hanem 
az órai munka iránti érdeklődést, 
a figyelést is biztosjtani mindenik 
tanítvány részéről. És ez még ne
hezebb feladat az előbbieknél, mert 
itt csak szigorral nem lehet ered
ményt elérni. A könnyebb felfogású, 
élénkebb eszü tanulók között akad
nak olyanok, akik szívesen foglal
koznak egyébbel vagy készülnek 
a következő órai leckére addig, 
amíg a társaik felelnek vagy a ta
nár magyaráz. Itt aztán a tanár 
egyéniségétől függ, hogy hogyan 
zökkenti vissza a mellékvágányra 
tévedt nebulót a „rendes kerékvá
gásba. A gyakori szólitás, felelte
s s ,  egy- egy váratlanul hozzáintézett 
kérdés vagy aztán figyelmeztetés, 
dorgálás, ezek a megszokottabb 
formák ilyen esetben. Legideálisabb 
állapot az, ha a tanár le tudja kötni 
a tanulók figyelmét úgy, hogy ne
jusson eszükbe a rendetlenkedés, 
haszoníalanságokkal való foglalko
zás. Ez azonban már művészet, 
mert az ilyen tanulók közönyét, 
szórakozottságát nem könnyű dolog 
elűzni különösen akkor, ha a tárgy 
sem éppen a legszórakoztatóbb, 
vagy a tanár, illetőleg a felelő elő
adása nem nagyon lebilincselő. A 
taniíás eredményének legfőbb titka 
éppen az, hogy a tanár leiket tud
jon önteni a munkába és tárgyába 
s ezáltal mindig ébren tudja tar
tani tanítványainak érdeklődését.

De a tanárnak nemcsak tanítvá
nyaira kell vigyázni, hanem önma
gára is, mert a tanítványok meg
figyelik minden mozdulatát, arcjá
tékát, gesztusait, szavait, előnyeit 
és fogyatékosságait, különösen az 
utóbbit — s ezeket előszeretettel 
teszik gúny tárgyává és jól mulatnak 
azokon üres idejükben vagy ha le
het, az órán is. De ki ne emlékeznék 
az ilyenekre iskolai éveiből ? ! E 
tekintetben mi sem voltunk külön
bek s hogyan várhatnók gyerme
keinktől, hogy ők más utón halad
janak.

Általában úgy a tanításnál, mint 
a fegyelmezésnél, vétségek elbírá
lásánál a tanárnak tőle telhetőleg 
mérsékletre, higgadtságra van szük
sége s az arany középutat szem 
elől téveszteni nem szabad még 
akkor sem, ha talán vérigbosszant- 
ják is neveletlen növendékek ál
landó tűszurásaikkal, akaratlan vagy 
tudatos csinyjeikkel, indolens visel
kedésükkel. Mert bármennyire is 
jogosult ilyenkor a megtorlás, a 
példastatuálás a többi tanulókra 
való tekintettel is, a tanítványok 
többsége, kik között bámulatos a 
szolidaritás, sohasem ad igazat a 
tanárnak, az iskolán kívül állóknak 
69%-je pedig fetétlenül a tanár ro
vására könyveli el, bármi is tör
ténjék.

Tanítási óra alatt a tanár máso
dik feladata a tanítás, ami lénye
gesen megvan könnyítve a jól fe
gyelmezett osztályban. E tekintet
ben három feladat vár megoldásra: 
1. a felhagyott lecke számbavétele, 
a feleltetés, 2. a magyarázat, 3. a 
magyarázat összefoglalása. A felel-
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tetés minden nehézség nélkül zaj
lik le jóeszü és közepes tehetségű 
tanulóknál, illetőleg olyan osztá
lyokban, ahol a többség ilyen ta
nulókból tevődik össze, de annál 
több munkát ad gyenge tanulóknál 
és átlag gyenge osztályokban, ahol 
hosszú időbe kerül, amig a tanár 
meggyőződik arról, hogy a feladott 
leckének legalább a lényegét meg
értették-e és helyesen sajátították-e 
el. Itt van csak szükség türelemre 
és mégegyszer türelemre. Mert leg
többször nem elég az egyszeri 
magyarázat a lényeg kiemelésére 
és megértetésére, hanem el kell 
ugyanazt ismételni, ötször, tízszer, 
huszor, sokszor a végkimerülésig, 
amikor már nyugodt lélekkel ellehet 
mondani, hogy rosszabb munka 
még a favágásnál is. És még igy 
is kérdés, hogy a következő órára 
nem fogják-e elfeledni s nem kell-e 
előlkezdeni az egészet. Ilyenkor a 
tanár a kétségbeeséshez áll közel, 
ordít, haját tépi, toporzékol tehe
tetlen dühében, de mindhiába. Csak 
egy dolog hozhat ebben a helyzet
ben némi enyhülést, ha a verejték
től gyöngyöző szerencsétlen nebuló 
a teljes csőd szélén segítségére 
siető társainak súgására hallgatva 
valami olyant mond, ami az elektro
mos feszültséget egyszerre levezeti 
és általános derültséget, sokszor 
hahotát vált ki, mely még a tanárra 
is átragad. Olyan ez, mint a me
leg nyári zápor a szomjas földnek. 
Csak egy esetet említek a legérde
kesebbekből. Első osztályban tör
ténelem órán a tatárjárásról van 
szó. A könyv betűihez ragaszkodó 
jámbor fiú otthon hűségesen meg
tanulta, hogy IV. Béla a tatárok 
elvonulása után a pillanatnyi szük
ség enyhítésére külföldről „gabonát 
és vágómarhát" hozatott. Szorult
ságában azonban teljesen elveszí
tette a fonalat s társainak súgását 
rosszul értve gondolkozás nélkül 
vágta k i : „IV. Béla az ínség eny
hítésére külföldről k á p o ln á t é s  v á g ó 
tö k ö k e t h o za to tt" . Általános hahota 
fogadta e kijelentést s a helyzet 
ki volt ismét egyensúlyozva. Hála 
a súgók jóakaratának, mert ilyen 
kor még hálásaknak is kell ienni 
irántuk.

A magyarázat is simán, nehéz
ség nélkül történik meg, ha az osz
tály szereti az illető tárgyat s a 
tanár előadása le tudja kötni a fi
gyelmet. Zavaró mozzanat ez eset
ben nem szokott felmerülni, legfel
jebb alsóbb osztályokban a túlsá
gos érdeklődés, kérdezősködés egye
sek részéről. Itt — amennyiben az 
idő megengedi, — megadja a tanár 
a rövid felvilágosítást, kielégíti a 
kíváncsiságot, melyet rossz néven 
venni nem lehet, ha pedig az ér
deklődés túlzásba csap, akkor kellő 
korlátok közé szorítja.

Óra végén marad a magyarázat 
lényegének összefoglalása és meg
győződés arról, hogy az osztály 
megértette-e azt. Ekkor már nagyon 
érzik, hogy közeledik a csengetés. 
Kezdődik a pakolás, órák nézése, 
időjelzés külömböző jelekkel. Az 
arcok kezdenek felderülni s valami 
nyugtalanság vesz erőt a társasá
gon. Mihelyt aztán megszólal a 
csengő, általános megkönnyebbülés 
sóhaja száll fel a gyermekszívekből. 
Ők mehetnek 10 percig ugrálni, 
nevetni, órai éleményekeí megbe
szé l i ,  tehát tényleg pihenni.

És mit csinál ezalatt a tanár? 
Ne gondolják önök, hogy ez az 
idő nekünk is szabad rendelkezé

sünkre áll mindig s legalább kissé 
kifújhatjuk magunkat! Egyesekre 
óraközi felügyelet vár, a legkelle
mesebb szórakozások egyike, amit 
mindenik legszívesebben átengedne 
a másiknak. Őrködni kell a folyo
són, végigjárni az osztályokat, ki
zavarni onnan a rendetlenkedőket. 
Tagadhatatlan, hogy szükség van 
erre is, mert éppen akkor történik 
az iskola bútorzata ellen a legtöbb 
merénylet s ekkor szeretik egyesek 
asztalok, padok tetején lejteni el 
kedvenc táncaikat. És ha látnák 
Önök, hogy milyen vendégszerető, 
nyájas arccal fogadják ilyenkor a 
felügyelő tanárt, különösen olyan 
osztályokban, ahol nem tanit az 
illető! Hogy kinézik, ez nem is 
fedi egészen a valóságot, legszí
vesebben szeretnék kihajítani az 
alkalmatlankodót. Akinek nem jut 
ebből az óraközi élvezetből, az 
valami kísérletre, dolgozatírásra ké
szít elő mindent vagy valami könyv
ben, lekszikonban lapoz, gyerme
keinek előmenetele iránt érdeklődő 
szülőknek ad felvilágosítást. Ha 
üres óra is akad, amit nem foglal 
le helyettesítés, azt is eltudjuk töl
teni valamivel, mondjuk dolgozat- 
javítással, valami órára való ké
szüléssel, — mert mi sem a kisuj- 
junkból szopjuk a tudományt — 
vagy néha-néha kölcsönös hospi
tálással, hogy ezáltal is bővítsük 
ismereteinket. Az az 1—2 boldog 
kollega, pedig, akinek mindezekre 
nincsen gondja, megengedheti ma
gának, hogy nyugodtan elszívjon 
egy cigarettát vagy leadjon valami 
jó viccet a legujabbakból, ha ugyan 
kedve van hozzá.

Nagyjában ezek a teendők fog
lalják le időnket az iskolában, nem 
szólva arról a munkáról, ami még 
iskolán kívül vár ránk. így telnek 
napjaink, hónapjaink és éveink. 
Ilyen nehézségekkel küzdve tanítjuk 
és neveljük az ifjú generációt leg
jobb tudásuíik és meggyőződésünk 
szerint, alkalmazkodva mindenben 
az előírásokhoz és tekintetbe véve 
— amennyiben lehet — a társadalom 
és élet követelményeit. De minden 
jó szándék és nemes erőfeszités 
dacára is még mindig kérdéses, 
hogy munkánk megfelel-e a velünk 
szemben felállított követelmények
nek s kivivja-e a felettes hatóságok 
elismerését. Mert, ha nem, akkor 
következik a gyenge minősítés, ami 
nemcsak lelkileg deprimáló, hanem 
hátráltatja a magasabb fizetési fo
kozatba való előlépést és igy ér
zékeny anyagi megrövidülést jelent 
számunkra.

