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Husvét Ígérete.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Húsvéti hittel járjuk a Golgota meredekeit, a kereszten halt 
Nagyonszerető szenvedéseire emlékezéssel s a sziklautakon véresre 
hasogatott talpunkon nem érezzük a sebek fájását, a húsvéti remé
nyek teljesedésének várásában.

Húsvéti hittel locsolgatjuk a szeretet rózsavizével a hitben fo
gyatkozó csüggedőket jóban bizakodásra s a szivek piros tojását 
ailelujás húsvéti áhítattal festegetjük az ünnepre gyülekezőknek.

Húsvéti hittel evezünk a csodatételek vizén, feltámadásra várók
kal telt templomhajókon s hitünk partrajutással biztató szavára hus
vét Ígéretének örömétől lelkendezik a lelkünk.

Húsvéti szívvel, bünbánatos alázatossággal, térdepelve vesszük 
körül a vétkek megbocsátásáért, megváltásunkért keresztrefeszitett 
Istenember jelkép-sirját, húsvéti szívvel, a hit biztató Ígéretével vár
juk az Örökeszme győzedelmes feltámadását.

A kibőjtölt, viharokat szenvedett húsvéti ember áhitatos szivével 
tekintünk föl a siralom völgyéből a Megváltás csodatételének vára
kozások ködébe burkolózott húsvéti hegyére s elerőtlenedett karok
kal, nyögve, verejtékezve emelgetjük az életretámadás sziklasirjának 
kőajtaját.

Húsvéti szívvel énekeljük az Ur hajlékaiban a próféta siralmait 
s harangzúgásban körmenetet járva ülünk húsvéti ünnepet az értünk 
feltámadásos halált halt Eszme dicsőséges győzelmére.

Húsvéti szívvel, húsvéti lélekkel allelujázunk a beteljesedő ígéret 
megelevenedésének, húsvéti szivvel, húsvéti lélekkel hiszünk az 
Örökigazság csodatételes feltámadásában.

Mert hus vé t  Í g é r e t e :  a feltámadás Ígérete, amit az ember 
hite beteljesedésének pozitívumaként nyert a Teremtőtől, bizonyítékát 
pedig maga Krisztus szolgáltatta harmadnapra történt életre kelésével 
és ez a megbizonyitás az, amely erőt ad és megsegít a legszomorubb 
életkörülmények között is sorsunk elviselésében.

A legmostohább sorsban is az egysorsban élők összefogására 
van emellett szükség, hogy az egység megteremtésével is megköny- 
nyittessék az életterhek cipelése s az összefogásban rejlő hatóerővel 
könnyebben és biztosabban éressék el mindazon cél, amelyek 
jobbéletünket biztosítják.

Husvét jöttével ennek az összefogásnak, ennek a felemelő, nagy 
egységnek megteremtésére irányuló szózat intéztetett az erre illetékes 
vezérférfiak részéről az itteni magyarsághoz.

A magyarság husvétjának újabb Ígérete és bizonysága is ez a 
szózat, nem lehet hát közöttünk magát magyarnak valló olyan test
vérünk, aki e fenségesen fölemelő, létünket biztositó, nagyszerű ösz- 
szefogás kitűzött zászlója alá föl ne sorakozna.

Bizonyos, hogy sok megtévelyedett ténfergetf eddig a magyar
ság soraiban, tény, hogy nem egy magyar testvérünk rójja megszé
dültén azt az életutat, amely nem a mi mesgyénken át vezet, nem a 
magyarság útja.

Hány, óh, hány ilyen magát kiközösített fajbelink igyekezett ki
bújni a közössors-vállalásból, mennyit, óh, mennyit tévesztett meg a 
magyarság álprófétáiként magyar igéket hirdető, nagy mellébeszélők 
csábos szólama.

Ezeknek a megbeszéditett, félrevezetett, megalkuvóbb természetű 
magyar testvéreinknek, éppenugy, mint a közülünk való hamispró
fétáknak egyaránt a megtérés útjára kell lépniök és vissza kell jön
niük a magyarság egységes táborába, mert csakis ott lehet helyük 
és csakis ott érezhetik minden lelkiismeret furdalástól mentesen jól 
magukat, de igazi boldogulásukat is csak ott lelhetik föl.

