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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.
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Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.
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M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—III—2!. szám alatt engedélyezte.

HÚSVÉTI HIT.
Irta:  MÁ R K U S  L Á SZ L Ó .

Akiket földi életében oly nagyon szeretett, hogy tanítványaiul 
választott és igéinek hirdetésével bizott meg, még azok között is 
akadtak kétkedők, árulók és megtagadók, mert az Írásnak e részben 
is be kellett teljesedni, aminthogy beteljesedett keresztrefeszitéses ha
lála és feltámadása.

A dicsőséges feltámadás gyönyörűséges tavaszi ünnepe, az 
elbotlásokban talpraállássai biztató húsvéti igazság ereje teszi a nagy 
sötétségben is napsugarassá, ünneplős meleggé a mi húsvéti hittel 
táplált életünket. Földreszegzett fejjel, küzködve és gyakran megtá- 
molyodva haladunk a Sors végzéséből számunkra kijelölt rögös utón, 
mig egyszerre csak az Élet fagyában, sok megpróbáltatásaiban di
dergő lelkűnkbe belevilágít egy tiszta fénysugár: a húsvéti diadal és 
a húsvéti igazság.

Szivünk megdobban, leszomorodott fejünket hirtelen felkapjuk 
és keblünkben tüzek gyulnak. A lelkünket égni érezzük, szemünkben 
tettreakarás parazsa izzik és megtaláljuk a továbbkűzdés, a kereszt- 
cipelés, a megalázottság és nagypénteki sors csodálatos, igazi értel
mét : a húsvéti feltámadás élő eszméjét, a büntetésekben örök viga
szunkat és a húsvéti nagy igazságot.

A feltámadás tényéről értesültek azt vélték, vagy legalább is 
úgy mondották, hogy csoda történt.

Nem! Ez nem csodatörténés volt! Az irás teljesedett b e : Isten 
fia volt s emberként kellett szenvednie, meghalnia és feltámadnia az 
emberekért. Megváltó lett a keresztrefeszitett, eltemetett s halottsá- 
gából feltámadott Ember.

Megváltó és Örök Példa a szenvedések tűrésében és Élő Biz
tatás az Ígéret beteljesedésének hivésében.

A Nagy Szeretet szívekben lángoló fenséges szimbóluma és 
életes Örök vigasza a kishitüeknek, a várásokban türelmetlenkedők- 
nek, jövendölések valóraválásában kételkedőknek.

Lelkekben lelkedző örök Tanitás a Jóban reménykedést vesz
tetteknek és Birói Bölcsesség az Igazság diadalmaskodását hirdető 
itélőszékben a hatalmasoknak és gyengéknek, gazdagoknak és sze

gényeknek, a szenvedésre, tűrésre, életmunkára, alkotásra teremtett, 
rombolásra vetemedett, bűnös, erényes egész emberiségnek.

Vigasz, Örök Példa, Élő Biztatás és Tanitás a húsvéti hit, 
hogy az élet megpróbáltatásai csak múló jelenségek, a szenvedés 
csak eszköz a Boldogság eléréséhez s a Halál nem véghatára az 
Életnek. Örök Tanitás arra, hogy minden fájdalom a boldogságnak 
egyik alkotó atomja és Élő Vigasztalás a csalódást érző vigasztala
noknak, hogy a nagyhitüek hite legyen mindig erős, mert csak a 
kishitüeket érheti a csalódás szomorúsága.

A húsvéti hit sugárzóan élő biztatás a sorscsapások viselésé
ben türelmet vésztőknek, lelkierő-csökkenésben sorvadóknak, csüg- 
gedésben nyavalygóknak, a bántalmak elviselésére, lélekfájások tű
résére, reményt-vesztetlen kitartásra, emberszeretetre s az ellenünk- 
vétők vétkeinek megbocsátására, hiszen a Megváltó velünk van s 
akkor, vájjon, ki lehet ellenünk?!

A húsvéti hit megianít arra, hogy nincs mit félni a megpró- 
báltatottaknak a bajok rájuk szakadtával, mert az életet-élésben el
szenvedett minden seb beheged, a kálváriajárásban kisebbzett lábak 
meggyógyulnak, az élet keresztjének súlya alatt meghajlott vállak ki- 
egyenesednek s a Golgotákon elhullott vércsöppekkel áztatott hu
muszból friss élet füve sarjad. Friss, tiszta, igaz élet fluiduma pezseg 
a szenvedésekkel telt pohár kicsordult cseppjeiben és az életuiakon 
vándorlásban legyengült, elfáradt ember sem hal meg örökre, mert 
a Halál csak a Feltámadás előkészítője és minden halálból van, óh, 
van egyszer Feltámadás.

A szivekben lakozó élő, igaz, húsvéti hit az emberiség sorsát 
intéző Alkotó nagy kegyelméből lett kincsünkké, hogy méltók lehes
sünk a sajátképre-teremtésre és megfogadva a húsvéti hit nagy 
igazságait, csökkentheteden nagyakarással várhassuk az Ígéretek be
teljesedését. Éppen ezért szent húsvéti hittel állítsuk fel szivünk temp
lomában a Feltámadás gyönyörűséges oltárképét és allelujázva járjuk 
az Örökigazság csodatételes életrekelésének emlékezetét felelevenítő 
ünnepi körmenetet.

Alakítsuk meg a Rimaszombati Műkedvelő Társaságot!
I r t a : Dr. WEINBERGER TIBOR.

A vidéki folyóiratok karácsonyi és 
húsvéti száma mindig eseményt jelent 
az illető kisváros életében és az olvasó
tábor az ünnepi számokban mindig ke
res valamit, ami nem megszokott, ami 
rendkívüli és valami újat jelent.

Tudva azt, hogy az ünnepi számot 
nagyobb figyelemmel és érdeklődéssel 
veszi kezébe az olvasó, a jelen húsvéti 
lap egy kis részét magamnak sajátitom 
ki, hogy szóvá tehessek egy oly kér
dést, melynek megvalósítása szivem 
ügyét képezi és — azt hiszem — e 
kérdés megértésre fog találni mindazok
nál, akik városunknak minden tekintet
ben való fejlődését és előrehaladását 
óhajtják. Ez a feladat: a kitűnő rima- 
szombati műkedvelőknek állandó s egy
séges megszervezése.

Városunk műkedvelői a közelmúltban 
oly teljesítményekkel léptek a nagykö
zönség elé, melyek kivétel nélkül nagy 
értéket képviseltek és sok tekintetben 
elérték a művészi fokot. A Dalegylet 
rendezésében felújított és hét telt házat

vonzó János vitéz", a református ifjú
ság által szinrehozott „Uj földesur", a 
Polgárikör gárdája által bemutatott 
„Százhuszas tempó" és „Ember a hid 
alatt" táblás házai, az Izraelita Nőegylet 
műkedvelőinek pompás egyfelvonásosai, 
mind-mind kétségtelenül bizonyitolták 
műkedvelőink képességeit, melyek kü
lönösen a felejthetetlen János vitéz" 
utolsó előadásán voltak szembeötlők, 
amikor is műkedvelőink a hivatásos 
színészekkel karöltve szerepeltek s tel
jesítményükkel nemcsak megközelítették, 
hanem sok tekintetben felül is múlták 
a színészet hivatott művelőit.

Büszkén állitom, hogy városunk oly 
műkedvelő anyaggal rendelkezik, melyért 
Szlovenszkó majd minden városa irigy 
lehet reánk. A színpadi szereplés Gö- 
mörben már tradíció, hiszen innen kelt 
útra Blaha Lujza, minden idők egyik 
legnagyobb színésznője, a magyar nem
zet csalogánya, a magyar színművészet 
örök büszkesége és itt szerzett nekünk 
már eddig is annyi felejthetetlen estet

H. Beliczky Böske asszony, aki ma a 
szlovenszkói magyar városok kétségte
lenül egyik legkiválóbb műkedvelője.

Örömmel állapítható meg, hogy a há
borút követő időkben megnyilvánult 
élénk kulturális tevékenykedés után 
mindenütt és minden téren általános 
jelenségként mutatkozó visszaesés ma 
már a múlté és az utóbbi időben a 
műkedvelők is fokozott igyekezettel kez
dik részint újjáéleszteni, részint elindí
tani szép munkájukat,

A legutóbbi napok végre városunk
ban is meghozták azt a kulturális fel
frissülést, melyet annyira nélkülöztünk. 
A kultúrintézményeink élére került fia
tal vezérférfiak nagy hozzáértéssel és 
lelkes munkakedvvel indították el a 
kultúra leállott gépeit és a különböző 
kuituregyletek kereteiben megszervezett 
előadás-sorozatok oly értéket képvisel
nek városunk életében, melynek törté
nelmi jelentősége'f van,* mely magasz
tossá teszi a vezetők célját.

A múlt hibáit többé ne bolygassuk, 
ne keressük, hogy a hosszú semmit
tevésben kik voltak a hibásak és mik 
voltak az okok, hiszen ez a közöny — 
mint előbb már mondottam — általános

jellegű volt. Elégedjünk meg azzal az 
örömteljes valósággal, hogy a nagy kó r : 
a lelkeket ölő közöny időszaka jobb
létre szenderült és újból elindult az a 
munka, mely — a kezdet nehézségei
nek és az esetleg még mutatkozó fogya
tékosságoknak elülte után — nagy per
spektívákat igér: városunk kulturális 
viszonyainak lényeges megjavulását és 
közönségünk kulturális színvonalának 
hatalmas emelkedését.

Ebben az általános kuliurális elindu
lásban, a minden kulturális és társa
dalmi kérdés iránt mutatkozó érdeklő
dés ezen áldásos percében riadót fújok 
a rimaszombati műkedvelők berkeiben 
és kérek mindenkit, aki szivén viseli 
városunk közérdekű követelményeit, 
álljon azon gondolatom mellé, hogy 
megalakittassék Rimaszombatban az ön
álló műkedvelő társaság !

A hivatásos színészeknek a vidéki 
városokban egy-egy rövid szezonra ter
jedő működése mellett a műkedvelők 
munkája igen fontos részét képezi az 
általános kulturmunkának, mert az élő 
szó utolérhetetlen erejével tolmácsolja 
az iró gondolatát. Könyvre sokaknak 
nem telik, sokan időhiányra hivatkozás-
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sál mentegetik irodalmi hátramaradoti- 
ságukat, de a színházi előadásokat ezek 
az emberek is látogatják, mert a napi 
munka után, a csendes téli estéken lel
ki felfrissülést találnak az élő szóban 
bemutatott irodalmi termékekben. A mű
kedvelők munkája tehát felbecsülhetet
len tanitó és nevelő értéket jelent a 
kollektivum számára, de a műkedvelő 
szinész emellett saját magát is műveli 
és előbbre viszi.

Egységben és jó vezetésben rejlik az 
erő. Ha városunk összes műkedvelőit 
egy összefogó szervbe tudjuk tömörí
teni, akkor oly teljesítményeket leszünk 
képesek felmutatni, melyek mindnyá
junknak, műkedvelőknek és publikum
nak egyaránt, csak nemes élményt és 
lelki gyönyörűséget jelenthetnek. A kis
városi embernek önerejéből kell megte
remtenie minden kuiiurszükségleíét. A 
nagyváros lakója számára szól az a ha
talmas helyzeti előny, hogy minden 
előtte áll, amit kulturigénye megkiván : 
szinház, előadás, koncert, könyvtár, 
nyelvkurzus. De mindez megteremthető 
a kisvárosokban is. Csak akarat, kitar
tás és összefogás kell hozzá.

A műkedvelői tevékenykedés terén a 
hasonló kisvárosokkal szemben nekünk 
van egy óriási előnyünk : oly vezetőem
berekkel büszkélkedhetünk, akiknek fel- 
készültsége és művészi érzéke mindig 
csaknem biztosítani tudja a sikert. Ma- 
koviís Jenő, ez a művészleikű, nagyon 
tehetséges ember, oly kvalitásokkal ren
delkezik a rendezés, betanítás és kivi
tel terén, melyek minden hivatásos szin
ház számára is értéket képviselhetnek. 
Ha figyelembevesszük azt a további kö
rülményt, hogy Makovits Jenő mellett — 
minden becsületes megmozdulásnál — 
számíthatunk kitűnő munkatársaira, a 
mindig készséges Benkovits Gyulára, 
Korányi Zoltánra és Jelűnek Miklósra 
is, akkor bátran állíthatom, hogy meg
alakítandó műkedvelő társaságunk oly

fellendülésért küzdő intézmények sorá
ban. A kultúra és művészet fegyvereivel 
akarunk küzdeni jövőnkért és életünk 
szépségéért. Azokkal a fegyverekkel, me
lyek nem sebet ejteni hivatottak, hanem 
éppen a népek és országok kölcsönös 
megértésének és közeledésének létreho
zását célozzák.

