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!! Karácsonyra!!
legszebb , lego lcsób b  

a j á n d é k o k :
I l l a t s z e r e k ,  
Bőrdiszmüáruk, 
F O T O -  gépek,  
Fésű-, manikűr  

kazetták

G&ASER-nál..
V A S Á R N A P O N K É N T  M E G J E L E N Ő  P O L I T I K A I  É S  T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

SZERKESZTŐSÉG ÉS KiADÖHiVATAL 
M A S A R Y K -T É R  y.

Lapzárás csütörtökön este. —  Kéziratok vissza sem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐ FIZ ÉTÉ SS DIJAK: Egy évre 43 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. -- Egyes szám ára i korona.

Hirlapjegy engedélyezve a posiaigazg. 57,433 Ili 21. sz. rendeletével.

Ünnepi levél, Nektek.
I r t a :  M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

Az adventi bojtos várakozások beteljesedését hozó Szeretet ün
nepének jöttévé! megírom ünnepi levelemet most is Nektek, nehogy 
ige nélkül maradjatok s nagy magatokra hagyatottságtokban még 
jobban, még erősebben győzedelmeskedjen rajtatok a kétség.

Mert kétségbeesettek, megijedetíek és kicsinyhiíüek lettetek és 
nem tudtok eligazodni az Élet tekervényes útvesztőjében éppen akkor, 
amikor leginkább kellene magatokra találnotok, hogy a mindinkább 
közelgő kiút kapujának kilincséi meglelje kezetek.

az ' összes gazdasági, szociális és politikai bajokat és egycsapásra 
meglehet teremteni az agyonsanyargatott emberiség nyugalmatadó, 
fejlődést hozó, boldogságot teremtő békéjét, melynek vágya ott ül 
embermilliók lelkének titkos mélyén s melyre — éppen léte érdeké
ben — szüksége is van az egész emberiségnek.

És éppen ez a mindinkább növekvő és erősödé általános béke
vágy és kielégítést kereső békeszükségiet a legfőbb biztosítékai an
nak, hogy a varázshatásu csodamedicina, a nagy, tiszta, őszinte

A politikai tűzhelyek katlanaiban nehéz problémák sisteregnek. 
A legnagyobb emberi eltévelyedéssel, a legszörnyübb emberi go
noszsággal, a háborúval az emberiség nyakába szakadt, a megtize
delt, agyonsanyargatott népek vállaira nehezedett a békétlenség ölyve s 
az általános emberi nyomorúság.

A világbajok sudárba szökkent fája egyre jobban terebélyesedik, 
az emberiség testén tátongó sebek mindinkább szélesednek, kimélyül
nek. Itt is- ott is, a világ mind a négy táján elhelyezkedett népek 
között felütötte fejét az elégedetlenség és nyomor százfejü hidrája.

A kormányhatalmak konyháján a puhtikaí orvosságok keverésén 
és a radikális gyógyszer megtalálásán fáradoznak. Hathatós medicina 
után kutatnak s nem tudják megtalálni azt a vegyiképletet, amely a 
bajok orvoslásához szükséges gyógyszert adná. A betegség így 
ragállyá fajult s a nagybeteg emberiség már-már agozinál.

Pedig oiy kézenfekvő, olyan egyszerű a gyógyszer megtalálása 
a bajokra. Nem kell ahhoz semmi nagyobb vegyészi tudomány, semmi 
verejtéket verő agymunka. Nem kell ahhoz más, csak egyrész szív 
s egyrész lélek hozzáadása és kész az orvosság : a nagy, tiszta, 
őszinte emberszeretet.

Evvel a csodamedicinával meglehet gyógyítani a háború és an
nak igazságtalanságai által ütött minden sebet, meglehet orvosolni

emberszeretet alkalmazásával a népek békéje föltétlenül s mielőbb 
megteremtődik. Föltétlenül és mielőbb ! Ezt tovább huzni-halasztanl, 
mesterségesen elodázni nem lehet. Az emberiség szomjazza a békét, 
mert anélkül csak pusztulás várhat reá.

Milyen bajbajutottak, miiyen romlásbaesettek is vagyunk Béke és 
Szeretet nélkül!

Karácsonyfánk zöldgally karja dísztelen, csupasz. A reménység 
csillogó szálát azonban két marokkal hurkoljuk reá s hitünk fényé
vel világosítjuk meg zöld lombsátorát. A Szeretet piros szivvirágából 
diszt tűzdelünk a gallyak közé s az igy éleíessé, ragyogóvá, csillo
góvá szinesitett karácsonyfát odaállítjuk ünnepi kalácsra terített, vagy 
talán éppen feketekenyeret is nélkülöző asztalotokra, vigaszos ünnepi 
ajándékul Nektek, kik kétségbeesettek, megijedetíek és kicsinyhiíüek 
lettetek s nem tudtok eligazodni az Élet tekervényes labirintusában 
éppen akkor, amikor leginkább kellene magatokra találnotok, hogy a 
mindinkább közelgő kiút kapujának kilincsét meglelje tétovázó kezetek. 
— — _  — — — Ezért is Írtam meg s küldöm el szivemből szive
tekhez szóló ünnepi levelemet most is Nektek, Testvérek, kik elé 
oda áll ma a legnagyobb, a legfenségesebb ígéret, hozzátok simul 
ma a bűnös emberiséget megszabadító Megváltó és a megpróbálta
tások tenger szenvedésében már-már megfagyásra hidegedéit szive
teket melegedésre simogatja isteni szózatával: Békesség és Szeretet!

A karácsony jelentősége.
A földiszitett zöld fenyőkön világoló 

gyertyák fénye olyan egyszerű áhítat 
aivságába ringatja a lelkünket, hogy 

az meghatja még a mindennapi gondok 
-:özé elmerült, legszámitóbb üzletembert 
s Ilyenkor ösztönszerüleg, önkéntelenül 
jobbakká válunk szivünkben.

Visszaemlékezünk a saját magunk 
gyermekkorára, amikor még szivünk ár- 
latlanságában hívők voltunk s bizalom
mal vártuk azt, amit szülőink gondvise
lése mellett küld nekünk a Jézuska.

Gyermeket látunk e napon, gyermeki 
alakban, kedves egyszerű környezetben 
mutatkozik a végtelen Isten föisége, aki 
az ő fiát küldte el a ml vigasztalásunk
ra megváltóul.

És volt oka rá a régi világnak, hogy 
erre a megváltóra várjon a messiási 
reménységek örömteljes vigasztaló vá
rakozásával.

A bünbeesett ember azt a jóslati 
Ígéretet nyerte már első látása után, 
hogy ellenkezés lesz az asszony és a 
rosszra bujtó szellem között s az asz- 
szony és az ő ivadéka megtöri a sátán
nak fejét, úgy hogy az hiába fog sarka 
után leskelődni.

Ezt az ígéretet költői szavakkal igy 
jeleníti az apokalipszis szent prófétája : 
„Nagy jel tűnt fel az égen : egy asszony, 
akinek öltözete a nap, lábai alatt a hold 
és fején 12 csillagu korona."

Mikor a nemzetek lélekben megro

molva, bálványimádásba merülve elpár
toltak az egy igaz Istentől, akkor kivá
lasztott egy népet, amely közt tisztán 
fennmaradt az ő vallása és tisztelete. 
Ennek a népnek prófétái hirdették, sok
szor kemény és dörgő hangon, az Ígéret 
beteljesedését, amely jobbra változtatja 
az erkölcsileg sülyedt, bűnökben fetren- 
gö nemzedékeket.

Ezek a próféták dorgáló, feddő szó
val is kiáltották a nép füleibe, de vi
gasztalták avval is, hogy eljön majd az 
Isten nagy küldötte, aki segit az ember 
lelki nyomorúságán.

Ábrahám, mikor Ur Chaldeából ki
vándorolt, Ígéretet vett arra, hogy az ő 
ivadéka lesz az a nép, a mely az igaz 
Éten hitét megőrzi s mikor Lóíh kime
nekült az erkölcsi természetellenes för- 
telmek városából, Sodomából, azt és a 
szomszéd városokat elpusztitá az Afri 
kától Ázsián át húzódó nagy katasztrófa, 
amely égő pcklot varázsolt a termékeny 
vidékre *s utána a Holt tenger földszur
kos partjai fogták körül a sűrű sós vi- 
vizet, ahol állati élet alig van a nagy 
világégés helyén.

Ábrahám unokája Jákob azt jöven
dölte egyik fiának : Judának, hogy mind
addig az ö ivadéka uralkodik a válasz
tott nép fölött, amig csak el nem jön a 
nagy küldött, akire minden nemzetek 
várakoznak.

A királyi hatalmat elvesztette Juda 
ivadéka s evvel megszűnt Izrael népé
nek függetlensége, mert eljöttek a ró
maiak s az országot elfoglalva, hely

tartót neveztek ki oda. S ezuíán nem 
sok időre született annak az asszony
nak ivadéka Juda elszegényedett nem
zetségéből, akit az örökkévaló Isten 
arra küldött, hogy az embert bűneitől 
megváltva, bevezesse a tiszta hit és ne
mes erkölcs lelki országába.

Ez a kisded az, akinek a születését 
karácsonykor ünnepli a müveit világ, 
annak már vagy 600 millió embere, 
folyton szaporodó számmal a föld min
den népei között,

A nagy próféták sokat jósoltak erről 
a Messiásról, úgy hogy jól fölismerhető 
volt és csak az ejtette tévedésbe az 
embereket, hogy sokan gazdag királyt 
vártak s a helyett egy nagyon szegény 
család fia jött el. De hirdetett azután 
olyan tanítást és tett olyan nagy dolgo
kat, amiket emberi hatalommal nem le
het cselekedni.

Izaiás vagy Iesiás azt jósolta, hogy 
„ime a szűz méhében fogan és fiat 
szül s a fiú neve Emmánuel lesz", ami 
azt jelenti magyarul, hogy velünk az 
Isten.

Mások megjósolták, hogy sokat fog 
szenvedni ellenségeitől és kínhalálra 
viszik őt s Dávid zsoltárai is tele van
nak ilyen jóslatokkal. De azt is írja, 
hogy megdicsőiti őt az Isten azután : 
„Mondá az Ur az én uramnak : ülj az 
én jobbomra, mig ellenségeidet lábad 
zsámolyává teszem."

Mikeás próféta megjósolta, hogy a 
Messiás Betlehembe fog születni. Nem 
ott lakott pedig az ő anyja, hanem vé

letlenül népszámlálási rendeletet adott 
ki Augusztus római császár, hogy min
denki menjen oda, a honnét származik, 
így jutott a szii7anya jegyesével együtt 
Betlehembe, abba az istállóba, ahol 
barmok közt szénán, szalmán született 
a legszegényebb gyermek, akinek lelke 
telve volt az égnek minden gazdagsá
gával és kegyelmével.

Dániel próféta megjósolta, hogy mi
kor jön el a Megváltó ? Ázt mondta, 
hogy Jeruzsálem újraépítéséig, mert a 
babyloniak lerombolták és a népet fog
ságba hurcolták, de aztán újra épül a 
templommal együtt hétszer hét esztendő 
múlva. Ezután pedig 62-szer hét esz- 
esztendő múlva eljön a Krisztus, aki a 
70 ik 7 esztendő alatt szövetséget köt 
sokakkal, de a 70 ik 7 esztendő köze
pén megölik Krisztust és elpusztul a 
nép, amely őt megtagadja. Eljön egy 
más népnek a vezére s az feldúlja a 
templomot és lesz annak helyén a pusz
tulás utálatossága. Mindvégig és örökre 
megmarad ez a pusztulás.

Ezt a pusztulást maga Krisztus is 
megjósolta élete utolsó napjaiban s ez 
be is teljesedett 37 évvel később, Krisz
tus után a 70-ik évben, amikor a ró
mai császár nagy hadserege eljött a 
lázadó zsidók ellen s ott mintegy két 
millió zsidót leöltek s az ostrom alatt 
a templomot is elpusztították, hogy nem 
maradt kő kövön.

Ekkor már az egész ismert világra 
elvitték Jézus tanítását az ő apostolai. 
Magában Rómában is sok hive volt a
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Megváltónak, még a császári udvar
ban is.

A betlehemi barlangból indult ki a 
Krisztusban beteljesült hatalmas vallási 
mű, amely 1900 év alatt meghódította 
sok nemzetnek lelkét és nincs már 
olyan nép és nemzet e földön, amely
nek sorában ne lennnének Krisztusnak 
hivei. Ha néha a művelt nemzetek kö
zött egy időre közöny és elhidegülés 
vesz erőt a sziveken, de mindig támad
nak újabb buzgó hirdetők, akik újabb 
lelki varázssal tudják előadni a szent 
tanítást, úgy hogy abból újra a Krisztus

Édesanyámnak.
... Már akkor egy hete nyugtalanított 

a dolog. Nem értettem egészen, hiszen 
nekem másképen mondták s másformán 
beszélte édes anyám is a kályhasarok
ban, mikor hótól nedves cipőmet kel
lett ledobálni, máskép olvastam szép, 
cifra, meséskönyvekben is : — egyálta
lán, egészen máskép rögződött meg ez 
a dolog az agyamban mindama szám
talan és nagyon fontos megjegyezniva
lók között, amelyek kis iskolás mivol
tomat betöltötték.