Hogy bátortalanok és félénkek? Tudjuk. Régóta tapasztaljuk a 
bátortalanságot és félénkséget a vezekléses sorsban élő magyarság 
táborában sokak részéről, akik fejlehorgasztva, busán ténferegnek a 
hitet nem vesztettek, a húsvéti Ígéretet hívők, az Élet megpróbálta
tásait bátran viselő küzdők között.

Szeretnők, ha önlelkivizsgálatot tartana minden ilyen bátortalan, 
megfélemlett- magyar vérünk s lelkiismerete megszólalására, annak 
igaz szavára hallgatva megtisztulna, bátorságra kapna s rájönne arra, 
hogy az egyetemes magyarságnak szüksége van arra, hogy életét és 
akaratát az egyetemes magyarság törvényes és jogos küzdelmébe 
fenntartás nélkül és maradéktalanul belekapcsolja, éppen úgy, mint 
ezt más nemzetiségek tagjai saját népük érdekében hathatósan cse
lekszik és lecsüggesztett fejét előrenézésre felkapva belátná, hogy ma
gyar kötelesség ez s magyarnak lenni nem vétek, sőt még a sors
csapások idején is büszke gyönyörűség.

Ne veszítsük hitünk, reményünk éledjen, mint esőben fürdő, tik- 
kadt virág szirma; a kietlen élet tövises tarlóin barázdát hasitni ka
runk nem-e bírna?

Életre teremtve nem halál a sorsunk, tettekre hívogat az alkotó 
munka; versengve dolgozzunk, ne legyen közöttünk egy sem, ki éle
tét gyáván már megunta.

Letargikus álmok bódultsága ködén tűzzön keresztül a munka 
napsugara; félre a restséggel, dolgozzunk serényen, ne legyen éltünk
nek vetetlen ugara.

Ne bizzunk mi másban, saját erejére, eszére, karjára támasz
kodjék ki-ki és ha e g y e k  leszünk, nem vehetnek erőt s nem győz
hetnek rajtunk a poklok kapui.

A jog a fegyverünk, pajzsunk meg a törvény, vértelen harcunk
nak a célja a béke; annyi kálváriás szenvedések után számíthatunk 
mi is talán megértésre.

Ne csüggedjetek hát, reményünk éledjen, mint súlyos betegé 
uj napvirradatra; az alkotó munka békés, szent harcával szebb jövő 
virrad majd a szegény magyarra.

Rügyet élesztgető tavasz ünnepnapján öltözzön a lelkünk áhitat 
selymébe; keresztfán szenvedő Krisztus képe előtt bünbánatos szivvel 
boruljunk hát térdre.

Golgotás sorstanyán keservek poharát szürcsölgető szájunk halk 
zsolozsmát zengjen: Kegyelem Istene, irgalmazz mi nékünk, büntető 
szent kezed tovább már ne verjen.

Megbűnhődve minden régi bűneinket, a Te szent, h ús vé t i  
í g é r e t e d  várjuk: a feltámadásnak fényes körmenetét húsvéti nagy 
hittel, imádkozva járjuk.

Az Élet minden szenvedésén, gondján, a sors legszörnyübb csa
pásán át is vezessen és vigasztaljon a feltámadás hite, biztos tudata, 
a népek egymás szeretését, békéjét is kiteljesitő husvét Ígérete.

Husvét hétfűjén este fél 9 érái kezdettel családias est a Polgárikörben.
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A  Református Ifjúság 
műkedvelő előadásai.
A rimaszombati református ifjúság 

műkedvelő gárdája, a „Blaha Lujza Mű
kedvelő Társaság" tagjainak közremű
ködésével, az elmúlt szombaton és va
sárnap a Polgárikör színpadán zsúfolt 
házak előtt mutatta be Zilahy Lajos 
„Süt a nap" cimü 3 felvonásos vígjáté
két, a magyar színpadi irodalom egyik 
legnagyobb sikerű remekét.