Induljon el a munka ! A siker nem 
maradhat el.

*
Örömmel adtunk helyet jelenleg ide

iglenesen tőlünk távol élő kedves mun
katársunk cikkének. Amikor közöljük, 
hogy a Rimaszombati Polgárikör mű
kedvelő társaságának tagjai az elmúlt 
héten, (március 18-án) ezügyben már 
értekezletet tartottak, a színi műkedvelő 
társaság alakulását elvben kimondották, 
a rendszeres és állandó munka felvéte
lét egyhangúlag elhatározták, — örömös 
szívvel csatlakozunk az akcióhoz, a leg- 
messzebbmenőleg egyetértünk azzal és 
támogató erőnkkel készséggel sietünk 
segedelmükre. Az egész város magyar 
műkedvelőinek felölelését és a pártfogó 
magyar társadalom támogatását meg
nyerni célzó szervezés munkája folya
matban, a végleges megalakulás és ez
zel az állandó és rendszeres munka fel
vétele rövid idő kérdése lehet már csak. 
Fel hát e munkára !

A föltámadás hite.
Husvét évről-évre meghozza ne

künk a föltámadás ünnepét, azt az 
ünnepet, amelynek eszméje telje
sen elüt a látható világ anyagi el
gondolásától. Ezen az eszmén a 
rögökhöz kötött anyagelvi ember 
talán mosolyog. De a hit nem tö
rődik a tucatember mosolygásával,

A fegyverek összetörhetnek, de 
az élő szó és eszme szellemi ha- 
taima benne él a szivekben évez
redeken át.

Ő hinni tanított bennünket, ebben 
volt a legnagyobb. És az ő hite 
túlélt minden uralmat, évszázados, 
évezredes emberi nagyságokat.

Nemcsak az evangéliumok szent 
irataiban, hanem más régi köny
vekben is találunk följegyzéseket 
róla.

De a legbizonyitóbb, életbevágó 
följegyzés az a nagy mü, amelyet ő 
alapiíott, egyszerű emberekre bízott 
és azok keresztülvágtak evvel a 
nagy művel a világtörténelem óriás 
folyamán, legelőször a római csá
szárság életén s azt a maguk és 
utódaik munkájával, vérontással 
vallott és hirdetett élő hitével né
hány évszázad alatt a maguk és 
mesterük képmása szerint formál
ták át.

Szent János az ő evangéliumát 
avval kezdi, hogy Krisztust. Isten
nek fiát öröktől való isteni személy
nek mondja.

Szent Pál is fennen hirdeti leve
leiben : „Ha föl nem támadt a
Krisztus, akkor hiábavaló a mi pré- 
dikálásunk és haszontalan a ti hi
tetek."

Ez hát a krisztusi hitnek alapja 
és fő tengelye: Krisztus feltáma
dása.

Ezt bizonyítják az apostoli iratok 
és evangéliumok sok szóval és 
sokféle körülmény leírásával.

hogy segítsen gyarló emlékezetünknek, 
évről-évre elhozza az ünnepnapokat, 
hogy lássuk: ma is olyan az élet, mint 
mikor mi mentünk csillogó szemmel és 
csillogó lélekkel öntözködni „otkolonos" 
rózsavízzel és vittük az emlékbe kapott 
„hit-reményes“ pirostojást, nyuszit, vi
rágot, — éppen olyan és mégsem olyan. 
A nép és a gyermek lelke konzervatív, 
megőrzi a szép szokásokat — talán az 
idők végtelenségéig, — örömére azok
nak, akiknek akkor már minden csak 
emlék.

A legnépszerűbb húsvéti szokás a 
locsolás, vagy öntözés, melynek erede
tét többféleképen magyarázzák. Vallásos 
szellemű népies magyarázat szerint van 
egy apokrif legenda, mely arról szól, 
hogy Krisztus feltámadása után a fari
zeusok vízzel öntözték le s úgy oszlat
ták szét az összeverődött tömeget és 
innen maradt fenn az érdekes szokás. 
Valószínűbb magyarázat, hogy valami 
lyen pogánykori maradvány az öníöz- 
ködés, melynek fennmaradásához a régi 
egyházban szokásos húsvéti keresztelés 
emléke is hozzájárult. Bárhonnan szár
mazik is, annyi bizonyos, hogy minden
kit meghódított, a paloták urait éppúgy, 
mint a falusi nép gyermekeit. Drága 
illatszer vagy tiszta kutviz, egészen 
mindegy — az öntözőket igy is, úgy is, 
itt is, ott is szívesen látják.

Faluhelyen, a kút körül folyik a nagy 
hancúrozás husvét másodnapján, a paj
kos legények cseppet sem fukarkodnak 
a hideg vízzel s nagyokat kacagnak a 
lányok, menyecskék éktelen sikoltozá
sain. Szépséges, zamatos rigmusokat is 
szokás mondani ilyenkor, — a magyar 
folklóré számos ilyen öntözőverset őriz 
féltő gonddal.

A városban persze zajtalanabb kere
tek között történik a húsvéti locsolás. 
Régebben is úgy volt, amikor nemcsak 
a gyermekek, hanem az öregek is hó
doltak a szokásnak, kivették részüket

♦ ♦ ♦ ♦  A Rimaszombati Magyar Dalegylet hangversenye 1937. évi április ló  10-én a Polgárikörben ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »  és 1937. évi április hó 17-én nIparoskörben lesz m egtartva^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
rendezőkkel és vezetőkkel fog dicseked
hetni, akik viszonylagosan a legtökéle
tesebb eredményeket fogják felmutat
hatni.

Városunk műkedvelői sorában a kö
vetkező ismert neveket találjuk: Hlozek- 
né Beliczky Böske, Sándor Józsefné, 
Oskó Józsefné, Székely Imréné, Kosiner 
Imréné, Szabó Nyunci, Zádory Ica, Feld- 
mann Éva, Grosz Babsi, Seidner Évi, 
Urbányi Viola, Durda Jánosék, Reme- 
nyik Dezsőék, Szabó István, Marosi Mi
hály, Sipula Béla, Dropka Géza, Dr. 
Haas István, Kandra Árpád, Szántó An
dor, Kalocsay Gyula, stb., — mind na
gyon tehetséges és sokszor bevált mű
kedvelők, akik kellő szervezetség és ren
dezés mellett igen sok kedves estet sze
rezhetnek közönségünknek. Pedig ez a 
névsor nem teljes, ezt csak mutatónak 
szántam. Ne sértődjenek meg azok, aki
ket névszerint nem említettem, de az 
általam felsorolt nevek csak azt óhajtják 
igazolni, hogy valóban sokan vagyunk. 
Ha mindehhez figyelembevesszük azt a 
további, ugyancsak igen fontos körül
ményt is, hogy városunkban a műked
velői zenekar és énekkar számára is 
meg van a kellő anyag és vezetőgárda, 
akkor mindenki beláthatja, hogy elgon
dolásomnak kellő morális és anyagi 
alapja van.

Már a „János vitéz" bucsubanketjén 
felhoztam a műkedvelő társaság meg
alakításának gondolatát. A lelkesedés 
akkor is megnyilvánult már, de — hűen 
a rimaszombati hagyományokhoz — a 
pillanatnyi felhevülést látható tettek nem 
követték. Újabban azonban Rimaszom
bat jobb sorsra érdemes, minden szép
ért lelkesedni tudó palócai megelégelték 
az eddig egyedül-üdvözitő frázisokat és 
tetteket, komoly munkát akarnak látni.

Rimaszombati derék műkedvelők és 
szinpártolók ! Adjunk egymásnak meg
értő, baráti kezet, fogjunk össze mind
nyájan és készüljünk szeretettel a Ri
maszombati Mű k e d v e l ő  Társaság 
alakuló gyűlésére !

Azt akarjuk, hogy ősszel már a rival
da lámpáinak fényében mutatkozhassék 
be a képességeinket igazolni hivatott, 
egységes műkedvelő szervezet. Mi mű
kedvelők is a komoly tényező szerepét 
óhajtjuk betölteni az általános kultur-

a hit már régtől fogva megtanult 
sasszárnyakon repülni a kéklő ég 
magasságos szine felé, ahol az 
anyagi szférákon túl, az anyagon fe- 
lülálló és azt létrehozó teremtő erőt 
sejti és pedig nem öntudatlan erő, 
de öntudatos gondviselő formájá
ban. Olyan formában, amilyen előtt 
igy tanította a szeret hangján imád
kozni a legnagyobb tanítómester: 
Miatyánk, ki vagy a mennyekben!

Régesrégi könyvekben megírva 
találjuk ezt a hitet, pusztákon élő 
és szenvedő pátriárkák ajkára ad
va, amilyen a sokat tűrő Jób ilyen 
mondása nyomorúságában:

Tudom, hogy az én megváltóm 
él és az utolsó napon föltámadok 
a sírból és újra körülvesznek tes
tem tagjai. Ez a remény él az én 
keblemben.

Nem a régi görög hitrege phő- 
nix madara hozta a világba a föl
támadás eszméjét. A megújuló életű 
phőnix madárnál sokkal közvetle
nebb példát láttak a hívők az élet
ben, a vallás legnagyobb és leg
szentebb tanítómesterének : az
agyongyötört Megváltónak föltáma
dásán.

Ezt a föltámadást látták, amikor 
a föltámadott Mesterrel sokszor be
széltek, megtapogatták föltámadott 
testét és velük volt az gyakran 
mindaddig, amig égbe emelkedve 
eltűnt szemeik elől.

Azontúl már nincs látható test
ben többé köztük, hanem itt ma
radt a szelleme, amely száz- és 
százmilliónyi népet hódított meg 
tanításával a világ népei közül.

Dicsőséges hóditó hadjárata most 
is folyton folyvást tart a béke és 
szeretet szavaival. Ellenségei nem 
tudják őt legyőzni a modern kor 
válogatott harci fegyvereivel sem.

Nern lehet kétség, csakugyan fel
támadott és olyan testben jelent 
meg, amely a térbeli tulajdonságo
kat legyőzheti és többé nem rom
landó. Hogy milyen ez a test, azt 
nem kell bővebben magyarázni ma 
a rádió és távolbalátás és más fi
zikai, technikai haladás századában. 
Már Nagy Napóleon azt mondta 
róla bukása után: Jézus Krisztus 
olyan nagy ember volt, hogy ek
kora csak az Isten lehetett.

— Váth.

Husvét és népszokások.
Van valami mély értelem abban, hogy 

a tavasz és a husvét ilyen szépen ösz- 
szetalálkoztak a kalendáriumban. A pat
togó bimbók, a sarjadó füvek, a hang- 
versenykedvü madarak mind azt hirde
tik, amit a husvét ünnepe is hirdet: a 
feltámadást. A hivő lélek számára aligha 
van hatalmasabb eszme a feltámadás 
gondolatánál. Valahogy minden vágyat, 
reményt magába foglal és jelképez a 
feltámadás eszméje s mivel a világon 
mindenkinek van szenvedése, küzdése, 
gyötrő gondja és félelme, mindenkinek 
szüksége van a reményre is. Ezért ün
nepük meg az emberek a husvétot 
mindenütt, ahová a hitnek egy sugara 
eljut.

Mint minden nevezetesebb ünnepnek, 
a husvétnak is megvan a maga sajátos 
népi jellege, mely sokféle szép régi 
szokásban nyilvánul meg. Sőt talán a 
husvét ünnepe áll első helyen ebben a 
tekintetben, különösen, ha ideszámítjuk 
azt a hajdan virágzó töméntelen nép
szokást is, melyeknek emlékét ma már 
csak a hagyomány, szóbeszéd őrzi és 
esetleg a háladatos gyermekvilág tar
totta fenn napjainkig.

Honnan származik az öntö
zés szokása?

A máig is megmaradt népszokások
nak persze a falu a bölcsője. Régi idők 
emlékei ezek, de ma is szívesen emlék
szik vissza rájuk az ember. S az idő,

az ünnepi mókából. Ma már csak az 
egészen fiatalok járnak öntözködni. Ők 
azonban teljes hittel és meggyőződéssel. 
Fiuk és leányok már hetekkel előbb 
ünnepi lázban készülődnek a nagy nap
ra. Készül a piros tojás, a jóféle torta 
és vásárolják a rózsavizet, melyből a 
jószivü patikussegédek olyan bőkezűen 
adnak, mintha tiszta vizet mérnének.

A „ticcselés."
Kapnak aztán az öntöző fiuk annyi 

szép festett, meg Írott tojást, hogy alig 
bírják cipelni, olyan szépek ezek a to
jások, hogy halálos vétek volna őket 
megenni, vagy „ticcselő" fiuk közé vinni.