Az elmondottak után ugy-e el
hiszik t. hallgatóim, hogy nem köny- 
nyü a tanári munka, hogy egész 
embert kiván s hogy a tanárt épp
úgy — sőt jobban — kifárasztja, 
mint a tanítványt. Világos, hogy a 
hónapokon keresztül tartó szaka
datlan munka után pihenésre vágyik 
test és lélek. És mi tagadás benne, 
mikor a vakáció előtt egy héttel 
ihletett müvészkezek által felrajzolva 
megjelenik a táblán az „ó“ betii, 
következő napon a „ió“, azután a 
„ció“ s végül a hetedik napon a 
varázslatos s z ó : vakáció, éppúgy 
örülünk neki, minta tanítványaink. 
Alaposan rászolgáltunk erre s nyu
godt lélekkel elmondhatjuk a régi 
közmondást: munka után édes a 
pihenés. Ne irigyeljék tehát tőlünk 
fáradtságos pályánk ezen egyetlen 
előnyét. Vagy, ha mégis eszébe 
jutna ez valakinek, azt azzal nyug
tathatom meg, hogy nem a mi

kedvünkért találták ki és tartják 
fenn ez intézményt, hanem az Önök 
kedves gyermekeire való tekintettel. 
Mert, ha csak rólunk tanárokról

volna szó, bizonyára rövidebbre 
szabnák, ha ugyan egészen el nem 
törülnék azt.

Vágh Tamás.

Három
S z ilv e sz te r .

Mint az apró gyermek 
Vágyik a mesére,
Úgy vágyom én haza 
Szilveszter-estére.
Ilyenkor kigyuinak 
szivemben a lángok, 
mintha szeretnének 
még most is a lányok.
Az ajkamon érzem 
egy lány leheletét, 
pedig csak lelkemben 
sirdogál az emlék.

kis vers.
B e s z é lg e té s .

Idegen mezökre 
sodort a sors szele.
Te is más embernek 
lettél szerelmese.
Elszakadt a múltúnk, 
ködbe szállt a vágyunk, 
nincsenek csókjaink, 
nincsen fellegvárunk.
De az az ölelés, 
amely ma is éget: 
egész a sírunkig 
hozzám kapcsol téged.

D a l.
Valamikor délibábos, 
madárdalos
meleg nyárban jártam. 
Valamikor barnahaju 
szép lány elé 
karomat kitártam.

Ma már mind a múlté,
elhagyatott
árva legény lettem.
A szivemben tél van 
s tán nem is igaz, 
hogy egyszer szerettem.

Gíbiczképek.
Melyik is a helyes elnevezés : gíbic, 

kíbic és bíbic közt ? — nem keresem. Ra
gaszkodom a mifelénk szokásos elne
vezéshez és azt mondom : gibic.

Ha valaki még nem tudná, leirom, 
hogy ezzel a névvel nevezik azokat a 
kávéházi s társaskörökbe járó urakat, 
életkor-, vallás- és nemzetiségkülönbség 
nélkül, kik hiva, vagy hívatlanul (inkább 
hívatlanul), szívesen, vagy nem szívesen 
látva, sőt néha nagyon is kelletlenül 
fogadtatva, a kártyázó felek mellé, vagy 
mögé ülnek, vagy, ami még rosszabb, 
állnak. Nincs tehát különbség gibic és 
gibic közt a tekintetben, hogy fiatal e, 
vagy vén, keresztény e, vagy zsidó, ma
gyar-e, vagy más, — de egyéni termé
szetükben, temperamentumukban, tudá
sukban, szerénységükben, vagy vakme
rőségükben annál inkább. Igazán ahány, 
annyiféle, akárcsak a falevél. Egyben 
legnagyobb része hasonlít egymáshoz : 
a játékosok nem nagyon kapnak raj
tuk. — Ritkaság olyan kártyás, ki 
náluk nélkül nem szeret, vagy nem tud 
játszani ; még nagyobb kivétel, aki 
kényszerítene valakit rá, hogy mellette 
gibiceljen ; — de azért bárhogy le
gyen is a dolog, gibic mindig volt, 
mindig van és mindig lesz. Még akkor 
is lesz, ha a gibicadót bevezetik, mert 
az az élvezet, mely e szórakozással jár, 
az az izgalom, mely a legtöbb gibicet 
bizsergeti, sok esetben ugyanolyan mé
retű mint magáé a játékosé, bár a do
log komoly része az utóbbit érinti.

De hogy is ne volna kibic a világon, 
kivált annál a felséges kalábernál, mely 
az utóbbi pár évtized óta oly magas tö 
kélyre emelkedett, hogy a rádió meg a 
hangos film csak olyan kismiska hozzá 
képest ! Hol van már a régi felsős, 
vagy zsidós kaláber? mi a vete
ránok ártatlan veszekedős tarokkja, 
melyet egész életen át sem lehet meg
tanulni? Mik ezek a mindig változatos 
és százféle eshetőségü alsós kaláberhez 
képest, hol a kis és nagy bemondások, 
valamint ezek kontrái, rekontrág gye
rünk és konlragyerünkjei egymással 
összebogozódott szövevényeiben csak
nem a szétpattanásig feszül úgy a játé
kos mint a gib'c idegzete! Hát még 
olyan társaságokban, hol az a szokás, 
hogy mikor a játszmának vége van s 
azt mondja az egyik : olvassunk ! a
másik azt feleli: kontra-olvassunk ! — 
sőt rekontra-olvassunk! — hol van en
nek a vége?! Ugyan hol van még egy 
ilyen játék a világon? Mi lehet ennél 
tökéletesebb s hol lehet olyan harsogó 
kacagásokat hallani, mint egy sikerült 
kaláber-trükk végén, melynek résztvevői 
mindnyájan művészek s mindnyájan

úriemberek ? 1 Én azt hiszem, hogy 
Nobel, ha a túlvilágról látja a kaláb- 
riász eme fejlődését és tökéletesedését, 
szemére hányhatja magának, hogy gaz
dag dijainak megállapításakor oly köny- 
nyelmüen megfeledkezett a kaláber to
vábbfejlesztőiről. Hiszen ez a játék is 
hozzájárul az általános emberiség boi- 
dogitásához; hiszen akik ezt játsszák, 
nem lehetnek boldogtalanok, mikor még 
a kibicek is boldogan mulatnak mel
lettük.

De visszatérve tárgyamhoz, a játékos 
szemében kétféle kibic van : kellemet
len és kevésbbé kellemetlen. E fokoza
toknál jobb kalkulussal gibicet nem 
szokás osztályozni.

Vannak kibicek, akik soha nem ját
szanak s vannak olyanok, akik (játszó
társak hiányában) néha gibicelni kény
telenek. Az ilyen esetek nagy elégtételt 
szolgáltatnak a „csakgibicek" osztályá
nak. Ilyenkor látni, mily önmegtartóz
tatást kell kifejteniök, elszenvedniök 
szegény állandó gibiceknek, hogy be
tartsák azt a világszerte általános kár
tyaszabályt, mely a mi nyelvünkre se 
fordítható le udvariasabb kifejezéssel, 
mint igy: a kibic fogja be száját!... 
Igen, ilyenkor látni meg, milyen rossz 
gibic az, aki különben csak játszani 
szokott, aki, mikor játszik, a gibic min
den fajtáját gyűlöli, szidja ; — mikor 
pedig maga kénytelen gibicelni, rosz- 
szabb a legrosszabb gibicnél. Nem 
elégszik meg azzal, hogy mindig bele
szól a bemenetelbe, a kicsiből kimon
dandó vállalatokba, a nagyból kifejlődő 
újabb bemondásokba, — de ha rá nem 
hallgat a játékos, dühös lesz, felugrál, 
a játék folyamán érthetetlen hangokat 
mormol, vagy néma gesztusokat csinál, 
a saját combjait csapkodja, a parti vé
gén pedig a játékost leszamarazza. Ha 
ez nyert, azért szidja, hogy miért nem 
mondta be ezt, vagy azt a figurát már 
kicsiből; ha megbukott, hogy miéit 
nem aduzott hamarább, vagy mért saj
nálta azt a szóló töktizest feláldozni, 
hiszen úgy se tehette a kalapja mellé ! 
és igy tovább. Ilyen agresszív kibicelést 
látva, a szerény állandó gibicek csen
desen megsimogatják a mellüket s jól
eső megnyugvással állapítják meg ma
gukról, hogy ők talán mégis elszivlel- 
hetőbben kellemetlen alakok lehetnek a 
játékosok szemében, mint az ilyen. Oh, 
a szelíd gibicek igy nem mernek visel
kedni ! Szorongó érzéssel követik játé
kosuk betlivállalatát, ha annak kezében 
egy-két koczkázatos kártya alkalmat
lankodik ; ha a hiányzó színből történt 
hívásra egy-egy alsót, vagy ilyesmit az 
odadobhat. Ilyenkor szinte hangosan
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feliélekzik ő is ; de látni azt a kétség- 
beeső megdöbbenést, mely a vörösre 
váló gibicarcról sugárzik, mikor játékosa 
az utolsó hívásnál egy nyolcassal elbu
kik, mondom, ezt a hatást látni s a 
gibicen is sajnálkozást érezni, teljesen 
egy dolog.

Szenzációsabb játékok után a vita 
rendesen megindul afelett, hogy a já 
ték egyik-másik mozzanatát töviről 
hegyire megbírálják. Ilyenkor az ellen
felek is nagyszerű tanácsokat adnak az 
elbukottnak arra nézve, mit hogyan kel
lett volna csinálnia — de hiába, késő 
eső után a köpenyeg. Az ilyen vitában 
aztán, mely néha a következő játékba 
is belenyúl, a bátrabb gibicek is részt 
vesznek s itt érvényesítik tudásukat, itt 
mutatják meg értéküket; itt van alkal
muk hatással lenni játékosukra, hogy 
ez játékja közben valami bolondságot 
ne csináljon, — mert ott a gibic a főfő 
kritikus, aki kegyetlen szigorral meg
állapítja : tud-e játszani, vagy nem.
Már pedig játszani, jól játszani, illik is, 
kötelesség is. Néha életbevágó kelléke 
az embernek, mire példa ez a példa. 
Egy apától valaki azt kérdezte : miért 
ment szét a jegyesség leánya és vőle
génye között? Az apa azt felelte, azért, 
mert nem tud kártyázni. — Hiszen 
örülni kellene ezen — jegyzi meg a 
kérdező. — Örülnék, mondja az apa, 
na nem kártyázna, de mindig kártyázik.

