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HÚSVÉTI IGE.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Nincsen Nagypéntek feltámadás nélkül. Ezt hirdeti husvét ün
nepe, de hirdeti azt is, hogy a Szeretet mindig nagyobb mint a 
Gyűlölet s a Hit erősebb minden erőszaknál.

Ezért nem szabad, ezért nem lehet hitetlennek lenni senkinek, 
akit érző szivvel, jóra, szépre fogékony lélekkel emberré alkotott a 
nagy Teremtő.

Nagypéntek gyászos, örök végzete, lelkünket marcangoló, tes
tünket tépő ostorcsapásaival mintha belénk dermedt volna s a meg
próbáltatások tőrszúrásai alatt szivünkből mintha lefolyt volna a re
ménykedés vére. Úgy állunk, igy várunk és nézünk kimeredt sze
mekkel az Élet nyomortanyává aljascdott, csupasz piacán. A min
dent vesztett, hitet, reményt, szeretetet eltemetett nagypénteki ember 
kétségbeesésével bámulunk a végtelenség ködébe. A szenvedésekben 
kimerültség érzéketlenségével tekintünk a nagy sir száját fedő kő
kolosszusra.

Illúziónak tartjuk a hitet, csinált, színtelen virágnak a reményt, 
vérteden képzelgésnek a szeretetet és az Ínség tombolásábar kifárad
tak csüggedésével burkolózunk a lemondás vastag pokrócába.

Nagypéntek siráma ömlik el egész valónkon. Beletemetkezünk a 
ránk szakadt emberi szenvedések és fájdalmas csalódások vigasz
talanságába. Lenéző, lekicsinylő mosollyal nézünk végig az erős 
hittel, csüggedetlen reménységgel, élő szeretettel telt husvétvárókon, 
a kezükben sebeket gyógyitgató olajkorsókat szorongató, igazi hus
vét ránkvirradásáért dolgozó nagyhitüek seregén.

Igaz az a megállapítás, hogy ránk, modern emberekre nézve a 
husvét jelentősége abban van, hogy a természetfelettiség realitásának 
egyik legmagasabb, legkiáltóbb bizonyítéka. Nem tudjuk, nem akar
juk komolyan venni a természetfelettiséget. Ez nekünk ködös speku
láció, elméleti teológia. Erre legfeljebb elvétve godolunk az életünk
ben. Realitás: a test. Realitás: a tudomány. Realitás: a pénz, az 
élvezet, a politika. Ami ezeken túlmegy, azt jámbor képzelgésnek 
szeretjük tekinteni, még pedig csodálatosképen sokszor maguk a 
hívők is. A hitünk amolyan művirág: élettelen, színtelen, vértelen.

Még az imádságunkba is bele-bele süvít a kétely, a homályosság 
fájó érzete, a tagadás szelleme, a gyötrő „hátha mégsincs igyu dé
moni kétségeskedése.

Kevés igaz hívőké az a husvét ünnepe ma, a melyik a feltáma
dást kétségbevonhatatlanul igaznak hirdeti és azt a lelkekbe is igy 
plántálja be. A Ma embere inkább golgotajáró nagypénteki, mint 
húsvéti lélek.

Pedig ha a nagypénteki vaksötét éjszakában nehezen is, de 
egyszer mégis derengeni kezd s rövidesen-rákövetkezően pirkad és 
felvirrad husvét ünnepnapja. Azé a husvété, amely a feltámadás erős 
hitével, tiszta örömével tölti be a lelkeket, meggyógyítja az emberi
ség sajgó sebét, eloszlatja a fájdalmakat és szebb, jobb élet remény
virágát ülteti el a csüggedt, kókadtfejü hitetlenek szivébe.

A hit mindig győzedelmeskedik. A hit erőt vesz a hitetlenség 
fölött. A hit elmozdítja a nagypénteki sir szájára gördített kőóriást 
és az örök Eszme, az Ut, Igazság és Élet feltámadásával meg
vigasztalódnak a bútól, bánattól, szomorúságtól borúsarcu nagypénteki 
emberek. A gonoszság, hazugság és gyűlölet fölött diadalmaskodik 
a békesség, szeretet, jóság, igazság.

A husvét harangjai ünnepre csendülnek. Ezeket a harangokat 
nem lehet örökre elhallgattatni. Nem, semmi erőszakkal sem ! Szov
jetföldön, Spanyolországban vagy Mexikóban sem !

Ne m! Mert a húsvéti harangok szava az öröm dallama, az 
Igazság himnusza.

Husvét: igéretkenyere a kétségbeesésben koplalóknak; biztatója 
a borúra derűt váró hívőknek; erőtadója az élet terhe alatt már-már 
összeroskadó nagypénteki csüggedőknek.

Husvét: hit az Igazság győzedelmeskedésében, a próféciák tel
jesedésében és megbizonyitása annak, hogy nemcsak a halál után 
történik, de az életben is van rosszról—jóra feltámadás.

Husvét: az a balzsam, mely meggyógyítja a lélek fájását, tűrésre 
bírja az élet sebesültjeit; husvét az élő emberiség megörvendeztetője, 
a szükséget és igazságtalanságot szenvedők örök vigasza.

Föltámadott.
A megváltás nagy munkájára 

sok gyötrelem, kin, megaláztatás, 
véres szenvedés és végre a leg- 
megalázóbb halál: a keresztrefeszi- 
tés halála volt szükséges.

A megváltó emberi természete 
borzadással, véres verejtéket hul
latva szemlélte kínszenvedésének 
előestéjén a rá következő gyötrel
meket mikor tanítványai társasá
gában a Getszamane kertjében éj
jeli imába merült. Ott 

„a szenvedés óráján 
éj volt a föld határán : 
vérzett Olajfák halmán 
lélek, teérted az Ur“.. .

A kínok előleges elgondolása is 
remegéssel, borzalommal tölti el 
érzékeny emberi szivét. Most kö
vetkezett be az az óra, amikor

visszavonult belőle, elrejtőzött mind
az, ami isteni és csak a puszta 
ember borult le az isteni igazság 
trónja előtt, hogy szenvedésre ké
szüljön a többi emberek bűneiért.

Eddig dicsőség vár reá a tanítás 
három és fél esztendején keresztül, 
amikor a külsőségekben megcson
tosodott farizeusokat és a vallás 
szellemiségét tagadó szudduceuso- 
kat ostorozza kemény szavakkal 
az egyszerűbb nép tömegei előtt. 
Amikor megtanítja a népet, hogy 
az Isten szerető atyánk, akihez 
gyermeki s z í v  ártatlan egyszerű 
naivitásával kell folyamodnunk és 
a szeretet önfeláldozásig vonzó ta
nítását hirdeti a jóleikü, igaz szivü 
embertársak iránt is, amikor a 
szomorúakat vigasztalni, betegeket 
gyógyítani néha eltávozott életet 
visszahívni jár.

Nemrég pár nappal előbb úgy

üdvözli a tömeg, mint a királyt. 
Hozsannával fogadták, mikor a 
szent városba bevonult. „Áldott, aki 
az Űr nevében jő,“ kiáltották felé és 
zöld ágakat, virágokat szórtak út
jára.

Más esztendőkben ilyenkor vtsz- 
szavonult a nép ünneplése elől, 
nem akarta idő előtt fölhívni az el
lenséges főpapok és más előkelők 
figyelmét magára, mert mint mon
dotta: nem jött még el az én órám!

Most azonban tudta, hogy már 
elérkezett az az óra, amikor elfog
ják és kinok, megaláztatások, vé
res szenvedések után kivégeztetés 
vár reá. Most nem vonul el más
felé, csak imával készül a kínokra.

A bűnös emberiség képviseleté
ben leborul az igazságos Isten 
előtt. Ó, aki az emberi test és lé
lek örökségében jött el tiszta, ár
tatlan, szerető lélekkel és az Olaj

fák halmán gyötrődve igy hangzik 
imája az éjben:

„Atyám, ha lehetséges, múljék 
el a szenvedés kelyhe rólam... De 
mégis ne az én akaratom legyen 
meg, hanem a tied!“

Ez a rövid imádság volt a világ 
legszebb és legtartalmasabb imája, 
amelyben lelkileg összesűrüsödött 
a megváltás egész esszenciája.

Az emberi természet ugyan bor
zad a szenvedésektől, de kész azo
kat magára venni, mert az isteni 
Atya úgy akarja.

Nem is távozik el a keserűségek 
kelyhe, ki kell azt ürítenie egészen 
fenékig.

Ki sem hajnalodott, már érte 
jöttek, elfogták és vád, gúny, ká
romlás, ezerféle kin csap le reá 
ezen a napon, hogy végre a Goi- 
gotha ormán kereszten haljon meg 
a világ bűneiért.

„Az uj földesur ‘ április 19-án délután 5  érakor a Polgári körben.
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Sokan látták őt meghalni. Voltak 
ott jóbarátok, hivek is, de nagy 
számmal jöttek oda ellenségei, akik 
legyőzöttnek hitték őt a halállal.

Az őrizetre küldött katonák is 
látták, hogy már halott, de még 
lándzsával átszurták a szivét bizto
sítékul. A százados pedig, aki ott 
volt órákon keresztül a kereszt alatt 
és látott mindent; igy kiáltott fel:

„Valóban az Isten fia volt ez az 
ember!"

Ő nem volt ellenség, csak a kö
zömbös ember becsületes igazság
érzetével ítélt.

A tanítványok szétfutottak, elrej
tőztek félelmükben. Meghalt a meg
váltó, nem tudtak mit csinálni többé.

A sirbatételnél is édesanyja volt 
ott Arimatiai Józseffel, az előkelő 
emberrel, aki kőbe vésett uj sírját 
adta át a megváltó holttestének te
metésére.

Este elhallgat minden s a gyász 
és rettegés sötétsége borul minden 
jóakaratu hivőre.

A sirt lepecsételik és katonákkal 
őriztetik...

Harmadnap hajnalán elvonulnak 
a katonák, mert angyali jelenéssel 
fölnyilt a sir és fölszáll belőle a 
Megváltó teste, életre kelve.

Eljő Magdolna és a tanítványok j 
s üresen találják a sirt az össze-! 
hajtott halotti ruhákkal.

Nincs itt, föltámadott! Zeng a 
hivők szava és újra bátorság, öröm 
száll a szivekbe.

Megjelenik előttük, biztatja őket, 
hogy tapogassák meg testét, mert 
nem szellemi jelenés volt előttük. 
A föltámadás fénylő pecsétje is 
igazolta már az isteni müvet.

Váth. i

Deák Ferencz-anekdoták
Közli: Szilveszter.

Ez év január 29 én volt Deák Ferencz; 
halálának hatvanadik évfordulója. A 
kiegyezés nagy művének megteremtőié-1 
ről megemlékeztek ez alkalommal a! 
napilapok, irodalmi és társadalmi folyó
iratok egyaránt, a rádió bölcsszavu kró
nikása, Papp Jenő pedig a tőle meg
szokott közvetlenséggel és szellemes
séggel méltatta szintén a haza bölcsé
nek érdemeit és erényeit. Az újságok 
hasábjairól, a rádiókrónikás előadásá
ból hű képét kaptuk a politikus és ál
lamférfi Deák Ferencznek, ám az 1867. 
utáni Magyarország megalkotójának fo
tográfiája csak akkor lehet tökéletes, 
ha azt minden oldalról megvilágítva, 
megismerkedünk magával az emberrel 
is, az agyafúrt eszű, páratlan humor
ral és szellemmel megáldott zalai kis- 
nemessel, a magyar rögbe átültetett 
esprit nagymesterével. Ha a pongyolába 
öltöztetett Deák Ferenczet, a nagy tréfa- 
csinálót óhajtjuk közelebbről megis
merni, vegyük le a könyvespolcról régi, 
kedves barátunkat, Tóth Béla Magyar 
anekdotakincsét, annyi ott az anekdota, 
kalandos és mókás történet a haza 
bölcséről, hogy szabad estéiden heteken 
át elszórakozhatsz velük.

Azok kedvéért, akik tulkényelmesek 
előkotorászni könyveik halmazából Tóth 
Béla munkáit, vagy ebben a bizonyta
lan tavaszi időben elsétálni a közkönyv
tárba, a nagy anekdotagyüjtő nyomán 
közlök néhány Deák-adomát. A leg
többjét nem egyszer hallottátok már 
öregatyátok, nagybátyátok szájából, né
melyike kevésbbé ismert... de annál za
matosabb. Mint a zalai homokba ter
mett szőlő vagy barack.