Ziiahynak ebben a pompás művében 
a bemutató alkalmával Bajor Gizi, Kiss 
Ferenc és Rózsahegyi Kálmán vitték 
diadalra a magyar falusi életnek ezt a 
hőskölteményét, amelyet az elmúlt szín
házi évad folyamán Szörényi Évával, 
Jávor Pállal és Gózon Gyulával a fő
szerepekben újított fel hatalmas sikerrel 
a budapesti Nemzeti Színház. A közön
ség az uj premiernek kijáró érdeklődés
sel fogadta a felújítást is.

Ez a körülmény különös időszerűsé
get kölcsönzött a református ifjúság ren
dezésének is. A „Süt a nap" előadásai 
elsősorban Szabó Sárinak jelentettek 
újabb sikereket. A református lelkész 
édesanyjának sok átérzést megkívánó 
szerepében tökéletes alakítást nyújtott 
és teljesítményével a legszigorúbb kri
tika követelményeit is megállta. Minden 
szerepében kellően alkalmazkodó hang 
jával, biztos fellépésével és szereptudá
sával városunk egyik legtehetségesebb 
műkedvelőjének tekinthetjük, akinek még 
sok-sok sikeres szereplést jósolunk.

Hasonlóan kifogástalan, pompás játé
kot láttunk Almássy Zoltánnétól is, aki 
Szűcs Mari szerepében brillírozott. A fa
lusi menyecske rokonszenves alakját 
igen sikerültén rajzolta meg és külön 
említést érdemel stílusosan elkészült, 
magyaros ruhája.

A református lelkésznek a mese kö
zéppontjában álló kislányát Paál Muci 
játszotta meg, a tőle megszokott bájjal 
és természetes üdeséggel. A Szűcs Mari 
apró gyermekévei eljátszott jelenete kü
lön élményt jelentett.

A férfiszereplők közül kétségtelenül 
Pohoczky László vitte el a pálmát. Ez 
a színpadra született, városunk műked
velői életében eddig ismeretlen amatőr- 
szinész egészen különleges teljesítményt 
nyújtott és a falusi tanító hálás szere
pében több ízben kapott nyiltszini tap
sot. Szeretnők őt minél gyakrabban vi
szontlátni.

De a többiek is mind igen jók voltak: 
Leeső Ida a postamesternő szerepében 
nyújtott elsőrangút, Dobó Ica a váro
siasnak feliűnni akaró falusi fruska, 
Bottlik Ilonka a szorgalmas parasztasz- 
szony, Vadady Zoltán a nemesielkü lel
kész, Harangozó Tamás a keménykötésü 
parasztlegény, Kandra Árpád a szerel
mes vasutas, Balók Barna pedig a jóízű 
cigányprímás szerepében nyújtottak jól 
felfogott alakításokat; Aranyics Böske, 
Kosztra Gizi, Szőllősy Bözsike, Pósa 
Boriska, Dobó László, Szoby Ernő, Csa- 
bay Gyula, Lojkó Károly és Siroky Jó
zsef az epizódszerepekben teljesített já
tékukkal vették ki részüket a sikerből. 
Külön kell megemlékeznünk a bájos kis 
Martincsok Edithről, aki a tanító leány
kájának szerepében debütált reménytel
jes biztonsággal.

A közönség lelkesen ünnepelte a Já
rási Közművelődési választmány védnök
sége alatt megrendezett előadások sze
replőit és a darab kitűnő rendezőjét: 
Makovits Jenő festőművészt, akinek Íz
léses díszletei újból megérdemelt tet
szést arattak. — §—

A rimaszombati gimnazisták 
zenés matinéja.

A helybeli gimnázium növendékeinek 
zenés matinéja folyó hó 10 én, vasárnap 
délelőtt zajlott le a volt vármegyeháza 
dísztermében.