A játékos leghüvösebben azt a gibi- 
et fogadja, amelyikkel különben minden 
íap kártyázni szokott, de ma valami 
)knál fogva nem játszhatik. Az ilyen 
gibic nagy béka az ő gyomrában. Tudja 
róla, hogy ez az ember, aki az ő játék- 
szokásait, fortélyait, kombinációit már 
rég idő óta ismeri a nélkül, hogy kár
tyájából csak egyet is lásson — mek
kora megvilágításhoz jut most, mikor 
nemcsak mipd a kilenc kártyát, de még 
a letett négyest is láthatja. Gondolat
nak is borzasztó, hogy egy mindenna
pos ellenfél szabadon belenézhessen a 
másiknak sztratégikai tervezéseibe s sza 
bad látnia, hogy ez bizony néha mi
lyen gyenge kártyára bemegy, bemondja 
a iegvaiószinütlenebb abszolútot, uhut, 
nitimót és meg is csinálja ; — máskor 
meg a jónak Ígérkező lapok mellett is 
paszol. Rettenetes az ilyen gibic meg
törése !

Mennyivel kényelmesebbek azok, akik 
iegalább is csak úgy látszólagosan ér
dektelenül nézik a játékot ma az egyik, 
holnap a másik játékos mellett. Milyen 
szerények s gyöngédek ezek ! Hogy ud
variasadnak, kedveskednek, hogy va
lami hasznukat vegyék. Gyufával, hamu
tálkával szolgálnak kéretlenül, köszöne
tét sem várva (igaz, hogy nem is kap
nak), öntenek a pohárba bort vagy vizet, 
odaintik a pincért vagy csengetnek érte, 
ha a szivaros fiút látják, megkérdik a 
játékost, nehivják-e oda? És igy tovább 
ás igy tovább. Szóval igyekeznek meg
hálálni azt a mulatságot, amit ilyen ju
tányosán érnek el, mert hiszen a játékos 
is annyiféle, ahány van. Akadt már köz
tük olyan keményszívű is, aki a gibic 
előtt kategorikusan kifejezte, hogy a 
maga pénzéért csak maga akar mulatni. 
Honnan tudhassa tehát szegény gibic, 
hogy kiben milyen szív dobog? Talán 
ezért is olyan méla és bátortalan a leg
többje. Ezért hallgatnak, ezért figyel- 
meskednek apró szolgálataikkal.

De amellett vannak játékosok, akik 
babonásak s bizonyos gibicek mellett 
határozottan, fizikai rosszulétet éreznek 
s nem is mérsékelik magukat annak 
fülehallatára ilyen megjegyzésekkel il
letni, jön már vagy csakhogy elment 
már. Ezzel szemben némelyik gibicnek 
(mert ezek közt is vannak babonásak) 
az a szokása, hogy ha látja, hogy já
tékosa, ki mellett hosszasabban ült már, 
állandóan vészit, kapja magát s kímé
letből más mellé ül. (El lehet gondolni, 
milyen örömmel fogadja ezt az a má
sik, kivált ha az is babonás.) Egy ilyen 
tapintatos öreg úrral történt meg egy
szer az az eset, hogy mikor játékosa 
felvette a talont, mely az előző nagy 
bemondásokat úgyszólván tönkretette, 
nem tudván meglepetésében magán ural
kodni, elszisszentette magát, mire az 
ellenfelek felneszelvén, ugyancsak elver
ték a port a bemenőn, ki vagy húsz 
koronát fizetvén, az öreg urra való te
kintetből csupán csak ezzel a sóhajtás
sal enyhített a leikén : No, ez a szisz- 
szentés nekem drága volt!

A gibicek hűsége, ragaszkodása azok
hoz, akik mellett ülni szoktak, példátlan.

Ha valamelyik nap nem gibicelhetnek 
ugyanannak a játékosnak, nem érzik 
jól magukat. Ha az beteg vagy más ok
nál fogva akadályozva van a megjele
nésben, részvéttel vagy nyugtalankodva 
várják a viszontlátás napját. Ha ez el
jött, láthatóan nagyon boldogok. Kikér
dezik részletesen az akadály mivoltát, 
sajnálkoznak rajta s örülnek elmúlásán.

A gibiceknek a játékok menetére irány
zott figyelmük, éberségük, érdeklődésük 
felér a játékosokéval, sőt néha túl is 
haiadja azt. Néha túl még az illem ha
tárain is, mire példa az a régi adoma,

melyet a fiatal olvasó számára ideigtatok, 
be is fejezvén ezzel ezt a kis termé
szetrajzomat.

Kiosztották a hat kártyái s meiié a 
gyönyörű sibert, az alsót a kilencessel. 
Áz első és második paszolt, a harmadik 
előtt még megnézetlenül fekszik a hat 
kártya, mikor hirtelen szivszélhüdés kö
vetkeztében a székről lefordul és meg
hal. Az általános elrémülést el lehet 
képzelni. Felemelik, elviszik, gibice pe
dig hozzányúl az érintetlenül maradt hat 
kártyához s megnézi, nincs-e köztük a 
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A  társasélet követelményei.
(Beszélgetés és hallgatás művészete.)

Irta : SZABÓ iSTVÁN ANDOR.

A beszélgetés és hallgatás művészetét 
bizonyos mértékben mindenkinek el kell 
sajátítania, aki társaséletet óhajt élni.

A társaságnak a lelke a jó elbeszélő. 
Mme Maintenon, mikor még első há
zassága idején szerény viszonyok közt 
élt, egyszer vacsorára marasztotta ven
dégeit. Szolgája azt súgta neki :

— Úrnőm, még egy históriát mond
jon el, akkor a vendégek nem veszik 
észre, hogy csak hús van vacsorára.

Az is fontos, hogy mit hogyan mon
dunk el. Snefra, egyiptomi király egy
szer azt álmodta, hogy minden foga ki
hullt. Álomfejtője ezt igy magyarázta :

— Jaj neked ! Minden rokonod el fog 
pusztulni szemed láttára.

Erre megharagudott a király, megve
rette az álomfejtőt és egy másikat hi
vatott. Ez igy beszélt:

— Szerencséd van, nagy király ! Min
den rokonodat túl fogod élni !

A király megjutalmazta az álomfejtőt, 
bár ugyanazt mondta, mint az első, de 
szép szavak köntösébe tudta mondani- 

I valóját öltöztetni.
Aki jó társalgó akar lenni, tisztában 

kell lennie a nyelvtannal, jó Íróktól so
kat keli olvasni : heiyes kiejtésre kell 
törekednie anélkül, hogy kiabálna. Kel
lemes hangorgánumot nem tud magára 
erőltetni az, aki enrek híjával van, de 
a hanghordozásban megmutathatja jó 
Ízlését. A nyelvjárási sajátosságokról és 
a beszédet kisérő heves taglejtésről le 
kell szoknia ; az idegen szókat lehetőleg 
kerülnie keil és legalább egy világnyel
vet tanácsos megtanulnia. Hogy ez me
lyik legyen, sem illem, sem divat kér
dése, hanem a célszerűségé, ami kinek- 
kinek társadalmi helyzete és fogíalko- 
kozása szerint változik. A nyelvek tu
dása egymagában még nem ad művelt
séget ; inkább csak eszköz a műveltség 
megszerzésére. Társaságban, ha csak 
lehet, ne beszéljünk olyan nyelven, me
lyet a jelenlevők közül valaki nem ért. 
Bármilyen kitünően is beszélünk vala
mely nyelvet, másokat hibás kiejtéseikre 
társaságban nem figyelmeztethetünk.

Ha el akarunk valamit mondani, ne 
terjeszkedjünk ki lényegtelen aprósá
gokra. A müveit ember kevés szóval 
sokat mond, előadása élénk, kifejezései 
válogatottak. Mindent elmondani, ami 
odatartozik, de semmi mást ; ez az 
igazi ékesszólás.

Minden témáról csak addig beszélge
tünk, mig az a hallgatóságot leköti. Aki 
a társaságban kimerítően akarna vala
mit megtárgyalni, az előbb a hallgató
ság türelmét merítené ki, — mondja 
Wilde Oszkár.

A rövid igen-t és nem-et lehetőleg 
kerülni kell. A kérdésekre egyhangú 
feleletek adása lehetetlenné teszi a tár
salgást.

Magasranguakhoz beszélgetés közben 
se intézzünk kérdést.

A közbeszólástól tartózkodnia kell 
még akkor is, ha igy akarnók azt kér
dezni : — Bocsáss meg félbeszakítok !... 
Az ellentmondástól szintén, még akkor 
is, ha az illetőnek nincs igaza. Kivétel 
persze, ha hallgatásunkkal aláírnánk 
valami nevetséges túlzást, vagy olyas
valamit, amivel valakinek árthatnánk. 
Az ellentmondás ördöge minden gyer
mekben megvan ; a nevelés dolga, hogy 
leszoktassák erről. Aki nem tud nyel
vének parancsolni, ugyancsak ráfizethet. 
Gyakran kellett a kardnak rendbehozni 
azt, amit a nyelv elrontott. Horatius azt 
tanítja : ha azt mondod, amit akarsz, azt 
hallod, amit nem akarsz. — Van, aki 
még saját elveinek is ellentmond, ha 
mástól hallja. Az udvariatlan ellentmon

dás, durva cáfolás nagy illetlensége 
fiatalságunk neveletlen részének ; ezek 
mindent jobban tudnak, mindent azon
nal készek becsmérlő kritikával illetni. 
Azt gondolják, hogy nagyhangú kijelen
téseikkel sokat mondtak, pedig csak 
sokat beszéltek.

Beethoven jegyezte Maffei grófnő em
lékkönyvébe : egyesek kevés szóval so
kat, mások sok szóval keveset monda
nak. Hasonlítanak a két óramutatóhoz : 
egyik siet és csak a perceket, a másik 
lassan megy, de az órákat mutatja. Nem 
az a jó társalgó, aki sokat beszél, aki
től nem lehet szóhoz jutni ; hanem aki 
ügyesen beszéltet.

Sok embernek rossz szokása, hogy 
akkor is ad tanácsot, mikor nem is 
kérnek tőle. A széles látókörű ember 
tiszteli az ellenvéleményt és tanul be
lőle. A korlátolt nem ismer el más né
zetet, csak a magáét. Grazian mondja : 
minden ostoba szentül meg van győ
ződve, hogy minden szentül meggyőző
dött ember ostoba.

A társalgók egyik kellemetlen cso
portja : a vitatkozók. Ezek között az 
érintkezésnek valóságos utonáilői is 
vannak, kik a társalgást szó-csatává 
torzítják. Minél gyengébb az érvük, an 
nái erősebbet ütnek az öklükkel az 
asztalra. Az igazi tudásból származó 
szerénység hiányzik a vitatkozókból. Az 
iskola padjaiból kikerült kis hadnagy
tól senki sem veszi rossz néven, ha azt 
hirdeti, hogy a katonatiszt az első em
ber a világon, de az már komikus, mi
kor komoly ember is ebbe a hibába 
esik és ugyanazt hangoztatja a maga 
foglalkozásáról. Némelyik művész nem 
is tartaná magát művésznek, ha le nem 
nézné a kenyérkeresö pályákat. A leg
több pénzember megveti az esetleg ko- 
pottabb öltözetű tudóst és igy tovább.