(Ez is jól csinálja ... vélem hallani 
egy rosszmájú olvasó hangját. Nemze
tünk nagy halottja január 29-én, a leg
keményebb tél derekán költözött el ez 
árnyékvilágból, a cikkírónak pedig a 
fecskék és szalonkák idején [Oculi.... 
Da sind sie] jut eszébe megemlékezni 
a halálozási évfordulóról. Uram, — da 
dogom zavartan — magam is érzem a 
helyzet fonákságát s az áprilisi nap

feddő tekintete előtt szégyenkezve sü
töm le szememet, de az előbb már 
megmagyaráztam késedelmem okát. Ná
lam is eltartott hetekig, amig végére 
jutottam a Tóth Béla által összegyűj
tött anekdotáknak s az olvasás annál 
vontatottabbá vált, mert némely tréfán 
az éjjeli órákba benyúlva, sőt másnap 
is nevetnem kellett. Többet nevettem. 
— Min kuncogsz megint ? — hallottam 
minduntalan a feleségem szemrehányó 
hangját a mindennapos élet szürke tény
kedései közepette, az ebédnél, vacsorá
nál, néhányszor jól megdögönyözvén a 
hátamat, hogy a nevetés közben fenn
akadt falat lejebb kerüljön a nyeldek- 
lőn. Ha pedig este 10 óra után tört ki 
belőlem a hahaha ... huhuhu ... briihühü, 
a gyengéd figyelmeztetés — mit tagad
jam — igy hangzott: — Mit röhögsz 
folyton, az Isten szerelméért... Legéde
sebb álmából vered fel az embert. — 
Ily nappali és éjszakai kalandok után 
jutottunk el március idusáig, ezen klasz- 
szikus mű megírásának időpontjához.)

*
Nógrád nagy szülötte —■ Mikszáth — 

huncutság dolgában semmiben nem ma
rad mögötte Zala nagy szülöttének. Mi 
tagadás benne, nagy selma volt mind a 
kettő. Mint azt a halhatatlan palóc 
egyik művében meséli, a pécsi püspök 
(hogy melyik volt a sok közül, nem 
köti az orrunkra), 17 esztendőn át hor
dott egy Mária Terézia tallért reveren
dájának zsebében azzal a nemes szán
dékkal, hogy egy koldusnak adja, ha 
férfitársaságban egy órán belül nem 
hali sikamlós mondást. Végül — foly
tatja az anekdotázást Mikszáth — nem 
mondja meg a krónika, micsoda mam
laszok között ebédelt 17 év múlva, 
hogy a szépcsengésii tallért mégis csak 
kiadta.

Deáknak is van nem egy mondása, 
adomája, melyeknél a cigánypurdé és 
kintornás koldus hiába lesne a pécsi 
püspök tallérjára. A férfiszoba öblös 
karosszékében ülve, délutáni pipaszó 
mellett mondhatta el azokat a haza 
bölcse intim barátainak. Az még az ár
tatlanabbak közül való — mégsem me
rek vele előrukkolni — melynek báró 
Eötvös József a szenvedő hőse, amely 
Deák Ferencz eme invitáló mondásával 
végződik : Herein !

*
Deák esetét az öregedő férjjel is in

kább csak a férfiszoba és szalón kü
szöbén mondom el, hogy a biedermeier 
pamlagon és ruganyos puffokon helyet 
foglaló delnők és szigorú erkölcsű agg- 
szíizek pirulását s felháborodását elke
rüljük.

Hire ment egy reggel a parlamentben, 
hogy az egyik élemedett korú honatyát 
egészséges fiúgyermekkel ajándékozta 
meg ifjú neje. — A képviselő kollégák 
sorra meggratulálják a hatvanadik élet
évét taposó boldog apát, de a jókivá- 
natok kifejezése közben valahogy mind
egyiknek ott motoszkált fejében a latin 
mondás : páter incertus. Deák gratulá
ciója pedig igy hangzott:

— Üdvözöllek, barátom......  Kire gya
nakszol ?...

*
A férfi és női lakosztály mesgyéjén 

igy megbőjtöltetvén hölgyeinket, lépjünk 
be most már közéjük s kínáljuk meg 
őket is valami csemegével. Ismertessük 
Deák hasonlatát a házasságról, mely bi
zonyára érdekelni fogja ... elsősorban a 
gyengébb nemet.

— A házasság olyan mint a rántott 
csirke : a férfiak sohasem tudják, hogy 
melyik darabot veszik a tányérjukba.

Az örökbecsű mondást hallva, még 
társaságunk ama része is, mely szíve
sebben érdeklődik a csirke keltetés és 
sonkapác készítés problémája, illetve az 
istállótrágyázás elmélete és gyakorlata, 
mint Deák politikai ténykedése s általá
ban a történelemtudományok iránt, mél
tányolni fogja, miért illeti az utókor 
Deákot a bölcs jelzővel. — Hanem azt 
már kevésbbé bölcsen cselekedte — 
jegyzi meg epésen társaságunk egyik 
pártában maradt tagja — hogy ilyen 
bölcs, derék ember létére nem házaso
dott meg.— Deák Ferencz erre is meg
telt, amikor korának hölgyei ugyanez 
okból tettek neki szemrehányást:

— A becsületes ember megnősül, az 
okos agglegény marad.

Öregségében pedig ily életbölcses
séggel mulattatta környezetét:

— Ha elgondolom, milyen vén rán- I

ccs arcú feleségem volna mostan, majd
nem megbékülök fiatalkori mulasztá
sommal, hogy nem nősültem meg.

És ha már ennél a témánál tartunk, 
halljuk csak, hogy indokolta meg egy 
bohéméletü gömöri erdész agglegény 
mivoltát:

— Nem vagyok bolond — dörmögte 
mély basszus hangján — egy fáért oda
adni az egész erdőt.

Vagy idézzük újra páratlan humoru 
nagy földimet, Mikszáth Kálmánt:

— A házasság olyan mint a koszt, 
aki korcsmái koszton van, házi kosztra 
kívánkozik, aki házi kosztot élvez, an
nak a korcsmái után fut a nyála.

*
Hölgyeinket kielégítvén (jobban mond

va, alaposan megbosszantván) mondjuk 
el most a gyengébbek — no meg a teljes
ség kedvéért — Deák leghíresebb anek
dotáját „a tökkel ütött fejű emberről." 
Meséljük el az Anekdotakincs eredeti 
szövegében :

Deák Ferenc leejtette a zsebbevalóját. 
Utána nyúl, de ugyanabban a pillanat
ban szelesen lehajlik a szolgálatra kész 
Szeniczey Ödön is, hogy az öreg urat 
megelőzze. Ekként történt, hogy a fiatal 
képviselő feje a Deákéval iszonyatosan 
összekoccant.

— No öcsém — szólt legottan a ha
za bölcse — most már énrólam is el
mondhatják, hogy tökkel ütött fejű em
ber vagyok.

*
Deáknak szokták tulajdonítani az is

meretes „körülbelül" szójátékot is, ám 
Tóth Béla kimutatja, hogy a mondás 
Nyári Pál ötlete.

Egy képviselő összetévesztette Nyári 
kalapját a magáéval s tévedését csak 
akkor vette észre, amikor a kalap már 
a fején volt.

— Nini, uram bátyám — mondotta — 
nekünk körülbelül egyforma fejünk van..

— Körül meglehet, de belül nem — 
hütötte le Nyári Pál az ifjú honatya lel
kesedését.

*
Mint az előbb ismertetett kalaphistó

riából láthatjuk, igen rátartós, karakán 
legény volt ez a Nyári Pál. Olyannyira, 
hogy egy parlamenti vita alkalmával 
magát a haza bölcsét is a sarokba pró
bálta szorítani... Lássuk, mint sikerült 
ez neki:

A 67 iki kiegyezés heves vitái során 
Nyári Pál — Deákhoz intézve szavait — 
igy szónokolt:

— Valamint Magyarországnak, úgy az 
osztrák birodalomnak is önálló, függet
len törvényhozással és annak felelősség
gel tartozó kormányzattal kell bírnia. 
Ha ez igy van, bátorkodom kérdeni, 
hogy a 29-ik paragrafusban említett kö
zös minisztérium ki által fog kineveztet
ni. Nézetem szeiint ezt az osztrák csá
szár nem teheti, mert akkor a magyar 
király szuverén jogát sértené meg és 
viszont. Miként lehet tehát e kérdést 
megoldani ?

A hallgatóság kíváncsian leste, mit 
válaszol a fogas kérdésre Deák. A haza 
bölcse igy vágta ketté a gordiuszi csomót:

— Én azt hiszem, hogy ő felsége a 
magyar király és ö felsége az osztrák 
császár majd csak meg fognak egyezni 
egymás között. Én a dolognak más meg 
oldását nem tudom.

*
Mikszáth azzal bosszantotta saját hit

sors osait, a lutheránusokat, hogy ha
rangjuk igy szól :

— Se ide, se oda ... se ide, se oda...
A katolikus lélekharang ezt sikoltozza:
— Jézus, Mária ... Jézus Mária...
A kálvinista nagyharang pedig hara

gosan dörmögi :
— Ördög adta teremtette ... Ördög ad

ta teremtette...
Mint azt már előzőleg leszögeztük, 

igen nehéz és hosszadalmas irodalmi vi
ta lenne eldönteni, ki nagyobb imposz- 
tor az irodalmi és anekdota-világ ber
keiben, Mikszáth Kálmán-e, vagy Deák 
Ferenc.

Mert Deák viszont még mint Zala 
vármegye táblabirája és patvaristája ezt 
a nehéz kérdést adta fel egy barátjának, 
a puritán gondolkozása kálomista hitü 
Balassa Mihálynak :

— Ugyan, Miksa bátyám — fordult 
hozzá nagy komolyan — mondd csak 
nekem, hogyan hívták a kálvinista var
jut, amikor kálvinista még nem volt a 
világon ?

Soká törte fejét a nehéz problémán 
szegény Miksa bácsi, kemény kálvinista 
nyaka is félre bicsaklott kínjában, még
sem tudott semmi okosat kisütni, a vé
gén restelkedve kérte Deákot, mondaná 
ő meg, hogy hívták hát azt a fránya 
varjut?

— Voltakép bizony azt én sem tu
dom megmondani — hangzott a bölcs 
felelet. (Folytatjuk.)

Az első kaland.
Irta: Szitnyai Zoltán.

Gábor szemébe dobta a monoklit és 
belépett az étterem ajtaján. Géza enge
delmesen követte. Nagyon öntudatosan 
lépkedtek a puha, piros szőnyegen, mint 
akik előtt a nagyvilági életnek már 
semmi újdonsága sincsen, holott belül 
ijedt szorongással teltek meg s az igaz
ság az volt, hogy maga Gábor is éle
tében először lépte át a fényesen 
világított helyiség küszöbét. Elsőéves 
jogászok voltak s az első kaland izgal
ma gyújtotta ki a vérüket.

Már messziről megpillantották az asz- 
szonyt, akit idáig követtek. A terem 
végén ült egy idősebb férfival, akivel 
már a moziban is látták. Némán nyo
multak előre a pincérek sorfala között, 
aztán elhelyezkedtek az asszony köze
lében, a harmadik asztalnál. A frakkos 
pincér eléjük tette az étlapot. Gábor 
megrázta a fejét és monoklija hanyag 
előkelőséggel villant a pincérre:

— Mi már túl vagyunk a vacsorán, 
barátom, ellenben adjon ide egy borlapot.

Ijedten néztek össze, amint megpil
lantották az árjegyzék számoszlopait. 
De már nem lehetett meghátrálni. Gá
bor egyetlen szemöldökránditással tette 
fel a kérdést, Géza behúzott nyakkal, 
némán bólintott. Akkor Gábor kihirdet
te a határozatot:

— Hozzon, fiam, egy üveg rezervéf. 
— És hogy ilyen dolgokban való teljes 
szakértelmét kimutassa, azt is hozzá 
tette : — Feltéve, hogy nem idei töltés.

A pincér az asztal mellé állította a 
fémvödröt és néhány pillanat múlva 
tompa pukkanással hagyta el az üveg 
száját a dugó. A két pohárba beömlött 
a csillogó, párolgó ital. Gábor felemelte 
poharát s a szeme a másik asztal felé 
villant. Aztán a másik szempár is, s az 
asztal fölött vidáman összecsendültek a 
poharak.

— A szép asszony egészségére.
Az asszony meg elmosolyodott odaát. 

Egyszerre nagy anyai melegség járta át 
a szivét. Már a moziban is feltűnt neki 
ez a két vidámarcu, kedves fiú. Egye
temi hallgatók lehetnek, mint az ő Pis
tijük is, aki színház után értük jön a 
húgával. Nevetve súgta az urának :

— Nézze, Kálmán ezt a két kedves 
tacskót, milyen naey legényeknek kép
zelik magukat. Mintha a mi Pistánkat 
látnám. Alighanem ő is igy csinálja, ha 
mi nem vagyunk vele.