Ezekben az időkben azonban mégis 
ez volt a legfontosabb, amiről oly na 
gyón gondolkoztam : a karácsony, a 
maga titokzatos voltával, csodáival, aján
dékaival, szünidejével, puha havával és 
halkan csilingelő szánjaival. Mindennel, 
amit ez a szó jelölt : Karácsony.

Megidősödtem azóta, vénebb lettem 
pár esztendővel, a karácsonyfa díszei 
kopottak és csak a kegyelet őrzi húsz
egynéhány év után az ebédlőszekrény 
fiókjában. Rásztóczky vasderes, szánkó 
huzó lovait is elvitte a háború, kertünk
ben ágasbogasak lettek a fák és a vén 
Szinyec oldalán uj formában zöldéi a 
fenyő : de, ha ma valami belső hang 
kifaggatna a régi titkokról s a dolgok 
érthetetlen összefüggéséről, ma, amikor 
néha nyitottabb szemmel látom a világ 
rendjét és próbálom gyarló emberi ér-

lelke világit és a szeretete melegít. Ez 
az újjászületés jellemzi Krisztus müvét 
és a távoli félbarbár és vad népek közt 
is millió számra tud híveket szerezni 
az önfeláldozó szeretet gyakorlásával.

Ez a nagy vallási mű nem vész ki a 
világból soha, sőt előreláthatólag meg
hódol előtte a világ minden népe s 
akkor valamennyi együtt fog működni 
a hit és szeretet valódi egységén, a 
melynek hirdetője ezen a napon szüle
tett. Látszik, hogy benne teljesültek a 
próféták jóslatai s ő volt az, akire min
den nemzet várakozott. Váth.

telemmel felfogni a dolgok értelmét: ma 
sem tudnék kedvesebb, többet jelentő, 
átfogóbb értelmű dolgot mondani, mint 
ezt: Karácsony.

Karácsony: — és gondolok apróci- 
pős gyermekkoromra, ott a Rimapartján, 
ahol kitűnő, jó tanítóm, Keszler tanító 
ur tömködte Mikulás-nap után kará
csonyi versikékkel boglyas fejeinket, 
nem pedig holmi közönséges egyszer
eggyel, ami úgyis jelentéktelenné törpült 
ilyenkor az események rohanásával.

Az uccákon csilingelni kezdett a gyári 
szánkó, részeg fuvarosok szántalpat esz- 
kábáltak az öntött vasat cipelő alacsony 
szekerek alá. A vonat halkan fültjöge- 
tett a tiszolci hegyek között és Bányai 
Tivadar színtársulatának mocskos szin- 
laphordozója javában litografálta már 
kék tintával a János Vitéz hatalmas szin- 
lapját, Írván a betűket művészi lendü
lettel és kevés olvashatósággal.

Hóemberek vigyorogtak az udvarokon, 
a lejtőkön ródliszörnyszülöttek bukdá
csoltak lefelé és a hógolyózáportól át
nedvesedett kabát zsebében halkan ol- 
vadozott a piros tintaceruza. Vadászok 
jártak rókalesre, csizmában és bekecs
ben, nevetve, kedélyesen s apáink kor- 
mányhü cikkeket olvastak Gajári Ödön 
„Az Ujság“-jának vasárnapi számában.

Hogy magam előtt látom ezeket az 
időket...

Már egy hete nem tudtam a gondo
lattól szabadulni, ijedten rezzentem 
össze aggódásaimban, ha apám nevetve 
törölte havas cipőjét az alsó lépcsőkön 
s Morzsi kutyával barátkoztak rettentő 
örömében a viszontlátásnak.

— Mi van veled? — kérdezték, de 
nem jöttek rá bánatom nyitjára, amint, 
hogy nehéz is lett volna azt őszintén és 
sirás nélkül elmagyarázni.

A torkom összeszorult és kiszöktem 
a szobából. Kimentem a havas udvarra, 
én, fázós, didergő kis ember, szalujába 
tepert didergő rózsatövek mellé. Havas 
köd ült a tájékra és a kert végében 
ágaskodó három fenyő csúcsán szomorú 
varjak károgtak.

Igen, persze, a fenyők...
Ujfent eszeinbejutott az egyhetes 

nyugtalanság. Tudtam, gondoltam, szá
mítottam rá, de, hogy ilyen brutálisan, 
nyersen és minden teketória nélkül töri 
át azt a vékony selyemburkot, amit 
egyszerű gyermeki hitnek neveznek, azt 
nem gondoltam volna.

Mert egészen egyszerűen az történt, 
hogy Lihányi Pista, az erdőkerülő fia 
megmondta azt, amitől régen tartottam:

— Nem is a Jézuska hozza a kará
csonyfát. Szamár, aki azt hiszi. A kará
csonyfát az én apám vágja ki szemé 
lyesen és adja el.

— De ki disziti fel? — kérdeztem 
szorongva.

— Hát a bótos. Nála van a sok cu
kor, nézd meg !

— Nem igaz, —- kiáltotta fájdalmasan 
örök jópajtásom, kenyeresbarátom, vere
kedőcimborám, Laci és sirva, kétségbe
esve, régi szép álmok foszlányainál, 
ragaszkodva a titokzatos meséhez, kar
molva, zihálva, mint egy régi lovag, aki 
az Istent védi emberi karral, rohant rá 
a másikra. Ott verekedtek, sirlak, bir
kóztak a hóban.

De ez már nem segíthetett. Borzasztó 
világosság gyűlt föl előttünk, kiábrán
dító valóság. Szétfoszlott Jézuska-hit 
szürke hamuja omlott össze ebben a 
lángban. Vásári, nyers holmi lett a Ka
rácsony, amit meg lehet venni, amire 
rá lehet gyújtani, mint Apám a cigarettára.

És tudtuk mégis, hogy ez az igazság. 
Pillanatig sem kételkedhettünk benne, 
kezdetleges gyermekelménkbe ekkor lo
pakodott be csikorgó csizmájával, ke
mény kézzel, a kiábrándító élet.

Ez nem birt nyugton hagyni. Miért, 
miért kellett most megtudnom, miért 
nem mondták el ezt nekem soha?

Miért szégyellem, resteltem magam? 
Mert szégyeltem, hogy alakoskodnom 
kellett. És kellett ! Csúfosan szint kel
lett játszanom, hogy ne sejtsék, hogy 
én már tudom... Mert nekik, nagyoknak 
igy kedves, így szép, igy jó s igy sze
retnek engem, ebben az ártatlanságban, 
hogy még nem tudom a nagy titkot, a 
szörnyű titkot, hogy nem Jézuska...

Istenem, mit is csináljak? Mert majd 
igy lesz: Édesanyám megmondja Ma
rinak : Mari, menj Lihányiékhoz, hozd 
el a fát, amit kiválasztottam, reggel vá
gattuk az erdőből, aztán menj a felső 
Weiszhez, nála már ott van csomagban 
a cukor, a csillogó disz, hozd el azt is, 
majd felteszi rá valaki és az ólomkato
nákat, a papírmasé elefántot, nyilpuskát, 
a Robinson-könyvet, amit a gyerek kért 
a levélben múlt héten, este: mind oda
teszi valaki a fa alá. És csengő is lesz, 
Mari, valaki csönget és mi bemegyünk 
és csodálkozni fogunk, hogy jaj, de szép...

Borzasztó volt ! Hangosan sirtam a 
kút kávájára borulva. Sovány vállamat 
rázta a zokogás, a könnyek rámfagytak. 
Miért? Hát miért?

Elindultam, hogy megverem Lihányit. 
O az oka, ő... !

Bukdácsolva a csoszogó téli cipőkben 
indultam a kapu felé. Megtörtén, kiáb
rándulva.

— Kisfiam...!
— Te... tessék — szipákolíam.
— Gyere csak be, édesem...
Nem lehetett megszökni, anyám hiv.
— Ki bántott?
— Se... senki, — szöpögtem, — meg

ütöttem magam.
— Kis csacsi, — és megcsókolt, — 

gyere, segíts a Jézuskának !
— Tessék? — csodálkoztam.
— Igen. A Jézuskának sok dolga van, 

még a szomszédoknál is, Lacinál, Gyu
lánál, Jolinál és nagyapánál, meg Pesten 
és mindenütt a világon. Neki segítenek 
az angyalok. De az angyaloknak is kell 
segítség, szegényeknek, hiszen fáradtak, 
hosszú útról jönnek.

Egy doboz cukrot tett elibém, meg 
piros fonalat.
* — Kötözd fel a cukrokra. Majd el
viszem a Jézuskának.

— De hiszen a felső Weisz... — akar
tam mondani, ám lenyeltem ijedten. Nem, 
nem szabad megtudnia anyukának! En 
gedelmesen hajtottam a fejem a cukrok 
fölé. Haragudtam a felső Weiszre. Ha 
Jézuska nincs, akkor az ő dolga volna, 
a felső Weiszé. Miért ad akkor anyuka 
neki pénzt? Ha Jézuska nincs ? De hátha 
van! És akkor Lihányi mégis hazudott! 
Anyukának van igaza. És itt az angyal 
Szép, fényes szárnyú.

Kit nem tör meg a belső harcoknak 
ily hatalmas lendülete? Újból piíyeregni 
kezdek. Erre megijednek. Nem beteg ta
lán ez a gyermek? Nem vagyok. Akkor 
miért sirsz? Csak. Verekedtél? Nem. 
Nem. Mi bajod. Semmi. Ülj a kályha 
mellé... mégis, kisfiam,talán beteg vagy? 
Nem!!

Kötözgetem a cukrot. Olykor-olykor 
szöpögök is. Hol hát az igazság?

Az átkötözött cukrot beljebb viszik 
egy szobával. Édes apám is bemegy, 
megnézi a titkokat. Cigarettával nem 
szabad bemenni a Jézuskához. Engedel
mesen eloltja.

Pedig nincs Jézuska, tudom biztosan. 
Valószínűleg bent van a felső Weisz és 
most cipelik be az ablakon a fát, hogy 
én ne lássam. Engem becsapnak. Biz
tosan röhög Mari is.

így múlnak a napok. Szeretnék be
lesni a kulcslyukon, de valami visszatart. 
Hátha...

Ki hát a Jézuska? Ki helyettesíti? 
Kit küldött le maga helyett?

Szorongva várom a fényes estét. Most 
dől el a nagy titok. A korán lehullott 
karácsonyesti sötétségben betlehemesek 
tapossák a havat. „Pásztorok, pásztorok, 
örvendezve..." Milyen fájdalmas meló
dia....

Várom, hogy jöjjön a felső Weisz. 
Édesanyám mesél. Szépen tud mesélni. 
De most türelmetlen vagyok. — Miért 
nem mondja már, hogy nem a Jézuska, 
hanem...

Azután eltűnik édesanyám. Elmegy. 
Pedig most, amikor odabent csengetés 
lesz, jó volna, ha itt állana mellettem, 
szép kézfogva mennénk be a ragyogó 
karácsonyfához, ujjonganánk. Még ő is 
örülne. És én is, ha már igy kell len
nie....

— Anyuka ! — kiáltok.
— Hagyd, fián;, beszél a Jézuskával
Leülök. Úgysem hiszem. Biztosan nem

jön a felső Weisz, őt ment e! keresni. 
Nagy hó esik és ha a felső Weisz nem 
tud eljönni, nem lesz karácsonyunk.

He ! Valami csenget. Vagy valaki?? 
Csrrr.. Csenget! Jézuska csenget. Egy
szerre elfelejtek minden gondot, kiful
ladva, égő szemmel rohanok át a Jé- 
zuska-szobába. Megállók az ajóban. Égi 
fényesség. Mennyire örvendek !

Az ajtó szegletében most megmozdul 
valaki. Odapillantok, de hirtelen elka
pom a szemem, mintha nem látnám. 
Édesanyám a z ! Kezében apró csönge- 
tyüt szorongat s aztán, hogy előbbrejő- 
vök, leteszi s jön utánam, mintha most 
lépett volna be. Csodálkozik ő is és 
felette örvend.

Könny szökik a szemembe.
Ó, semmi különös oka nem volt. Nem 

a játékoknak örültem most ily megha- 
tottan, sem a fényesség nem hatott meg 
ennyire. És odamegyek Édesanyámhoz 
és Édesapámhoz és megcsókolom őket. 
Átszoritom anyám nyakát s újra-újra 
megcsókolom. Sírok is, nevetek is. 0 
megsimogat.

De nem mondom meg nekik, minek 
azt tudniok, hogy minden jól van, min
den rendben van igy, nem veszítettem 
el semmit, csak valamit megtudtam, va
lamit, ami nagyon-nagyon jólesik ; amin 
örvendezni, kell, mert már tudom, hogy 
ő a Jézuska segítő társa, az angyalok 
megbízottja. Nem kell félnem, ő van itt 
helyettük, a legjobb ! Hál’istennek, tu
dom már, ki a Jézuska, ki szeret engem, 
ki disziti a karácsonyfát, ha úgy el van
nak már foglalva az égi kortesek.