Aki egy távollevőről nekünk rosszat 
mond, az ugyanígy fog beszélni rólunk 
is a hátunk mögött. Azok szoktak tob
zódni mások hibáinak felsorolásában, 
akik ugyanazon hibákban bővelkednek. 
A félmüveltek szórakozásában : a plety
kában soha se vegyünk részt, hanem 
ha már fültanui vagyunk, védjük meg a 
távollevőt. A megrágaimazoítról müveit 
ember úgy sem alkot magának addig 
Ítéletet, mig védekezését nem hallotta, 
vagy más módon bizonyságot nem 
szerzett az ügyben. A Talmud szerint 
hármat öl meg a rágalom : azt, aki ter
jeszti, aki elhiszi és akiről szól.

Szólásmódok, kifejezések szokásává 
lehetnek az embernek és akit nem fi
gyelmeztetnek e hibáira, nevetségessé 
lehet. Tanárnál ezt mindjárt észreveszi 
legszigorúbb kritikusa : a diák és azon
nal megszületik a tanár gúnyneve.

Vidékiektől gyárán halljuk a „bará
tom" megszólítást. Külföldi vicclapok 
ezt derüre-borura alkalmazzák a rajtunk 
gúnyolódó viccekben és bizony gyakran 
van igazuk. Stilisztikát nem tanult em
berek, de néha olyanok is, kik tanultak, 
képtelenek a legrövidebb eseményt vagy 
anekdotát előadni, a nélkül, hogy min
den mondatukat el ne ékíelenitenék ne
hány „hogy is hívják", „izé", „hát", 
„nohát", „azt mondja" (sőt: asszongya- 
hogyasszongyá)-val.

Túlzott gesztikuiáció és arcjáték rontja 
a hatást, es nevetséges. Teljesen fölös
leges és derültséget keltők a meggyőzés 
fokozására használt szólásmódok is. 
Akinek minden mondatában előfordul a 
nemde? ugyebár? tudja kérem? érti? 
mondom — az minden lehet, csak nem 
jó társalgó. A könnyen hevülő ifjúság 
ugyancsak nem fukarkodik a jelzőkkel. 
Szájukból „széditően" röpködnek a „pi-

ramidális", „kolosszális", „őrült", „ré
mes" és más eféle bombasztok. Olyan 
is sok van, aki folytonosan becsület
szavával dobálódzik. A becsületszó szent 
és nem arra való, hogy ha kell, ha nem, 
előráncigáljuk.

A levendulaillatu 70-es, 80-as évek
ben szigorú nénik jelenlétében lehetet
len volt kiejteni ilyen szókat: izzadság, 
lábszár, emésztés. Ma ezen már rég túl 
vagyunk és szabály, kogy kellő tapin
tattal és Ízléssel a legtöbb tárgyról, tu
dományos alapon pedig mindenről lehet 
társaságban beszélni.

Hogy miről beszéljünk? Mindenről, 
aminek általános érdekessége van. A 
nap eseményeiről, az irodalomról, mű
vészetről, színházról stb. Jóizíésü ember 
kerüli a kulisszatitkok hánytorgatását, 
a mindenáron való intimpistáskodást, 
még akkor is, ha valóban benfentes is 
bizonyos körökben. Színházi újságban 
kedvesek ezek az apróságok, de szalon
ban kirínak, mert pletykaságuk van.

Politika és vallás nem beszédtéma a 
társaságban és a kereskedő is helyesen 
teszi, hogy üzleti ügyeit nem a szalón- 
ban tárgyalja. A vadász ne sokat be
széljen vadászkalandjairól, a háziasz- 
szony tegye félre cselédügyeit. Régeb 
ben a drágaságról sem volt „elegáns" 
beszélni, ma azonban világjelenség, az 
egész társadalom veszedelme, mely el
len küzdeni minden ember érdeke. A 
küzdelem egyik legerősebb fegyvere, ha 
ismerjük a bajt, ha napirenden tartjuk 
és kicseréljük véleményünket. Sok jó 
ötlet születik társalgás közben és néha 
sokat segit a köznek.

Aki mindig az időjárásról beszél, azt 
a múlt században megmosolyogták, ma 
már csak unják.

Ne hozakodjunk elő azzal a történet
tel, melyet már egyszer elmondtunk.

Finomleikü ember kerül minden olyan 
szólást, melyet az egyik jelenlevő kelle
metlenül vonatkoztathatna magára.

Ha gyomrodat mindennél többre be
csülöd, érd be vele, hogy képzeleted 
röpködjön a kulináris élvezetek körül, 
de ne beszélj folyton eszemiszomról, 
bankett-menüről ! Operett-figura iesz 
különben belőled. Étkezésnél ne tár
gyaljunk étvágyrontó dolgokról. Sok or
vos el sem tudja képzelni, hogy asztal- 
társaiban milyen vegyes érzelmeket kel
tenek olykor nagyon is szakszerű elő
adásai.

Ha a beszélgetés művészet, nem ke- 
vésbbé az a hallgatás sem, pedig ren
desen azok nem tudnak hallgatni, kik 
a beszédhez sem értenek, vagy valami 
más okból kellemetlen őket hallgatni. 
Már a régi görögök azt tartották, hogy 
a nagy beszédvágy lelki üresség jele 
— Mikor hallgassunk? Mindig, mikor 
hallgatni arany és mikor az udvarias
ság úgy kívánja. Hallgatni keil, ha va
lakivel nem értünk egyet, de azzal, aki 
mondja, nem vitatkozhatunk. Hallgatni 
kell, ha olyasmiről van szó, a mihez 
nem értünk.

Hallgass, ha sikered van és hallgass 
akkor is, ha baj ért. Előbbi esetben 
irigyeket szerzel,' az utóbbiban kárör- 
vendőket. Hallgass, ha titkot bíztak rád, 
hallgass, ha haragszol! Ahol sok a szó, 
ott kevés a tett, — mondta gyakorta 
Széchenyi.

A nő rendesen beszédesebb mint a 
férfi, ezért a tanulatlan nő hamarább 
elárulja magát, mint az ostoba férfi. A 
férj egész napi távoliét után alig hoz 
haza valami elbeszélni valót, az asszony 
öt percre megy el otthonról és egy óra 
hosszat tud róla mesélni. Goethe epi
grammája szerint: aki beszél, már 
kezdi a tévedést.

No de elég ebből ennyi! Olvasóm 
méitán mondhatja, hogy nagy bőbeszé
dűséggel szálltam sikra a bőbeszédűség 
ellen.

Még csak a lármás temperamentum- 
tumról annyit, hogy nem okveslenül 
szükséges, hogy nyilvános éttermekben 
a hatodik asztalnál tiiő is végighallgas
sa beszélgetésünket.

Magyar gimnazisták
Vöröskereszt estélye.

A helybeli reáigimnázium magyar ta
gozatának növendékei folyó hó 19-én, 
szombaton este tartották meg a gimná
zium ez alkalomra színpaddal ellátott 
tornacsarnokában immár tradicionálissá 
vált karácsonyelőtti jótekonycélu esté
lyüket.
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Az estély ügyesen összeállított mű
sorát Korpás István ifjúsági elnök nyi
totta meg, aki megkapó szavakkal is
mertette a Vöröskereszt egyesület ne
mes céljait, humánus törekvéseit és 
kifejtette, hogy különösen a mai nehéz 
időkben van fokozott mértékben szük
ség az egyesület munkásságára, amely 
természetesen csak a társadalom meg
értő támogatása mellett képzelhető el.

A műsor főpontjai a kiválóan betanult 
s hatalmas előrehaladásról tanúskodó 
tornagyakorlatok voltak, amelyeket a 
leánynövendékek, valamint az alsó- és 
felsőosztályos tanulók külön csoportok
ban adtak elő a hálás publikum nagy 
tetszése mellett. Igen szépek voltak a 
legidősebb diákfiuk korlátgyakorlatai is, 
amelyeknek bemutatásánál különösen 
Madarász Pál, Braun Tibor, Szőnyey 
László és Horváth Elemér tetszettek.

Az egyes tornagyakorlatok között 
zongoraszámok és szavalatok tarkítot
ták a programmot. A bájos Faluba Márta 
Mécs Lászlónak „A királyfi három bá
nata" cimii költeményét interpretálta 
kedvesen, a nagyon tehetséges Gláser 
Valika pedig Kovács „Anyám" cimü 
versével brillírozott. Szokolay Dóri és 
Fábián Melinda, az átlagos nívót mesz- 
sze túlszárnyaló két kitűnő zongorista, 
egy diákmelódiákból összeállított poí- 
pouriet adtak elő nagy hatás mellett. 
Smál Baba pedig egy magyar motivumu 
zongoraszám kitűnő előadásával adta 
újabb tanujelét nem mindennapos te
hetségének. Ugyancsak Smál Baba, to
vábbá Harikó Erzsébet tanárnő látták el 
a tornagyakorlatokhoz szükséges zon- 
gorakiséretet is kifogástalanul.

Az estély megrendezéséért, valamint 
a kiválóan megválasztott gyakorlatok 
precíz betanításáért az egyesület elnökét, 
Mándy Antal tornatanárt illeti dicséret 
és legteljesebb elismerés. — Az estély 
programmja és rendezőségének dicsére
tes ambíciója megérdemelte volna vá
rosunk közönségének nagyobb mérték
ben megnyilvánuló érdeklődését.

Csibi.

Lovag Freystádtlor pasa
ha megjelent a Váci-uccán, felfelé pö
dört feketére festett bajuszával, külö
nös karimáju kalapjával és hosszú fel
öltőjében, feltűnést keltett még a mai, 
szenzációkkal különösen megbélelt na
pokon is. Zárkózott különc a pasa s 
mikor délelőttönként ott lebzseltünk 
magunk is a kigyó-uccai Apostolok kö
rül, vagy a Gizella téren vártunk egy 
hölgyet: a küiöncségnek és a merev 
exkluzivitásnak kijáró szempillantások
kal illettük a pasát, aki azért volt pasa, 
mert háború előtt valami török, \agy 
egyiptomi konzuiságot vállalt. Volt hozzá 
tenger pénze, pénzéhez birtoka, istállója, 
versenyparipája és gyönyörű emeletes 
palotája a csendes Muzeum uccában.

A különös férfiú, aki német lovag is, 
meg pasa is volt, tehát a békebeli rr.él- 
tóságos cim is kijárt neki, fogalom volt 
Pesten s némely ember szerint olyan 
régi ő a belvárosi uccákban, mint akár 
a szervita-téri templom.