Igaz, majdnem elfelejtkeztünk a „tics- 
cselés“-ről. Pedig helyenként ez is igen 
divatozott. Vitte a gyerek a sok össze
szedett tojást, az utca szegletén össze
gyűlt már a sok öntözködő fiú, többi 
társukat is magukhoz vonzották és ví
gan folyt a ticcselés. Az egyik fiú az 
ujjai között tartott egy piros tojást, 
melynek csak kis része látszott ki. A 
másik fiú beleütött élével egy apró 
pénzdarabot ebbe a tojásba, ha a pénz 
megállt benne, a másik fizetett, — ha 
a pénz a földre esett, akkor a pénz
darab a tojás tulajdonosáé lett. Hány 
gyönyörű pirostojás pusztult el ebben 
a pogány munkában, pedig a kislány- 
titokban talán neve kezdőbetűjét is rá
karcolta. Hálátlan gyermeknépség, A 
kislányok sokkal háládatosabbak, azok 
elteszik a kis nyuszit és a lepréselt vi
rágot s még esztendők múlva is tudják, 
mit kitől kaptak.

Az elvarázsolt sonka.
A sonka, tojás, kaiács és bor szente

lése vallásos szokás, mintegy befejezése 
a negyvennapos böjtnek, de azért a fa
lusi nép közt sok profán, sőt babonás 
elem is tapadt hozzá. A köznép például 
azt tartja, hogy aki szenteietlen tojást, 
vagy sonkát eszik husvétkor, annak 
„csont nő a szájába."

Sonkaszentelés alkalmával nagyon kell 
vigyáznia kinek-kinek a maga csomag
jára, mert gyakran megesik, hogy egyi- 
kük-másikuk a végén, sonka helyett 
bocskortalpat, vagy rongyos bakancsot 
visz haza. Ez mindig azzal történik meg, 
aki elmulasztotta a husvéii gyónást, A
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huncut legények csupa mórikázásbó! és 
hergelésből elvarázsolják ezeknek a hús
véti csomagját s igy lesz a sonkából 
örökre bakancs. Mondanunk sem kell, 
hogy az elvarázsolt sonka — csupa tré
fából — a varázslónál marad.

Pilátus-verés s egyebek.
Nagyban virágzó szokás volt faluhe

lyen a Pilátus-verés, a nagyszombati 
kigyó és békakergetés és a nagypénteki 
kukorékolás. A meglett legények hajnali 
3 óra tájban az egész falut fellármázták 
kukorékolásukkal, hogy napkeltekor már 
minden épkézláb Istenteremtménye a 
Kálváriahegyre társon. Ez a szokás már 
a múlté.

Ma is híven ápolt szokás azonban a 
komakulacs és a békekosár, melyeknek 
vidékenként más-más jellege és rendel
tetése van. Az utóbbit azok szokták 
egymásnak küldeni, akik haragba keve
redtek egymással. Ha elfogadják a béke
ajánlatot, a kosarat üresen küldik vissza:

Szív mit küldött kedvesen, 
elfogadom szívesen 
S hogy fogadtam szívesen : 
Visszaküldöm üresen.

A szentelt barkának „nagy ereje" van 
a néphitben. Aki egy ilyen barkaszemet 
lenyel, annak soha se lesz torokfájása 
s aki egy ágat az ablakába állit, annak 
vagyonához tolvaj hozzá nem érhet.

** *
Írásunk elején azt mondtuk, hogy a 

nép lelke talán az idők végezetéig meg
őrzi a szép szokásokat. Hát sajnos, 
nem egészen igy van. Lassanként sok 
minden kimegy a divatból, amiről azt 
hitte az ember, hogy évszázadok alatt 
a nép vérévé változott. A romboló idő 
sok kedves dolognak mossa el még a 
nyomát is. A idők emlékfáját belepi a 
moha, amit mi feledésnek nevezünk. 
Ápoljuk hát nagyobb gonddal azt, ami 
megmaradt s az elmúltakról pedig leg
alább ilyenkor, ünnep táján emlékezzünk'

Salgó Mária.

Békeünnepély az állami elemi 
magyar leányiskolában.

Baráth Károlyné volt igazgatónő bú
csúztatása.

A helybeli állami elemi magyar leány
iskola növendékei ez idén is megünne
pelték március 22-én gazdag műsor ke
retében a béke ünnepét. Ez alkalomból 
a leányiskola növendékei az intézet tor
nacsarnokában gyűltek össze, az ünne
pélyen a szülők is szép számmal vettek 
részt. Az üunepély magasztosságát emel
te Pásztor Mária, Sztolár Dezsőné, Glasz 
Olga és Dr. Werner Gyuláné tanítónők 
által betanított ének, szavalókórus és 
többféle táncjelenetek, melyeket a nö
vendékek a legprecízebben mutattak be 
s a megjelent nagyszámú közönség 
szűnni nem akaró tapssal honorálta a 
tevékeny tanítónők nemes munkájának 
eredményét.

A békeünnepéllyel kapcsolatban bú
csúztatták el a2  iskola köztiszteletben 
és közszeretdtben álló volt igazgatónő
jét, Baráth Károlynét, nyugalomba vonu
lása alkalmából. Az iskola tanári kara 
méltóbb ünnepet nem Is választhatott 
volna ki erre az alkalomra, mint a béke 
ünnepét. Hiszen Baráth Károlyné maga 
volt a béke megszemélyesítője, az ő 
igazgatósága alatt valóban teljes béke 
honolt az iskolában, melynek eléréséhez 
nagyban hozzájárult az ő kedves egyé
nisége, megértő modora, határtalan sziv- 
jósága és igazságossága. Búcsúztatására 
nagy számban jelentek meg a szülők, 
kik között nem egy akadt olyan, aki 
tanítónőjét tisztelhette benne, de ott 
láttuk a szlovák kollégákat is, akik meg
tanulták őt hosszú évek során át tisz
telni és becsülni.

A nyugalomba vonuló Baráth Károly
né az ideális tanító mintaképe volt, 
akinek kiváló felkészültsége, nagy szak
tudása, erélyt és jószivet egyaránt ma
gába foglalni tudó egyénisége általános, 
őszinte nagyrabecsülést és tiszteletet 
parancsolt mindenkinek.

Ennek az általános tiszteletnek és 
megbecsülésnek volt fényes bizonysága 
az a megható búcsúztató, mely a jelen
levőknek, de magának'az ünnepeltnek is 
könnyeket csalt ki szemeiből.

Elsőnek Perényiné S. Ilona helyettes 
igazgatónő foglalta érzéseit ünnepi sza
vakba, amidőn három generáció nevé
ben adott kifejezést a volt igazgatónő 
iránt érzett szeretetüknek és benső tisz
teletüknek.

„ügy érzem — kezdte beszédét Peré
nyiné — szerénységedet sérteném meg, 
ha hosszú nyilvános pályádon szerzett 
érdemeidet és munkás életed gyümöl
cseit akarnám elősorolni, mert tudom, 
hogy soha sem számítottál egyéb elis
merésre, mint arra, amit a jól végzett 
munkának boidogitó öntudata nyújt. — 
Most, midőn a jó Isten megengedte ér
ned, hogy lankadatlan munkában eltöl
tött 35 év után a jól megérdemelt pi
henés jut osztályrészedül, nyugodt lelki
ismerettel tekinthetsz vissza hátraha
gyott életpályádra, mert ott látod ra
gyogni napi magvetésed között azokat 
a drága kincseket, melyeket rendíthe
tetlen hited, igazságszereteted és fárad
hatatlan szorgalmad hagyott ránk örökül. 
Mindannyiunk hő kívánságát tolmácso
lom, mikor azt kérem a Mindenhatótól 
számodra, hogy a pihenés áldott évei 
sokáig tartsanak még jó egészségben, 
lelki frisseségben, hogy gyönyörködhess 
abban a gazdag aratásban, melynek ér
tékes magvait lelked kincseiből 35 éven 
át vetetted szerte-szét növendékeid és 
tanitótársaid között."

A zajos tetszéssel fogadott beszéd 
után Horváth Lajosné, az iskola szintén 
nyugalomba vonult tanítónője, akivel az 
ünnepelt igazgatónő hosszú évek során 
együtt működött, állott fel szólásra s 
öntötte ki szivének őszinte érzelmeit:

„Az emberi élet gyorsan lefutó pá
lyáján — kezdte beszédét Horváth La
josné — mely többnyire rögös és szik
lás, néha talán rózsák is nyílnak rajta, 
de azok is tövisekkel vannak felvértez
ve, olyan állomások is vannak, melyek 
mellett elhaladva, egy pillanatra megál
lítjuk életünk vonatát és vagy előre 
vagy hátrafelé tekintünk. A jelen pilla
nat is egy ilyen állomás, melyen Te 
visszapillantasz a tudomány mezején el
töltött 35 esztendőre és azt hiszem, 
hogy megnyugodva bevallhatod magad
ban, hogy dolgoztál mindig úgy, ahogy 
a népnevelés pályáján Isten és ember 
parancsolja. Dolgoztál mint közember 
a népnevelők hadseregében mindenki
nek megelégedésére és dolgoztál mint 
szakaszparancsnok, szakaszod szereteté- 
től övezve, kölcsönös megértés és sze
retet jegyében. Szeretve voltál általunk, 
mert Te is szerettél minket! S ma, mi
kor ez ünnepélyes pillanatban mind
nyájan meghatódva körülötted állunk, 
hogy remegő ajkunkról elhangozzék a 
búcsúszó, szeretettől repeső szívvel csak 
azt mondhatom: Adja a Mindenható, 
hogy sokáig élvezd a megérdemelt nyu
galmat, adjon egészséget és annyi örö
met élted alkonyán, hogy visszsugarai 
bearanyozzák a múlt minden árnyát 1“

Percekig tartó taps után az iskola 
növendékeinek nevében Sánáor Mili 
mondott szívhez szóló és a szeretett 
igazgatónő egész múltját magába fog
laló verses búcsúztatót, mely után tisz
teletük jeléül átnyújtott egy fehér szegfű- 
csokrot az ünnepeltnek.

Az üdvözlő beszédek elhangzása után 
Baráth Károlyné emelkedett szólásra és 
meghatva mondott köszönetét az összes 
résztvevők által kinyilvánított önzetlen 
szeretetért és kifejezést adott annak az 
igazságnak, hogy közöttük 35 év alatt 
soha sem volt ellenségeskedés és félre
értés sem. Szerettem — úgymond Ba
rátimé — az iskolát és az évről-évre 
búcsúzó gyermekeket. Megfáradva lete
szem a tollat, kollégáimnak munkájára 
maradandó örömet és Isten áldását kér
ve, a gyermekekről mindig jót hallva, 
a régi szeretetteljes kapcsolatot fenn
tartva, tartsanak meg mindannyian to
vábbra is jó emlékezetükben."

A megható ünnepélyes búcsúztató a 
növendékek énekével ért véget, mely 
szép megnyilvánulása volt annak az ál- 
lalános tiszteletnek, amelyet városunk 
lakossága érez az elismerést méltán ki
érdemlő Baráth Károlyné igazgatónő 
iránt.

Mi, a sajtó katonái is igaz lelkese
déssel csatlakozunk az ünneplők sorá
hoz és szívből kívánjuk, hogy Baráth 
Károlyné a becsületes munka után 
száz-százalékosan megérdemelt pihenést 
erőben és jó egészségben még sokáig 
élvezhesse. hg.

A református egyház vasárnapi
iskolájának előadásai.

Régen nem látott siker koronázta a 
helybeli református egyház vasárnapi 
iskolájának folyó hó 20. és 21-én meg
tartott előadásait, melyek a Polgárikör 
színpadán mind a kétszer zsúfolt néző
tér mellett folytak le.

A műsort Csefo Duci kedvesen el
mondott prológja vezette be, melyet ha
talmas tapsviharral jutalmazott a hálás 
közönség.

Majd elsőrendű szereposztásban ke
rült színre „Itn zörgetek..." cimü vallá
sos színmű egy felvonásban. A szerep
lők : Szabó Sárika (Elődházyné), Leeső 
Ida, (Zsuzsa, belső aszzony), Benkovits 
Edith, (Ilonka) és Eszenyi Géza (Istók), 
mint két árva gyermek tudásuk legja
vát nyújtották s ügyes, kedves játé
kukkal a közönség tapsokban kifejezett 
méltó elismerését érdemelték ki.

Smál Baba a tőle megszokott kifor
rott zenei tudással, művésziesen ját
szotta el Moskowski Valse-ját. Hatal
mas tapsviharral köszönte meg a közön
ség Smál Babának brilliáns technikai 
tudássai megjátszott zongoraszámát, akit 
más alkalommal is szívesen látnánk a 
zongora mellett hasonló szerepben.