A férj csendes mosollyal bólintott. 
Neki is tetszett a dolog. Ő már azt is 
észrevette, hogy valamivel sűrűbben 
néznek a feleségére, mint éppen kel
lene, no de nem baj, ilyesmi vele is 
megtörtént abban a korban. Az ilyen 
gyerekek hamar lelkesülnek, amit el
végre nem is csodál a jelen esetben. 
Gyöngéden magához húzta és az asztal 
fölött megcsókolta a felesége kezét.

Gábor és Géza komoran összenéztek. 
Semmi kétség, az asszony nem a fele
sége. Valami távoli rokon vagy megunt 
udvarlő, akitől szabadulni szeretne. Gá
bor monoklija egyre szaporábban villo
gott az acszony felé. Mind sűrűbben 
koccintottak és ittak, mind a ketten 
tömör, gyűrűs szivart szittak, ami hozzá 
tartozik komoly férfiak életöröméhez. A 
gyors mámor édes bódulata járta át 
idegeiket s boldogságuk teljességéhez 
már c ak az hiányzott, aminek Gábor 
adott szavakban kifejezést.

Ezt az asszonyt pedig meg kell 
ismernem, ha törik, ha szakad.

Eddig mindössze annyit tudtak meg 
róla, ami átszürődött hozzájuk a közeli 
asztaltól, hogy Rózsikának hívják.

— No, hallod, — röppent föl a szőke 
Géza ajkán a könnyelmű kijelentés — 
mi sem könnyebb ennél. Annak az ur
nák, aki előbb kezet csókolt, átüzenek, 
hogy mutasson be őnagyságának.

Gábor nem tűrte az ilyen dolgokban 
a tréfát és szigorúan fordult vissza :

— Ám lássuk, ha olyan nagy legény 
vagy.
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Ezt már komolyan kellett venni. Géza 
i jedt  pillantást vetett az az őszes hajú 
férf ire,  akinek már az utcán is megfi
g y e l t e  széles vállait és magas alakját. 
Rettentő erős ember lehet. Ezzel szem
ben Géza vékony volt és keskeny gyer- 
mekvállakat viselt alig ötven kilós tes
tén.  D e  róla soha senki el ne mond
h a s s a ,  hogy gyáva és felelőtlen fecsegő.

Magához intette a pincért és kezébe 
n y o m t a  névjegyét, melyen az a büszke 
ci m á l l o t t ,  hogy joghallgató.

— Vigye át, kérem, annak az urnák s 
mondja meg, hogy a foajéban várom.

Elrúgta maga alól a széket és eré
l y e s  léptekkel kifelé indult. Halálos fé
l e l e m  verejtéke gyöngyözött végig a 
t e s t é n ,  de azért elszántan állt meg a 
foajé  lengő üvegajtaja mögött. Várta a 
s z é l e s v á l l u  urat. Alig ötven kilós testé
nek  vékony ujjait ökölbe szorította zse 
b é b e n ,  mert bármi is történjék, ő nem 
fogja hagyni magát. Még ha bele keli 
halnia, akkor sem. Zrínyire gondolt, 
m e g  Dugonits Tituszra és mámoros 
szomorúsággal állapította meg magában, 
h o g y  nehéz sor férfinak lenni. Eltelt 
n é h á n y  másodperc, mely kegyetlenül 
h o s s z ú  negyedórának látszott. Az is le
het ,  h o g y  az illető ki sem jön, üzen va
l ami t  a pincérrel, hogy nem ér rá, nin 
c s e n  kedve... Még az lenne a legjobb, 
már reménykedni kezdett, amikor a 
l e n g ő a j t ó  homályos üvegfalán feirajzo 
l ó d o t t  egy iromba, nagy árnyék, mely 
h i r t e l e n  szűkült és keményen megszéle
s e d e t t  az ijesztően széles váilak rajzá
val. A z  ajtó lendült egyet s a követke
ző pillanatban már visszavonhatlanul 
ott állott az őszeshaju férfi. Csodálkoz
va és várakozóan nézett Gézára. Azon 
keresztülrázkódott a hideg-meleg, egy 
pillanatra, mintha nem tudott volna ki
bújni hang a torkán, aztán bágyadtan 
k ö h i n t e t t  és magáraerőlíeíeít könnyed
s é g g e l  meghajtotta magát.

— Azt hiszem, bemutatkoznom nem 
keli, a névjegyről méltóztatott már tu
domásul venni, hogy ki vagyok.

A férfi némán bólintott. Mozdulatla
nul állt s csaknem két méter irtózatos 
magasságából vetette Gézára kutató 
pillantását. Nincs tovább, most már át 
kell térni a lényegre. Olyan érzés, 
mintha a vesztőhelyre lépne. Legfeljebb 
meghal azért az asszonyért. A vékony 
ujjak görcsösen összeszoruitak a kabát
zsebben.

— Mindössze arra akarom kérni, — 
és Géza arca hősiesen fellángolt,— hogy 
Gábor barátomat, aki őrülten szerelmes 
lett  az ön társaságában lévő... — Egy 
pillanatra zavartan elhallgatott, mert 
n e m  tudta, hogyan szóütsa az illető 
hölgyet, de már nem volt tétovázásra 
i dő ,  a hangja merészen felszökött: — 
Igen kérem, mutassa be Gábor baráto
mat Rózsika őnagyságának.

M o s t  legjobb lenne gyorsan elfutni, 
de  egy férfi ilyenkor a helyén marad. 
Hát ő is maradt és várt, ijedten, tágra- 
n y i t o t t  szemmel. A másik férfi homlokán 
kis bosszúság kcmoriott végig. Aztán a 
sűrű szemöldök aló! jobban Gézára né
zett, tetőtől talpig és vissza. Szája kö
rül már apró mosolyokkal mozdultak 
meg az izmok s a meleg-fényű szemek 
is  barátságos mosolyra nyíltak. Mint 
aki  már mindent megértett és semmiért 
sem haragszik. Erős és fölényes ember, 
aki  a kor és tapasztalat flrfias magas
ságából derűsen néz ie egy gyermek- 
csínyre. Barátságos mozdulattal Géza 
vállára tette a kezét:

— Jói van, kisöreg, te most megmu
t a t t a d  a barátodnak, hogy legény vagy 
a talpadon, te még ezt is megmered 
tenni. Ezekután semmi akadálya sincs 
annak, hogy szépen karonfogva vissza
sétáljunk, ahogy jó pajtásokhoz illik. A 
ti asztalotoknál majd elbúcsúzunk egy
mástól. Ugye jó lesz?

És máris Gézába karolt és visszain
d u l t  vele a terembe. Az úgy érezte magát, 
mintha a halálból tért volna vissza. Hős, 
aki rendkívüli cselekedetet hajtott végre. 
A barátja ámulva nézte a bevonulást, 
amelyet egészen másként képzelt el ma
gában. Géza diadalittasan foglalt helyet:

— Megtettem, amit lehetett, de ő nem 
lajlandó bemutatni téged, különben is 
a felesége.

S a másik asztalnál vidáman, szinte 
sétően csilingelt az asszony nevetése, 
amkor a férfi visszatért és nyilván be
számolt az előbb történtekről. Gábor el 
is k<morodott. Az előbb még idemo- 
solytptt az asszony és most nevet rajtuk.

Borúsan rágta szivarjának végét és 
szótlanul nézett maga elé.

De csak néhány percig. Egyszerre 
felvillant a szeme. Pista lépett be, akit 
már az előbb emlegettek a másik asz
talnál s mintha csodát látna, a karján 
egy ifjú hölgy, szakasztott olyan, mint 
az a bizonyos Rózsika. De valamivel 
fiatalabb annál, sőt ha őszinte akar len
ni, be kell vallani, hogy sokkal fiatalabb. 
Remek ötlet, ettől a Pistától, hogy ép
pen most tévedt ide. Már örült is, hogy 
az előbbi kísérettel kudarcot vallottak. 
S mielőtt az asztalukhoz értek volna, 
nagy garral felpattant a székről:

— Pistukám, csakhogy itt vagy ! Re
mélem hozzánk ültök?

Pista egy kis zavarral mosolygott s 
magyarázón fordult az ifjú hölgyhöz :

— Gábor, a legjobb barátom és Ró
zsika a húgom. Azonban — s a harma
dik asztalra mutatott — ti fáradjatok 
hozzánk, mert mi a szüléinkkel vagyunk 
együtt. No, ne ijedj meg, bizonyosan ők 
is nagyon fognak örülni nektek.

Gábort mintha fejbe kólintották volna. 
Hát az a szép asszony a Pista édes
anyja ? Már értette azt is, miért mosoly
gott előbb olyan melegen, aztán miért 
nevetett gúnyolódva mégis. Hisz ez ret
tentő szégyen ! De a másik asztalnál 
már felemelkedett az őszes férfi is és 
mintha megértette volna Gábor zavarát, 
mosolyogva közeledett féléjük :

— Gyerekek, amint látom, ti ismeritek 
egymást Pistával. Ugye, te vagy az a 
bizonyos Gábor? Most aztán én kérlek, 
hogy legyen szerencsénk az asztalunk
nál, feltéve — és elnevette magát — 
hogy a két Rózsika közül beéred a fia
talabbá!.

Az uj államvédelmi
törvényjavaslat

minden férfit és nőt munkára kötelez 
az állam biztonsága érdekében.

A kormány benyújtotta a kémkedések 
büntetésének megszigorítására vonatko
zó törvényjavaslatot, valamint az uj ál
lamvédelmi törvénytervezetet.

A kémkedésre vonatkozó törvényja
vaslat tulajdonképpen a köztársaság vé
delméről szóló törvény kiegészítésének 
készült.

Az uj törvényjavaslat a kémkedési 
ügyekkel foglalkozó sajtóhirszolgálatot 
is alapvetően rendezi, amennyiben kor
látozza az ilyen bűncselekményekről 
szóló hirek közlését, nehogy ezáltal meg
nehezítse a kémkedések felderítését és 
megakadályozza, hogy avatatlan szemé
lyek tudomást szerezzenek katonai tit
kokról. Az ilyen ügyekben a törvényja
vaslat értelmében

csupán azok a hirek lesznek kö
zölhetők, amelyeket a nemzetvé
delmi minisztérium, illetve vala
mely alárendelt hivatal bocsát a 

sajtó rendelkezésére.
A törvényjavaslat lényeges változtatáso
kat tartalmaz a kémkedési ügyek tár
gyalásánál érvényesülő perrendtartásra 
vonatkozólag is.

A katonai árulás ügyeivel a tör
vény életbelépése után speciális 

bíróság fog foglalkozni, 
amelynek tárgyalási menete gyorsabb 
lesz az eddiginél. Ugyancsak gondosko
dás történik arról is, hogy a birói Íté
letekről, amennyiben azok katonai titkot 
képeznek, illetéktelen tudomást ne sze
rezhessen. A kémkedési ügyeket csupán 
néhány kerületi bíróság fogja tárgyalni 
és a tárgyaló tanácsok egyik tagja jogi 
képzettséggel rendelkező katonai személy 
lesz.

Kémkedési ügyekben csak azon 
ügyvédek vállalhatnak a jövőben 
védelmet, akik az igazságügymi
niszter által jóváhagyott különle
ges ügyvédi névsorban szerepel

nek.
A kormány az államvédelmi törvény- 

tervezetet is benyújtotta a képviselőház
ban. A törvényjavaslat rendkívül nagy- 
terjedelmü, amennyiben 9 fejezetbe cso
portosított 200 paragrafusból áll.

Az első fejezet az államvédelem alap
vető kérdéseiben intézkedik és megálla
pítja, hogy

az államvédelméért úgy béke, 
mint háború idején a kormány 
és annak tagjai az igazgatott szak

minisztériumok hatáskörének ha
táráig külön-külön és egyemlege- 

sen is felelősek.
Az államvédelméhez szükséges mun

kálatokat a törvénytervezet szerint
már a béke idején el kell végezni.

A törvénytervezet 2-ik fejezete a legfel
sőbb államvédelmi tanáccsal foglalkozik, 
amelynek feladata az áilamvédelem kié
pítése és biztosítása. A legfelsőbb állam- 
védelmi tanácsot a köztársaság elnöke 
hívja össze. A törvényjavaslat harmadik 
fejezete az áilamvédelem szempontjából 
fontos ipari vállalatok ügyeiről intézke
dik. Aprólékos előírások intézkednek az 
ipari telepek munkateljesítményének 
biztosításáról. Különös figyelmet szentel 
a törvénytervezet

az iparvállalatok egyik kategóriá
jának, amelyeket a törvény „nyil
vántartott vállalatoknak" nevez. 