Ha ebben volt egy kis túlzás is, az 
mindenesetre megmutatkozott benne, 
hogy a lovag nagyon tudta az érdek
lődést és a kíváncsiságot fenntartani s 
olykor ügyesen hallatott is magáról.

A lovag különc ember volt mindig is, 
bezárkózva élt palotájában s hány ki
váncsi akadt, aki ennek a palotának 
belsejét, titkát felfedni szerette volna. 
Dehát a palotába rendes halandónak 
bejárása nem volt s aki mégis bejutha
tott, az a sok komornyik, inas, személyi 
titkár között vajmi nehezen érhetett a 
méltóságos pasa szine elé.

Most azt hallom, hogy szabad bejárás 
lett a palotába. Boldog, boldogtalan 
taposhatta a szőnyegeket és a tükrös 
termekben gyönyörködhetett minden ár
verési hiéna.

A lovag ugyanis gondolt egyet és el- 
árvereztette a palotáját. Sok-sok ezer 
pengőt kért érte, százhatvanezret, de 
nem akadt vásárló a mai ínséges időkben.

Hogy megvigasztalódj, olvasó, — a 
pasa nem szegényedett le teljesen, csak 
ő is összébbhuzódott s kivonult egy 
budai kis villába, redukálta igényeit, 
húsz terem helyett csak tízben fog lakni 
s két titkár helyett egyet tart. A tejbe 
azért marad mit aprítani.

Ez sajnálattal tölt el. — Ne legyünk

önzők, örüljünk, hogy van még ember, 
akinek huszszobás lakosztályok jutnak 
s volt valami vigasztaló, reményteljes 
abban, hogy élnek visszavonult emberek, 
akiknek minden körülmények között 
jól megy.

S lám, a pasa is összehuzódott.
Mert nem az rendit meg, ha Kovács 

Péter adóhivatali ellenőr asztalára ke
vesebb hús jut és Kis Péter eggyel ke
vesebb cipőfűzőt vásárol, hanem az a 
különös, hogy a pasa huszszobából tiz- 
szobába költözik és eladja fölös holmiját.

Részemről nagyon sajnálom a pasát, 
úgyis, mint lovagot.

Egy lovaggal kevesebb lesz s ez bánt. 
Lovagok, pasák, mandarinok, nagyherce
gek és bojárok : itt valami nem stimmel.

Szomhathy Viktor.

100 község villamosítva 
Középszlovenszkón.

Folyó hó 5-én a Léva közelében fekvő 
Rybník község rendkívüli ünnepélynek 
volt tanúja. Ugyanis a Középszlovenszkói 
Villamosmüvek R. T. cég ezen község 
villamosifásával elérte a 100. sorszámot 
és ezen kulturális és gazdasági szem
pontból oly fontos esemélyt ünnepéllyel 
kötötte egybe.

Az iskola épülete előtt egybegyült 
vendégeket, úgy mint az országos elnök 
helyettesét, a Földművelési tanács ki
küldöttjét, a levicei, nová-banai és Ze- 
liezovcei kerületi főnököket, a Délszlo- 
venszkói Villamosmüvek R. T. és a köz
ség villamos hálózatát épitő cég meg- 
bizottaii, továbbá a környékbeli községek 
jegyzőit és biráit és még más vendégeket 
Szomolányi mérnök üdvözölte és rövid 
szóval elmondta az ünnepély célját, mire 
felkérte a község biráját, hogy a községi 
közvilágítási hálózatát kapcsolja be és 
azt gondjaiba átvegye. Az iskola épüle
tére felszerelt kapcsoló megnyomása ál
tal üzembe lett helyezve 25. drb. égő 
körülbelül 5000 watt fényerővel, köztük 
3 drb. reflektor és az egész község, va
lamint a templom épülete fényárban 
úszott.

Ezen aktus uíán a Középszlovenszkói 
Villamosmüvek R. T. igazgatója, Zimmer- 
mann főmérnök szivélyes szavakkal üd
vözölte az egybegyült vendégeket, kö
szönetét mondott fáradozásukért és 
együttműködésükért, amelyben a vállalat 
vezetőit Köztpsziovenszkó viiiamositása 
körül kifejtett nehéz feladatukban támo
gatták és kérie őket, hogy ezen jóindu
latot továbbra is tartsák meg.

Erre dr. Zoét’ák J., lévai kerületi fő
nök, mint az országos elnök helyettese 
mondott beszédet. Kifejezést adott afö
lötti örömének, hogy ezen ünnepély az 
ő kerületébe taitczó községben játszó
dott le. Méitatla a villamosítás fontos
ságát gazdasági és kulturális szempont 
bói és lámutatott arra, milyen haladás 
történt e téren az államfordulat óta a 
lévai kerületben. Buzdította a lakosságot, 
hogy a kultúra ezen modern vívmányát 
a iegnagyobb mértékben használja ki 
és vegye igénybe az állam által e célra 
nyújtott segítséget.

Ezen beszéde végeztével kisorsoltak 
10 dib. villamosvasalót azon lakosok 
között, akinéi már kész volt a villamos- 
vezeték.

A kisebb megvendégelés folyamán 
néhány figyelemreméltó beszéd hangzott 
el. Így Rybník község nevében Uicc 
főjegyző üdvözölte az egybegyült ven
dégsereget.

Szomolányi mérnök terjediImesen fej
tegette a rendszeres villamosítás fon
tosságát az állam energiai önállósága, 
valamint a kül- és belföldi kereskede
lem szempontjából, úgyszintén gazdasági 
szempontból. Továbbá kifejtette, hogy a 
rendszeres villamosításnak milyen nagy 
befolyása van a hazai munkapiac kiszé
lesítésére.

Fejtegette, hogy milyen fontos az, hogy 
a villamosítás érdekében az egyes hi
vatalos tényezők együttműködjenek.Ezek 
után rövidesen rámutatott a Középszlo
venszkói Villamosmüvek R. T. által a 
rendszeres villamositás terén elért ered
ményre, még pedig kiépült 750 km. 
hosszú 22.0C0 volt feszültségű távvezeték, 
melyet 10 elektromos erőmű táplál. A 
Stredo 60 gyárat és egyéb iparvállalatot 
lát el elektromos energiával, továbbá 
80 nagyfogyasztót és 17.000 kisfogyasztót. 
A termelés 18,000.060 kilowattóra és a

transzformátoro kkapcsoló értéke 15.000 
kVA.

Az árammal ellátott városok és köz
ségek lakosainak száma 200.000-nél több.

A kerületi választmány nevében Tvaro- 
2ek E. mondott beszédet és azon óha
jának adott kifejezést, hogy a villamos
ság előnyeit minél több polgár élvezze 
és hogy az áram ára minél olcsóbb le
gyen.

Kisebb kiállítás keretén belül bemu
tatták és megmagyarázták a lakosságnak, 
hogy milyen munkamegtakarítás és ké
nyelmet jelent a villamosság bevezetése 
a háztartásban.

Rybník község, mely a 100. sorszámot 
nyerte, bizonyára soká fog emlékezni 
erre az ünnepélyre és igyekezni fog, 
hogy villamositás szempontjából a többi 
községnek mintaképe legyen.

Vidéki előfizetőinkhez
azon tiszteletteljes kéréssel fordu
lunk, hogy a külön levélben kimuta
tott hátralékos előfizetési dijakat a 
levélhez mellékelt cheque befizető 
lapon mielőbb beküldeni szívesked
jenek, hogy a magyarság érdek- 
védelmét szolgáló lapunk megjelen
tetésével járó kötelezettségeinknek 
eleget tehessünk.

A kiadóhivatal.

H ÍR E K
Karácsonyfa

szúrós tüieveiei között búbról a kezem s 
a fenyő széttáruit gallykarjait megrakom 
százféle jóval, feldíszítem aranyos dióval, 
ezüstpapirldnccal, színes viaszgyerlya- 
fényben szertebomlott, villogó, selymes an
gyalhajjal. Lábához halmozom az élet 
kincsesládájának minden drágaságát, lel
kem vitrinjének sok-sok ragyogó ékkövét.
„ Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pász
torok1'... zeng a bekopogtatott betleheme- 
sek éneke s közéjük furakodva, a gon
dolat szárnyára emelem karácsonyfámat 
s odateszem a rám várók asztalára, a 
futó sóhajok száguldásában hozzám jöt
tek mosoiymeieges szobájába. Örömet hir
detni, boldogságról mesélni dúdoló kályha- 
tüz fényénél s bevilágítani a kétségek \ 
hitetöiő sötétségébe. A szeretetaáta óján- \ 
dákokat szétosztom a szerettek között s 
boldogságuk mosolya melleit virrosztva 
várom a nagy Szeretet jövetelére konduló 
éjféli harongszót, karácsony estéjén...

... Karácsony hangulata sarjadzik szi
vünk érzéseket termelő ielevényében s 
lelkünk kertjében a Jóság és Szeretet il
latos virágának bimbója pattan.

A biblia szent könyvében megirt nagy 
eseményt uj életre kelti ez emlékezés és 
a betlehemi kisded jászolybolcsójéhez za
rándokolunk hitet acélozni.

A Jóság és Szeretet annyi megpróbál
tatásban meglépett, megrendült, kivesző 
hitét, tövisek szúrásától sajgó, bánatos 
szivünket gyógyításra visszük Hozzá, a 
bűnök Megváltójához, a sebek Orvosához, 
a jóság Eszményéhez, a szeretet Hirde
tőjéhez.

Köszöntjük karácsony ünnepének annyi 
szomorú hétköznap után ránk virradó 
örömös napját s kívánunk boldog ünne
peket a jóságban jóknak, a szeretetben 
szeretőknek, a hitben hívőknek, mind 
annyiotoknak, ti bdnatosarcu, szenvedő 
lelkű emberek.

S K í és összes 
sportcikkek

nagy választékban

„OLYMPI A“
s po r tszaküz le t  
R imaszombat .

Esküvő. Rosenthal Ella Nyustya és 
Áldor Lajos Pozsony vasárnap f. hó
27-én d. u. 1 órakor helyben, Vasúti-u. 
11. Horovitz-fcle házban tartják meg 
egybekelési ünnepélyüket, amelyhez jó
barátaikat és ismerőseiket ezúton meg
hívják.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet 
hangversenye. A Polgári Olvasóegylet 
kebelében működő Magyar Dalárda 
1932. február 6-án, szombaton este 1/i 9 
órai kezdettel tartja meg szezonnyitó 
hangversenyét a Polgári Olvasókör dísz
termében. Amidőn felhívjuk városunk 
közönségének figyelmét ezen hangver

senyre, kifejezést keii adnunk azon

örömünknek, hogy Rimaszombat város 
dal és zenekedvelő közönségének újból 
alkalma lesz saját városának dalárdájá
ban gyönyörködni. Ezen hangverseny 
régi hiányt pótol, és a serény próbák 
biztossá teszik, hogy ezen hangverseny
en igazi' műélvezetben' lesz része Ri
maszombat város magyar dalt és zenét 
kedvelő közönségének.