Paál Muci a „Hozsánna ... az aláza
tosnak" cimü költeményt szavalta, kitü
nően színező orgánummal, figyelemre 
méltó szavalói ügyességgel, nyiltszini 
tapsot aratva.

Szünet után a vasárnapi iskola kis 
növendékei mutattak be egy színes egy- 
felvonásos mesejátékot „A kis király" 
címen. Nehéz szereplésükről kritikát 
Írni, mert valamennyien, kisebb-nagyobb 
szerepeikben oly elsőrangút produkál
tak, hogy becsületükre válhatnék a fel
nőtt szereplőknek is. — A kis szerep
lők szorgalmas törekvéssel jól megta
nulták szerepeiket, melyet súgó nélkül 
adtak elő s a rendező munkája olyan 
összhangba hozta az előadást, hogy a 
közönség tetszését teljesen megnyerték. 
Mégis külön ki kell emelnünk a mese
játék főszereplőjét, a „Kis király“-t ala
kitó Martincsok Edithet, akinek játéka, 
ügyessége, a színpadon való mozgása, 
alakításai elsőrangú élményt nyújtottak, 
erős, tisztacsengésti hanganyaggal elő
adott énekszámai pedig csinosan zen- 
dültek föl a színpadon s aki az elért 
hatalmas sikert méltán meg is érde
melte. De külön dicséretet érdemelnek 
a többi főszerepiők is és pedig Kovács 
Irma (dajka), öreg koldusasszony szere
pében Almásy Éva és Tündele, a kis 
koldusleány megszemélyesítője : Haynik 
Adrienné is. Jók voltak Katona Kálmán 
(udvarmester), Szőke Kálmán (tábornok), 
Vaskó József (Peti), Vaskó Jancsi (bo
hóc), Bikki Jancsi (öregember) és Ko
vács Tibi (orvos) szerepeikben.— Igazi 
testőröknek bizonyultak Csíkos József 
és Murányi Béla, utóbbi a szolga sze- 
repébee is megállta helyét. — A kis 
udvarhölgyek szerepében bájosak vol
tak: Angyal Ica, Csefo Duci, Palcso 
Alice és Telek Zsuzsika.— A koldusok 
sorát méltóan töltötték be : Bán Bözsi, 
Dovicsinec Ilona, Túrós Edith, Kálmán 
Karcsi, Kovács Sándor és Márkus Józsi. 
Felejthetetlen látványt nyújtott a kis tün
dér szekerét húzó két szép pillangó: 
Cseh Icuka és Paxián Bözsike megjele
nése. — Az egyes énekszámokat Szűcs 
György ref. kántor tanította be nagy 
hozzáértéssel.

Az egész mesejáték bemutatása oly 
precízen, minden zökkenő nélkül ment 
végbe, hogy a távozó nagyszámú kö
zönség nem tudott betelni a látottakkal 
és hallottakkal. — Nagyon sokan nem 
tudtak helyet kapni s távozni kénysze
rültek, igy a rendezőség közkívánatra 
elhatározta, hogy husvétvasárnap dél
után 5 órai kezdettel harmadszor is 
lejátszatja az egész műsort, ismét 
tetszés szerinti helyárak mellett, a 
Polgárikör színpadán.

Nem volna teljes a beszámolónk, ha 
meg nem emlékeznénk arról, aki az 
egész előadásnak lelke, betanítója, inté
zője volt. Teljes elismerés illeti meg 
Kiss Mária ref. leányköri elnöknőt s a 
vasárnapi iskola lelkes vezetőjét, aki — 
dacára beteges állapotának — a dara
bokat lankadatlan szorgalommal, ügy- 
bugósággal és nagy hozzáértéssel beta
nította. Övé a legfőbb érdem és köszö
net, hogy a várakozásoknak mindenben 
megfelelő erkölcsi siker elérhető volt. 
De köszönet illeti mindazokat is, akik

minden apró részletre ügyelve, körülte
kintő gondossággal és megértő szere
tettel támogatták munkájában a dicséret 
legmagasabb fokára érdemes — refor
mátus gyermekeink lelki gondozását 
végző — vezetőjét: Kiss Máriát.

A befolyt szép anyagi eredményből a 
„Ref. Szeretetotthon" alapja részesedik.

Indiai levelek.
Rejtelm es India.

1937. február hó.
Hogy ez a levél milyen nehezen ké

szült el, azt érdemes megírni.
Vidéken, egy kis városkában vagyok, 

a bauxit-furásokat ellenőrizni. Esténként 
van időm Írni, de nem volt tintám. 
Inasomnak megmagyaráztam, hogy hoz
zon egy kis üveg tintát. Másnap este 
itthon találok egy kis négyszögletes 
tintásüveget — üresen. Elmagyarázom, 
hogy nekem nem üveg, nekem tinta kell 
egy üveggel. Inasom nagyban erősítette, 
hogy megértette. Harmadik este papír
ban itt találok az asztalomon öt apró 
fekete pasztillát : tinta tabletták, de 
üveg sehol. Azt inasom bölcsen vissza
vitte s becserélte tinta tablettákra. Is
mét hosszas eszmecsere. Inasom jónak 
látná egy üres konzerves dobozban fel
oldani a tablettákat. Nekem üveg kell. 
Óvatosságból a tablettákat eldugtam, 
nehogy ismét visszacserélje. És negye
dik este volt üvegem, tehát készítettem 
tintát. De az sem megy oly gyorsan, 
mert csak lassan oldódnak a tabletták 
és igy Írásra csak ötödik este lett al
kalmas.

Tipikus lassú indiai eset. Itt semmi 
sem sürgős, itt mindenki mindent hol
nap akar megcsinálni, És kifogás van 
ezer, csak dolgozni ne kelljen.

Hivatalnokom például egyik délután 
nem akart Írni, akármilyen sürgős do
logról volt is szó. Később észrevettem, 
hogy ez az eset minden csütörtök dél
után megismétlődik. — Megkérdeztem 
miért? Elmagyarázta, hogy csütörtök a 
hindu hét utolsó napja s ennek dél
utánja, úgy 3 óra után, igen szeren
csétlen és legjobb akkor semmit sem 
csinálni. Uj munkába kezdeni pedig 
egyenesen könnyeiműség, mert az úgy
sem sikerülhet. Ellenben a péntek a 
legjobb nap a héten — tulajdonképen 
a hindu vasárnap — és akkor örömmel 
és ujult erővel dolgozik mindenki és 
minden akkor kezdett munka meghozza 
bő gyümölcsét.

Sok érdekes eset adódik itt a rejtel
mes Indiában, Egyik 25 éve itt élő is
merősömmel történt meg az alábbi eset:

Tiszta tej nyerésének legbiztosabb 
módja, ha az embernek saját tehene 
van. Ismerősöm 25 év előtt vett is 
egyet magának. Ismerni kell azonban 
az indiai ideális munkamegosztást. Egy- 
egy európai háznál egész inas-hadsereg 
van, mert pl. a szakács főz, de a húst, 
zöldséget, hagymát már föl nem vágja, 
nemhogy a tűzre tegyen. — Minden a 
mindenes dolga, az edénymosogatással 
együtt. Viszont a mindenes nem söpör, 
nem takarít, cipőt nem tisztit, fürdőt 
nem készit, mert az ismét más feladata. 
Az inas csak ruhát, fehérneműt kezel 
és étkezésnél felszolgál. így a legegy
szerűbb háztartásban is legalább 6 sze
mélyzet kell. És ahol még az urnák, 
úrnőnek és minden gyermeknek is kü
lön inasa van, a személyzet nem ritkán 
15—20 emberre növekszik. És ez nem 
is oly ritka eset!

Visszatérve az ismerősöm tehenére, 
tehát a vétel megtörtént. De egy tehén
hez kell egy ápoló, ki eteti, legelteti, 
de kell egy fejő ember is, mert az 
ápoló ezt már el nem végzi 1 A fejő 
ember viszont a tehénetetést tartja ma
gára nézve lealacsonyitónak. A tehén
nek egyik nap takarmány kell, a másik 
nap sóra kell pénz és igy tovább, aztán 
jön a fejő ember, hogy a tehén ma nem 
ad tejet, aztán a borjú szopja el, aztán 
a leggondosabb ápolás mellett is a 
tehén egy év múlva kimúlt. Ismerősöm 
vett egy erős, egészséges uj tehenet, 
nem röstelve állatorvossal is megvizs
gáltatni, de bizony ez a tehén is meg
döglött egy év múlva. Mikor harmadik 
tehenét is ugyanez a sors érte, gondol
kodóba esett. Végül kiagyalta, hogy ad 
az inasának pénzt, hogy vegyen magá
nak egy tehenet és az árát tejben fizes
se vissza. Az inas örült, a tehén is ren
desen adott tejet, ismerősömnek se



4 G ö m ö r 1937. márczius hó 28.

ápolóra, se fejőre, se takarmányra nem 
volt gondja és ami a legcsodálatosabb, 
ez a tehén még ma is él és leszárma
zottai is bőven adják a tejet. Az inas 
ma gazdag ember, nyolc jóltejelő tehe
net tart és a szénbánya telep urait ő 
látja el tejjel. Ez a rejtelmes India !

Gedeon Tihamér.

Az anyós és a vő.
Irta: Szilveszter.

A Gömör karácsonyi számában, „Bé
kesség a földön a jóakaratu emberek
nek" cimü Írásunkban elkalauzoltuk az 
olvasót a sztregovai Madách portára, I. 
Ferenc József bécsi udvarába, majd egy 
korunkban élő dunántúli családhoz s 
Maithényi Anna és Fráter Erzsi, Zsófia 
főhercegnő és Erzsébet királyné, végül 
bakonybéli Bakonyi Istvánná és kedves 
anyósa közötti viszonyt, a három család 
belső, intim életét megismerve láttuk 
azt a sok emberi hibát és gyarlóságot, 
melynek szomorú eredményeként az 
anyós és meny közötti viszony sok eset
ben annyira áldatlan s békétlenséggel 
teli s mely megkeseríti nemcsak az 
anyós és meny, hanem — és talán el
sősorban — a férj életét is. A súlyos 
műtét, az elmérgesedett kelevények és 
fájó sebek feltárása s gyógyításának 
megkísérlése oly hosszúra nyúlt, hogy 
karácsonyi Írásunkban az előbbinél ta
lán még komplikáltabb kóresetet, az 
anyós és vő ellenséges viszonyát nem 
vehettük bonckés alá. Nem akartuk az 
anyósok és vők hatalmas seregének far
sangját sem elrontani s csak most, böjt 
idején merünk előhuzakodni a kényes 
témával abban a balga reményben, hogy 
a magunkba szállás, a lelki elmélyedés 
időszakában cikkünk több megértéssel 
fog találkozni az illetékesek körében s 
a tiszteletreméltó mamák és kedves férj
urak egyike-másika még arra is rászánja 
magát, hogy fintorral az arcán, de a 
családi békesség kedvéért minden áldo
zatra készen beveszi a felkínált kanalas 
orvosságot, avagy győgytablettát.

*

Már az anyós és meny problémánál 
láttuk, hogy a mama és a fiatal asszony 
kölcsönös meg nem értésének, ellensé
ges viszonyának egyik leggyakoribb s 
emberi gyarlóságainkból folyó legtermé
szetesebb oka... a szülői elfogultság. Az 
elfogult anya fiában tökéletes lényt lát, 
szeme elé szinpompás üveggolyót tartva, 
úgy gyönyörködik benne s ha a jóaka
rók és barátok bálványozott fiacskájá
nak botlásaira óhajtván rámutatni, ehe- 
lyet látcsövet nyomnak a kezébe, azt 
megfordítva használja s az objektiven át 
a botlásokat és hibákat oly ici-picinek, 
oly jelentéktelennek találja. De, ha a 
menyről van szó, nem resteli a tükör
fiókból előkeresni a pápaszemet, a priz- 
más látcső tárgylencséjét rámereszfeni a 
megszeppent menyecskére s ha a felfe
dezett hibák igy is elégtelennek bizo
nyulnak, legszívesebben kölcsönkérné a 
háziorvos Röntgen készülékét. Sok anya 
úgy érzi, hogy a meny egyszerűen el
rabolta tőle gyermekét s ha a fiatalok 
házában ki is jelöltek számára egy fél
reeső, kis szobát, azon kesereg, hogy a 
gyermeki sz ív  örökre bezárult előtte s 
ennek a két pitvaros, két kamrás ked
ves kis lakosztálynak minden zugába 
az ifjú asszony fészkelte be magát.

A lányát kiházasitó édesanyánál ha
sonló a helyzet. Az ösztönös anyai ér
zés, a szülői szeretet, átszőve sok önzés 
és féltékenységgel, belőle is sokszor eze
ket az érzelmeket és indulatokat váltja 
ki, melyek egy-egy rosszul sikerült há- 
zásság, mindennapos családi perpatvarok 
esetében megérthetők és méltányolhatók, 
de melyekkel szemben, amikor a vő a 
legderekabb férj, a meny a legjobb fe
leség, néha a legtapasztaltabb emberis
merő is értelmetlenül áll.