Ezeknek az iparvállalatoknak jegyzékét: 
a nemzetvédelmi minisztérium állítja 
össze.

A törvényjavaslat negyedik fejezete a j 
határmenti zónában foganatosítandó in
tézkedéseket tartalmazza. Ebben a zó
nában bármilyen építkezési és bányá
szati munkát a törvényes iparhatósági 
engedélyen kívül ezután a katonai igaz
gatás beleegyezésétől is függővé fognak 1 
tenni. Ugyancsak a katonai igazgatás ! 
jóváhagyását kell kikérni az erdőknek 
szántóföldekké való átalakításához.

Külföldi állampolgárok a határ
menti zónában kizárólag a kato
nai igazgatás határozott engedé
lyével kaphatnak tartózkodási en

gedélyt.
Különösen figyelemreméltó az a rész, 
amely a határmenti zónában a külföl
diek által való ingatlanszerzés kérdését 
szabályozza. Ezek az intézkedések rend
kívül aprólékosak és gyakran szembe
helyezkednek a már eddig szerzett jo
gokkal. A külföldiek kötelesek az ingat- : 
ianszerzés tényét meghatározott határ-! 
napig az országos hivatalnál bejelenteni. 
Az országos hivatal a katonai igazga- • 
tással egyetértésben vagy tudomásul 
veszi a bejelentést, vagy pedig

arra köieiezheii a külföldi állam
polgárt, hogy szerzett ingatlanát 
adja át csehszlovák állampolgár

nak.
Amennyiben a külföldi állampolgárnak 
adótartozása van, úgy az adótartozás 
összegét bekebelezik a kérdéses ingat-! 
lama. Ugyancsak terjedelmes paragra- j 
fusok intézkednek az államvédelem 
szempontjából fontos találmányok ügyé- i 
ben és nem kevésbé szigorú előirások | 
vonatkoznak az államvédelem céljából j 
megerősített helyiségek különleges vé
delmére. A törvényjavaslat ezenfelül in
tézkedik az elektrotechnikai vállalatok,.3 
a postaberendezések, fényképezőgépek 
és fánykép'elvételek sorsáról is. A ja
vaslat rendezi a sajtóhirszolgálatot és 
uj intézkedéseket tartalmaz a fegyverek 
és lőszerek behozatalára és kivitelére 
vonatkozólag.Mindezen intézkedések bé
ke idején is érvényesek lesznek. Az 5-ik 
fejezet határozza meg a fegyveres ké
szültség állapotát, amely alatt

azt az időt kell érteni, amely a 
mozgósítás kihirdetésétől azon 
napig terjed, amelyen a kormány 
kihirdeti, hogy a fegyveres ké

szültség ideje elmúlt.
A fegyveres készültség idejében min

denki, tehát az is, aki nem kötelezhető 
az államnak fegyverrel való megvédel- i 
mezésére, köteles

az államvédelem munkáját előse
gíteni és a hatóságok minden 
személytől jogosultak az állam
védelem érdekében bármilyen 
anyagi vagy munkaáidozatot meg

követelni.
A munkakötelezettséget egyébként kü
lön előírás szabályozza, amint külön 
intézkedés történik azokra a személyes 
teljesítményekre vonatkozólag is, ame
lyekre háború esetén az állam lakosai 
kötelezhetők.

Ilyen külön teljesítményt a ható
ságok a nőktől is követelhetnek, 
akik elsősorban betegápolásra, 
gyári munkára s repülőtámadá
sok ellen védőmunkákra hasz

nálhatók fel.
A törvényjavaslat nem hagyja figye Imen 
kivül a gazdasági kérdésekről való gon
doskodást sem, amennyiben a 1 ^ f e l 

sőbb gazdasági hivatal felállítását írja 
elő, amelynek minisztériumi jogköre 
lesz és az állam gazdasági ügyeit fogja 
intézni. A törvénytervezet hatodik feje
zete az államvédelem során előfordul
ható különleges körülményekkel foglal
kozik, valamint pontos büntetőintézke
déseket tartalmaz azon bűncselekmé
nyekre vonatkozóan, amelyek az uj tör
vény megsértéséből keletkeznek.

Előrenéző és visszatekintő 
kultúra.

A meghatározás nem egész helyes, 
de azért használtam ezt a kifejezést, 
mert magam is szeretnék hinni a kul

túra összefogó erejében.
E lap március 22 iki számában „Kul

túra avagy politika" cim alatt egy örö
met okozó cikk jelent meg, mert törő
dést és városunk kulturviszonyaira való 
rágondolást tanusit. A cikk személyemre 
vonatkozó részét „egy magát kulturális 
vezetőnek tartó egyéniség" túlbecsült 
megszólítását mellőzni igyekszem, de 
kifogásolni akarom a cikkben azt, hogy 
a cikk Írója nem mutatott minden ol
dalra kiterjedő horizontot, nem tanúsí
tott őszinte és az ilyen esetben megkö
vetelhető tárgyilagosságot.

Sajnos, többféle kuhura van. És kul- 
turbarátom, ha igazán és önzetlenül 
szivén viseli a művelődés ügyet, bizo
nyára levegő után kapkod most, mikor 
hangsúlyozottan ismételve hallja, hogy 
„sajnos, többféle magyar kultúra van." 
S mikor epigramaszerüen, de meggon
doltan kileheljük ezt a mondatot, egy
szerre belénk harap a miért? Miért kell 
még a kultúrát is elpolitizálni. Miért 
kell a kulturakaraíot félteni, a kultur- 
kőzléseket elkinaifalazni. .Miért keli el
politizálnunk előadásokat, mert azok 
talán jobb vagy baloldalról, szóval az 
emberi boldoguláskeresés különböző 
utairól származnak. Miért kell hasábos 
cikkekkel megtölteni az újságot, nem a 
kiboniakozás becsületes keresésével, de 
az egymás megmarásáva! tulfűtve? Azért, 
mert többféle magyar kultúra van.

Petőfi költészetéből lassankiní elsik
kad a lényeg, a világforradalom igen
lése, sőt akarása, pedig Petőfi az egyet
len költő, aki a magyar népet oda is 
tűzte a világkalap mellé bokrétának 
azáltal, hogy a magyar népet oda vitte 
a nemzetek elébe, a haladás élére, mely
nek daliás forradalmáért egy Maix és 
Engels kicsordult szeretettel aggódott 
hosszú éjszakákon át. Mi történt Ady- 
val, akit a kuliurálmosak kezdenek már 
szintén elismerni, talán csak azért, hogy 
a Luiturhalott maszkját meg ne mintáz
zák róluk, de közben itt is elcsúszott 
valami. Ady a betegség megkinozta lel
kének alkotásaiban a legnagyobb. Na
gyon sok irót és művészt einüthetnék, 
akiknek igazi arcát csak akkor lehetne 
meglátni, ha az íróasztala zárt fiókját 
kinyithatnám vagy a művész profán
szemektől félő kis kamrájába betekint
hetnék. Mindez csak azért, mert a gon
dolat megismétlődik „sajnos, többféle 
magyar kultúra van."

Nézzük meg a helybeli községi könyv
tárat, vájjon találhatók-e benne lég 
alább azok a munkák, melyek a világ 
fejlődésére elhatározó jelentőséggel bír
tak és birnak, vájjon mondható-e erre 
a könyvtárra, hogy a kulturegység je
gyében született és él.

Az okozatot oknak venni kényelmes, 
de nem elfogadható álláspont, az egész 
testből kiszakadt osztály kulturtörekvé- 
seket bűnnek felróni annyi, mint a ku!- 
turhistória elvesztése. Nincs helyem arra, 
hogy az okokat felsorakoztassam, de 
nem is tartanám célszerűnek, mindnyá
jan tele vagyunk és annyira tele vagyuuk 
hibával, hogy nem marad keserű íz a 
szánkban, ha a szomorú kulturmultat 
elfelejtjük.

Egyre azonban mégis emlékeznem 
kell. A „magyarság" fogalmi meghatá
rozása nem sikerült, illetve olyan visz- 
szataszitó eredményeket szült volna, 
amely elől még a legvérmesebbek is 
visszariadtak, hiszem, hogy az uj ki
alakulóban lévő kultúra síkján az em
ber legtermészetesebb és legszivhezál- 
lóbb érzelmeit nem fogjuk profanizálni.

Istenesebb kultura-e az, amely a nagy 
emberi érzéseket és jellemeket csak az 
«mbertömeg egy nagyon csekély részé- 
dél népszerűsíti, megfeledkezvén éppen
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arról, hogy a nagy és szép, mondhatni 
kizárólag a nép fiaitól származnak? Is
tenesebb kultura-e, amely a népet csak 
köpéseiben és hetykeségében áliitja 
elénk, vagy amely a maga valóságában 
bűneivel és erényeivel, rosszaságával és 
jóságával? Vagy amely kenyeret és 
cirkuszt nyújt a bajok elfeledésére? 
Szerintem istenesebb az a kultúra, amely 
emberarcra igyekszik visszaformálni az 
ember eltorzult arcát. És melyik az 
emberszeretőbb kultúra, amely a szen
vedések tűrését csak azért hirdeti, hogy 
a tömegnyomor fölé emelt palotákban 
gondtalanul rihoghasson az élvek em
bere vagy az, amely igyekszik meghal
latni a tömegnyomor hangját? Az-e az 
istenesebb kultúra, amely mindennap 
kigunyolja az Istent és a felhők fölé 
ülteti trónszékébe, hogy az emberek 
bele ne tekinthessenek? Nem folyta
tom, de hiszem én is a cikkíróval, hogy 
a divatos eszmékkel telitett kultúrák 
elsodortatnak, lefröccsennek a fejlődés 
szekerének kerekeiről és marad csak 
az a kultúra, amelynek az emberi test 
és vér az alapja.

Van kultúra, amely szemet huny a 
lehetőségek mértéken felüli kihasználása 
felett vagy amely vétót mond, amely 
nem törődik a világ forrongásával, ro
hanásával, változásaival, mert egysze
rűen nem érdeke, hogy azzal törődjék 
(legalább is azt hiszi, hogy nem érdeke.). 
A másik pedig vele fut, vele él. Az 
egyik a régi időt sóhajtozza és vissza
tekint, a másik boldogságot, egyen
súlyt és békét akar s előre tekint.

Szokolay János.

A „János Yitéz“-ről
a szlovák sajtó Is a legnagyobb el

ismerés hangján nyilatkozott.
A kitűnő műkedvelőink által oly dön

tő sikerrel felújított „János vitéz"-nek 
hatalmas sikere még mindig foglalkoz
tatja a közvéleményt. Az előadásokon 
jelenvolt idegenek is elvitték a pompás 
teljesítmény hírét és az összes napila
pok, de több vidéki lap is, a legtelje
sebb elismeréssel adóznak műkedvelőink 
produkciójával kapcsolatban.

Az előadás városunk szlovák intelli
genciájának is megnyerte a tetszését, 
aminek fényes bizonyítéka az a beszá
moló, amely helybeli szlovák laptár
sunknak, a „Gemer-Ma!obont“-nak leg
utóbbi számában megjelent. A lap első 
oldalán, a „Kultúr neudálosti" (Kultúr- 
események) cimü cikkében találjuk a 
referádát, amelyet szószerinti fordítás
ban teljes egészében ismertetünk olva
sóinkkal.