A várgedei evangélikus lelkészvá
lasztás, mely a folyó hó 20-iki közgyű
lésnek képezte volna tárgyát, a hivány 
össze nem állithatása miatt egyelőre 
elmaradt. W**-

A. Kereskedelmi Testület’ Szilvesz
ter-estélye. A Kereskedelmi Testület 
ezidén is megrendezi saját helyiségeiben 
szokásos Szilveszter-estélyét, melyre a 
közönség szórakoztatására érdekes prog
rammot készít elő a rendezőség. Ismerve 
a testületi Szilveszter-estélyek meleg, 
családias hangulatát, a közönségnek al
kalma lesz, hogy pár órára kiragadja 
magát a krizises, gondokkal teljes, ne
héz életből s gondtalan szórakozás kö
zepette lépjen át az újévbe. Az estély 
esíe fél 9 órakor kezdődik.

Köszönetnyilvánítás. A szeretet ka
rácsonyi fényt árasztott kedves ottho 
nunkba, mikor a sok kicsi gyermek, 
serdült és öreg összegyűlt, hogy kapjon 
meleg cipőt vagy ruhát. — Szállt az 
ima, ének föl a Mindenhatóhoz, aki le
hetővé tette számunkra az adakozást. 
Adott könyörületes embertestvéreket, 
kik e nehéz anyagi világban adtak jó 
szívvel a kevésből is sokat, megértvén, 
hogy a szeretet a legnagyobb paran
csolat. — Áradjon ki a karácsonyi fény 
minden segitő Testvérünkre. Világítson 
be minden léiekbe a legnagyobb, leg
szentebb világosság, az Ür Jézus maga 
és tegye megáldottá, gazdaggá Mind
nyájuk számára a Karácsonyt! Hálás 
szeretettel ezt kívánja az

Evang. Leánykor.
Köszönetnyilvánítás. A helybeli ma

gyar állami elemi leány és fiúiskola 
igazgatói, úgy a maguk, mint a szülői 
értekezlet vezetősége nevében is köszö
netét mondanak a város összes kereske
dőinek, akik a fenti két iskola által meg
rendezett karácsonyi ünnepély alkalmból 
a karácsonyfa díszítéséhez cukorkákkal s 
a szegény gyermekek felruházásához 
bármilyen arányban ajándékozásukkal 
hozzájárultak. Egy egy bánatos könnyet 
törültek le a szenvedő és nincstelen ár
vák szeméből azok is, akik talán magok 
is megéreziék a mai nehéz gazdasági 
időkben a nyújtott ajándékot, de adtak 
s lehet mondani kivétel nélkül siettek a 
nemes cél 'érdekében segítségükre. Az 
Isten áldja meg a nemes szivü adako
zókat. Amiért ember csak hálás szava
kat mondhat.

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

A vonatok indulásának uj jelzése.
A vasuíügyi minisztérium rendelete sze
rint január hó 1 -ével a személyszállító 
vonatoknál az eddig szokásos síp és 
trombita jel, a mely a vonat tényleges 
indulását jelezte, el fog maradni. Ennek 
helyébe a vonatot indító vasúti forgalmi 
szolgálattevő tisztviselő a rendszerinti 
indulási időben a vonat felé fordított 
kézi jelzőtárcsával ad jelt az indulásra, 
tehát sem a vonat, sem a mozdonyve
zető semminemű jelt nem ad az indu
lásra, hanem egyszerűen a mozdony- 
vezető a vonatot elindítja. Este a jelző
tárcsa villanyvilágítással van ellátva s 
ezzel jelzik az indulást. Ezt közölve, 
értesítjük az utazó közönséget, hogy a 
vonatokba mindig lehetőleg idejébe 
szálljon be, mert ellenkező esetben na
gyon könnyen megtörténhet, hogy a 
vonatról lemarad.

Balesetet okozott a talált revolver.
Puskás József dernői bányász ez év 
májusában, amikor pajtása, Lach István 
rövid katonai szabadságon volt odahaza, 
egy revolvert talált az országúton és 
azt boldogan mutogatta barátjának, mint 
aki szakértője a fegyvereknek. Babráiás 
közben az idegen fegyver elsült és a 
lövedék Lach Istvánt combon találta, 
úgy hogy a súlyosan sérült fiatalembert 
a rozsnyói kórházba kellett számtani. 
Puskás ellen súlyos testi sértés címén 
eljárás indult s a rimaszombati kerületi 
bíróság Foukal tanácsa a vádbeli cse
lekmény elkövetésében bűnösnek is 
mondotta ki és ezért 200 korona pénz- 
büntetésre elitélte.
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A Karitasz egyesület karácsonyi 
előadása. Folyó hó 19-én este teljes 
siker jegyében zajlóit le a Karitasz 
egyesület karácsonyi előadása a sze
gény gyermekek felsegélyezésének cél
jára. — A Kath. Olvasóegylet nagyter
mét ez alkalommal szépszámú érdek
lődő közönség töltötte meg, mely mind
végig éber figyelemmel kisérte a válto
zatokban gazdag programmot. A beve
zető beszédet Dr. B á n y a y József hit
tanár, a Kath. Olvasóegylet elnöke mon
dotta, szívből köszöntve azokat, kik a 
mai válságos időben erejüket megha
ladó módon sietnek a nyomor enyhíté
sére. Majd két élőkép következett, mely 
alatt az énekkar karácsonyi melódiákat 
zengett Lévay János kántor vezetésével. 
Az élőképek rendezésében a két Stolcz 
nővér, Rosenberg Lotty és Nagy Mária 
fáradoztak. Sok tapsot aratott Szabó 
Bözsi, ki élénken, ügyes plasztikával 
interpretálta Sik Sándor alkalmi versét: 
Lux in tenebris. Ezután Kuhinka Irén 
lépett a pódiumra, ki megszokott elán
nal, sok kacaj közepette egy vig mono
lógot adott elő. Az előadás fénypontja 
a „Karácsonyi rege“ cimü színdarab le
játszása volt. A szereplők kivétel nélkül 
elsőrendű alakítást végeztek. Sövény- 
házy Manci, Lippa Piroska, Czagany 
Lujza, Katona Edóka, Schedlbauer Livia, 
Kandra Viola, Zemlényi Magda, továbbá 
az angyalok kedves játékukkal sok tap
sot arattak.

A helybeli magyar állami fiúiskola
szülői egyesülete folyó hó 21-én tar
totta meg karácsonyi ünnepélyét, mely 
alkalommal a 180 növendék közül 116 
gyermeket ruházott fel az egyesület.

A RPOS közgyűlése 1932 január hó 
3 án d. e. 10 órakor a Polgári Olvasó
kör tanácstermében tartatik meg.

Karácsonyfaünnepély. A helybeli kis
dedóvó intézetben folyó hó 20 án tartot
ták meg a szokásos karácsonyfaünne
pélyt, az apróságok nagy örömére. Az 
ünnepélyen nagyszámú közönség vett 
részt s gyönyörködött a kedves „Margit 
néni“ dirigálása mellett közreműködő 
kisdedek énekében, szavalatában, játé
kában.

Exhumálták az agyonvert rekenyei 
gazda holttestét. Hirt adtunk lapunk
ban annak idején arról a gyilkos me
rényletről, amely ez év julius 22-én 
játszódott le a Rudna és Rozsnyó kö
zötti országúton s amelynek áldozata 
Qencsi János 38 éves rekenyei gazda, 
anélkül, hogy egy pillanatra is eszmé
letre tért volna, másnap a rozsnyói kór
házban kiszenvedett. Az életveszélyesen 
sérült gazdát a járókelők találták meg 
az országút porában vérbefagyva s az 
első pillanatokban úgy látszott, hogy a 
szerencsétlenség talán autóelgázolás kö
vetkeztében történt. A megejtett bonco
lás részben igazolta ezt a feltevést s 
csak jóval később merült fel a gyilkos
ság gyanúja, amikor a csendőrség fi
gyelmét névtelen levél hivta fel a véres 
esemény részleteire. A megindult nyo
mozás során a gyanú Ciencsi János régi 
ellenségeire Gonosz István és Gonosz 
Lajos rekenyei legényekre hárult, akik 
azonban váltig hangoztatták ártatlansá
gukat és alibit is igazoltak, minélfogva 
szabadlábra kerültek. Később már egy 
szemtanú is jelentkezett a hatóságnál, 
aki eskü alatt vallotta, hogy elejétől 
végig akaratlan szemtanúja volt a gyil
kos merényletnek, titkát azonban a Go
nosz testvérek bosszújától félve, nem 
merte elárulni. A szemtanú állítása sze
rint a két testvér fejszékkel támadt régi 
haragosára s amikor Gencsi János össze
esett, otthagyták őt az országúton. A 
tanúvallomás és a boncolási jegyzőkönyv 
adatai közötti ellentmondás tisztázására 
az államügyészség intézkedésére a vizs
gálóbíró elrendelte a hulla exhumálását 
s ennek során a kiszállt bizottság két
séget kizáróan megállapította, hogy a ha
lálos sérüléseket valóban fejszecsapások 
okozták. Az exhumálás eredménye alap
ján a Gonosz testvéreket újból őrizetbe

G ö m ő r

vették s a vizsgálatot most az uj nyo
mokon továbbfolytatják. A gyilkossággal 
vádolt két fivér újabb kihallgatásuk al
kalmával is kereken kijelentették, hogy 
semmi részük nincs Gencsi János ha
lálában.