Hogy igen sok anya kimondottan meg
gyűlöd a vejét s ezen érzelmeit sem a 
vő, sem a feleség, esetleg a nagyvilág 
előtt sem rejti véka alá, ez a boldogta
lan házasságok természetes velejárója. 
Amikor nemcsak az elfogultsággal vá
dolható anya, hanem a objektivebben 
ítélő kívülállók szemében is a férj a hi
bás fél s az asszonynak a mártír feleség 
szomorú szerepe jut. Ha az anya azt 
látja, hogy leánya a könnyelmű, kártyás, 
iszákos, brutális férj oldalán szerencsét
len, senki sem veheti tőle rossz néven,

ha nem rajong a vejéért, hanem csak 
gyűlöletet és megvetést tud érezni gyer
meke boldogságának tönkretevője iránt.

Gyakori az oly eset is, hogy a férj és 
feleség jól megvannak egymással, az 
asszony házasságában megelégedett, 
esetleg boldog, de a vő tapintatlansága, 
vagy ami még súlyosabban esik a latba, 
az anyóssal szemben tanúsított kímélet
len durvasága lehetetlenné teszi a kettő
jük közötti jóviszonyt. A saját nemünket 
védelmezve az igazság ellen vétenénk 
itt, valljuk be inkább, hogy ez a vő-ti- 
pus sajnos igen gyakori a müveit kö
zéposztály soraiban is. Vannak vő urak, 
akik a hitvestársuk édesanyját a család
tagok és barátok körében is mindig mint 
„anyóst" emlegetik (ama félre nem is
merhető, gúnyos hangsúlyozással) sőt 
szembe is ezzel a kedves megszólítással 
illetik. Házukban az anyós csak olyan 
tessék-Iássék családtag, arra jó, hogy az 
ebédet megfőzze, vagy a gyerekeket el
lássa, de, hogy néha napján egy-egy 
színházjeggyel, vagy ha erre nem telik, 
legalább egy melegebb, megértő szóval 
kedveskedjünk neki, ilyesmi nem jut 
eszébe ennek a jóizléssel és tapintattal 
igen hadilábon álló vő-tipusnak... Van
nak férjek, akik meggyőződéssel vallják, 
hogy az anyósnak az ebédlő asztalfőjén, 
a szalón újonnan beszerzett fotöjjében 
semmi keresnivalója s ha nagyobb tár
saság jön össze, a házigazda legkedve
sebb szórakozása, hogy a kedves mama 
fülehallatára a legvastagabb anyós vic
cekkel mulattatja vendégeit, mint példá
ul ; Hogyan próbáljuk ki egy újonnan 
épült híd teherbírását? Ráállitunk 100 
anyóst. Ha a hid nem szakad le, jó. Ha 
leszakad még jobb. Ennél sokkal szoli
dabb az a kétségtelenül szellemes mon
dás (ajánljuk a tapintatos vő urak fi
gyelmébe, akik, ha nem is tudnak ellen
állni az effajta kisértésnek, a mamát 
mégsem akarják túlságosan megbántani) 
mely a leányt, az asszonyt és az anyóst 
egy-egy irodalmi műfajhoz hasonlítja s 
mely szerint: A leány költemény, az asz- 
szony regény, az anyós tragédia.

Nem azért vettük kezünkbe azonban 
a tollat, hogy (élve az alkalommal) 
özönvíz előtti anyós - viccekkel mu
lattassuk az olvasót — illetlen dolog ez 
különösen a mostani bőjíös időszakban 
— hanem hogy az anyós és vő viszo
nyának komoly és nehéz problémáját 
fejtegessük tovább.

A haszontalan, kártyás, szoknyavadász, 
iszákos, lump férjeknél, a kérgeslelkü, 
modortalan vöknél magától érthetődő- 
nek találtuk tehát az anyós ellenszen
vét a vő iránt. Vannak azonban esetek, 
amikor a férfi nemcsak tüchtig, jóra- 
való férj, hanem egyúttal alkalmazkodó, 
meghunyászkodó, a mama kedvében 
járó vő ... és mindez nem használ sem
mit, vagy édeskeveset. A mama szimpá
tiáját nem tudja megnyerni, az anyós 
görbe szemmel néz a vőre, minden, csak 
nem rokonszenves neki ez az ember. 
S a kedves mama görbe, ellenséges te
kintetéből körülbelül ez olvasható k i : 
„Te utszéli rabló !!... te ! ... A dolog 
úgy kezdődik, hogy esküvő előtt, az ud
varlás és jegyesség időszakában a jö
vendőbeli vő korántsem ellenszenves a 
mamának. Sőt... A mamáknak a parti
képes, házasulandó fiatalemberek álta
lában igen rokonszenvesek. S különös
kép rokonszenvesekké válnak akkor, 
amikor a kedves lányuk iránt kezdenek 
melegebben érdeklődni. Amikor az együtt 
áttáncolt Szilveszter-est, vagy farsangi 
mulatság után egy héten belül tisztele
tüket teszik a lányos háznál. S eme lá
togatást rövid időközökben többször 
megismétlik. (Mert ez a komoly köze
ledés kritériuma. A mai kor férfitipusai 
viszont, akik csak udvarolnak, de nem 
házasodnak, a szentnek se tennék be 
lábukat a lány szülei házába. A hölgy 
és udvarlója sülve-főlve együtt vannak, 
együtt járnak a moziba, naponta hat ol
dalas leveleket váltanak, a fiú ajándé
kokat vesz a lánynak, este hazakiséri a 
kapuig, esetleg a sötét kapualjig, de 
arra tiszteletreméltó óvatossággal igen 
ügyel, hogy az előszoba ajtaján belül 
sohsem kerüljön, vagy a szülőknek be
mutatkozzon.) A mama pazar uzsonná
kat ad, a fiatalembert tejben-vajban, 
jobban mondva tejszinhabos kávéban 
és gesztenye pürében füröszti, a helyet 
is megfujja, ahová az leül s dicshimnu
szokat zeng a reményteljes ifjúról. 
„Hogy a kérő nem mai gyerek s gyér 
hajszálai már alig fedik tar koponyáját? 
Édes kis lányom, annyi baj legyen!

Tacskóhoz nem is adnálak s a tanult, 
okos ember kopaszodik. Láttál-e már 
édes lányom disznópásztort kopasz fej
jel ? Hogy másfél fejjel kisebb nálad ? 
Kicsi a bors, de erős!! Hogy táncköz
ben a lábadra szokott taposni? Hát nem 
ismered a közmondást, hogy rossz tán
cosokból lesznek a legjobb férjek." A 
mama lelkesedése lassan eloszlatja a 
lány minden aggodalmát, az udvarlóból 
vőlegény, a vőlegényből pedig ifjú, bol
dog férj lesz. Az asszonyka is boldog 
és elégedett, annál is inkább, mert fér
je a mamával szemben csupa jóság és 
figyelem. Ám a mamánál mindezek el
lenére valami csodálatos lelki metamor
fózis áll be. A vő iránti lelkesedése 
egyre lohad, majd elégedetlenségbe csap 
át s nem is sokkal az esküvő után egy 
szép napon már úgy érzi, hogy az ő 
művelt, okos, szép lányával valami 
égbekiáltó, rettenetes igazságtalanság 
történt, amikor ennek a szimpla, közön
séges embernek nyújtotta oda a kezét. 
És az anyós görbe, ellenséges tekinteté
ből ez olvasható ki: „Te útonálló ... te, 
aki elraboltad a lányomat. Istenem, mi
csoda partikat csinálhatott volna, mi
csoda kérőket szalasztott el."

Az anyós és vő ellenséges viszonyá
nak az eddig elmondottakon kivül is 
számtalan oka lehet. Például a kettőjük 
között felmerülő folytonos véleménykü- 
lömbségek. Nemcsak a család társa
dalmi életét, a gyermekek nevelését és 
iskoláztatását illetőleg, hanem világné
zetben, politikában, irodalomban, az 
élet minden vonatkozásában. Ha a ma
ma konzervatív, a vő szükségkép libe- 
ralista, ha a vő kormánypárti, a mama 
csakazértis ellenzéki, ha a mama Bar
tók és Kodály-rajongó, a vő legkedve
sebb szórakozása jót ütni ezeken a 
zenei zagyvaságokon. Kép.esek napokon 
át meddő vitát folytatni arról, ki volt 
nagyobb, Deák-e vagy Széchenyi, s hogy 
ki nagyobb egyházi szónok, Ravasz 
László-e vagy Tóth Tihamér? Sok eset
ben az csinálja a bajt, hogy a kedves 
mama összeférhetetlen, házsártos termé
szetű. A Xantippe-tipus nem kívánatos 
feleségnek, még kevésbbé anyósnak. 
Nem mindenki oly bölcs és birkatürel
mű, mint a derék Szókratész volt.

Áz eddig elmondottak fölött ne es
sünk azonban reménytelenül kétségbe, 
nem olyan fekete az ördög minden eset
ben, mint a milyenre festik. Ismerünk 
számtalan családot, melyben az anyós 
és vő a legteljesebb egyetértésben, a 
legszebb harmóniában él. Sőt vannak 
anyósok, akikről az ismerősök tréfásan 
igy szoktak nyilatkozni: Egyenesen
szerelmes a vejébe. (Már természetesen 
nem úgy, hanem úgy.) A derék vő né
ha teljes mértékben rászolgál erre a 
szeretetre, néha a hibái és gyarlóságai 
nagyon is s zembetünők s mégis birja 
a mama bizalmát és megbecsülését. 
Ismerőseim körében gyakran hallok em
legetni egy tiszteletreméltó anyóst, aki
nek veje szombat esténkint program
szerűen kirúg a hámból s Bachus fel
kent papját ilyenkor a jóbarátok támo
gatják haza. És az anyós csak szépet 
és jót tud mondani róla.... Egy-egy lá
togatás alkalmából oly dicshimnuszokat 
zeng a derék emberről (természetesen 
csak az ő távollétében), hogy az isme
rősök és rokonok már meg is moso
lyogják. Pedig nem azért teszi, hogy 
talán port hintsen az emberek szemébe, 
hanem őszinte meggyőződésből. Én ezt 
a nagyrabecsült asszonyságot csak lá
tásból ismerem. De valahányszor elme
gyek mellette az utcán, tiszteletteljesen 
megemelem a kalapomat. Mély reve
rendával köszönök s ő kissé bizonyta
lanul, de kedvesen fogadja. Az ideális 
anyóst, az anyósok mintaképét köszön
töm és tisztelem benne.

Érdekes és tanulságos párhuzam, ha 
az anyós és meny, anyós és vő viszo
nyát szembeállítjuk az após és vő, 
após és meny egymáshoz való viszonyá
val, Mert mig az előbbiek közötti ellen
tétek, viszályok a szemünk előtt ját
szódnak le nap-nap után s az oly ke
resett csemege egy-egy regényes élet
életrajznál, miként a Maithényi Anna és 
Fráter Erzsi, Zsófia lőhercegnő és Er
zsébet királyné esetében, addig az após 
és vő, após és meny problémáról alig 
hallunk és olvasunk valamit, mert ezek 
a problémák már nem is problémák. 
Ok hál’ Istennek, a legtöbb esetben 
igen jól megvannak egymással. Az após 
és vő közötti ritkán előforduló ellenté
tek nagyobbrészt anyagi természetűek.