A „JánoSik" cimü nagysikerű film be
mutatójának referádája után a lap a 
következőket Írja :

„A másik kultúresemény a „János vi
téz“ cimü daljáték előadása volt. A ma
gyar dalegylet műkedvelői gárdája im
már negyedszer ismételte meg március 
28 án ezt az előadást, szinültig megtelt 
nézőtér előtt. A lelkes műkedvelők szín
padi rutinja, a rendezés művészi ízlése 
és a saját zenekar pontos összjatéka 
megérdemlik a szakkritika értékelését is. 
A regebeli történet: két elhagyott árvá
nak a szerelme, amely a gyűlölet és 
harcok zátonyain át, az öreg boszorkány 
intrikáin keresztül átküzdi magát a tün
dérek mesebeli országába és ezen keresz
tül két szerető szív összeölelkezéséhez, — 
dekorálva volt a mesebeli gyönyörűség 
fényével. A művészi színdarabban kiemel
kedtek: Kukorica János, a játék hőse, a 
kedves, szenvedő Iluska, az öreg boszor
kány, Bagó, a trombitás és még sokan 
mások. A rendezés egyenesen brillírozott. 
Az utolsó felvonás dekoratív- és ftny- 
beli gyönyörű változásai, a színesen 
fénylő rózsás baldcchyn, a tündérek 
könnyed tánca, a szinte csodálatosan 
gyorsan és tökéletesen váltakozó színpadi 
szituációk, mind reá mutattak a rendező 
mesteri és művészi voltára. A saját zene
kar finom zenéje hivatásos zenészeknek 
is becsületére válna! a zene a maga fi
nomságával és pontosságával, saját maga 
dicséri a karnagyot. Általában: az ily 
művészi színvonalú kultúr- rendezmények 
finomítják, nemesitik a leiket, kiemelnek 
bennünket a ma gyűlöletéből, elvezetnek 
az emberséghez és lecsendesitik a nyug
talan népek nemzetközi hullámcsapásait /“

Amint e kritikából is láthatjuk, a 
pompás előadás a szlovák publikum 
körében is teljes tetszésre talált és

ezen újabb kritika is csak további di
cséretet és elismerést hozott a lelkes 
műkedvelőknek, élükön a kritika által 
kiemelt H. Beüczky Böskével, D. Tóth 
Böskével, Zádori Icával, Dr. Weinberger 
Tiborral, a kiváló karnaggyal: id. Ha
lász Józseffel és a pótolhatatlan rende
zővel : Makovits Jenövei, akinek oroszlán- 
része van a nagysikerű produkció dia- 
dalrajutásában.

A „Gemer-Malohont" szép beszámo
lóját mi is örömest regisztráljuk, mert 
mi is azt hirdetjük és hangoztatjuk ál
landóan, hogy a kultúra az az út, amelyen 
a népek közelebb juthatnak egymáshoz, 
a megértés, a béke és a testvéri kéz
fogás jegyében. —§.—

Kitünően sikerült „Az uj 
földesül’11 előadása.

Április 19 én, déiutén 5 órai kezdet
tel harmadszor is előadásra kerül.
A helybeli református ifjúság műked

velő gárdája folyó hó 4-én este és más
nap, 5-én délután 5 órai kezdeitel, mind 
a kétszer zsúfolt ház előtt mutatta be 
a legkitűnőbb előadásban, a Polgárikör 
színpadán Hevesi Sándornak Jókai re
génye után irt 5 felvonásos szinjáíékát 
„Az uj földesur“-aí.

A darab Fejes János szakavatott ren
dezésében került színre, elsőrangú sze
reposztásban. — A ref. ifjúság műked
velő gárdájának minden egyes tagját a 
legnagyobb elismerés illeti meg, ezért a 
gondosan kidolgozott előadásért, amely
ből leginkább mégis Dr. Túrós Dezső 
(Ankerschmidt tábornok), két leánya: 
Kovács Margit (Hermin) és Gyurgyik 
Ica (Eiiz), Szabó István (Dr. Grisák ügy 
véd), Leeső Ida (Natalie), Szabó Károly 
(Garamvölgyi Ádám), Szabó Sárika (c-zv. 
Pajtayné), Harangozó Tamás (Garam- 
vöigyi Aladár) és Tóth Vilmos (Straff) 
alakításai voltak az élettel teljesek. — 
De jók voltak a többiek is : Vadady 
Zoltán (von Maxenpfutsch), Vadady Sán
dor (Kampós kasznár), Kandra Árpád 
(Vak M hály), Túrós Aladár (orvos), ifj. 
Csordás János (ispán, és a kisebb sze
repeikben : Dobó István (inas), Vaskó 
Böske (szobalány), Szobi Ernő (ügyvéd 
bojtár), Kovács Tibi és Kálmán Karcsi 
fiú szerepeikben.

A műkedvelői előadások színvonalát 
messze túlszárnyaló előadáson a közön
ség lelkes tapssal ünnepelte a darab ki
tűnő szereplőit.

Az elért sikerben nagy része van Ma
kovits Jenő helybeli hírneves festőmű 
vészünknek is, akit a színpad gyors és 
stilszerü átrendezéséért külön elismerés 
illet meg.

Az előadás tiszta jövedelmét a fel
építendő „Református Szeretet-otthon" 
építkezési alapja javára fordítják.

Tekintettel a nagy érdeklődésre, köz
kívánatra folyó április hó 19-én, (va
sárnap) délután 5 órai kezdettel har
madszor is megismétlik az előadást. — 
Beléptidij nincs, önkéntes adományok 
a fenti nemes célra köszönettel fogad
tatnak. — A harmadszori előadás iránt 
is úgy városunkban, mint vidékén óri
ási érdeklődés nyilvánul meg. — A je
lekből ítélve ez az előadás is zsúfolt 
házat fog vonzani s mint az előbbi két 
előadásról, úgy erről az előadásról is a 
legnagyobb megelégedéssel fog eltá
vozni a közönség.

Reméljük, hogy a ref. ifjúság műked 
velő gárdája hasonlóan a mostani min
taszerűen lepergett előadáshoz, még 
más alkalommal is gyönyörködtetni fog
ja kiváló tudásával és játékával váro
sunknak minden szépért és jóért lelkes 
sülő közönségét.

Referádánkat nem fejezhetjük be a 
nélkül, hogy meg ne hajtanánk az elis
merés zászlaját a kultúra terjesztésében 
dicséretesen fáradozó vezetőség előtt, 
amely úgy a Kálvin-körben, mint a Le
ánykörben serényen és áldásosán dol
gozik.

Aregkeídíe működését a losonci 
iparfeltigyelöség. Április hó elsejétől 
kezdve megkezdte működését Losoncon 
az állami iparfelügyelőség, melynek ve
zetőjévé Smitka János iparfelügyelői ta
nácsost nevezték ki. — Az iparfelügye
lőség hatásköre hat járás területére 
terjed ki, nevezetesen a losonci, kékkői, 
rimaszombati, tornaijai, rozsnyói és rő- 
czei járásra.

M ilyenek vagyunk.
Isten alkotásai köziii kétségtele

nül legérdekesebbek az emberek. 
Az emberek az ő nagy és kicsiny 
tudásukkal, tetteikkel, gyenge és 
mégis sokat produkálni tudó aka
raterejükkel.

A vidékek, melyeket a világjáró 
bebolyong, előbb utóbb összemo
sódnak, elfakulnak az emlékezetben, 
de az emberek, a legszürkébbek is 
fényt és reflexet kapnak a forgó 
időktől, mint a nyers üvegmassza, 
amit a korongon való pörgetés szi- 
várványossá csiszol.

Mi emberek mind egyformák és 
mégis különbözők vagyunk, mint 
az őserdő levelei. Mindegyikünkben 
van valami leghétköznapibb és va
lami a világegyetem titokzatosságá
ból, végtelenségéből, melynek ép- 
ugy részei vagyunk, mint az örök 
dolgok a nap, az ég, a csillagok.

Az utazó azt hiszi, hogy a tájak, 
hegyek és városok fotográfiáit 
gyűjti, hogy ezeket rakja, rakos
gatja a múltak skatulyáiba, az em
lékezés puha, meleg vattái közé, 
pedig tulajdonképpen emberek, em
beri arcok, alakok azok, miket 
agyának sistergő lemezeire ráveíit 
illetve rárögzit — profilok, grima
szok, gesztusok, amiket egyetlen 
pillanat előhív, kidolgoz, aztán hát
rafelé nézve felvonulnak előttünk a 
megismert emberek figurái, mint 
néma vagy szónoklő statisztái a 
hétszinü eleven világnak.

Legérdekesebbek vagyunk mi 
emberek. Az emlékezés nem egyéb 
mint hosszú felvonulása emberek
nek, emberbáboknak. Sorsok, éle
tek beláthatatlan sokfélesége száz- 
szinü eleven filmszalag, komikus, 
groteszk epizódok, tragikus, sziv- 
bemarkoló és szivethasitó ember
sorsok. Mintha feneketlen mély 
kútba néznénk, úgy csap meg né
ha bennünket emlékezetünkben egy- 
egy futtában érintett embersorsnak 
egy szóból, egyr helyzetből felbuk
kanó sötétsége. Élni, ragyogni, mu
tatni akaró emberek összeroppa
nása, nagy emberi akarások letö
rése, jólétben éltek koldussáválása, 
magasból mélységbe zuhanás, vé
res emberi tettek vádló árnyai, ál
nokságok, emberi rosszindulatok 
és gonoszságok fertője, váltakozva 
nemes tettek szivetsimogató, lelket 
elbájoló szépségével. Ilyenek va
gyunk Szépségek és rútságok, jó
nak rosszal való elválaszthatatlan 
keveréke az ember.

Ki tudna igaz, minden jóságot 
és minden gonoszságot híven visz- 
szatükröztető képet festeni rólunk, 
emberekből? Emberekről, akikről 
annyit és annyiszor elmélkedünk, 
akikben az isteni szikra lakozik, 
akiknek lelkivilága összetételében 
a legkifürkészhetetlenebb, akikben 
együtt van a nemes és fenséges, 
a nemtelen és utálatos, akik sze
retni és gyűlölni tudnak egyszerre, 
akik sok jót, de sok rosszat is cse
lekszenek és — akik soha nem ér
tik meg egymást. Pedig a megér
tés jóra vezet, a meg nem értés 
gyűlöletre.

Meddig lehetne ezt folytatni, 
meddig lehetne Írni, jegyezni egy
más alá az emberek érdekességeit, 
meddig lehetne szőni a gobelint 
emberek, emberi furcsaságok, nagy
ságok, kicsinységek öltéseiből, amik 
ellenállhatatlanul tudatunkba tapad
nak, ránkragasztódnak, amiket hur
colunk magunkkal? Akármeddig

és akármennyit de — talán soha 
nem tudna megfelelni arra a kér
désre, hogy hát tulajdonképpen mi
lyenek is vagyunk mi emberek.

Chauvin.
Abban az időben úgy látszott, hogy a 

Nap melege minden aranylón csillogó 
sugarát a gaszkonyi tartományon ke
resztül Frankhonra pazarolja, mert 
sehol a világon olyan ragyogón nem 
verődtek vissza a szivet-lelket tüzelő 
égi sugarak, mint a francia gránátosok 
világot járt és hódított pitykéiről.

A francia gloár tetőfokán, amikor 
minden egyéb ragyogást elhalványított 
Napóleon császári koronája, talán épen 
azon ünnep alkalmából, amikor korzikai 
lángész fia, a későbbi Sasfiók fejére 
tette a római császári koronát, Cbauvin 
ur vendéglőjében folyt a bor hordószám
ra. Nem is csoda, hiszen a sok győze
delmes hadjárat gazdaggá tette még a 
legkisebb káplárt is, aki zsebeiben 
ugyan lehet számolatlanul őrizte a Na
póleon aranyokat és hátizsákjában büsz
kén hordta a képzeletben ott lévő mar- 
salbotot.

Szegény Chauvin talán még legrosz- 
szabb éjszakáján sem álmodott arról, 
hogy neve valamikor ennyire divatba 
jön. Napóleonnak ez a szürke katonája, 
Chauvin ur mint vendéglős érthetően 
elöljárt a gloári fényesitésben és még 
előrébb abban, hogy minden embert, aki 
nem francia, undorral lenézzen. Korcs
mája egyike volt azon helyeknek, ahol 
a legvadabb gyülöletszitás és kardesör- 
tetés folyt más nemzetek ellen. Nevéről 
maradt hátra a sovinizmus szó, amelyről 
illik legalább ennyit tudni és feleleve
níteni annak a világnak, amelyben úgy 
elhatalmasodott ez a betegség.

Talán az Isten akarta, hogy ez a ron
da fekélye a mai nemzedékeknek, ez a 
kulturemberhez nem méltó érzés egy 
szürke, részeges, állandó alkohol mámor
ban élő közönséges földi halandó nevét 
viselje. Mintegy igazolni akarja a szár
mazás is, hogy a korcsma alacsony vi
lágából és borgőzös szennyéből valók 
mindazon gonosz indulatok, amelyek a 
„sovinizmus" gyűjtőfogalmában találkoz
nak. Szinte percenként van alkalma a 
ma emberének találkozni ezzel az egész 
életünket megkeserítő szörnyű kórral. 
Annyira elvadultak az idők felettünk, 
annyira kiszaladt a talaj a jóérzésü 
emberek lába alól, hogy mozdulni nem 
lehet az egymással szemben elhatalma
sodott és minden életet eifolytani akaró 
gyűlölködéstől.

Az emberi együttélésnek borzalmas 
rákfenéje a sovinizmus,amelyről határo
zottan lehet állítani, hogy annál pusz- 
titóbb mértékben van jelen valakiben, 
minél kulturálatlanabbak az illetőben a 
lelki területek.