Ugy-e Szerkesztő ur,
nem haragszik meg rám, hogy nem tet
tem bélyeget a levelemre s igy Önnek 
kell büntetést fizetnie a postásnál ? De 
becsszavamra mondom Szerkesztő ur
nák, hogy az utolsó egykoronásomat is 
könyörtelenül elnyelte a piaci kávéház 
ördöngős masinája, aminél nagyobb 
svindli még nem került eddig ebbe a 
rimaparti metropolisba. Úgy van az ké
rem megfabrikálva, hogy mindig nagyon 
szép csendéletek festődnek ki rajta, de 
pénz csak nagyritkán jön vissza s ak
kor is csak egy igen csekély töredéke- 
annak, amit a szerencsétlen vállalkozó
szellemek behajigálnak. Én magam vol
tam szemtanúja annak, amikor az egyik 
prágai kávéházban tizenöt darab ugyan
ilyen gyártmányú automatát foglalt le 
a rendőrség és másnap megjelent a 
rendőrigazgató rendelet?, amely az ösz- 
szes ilynemű zsebmetsző-készülékeket 
örök időkre kitiltotta a főváros minden 
nyilvános helyiségéből. Hát ha Rima
szombatban minden újdonságát a nagy
városoknak máról-holnapra át szeretjük 
venni és rumbárói meg szekszepilről 
szoktunk csicseregni, akkor jó volna, 
ha Prága példáját követve, itt is azon
nal kitiltatnának a kávéházból most és 
mindörökre ezek az almás-cseresznyés 
masinák, amelyeknek egyetlen feladata 
az, hogy a nagyobbára fiatal emberek
ből áiló „versenyzők" egészheti kere
setét egy-két perc alatt elnyelje. A szí
nészeknek meg a munkanélkülieknek 
adjuk inkább azokat a koronákat, ame
lyeket ilyen könnyen és könnyelműen 
eldobunk magunktól. Elvégre mi is kul- 
turemberek vagyunk, ugy-e Szerkesztő 
ur ? Egy vakációzó főiskolás.

Kárpátegyesület rimavölgyi osz
tálya kedvező hóviszonyok esetén a 
karácsonyi ünnepek alatt rendezi meg
egy hetes sitanfolyamát kezdők részére, 
Frenyo Lajos professzor vezetésével. 
Miután a tanfolyam elvégzése nemcsak 
minden kezdő síelőnek, hanem azon 
haladóknak is ajánlatos, kik oktató nél
kül kezdtek hozzá a síeléshez, kívána
tos lenne, ha a Frenyo-féle kurzusra 
minél nagyobb számban jelentkeznének. 
Minden közelebbi felvilágosítás Keresik 
Lászlónál és az Olympia sportüzlet
ben nyerhető.

A színházi műsor pótlásául közöl
jük, hogy, a lapzárta után vett híradás 
szerint, december 28—29 én, hétfőn és 
kedden is a „Légy jó mindhalálig" megy, 
mig szerdán a „Kis szökevény" operett 
reprize. — Szilveszter estéjén a színtár
sulat nagy szilveszteri eiőadást tart, 
melynek során darabok, magánszámok 
varázsolnak hangulatos, vidám estét a 
nézőtérre. Aki jól akar mulatni, a szil
vesztert a színházban tölti, ahol a meg
lepetések egész sora várja a közönséget. 
Pénteken, újév napján két előadás. Dél
után mérsékelt helyárakkal az egyik 
nagysikerű operett kerül színre, este a 
„Fehér orgonák" rendkívül kedves és 
hangulatos, romantikus operett bemutató 
előadása. — Szombaton és vasárnap, ja
nuár 2-án és 3-án „Csodabár", az utóbbi 
évek sláger szenzációja.

A fagyhullám első gömöri áldozata. 
A hirtelen hidegre fordult időjárás be
inkasszálta első gömöri áldozatát. Szom
batra virradó hajnalban a Csehbrézó 
és Zlatnó közötti útszakaszon csonttá 
fagyva találtak rá a falubeliek Mikó 
Mária 70 éves gyengeelméjű csehbrézói 
lakosra, aki előző nap este távozott el 
lakásáról. A helyszínre előhívott dr. 
Altmann Móricz hatósági orvos a hullán 
küleröszak nyomait nem találta és a 
halál okául a fagyási állapított meg.

Öngyilkosság vagy bűntény ? Pén
teken kora hajnalban Murányhuta köz
ségben hivták ki dr. Freisinger Vilmos 
nagyrőczel orvost egy súlyos beteghez. 
A helyszínre kiérkező orvosnak már 
nem akadt más dolga, mint a beállott 
halált konstatálni, a hulla megvizsgálá
sakor azonban megdöbbenve állapította 
meg, hogy a koponya hátsó falán lö
véstől eredő hatalmas seb tátong. A 
halott Zsák Ferencz murányhutai lakos 
már nem tudott felvilágosítást adni a 
történtekről és közvetlen hozzátartozói 
sem tudták magyarázatát adni a titok

zatos halálesetnek. A jobblétre szende- 
rült idős férfi ágyában revolvert is ta
láltak, ami esetleg arra engedne követ
keztetni, hogy öngyilkosság esete forog 
fenn, az orvosi vélemény azonban nem 
zárja ki a bűntény lehetőségét sem és 
ezért az államügyészség intézkedésére 
szigorú vizsgálat indult meg a titokza
tos haláleset hátterének felderítésére.

Bolondok házába zárták a kisrőcei 
dráma hősét. Beszámoltunk a múlt hét 
folyamán arról a párját rikító családi 
drámáról, amelyet Zachar Pál kisrőcei 
30 éves amerikánus gazda követett el 
az álom szuggesztiv hatása alatt. Az 
elmeháborodott embert a csendőrök a 
nagymezei járásbíróságnak adták át, 
ahol orvosi megfigyelés alá vették s 
annak eredménye alapján Zachar Pált, 
mint közveszélyes elmebajost zártinté
zeti kezelés végett a rimaszombati köz
kórház elmeosztályára utalták be és 
egyúttal a bűnügyi eljárást beszüntették 
ellene.

Filmszínház. Folyó hó 25 én „La 
Venenova" cimü Gaumond-néma film 
nyitja meg a karácsonyheti műsort. 
Liana, cirkuszi trapezmüvésznő, másként 
„La Venenosa" kegyeiért a elown s az 
oroszlánszeliditőn kivül egy indiai her
ceg is versenyez. Lianáról úgy szól a le
genda, hogy, az a férfi, aki őt 
megcsókolja, a halál fia. Liana vesze
delmes kalandokba keveredik s tüne
ményes megmentésével egyidejűleg meg
szűnik a szerencsétlenséget hozó va
rázs is. A változatos események során 
idegfeszitő cirkuszi mutatványok is le
kötik a figyelmünket. Főszereplők: Ra- 
quel Meller, Georges Tourreil, Sylvio 
de Pedrelli stb.

Folyó hó 26-án „Madam sátán" cimü 
Metró hangos film következik. Bob és 
Angéla házassága az asszony hűvös vi
selkedése miatt nem a legboldogabb s 
e miatt a férj szórakozást keres s talál 
is egy táncosnőnél. Ez Angéla közö
nyösségét megtöri s az őt sértő viszony 
meghiúsítása iránti igyekezetében még 
jobban bonyolódik a helyzet. A lüktető 
jelenetek legizgatóbb epizódjai egy vi
harba jutott Zeppelinen folynak le, a 
melyről ejtő ernyőkön menekülnek.— 
Főszereplők : Kay Johnson, Reginaid
Denny, Liliian Roth és Roland Young.

Folyó hó 27-én „A marseillaise" cimü 
monumentális hangos film kerül sorra, 
mely a tragikus sorsú Mária Antoinette 
korából, az izzó forradalmi időszakból 
meríti tárgyát. — Bazin kormányelnök 
Marnay vendéglős leányát Máriát akarja 
nőül venni, de ez Bazin által nevelőül 
küldött Rouget iránt tápiái szereimet. 
A boldogan induló vizzonyukat azonban 
megzavarja a közben kitört forradalom, 
melyben Mária vezető szerephez jut s 
éppen a kapitánnyá lett Rouget lett 
megbízva Mária elfogatásával, aki nem 
tudta, hogy ez a nő azonos jegyesével. 
— A sors úgy hozta magával, hogy 
Rougot is a forradalmárokhoz csatlako
zott s a világraszóló események meg
hozták a várt megoldásokat. — A gi
gantikus méretekben felépített film ha
talmas arányaival és tarka tömegeivel 
maradéknélküli hatást vált ki. A fősze
repeket is neves művészek u. m. Laura 
la Plante és John Boles alkotják.

Folyó hó 28-án az ünnepi hangulat
hoz méltóan „Az igazság hirdetője" c. 
passiós film fejezi be a heti műsort. 
Ezen nagyszabású film, melynek felvé
telei a szent földön készültek s mely a 
Vatikánban is nagy elismerésben része
sült, a Megváltó életét és szenvedéseit 
van hivatva felejthetetlen s hatásos je
lenetekben ecsetelni, melyek mindenki
ben — kivétel nélkül — a legmélyebb 
benyomást keltik.

Betörők jártak a Szarvashegy egyik 
épületében. Keddre virradó éjjel isme
retlen tettesek két helyen is kibontot
ták a Bernáth-család szarvashegyi prés
házának oldalfalait és az épületben fel
halmozott szénát, bizonyára gyümölcs 
után kutatva, összeturták. Nincs kizárva, 
hogy a betörést hajléktalan csavargók 
követték el, hogy a magányosan álló 
épületben szálláshoz jussanak. A szöllő- 
birtokosság vagyonának őrzésével két 
pásztor van megbízva, ezek részére 
azonban a hatóságok minden intervenció 
ellenére sem voltak hajlandók fegyver- 
tartási engedélyeket kiadni, úgy hogy 
ezen érthetetlen intézkedésnek tudható 
be nagy mértékben a Szarvas és Nagy
hegy közbiztonsági viszonyainak lezül- 
lése.

Kinő APOLLO mozgó
Pénteken, dec. 25-én egy szenvedő asz- 

szony szerelmi drámája :
L a V e n e n o sa

Főszerepben: Raqtiel Meller, Warvick Ward.

Szombaton, dec. 26-án Metró beszélő nagy 
film angol nyelven :

M adam  s á tá n
F. Kay Johnson, Reginaid Denny, L. Roth.

Vasárnap, dec. 27-én angolul beszélő mil
lió dolláros nagy film :

M a r se ila ise
Főszerepben: Laura La Plante, John Boles.
Hétfőn, dec. 28-án fél 6 és 8 órakor, eset

leg vasárnap d. u. 3 órakor :
A z ig a z s á g  h ir d e tő je

Gyermekeknek engedélyezve. 
Szerdán, dec. 30-án nagy biinügyi film :

A  b e h a v a z o tt  dém on
F. Allene Ray, Walter Miller, T. London.

:  Y O Z Á R Y ,  Rimaszombat I ♦  ♦
X F e s t .  T is z t it .  M os. }
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦
♦ tetnek. ?
♦ Jutányos árak! |

Hurokra került egy notórius betörő.
A környéken történt betörések ügyében 
nyomozó nyustyai csendőrök az elmúlt 
szerdán egy gyanús alakot fogtak el, 
akiről kiderült, hogy Antal Pál 30 éves 
notórius betörővel azonos, akinek már 
sokszor volt dolga a hatóságokkal. A 
lefülelt betörő lakásán megejtett kuta
tás alkalmával tömérdek árut, cigarettát, 
italt, élelmiszert, íalpbőrt és más, két
ségtelenül lopásból származó hoimit ta
láltak, amelyeknek eredetére nézve a 
hurokra került gonosztevő minden fel
világosítást megtagadott. Átadták az 
államügyészségnek. Nincs kizárva, hogy 
a polomi, szirki és szalóczi szövetkezet 
kárára elkövetett betörések tettesét si
került a csendőrségnek kézrekeriteni 
Antal Pál személyében. A nyomozás to
vább folyik a bűntársak után.