A túlságosan anyagias gondolkozásu vő 
abban a tévhitben él, hogy az após 
nemcsak hozományt köteles adni, de a 
házasság után is kutyakötelessége pénz
zel, liszttel, zsírral, üszőborjuval, hízott 
sertéssel támogatni a fiatalokat. Még ha 
a vő uramnak esetleg kétszer akkora 
is a jövedelme, mint a szegény após
nak. A legtöbb esetben azonban az 
após és vő viszonya olyan, mint két 
jóbaráté. Sőt a menyecske és mama 
epés megjegyzése szerint mint két cin
kostársé. Jóban, rosszban összetartanak, 
a Körbe együtt járnak s éjfél után 
együtt kerülnek onnan haza ... egyfor
mán elázva. — Az pedig úgyszólván 
általános jelenség, hogy az após a me
nyét lányaként szereti, ha az csak va
lamelyest alkalmazkodó s ha tényleg 
rászolgál a kedves megszólításra: „Édes 
lányom". *

Tanulmányunk befejező részéhez kö
zeledünk. Láttuk, hogy az anyós és vő, 
éppen úgy, mint az anyós és meny el
lenséges viszonyának számtalan oka 
lehet. Számtalan komponens eredőjeként 
mutatkozik az s az összetevő-kompo
nens néha felismerhető — miként azt 
néhány példában bemutattuk — néha 
rejtett, szunnyadó lelki erők és procesz- 
szusok láthatatlan sugaraiból tevődik 
össze s jelentkezik a rezultáns, sokszor 
antipalia, más esetben kimondott ellen
szenv, vagy gyűlölet formájában. A kul- 
turvilág nemrégen ünnepelte a híres bé
csi ideggyógyász, Freud professzor 80 ik 
születésnapját. Tanításának summája ta
lán ezzel a három szóval jellemezhető a 
legtalálóbban: Tudatalattiság. Ösztön
élet. Lélekelemzés. Elmélete — saját 
szavai szerint — az értelmes, müveit, az 
emberi méltóságra rátarti ember számá
ra nehezen elviselhető, szinte elviselhe
tetlen. Mert mit mond ő a teremtés ko
ronájáról, az emberről: „Hogy értelmün
ket és egyéniségünket, gondolatainkat 
és hajlamainkat nemcsak tudatunk al
kotja és érzékeli, hanem a homályosabb, 
ismeretlen erőknek összege, amelyek a 
lélek tudat-mögötti területein felgyűlt in
dulatokat, vágyakat és félelmeket sza
bályozzák." (Márai Sándor Freud tanul
mánya) Jóval előbb arról irtunk, hogy 
sok anyós, sok meny és vő meg nem 
magyarázható, oktalan gyűlölködésével 
szemben értelmetlenül áll a legtapasz
taltabb emberismerő is. Ezeknél a sú
lyos kóreseteknél — nem tudván meg
állapítani a diagnózist — úgy lehet Freud 
tanárt kell segítségül hivnunk, aki sze
rint emberi lényünket nemcsak az érte
lem, hanem az ösztönök is szabályoz
zák s az értelem arányszáma az ösz
tönnel szemben sokszor oly alacsony, 
hogy az éppen nem hízelgő a müveit 
emberre. — És ha elfogadjuk Freud ta
nítását, a lélek-orvos Ál ad  in csoda
lámpásával rávilágít talán azokra a rej
telmekre, miért kellett legtöbbet Írnunk 
az anyós és meny párharcáról és mért 
legkevesebbet az apósról és vőről. Miért 
jut a családi, a szomszédi, a baráti per
patvaroknál a hölgyeknek a vezetősze
rep s mért a legnehezebb éppen köz
tük rendet és békességet teremteni. Nem 
akarjuk itt a nőgyülölő zord szerepét 
megjátszani s oktalanul magunk ellen 
uszitani a női nemet. A cikkíró egyál
talában nem nőgyülölő, hál’ Istennek 
semmi oka rá. Korántsem azonosítja ma
gát Aranyszáju Szent János elveivel, aki 
szerint a nő: „Természetes kisértés, kí
vánatos szerencsétlenség, házi veszede
lem" (hogy csak az enyhébb kitételeket 
említsük) sőt szent borzadással s mél- 
tatlankcdással olvassa azokat. Nem vonja 
kétségbe a női nem sok esetben mu
tatkozó erkölcsi és szellemi fölényét a 
férfiakkal szemben s nem üz gúnyt a 
hölgyekből egy most felkapott iró, Va- 
szary Gábor példájára: „Aki hallgat, 
sokáig bölcs marad, de az asszonyok 
örökké fecsegnek." — Amikor a brutá
lis, boroshordó, más asszonyok szok
nyája után futkosó férjekről, a durva, 
modortalan vökről irtunk, eléggé ki
hangsúlyoztuk elfogulatlanságunkat. Nem 
tagadjuk azt sem, hogy a Nyechludoff 
alakok, akik egy röpke pásztoróra gyö
nyöréért lelkiismeretlenül szégyenbe 
hozzák a maguk Maszlováját s azután 
az uccára és végromlásba lökik a sze
rencsétlent, hogy a keresetüket utolsó 
krajcárig pálinkába ölő, családjukat 
éheztető Marmeladovok ma is minden
nap megismétlődő férfipusok, az erősebb 
nem örök szégyenére. De, ha ezeket a 
förtelmeket és ocsmányságokat vállaljuk
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s a férfinem rovására Írjuk, a hölgyek 
se vegyék rossz néven, amikor a családi 
perpatvaroknál előzékenyen fenntartjuk 
számukra az elsőbbséget. Freud az 
„ösztöneiéi" fogalmával magyaráz meg 
sok mindent. Ha kérdést intéznénk hoz
zá, bizonyára a mi problémánkat is ez
zel világosítaná meg. Kijelentené, hogy 
a nő sokkal inkább ösztönös lény, mint 
a férfi. Rámutatna arra a nem általa fel
állított régi axiómára, mely szerint: „A 
férfi inkább az eszére hallgat, a nő pe
dig a szivére." A modern lélektan elfo
gadja a tétéit, csak az elnevezéseket 
változtatja meg, az észt értelemnek, a 
szivet ösztönnek mondva. Számtalan 
példával s a hölgyek őszinte beismeré
sének alapján bizonyítaná például, hogy 
inig a férfi keilő megismerés után vá
logatja meg barátait s kiismerve azok 
jeliemét, hajlamait, az értelemre hallgat-

teletlenül és modortalanul viselkedtem 
sokszor Önnel szemben, kedves mama. 
Bocsásson meg, kérem, a jövőben ez 
nem fog megtörténni.

Húsvéti em lék.
Húsz husvét telt el azóta. Húsz esz

tendővel ezelőtt ott husvétoltunk a híres, 
nevezetes Volga-parti orosz metropolisban, 
Niscimij Novgorodban. Egész éjszaka 
szakadatlanul zúgtak a harangok. Haj
nal felé tartották meg a feltámadási kör
menetet. Husvéivasúrnapra virradóra ha
rangzúgás mellett vonult vissza a temp
lomba a processzió népe. Öröm és áhítat 
kifejezése a hívők arcán és orosz szo
kásként a hívők, — lett légyen ismert,

A SzMKE havi előadóestje Rima
szombatban, folyó évi április hó 6-án, 
kedden este 8 órai kezdettel a város
háza tanácstermében lesz, mikor is 
Szántó György, a zenei kultúra nagy 
felkészültségű művelője „Bartók művé
szete a kultúrtörténetben és szocioló
giában" cimmel ad elő. Az érdekes elő
adás elé főleg a zenebarátok, de a zene 
iránt általában érdeklődők is érthető 
nagy várakozással néznek.

A Ref. Egyház vasárnapi iskolája 
közkívánatra megismétli előadását a 
Polgárikörben husvét elsőnapján délután 
5 órakor.

Jótékonycélu íáncestély. A rima- 
szombati főiskolások április 3-án ren
dezik meg a Tátra szálló összes termei
ben első jótékonycélu táncestéiyüket, 
amely egyúttal a helybeli és vidéki in

va dönti el, kivel barátkozzon s kivel 
ne, addig a nő ösztönösen kedvel meg 
egyeseket s ösztönösen gyiiiöi másokat, 
úgyszólván már első látásra. Ösztönösen, 
mert maga sem tudja okát adni s meg
magyarázni, miért ellenszenves neki az 
a bizonyos hölgy. A tudós professzor 
igy lépésről-lépésre haladva feliárná a 
női lélek sok titkát, rejtélyes mélységét 
s természetes magyarázatát adná az 
anyós és meny s ehhez hasonló prob
lémáknak, anélkül, hogy a női nemnek 
oka lenne megneheztelni érte.

*

Bizonyára sokan iesznek az olvasók 
között az anyósok, menyek és vők so
raiból, akik a „felkínált kanalas orvos
ságot, vagy gyógy-tablettát" nem hajlan
dók bevenni s makacs fejjel ezt felelik : 
Nekem nincs rá szükségem. A kedves 
mama vegye be, őt tessék kikurálni. 
Vagy: A vő uram szájába szíveskedjék 
gyömöszölni a pirulát. Ő tanulja meg, 
mi a tisztesség, ő az oka mindennek. 
Épp olyan javíthatatlanul makacsok

vagy ismerős — összecsókolódzasa 
mondással: „Chrisziosz voszkresz!
Krisztus feltámadt!

Egyik bajtársunk egy pópa szépséges 
lányának tette a szépet. És bajtársunk részt 
vett a körmenetben, de kivette részét a 
csókolódzásból is. Került, fordult s több
ször a szép pópalány elé jutott. „Chrisz- 
tos voszkresz! “ És cuppant a csók.

Föltűnt azonban e csalafintaság a kör
menetben buzgólkodó muzsiknak, akiknek 
neheztelő tekintetére és zúgolódó morgá
sára vitéz főhadnagy pajtásunk jónak 
látta — a maga, de a szép pópalányka 
nem csekély bánatára is — tovább állni. 
Ez volt szerelmük megpecsételése, mert 
ettől kezdve, nap, mint nap, együtt volt a 
szerelmes magyar fiú és a még szerel- 
mesebb orosz leány, akit, hogy bajtársunk 
feleségeként nem sikerült magunkkal el
szöktetni, — bizony, bizony nem a gyö-

telligencia ismerkedési estélyéül is fog 
szolgálni. — A rendezés elsőrendűnek 
ígérkezik, amiről a főiskolás rendezőkön 
kiviil a 9 fővédnök és a 126 védnök 
tekintélyes száma is tanúskodik. Zenét 
az elsőrangú besztercebányai főiskolás 
jazz-zenekar és a kitűnő hírre tett szert 
Lali Sándor cigányzenekara fogja szol
gáltatni. — Tekintettel a nemes célra, 
amely a helybeli szegénysorsu főiskolai 
tanulók anyagi támogatását szolgálja, 
reméljük, hogy Rimaszombat és környé
ke tőle telhetőleg pártfogolni fogja a 
főiskolásoknak ezen nemes kezdeménye
zését. A meghivók reklamálása a Tátra 
szálló portásánál eszközölhető.

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

Foto t ó z i l t ó  és t i l t ó  k p u t l n  6. Yámossy & k. f.t.-nBl.
Rimaszombat, Masaryk-íér 2. sz.
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I Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 27-28-án 
világhírű nagyfilm Viktor Hugó regénye 

nyomán, amely világsikert aratott :
Nyom orultak

Frederic March, Ch.Laughton. Bomba siker!

Hétfőn, márc. 29-én pompás énekes ame
rikai nagyfilm :

M argarita (S zeress  örökké)
Qrace Moore, a Metropolitán énekesnője.

Szerdán, március 31-én legszebb kápráz
tató kiállítású film :

Kozák és  csa logán y
Jarmiia Novotná, I. Petrovics, G. Maurus.

Csütörtökön, április 1-én szenzációs ame
rikai kettős műsor :

Bombay express. A nagy kalitka.

bennünket, hogy addig is mig a Rima- 
szabályozás munkálatainak évek múlva 
történő befejezésével az árvíztől mente- 
sittetnek, a városi hatóság legalább az 
uccai lefolyó csatornát hozassa rendbe. 
Ennek a méltányos kérésnek teljesítése 
elől a hatóság bizonyára nem zárkózik el.

Fogházra ítélt betörők. Múlt év jú
niusában ismeretlen tettesek Klenócon 
betörtek Márkus Fábián és Rubovics 
Sándor ottani kereskedők üzleteibe, 
ahonnan nagyobb értékű élelmiszereket 
loptak el. A csendőrségnek sikerült a 
tetteseket Gregor Bálint és Bálint János 
klenóci lakosok személyében letartóztat
nia. Most Ítélkezett felettük a helybeli 
kerületi biróság büntető tanácsa, mely 
Gregor Bálintot hét havi, — mig Bálint 
Jánost négy havi fogházbüntetésre Ítélte 
el. Miután a vádlottak az Ítéletben meg
nyugodtak, az jogerőre emelkedett.

kedves hölgyeim és uraim, mint a csa
ládi háborúságok és patáliák alkalmá
val ! Önöknek hiába prédikáljuk ismé
telten Eschenbach-al: „Egyetlen ember 
sem áll oly magasan, hogy a másikkal 
szemben igazságos lehetne," s haszta
lanul hirdetjük egy nagy francia peda
gógus életfilozófiáját : „Az életbölcses
ség sohasem fogja tűrni, hogy bárkivel 
és bárkikkel hadilábon éljünk." Önök 
süket trombitások módjára csak a saját 
nótájukat fújják s nem sokban külön
böznek Harpagontól, aki a fösvény fél- 
szegségein jómaga mulatott a legjob
bakat.