Nekem beszélhet már Lihányi és meg
mondom Lacinak is, hogy fölösleges 
ezentúl verekedni a Jézuska miatt, Is
merem a nagy titkot, tudok az őrangyal
ról, neki is van, nekem is, mindnyájunk
nak van Jézuskája, Jézuska, akit elveszí
tettünk, mielőtt ismertük volna és újra 
megtaláltuk, minekutána oly régen is
mertük,

Te vagy: édes, Édesanyám...

B ékesség a földön a jóakaratú em bereknek.
Béke /.'Áldott szó, varázslatos ige. 

Boldogságot lihegő emberi szív 
vágya, reménye. A béke dallamát 
zengte azon a csodálatos, ragyogó 
éjszakán az angyalok diadalmas 
kara Betlehem istállója felett: Bé
kesség a földön a jóakaratú embe
reknek !

Azóta szüntelen változatban hang
zik a béke jelszava. Ezt éneklik 
ritmikus, avagy modern faragásu 
versekben a költők, erről vezér
cikkeznek a publiciszíák, a szocio
lógusok, ezt variálják kellő orna
mentikával ékesítve a diplomaták, 
ezt suttogja epedő vággyal a lét 
harcában elcsigázott embertömeg: 
Béke ! Szeretet! Boldogság !

Karácsony szent ünnepén áhita- 
tos csendben veszik körül az em
berek a csillogó karácsonyfát és 
letéve a küzködő élet tömérdek 
gondját, megkísérlik, ha csak rö
vidke időre is, megizlelni a béke 
édes melegét. Ezen a napon elné
mul az élet zaja, nincsenek poli
tikai levegőverdesések és diplo
máciai csatározások, csukva van
nak a közgazdasági élet küzdőte
rei s modern rablóvárai. Mindenki 
a család meleg otthonába vonul, 
megindul a szív az enyhítő szere
tet gyakorlására s az ajkakon, 
melyek még tegnap crditó dühhel 
káromkodtak és epikuri élvezettel 
szürcsölték az örömöket, megrez- 
dül a karácsonyi szent ének édes 
áriája. Sajnos, mindez csak egy 
napra szó l; a karácsonyi hangulat 
múltával újra megindul a harc, a 
küzdelem, a szenvedélyek hullámai 
elnyelik az angyalok karának bé
két hirdető melódiáját.

Fájó szívvel látjuk, hogy mindez 
igy van. Lehet-e még szebb jövő? 
Remélhető-e, hogy az emberiség 
belekapcsolódik a betlehemi pász
torok áhitatos énekébe, kik szi
vükbe vésve az újszülött Gyermek 
magasztos tanítását, zengték a béke 
szent dalát? Fonódnak-e békés 
kézszoritásra a ma még fegyvert 
markoló kezek ? Összekapcsolód
nak-e még a gyűlölködés, az irigy
ség szellemétől agyonkinzott ember
szivek ?

A nyomorúság e kietlen tenge
réből a kivezető utat egyedül a 
betlehemi csillag jelzi, melynek ra
gyogó fénye örök igazságként hir
deti, hogy a béke édes öröme ki
zárólag a krisztusi hit fönséges 
tanításából ered. Egynapos kará
csonyi ellágyulás nem vezet a bol
dogság szent hegyére. A béke 
szent ajándékának föltétele : a lét 
határain túl tekintő szem, hódoló 
Isten-imádat, jóakarattal tökéletesí
tett szeretet. Az angyalok kara csak 
a jóakaratú embereknek harsoná- 
zott boldogságot: „Békesség a föl
dön a jóakaratú embereknek" ! 
Azoknak, kik telve vannak hittel, 
reménnyel, szeretettel, kik alázatos 
szivük mélyéből éneklik az örök 
Isten dicséretét: Dicsőség a magas
ságban az Istennek !

Karácsonyi b é k e ! Jöjj s édes 
dallamoddal varázsolj a szivünkbe 
meleg szeretetet, bűnbánó könnye
ket, istenes félelmet és bizodalmas 
reményt! Add, hogy csilingelő éne
ked nyomán felzengjen ajkainkon 
a világot átfogó krisztusi szeretet 
diadalmas himnusza!

Dr. Bányai József.

Egy régi, régi, szép karácsony.
Irta: SZOMBATHY VIKTOR.
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k mostoha anyám vacsorája.
A „mostoha" szót nem kell komolyan 

.enni; de a vacsorát annál inkább.
Kis gyermek koromban kedves szom

szédunk, özvegy Széles néni nagyon 
szeretett velem foglaikozni s ha átvitték 
hozzá, vagy az alacsony kerítésen át
emelt, minden jóval ellátott, amit csak 
szemem-szám kívánt. Nem volt már 
tata! ; egy hiján minden gyermekét 
ízárnyra eresztette, csak a legkisebb 
iánya volt otthon, akinek jó! esett egy 
olyan kis játszótárs, mint én voltam. 
Jó! is éreztem ott magamat mindig, mert 
• ála a társalgásból állandóan hiányzott 
,z a két szó: nem szabad! Nekem ott 
minden szabad volt s minden kívánsá
gom nyomban teljesült. Ez a kényezte
ss már annyira ment, hogy egyszer azt 
oiditványozta előttem, maradjak nála 
örökre, legyek az 5 fia s ö meg majd 
az anyám lesz. Ennyire azonban már 
lagamat sehogyse tudtam elhatározni. 

Az én anyám mégis csak jobb volt ne
kem otthon, mint ő lett volna ott ná- 
:jnk. Nem tudtam, nem is mertem vol
na az én négyesztendős fejemmel kife- 

zni előtte ennek az érzésemnek a meg
indokolását, olyanféle helyzetben vol- 
;am, mint a mesebeli kis lány, de az 
bátrabb volt mint én, mikor a király 
szives hívására, hogy náluk maradjon 
így felelt:

J  f

„... De ott van a kis testvérem, édes 
apánk, meg anyánk 

Ha ölelnek, ha csókolnak s fejem rá
juk hajthatom,

Szalmatetős kicsi kunyhót a világért 
sem adom."

Hosszas biztatás, alkudozás és Ígér
getés után, hogy mégis meg ne sértsem, 
azt mondtam neki, hogy jó, legyen ő 
is anyám, de csak mostoha anyám. Ez 
a megoldás nagy hahotára fakasztotta, 
tetszett neki s elfogadta a nélkül, hogy 
a köztünk volt jó viszony változást 
szenvedett volna. Hosszú életen át vé
gig fennállt közöttünk a mostohaanyám, 
mostohafiam megszólítás.

Ez tehát a mostohaság, miről itt szó 
van. Vidám emlékem ez nekem. A va
csorakérdés már nem ilyen vig, de azt 
se felejtem el.

Múltak az idők s én nagy fru lettem. 
Már nem voltam olyan mindennapos 
nála, de a szüretjére mindig en voltam 
a legelső meghívott vendég. Nekünk 
nem volt szőlőnk. Az apám azt tartotta, 
hogy ha az embernek szőlője van, a 
gyakori odajárással elmegy a ház. Én 
ezt akkor nem értettem meg, sohse 
látván még, milyen is az, mikor a ház 
megy, mikor annak nincs is lába. Idő- 
, el bezzeg sok vidám szőlősgazda házát 
láttam igy láb nélkül elmenni. A mi 
házunk, hál’ Istennek, ma is megvan.

Már a harmadik gimnáziumba jártam, 
mikor egy szép októberi nap délutánján 
tszól a mostohanyám hozzám a kerí

tésen, hogy holnap, szombaton egész 
nap kint lesz a szőlőben, nem mennék-e 
ki én is, délután úgy se lesz iskola. 
Kapva-kaptam ezen a meghíváson, kü- 
önösen mert már csak nehány nap vá- 
asztott el a szürettől. A szőlő már él- 
ezhetően érett volt, s igy kettős szü

retem lesz az idén, gondoltam magam
ban. De ezt a dolgot nem említettem 
otthon senki előtt, mert nem lehetett 
adni, nem ütközik-e a kivitelbe valami 

akadály?
Másnap, szombaton eljött az ebéd. 

Lencse volt a főzelék s azon, szokás 
szerint, ott illatozott rajta a sárgára és 
pirosra sült vereshagyma, mely utóbbi
tól, mióta a fogam kibújt, szörnyen 
iszonyodtam. Ezt az egész család tudta, 
dehát lencsét, libavért, májlevest, sült 
tyukmájat el lehet-e képzelni hagyma 
nélkül? Vagy lehet-e család, mely csu
pa kényeztetésből ezekről az ételekről 
végkép lemondjon örökre azért, mert 
egy linnyás kamasz a hagymát nem 
szereti. Nem, ilyen család nem lehet a 
világon, kiváltképpen pedig olyan csa 
iádfő alatt, mint az én apám volt. Ná
lunk, legalább az ő jelenlétében, étel
válogatásról nem lehetett szó. Nagy 
immel ámmal piszkálgattam a lencsét, 
amibe anyám minden gyöngédsége mel
lett kénytelen volt néhány szálacska 
hagymát bennehagyni, mikor a tányé
romra szedte s ha az apám oda nem 
nézett, a villa hegyéről a hagymát szé
pen leszedtem s az abrosz alatt nagy 
kímélettel odafentem az asztal oldalá
hoz belülről, hogy meg ne lássák, ha

leszedik az asztalt. Az öcsém (nagy el
lenségem !) oda kiált: Mit csináltál? — 
de az anyám más irányba terelte az 
érdeklődését s nem derült ki semmi.

Nagylassan véget ért az ebéd s kiki 
munkája után látott. Arról, hogy én még 
ma a szőlőbe szándékozom menni, sen
ki sem tudott. Gyakorlatból hallgattam 
el az egész háznép előtt, hagytam az 
utolsó percre. Ez a perc attól függött, 
mikor hagyja el apám a szobát; mert 
az eltávozásra engedélyt kérni mindig 
inkább szerettem az anyámtól, mint 
tőle. Másfél óráig váratott magára az 
utolsó perc, de mégis csak elérkezett. 
Apám kiment a kertbe és én a kedvező 
pillanatot felhasználva, vettem a kala
pomat s megálltam anyám előtt azzal a 
különös gyermekarccal, melyről leol
vashatni, mit akar?

— No, hova ? — kérdi anyám.
Nem szóltam semmit, csak a vállamat 

ráztam, nehányat vigyorogva, fintorítot
tam az arcomat, hogy — szebb, meg- 
nyerőbb legyek.

— Szólj hát, hova akarsz menni?
— A szőlőbe, Széles nénihez. Tegnap 

hivoit, ő már ott is van.
— S apád tudja?
— Nem, de majd megtudja, ha haza

jövök.
— Akkor már késő lesz.
— Oh, felelém, neki elég korán lesz 

akkor is. ügy- e, mamuskáin elmehetek? 
— s azzal a nyakába ugrottam, össze
csókoltam szemét, homlokát, ajkát, ke
zét és iir a berek, kirohantam a szo
bából.

Az öcsém elkezdett visítani : „Én is, 
én is !“ Anyám utánamzörgeti az abla 
kot : „Megállj, egy kis kenyeret tégy 
a zsebedbe, megéhezel !“ de én jónak 
láttam mindezt nem hallani, nehogy az 
apám neszét vegye távozó szándékom
nak s szépen otthon marasztaljon.

Kívül érezvén magamat a házon, iélek- 
szakadva futni kezdtem, hogy mielőbb 
elhagyjam a látóhatárt. Kutyánk, a jó 
Pmcsi utánam szaladt. (Neki megen
ged em, az öcsémnek nem.)

Kiérve a városból, nyugodt lélekkel 
haladtam a szőlő felé, átadva magamat 
az édes képzeletek s reményeknek, 
hogy milyen pompás délutánom lesz 
nekem ma ! Jó félórái gyaloglás után 
elértem a szőlőskerfeket bekerítő garád 
nagy fekete kapuját, mely tele volt ra
gasztva különféle hirdetéssel. Engem 
ezek nem érdekeltek. Bementem rajta 
s már -már a célhoz érve egyszer csak 
elém hozza az ördög a kerülőt. Rám- 
rivail kemény hivatalos hangon :

— Ki fia vagy, öcsém ?
Megmondtam.
— Hova mégy ?
Megmondtam azt is illedelmesen.
— Hát nem tudod még, hogy a sző

lőbe kutyát hozni nem szabad? hogy itt 
nem kutyának kapálják a szőlőt?

— Óh bácsi, a mi kutyánk nem sze
reti a szőlőt, hússal él az !

— Kiviszed rögtön? — ordít rám 
mérgesen — vagy agyonlövöm evvel a 
puskával s a hátadon viszed ki ! Hogy 
lesz jobb?