A hatalmas termet az utolsó helyig 
zsúfolásig megtöltő közönség, melynek 
soraiban számos vidékit is felismertünk, 
egy felejthetetlen élményt kapott aján
dékul a diákseregtől. Öröm volt nézni 
az éneklő, muzsikáló diákgyerekek bol
dogságtól sugárzó arcát, gyönyörűség 
volt hallgatni a fiatal emberek ajkán és 
hangszerein felzengő melódiákat.

A különböző összetételű gyermek
karok és vegyes kórusok, éppen úgy, 
mint a gondosan betanított, vonó-hang
szerekkel, trombitákkal, zongorákkal és 
tambourral ellátott diákzenekar egytöl- 
egyig kitünően állották meg helyüket, 
mégis ki kell emelnünk a szlovák ve
gyeskar által bemutatóit népdalegyveie- 
get, valamint Demény „Szerenád" cimű 
művét, melyet a magyar vegyeskar adott 
elő nagy dalárdákkal vetekedő tökéle
tességgel. Hatalmas sikere volt a ma
gyar gyermekkarnak is, mely Kodály 
Zoltánnak a magyar népi zene nagy
mesterének három gömöri népdalát rnu-

A nagy vádlott és hívei.
Husvét előtt teljesedett a meg

váltás. Már három esztendőn túl 
járt körül az országban saját népe 
között ez az Ember, akiről azt irta 
később egy fél század múlva a 
zsidó történetíró: Flavius József, a 
római császár barátja: „Élt akkor 
egy ember a mi népünk között, ha 
ugyan szabad őt embernek nevez
ni. Ez volt az emberek tanítómes
tere, a nép jótevője, az Isten kül
döttje. Ez volt a Krisztus, akit Pon- 
tius Pilátus, a mi népünk főembe
reitől bevádolva halálra adott. De 
halála után harmadnapon megjelent 
hívei között és azok őt nem szűn
tek meg szeretni, akik kezdettől 
fogva vele voltak. Tőle ered a ke
resztények hivő sokasága a mai 
napig. “

Egyszerű szavakkal beszéli el a 
történetíró a világ legnagyobb ta
nítómesterének életét és halálát és 
halála után uj földi megjelenését. 
Rövid szavakkal Írja le, amit a 
hívek, a beavatott tanítványok rész
letesen leírnak az evangéliomokban 
és azt mondják a végén, hogy 
ezeket cselekedte és mondotta Jé
zus. De úgy hiszem — mondja az 
egyik szent iró, — hogy a világ min
den könyvei nem lennének elegen
dők, ha mindent le akarnánk Írni, 
amit róla tudunk.

Három esztendő nagy idő, amit 
ezalatt láttak és hallottak, az bi
zonyára igen sok és részletes le
hetett.

Életét, kínszenvedését jól ismer
jük. Tudjuk, hogy a nagytanács 
halálra Ítélte a Mestert, a nép jó
tevő tanítóját, az Isten küldöttét. 
De még el kellett menniök vele 
Pontius Pilátus római helytartóhoz, 
ő volt akkor Júdeábán az élet és 
halál ura.

A hivek, a tanítványok szétsza
ladtak félelmükben. Csak János és

A  mostoha.
Irta : Hunyady Sándor.

Piroska ötéves volt, amikor az édes
anyja meghalt. Akkor rokonokhoz került 
kosztba, kvártélyba.

Csak vasárnapokon látta az apját, aki 
villanyszerelő volt, egész nap dolgozott 
és nem ért rá a kenyere miati sokat tö
rődni a kislányával.

Pedig nagyon szerette a gyereket és 
inkább miatta házasodott meg egy esz
tendő múlva, mint a maga kényelméért.

Legyen otthon Piroska. Lássa, játsza
dozzon vele, bújjon melléje egy kicsit 
este az ágyba. Isteni játékszer minden 
aerékszivü apának a hat esztendős kis
lánya.

Igen rendes, csinos, gyerekdolgokban 
jártas, molett barna nőt vett el, aki 
olyan lomhán és ijedten mozgott a kül
világban, amilyen serény vidámsággal 
végezte odahaza munkáját.

Az asszony — szakácsnő volt azelőtt 
— őszintén szerette a gyereket. És tiszta 
iélekkel tette föl, hogy valóban az édes
anyja lesz Piroskának az anyja helyett.