De nem adjuk fel a reményt, hogy 
józanabb és beiátóbb anyósokkal, me
nyekkel és vőkkel is találkozunk a kö
zönség soraiban. Ők, a bölcsebbek rá
cáfolni igyekeznek majd a pesszimista 
író nézetére: „A legtöbb ember any- 
nyira nem ismeri önmagát, mint ahogy 
mi nem ismerjük a legsötétebb Afrika 
országait," ők komolyan ambicionálni 
fogják már az antik világban is annyira 
értékelt elvet : „Ismerd meg önmaga
dat." Korántsem gondolunk itt a Freud- 
féle lélekelemzésre s nem küldözzük 
pacienseinket valamely psichoanaiizissel 
gyógyító, modern orvoshoz. Hanem gon
dolunk a keresztény lélek böjti magába 
szállására. — Gondolunk megint csak 
Tolsztoj híres regényhősére, Nyechlu- 
poffra, aki egy átvirrasztott, keserves éj
szakán kiteregette önmaga előtt a lelkét 
s meglátta rajta a Maszlova ellen elkö
vetett bűnök minden fertelmét. És a 
nagy leszámolás után reggel ezzel vá
gott neki szinte vidáman az életnek : 
Bűnömet igyekszem jóvátenni. Amilyen 
súlyos volt a bűnöm, olyan súlyos lesz 
a jóvátétel. De vállalkozom rá. Elme
gyek Masziovához a börtönbe s ha kell, 
megosztom vele a száműzetés keserű 
kenyerét. A mi hőseink lelkét nem ter
helik iiy nagy bűnök, igy a jóvátétel is 
könnyebb lesz s nem annyira megalázó. 
Bizonyára lesznek közöttünk tiszteletre
méltó hölgyek, akik az átvirrasztott éj
szaka után erre a jobb belátásra jut
nak : Igazságtalan és elfogult voltam a 
vömmel szemben, mától kezdve máskép 
viselkedem. És akadnak sorainkban tisz
tes férfiak, akik nem restéinek a mama 
elé állni a megbékítő szavakkal: Tisz-

nyörü muszkalányon, hanem csak a szi
gorú pópapapán múlott. <-
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Kticsük,
töröklánykám, 
husvét van otthon 
mire az Írásom 
Hozzád jut, 
s gondolatom innét, 
a tengerpartjáról, 
gyors-repülő szárnyon 
oda fut,
hogy husvétünnepén 
öledbe rakjam 
lelkem minden kincsét, 
ezer jót, szépet, 
dalt, álmot mesét; 
öledbe rakom 
legtitkosabb vágyam, 
plrosió szívem, 
sóhajtásom, lázam, 
kacagó kedvem 
zengő muzsikáját, 
érzések ékes 
gyöngye csillogását; 
öledbe rakom 
az örömök könnyét, 
húsvéti hajnal 
álom ígéretét, 
suttogó ajkam 
minden vallomását, 
lelkem kertjének 
összes virágszálát. . .
...M ind Neked adom, Kücsük 
s még sem leszek szegény, 
mert a kincsek-kincse 
mégis csak az enyém,

______( -  - )

K ellem es, öröm ös húsvéti ün
nepeket az O lvasónak.

Ünnepi szolgálat a postán. Szomba
ton, március 27-én hivatalos óra fe
lek részére a postai szolgálatban vala
mint a levelek kézbesítése 15 órakor 
végződik. — Hétfőn, március 29 én 
posta, távirda és telefon szolgálat mint 
ünnepnap. — Pénzfelvételi osztálynál a 
szolgálat 8-11-ig, levél és csomag fel
adásnál pedig 8- 12-ig, távirda és tele
fonnál 8-19 óráig tart.

A vasúti hétvégi jegyek érvényes
ségét a húsvéti ünnepek alkalmából 
meghosszabitoíták. E szerint az eluta
zást legkorábban március 23-án, kedden 
délben 12 órakor lehetett megkezdeni. 
A visszautazásnak leghamarabb március 
28-án, legkésőbb azonban március 31-én 
déli 12 óráig kell megtörténnie úgy 
azonban, hogy a visszautazásnak éjjel 
12 óráig be keli fejeződnie.

MEGÉRKEZTEK a tavaszi divatlapok a Li- 
teratura könyv- és papirkereskedésben Já
nosi ucca.

♦♦♦♦♦♦

:  Tavaszi felöltők és ru h ák :
beszerzése előtt, saját ér
dekében tekintse meg nagy 
választékáról és olcsó arai- 
WBB ról már közismert £ i

♦
♦
♦♦
X vaiaszienaroi es oicso arai- 4
* H  ról már közismert iSÜ ♦
X férfi, fiú és gyermekruha-raktáramat. X 
X G Y U L A I  :
J  ruhaárúháza Rimaszombat Masaryk-t. J

A rimaszombati állami reálgimná
zium ifjúságának hangversenye a múlt 
vasárnap folyt le a járási székház nagy
termében, a múlt lapszámunkban közölt 
műsorral. — A magyar-szlovák ifjúsági 
zenekar, az önálló magyar és szlovák, 
valamint a közös vegyeskar és a szlo
vák szavalókórus igazi zenei élvezetben 
részesítették a nagyszámban összesereg- 
lett közönséget. Az összes szereplők 
dicséretre méltó igyekezettel és tudás
sal oldották meg feladatukat, nagy si
kere volt Fenyő Tibornak, a kiváló he
gedűjátékosnak és Glaser Valériának, a 
nagyszerű szavalónak. Az elismerés zúgó 
tapsaira mindannyian méltán rászolgál
tak, de főleg és elsősorban a legtelje
sebb elismerés és a legmesszebbmenő 
dicséret illeti meg Lackner László zene- 
és énektanárt, aki lankadatlan agilitás
sal és kitűnő szaktudással végzett mun
kájának értékes gyümölcsét könyvelheti 
el a nagy sikerben.

A Tópart-uccai lakosok panasza.
A Tópart-ucca egyike városunk azon 
uccáinak, melyek a Rima kiáradásakor 
árterületté válnak. Az árvíztől sokat 
szenvedett Tópart-uccai lakosok azon 
kérelmük tolmácsolására kértek föl

Több közleményünk anyagtorlódás 
miatt jövő számunkra maradt.

Hat havi börtönre Ítéltek egy csa
lót. Schulcz Jenő tornaijai lakos megje
lent Tokár Mária és Horváth József ot
tani lakosoknál, akiktől értékpapírokat 
vett át azzal, hogy azokra nagyobb köl
csönt fog szerezni. Természetesen a köl
csönből nem lett semmi, sőt még az 
értékpapírok sem kerültek vissza jogos 
tulajdonosaikhoz. A károsultak feljelen
tése folytán a helybeli biróság Schulcz 
Jenőt hat havi börtönbüntetésre ítélte el.

Elítélték a verekedő legényeket. 
Bredár András és Kocsis János kunta
polcai legények összeszólalkoztak Klimo 
János és Svecz András ottani lakosok
kal, melyből véres verekedés lett és a 
helyszínen sebesülten maradtak Klimo 
János és Svecz András. A két verekedő 
legényt most vonta felelősségre a hely
beli kerületi biróság, amely Kocsis Já
nost hat havi fogházra, mig Bredár And
rást három heti elzárásra itéite el.

Footbailbiróvizsga a középkerület
ben. A birák testületének központja a 
bírói vizsga határidejét Rimaszombatba 
május 25-re tűzte ki a középkerületben. 
Jelentkezések április 25-ig Grünbaum 
László előadónál Losonc, Vajanszká 20. 
tehetők meg a 30 Kő. vizsgadij lefize
tése mellett.

A rimaszombati katonai fősorozás.
Az 1915—16. évben született állitáskö- 
telesek fősorozását Rimaszombatban 
április hó 19-én tartják meg.

A városkert rendbehozási munkálatai 
a tavasz jöttével kezdetüket veszik. A 
városi hatóság az uj pihenőpadok szá
mát újabbakkal szaporítja s a homo- 
kolási munkálatokat is a sétautakon 
elvégezteti.

Filmszínház. Folyó hó 27. és 28-án 
színre kerül a „Nyomorultak" c. film
dráma, mely Hugó Viktor hasoncimü 
regénye nyomán készült nagy appará
tussal, mely megrázó erővel adja vissza 
a régi társadalom bűneit és a nincste
lenek kálváriáját. Jean Valjean kenyeret 
lopott. T íz évi gályarabságra Ítélték. 
Kiszabadul és kiváló férfiú lesz belőle, 
de ott lappang mögötte mint üldöző 
árnyék a parányi bűn. Valjeant Charles 
Langthon személyesíti. Bájosan szerepel
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Cosette, a kis lelencgyerek. — A korhű 
rendezés és szcenikai ötletek külön él
ményt jelentenek.

Folyó hó 29-én „Margarita^ c. ame
rikai film kerül előadásra. Újból halljuk 
majd a csodálatos operaáriák zengő 
hangjait Grace Mooretől ebben a sze
relem és boldogság aranyszálaiból font 
filmben, melynek káprázatos és pazar 
kiállítása külön szenzáció erejével hat. 
A Margarit meséje igen alkalmas arra, 
hogy Grace Moore minden kvalitását 
megcsillogtassa.

Folyó hó 31-én „Kozák és csalogány" 
c. orosz motivumos film kerül bemuta
tásra. Titokzatos hátterű párbajjal in
dulnak el az események. Ogolenski 
menyasszonya, Vera nőt sejt az ügyben, 
és elfordul vőlegényétől, ki mindent el
követ, hogy kimagyarázza az esetet és 
Verát kiengesztelje. Ebbéli igyekezeté
ben nem retten meg semmitől s min
denkit eltávolít, ki Verához akar fér
kőzni. — Főszereplők : Jarmila Novotná, 
Iván Petroviő és Gerda Mauzur.

Április 1-én kettős műsor kerül le- 
pergésre : 1) A „Bombay express" cimü 
detektivfilm, melynek lebilincselő és iz
galmas eseményei a Kalkutta és Bom
bay között közlekedő expressben zajla
nak le s végig teljesen lekötik a figyel
met. — Főszereplők: Edmund Lowe és 
Sherley Grey.

2. A nagy kalitka". Whipple, hatal
mas cirkusz tulajdonosa, nagy pénzügyi 
zavarban van, de segítségére siet Clyde 
Beatty, aki fenomenális számával óriási 
sikereket arat, amidőn 20 fenevad, orosz
lánok és bengáli tigrisek csoportjával 
fellép. Az állatszelidités e páratlan be
mutatása a nagy ketrecben viaskodó 
vadállatok s egyéb bámulatos epizódok 
a legvégsőkig csigázzák fel az idegeket. 
Clyde Beatty egyébként híres állatsze- 
liditő.

A rimaszombati magyar 
gazdász bál április 10-én.

Garam, Ipoly, Rima, Sajó, Hernád, 
Bodrog, Tiszavölgyének magyar gazda- 
ifjúsága a folyó tanévben oly szép szám
ban gyűlt össze a rimaszombati gazda
sági intézet rendes tanfolyamán, hogy 
még az első magyar gazdász bál meg
tartására is vállalkoztak.

Ha azonban ez a 33 falusi magyar 
ifjú egyedül és tisztán csakis az össze
fogás erejében bizva a testvéri és baráti 
kapcsolat erősítésére vállalkozni tudott, 
úgy nekünk öregebbeknek annál is in
kább segédkezet kell nyújtanunk a ma
gyarságukért még lelkesedni tudó és 
dolgozni akaró jövő nemzedéknek.

A 33 lelkes magyar gazdaifjunak nem 
szabad megismernie a magyar széjjel- 
huzás következtében előállott gyenge
ségünket, reménytelenségünket, valamint 
az önzésen alapuló érzésnélküliséget és 
fásultságot. Nekünk nem szabad meg
engedni, hogy ifjúságunkat az éietunt- 
ság, az elkeseredés és a körülöttünk 
dúló irigykedés légköre megfertőzze és 
ezáltal gyáva, képmutató, gerinctelen 
csuszó-mászókká alakítsa.

Karoljuk fel kedves testvéreim a fia
tal magyar gazdák első társadalmi meg
mozdulását, hogy ezáltal életkedvet, re
ményt és lelkesedést vigyünk a fiatal 
lelkekbe, mert nekünk erős, bátor, né
püket és fajukat szeretni és védeni tu
dó szakképzett magyar gazdaifjakra van 
szükségünk. Éhez azonban nem elegendő 
a szürke teória és a könyvek tudomá
nya, hanem ehez lélek, szív is szüksé
ges, melyet a fiataloknak az öregektől 
kell átörökölniük vagy átvenniük.

Az Első Magyar Gazdász Bál 1937 
április 10-én, szombaton este 8 órakor 
veszi kezdetét a rimaszombati áliami 
mezőgazdasági szakiskolák nagytermé
ben. A táncmulatságot egynéhány mu
lattató szám és jelenet fogja bevezetni.