Mit tudtam tenni egyebet, mint hogy 
a kutyát visszavigyem a kapuhoz, hogy 
ott kitoljam. Jaj, de megátkoztam a ke
rülőt és a kutyát is ! Kerek félórám 
volt veszendőben. Kiengedve a kutyát, 
gondosan bezárva a kaput, megindul
tam újra. De óh, fátumok, fele uíamban 
megint csak mellettem csóválgatja Pincsi 
a farkát. A kapun valami emberek sze
kérrel jöttek be a szőlőbe s mellettük 
szépen beosont a kutyám is.

Nosza, megint vissza. Igazán sirhat
nék om volt. Hiszen igy egész estig 
egyebet se tegyek, mint ezt az átkozott 
dögöt hajkurásszam ! ' Szerencsére azon
ban, mikor megint a kapuhoz érek, 
ugyanakkor lép be az én kedves bará
tom és osztálytársam, Schön Salamon, 
még pedig szivarral a szájában, melyet 
a hirtelen és váraílan”találkozás pilla
natában, már nem volt ideje, hogy el
dobjon. Persze, nagyon megijedt, hogy 
feljelentem e miatt az iskolában. (Záró 
jel közt meg kell említenem, hogy ő a 
városnak egészen más részén lakott, 
különben nem ijedt volna úgy meg. 
Tetszik tudni.)

Nekem soh’se volt kenyerem az árul- 
kodás ; Schön Salamon különben is jó 
pajtásom volt. A gimnázium hittanórái 
alatt, melyek hetenkint kétszer mindig 
8 tói 9 ig tartottak, mi másvallásuak, 
ezeket az órákat kedélyes sétákkal töl
töttük el s igy protestáns és zsidó fiuk

jól összemelegfdtünk, de most, ebben a 
percben és helyzetben, minden jó ba
rátságom mellett is az az önző érzés 
bujt belém, hogy én most ezt a kutyát a 
Salamon nyakába sózom, akármi lesz is.

— Szervusz ! — kiáltja felém Sala 
mon.

— Majd megszervuszoz téged Spitz 
ur, meg Pupugyi, ha megmondom, hogy 
szivaroztál s hozzá még szombaton.

Spitz ur, aki egyébként vásárok alkal
mával a piacon pántlikát és porcelián- 
gombokat áruit, az ő hitoktatója volt. 
Pupugyi pedig a mi jó öreg igazgatónk, 
ki a dohányzást kíméletlenül üldözte 
nálunk. Ez gúnynév volt ugyan rajta, 
de már nem ment sértésszámba, hiszen 
még a fiatalabb tanárok is nem egy
szer, megfeledkezve, hogy mi is halljuk, 
igy nevezték egymás közt; s onnan ra
gadt rá, hogy mikor tanítás-ellenőrző 
látogatásait végezte az első osztályban, 
melynek latinnyelv könyvében az ige
ragozás egyik miniaszava a pungo volt 
s ennek vázát a gyermek igy mondta 
el : pungo, pungere, pupugi, punctum,
— ö, a nagyon régi latin iskola hive, 
mindig kijavította erre : pungo, pungye- 
re, pupugyi, punctum. Mármost tessék 
elképzelni a huncutságra mindig hajla
mos nebu’ók kedélyvilágát! Az első 
osztályba már azzal a gonosz tájéko
zottsággal lépnek be, hogy a főtiszte
ié n d 5 igazgató urat Pupugyinak hívják 
s egyszercsak néhány hét múlva, mikor 
már ők is konjugálják a pungo igét, 
bejön az öreg s az ő két oldalt hiányos 
fogazatával, kerekre felfújt arccal, fülük 
hallatára azt mondja, hogy pupugyi? 
Egy másik szokása meg a németórákon 
volt gyakori, mikor a zsidó fiukat azért 
szidta, mert a gyakran előforduló au 
hangokat mind ó nak ejtették ki, BIau 
helyett Blót, Kaufman helyett Kófmant, 
auf helyett óf-ot, Baum helyett Bóm-ot 
mondtak és igy tovább. Ilyenkor aztán 
kifakadva kiáltott fel: Mikor hagyjátok 
már el azt a sok ólot, brónot, Bómot ?
— ami miatt a zsidó fiuk titokban anti
szemitizmussal vádolták szegény öreget. 
Nem csuda hát, ha én Schön Salamon
nak nagyon a tyúkszemére léptem fe
nyegetésemmel.

— Ugyan-ugyan, hát megmondanád?
— kérdi. Úgy éljek, ahogy ezt a szivart 
a sógorom erőszakkal dugta a számba. 
De ha hallgatsz, neked adom, nesze!

— Nem kell a szivarod, megmondlak.
— No megállj, megbánod, nem segí

tek többet németet fordítani, ha meg
pukkadsz se. De kérj akármit tőlem, 
csak hallgass !

— Megmondlak Salamon, megmond
lak.

— Mit adjak?... De igazán, kóstold 
csak, milyen gyenge szivar! Weisznétól 
való speciaiitét dámen. Szagold csak, 
mbyen finom, jó szagu ! Próbálj csak 
egy schlukkot!

— Öh értelek, nem kell a szivarod, 
megmondlak... Na jó, nem mondiak meg, 
ha megteszed, amit mondok.

— Amit csak kívánsz a világon, olyan 
igazá, mint ahogy itt látsz engemet.

— Hát íudcd mit? Vezesd ki ezt a 
kutyát innen s kergesd vissza egész a 
városig.

— Szívesen, szívesen. Nem harap ez 
a kutya? Bársony, ne! Lyon, ne! Hogy 
hivják ezt a szép kutyát?

— Pincsinek.
— Nohát, Pincsi, mars ! Mars, Pincsi !
Én pedig most már nyugodtan útnak

eredtem ismét. Bizonyosra vettem, hogy 
Salamonnál a kutya jó kezekben van. 
Elmúlt 4 óra, mire a szőlőbe értem. 
Nagyon megörültünk egymásnak mosto
haanyámmal.

— Csakhogy megjöttél,lelkem eggyem ! 
De jól is tetted ! Hanem segíteni is 
fogsz ám, ugy e ? Aki a szőlőt, meg a 
mustot szereti, annak dolgozni is kell 
érte. Ugy e, dolgozol te is fiam?

— Hogyne dolgoznám? Csak tessék 
mondani, mivel segíthetek?

— Hát mássz fel arra a diófára és 
szedj egy kis levelet róla a hordófor
rázáshoz, mert, amint látod, már elfo
gyott, amit Muslicza szedett (Ez a 
Muslicza egy húsz esztendős hórihorgas 
asztalosinas volt, kit a néni a már ön
álló fiától kért ki erre a napra. Olyan 
kétbalkezes, alamuszi, kevésszavu fiú 
volt. Hogy mi volt a becsületes neve, 
soh’se kérdeztem.)

Én aztán nagy tűzzel fel is másztam 
a vén diófára, melyen az őszi harmat 
még a délutáni órákban is összefente 
a ruhámat, de nem törődtem vele s

buzgón szedegettem a leveleket, közben 
rákacsingatva sürjén a szőlőtáblákra, 
hol a gyönyörű fürtök fehérlettek, ké 
keltek és piroslottak. Nem tagadom 
azonban, hogy miközben a fa egyik ágá
ról a másikra átmászogattam, úgy el
gondolkoztam rajta, mi történhetett az 
én jó mostohámmal, hogy szemben ed
digi szokásával, most előbb dolgoztat 
meg s csak azután lakat jól.

Nagy levélhalmaz volt már a földön, 
mikor lemászva a fáról, azt mondtam 
magamban, hogy — no most! De nagy 
ámulatomra a vendégszerető szavak he
lyett csak újabb utasítást kellett halla
nom. Most meg a viz fogyott el.

— Ha lennél szives, fiam, néhányszor 
vizért menni Musliczával, bizony jó 
lenne.

— Nagyon szívesen. Gyere, Muslicza! 
S azzal rúdon a váilunkra vettünk egy 
csebres dézsát s elindultunk a tiz percnyi 
járásra levő közkuthoz, mely a szent 
Dónát szobra mellett volt.

Hanem ez az állapot nekem nem tet
szett; különösen mikor már valami he
tedszer mentünk a vizért. Alkonyodni 
is kezdett, éhes is voltam, fáradt is. 
Hogy mért is nem fogadtam el azt a 
darab kenyeret, mit az anyám eljövete
lemkor kínált ! A hordókból is sok volt 
még forrázatlan ; jött a vacsora ideje — 
s én még csak nem is uzsonnáztam. 
Ezek a sötét gondolatok gyülekeztek 
össze a fejemben. Mint vendég, szégyel- 
tem őszinte lenni a mostohámhoz, meg
mondani neki kereken, hogy biz’ én 
éhes vagyok. Hiszen nem voltam én 
őnála ilyenhez szokva. Adott ő kérés 
nélkül is mindig. De mikor már az éhsé
gem a két hátulsó lábára kezdett állni, 
nem állhattam meg, hogy egy-két bizal
mas szóval meg ne interpelláljam — 
Musliczát.

— Te Muslicza, hallod, én éhes vagyok.
— Én is, feleié közönyösen.
— Hát egy kis szőlőt nem kapunk, hm ?
— Szőlőt? Azt bizony nem; mert 

már két hete kidobolták, a szőlökapun 
is ki van írva, olvashattad, mikor be
jöttél, hogy a szőlő közt még a gazdá
nak se szabad járni. Az utolsó kapá
lásra azt szokták mondani : „most lágy
szemre kapálunk"; mert már akkor a 
szőlő érik ; azután pedig már nem sza
bad a szőlő közé menni senkinek, még 
a gazdának se.

— Hát ez már micsoda különös gon
dolkozás ?

— Az nem különös gondolkozás — 
magyarázta, — mert ha a gazda ott hagyja 
a szőlőközt a lábnyomát, azt nem lehet 
megkülönböztetni a tolvajtól ; oda pe
dig nem lehet úgy menni, hogy az em
ber két lábát a hóna alá dugja.

No, szépen vagyunk, gondoltam ma
gamban. Csak ez hiányzott még, hogy 
ennyi kin, fáradság, szökés után még 
csak egy kis szőlőhöz se jussak. Nagyon 
szomorú volt ez a tájékoztatás. Már a 
hold is kibújt és mi egyre öblögettük, 
hintáztattuk a hordókat s az én jó mos
tohám, ki most igazán mostohán bánt 
velem, ahelyett, hogy takarodót fújt 
volna, nem győzött hálát adni az Isten
nek, hogy holdvilág van.

Ezt aztán már mégis megsokaltam. 
Elfogyott a türelmem s úgy félig fen- 
hangon feltettem a kérdést:

— Vájjon mit gondolnak otthon ?
— Mit? Hát semmit — válaszolt 

könnyedén — tudják, hogy jó helyen 
vagy ! (De még milyen jó helyen, — 
gondoltam magamban.)

— No igen, tudják, de ilyen sokáig !
— Soh’ se busulj, hiszen holdvilág 

van, hazatalálunk... Hanem, izé, te már 
tán éhes is leszel ? (Fájdalom, nem leszek, 
de már rég az vagyok !) otthon pedig 
már bizonyosan vacsoráznak... tán már 
meg is vacsoráztak... Tudod, mit, meg
vacsorázunk itt együtt. Igaz ugyan, hogy 
valami úrias vacsorát nem csinálhaiok, 
mert az ember a szőlőben nincs otthon, 
de az nem tesz semmit, nem halunk 
meg éhen ; megyek is mindjárt, van itt 
egy kis zsírom, beleütök valamit, ami 
lesz, osztán megesszük. Addig tán Musz- 
lica is kész lesz a hordókkal. Azzal be
ment a borházba s cu nagyot léiegzet- 
tem. Nem bántam már, akármi lesz is 
az a valami, amit majd beleüt abba a 
kis zsírba, csak előttem volna már. Nem 
sokára rá ki is szólt:

— Fiuk, kész a vacsora, gyertek, 
egyetek !

Mi pedig, ahogy tréfásan mondani 
szokás: nagynehezen az első szóra, be
mentünk. Gyér világosság volt bent;
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mert csak a szabadtüzhelyen égő ve
nyige pislogott s igy nem láthattam 
első pillanatra, mi van abban a sánta 
cseréplábasban, mit elénk tett. Hanem 
az illat gyanús volt. Meiléültünk hárman 
egy- egy darab száraz kenyérrel s a ta
valyi szüret óta nem használt villákkal 
a kezünkben s hogy belenézek a lábasba, 
majd kétségbeesve látom, hogy az a 
zsírba ütött valami nem volt egyéb, 
mint egy nagy tömeg vereshagyma. Igen, 
késsel behasogatott vereshagyma, szét
terülve mind, mint a lótusz virág a viz 
színén.

Nagy lett a keserűségem. Hát érde
mes volt ezért?... Látni véltem apámat 
s elképzeltem, milyet nézne, ha most itt 
volna... Ej, Isten neki, fakereszt! Be
hunyt szemekkel beleülöm villámat a 
lágyra sült, vagy talán inkább csak pá- 
roit hagymába s be a számba és és hi
hetetlen, de nagyon jól Ízlett, még a 
szaga is kellemes leit és a végén még 
a lábast is kitörültiik Musliczával.