Mennyire szebben és jobban élhet
nénk ezen a földdarabon, ha megértenék 
ebben a keresztény világban egymást, 
az emberek, hogy nincs semmi értelme 
a vad gyűlölködésnek, amely már át
lépett minden irgalmat és egyenesen az 
életek ellen tör s nyomorult fizikai lé
tezésünkre, kenyerünkre acsarkodik.

Hát nem lehetne egyszer már e vi
lágon béke és megértés? — Rónáink 
aranykalásztermők, folyóink, tengerünk 
kincset jelentenek, hegyeink telve nemes 
érccel, hát mi keiiene még a megértés
hez? Csak a sz ív  hiányzik és abban a 
keresztényi vallás alaptétele: szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat.

És megértés mégsem lehet. Nem, mert 
az átkozott sovizmus, amelyet beteges 
képzelgéssel terjesztenek, minden józan 
és az idők parancsoló szava által kö
vetelt közeledést megsemmisít, csirájá
ban lehetetlenné tesz.

Korszellem ez a gyüiöletszitás, ame
lyet nem lehet megállítani. Chauvin 
úrtól indult ki és most megy a maga 
utján abba a katasztrófába, a melyet 
feltartóztatni ugylátszik már nem lehet.

Tolvaj szolgalegény. Babik János 
szolgalegény még 1934-ben szolgálatot 
teljesített Álsópokorágy községben egy 
ottani gazdánál, akinek asztalos szer
számait ellopta. A lepott szerszámokat 
múlt év nyarán megtalálták lakásán s 
ezért most vonta felelősségre a helybeli 
kerületi bíróság, mely Babikot hat havi 
fogházbüntetésre feltétlenül elitélte. Az 
elitéit szolgalegény három napi meg- 
gondolási időt kért.
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Kérelem a város lakosságához!
A Csehszlovák Vörös Kereszt helyi 

egyesülete kéri a város nemesszivü la
k o s a i t ,  hogy működését azáltal elősegí
teni é s  eJedményesebbé tenni szíves
k e d j e n e k ,  hogy minél számosabban lép
jenek be az egyesület tagjai sorába.
; A Vörös Kereszt úgy béke, mint há
ború idején nemzetiségi- és osztálykü
lönbség nélkül, önzetlenül teljesiti em
b e r b a r á t i  és szociális tevékenységét, 
miért  is teljes mértékben megérdemli 
mindenki támogatását.

A Csehszlovák Vörös Kereszt 
helyi egyesületének elnöksége.

Nyilatkozat.
Találgatások és félreértések gyökeres 

kiküszöbölése végett közölnünk kell a 
n a g y  nyilvánossággal, hogy folyó évi 
m á r c i u s  hó 26-án Fábry Zoltán kommu
ni st a Író által tartott előadáshoz az 
iparoskörnek semmi köze, mert azt a 
he lyb e l i  Magyar Közművelődési Testü
let rendezte és ehhez bérbe vette a 
Járási  Ipartársulat székházának nagy- 
i e r mé t .  — Az Iparoskör saját neve alatt 
tart ot ta  és tartja a jövőben is kultur- 
előadásait.

Rimaszombat, 1936. április 7.
A Rimaszombati Iparoskör 

elnöksége.

Húsvéti ének.
Allelujázó hívők serege  
processziót jár s a szent pap vele 
Szentséget hordoz, 
bűnért feloldoz,
amit vétettünk, amit megbántunk 
s mig hivő hittel meakulpázunk, 
megtisztult szívvel 
néz a szemünk fel 
Hozzád Életur, Kegyelem, Áldás: 
halálunkból van, lesz feltám adás!

Húsvéti szívvel,
biinbánatos alázatossággal vesszük körül 
a velünk született bűnök megbocsájiásáért 
keresztre feszitett Istenember jelképes sír
ját.

Húsvéti szívvel, a hit biztató igereievel 
várjuk az Örökeszme gyözeáelmes feltá
madását.

A kiböjtölt, viharokat szenvedett hús
véti ember áhitatosan tekint föl a Meg
váltás csodatételének kálvária hegyére.

A bajokban elerötlenedett ember karja 
nyögve, verejtékezve emelgeti az életretá- 
madás csodáját rejtegető sziklasir nehéz 
kőajtaját.

Húsvéti szívvel énekeljük a próféta es- 
dekléseit és zugó harangszavas húsvéti 
ünnepen, húsvéti lélekkel hiszünk az 
Orökigazság csodatételes feltámadásában.

FOOTBALL
és a többi 

sportcikkek
KERCSIK

szaküzletében.
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Kücsük,
az ibolya Nálatok most bontja fejét 
s mig illatát mohón hinti szét 
a tavaszi légben, 
irt a fedélzeten
forrón tűz le az egyenlítő napja, 
gyümölcsöt pirosít Ízessé sugara.
S e nagy ős kohóban 
ágyak tüze lobban:

Oda futni Hozzád nagypénteket ülni, 
sok bűnért, vétekért mégis vezekelni.
Veled a templomban szentmisét hallgatni, 
husvét másodnapján vígan locsolgatni 
szagos rózsavízzel,
Kücsük, szentem h dd el,
hogy a mi husvétunk sem késhet sokáig,
reményfánk szép ága egyszer zölddé válik.

Húsvéti üdvöt, kellem es ün
nepeket az Olvasónak!

Esküvő Goldner Kató és Radó Tibor 
folyó hó 19-én d. u. 2 órakor tartják 
esküvőjüket Rimaszombatban, a Kiskut- 
utca 41. szám alatti lakásukon, melyre 
ezúton hívják meg összes rokonaikat, 
jóbarátaikat és ismerőseiket. — Egyide
jűleg tartják Goldner Ferencz és neje 
ezüstlakodalmukat is. (M. k. é. h.)

Bírósági kinevezés. Dr. ijj. Vietórisz 
Gyula (Rimaszombat) birójelöltté nevez
tetett ki.

Vallásos estély Balogon. Szépen si
került vallásos estélyt rendezett a balo- 
gi ref. gyülekezet március 25-én, ame
lyen Seress Zoltán kövecsesi ref. lelkész, 
egyházlátogató is részt vett. A hatalmas 
számban összegyűlt hivek példás figye
lemmel és buzgó áhítattal hallgatták 
meg az est műsorát, amely a következő 
számokból állt: Gyülekezeti ének után 
a lelkész imádkozott és bibliát olvasott, 
majd a kórus adott elő Zajdó László 
kántortanitó vezetésével nagyon szépen 
és hatásosan egy énekszámot. A műsor 
későbbi pontjaiban is megkapó volt és 
élvezetes a kórus minden szereplése. 
Ez az 50 esztendőre visszatekintő ének
kar Isten kegyelméből ismét azon az 
utón halad, amelyen a régi, híres kar
mesterei vezették s amelynek múltját és 
jövőjét nem tudta megölni még olyan 
rombolásra kész emberi akarat és szán
dék sem, mint ami az elmúlt pár esz
tendőben pusztulását kívánta. Szavalá
sok tették változatossá a műsort és egy 
gyermek színdarab, amely egy igazán 
jól sikerült és szindus élőképpel végző
dött. Szűcs Ilona tanítónő adott elő egy 
melodrámát, harmónium és énekkari kí
sérettel, aki ezzel a szereplésével is 
megbizonyitotta azt, hogy mennyi kész
sége és adottsága van költemények ha
tásos előadására. Ibos Erzsébet és Fodor 
Jolánka szavaltak még nagy rátermett
séggel, ügyesen. Minden szavaló minden 
szava valahol lent a szivünk mélyén 
érintett meg egy húrt, mert a szemünk
ben nem egyszer könnyek csillogtak 
fel. Köszönet érette nekik. Seress Zoltán 
kövecsesi lelkész, egyházlátogató beszé
de és imádsága következett végül, aki 
összefoglalva mindazt, amit a balogi 
gyülekezetben egy nap alatt látott és 
hallott, — amint mondotta, — boldog 
örömmel visz el a lelkében innen egy 
drága tapasztalást, azt, hogy itt a lel- 
keknek Istennel egy áldott találkozása 
volt ezen a napon is, — bezáró imád
ságában pedig kérte a minden áldásnak 
Istenét, hogy ez a találkozás ne elfutó 
óra legyen, hanem áldott és örökös 
együttélés. A beszéd alatt mélyen meg- 
illetődött gyülekezet ajkán aztán felzu- 
gott a zsoltár: „Jelentsd meg Uram a 
világ felett Reánk vigyázó nagy szere
teted !“ S ezzel az estély véget is ért. 
A perselyben közel 500 korona gyűlt 
össze, amely összeget az egyház az is
kola és a tanitói lakás renoválási költ
ségeire fordit. (Ref. egyház és Iskola.)

Meghalt gróf Andrássy Gézáné. A
megyénkben nagybirtokos Andrássy Gé
za gróf, volt v.b.t.t., a régi rozsnyói 
választókerület több cikluson át volt 
országgyűlési képviselőjének neje, szül. 
Kaunitz Eleonóra 74 éves korában folyó 
hó 8 án Budapesten elhunyt. Az osztrák 
főrangú családból származott, de ma
gyarrá lett s gyermekeit is e szellem
ben nevelt kiváló szivjóságu grófné 
holttestét a nagypénteken történt be
szerelés után Krasznahorkaváraljára 
szállítják s az ottani családi sírboltban 
nagyszombaton helyezik örök pihenőre.

Halálozások. Mély gyász, pótolhatat
lan súlyos veszteség érte Fazekas De
zső dr. tornaijai ügyvédet és nejét: 
egyetlen fiuk, életük fájának egyedüli 
hajtása, Fazekas György dr. ügyvédje
lölt Pozsonyban, hol joggyakorlaton volt, 
28 éves korában folyó hó 6-án hirtele- 
nül és váratlanul elhalálozott. A fiatal
ember tüdőgyulladást kapott, amely két 
nap alatt végzett vele. Fazekas Gyurka 
a helybeli gimnáziumnak volt növendé
ke s Ganczfried Ernő dr. itteni ügyvéd
nél is hosszabb ideig volt joggyakorla
ton. Kedves modorú, végtelenül rokon
szenves fiatalember volt Fazekas Gyúr-

H

ka, akinek elhalálozásának hire meg
döbbenést és őszinte részvétet keltett 
mindenütt, ahol csak ismerték. Impozáns 
részvétmegnyilvánuiás mellett folyó hó 
7-én temették.

Blau Vilmos, helybeli tekintélyes ru 
hakereskedő 80 éves korában f. hó 9-én 
meghalt. Az elhunyt városunknak egyik 
régi polgára volt, akinek halála általá
nos részvétet keltett. Temetése nagy 
részvéttel f. hó 10-én ment végbe. Ha
lálát özvegyén szül. Leichtner Rózán 
kivül gyermekei : Dr. Barta Zoltán, Dr. 
Haas Andorné szül. Blau Irén, Barta 
Aladár, unokája Haas István dr. s roko
nai gyászolják.

A helybeli iparoskör március 29-én 
megrendezett kulturestjéről szóló tudó
sításunkból véletlenül kimaradt az a 
rész, hogy Almássyné-Magyar Manczi 
énekszámait Stritzky Lili helybeli zon
goratanárnő kisérte zongorán, amely a 
hallgató közönség nagy tetszésével ta
lálkozott.

A béke ünneplése. A helybeli állami 
elemi magyar leányiskola növendékei ez 
idén is megünnepelték április hó 4-én 
délután az iskola tornacsarnokában, 
gazdag műsor keretében a béke ünne
pét. — Az ünnepélyen a szülők is szép 
számmal vettek részt. — Az ünnepély 
végeztével szétosztották a szegény gyer
mekek között Rupricht helybeli pékmes
ter és Gross Lily V. o. tanuló által ado
mányozott vajas zsemlyéket illetőleg 
sóskifliket, amelyeket a nélkülöző sze
gény iskolás gyermekek látható jóét
vággyal fogyasztottak el. — A jól sike
rült ünnepély megrendezéséért köszönet 
illeti a leányiskola tanítónői karát, akik 
fáradságot nem kiméivé igyekeztek a 
béke ünnepét a jelenvoltak előtt felejt
hetetlenné tenni.

Az uj földesur c. darabot közkívá
natra április hó 19-én d. u. 5-kor újra 
előadják. Tekintettel arra, hogy sokan 
nern nézhették meg a darabot, mert már 
zsúfolt volt a terem, a rendezőség fenn
tartja a helyet azoknak, akik azt Keresik 
László üzletében előre bejelentik. Be- 
léptidij tetszés szerint.