Betörők jártak a szalóczi szövet
kezetben. Ismeretlen tettesek az elmúlt 
napokban kifosztották a szalóci fogyasz
tási szövetkezet üzlethelyiségét. A betö
rők, akik a vizsgálat megállapításai sze
rint hárman voltak, a nyitott kapun át 
hatoltak be a szövetkezeti épület udva
rára, majd az egyik ablak vasrostélyát 
felveszitve, bemásztak az üzlethelyiség
be és dolguk végeztével a raktárajtón 
át távoztak. A tettesek nagymennyiségű 
élelmiszert, háztartási cikkeket, dohány 
és italnemüt zsákmányoltak mintegy 
négyezer korona értékben. A betörök, 
hogy a nyomok el ne árulják őket, 
rongyokba csavart lábbeliben dolgoztak. 
A csendőrök egészen Rozsnyó határáig 
kisérték a nyomokat, amelyek azonban 
egy helyen, ahol bizonyára szekér várt 
a tettesekre, hirtelen megszakadtak. A 
szövetkezet kára biztosítás révén rész
ben megtérül.

A régi haragosok bosszúja. Petik 
József mezőőr és öccse Petik István 
juhász a múlt napokban felkeresték Pál 
Miklós csornai dohánykertészt, aki Ju
hász István csornai gazdálkodónál volt 
alkalmazásban. A gazda mikor észre
vette, hogy kertészénél idegenek járnak, 
rosszat sejtett és kérdőre vonta a ven
dégeket, hogy mi járatban vannak. Ek
kor sült ki, hogy a késő esti látogatók 
ellenségei Juhász Istvánnak s igy a ta
lálkozás természetesen alkalmat adott 
a régi ellentétek felújítására. A dulako
dás hevében egyszerre lövés hangzott 
el és Juhász István golyótól találva 
összeesett. Szerencsére a löveg erejét a 
kalap sürü szövete annyira lecsökken
tette, hogy az okozott seb egyáltalában 
nem súlyos és pár napon belül -begyó
gyul. A revolveres vendégek a tett el
követése után elmenekültek, a helyszí
nen hagyva Frommer-pisztolyukat, a 
nyomban értesített csendőrök azonban 
mindkettőjüket még aznap éjjel elfogták 
és átadták az államügyészségnek.

A Roykó-féte világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!



8 G ö m ö r 1931. december hó 25.

Betörők jártak a varbóczi korcs
mában. Szemeri Vilmos varbóczi korcs- 
máros üzletét a múlt napokban isme
retlen tettesek alaposan kifosztották. A 
titokzatos éjjeli látogatók, kiknek nyo
mára eddig nem tudott rájönni a csend
őrség, jóval záróra után, amikor a ház
ban már mindenki aludt, kivésték az 
utcai bejárat körül a falat, a résen át 
belülről kinyitották az ajtót és kényel
mesen kifosztották a korcsmában lévő 
szekrényt, ahonnan nagymennyiségű ci
garettát, szivart és pipadohányt, néhány 
üveg likőrt és mintegy 300 koronányi 
készpénzt elvittek. A korcsmaüzlet ki
fosztását minden feltűnés és zaj nélkül 
vitték véghez a tettesek és a betörésre 
csak másnap jöttek rá a házbeliek, a 
mikor felkeltek. A nyomok a falu hatá
rában levő cseviceforrásig vezettek, a 
kíváncsiskodó tömeg azonban, mire a 
csendőrök munkához fogtak, az áruló 
lábnyomokat eltaposta, úgy hogy a 
tettesek kilétének kiderítése teljesen le
hetetlenné vált.

Vasárnap délután „Harapós férj" és 
este „Légy jó mindhalálig."

Színház.
Az egyheti itteni szünet után pénte

ken, december 25-én folytatódik a sze
zon. Erősen hisszük, hogy az ünnepi 
gondok alóli felszabadulás után foko
zottabb mérvben nyilvánul meg a kö
zönség pártolása s a szinházbajárás el
éri azt a mértéket, amely mellett a 
színtársulat a minimális megélhetési 
lehetőséget nem lesz kénytelen nélkü
lözni.

Az ünnep előtti feledi és tornaijai 
kirándulások eredménnyel jártak s főleg 
Feled és vidéke magyarsága tett ki ma
gáért, telt házban verődvén a „Harapós 
férj" keddi előadásán.

A szini szezon hátralevő három he
tében a legújabb darabok kerülnek be
mutatásra, köztük Móricz Zsigmond 
„Légy jó mindhalálig" cimü, nagysikerű 
színmüve, Misi szerepében a kitűnő 
Timár Katóval.

A színházi iroda éppen a sok újabb 
és jobbnál-jobb darabok összetorlódása 
miatt egyelőre csak vasárnapig tudta a 
műsort előzetesen összeállítani. És pedig:

Pénteken, dec. 25-én délután mérsé
kelt helyárakkal a „Pesti család" ope
rett, este „Vihar a Balatonon."

Szombaton délután „Leányvásár", 
este „Vihar a Balatonon."

A szerkesztő üzenetei.
Beteg. Nem alkalmas közlésre. A pa

naszt szóbelileg illetékes helyre juttat
tuk s a további meghűlés veszélye igy 
remélhetőlegtel lesz kerülve.

19. Kezdetleges ez is és igy nem kö
zölhető.

Választó.fMég alkalma lesz helyesb- 
bitést kérni.

Türelmetlen. Ugyan, kérem, kortes
nótákat csak nem fogunk közölni.

L. K. A várásban is van mindig va 
lami szép,cvalami jó. Arra a kérdésére, 
hogy az állandó odagondolás, vele fog
lalkozás enyhíti a távoléléssel járó s 
egyre fokozódó vágyat, csak igennel 
felelhetünk mi is Önnek. Kézirat meg
jött. Meleg üdvözlet.

N. Peti. Majd csak elmúlnak ezek a 
szomorú napok is s akkor azután még 
kedvesebb, még megbecsültebb lesz a 
szerettével együtt tölthető s a Kicsi ál
tal is annyira várt ujesztendő. Szívesen 
köszöntjük mindnyájukat.

Kereskedő. A lapbeli újévi jókivána- 
tokat legkésőbb december 30-ig kérjük 
leadni nyomdánkban közlésre.

A szerkesztésért és kiadásért fe lelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Értesítés.
Saját termésű almágyi szőllőmben 

termelt jóminőségii asztali uj és óbor
lileres üvegekben 6 és 7 korona árban. 
Nagyban: hordónkénti vételnél megfelelő 
mérsékelt áron kapható

BENYÓ BÉLA
bortermelőnél, Rimaszombat Gömöri-u.

Selyem és szövet női ru
hák, férfi öltönyök, fel

öltők stb. stb. festése, 
tisztítása , kizárólag 

vegyileg; gallérok, 
kézelők, ingek tisz
t í t á s a  hófehérre, 

tükörfénnyel. %

A  m r *  Szakszerű munka! 
^  Gyors szá llítá s!

M0RK>
Rimaszombat ^

Masaryk-t. 9 .^

F I a i IX  1. Am Rimaszombatban a Szij- 
E ldU U  I ld ii, jártó-utca 40. sz. alatti 
ház szabadkézből eladó a hozzá tartozó 
telekkel. Bővebbet Ivanik István Feled.

S K l,
R Ó D L I,

JÁTÉK
nagy választékban 
a  le g o lc só b b  áron

KERCSJK áruházában
RIMASZOMBAT.

Á n n l r í n f i  helyben és vidéken is vállal 
AJJUIUIIU privát betegápolást. Szives 
megkeresések Kovács Rozália Rimaszombat, 
Tamásfalvi-ut Baksay-kert címre Intézendök.

Karácsonyi ajándék-
tárgyak: Retikülök, bőrtárcák, 
manikűr, fésű és parfőm kazet
ták, foto-gépek nagy válasz
tékban és mélyen leszállitott 
á r a k o n  b e s z e r e z h e t ő k

B 0 K 0 R 'drogériában.

FIGYELEM!
Igazság a Borban! 
Jó Bor a Zöldfában (Tokár vendéglő)

az ünnepekre való tekintettel 
megérkeztek a kitűnő fajborok.

Folyó hó 19-én szombat este 
disznótoros vacsora.
R e g g e l ig  n y i t v a !

A zenét a színházi zenekarból kiválogatott 
Schrammel-kvartett szolgáltatja.

TOKÁR-VENDÉGLŐ.

Uj Autó-Taxi!
Tisztelettel értesítem a n. é. 
u tazó  k ö z ö n sé g e t ,  hogy

A utó-T ax i vállalatomat
a mai kor minden igényeinek megfelelő 
uj 6 üléses, ólajfékes TATRA-autóval 
cseréltem ki, melyet személyes veze
tésemmel bocsájtok a n. é. utazó kö
zönség rendelkezésére.

Megrendelhető lakásomon is : Rima
szombat Tompa-utca 11. szám alatt 
(Póczos féle ház). TiszteIetteI

M AG ICZ G Y U L A .

2 0  é v e s  sz a k ta p a sz ta la t .  
„ T a tr a “ s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generál javítását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendők, kútszivattyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli: S E R E S  é s  D U D A
autó és gépjavitó műhelye TORNAL’A.

(Central garage.) 23-52
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Reklám árak a
Kovács-áruházban
Rimaszombat^ Masaryk-tér 5. sz.
Férfi f u s z e k l i ............................ Kő 2‘—
Gyermek harisnya . . . .  Ke 1 60
Nyakkendő.................................Ke 3'—
Törülköző f r o l l é ........................Ké 6 —
Férfi flanell i n g ....................... Ké 9'90
Női flanell ing hímezve . . Ké 6.90
Férfi n a d r á g ............................ Ke 1090
Női k ö té n y e k ............................ Ké 1190
Linoleum-maradékok 130-140 

nagyságban csak . . . . Ké 22'50 
Propaganda-Skí, teljesen fel

szerelve .................................Ké 90'—
Zsebkendők darabonkint . . Ké 2'— 
Finom női selyem-sálak . . Ké 10 — 
Mindenféle sportcikkek,  játékok  

nagyválasztékban.
Szőrmék már 10 koronáért.

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