Támogassuk tehát a magyar falu jövő 
nemzedékét és fogadjuk el szeretettel a 
beérkező avagy „A magyar gazdászbál 
Rendezőségétől" (Állami mezőgazdasági 
szakiskola Rimaszombat) még levélileg 
bekérhető Tiszteletjegyeket. A mulatság 
tiszta jövedelme az idei egy hetes ta
nulmányi kirándulás költségeinek rész
beni fedezésére lesz fordirva.

Ing. Dr Machnyik Andor.

Ipartársulati közlemények.
A rimaszombati jár. Ipartársulat folyó 

hó 20-án választmányi ülést tartott, 
melyen első pontként tárgyalta a Pon- 
delik Vilmos losonci iakos bérajánlatát 
a székházra mozi céljaira, valamint az 
Iparoskör hasonló tárgyú beadványát is. 
Á választmány hosszú vita után egy
hangúlag kimondotta, hogy ez ügyet 
leveszi a napirendről, mert nincs kellő 
tárgyilagossággal alátámasztva s utasí
totta az elnökséget, hogy a szükséges 
tárgyalásokat tovább folytassa s újból 
terjessze a válsszimány elé.

Szőnyegre került az Országos hivatal 
végzése, mellyel megengedi a kereskedők 
önálló szakipartársulatának 394 tagból 
való megalakítását, fenntartva magának 
a vagyoni viszonyok rendezése feletti 
határozat hozatalát. A választmány Telek 
A. Sándor indítványára 19 szavazattal 
4 ellenében elhatározta, hogy felebbe- 
zéssel él az engedélyező végzés ellen, 
mely csak ezen felebbezés elintézése után 
emelkedhetik jogerőre.

A kőmivesmesterek szakipartársulat 
alakítása iránti kérvényére nézve a többi 
hasonló ügyekben azonos elutasító ha
tározatot hozott az aránylagos tehervi
selés kimondása mellett.

Az Ipartársulat elnöksége ezúton is 
értesíti kereskedő tagjait, hogy a keres
kedelmi minisztérium 1935 január 16. 
100.913/34/III/B sz. a. kelt rendeletének 
d. pontja a következő rendelkezést tar
talmazza : „A vegyes ipartársulat köz
gyűlése által rendes költségvetés kere
tén belül megállapított tagsági dijakat 
az egész költségvetési évre azon leendő 
szakipartdrsulati tagok is tartoznak meg
fizetni, akik március 1-én még tagjai 
voltak a vegyes ipartársulatnak",

Ezen miniszteri rendelkezés továbbra 
is érvényben van.

V alaszkay
ipartársulati elnök.

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

Húsvéti nemzetközi mérkőzések. A
Budafoki MTE vendégszereplését általá
nos érdeklődés előzi meg, ami érthető is, 
mert hiszen hosszú idő után elsőizben 
szerepel városunkban elsőosztályu bu
dapesti csapat. A BMTE technikailag 
igen fejlett, nagytudásu együttes, amely 
vezető szerepet játszik a budapesti ama- 
törfootballban. Csapataink teljes tudá
sukat latbavetve fogják felvenni a küz
delmet a vendégcsapattal s bizonyára 
minden igyekezetük arra fog irányulni, 
hogy a mérkőzéseken tisztességesen áll
ják meg helyüket s városunk footballked- 
velő közönsége előtt bebizonyítsák foot- 
bailsportunk színvonalának emelkedését.

Vasárnap a Törekvés, hétfőn a Slovan 
játszik a BMTE-vel. Mindkét mérkőzés 
d. u. 3 órakor kezdődik. Előtte fél 2 
órakor elömérkőzés.

Törekvés—Pelsőci SC 4:3 (4:0). — 
Biró : Szabó.

Törekvés : Gajarsk^ — Simon, Lőkös 
— Katz, Szlovencsák, Ríz — Szmrekács, 
Tronka, Árvay, Kerekes, Sápy.

A pelsőci pálya talaját az esőzések 
teljesen feláztatták s azon alig lehetett 
a mérkőzést regulárisán lejátszani. Rá
adásul az első félidő vége felé kiadós 
eső zúdult a mérkőző felekre, amely az 
egész mérkőzést végig kisérte s a ko
moly játékot meghiúsította. A Törekvés, 
amig az eső nem esett, szép és fölényes 
játékkal egymásután érte el góljait. Az 
eső azonban ugylátszik a PSC-nek ked
vezett, amely kihasználva ellenfele gyen- 
geségi periódusait, három lerohanásból 
három gólt ért el, s igy a Törekvés 
csak minimális arányú győzelemmel tért 
haza. A Törekvés csapata csak az I. 
félidőben elégített ki, az esővel súlyos
bított II. félidőben játéka megbénult. 
Szmrekács, Katz, Szlovencsák, Simon 
váltak ki. A gólokat Szmrekács (2), 
Szlovencsák, Tronka rúgták.

TMSC—Ragyolci TC 1:0 (félbesza
kítva). — Biró: Grűnbaum.

A mérkőzésből csak 28 percet játszot
tak le, amikor biró a pályának a sza
kadó eső miatt felázott talaját bajnoki 
mérkőzésre alkalmatlannak minősítette 
s a további játékot beszüntette, ami ért
hető elégületlenséget váltott ki a közön
ség körében, a mérkőzés egyenlő erők

változatos küzdelmét mutatta. Az eltávo
zások folytán meggyengült ragyolci csa
pat egész jól tartotta magát, sok veszé
lyes támadást vezetett a tamásfalai ka
pu ellen, azonban a támadásokat nem 
tudták eredménnyel befejezni. A tamás
falai csapat fokozatosan jött bele a já
tékba s fölényt tudott kiharcolni. — A 
TMSC bői a csonka játékidő alatt Tér
nék, Molnár I., Ofcsárik váltak ki, mig 
a ragyolciak legjobbja a centert játszó 
Hoiko volt, de jó volt Tóth és Princz 
is. A gólt Földi beadásából Témák szép 
fejessel érte el.

Andrásik Béla prágai bemutatkozása.
Ismeretes olvasóink előtt, hogy And 

rásik Béla, a RPOS volt válogatott ka
pusa, aki kivételes tehetségével és ön
feláldozó játékával annyi kellemes per
cet szerzett még a közelmúltban váro
sunk sportkedvelőinek is, magasan Ívelő 
pályáján egyre előre halad. Rimaszom
batból való eltávozása után először a 
Ruttkai FC diviziós csapatában szere
pelt sikerrel, a mostani tavaszi bajnoki 
forduló küzdelmeit pedig már a briinni 
2idenice színeiben játsza. A brünni klub 
az államliga előkelő ötödik helyén áll 
jelenleg s igy Andrásik oly kariért ért 
el már eddig is, melylyel városunkból 
származó footballista még nem dicse
kedhetett.

Az elmúlt vasárnapon Andrásik a prá
gai közönségnek is bemutatkozott a 
Sparta gyönyörű, 30000 ember befoga
dására kész stadionjában. A brünni csa
pat 6 :0  arányú súlyos vereséget szen
vedett ugyan az őszi bajnok Spártától, 
de maga Andrásik ennek ellenére a me
zőny egyik legjobbja volt, több holtbiz
tos góltól mentette meg csapatát és stí
lusos játékmodorával megnyerte a fővá
rosi publikum rokonszenvét. A súlyos 
vereség okát a Sparta csatársorának tü
neményes, saját magát felülmúló játé
kában kell keresni. Különösen a Bereg
szászi FTC neveltje, Kalocsay Géza 
adott sok munkát Andrásiknak, aki töb
bek között egy veszélyes tizenegyest is 
kivédett.

A mérkőzés előtt — melyen a Prágá
ban tartózkodó rimaszombatiak kivétel 
nélkül megjelentek — Andrásikkal ebé
deltünk. Lastovicska ur, a kitűnő brünni 
edző, állandóan körülötte mozgott és a 
gondos vezető előrelátásával sovány bor- 
juszeletet utalt ki neki, vegyes kompót- 
tal. Az uj kapust a brünniek hamar 
megszerették s már becenevet is adtak 
neki. „Janko“-nak hívják. Ebéd után fel
mentünk Andrásiknak a Hyberna-szál- 
lóban levő szobájába. A fényes kom
forttal berendezett szoba pamlagán a 
dédelgetett kapusnak félórás heverő- 
kurát kellett tartania, a mindenható 
tréner megalkuvást nem tűrő utasításá
hoz hiven. Ugylátszik, Andrásiknak most 
már a fegyelemhez és életmódhoz is 
hozzá kell szokni 1 A szálló halijában 
találkoztunk a mérkőzés kitűnő játék
vezetőjével, a pozsonyi Dr. Brüll Gyu
lával is, aki hosszasan, szívélyesen el
beszélgetett a volt szlovenszkói kapussal.

A hétfői sajtó elismeréssel nyilatkozik 
Andrásik bemutatkozásáról. A főváros 
lapjai a következőképen imák :

Národní Politika: „Andrásikban egy 
kiváló, stílusosan játszó kapust ismer
tünk meg, akit nem terhel hiba a nagy 
vereség miatt. A tizenegyest pompásan 
tette ártalmatlanná."

Ceské Slovo: „A vendégeknél csak 
Andrásik és Néder voltak igazán jók."

Polední List: „Még az önfeláldozó 
Andrásik kapusnak is kapitulálnia kel
lett a Sparta-csatárok művészete előtt."

Národní Listy : „A vendégek kritizá- 
lását a védelemnél kell kezdeni, mely
ben Andrásik kapus nagyon jó volt."

Prager Montagsblatt: „A brünniek uj 
kapusa, a pompás tulajdonságokat el
áruló Andrásik sem tudta a gólözönt 
megállítani.

Lidové Listy: „Andrásikban a brün
niek kiváló kapusra találtak."

Volt kapusunknak, akinek szereplését 
a földiek szeretetével kisérjük figyelem
mel, további sikereket kívánunk 1

Tschiby.

S A K K .
Sakkverseny. A helybeli sakkör 

1936—37. évi bajnoki küzdelmei befe
jezést nyertek. A mintegy 4 hónapig

tartó mérkőzésből a favoritok kerültek 
ki győztesekként és pedig a következő 
sorrendben: A bajnoki címen Józsa 
Gyula és Weisz Frigyes osztozkodnak, 
kik az összes elérhető 15 pontból 14-14 
pontot szereztek. Minthogy pontarányuk 
egyenlő, az I. ső és II. dij megszerzésé
ért még egy játszmát szükséges abszol
válnak. A harmadik helyre a tavalyi 
bajnok, Kocsis küzdötte fel magát 121/, 
ponttal. 4-ik Stkap. Dr. Dolnyckyj 10 
ponttal. 5 ik Stkap. Plot 9'/í ponttal. 
A rozsnyói kerület bajnoka Rimaszom
bat. Mint ilyen részt vesz a Keletszlo- 
venszkói zsupa sakkbajnoki versenyén, 
folyó hó 28—29-én Kassán 4 játékosá
val, amikor is négyes torna keretében 
Kassa, Eperjes és Nagymihály lesznek 
az ellenfelek. Erről a nagyfontosságu 
versenyről, s annak eredményeiről la
punk legközelebbi számában fogunk 
részletesen beszámolni.

Felelős szerkesztő : Rábely Károly.

Pénzbeszedő kerestetik,
aki az irodai munkák
ban szép írással jártas, 

előnybe részesül.
Cim: e lap Kiadóhivatalában.

kapható 1 literes üvegekben 
BOZÓKY GYÖRGY-nél  
1 üt. 7'— Kő. (Saját termés) 

P ok orágyi-u tcza  1. az. a latt.

Legm odernebb

F o g á sz a ti munkák
Gömöri utca 16. sz.
<— az emeleten —►

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus.

R im aszom batban az Uj-utcában

egy háromszobás komfortos biz
magános udvarral eladó. — Az eladási 
föltételek MAJOROS építőmesternél
(Új-utca 11. vagy Jánosi-utca 61. sz. a.) 
megtudhatók Ugyanott kertnek és épí
tésre alkalmas telkek is vannak eladók.

csemege és borszőlőre minden 
nemben és Mátyás, János, Piro- 
vano, Stark és Kühlman-fajokat 
gazdag választékban szállít leg
jobb minőségben:

J. P O L Á K
szőlőiskolája: Velké-Pavlovice (u. Hustopeőe)
M T  Kérjen ingyenes árjegyzéket és a 70 leg

jobban bevált fajta jegyzékét.

Kiadó.
Julius hó 1-től 4 szobás lakás 
fürdőszobával. Vasut-u. 1. alatt. 

Ugyanott egy
ü z l e t h e l y i s é g  is  kiadó.

Eladó
egy cseréptető alatt álló, deszkából ké
szített, jó karban lévő, kétrekeszes

sertés-ól
a hozzá való két vályúval. — Megte
kinthető: Rimaszombat, Koháry-utca 
32. szám alatt.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