Hazaérve, otthon a kellemetlen emlé 
keket elhallgatva, azt mondtam, hogy 
kitünően mulattam. Úgy irigykedett rám 
az öcsém, hogy ő oít nem lehetett. 
(Gondoltam magamban : bár ott lettél 
volna !)

A  varjútövis.
Irta : Telek A. Sándor.

A vizsolyi pap legjobb barátja a csiz
madia voil. Naphosszat elüldögélt a 
pankli mellett hosszú megyfaszáru sel- 
meci pipáját fújva; és nem egyszer fa
kadt ki, hogy miért nem tanulta ő ki 
ezt a nemes mesterséget, miért is lett 
ő pap? A jámbor majszter ezt kész
pénznek vette. Hálából a magas dicsé
retért állandóan ellátta, mint vendéget 
illik, jó muskotály dohánnyal, amit a 
tiszteletes mód felett kedvelt. No de 
ezért is megszolgált, mert hiszen olyan 
dicshimnuszt zengett a mester dohányá
ról, hogy a kaptafák majd leszédüitek 
az almárium tetejéről. Az almáriumról j 
jut eszembe, hogy abban meg állandóan 
ott kuksolt egy kis kisüstön főtt papra- 
morgó, amit úgy uzsonna tájon ugyan
csak módjában volt világhíressé dicsér- ; 
ni a nagytiszteletü urnák.

Ebből világosan lehet látni, hogy a 
tiszteletes ur nagyon praktikus ember, 
volt és jól tudta kamatoztatni a szónoki 
képességét. Nagyon szerette a vendég- j 
látást és az adakozást. De csak látni.! 
Gyakorolni azonban annál kevésbé. Kü
lönösen nem szerette a koldusokat, meg 
az inasokat. Az elsőt azért, mert saj 
nálta tőiük azt a szép fényes 10 fillé
rest, de muszáj volt adni, mert hát ö 
hirdette minden vasárnap, hogy zörges
setek és megnyittatik ; a másodikat meg 
azért, hogy meg-megdézsmálták a gyü
mölcsös kertjét. Igaza volt. Egyszer 
pontosan a csizmadiamester jámborképü 
inasa, meg az asztalos görbelábu perne- 
hajdere nagyon ráéheztek a tiszteletes 
ur császárkörtéjére. Igen ám, csakhogy 
a tiszteletes odaállította a fa aiá éjjeli 
őrnek az öreg harangozót, Pista bácsit, 
Meg is őrizte volna ő a körtét, de hát 
az olyan öreget csakhamar elnyomja az 
álom. Pista bácsi is leheveredett a fa 
alá és álmodott jó kapadohányról, meg 
törkölypálinkáról, mivel ő nem voltj 
olyan nagyigényü, mint a tiszteletes. 
Csak ez kellett a két dezentornak. Át- 
ovakodtak a kerítésen, a járást nagyon 
ismerhették, mert egyenesen a félszerbe 
sompolyogtak, ahol egész nyáron tétle
nül lepte a por a malacforrázó teknőt. 
Csak nehány percbe került és az öreg 
harangozó be volt takarva a nagy tek- 
nővel. A többi már magától ment. Reg 
gél a tiszteletest majd szétvetette a 
bánat, amikor megtépázott körtefáját 
meglátta. Bosszút is forralt az asztalos 
ellen, aki olyan csirkefogó ügyes inast 
tart.

Ha mérlegre tettük volna az asztalost, 
meg a tiszteletes urat, nem igen nyomta 
volna le egyik a másikat — turpisság
ban, sem fukarságban.

Az asztalosnak hiába dicsérte a borát, 
nem kináita meg. Hiába zengett ódát a 
mesterségéről, nem ült fel neki. Azon 
is hiába vitázott vele, hogy a varjutövis 
a legkeményebb fa, mert az asztalos 
azt mondotta, hogy az nem fa, az 
cserje. — Ki nem ösmerné a varjú- 
tövist ! A kökénynek féltestvére, csak 
éppen nem terem rajta semmi élvez
hető, eleven sövénynek való bozót, ami 
olyan egyenes vezszőket hajt, mint a

nádszál, de végtől-végig tele van olyan 
tövisekkel, mint egy csizmadia „obszec 
ár." Ezt a varjutövist a világon semmire 
nem lehet használni. Nem is női meg 
két ujjnyinál vastagabbra.

Tehát, amikor a körte elvesztése fe
lett való fájdalmát egy keveset lecsil
lapította, a tiszteletes ur megíömte sel- 
meci pipáját és elballagott az asztalos
hoz. Az inas maid leesett a lábáról, de 
ő rá sem nézett. Beszélt egy jó sort az 
időjárásról, aztán a munkákat dicsérte 
meg költői hasonlatokkal, majd ráíerelte 
a szót jövetelének a ezéijára. Körülmé
nyesen elmagyarázta, hogy neki egy 
szép politúros, kihúzható asztalra lenne 
szüksége, az árát se nagyon nézné, 
csak szép és jó legyen Dehát valami 
rajzot mégis jó lenne látni. Persze, hogy 
jó ienne. A mester betessékelte a szo
bába, körülnézték a rajzókat, aztán 
megalkudtak. No erre már iilő egy kis 
áldomást inni.

A mester lekocogott a pincébe egy 
korsó borért, a tiszteletes meg gono
szul kuncogott a pipacsutorán. Mikor a 
harmadik korsó bor is fogytán volt, a 
tiszteletes illőnek tariotta elköszönni. 
Amint azonban a kapuban elváltak vol
na, megvakarta a fületövét:

— Ejnye no, ejnye 1 Valamit majd 
elfelejtettem.

Az asztalos pislákolva kérdezte meg, 
hogy : — Ugyan mit ?

— Csak azt, kedves majszterkám, fe
lelt, hogy az az asztal varjutövisbőí le
gyen.

Az asztalos ugy vágta be az utca- 
ajtót, hogy a papol majd leverte a lá
báról, amire egy hangos kacagás lett a 
felelet.

De az inast még aznap megpofozta, 
mintha csak tudta volna, hogy ő miatta 
vendégeskedett el három korsó bort a 
tiszteietessel.

A  három öreg,
Irta : Plenfzner Frigyes

Hűli a falevél, sötétszürkén gomolygó 
felhők úsznak az alacsony égen, varjak 
szállnak a szántások fölött s bús káro- 
gással telepednek le a dísztelen faágak
ra, meg- megrázva ködpárás dolmányukat.

Ősz van, borongós ősz.
Szemem kutat a szürkeségben s mig 

tekintetem befurődik a szomorú sem
mibe, elémtoppannak a múlt alakjai, 
kibontakoznak a köd gomolygásából, 
imbolyognak a tovauszó feihőfosziányon 
és eltűnnek, mint kdére a hináros lá
pon. Majd újra felbukkan marcona alak
juk. Lassan széppé teszi őket a varázs
latos képzelet, felöltik álc-mország ragyo
gó köntösét, arcukon elsimulnak az 
időverte ráncok, alakjuk nagyra nő, 
mint a gyermek szemében a kicsiny 
patak, ha évek múltán visszagondol rá. 
Felém intenek, rám mosolyognak s én 
mohón kapok utánuk a semmibe s már 
nem is hiszem, hogy mindez csak álom, 
mind csak képzelet, amit már messze- 
messze hajtott tőlem ez a borongós, 
mindig visszatérő őszi hangulat.

Amott hágsz fel a fekete felhőn öreg 
Janó. Szurtos ruhádban, csámpás csiz
mádban újra deli legénynek látlak, ra
gyogóra kipödört bajusszal, hatalmas 
sörtecsomóval kalapod mellett, válladon 
a vadászkürt, melynek hangjával meg
szólaltatod a hegyoldalakat s összehív
tad a fürge kutyákat — hű társaidat.

Mindenről pontosan beszámolsz, amit 
útközben láttál : Amott váltott át a nagy 
szarvasbika, lent a völgyben legelt ma
lacaival egy koca, két őz ugrott el mel
lőled s derült arcod azt is elárulja, 
hogy immár üres rumos kulacsod is, 
melyet reggel a nyakadba akasztottunk, 
hogy napközben szomjan ne halj.

Azután megkapod az utasítást, hogy 
merre menj, hová jöjj ha a vaddisznó 
nyomára akadtál, melyik kutyát ereszd 
le rabláncáról. Vérfoltos hátizsákod el
tűnik a haraszt között, szó nélkül mégy 
kijelölt utadon. Téged is visz valami 
olthatatlan láz, valami ősi szenvedély, 
befurod magad a titokzatos sűrűk ho
mályába, keresed a biztos nyomokat, a 
dagonyát, a vackot s ha rátaláltál, sza
baddá teszed Bugrot, Vadászt és Szülőt 
s felharsan rézcsattos vadászkürtöd, je
lezve vele a megindult hajszát.

Valahol fent a hegytetőn, ahol pára 
üli* meg az öreg hegy fejét, ott, ahová 
csak a tévelygő sas kerül, dübörgő mo
raj szól bele a csendbe, melynek nyo 
mán a kutyák hörgő mardosása jelzi a

nagy finálét : vérében fetreng a nagy 
koca. Ösmered te jól ezeket a hangokat s 
szuszogsz is már nagy sietve fel a 
hegynek s verejtéktől csepegő homlo
kodat megtörüive, széles mosollyal álla
pítod meg, hogy milyen hamar indult, 
pedig alig vakkantott rá Bugro kettőt.

— No öreg, ne sokat beszélj, add 
ide a kutyákat és húzd le a völgybe.

Szemed tágra nyilik, egyet rándítasz 
nedves ködmönödön s illő nekifohász- 
kodás után, morogva megiegyzed !

— Könnyű a vaddisznót lőni, de tes
sék azt huzni 1

— No iszen, lefelé majd csak megy 
valahogy.

— Hm ! Mordulsz egyet s máris in
dulsz a nehéz teherrel.

Alakod ködbevész, egy fekete felhő 
elmosta arcodat, már nem kisérhetem 
görnyedő járásod. Voltál ! A jelen szá
mára eltűntél mindörökre.

Képzeletem tarka ködén át felém ban
dukol Stitniczky bácsi. Apró szeme ide- 
oda jár, borz bajmza serceg, ha meg- 
sodoriníja s az élet súlya alatt meg
görnyedt alakját szeretném újra meg 
érinteni. Ez is csak álom, ez is képze
let s ködképe visszaránt a múltba, 
amikor együtt jártuk az erdőt. Az őszi 
erdőt, zúzmarától, dértől Csípett, fagyott 
életet és lábunk alatt ropogott az a 
millió, ragyogó kristály. Nyomozni men
tünk, a zúzon, a dértől borított falevé
len. Nehéz feladat, ugyancsak gyakorlott 
szem kell hozzá, hogy a lettport, pará
nyi kristályokon észrevegye a szem a 
tovaválíó vad nyomát. Csak ott lehet 
valamit olvasni a jelekből, ahol a dér 
összevisszaságát elsimítja a nyom.

— Én megyek a völgyön — szól 
Stitniczky bácsi — mert ott a legnehe
zebb a sok haraszt között s ha már én 
mondom, hogy ott ment át a vaddisznó, 
akkor az olyan biztos, hogy nettől!

Persze nem láttál semmit, jó öreg. 
Nem is csoda. Öreg szemed élességét 
már elvette a kor, homályossá tette az 
idók rohanó múlása s hetykélkedésed- 
ben nem veszed észre, hogy önérzeted 
már nem a régi legényt biztatja.

Nen; haragszom rád azért az üres 
délelöttért, melyet keresgéléssel töltöt
tünk el s azért sem, hogy délután a 
völgyön mégis csak megláttam az át
váltó vaddisznók nyomát, a letiport 
zúzt és felborzolt harasztot. Kérdőn kö 
vetem tekintetedet ?

— Ejnye, ejnye. Pedig hogy néztem, 
bizony itt mentek át, ámbár no !

„Ámbár no“. Haza ballagtam egy 
kedves emlékeddel gazdagabban és elém 
varázsollak ott a felhő hátán, amint 
nagy buzgalmadat és apró pillogó sze
medet cserben hagyta a „netto“.

Feketén gomolyog az ősz fergetege, 
felhő felhő hátán bukdácsol a köd és 
elsodorja ábrándjaimat. Viszi képzele
temet fel a fenyvesekbe, odaszáll lel
kem a sötét fák közé és sóhajtásom ott 
vergődik a millió fenyőtű között. A 
lombtalan fát jegenyének nézem s alatta 
baktat a harmadik öreg. Az öreg pan
dúr. Dobbanó lépéssel méri az erdei 
ösvényt, tartása egyenes, alakja szikár, 
s hangja olyan, mintha most is egy 
szakasz pandúrt vezényelne fehér kö 
penyben, sarkaniyus csizmában, rozsda
marta fringiával az oldalán.

Tisztelettel üdvözöl, makra pipája el
tűnik a szájból s azután tovább balla
gunk együtt a fenyves sikátoron.