Iparosköri kulturest. A helybeli Ipa
roskör folyó hó 19-én, vasárnap este 8 
órai kezdettel tartja meg ötödik kultur- 
estjét az ipartársulati székházban a kö
vetkező műsorral : 1. „Egy iparág ha
lála", felolvassa Frenyo Lajos reálgimn. 
tanár. 2. Magyar nótákat énekel cigány- 
zenekar kísérettel Farkas Mártonné (Já
nosi). 3. A fogápolás szükségességéről 
előadást tart Dr. Reinitz Vilmos fog
orvos. 4. Legifj. Szász Károly „Hitetlen" 
cimü versét szavalja Zádory Ica.

Nyári zivatar áprilisban. Folyó hó 
2-án, este 7 óra körül hatalmas vihar 
vonult keresztül városunkon és környé
kén, sürü villámlástól és mennydörgéstől 
kisérve. — A vihar megrongálta a ház
tetőket és a városi villanyvezetékeket is. 
Alsópokorágy községében a villám fel
gyújtotta Ambrus István ottani kisgazda 
szalmával megrakott csürjét, amely tel
jesen leégett. — A tűz tovaterjedését a 
községi tűzoltóságnak sikerült lokali
zálni.

Éhségtifusz pusztít a kálosai cigá
nyok között. A Tornaija melletti Kálo- 
sa községben lakó mintegy 250 cigány 
között kitört az éhségtifusz. A cigányok 
rettenetes helyzetben vannak, hónapok 
óta semmit sem kerestek, egész csalá
dok napokon keresztül alig jutnak va
lami élelemhez. — A ragály óráról-órára 
terjedt, mire a falubeliek jelentették az 
esetet a hatóságoknak. — Azonnal or
vosok és csendőrök szálltak ki a hely
színre. — Az orvosok a legsúlyosabb 
betegeket beküldték a helybeli állami 
kórházba, a csendőrök pedig vesztegzár 
alá vették a falut. A kór hire a kör
nyéken nagy izgalmat keltett, remélhető,
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Kinő APOLLO m ozgó j
Szombaton és vasárnap, április 11-12-én 
amerikai nagyfilm az ismert dráma nyo

mán, amely lázba hozta a v ilágot:
Az orvos.

Hétfőn, április 13-án németül beszélő, mil
liós kiállítású film 10.000-es tömeg 1 Gi

gászi építmények:

Istenek a tilosban.
Szerdán, április 15-én a szezon legsikerül

tebb csehül beszélő vigjátéka :
A tizengyedik parancsolat.
Csütörtökön, április 16-án szenzációs ket
tős covboy műsor, haiáltmegvető üldözés:

A nyereg gavallérjai.
A szellem ek völgyében.

MÁR MEGÉRKEZTEK
G Y Ö N Y Ö R Ű  K O S Z T Ü M J E I N K

Óriási vá laszték  c s o d á la to s a n  o lcsó á r a k !

TEVESZŐR KABÁTOK 159 Kc-tól!
FUZY RUDOLF 
RIMASZOMBAT 
MASA RYK-TÉR

FÉRFI FELOLTOK, LACCO, 
T R E N C H C O A T ,  A N G O L  
SPORT FELÖLTÖK, •  FÉRFI 
ÉS GYERMEK RUHÁK, NŐI 
ÉS FÉRFI FEHÉRNEMŰ • 
FÉRFI ING ÉS NYAKKENDŐ- 
KÜLÖNLEGESSÉGEK. • • • «
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hogy a gyors hatósági intézkedésnek 
meg lesz az eredménye és a ragály to
vaterjedését sikerülni fog megakadá
lyozni.

Hogyan utazhatunk husvélkor? A
húsvéti ünnepekre a vasutügyi minisz
térium a tértijegyek kedvezményét a 
helyi forgalomban a következőkép sza
bályozta ; Odautazás kedden, április 7-től 
hétfőig, április 13-ig. Visszautazás vasár
nap, április 12-től kedd, április 14 ig. 
Az utazást érvényessége napján tetszés 
szerint lehet megkezdeni, de befejezni 
24 óráig kell. A május elsejei ünnepen 
az odautazás : csütörtök, április 30 tói 
vasárnap, május 3-ig. Visszautazás: pén
tek, május 1-től hétfőig, május 4-ig; a 
visszautazást déli 12 óráig kell meg
kezdeni és aznap 24 óráig befejezni.

A legújabb tavaszi divatlapok, nagy vá
lasztékban kapható a „LITERATURA* könyv 
és papirkereskedésben Jánosi ucca 6.

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

Filmszínház. Folyó hó 11. és 12-én 
„Az orvos" cimü film nyitja meg a 
gazdag húsvéti műsort. Dr. Fergusson 
el van jegyezve Laurával, de egy másik 
ápolónő, Barbara is szereti az orvost. 
Barbara szülés előtt áll s operációs be
avatkozásra van szükség, melyet maga 
Fergusson végez, de sikertelenül. Laura, 
ki szakított Fergussonnal, szánalmat 
érez s mielőtt az ügy tisztázására ke
rül a sor, Fergussont elszólitja a köte
lesség, — Főszereplők: Clark Gabié és 
Mylna Loy.

Folyó hó 13-án az „Istenek a tilos
ban" c. parodikus mytológiai vig film 
kerül szinre, melyben Willy Fritsch, 
Paul Kemp, Adélé Sandrock stb. ját- 
szák a főszerepeket. Az Oiympuson vig 
élet folyik, az istenek is kirúgnak a 
hámból s gáláns kalandok után futkos
nak, miközben féltékenységi jeleneteket 
provokálnak. A pompásan mulattató 
film nagy és diszes kivitelben pereg le. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tavaszi felöltöt é s  ruhát
a  leg k iseb b  ü z letb en
a legnagyobb választékban

a legolcsóbb árban vehet 
G y u l a i n á l .

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház.
Saját érdekében tekintse meg  

ruharaktáramat.

Folyó hó 15-én „A tizenegyedik pa
rancsolat" cimü csehnyelvü vígjáték ke
rül lepergésre. Szilveszter ünneplése 
közepeit három jóbarát megesküszik 
egymásnak, hogy nem nősül, de a vég
zet másképen irányítja sorsukat, meiy 
sok hányattatás s derűs jelenetek között 
tör reájuk annak dacára, hogy ennek 
elhárítására mindent slkövetnek.

Folyó hó 16 án kettős műsor zárja le 
a műsort. 1) „Gavallérok a nyeregben" 
cimü angol nyelvű film, nagyszerű cir
kuszi előadásokat produkál, melyekben 
ügyes lovagló artisták mutatják be mű
vészetüket. — 2) „Szellemek völgye" c. 
film rejtélyes s igen izgató jeleneteiben 
egy aranybánya körül dúl a harc, mely
ben izgalmas jelenetek játszódnak le.
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Műkedvelő előadás Feleden. A fele
di magyar közművelődési egyesület a 
katolikus egyház orgona alapja javára 
április hó 5-én az Iparoskor színpadán 
bemutatta a „Győz a szent sziv“ cimü 
vallásos színmüvet. — A sikerült előadás 
szép összeget hozott a jótékony célra.

Bélyeg és illetéktörvény ismerteté
se al Iparoskörben. Folyó hó 18-án, 
este 8 órai kezdettel a helybeli Iparos
kör rendezésében, a bélyeg és illeték- 
törvényről ismertető előadást fog tartani 
az ipartársulati székház nagytermében 
Wéber Gyula adótitkár, a besztercebá
nyai kerületi pénzügyigazgatóság szak- 
referense, mely után vita est lesz. Erre 
az igen fontos szakismertetö előadásra 
felhivjuk az érdeklődők figyelmét.

Ideiglenes vasúti megállóhelyek. A 
május hő 15-én életbe lépő uj nyári 
menetrend újítást vezet be a megálló
helyek tekintetében. Ideiglenes megálló
helyeket létesítenek nagyobb számban. 
A vonatok ilyen helyeken csak szük
séghez mérten fognak megállani.

Felrobbant a tatáit töltény. Molnár 
József hétéves és Csatár István ötéves 
füleki fiúcskák a község határában levő 
hulladéktelepen játszadoztak és egy di- 
namittöltényt találtak. — Zsebrevágíák 
a csillogó töltényt és otthon megakarták 
nézni, mi van benne. — A töltény fel
robbant kezükben és mindkét gyerme
kei súlyosan megsebesítette. — Kórház
ba szállították őket, ahol Molnár József
nek jobbkezét amputálni kellett. — A 
csendőrség erélyes vizsgálatot indított 
annak megállapítására, hogyan kerülhe
tett a dinamittöltény a hulladék közé.

Gyanús tűzeset. Folyó hó 5-én ki
gyulladt Feleden Balog Bertalan vegyes- 
kereskedő padlása és ugyanakkor a 
szobában is tűz ütött ki. — A két he
lyen keletkezett tüzet sikerült lokalizál
ni. — A tűz kitörésekor a kereskedő 
nem volt otthon, üzlete zárva volt, és 
egy szinielőadáson szerepelt. A hatósá
gok a csendőrséggel karöltve megtar
tották a tüzvizsgálatot s megállapították, 
hogy úgy a szoba bútorzata, mint pad
lója sőt a padlás is petróleummal volt 
leöntve. — A kereskedőt a vizsgálat le
folytatásáig őrizetbe vették.

Passzushamisitó községi bíró. A 
helybeli kerületi bíróság büntetőtanácsa 
folyó hó 8-án ítélkezett Ambrus Péter 
alsópokorágyi községi biró felett, akit 
passzushamisitásért hat havi börtönbün
tetésre és 300 K5 pénzbírságra Ítélt el 
feltétlenül. Az elitéit községi biró az Íté
letben megnyugodott.

Elitéit harcias menyecske. Kuczej 
Magdolna gömörsidi lakosnő ellen ár
verést foganatosítottak, amikor a magá
ról megfeledkezett menyecske elkesere
désében fejszével támadta meg a köz
ség jegyzőjét. — A jegyző feljelentésére 
a helybeli kerületi bíróság Vágássy-ta- 
nácsa folyó hó 8 án megtartott főtár
gyaláson a harc as menyecskét 3 heti 
fogházbüntetésre és 2C0 korona pénz
büntetésre ítélte el. — Kuczej Magdol
na az Ítéletben megnyugodott és igy az 
jogerős lett.

Elitéit oláhcigányok. Ez év február
hó 28-án a tornaijai csendőrjárőr csalás 
miatt előakaría állítani a Dancsó-Sár- 
közi oláhcigánybanda két tagját, Sárközi 
Kálmánt és Józsefet. — A banda mint
egy tizenegy tagja a vajdával az élén 
megtámadták a csendőröket, mire az 
egész társaságot letartóztatták a csendő
rök. A cigánybanda felett most Ítélke
zett a helybeli kerületi bíróság Vágássy 
tanácsa, mely Sárközi Kálmánt nyolc 
havi börtönbüntetésre, Sárközi Józsefet 
öt havi fogházra, Dancsó János vajdát 
hat havi fogházra és a banda többi tag
ját pedig négy-négy havi fogházbüntetés
re Ítélte el. Az elitéit cigányok bár 
hangoztatták ártalmatlanságukat, az Íté
letben mégis megnyugodtak s igy az 
jogerőre emelkedett.

Elitéit csempész. Plauka Tamás kor- 
láti lakos Magyarországról két tehenet 
csempészett át és mivel passzusa nem 
volt az állatokra, ősmerőseitől, Melichár 
Ádámtól és Jancso Jánostól vett pasz- 
szusokat. Mindhárman a vádlottak pad
jára kerültek s a rimaszombati kerületi 
bíróság Plaukát 600 korona pénzbír
ságra és 11 napi fogházbüntetésre Ítélte 
el, mig Melichár 700 korona és Jancsó 
350 korona pénzbüntetést kaptak fel
tétlenül. Az Ítéletben mindhárman meg
nyugodtak s igy az jogerős.

Öt évig megőrzendő minden szám
la. A prágai közigazgatási bíróság dön
tést hozott, amelynek értelmében tör
vényellenesen cselekszik az az adófizető, 
aki üzleti kimutatásait, feljegyzéseit stb., 
szóval az erre vonatkozó összes irato
kat nem őrzi meg öt éven át. Aki ezt 
elmulasztja, azt rendbírsággal lehet súj
tani és emellett nem játszik szerepet 
az a kérdés, hogy szándékos köteles
ségszegésről van-e szó vagy sem.