A hegyoldal zárt sötétsége közül csak 
ugy találomra kimutat egy kis nyíláson 
s reszkető kézzel odabök a szomszéd 
meredek felé. — Onnét vitték tegnap 
az ügyvéd urék a nyírfát.

— Minek? — kérdem.
— Hát kérem alásan nem tudom én 

azt biztosan, de ugy mondotta a kocsis, 
hogy a temetőbe szükségelik a sir körűi.

— Keiitésnek?
— Dehogy, hát áltáljában, tetszik tud 

ni — mint mondotta — olyan izének, 
például figuráknak.

— Minek? — mosolyogva nézek rá.
— Olyan izé, például áltáljában, figu 

ráknak a keritésbe. — Ismétli nagy ko
molysággal.

No most már mindent tudok : például, 
áltáljában, figuráknak.

Lassan leboiul az alkony, egy sebe
sebb szélroham gyorsan űzi a gomolygó 
ködöt, megrázkódnak a szürke fák, bús 
varjú károg a bús mező felett, rohan a 
köd, rohan az ősz, képzeletem jó öreg
jei eltüntetek a szürke semmibe. Fel
ébredek s borzongva zuhanok be újra 
a jelen rohanó zajába.

H Í R E K
Magunkról beszélni,

személyes kérdésben napirend előtt fel
szólalni, lehet is, szabad is, főleg ha ki
provokálják ezt tőlünk s arra kényszerí
tenek, hogy írjunk akkor is, amikor a 
doktor ur rendelkezése szerint még pi- 
hengetni kellene láztüzben lesorvadt les 
tünket. De, mint amolyan jóviseletü Iá 
badozónak, még Fuchs főorvos ur is 
megengedi ezt a kis kirúgást és elnézi, 
ha megmentett firkúsz-betege egy kicsit 
talán idő előtt is örülni mer az életnek 
és hátúval telt szívvel ir azoknak, akik a 
nehéz, válságos percekben is lélekben 
vele voltak és szeretettel gondollak reá. 
Mert szivük van, mert lelkűk van, mert 
emberséges emberek mindannyian.

Milyen jó is megtudni ilyenkor, hogy 
nem éltünk hiába. Látni, érezni a szere
tet melegéi, mellyel körülvesznek s azt a 
sok figyelmességet, gyöngédséget, ked
vességet, amellyel a meghatódottsdgig 
elhalmoznak.

A szivünkből nőit, telkünkből sarjad- 
zolt egyvérnek, az egyutat járó, szent 
célokért küzdő munkatársaknak beteg
ágyunk fölött virrasztó, aggódó szerete- 
tét, a hogylétünk iránt szóban, Írásban 
érdeklődök ragaszkodását, jókívánságát, 
a látogatók kedves biztatását, a virág
gal, csemegével kedveskedök jóságos szi
vének megnyúatkozásdt s azt a sirály 
madarat, amelyet a kék Duna mellől, do
bogó meleg szívvel, őszinte kézszoriidssal, 
szives üdvözléssel egy az életút elején 
haladó, messze idegenbe velödött rima- 
parii fiatal boldog emberpár küldött be
tegágyunk felé.

Mélységes hálával, szivteljes szeretettel 
köszönök meg minden jóságot, mely a 
szerető telkekből felém áradt s besugá
rozta életvirágot hervasztó, szomorú be
tegágyamat.

A csikorgó hidegben ablakomon beko
pogtatott sirálymadarat pedig jóhirrel 
küldöm vissza: a belegágyembere „az 
örök kedv, kifogyhatatlan kedély és ele
ven fiatalság kristálypoharát“ Redtok 
koccintja s megtart Titeket továbbra is 
abban az illúzióban, „hogy vannak örök 
fiatalok, hogy a mi öreg városunk em
berei sem testben, sem lélekben meg nem 
változnak“. Jöjjetek csak, vágyjatok csak 
megnyugvással továbbra is haza, a ka
nyargó Rimapartjára, hol szeretettel vá
runk mindig Titeket.

Minden jóságért hálás köszönet, a sze
retet megnyilatkozásokért lélekáradásos 
viszonzás, mert olyan szép, olyan jó, mi
kor a szomorú karácsonyos élet ellenére 
is tiszta, fehér köntösében, kedveskedve 
hozzánk bújik és selymes tenyerével meg- 
megsimogal a Szeretet.

ég-e még az emlékezés tüze, 
szíved ugy dobog-e, mint valaha ?
Olyan-e a Márvónytenger partja,
hogy a hajós visszatérhet oda
csókgyümölcsőt enni,
boldognak is lenni,
öledbe pihenni,
nappal ugy, mint este,
gyönyörborterjesztő
szerelemszüretre,
törökvirág, Kücsük,
mond: vársz-e ?
Karácsony van, Kücsük s az én karácsonyfám
nem zöldlevelü fenyőlomb,
melyre kinőtt szeretetgond
akasztgat holmi cifrát,
amit itt vagy épp ott lát,
nem, Kücsük!
Az én karácsonyfám sudár embererdő 
legszebbik hajtása, 
a lelkem pajtása,
Te vagy, töröklánykám, 
szívbéli szép mátkám,
Te, Kücsük ! (------)

Örömös és békességes kará
csonyi ünnepet az Olvasónak!

Papszentelés. Szójózsef Béia r. kath. 
szerpapot december 23-án szenteli áido- 
zópappá Bubnics Mihály rozsnyói püs
pök. Az uj áidozópap a sőregi plébánia 
templomban karácsony másodünnepén 
mutatja be első szentmiséjét.
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Meghalt egy kisdiák. A gyönge szer
vezet nem tudott ellentálini a sorvasztó 
kórnak, az életreményekkel telített kis
diák  nem érhette meg a karácsonyi va
kációt s nem várta be a csillogó, ragyogó 
karácsonyfát : Körössy Pál, a helybeli 
állami magyar reálgimnázium első osz- 
tá vu szorgalmas növendéke életének 
15- ik esztendejében, már előbb eltávo
zott szülei után, siri ágyára, örök pihe
nésre tért, itt hagyván az őt féltő szere
t j e i  gondozó, nevelő nagymamát, bús 
magányában, szomorú visszaemlékezés
ben. A szeiidmodoru, csendes kisdiák 
temetése a tanári kar és tanuló társai 
őmónte részvét megnyilvánulása mellett 
f. -ó 3 án délután ment végbe, mikor 
is a ravatal fölött Varga Imre ref. lel
ke.: mondott költői szépségű gyászbe
sz éd e t, míg a simái Urbán Károly VIII. 
ősz', tanuló búcsúzott a tanuló ifijuság 
részéről a korán elköltözött kis diákpaj- 
tásíól, kinek halálát apai nagyanyja, özv. 
K rössy Pálné megszomorodott szívből 
siratja.

Halálozás, özv. Kéry Isivánné szüle
it :: Vaczata Karolin életének 72 ik évé
ben Rimaszombatban december 19-én 
elhunyt. Temetés a r. kath. egyház szer
tartása szerint a gyász és részvét impo
záns megnyilvánulása mellett, csütörtök 
délután két órakor ment végbe. A meg- 
bi Idogultban Kéry Ferencz, Iván Lász- 

: sz. Kéry Karolin, Kéry Mária és 
Kéry István osztálymérnökségi tisztvi
selő, a Rimaszombati Katolikus Olvasó
egylet háznagya szeretett édesanyjukat 
gyászolják.

Szerencsétlenül járt famunkás. De
meter Mihály 30 éves klenóczi lakos 
folyó hó 13-án elment Krokovára (Rő- 
czei járás) bükkfát vágni. A fa kivágá
sánál Kiszel János és András segédkez
tek neki. Amint a fát ledöntötték, annak 
két ága egy sziklán megakadt. Demeter 
leakarta vágni a két ágat, miközben az 
oly szerencsétlenül esett a lábára, hogy 
ballábát bokában eltörte. Beszáilitották 
a helybeli kórházba.

Tánczmulatság. A Rimatamásfalvi 
c:. asóegylet december 26-án, saját helyi
ségében, könyvtára javára táncmulatsá
got rendez. Belépődíj személyenként vi
galmi adóval együtt 5 korona. Felülfize- 
éseket köszönettel fogadnak és hirlapi- 
iag nyugtáznak.

Hatósági közlemények. Figyelmez- 
e;nek a sertésvágók, hogy vágás előtt 

elesek a városi adóügyosztálynál a 
levágandó sertés után a husadót haia- 
d.stalanul befizetni. Aki a vágást nem 
jelenti be, vagy helytelen adatokat je
lent be, 20 Ke. rendbírsággal fog a 

. ősi hatóság által büntettetni.
gyelmeztetnek a lakosok, hogy a Rimá- 
jeget kitermelni csak a város engedélye 

lapján lehet. Akik engedély nélkül ter
mek ki jeget, szigorú büntetésnek 

-zik ki magukat. Engedély a városháza 
2 sz. szobájában kapható.
A járási hivatal a barna kenyér árát kis- 
eskedelemben kg.-ként 1'40 Ké.-ban 

: ,bta meg. Ezen ár áthágását a törvény 
'leimében büntetik.

igyelmeztetnek a lakosok, hogy az 
ccai közkutaknál és csatornaakna fé

knél szennyvizek kiöntése büntetés 
:?rhe alatt tilos.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy há- 
lk előtt a gyalogjárót a hótól tisztítsák 

;eg s homokkal, vagy hamuval szórják 
e, mert ellenesetben büntetésnek te
zik ki magukat.
Kéthetes sítanfolyamot rendez a 

ebsinai Karpathenverein. Ruffinyi 
:adár polgármester, a dobsinai Karpa- 
enverein agilis elnökének kezdemé- 

yezésére kéthetes sítanfolyamot ren- 
eznek a dobsinai sífutók a Fejér-féle 

. gbarlang vendéglőt rendezve be főhadi
szállásul, ahol rendkívül előnyös árak 

ellett nyújt teljes ellátást és szállást a 
"míolyam rendezősége. Tekintettel arra, 
ogy Gömörben Dobsina környéke di- 

mekedhet a legkitűnőbb sítereppel s 
mellett a legideálisabb hóviszonyokkal 

Is, amelyek kedvező szezonban egészen 
áprilisig lehetővé teszik a síelést, a téli 
sportok híveinek valóban legjobb és 
legolcsóbb alkalom kínálkozik a szezon 
kihasználására a dobsinai Karpathen
verein sítanfolyamára való benevezéssel. 
Közelebbi felvilágosítás az egyesület 
idegenforgalmi irodájánál (Lévai-üzlet
ben) nyerhető.

öngyilkossági kísérlet. Balog Jolán 
33 éves seregi cigányleány, miután anyja 
megdorgálta, elkeseredésében féldeci

hypermangánt ivott meg. Kórházba szál
lították s az idejében végzett gyomor
mosás megmentette az életnek. Felgyó
gyulása után a kórházból elbocsájtották.

Házasságszédelgő álhivatalnok. La v- 
rinc János telgárti születésű volt rozs- 
nyói  ̂ járási hivatalnok, akit különféle 
csalások és sikkasztások miatt állásából 
elbocsájtották és egy évi fogházra Ítél
ték, ismét hallat magáról. Az enyveskezü 
volt köztiszviselő nemrégiben a jóhang- 
zásu „Stabilita" nevű olcsó építkezési 
kölcsönt Ígérő szövetkezetnek volt fel- 
hajtója és Komáromtól Eperjesig ezre
ket és ezreket csapott be, pár száz ko
ronás előlegeket szedve be a hiszékeny 
áldozatoktól, akiknek többsége a bírósági 
vexaturát elkerülendő, nem is tett ellene 
feljelentést. Lavrinc János a nyár folya
mán, amikor Rozsnyóra egy hónapos 
ujabbfogházbüntetésének letöltése végett 
Kassáról elutazott, összeismerkedett Gön
dör Anna szepsi-i illetőségű hajadonnal, 
akinek járásbirósági hivatalnokként mu
tatkozott be. Az ismeretséget rövidesen 
lángoló szerelemmé léptette elő a kü- 
lömben nős szélhámos és természetesen 
a leányt haza is kisérte, sőt pár napi 
eszem-iszom után formális kérőnek is 
felcsapott. A hirtelenjött kérőt a leendő 
anyós apró köicsnökkel is kisegítette, 
egyik nap azonban a fiatalpár nyomta
lanul eltűnt otthonról és a leány édes
anyja ekkor gyanút fogott. A gyanú al- 
pos volt, mert a leányszöktető házasság
szédelgő néhány napos turbékolás után, 
amikor égni kezdett a föld a talpai alatt, 
kereket oldott, szerelmét hatósági utón 
kórházba szállitatta s ő maga pedig be
vonult egy hónapi üdülésre a rozsnyói 
járásbíróság fogházába. A csaló ellen a 
behálózott család természetesen feljelen
tést tett s a viharosmultu közhivatal
nok most a rimaszombati kerületi bíró
ság fogházában várja röpkeéletü házas
szédelgői működésének megérdemelt 
jutalmát.