Régi asztali szokások.
Már Aemilus Paulus, a híres mace

dóniai győző mondotta: „egy jó lakoma 
ügyes megrendezése van olyan feladat, 
mint egy csatanyerés s valóban méltó 
egy nagy hadvezérhez.*1 S ezt az elvet 
a rómaiak akkoriban a gyakorlatban is 
érvényesítették, amennyiben a tartomá
nyokba, a provinciákba inkább olyano
kat küldtek vezető áiiásba, akik az em
bereket, a társas-, sőt az egész közéle
tet a terített asztal, a fehér asztal se
gítségével is tudták okosan, Róma ér
dekében hangolni, sőt — vezetni.

A fehér asztalnak már az egyiptomiak
nál is nagy jelentősége volt. Vezető ál
lamférfiak rengeteg lakomafényüzést fej
tettek ki. Herodotss Írja, hogy egymást 
nemcsak bőbeszédűen kinálgatták, ha
nem pl. egy előkelő háznál, hova őt is 
meghívták, étkezés közben a rabszolgák 
egy koporsóba fektetett, mumiaszerű 
bábut hordtak az asztal körül, mondo
gatván : „ime, nézd ezt a figurát; ilyen 
leszel te is a halálod után. Azért tehát 
jó lesz, ha amig élsz, jól eszel, jól iszol 
és eleget mulatsz."

A görögök ugyancsak nagyon ked
velték a lakmározást. Amikor Pythago- 
ras az ö híres matematikai tantételét 
feltalálja, örömében igy kiált fel : „no 
most levágatok egy ökröt s megvendé
gelem vele barátaimat!“

S igy érthető, hogy abban a körben 
a spkácsművészet aranynapokat élt. A 
jobbhirü szakácsokat esetről-esetre a 
piacon szerződtetik, ahol már kora reg
gel csalogatják őket a vendéglátók. 
Egymásra licitálnak egy jó szakácsért: 
„ki akar ma nálam főzni, ennyi vagy 
annyi vendég lesz, fizetek szívesen eny- 
nyit vagy annyit."

Érdekes asztali szokás volt még ná
luk az, hogy külön lakomarendező volt. 
Ez nem afféle volt, mint a mai derék 
polgári asztaltársaságoknál a „borgazda", 
akinek elvégre az a dolga, hogy a jó 
maga borát (már akár vette, akár ter
melte), kinálgassa, még pedig olyan 
mennyiségben is, hogy a végén néme
lyek az asztal alá kerüljenek, hanem 
ellenkezően, a „symposion" rendező 
feladata az volt, hogy a mértéktelen 
ivást féken tartsa. Plutarchos írja: az 
ilyen embertől megkívánták, hogy jó 
emberismerete legyen s egyben jó bor 
szakértő is legyen. Ismernie kellett a 
különféle boroknak az egyes vendégekre 
való hatását s ehhez mérten aképpen 
kellett kinálgatnia, hogy senki „túlságos 
mértékben le ne részegedjék."

A római császárság nagy uralkodói 
a iegőrületesehb asztali szokásokat lép
tetik életbe. Domiliánus császár egyik 
ebédje alkalmával minden vendég asz
tad széke mögé egy — a testére sza
bott üres koporsó kerül s csupa olyan 
ételeket szolgálnak fel, melyek halotti 
toroknál szokásosak és folyton halotti 
ének zűg fel s a császár az egész ebéd 
alatt folyton gyilkos rémtettekről beszél.

Ugyancsak divatos asztali szokás volt 
még a rómaiaknál, a vendégek hirtelen 
megijesztése, megrémitése. Így pl. ebéd 
közben egyszeriben csak kopogni, dü
börögni kezd a mennyezet, nagy por
felhő s mindenféle apró vakolathulladé
kok zuhognak, de utána a porfelhőből 
gyönyörű rózsák százai és illatos vizek 
egész zágoresője hull alá.

Maradjunk azonban csak a régi asz
tali szokásoknál. Bielefeld báró, a régi 
kulturhistorikus gavallér Írja 1739-ben, 
hogy ha egy ünnepi lakoma alkalmával 
a rangban legidősebb hercegnő vélet
lenül eltört egy poharat, arra a vendé
gek mindegyikének illett a földhöz, 
vagy akár bárhová vágni a poharát. 
Rheinbergben egy ilyen esetkor össze
törték az üvegcsillárokat, a terem pom
pás velencei tükreit, sőt a teremben le
vő értékes porcellánvázákat is.

De mindenkor nehéz ügyek voltak az 
udvari asztali szokások. II. Katalin orosz

cárnő panaszkodva Írja az emlékiratai
ban, hogy trónörökősnő korában még 
egy kedvére való tojásrántottát sem 
ehetett, ha az nem volt előírva az az
napi udvari menü során. Sőt, amikor 
már hatalmas császárnő volt, ha kedve 
kerekedett minden etikett ellenére már 
reggel hat órakor felkelni, maga volt 
kénytelen befűteni a szobáját s meg
főzni a teáját, mert az udvari etikette 
előírása az volt, hogy a cár ('jelen eset
ben a császárnö) szobájában csak dél
előtt 10 órakor szabad befűteni és a 
reggelit csak egy negyedórával ezután 
szabad felszolgálni. Katalin cárnő hiába 
tiltakozott ezek ellen, nem tudott rajta 
változtatni.

Az elhunyt Erzsébet magyar királyné 
is csak lopva ehette azt, amit akart, 
azt, ami Ízlett neki. A reggelire előirt 
és felszolgált teát, hideg húst, kétszer- 
sültet megvetette, hozzá sem nyúlt, ha
nem „titokban" egy pohár tejet kért s 
vándorlásai közben rengeteg cukrászsü
teményt fogyasztott. Legjobban a málnát 
vagy epret, vagy ezekből készült fagy
laltokat — tejszínhabbal. Megesett, hogy 
nagy udvari ebédeken, ahol pompás 
menüt találtak fel, az első tálat neki kí
nálták fel, semmihez nem nyúlt, csak a 
végén az eperfagylalthoz.

Lehet, hogy azt mondják, hogy ez csak 
szeszély volt. De ha valakinek, úgy 
akkor egy királyné-császárnénak lehet
nek szeszélyei. Elvégre a XVI—XVII. 
században a legelőkelőbb angol udvari 
dámák ugyancsak minden etikettet fél
revetve, már a kora reggeli órákban 
sós-heringet majszolnak, csakhogy utá
na kannaszámra ihassák a sört, majd 
később a mindenféle erős pálinkát.

A sörivásnak különben is nagy kultu
sza volt — Európaszerte. Ki mennél 
több sört birt el, annál nagyobb volt a 
kis német városokban a tekintélye. 1624- 
ben fegyelmi vizsgálati jegyzőkönyv ál
lapítja meg, hogy több egyetemi tanár
nak mellékfoglalkozásképpen bor- és 
sörkimérője volt s a külömben is min
dig szomjas diákokat egyenesen odacsá
bították. — Megállapították, hogy a diá
kok előadás alatt a tantermekben is 
söröztek s a tanárok a katedráról mérték 
ki nekik az italokat.

Régi hires asztali szokás a felköszöntő, 
a „tószt", régiesebben irva: „toaszt". 
Elmondjuk ennek az eredetét. Francia- 
országban már a XVI. században szokás 
volt, hogy amikor ebéd vagy vacsora 
alkalmával valaki a szomszédját kívánta 
felköszönteni (akkoriban szabály volt, 
hogy senki mást, csakis a közvetlen 
szomszédot szabad felköszönteni), a kö
szöntő a pohár borba egy darabka pi- 
ritós kenyeret tett s ezt a paintostéet a 
felköszöntöttnek meg kellett ennie. In
nen eredt a felköszöntőnek ma is hasz
nálatos „tószt" neve. Közel ötszáz éve 
van már ennek a szokásnak.

S azóta is változatlanul megvan s 
mi is most a régi asztali szokások nagy 
serlegét a kezünkbe kapva s magasra 
emelve — köszöntjük az olvasót !...

S P O R T .
F O O T B A L L .

TMSC—Apátfalusi SC 3:1 (1:0) .—
Biró : Lakatos. — Elég alacsony nívójú 
küzdelemben győzött a tamásfalai csa
pat kondicióbeli fölénye. A TMSC ko
ránt sem mutatott oly teljesítményt, mint 
legutóbb a Füleki TC ellen. Egyedül a 
közvetlen védelem, főieg Molnár játszott 
jól, továbbá a csatársorban Kresnye. A 
gólokat Ternák (2) és Kresnye rúgták. 
Az apátfalai csapat képességei tavaly 
óta meglehetősen apadtak. Lakatos jó 
biró volt.

BSK Besztercebánya—SK Slovan 
Rím. Sobota 3 :0  (1:0). — Zsupabaj 
noki mérkőzés, melyen a besztercebá 
nyai csapat nagyobb rutinja és össze
szokottsága győzött. A BSK-ból a köz
vetlen védelem vált ki, csatársora tech
nikás. A Slovan legjobb csapatrésze 
szintén a védelem volt, ahol Kojnok ka
pus és Sucha jeleskedtek. A csatársor
ból Varga vált ki.

LAFC—RÁC 9:0. — A tartalékos s 
sérülések által is gyengített RÁC csak 
másodrendű szerepet játszott a LAFC 
ellen.

Ragyolci TC—Tornaijai SC 10:01
Lejátszva Ragyolcon.

Húsvéti serlegmérkőzések. Városunk 
három sportegyesülete : a RÁC, RME és 
Slovan, kiegészítve a Tamásfalai MSC 
csapatával a húsvéti ünnepeket serieg- 
mérkőzésekre használja fel. A serleg- 
mérkőzések már Nagypénteken kezdetü
ket vették, amikor is a RME—TMSC 
és Slovan—RÁC mérkőzések kerültek 
sorra. Husvét vasárnapján fél 3 órai 
kezdettel a TMSC—Slovan, majd fél 5 
órai kezdettel a RÁC—RME mérkőzése
ket, husvét hétfőjén pedig ugyanezen 
időpontokban a RÁC—TMSC és RME— 
Slovan mérkőzéseket játszák le. A serleg- 
mérkőzések még egyik-másik csapatunk 
gyenge formája ellenére is jó sportot 
és érdekes küzdelmeket Ígérnek. A csa
patok képességeinek összehasonlítása a 
Slovan javára billenti a mérleget, amely
nek jelenleg a legkiegyensúlyozottabb 
együttese van, azonban meglepetések 
— főleg a gyors egymásutánban leját
szandó serlegmérkőzéseknél — soha 
nincsenek kizárva, s közönségünk bizo
nyára meg lesz elégedve a húsvéti att
rakcióval, amely hivatva lesz eldönteni 
városunk footballsportjának pillanatnyi 
hegemóniáját is.

Felelős s z e r k e sz tő : Rábely Károly.

I t t  a  ta v a s z !
Amiért bátor vagyok Önnek meg

említeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki
váló méretszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
heti és Önt tényleg jó, valamint meg
bízható kiszolgálásban részesítheti.

Kül- és belföldi szövetek nagy vá
lasztékban.— Szives pártfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON, 
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefaniková u. 8.

I Húsvéti locsolókat é s
i l l a t s z e r e k e t

legnagyobb választékban és 
legolcsóbban beszerezheti a

BOKOR-drogériában.
A dohánybeváltó m ellett és a Forgóch-utcá- 
ban K E R T -  és H Á Z T E L K E K  vannak

eladók.
A venni szándékozók forduljanak 
► MAJOROS építőmesterhez <

a Forgác’n-u. végén lévő Uj utcában, vagy 
Jánosi-ut 61. sz. alatt (Kövér féle autó
javító) udvar végén levő munkatelepen.

Eladó ház és szóld.
A rimatamásfalai főutczán egy ház :
magános udvarral, egyholdas kerttel 
szabad kéből eladó, vétel esetén azon
nal elfoglalható. A ház egy utcai egy
szobás és egy kerti egyszobás lakásból 
áll. Mind a két lakáshoz konyha, élés
kamra és mellékhelyiségek is.

Ugyanitt egy fél hold szőlő a leg
közelebbi rimaszombati szőlőhegyen el
adó.

Cim: e lap kiadóhivatalában.

A k ert-k ed velő  közönség
sz iv e s  f ig y e lm éb e!

Van szerencsém a nagyérde
mű közönség szives tudomására 
hozni, hogy

kertészetünkkel!
a mai igényeknek megfelelő nö
vényekkel szolgálhatunk, úgy
mint virágágyi, ablak és erkély 
növények mindenféle virág-pa
lánták. Óriás virágú árvácskák, 
különleges színekben, 1 és 2 
éves alacsony és magas törzsű 
rózsa-fák a legújabb fajok is 
legolcsóbban beszerezhetők.

PÁNEK J. és FIA
kertészetében 

Rim. Sobota Malom ut.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