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

10°ÍO -al olcsóbban készpénzért 
TECHNIKA

Vámossy  Béla Masaryk-tér.
Egy évi fogházat kapott a sik

kasztó jolsvai vasúti pénztárnok. A
jolsvai vasúti pénztárnál megtartott mult- 
évi rovancsolás alkalmával, mint annak 
idején jelentettük, sikkasztásnak jöttek 
nyomára a revizorok s ennek következ
tében Berzéthy Rudolf füleki illetőségű 
pénztárnokot nyomban felfüggesztették 
állásától. A vizsgálat során kiderült, hogy 
a bűnös útra tévedt vasúti alkalmazott 
a jegyekkel manipulált és egy év alatt 
pontosan 2228 korona 40 fillér kárt 
okozott az államvasutaknak, manipulá
cióját a főkönyv vonatkozó adatainak 
egyszerű meghamisításával leplezve. A 
kerületi bíróság most tárgyalta Berzéthy 
ügyét és hivatali sikkasztás büntette cí
mén egy évi fogházra Ítélte. Az Ítélet 
végrehajtásának felfüggesztését nem 
mondotta ki a bíróság. Berzéthy feleb- 
bezéssel élt az Ítélet ellen.

Elitélték a düledező viskó gazdáját, 
mert nem bontotta le házát. A járási 
hivatal még az elmúlt évben végzésileg 
közölte Varga János alsófalusi gazdál
kodót, hogy düledező házát vagy bont- 
tassa el, vagy renováltassa, mielőtt em
ber életben kárt tehetne. Varga anyagi 
körülményei miatt nem tudta teljesíteni 
a hatósági parancsot s igy az épület 
egyre jobban pusztult s a nyár folya
mán egy falrészlet ráomlott a közelben 
játszadozó nyolez éves Gálos Jánosra, 
aki a baleset következtében lábát törte. 
A düledező viskó gazdáját a szerencsét 
lenül járt gyermek szülei perbefogták 
és a kerületi bíróság gondatlanságból 
okozott súlyos testi sértés cimén felté
telesen 200 korona pénzbüntetésre el is 
Ítélte.

Agy bafő beverték egy rézkolomp 
miatt. Gordos András csehbrézói gazda 
rablás cimén feljelentést tett Nossál An
drás és Nossál József csehbrézói legé
nyek ellen, akik a községi legelőn Gor
dos egyik tehenének nyakáról a rézko- 
lompot akarták ellopni s amikor ezt a 
tulajdonos észre vette, a botokkal felfegy
verkezett két legény úgy helybenhagyta, 
hogy két hétig nyomta utána az ágyat. 
A lefolytatott vizsgálat eredménye alap-

Meghivás
Az általános segélyző egyesület hely

beli 37. számú fiókjának elnökség (volt 
Rokkant Egyesület), miután a december 
hó 17-re összehívott közgyűlés nem volt 
határozatképes, ezúton kéri a fiók ve
zető tagjait, hogy a folyó hó 24-én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor, a városháza 
nagytermében megtartandó közgyűlésen 
minél többen jelenjenek meg, mert a 
közgyűlés, tekintet nélkül a jelenlévők 
számára, feltétlenül meg lesz tartva.

Rimaszombat, 1933. dec. 18.
Csapó József, a fiók elnöke.

ján az államügyészség elejtette a sú
lyos vádat Nossálék ellen s csak lopás 
és testi sértés büntette cimén folytatja 
az eljárást.

Hat-hat hónapot kaptak a détéri 
ál-fináncok. Mint annak idején jelen
tettük, a gesztetei csendőrök Détér köz
ségben egy „magán-vámőrséget tettek ár
talmatlanná Babik Rudolf, Kökény Lász
ló és Mártos Sándor détéri lakosok 
személyében, akik fából faragott Man- 
licherekkel felszerelve éjnek idején meg
szállották a határzóna úgynevezett csem- 
pészutait és a magyar területről meg
rakodva hazafelé igyekvő csempészeket 
feltartóztatva, azokat formálisan kifosz
tották. A csempészek legtöbb esetben 
örültek, hogy fogság és birság nélkül 
áruik visszahagyásával épbőrrel szaba
dulhattak a „vámőröktől". A magukat 
hatósági közegeknek színlelő „vámőrö
ket" most vonta felelősségre a kerületi 
bíróság s a munkanélküliségükkel vé- 
védekező három vádlottat egyenként 
6 - 6  hónapi fogházbüntetésre Ítélte. — 
Mindhárman belenyugodtak az Ítéletbe, 
annak megkezdésére azonban januárig 
halasztást kértek.

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

Filmszínház. Folyó hó 25-én „A sze
relmi négyes" c. filmoperett kerül színre 
elsőrangú szereposztással, u. m. Eggerth 
Márta, Leó Slezák, Georg Alexander, 
Tünde, Berliner stb. Evelyn Frieddel 
való egybekelése alkalmából nagybáty
jától gyöngynyakéket kap, melyről ké
sőbb kitudódik, hogy hamis. — Ezen 
gyöngysor körül forognak aztán a ké
sőbbi események, melyek keretében 
idillikus gáláns, de féltékenységí jelene- 
netek is előfordulnak.

Folyó hó 26-án a „Monté Christo 
grófnő" cimü film következik. Főszerep
lők Brigibe Hehn és Rudolf Förster. 
Arról szói a mese, hogy a kis filmsta
tiszta hogyan lesz világhírű sztárrá. Két 
szélhámos forgolódik körülötte, s már- 
már ő is a bűn végzetes útjára téved, 
amikor az utolsó pillanatban megszólal 
a szive. A cselekmény izgalmas, de a 
filmet elejétől végig átszövi valami ked
ves és szórakoztató humor, mely az iz
galmas várakozás mellett meg is ne
vetteti a nézőt.

Folyó hó 27 én „Az amerikat nagy
bácsi" cimü csehnyelvü filmvigjáték 
zárja be a karácsonyi műsort. E film 
keretében a „Tabarin“-bar is be lesz 
mutatva. A főszerepben a hazai film
művészek gárdájából kerültek ki. Kiváló 
rendezés és finom zene jellemzik az 
egész darabot.

Az összetört nagybőgő ügye a ke
rületi bíróság előtt. Vetrák József for
gácsfalai gazda a múlt hónapban hiva
talos volt Repka Márton községi bitó 
házánál megtartott esküvői ünnepségen 
s reggel felé, amikor a jókedv már a 
tetőfokra hágott, a Guszonáról szerződ
tetett cigánybanda nagybőgőjét hirtelen 
felkapta és a falhoz teremtette, úgy 
hogy a sokat tapasztalt öreg szerszám 
ezer darabban esett szét a morék leg
nagyobb megrökönyödésére. Az úri vir
tust kopirozó forgácsfalai gazdának na
gyon tetszett a mulatság, amikor azon 
bán a cigányok a kár megtérítését kö 
vetelték, menten elment minden kedve 
és megtagadott minden fizetést, úgy 
hogy a morék kénytelenek voltak az 
ügyet a biróság elé vinni s a bőrükre 
virtuskodó gazda ellen idegen vagyon 
rongálása cimén már meg is indult az 
eljárás.

Enyveskezü béreslegény. Gyurcso 
Péter smolen, jólsvai illetőségű mező- 
gazdasági munkás a múlt hónapban 
Pál András sajógömöri lakosnál volt al
kalmazásban, munka helyett azonban va-
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Kinő APOLLO mozgó
Hétfőn, dec. 25-én egy házasság  pikáns 
tö rténete csattanós tévedésekkel. Eggert 
M árta m agyarul, Slezák Leó csehül éne

kel ebben a filmben :
A boldogság muzsikája

F.: Eggert M árta, Slezák Leó, Ceorge 
A lexander és J. B rausew etter.

Kedden, decem ber 26-án Brigite Helm 
nagyfilmje, akinek éppen 7-ik hónapja 

já tszák  Berlinben. A film cime :
Monté Christo grófnő

F.: Brigitte Helm és Rudolf Forster.
Szerdán, decem ber 28-án elsőrendű csehül 
beszélő és éneklő vígjáték, kacagás ele

jétő l végig :
Amerikai nagybácsi

lami incidens következtében otthagyta 
és Muránylehotán helyezkedett el. A 
munkából való kilépés utólsó napjait 
arra használta föl az enyveskezü béres
legény, hogy kenyéradó gazdáját alapo
san kifossza. Hat alkalommal behatolt 
Pál András dohánypajtájába és onnan 
egyik cimborájának ségitségével össze
sen 19 zsineg levelesdohányt lopott el. 
A sikeren felbuzdulva hetedszer is meg
ismételte Gyurcso az éjjeli kirándulást, 
a lesben álló tulajdonos ekkor azonban 
felismerte s a csendőrök kezére juttatta 
Szállásán mégis találták a lopott dohány 
nagy részét. Hétszeres betöréses lopás 
büntette cimén négy hónapi fogházra 
Ítélték.

Kilencz marhacsempészt félmillió 
korona pénzbüntetésre Ítéltek Rima
szombatban. Vlassák bírósági tanácsos 
a napokban tárgyalta a rimaszombati ke
rületi bíróságon Krausz Miksa miskolezi 
marhakereskedő és nyolez csehszlovákiai 
társának ismeretes csempészési bűnügyét. 
A kilencz tagú társaság, amelynek tag
jai : Weisz Dávid, Lax Jenő, Lax Ferencz, 
Lax Lajos, Hegedűs György, Klein Ár
min, Akúcs Béla, és Grűnberger Jenő 
kereskedők voltak, állítólag hosszú időn 
át kiterjedt marhacsempészés élén állot
tak és jelentékeny összeggel károsították 
meg a vámkincstárat. Az üzlet szépen 
fejlődött, ez év augusztus 19 én azonban 
két ökör átszállítása közben a társasá
got a vámőrök elcsípték és letartóztat
ták. A biróság a vádlottakat összesen 
529 ezer 200 korona pénzbüntetésre és 
ötüket egy-egy évi fogházra Ítélte, ki
mondva azonban az Ítéletben, hogy a 
pénzbüntetés behajthatatlansága esetére 
további félévi fogházbüntetésre változta
tandó át. A vizsgálati fogságot mind
egyik vádlottnál teljes egészében be
számították. Az elitéltek felebbezéssel 
éltek.

Fogházbüntetésre ítélt szeszcsem
pész. Kovács András sajószentkirályi 
lakost a csehszlovák határőrség egyik 
közege tiltolt határátlépésen érte és el
kobozta tőle a magyar területről csem
pészett szeszt. A póruljárt csempész nem 
hagyta annyiba a dolgot és erőszakos
kodni kezdett a finánccal és kellő nyo
maték kedvéért bicskát fogott rá. A 
határőr puskát emelt a támadóra és 
bekísérte a laktanyára. Kovács András 
hatósági közeg elleni erőszak cimén a 
vádlottak padjára került s a főtárgya
láson azzal védekezett, hogy semmire 
nem emlékszik, mert a kritikus időpont
ban erősen italos állapotban volt. A bi
róság nem fogadta el védekezését és 
vádbeii bűncselekmény elkövetése miatt 
egy hónapi fogházra és 200 korona 
pénzbüntetésre Ítélte. Felebbezés folytán 
a kassai felsőbíróság is foglalkozott az 
üggyel s az elsőfokú Ítéletet mindenben 
helybenhagyta. Az Ítélet végrehajását 
nem függesztették föl.

Betörések mindenfelé. A hirtelen 
abnormisra fordult időjárás megszapori- 
totta a vagyon elleni tüncselekmények 
számát s a megye minden részéből gar
madaszámra érkezik naponta jelentés 
kisebb-nagyobb betörésekről. Rozslozs- 
nyán hízott bárányokra specializálták 
magukat a betörök és Paszternák An
drás és Gallo János óljait dézsmálták 
meg, Serkén Illés Géza gazda óljából 
hízott libákat loptak el. Ajnácskőn Tóth 
Gábor méhesét fosztották ki a minden 
ehetőt megmozgató betörők és két kast 
méhestől, mézestől el is cipeltek. Putnoky 
Móricz gesztetei uradalmából legutóbb 
hét darab hizott sertést hajtottak el 
ismeretlen tettesek éjnek idején. Eddig 
egyik betörés tettesét sem sikerült a 
csendőrségnek kinyomoznia.
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Rossz szomszédság — török átok.
Minárcs János klenóci gazdálkodó András 
nevű testvérének társaságában kocsin 
hajtott kedden hazafelé a földekről és 
utröddités kedvéért a közbirtokosság 
tagjai által rendszeresen használt utat 
vette igénybe, amely Ostricáék birtokát 
szeli. Az idegen kocsi láttára Osztrica 
János vasvillát fogott és birtoka határá
ról visszatérésre akarta kényszeríteni a 
két Minárcsot, akik azonban a felszólí
tásnak nem tettek eleget, arra hivatkozva, 
hogy az útrövidítést az összes gazdák 
igénybe szokták venni. A nézeteltérések 
végül is parázs verekedésben törtek ki, 
amelyben ez öreg Osiricának fia is részt 
vett, sőt a tanyabeli kutyák is és a ve
rekedők mindegyike alapos sérülésekkel 
abszolválta a közelharcot. A felek súlyos 
testi sértés címén kölcsönösen feljelen
tették egymást.

S Z ÍN H Á Z .
A múlt héten a közönség érdeklődése 

némileg emelkedőben voit, de még min
dig nem vitte magasabbra a félig telt ‘ 
nézőtérnél. Pedig már a szinpártolój 
egyesület ügyében többször is tanács
koztak és gyűlést tartottak, de még nem 
lépett a dolog a megvalósulás stádiu
mába. Volnának pedig a mi városunk
ban is elegendő számmal szinház'áío 
gatók, de náluitk igazán úgy van, hogy 
el kellene találni az egyes emberek vi
szonyait és szándékait, akkor jó mód
jával fellendülne a szinpártolás is. De 
ideje volna már egyszer komolyan a 
cselekvések terére lépni, mert a gon
dolatok, tervek elröppennek, a szó is 
elhangzik, csak a tetteknek van igazi 
értékük.

A színtársulat megérdemli a pártolást, 
az ő játékuk és zenéjük elsőrendű leg
nagyobbrészt. Igyekezni kellene a kö
zönségnek is, hogy kivegye részét az 
igy is rövid sziniidény alatt a műélve
zetből és pártolásával bizonyítsa be 
nemzeti nyelvének és kultúrának meg
becsülését.

Szombaton és vasárnap Halász-Eise- 
mann 3 felvonásos érdekes operettjét 
adták „Egy csők és más semmi" címen. 
Az operett a válóperek körében mozog 
és igy olyan dolgok fordulnak elő né
hányszor benne, amelyek a zsenge fia
taloknak nem valók, de nem mondható 
valami nagyon sikamlósnak, hanem vál
tozatos. A szereplők közt Havary Mimi 
adta Anniét s megjelenése, temperamen
tuma s öltözetei megnyerték a tetszést 
teljes mértékben. Partnere Solí'ny volt 
s őróla is a legjobbat mondhatjuk. Vágó 
és Várady, mint rendesen, eismerésre- 
méltóan aíakitották szerepeiket. Szigeti 
Irén kitűnő próbált ereje a társulat.iák. 
Szécsy Hedy ügyes és kedves volt kis 
szerepében. A törvényszéki elnököt Tu- 
róczy mindig helytálló érdekes változa
tokkal alakította. Farkas, Baríos Erzsi 
s az ensembie mind hozzájárult a darab 
sikeréhez s a zene Fischer Károly ve
zetésével elsőrendűen végezte feladatát.

Vasárnap délután „Ejféli tangó" járta 
mérsékelt helyárak mellett, a régi sze
reposztással és jó sikerrel.

Hétfőn este Békeffy Oibók 3 felvoná
sos vígjáték át „A bécsi menyasszonyt" 
adták elő. A darab a régi világ patiná
ját viseli magán, a magyar ur és nép 
akkori eszmekörét tünteti elő érdeke
sen vonzó cselekvényekben. Kaszab An 
na vitte a főszerepet pompás alakítás
ban s a változó helyzetnek megfelelően, 
Vágó Artúr játékában az öreg magyar 
nemes ur érdekesen domborodott ki. 
Kitűnő volt Kiss Manyi, a megmagyaro- 
sodó bécsi leány szerepében, Szécsy 
Hedy Margitja is kedves alakítás volt. 
Solthy az ezredest a nála megszokott 
tudással jellemezte. Várady Ábelje, Tu- 
róczy plébánosa jói sikerült alakítások 
voltak. Több jót mondhatunk Elekesről 
is, aki a fiatal férj viszontagságos sze 
répát meglehetős simán játszotta meg. 
Igen jó öreg hajdú volt Némethy. Far
kas, Mózsi kisebb szerepét n>ugr-dt ko

mikummal adta s ügyes kis cseléd volt 
Vajda Rózsi is. A siker teljes volt, a 
nézőtér csak félig telt.

Kedden Tornaiján adták újra „Ember 
a híd alatt" darabot sok sikerrel.

Szerdán és csütörtökön Martos-Lajiay 
3 felvonásos operettje: „Rothschiidok" 
kerüit színre Vágó rendezésében. A da
rab történelmi háttere I. Napóleon csá 
szár korában szerepel s a nagy bankár
család szétosztását Európa fővárosaiba 
és bárói rangra emelését is tárgyalja. A 
Rotschildok anyját kitünően alakította 
Szigeti Irén, az ő mély tudásával. A női 
szereplők közt az unokaleáuyt Vajda 
Rózsi adta kedvesen és a nüanszoknak 
megfelelően. Havasy Mimi La George, 
Napóleon kedvesének szerepében impo
záns megjelenés volt s nagy erővel, sok 
eleganciával játszott. Külön kiemelhet
jük Kis Manyi Trudeját, amelyben csu
pa élet, csupa tűz volt a kis szubrett. 
A férfiak közt Vágó Amschija, Varga 
Béla Salamonja és Solthy Jakabja ki
váló alakítások voltak, de mellettük 
Turóczy a tábornok szerepében, Farkas 
Oppenheim szerepében, Némethy Talma 
szerepében igen jók voltak. Kiváló volt 
Várady Fritze, sőt Elekes mint fejede
lem jól megállta helyét. A siker teljes 
volt, a színház félig telt meg.

Pénteken és szombaton „A forgószél" 
című tragikomikus játék került színre 
Boros Elemértől.

A színházi iroda hírei:
Vasárnap délután mérsékelt helyárak

kal „Gyermek előadás". Nagyszerű gyer
mek-bohózatok, rengeteg móka teszi él
vezetessé a gyermekek számára az elő
adást. Az előadás l/2 4-kor kezdődik.

Karácsonyi előadások.
Karácsony első napján délután mér

sékelt heiyárakkai a szezon nagysikerű 
sláger operettje a „Zsákbamacska„ ke
rül szinre a bemutató előadás nagyszerű 
szereposztásában.

Kedden, másodnapján délután aMano- 
lita operett sláger van műsoron a teljes 
esti szereposztásban.

Hétfőn és kedden a két karácsonyi 
ünnep estéjén mutatja be az operett- 
együttes az ezidei szezon egyik legna
gyobb sikerét, a legvidámabb katonaope
rettet: a „Fehérvári huszárok„-at. A 
vigság és kacagás operettje a fehérvári 
huszárok, amelynek kivételes sikerét mi 
sem bizonyiija jobban, mint hogy több, 
mint 100 előadást ért meg eddig Buda
pesten és tovább is telt házak mellett 
fut. Szövegkönyve és zenéje egyaránt 
sláger, a társulat legjobb erői játszák a 
főszerepeket. Külön szenzációja az elő
adásnak Soithy Gyurka I. felvonásbeli 
mulató jelenete, Csóka Sándor zeneka
rával.

Szerdán este a társulat Tornaijára 
rándui ki, ahol az „Amikor a kislány
ból nagy lány lesz" operett sláger ke
rül szinre.

Csütörtökön este bemutató előadást 
tart a társulat. Az ezidei szezón egyik 
legnagyobb sikerű szinmü újdonsága : 
„Eiőre megfontolt szándékkal," Szirmay 
A. nagysikeiü darabja kerül szinre. Íz 
galmas, elejétől-végig drámai feszültség
gel teli nagyszerű darab ez, melyet a 
pesti Bethlen téri szinház hozott szinre 
rendkívüli sikerrel. Egy bírósági tárgya- 

j lás meglepően reális és élénk színekkel 
megfestett képe vonul tei a színpadon, 

| melynek keretében lebilincseiöen és ér- 
dekesen érik a dráma magja és fejlődik 

I terebélyes fává. A társulat legjobbjai ját
szák a darab főszerepeit, amit pénteken 
este megismétel a társulat.

Meglepetés lesz a társulat Sylveszteri 
előadása 1 !

Eladó
konyha- é s  é lésk am ra  beren
d ezés  .(konyhakredenc), külön  
fé le  szobabútorok , fu tószőn yeg ,  

fü g g ö n y ö k  stb,
Ci m:  e lap a kiadóhivatalában.

f f  / I  '

ílé!

A szerk esz tésé rt és k iadásé rt f e le lő s : 
Rábe iy  Káro ly  laptuiajdonos.

. l é
100"0 biztosíték, 20°/„ biztos jövedelem. 

Jelige : Biztos.

I T t  A. .1 .A. _  igen tisz te lt v ev ő i-, 
m et, m iszerin t az al- 

rnágvi M atracs szőlőhegyen lévő szőlőm ben te r
meté, ezidőszerin t igen jó minőségit uj boraim nak, 
úgy nagyban vevő hordójába, m int dugaszolt 
üvegekben kis m értékbeni e ladásá t m egkezdtem .

Kiváló tiszte lettel : BENYO BÉLA

e$
nagy  választékban

Kovács-Áruházban.
ízléses

k a r á c s o n y i  ajándékokat
legolcsóbban vásárolhat

B  0  K  0  R -d r o g e r iá b a n .

Rimaszombatban a Masarvk-féren,
1934. év február 1-től kezdve. Érdeklődni 
Veres Ignác vaskereskedőnél lehet.

W 8* Szánkó
családi,jnégyüléses, egészen 
% jó, eladó jutányos áron $  

Rimaszombat Ferenczy- utca 16. sz.

Felhívás.
Felhívom a nagyérdemű közönség szi- j 

vés figyelmét, hogy a YVix és Társa 
rózsahegyi kelim (torontáli) kézimunka

szőnyeg-sgövő ipar
készítményeire a képviseletet megkaptam,! 
melyből állandóan nagy választékkal 
részletfizetésre is a in. t. vevő közön
ség rendelkezésére állok.

Nagybecsű meghívásra a szőnyege
ket háznál is készséggel bemutatom.— 
Lakásomon lévő állandó kiállításunk 
megtekintésére szives figyelmét felhívom, 
minden véteiköíeiezettség nélkül.

Teljes tisztelettel: 
K árp áti Dezső 

Rim. Soboía, Pokorágyi u. 27.

Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség 

szives tudomására adui, hogy Rimaszom
batban Losonci utca 25. sz. alatt

„ G  A  L V A  N  “ címen

autoelektío fechnikai műhelyt
nyitottunk. Elvállalunk mindennemű e 
szakmába vágó munkát u. m.: autó vi
lágítás, dinamó és aniasser tekercselés, 
mágnes javítás, víiiartyszerelés, háztar
tási berendezések javítása, elektro mo
torok és áramfejlesztők tekercselése.

Autó és rádió akkumulátorok szak
szerű javiíása és töltése. Az összes 
elektromos munkákat, akkumulátorok 
töltését a lehelő legolcsóbb árban szab
juk meg. Szives pártfogást kér:

V adady  és T ársa  
„ G A L V A N “

k ezd ve  készít

M N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u.75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

2 szoba konyíiás lakás
magános udvarral, a város belsejé

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

Mérlegek, 
Fegyverek és 

Fecskendők
szakszerű javítását jutányos áron válalja

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

Rimaszombat, Szíjiáríó u.

Obecná Rada v Bottove.

Císlo : 2610/1933.

V yh lásk a  o prenájme 
pol’ovného práva

Obec Bottovo dá cestou verej- 
nej drazby do prenájmu obecné

pol’ovné právo
na ploche asi 1600 kát. jutár z 
ktoréj 300 k. jutár je les.

Drazba bude zadrZaná v obci 
Bottove dna 22. januára 1934. o 
10 hodine dopoludnla u starostu 
obce.

Prenájomná dóba 6  rokov od 1. 
augusta 1934. do 31. júfa 1940.

Vykricná cena Ke. 500'— vádiurn 
10% vykriénej ceny.

Drazobné podmienky mőzu sa 
prezref pocas úradnych hodía v 
notárskom úrade v Dubovci a tiez 
u starostu obce.

V Bottove, dna. 8 . dec. 1933.
Obecná rada.

H Á Z A S S Á G O T  eredményesen köavetit

„ M O N T É  C A R L O “
kereskedelmi vállalat, Rimavská Soboía.

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

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

:—: Hasznosítható gondolatokat és találékonyságokat juíalmazunk : :
Nálunk m indenki kereshet, aki érdekünkben d o lg o z ik !! !

Törvénybe nemütköző.
Lehetetlent nem ismerünk ! Diszkréció biztosítva !

Perzsaszfinyetf-szövő műhely Rimaszombatban, R ózsa-u . 12. sz . alatt
elvállal mindennemű perzsamunkát, párnák, szőnyegek, futók, összekötő szőnyegek stb. készítését a legkiválóbb

minőségben, legolcsóbb árak mellett m2 230 koronától 300 koronáig.
Szönyegfoltozás és jav ítás !

A z  üzem elsőrendű szakem ber vezetése a latt a l l !
Párnam ontirozás és d íszítés! 

Tanuló leányok fe lvétetnek ! 4

Rimaszombat, (933, Nyomatott R ábe iy  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