Nem is rajta múlt, hogy ez nem si
került, hanem Piroskán, aki úgy visel
kedett a mostohájával szemben, mint 
egy gőgös, kis jégcsap.

Jóeszü gyerek volt, fülelt, leskelődött. 
Tudta, hogy miért viselt három hónapig 
fekete flórból karszalagot a kabátkáján. 
Amig a rokonoknál volt, teleszivódott a 
képzelete a nagyok elhullatott beszé
deiből, hogy ő árva és mostohája lesz.

A mostoha fogalma olyan volt a sze
mében, mint a krampusz. Ijesztő, ide
gen, ellenséges. Nem akarta a mostohá
ját szeretni.

Amikor hazakerült, arrogánsán nyá

Péter mertek bemenni a főpap ud
varába és ott látták a mestert, ott 
hallották, ami történt.

János, a szerető, tisztalelkü tanít
vány, ott volt még a kereszt alatt 
is. De Péter? Ő is ott volt a főpap 
udvarán a széntüznél melegedve. 
De mikor a szolgáló ráismert, hogy 
ő is Galileából való, akkor meg
tagadta, hogy ismeri Jézust. Meg
tagadta még kétszer, amikor mások 
bizonygatták, hogy ő is vele volt. 
— Nem ismerem azt az embert! — 
S amikor az udvaron átvezették 
jézust, megszólalt a kakas és Jé
zus ránézett buzgó, hű tanítványára 
s az megemlékezett róla, mit mon
dott a Mester az ő megtagadásáról. 
Kiment az udvarból keserves sí
rással. Megbánta tagadását.

Később ő lett az első az apos
tolok között. Jézus rendelte őt el
sőnek és főnek, ismerve buzgósá- 
gát és lángoló természetű hitét.

Mátyás, a nagy magyar király 
fölvetette azt a kérdést: Miért Pé
tert rendelte Jézus elsőnek az apos
tolok közt és nem Jánost, a ked
ves, szerető tanítványt? Azért, 
mert Péter vétkezett ellene a meg
tagadással is. Péter tudta lelkében 
és érezte, milyen nyomorult a bű
nös ember, ő  úgy fog Ítélni má
sok nyomoru, bűnös leikéről is 
isteni irgalommal. János tiszta, ár
tatlan lelke keményebben érzett a 
bűnösök iránt, mert ő nem érezte 
önmagán a bűnösök nyomorúságát. 
Ezért kellett a vétkező, irgalmas 
Pétert elsőnek tenni és nem az ár
tatlan Jánost. S ebben az okosko
dásban sok igazság van. így Ítél
het az Isten.

A Megváltó nagy híveinek lel
kében őszinte igazság nyilvánult 
és ez adott nekik akkora erőt, hogy 
a világot átalakították Krisztus ta
nítása szerint.

Horváth Zoltán.

vogott az igazi anyuskája után. Nem 
is akarta semmimódon a második asz- 
szonyt mamának szólítani, akármilyen 
szigorúan ráparancsolt az apja.

A szorgalmas kövér asszony bánato
san bocsátotta a kötényébe munkás 
kezét:

— Nem akar engem szeretni — gon
dolta búsan. — Megfésülni sem hagyja 
magát, nem tud ránézni, nem tűr. Jó 
Isten 1 Még azt fogja gondolni az apja, 
hogy nem bánok vele elég jól.

Es nem adta föl a küzdelmet, hogy 
ezt az akaratos kis som-virágot magá
hoz édesgesse.

Dehát a mostohának nagyon nehéz a 
dolga. Ez az asszony is teli volt szürke 
aggodalommal, hogy csakugyan mosto
ha talán? Nem elég jó, nem elég figyel
mes. Őt is nyugtalanította a babona. 
És hogy messziről se hasonlítson a tün
dérmesék gonosz boszorkánymostohájá
hoz, túlerőltette a barátkozást. Mézes
mázos volt, hízelkedő. Idegen, természet- 
ellenes. Amivel csak azt érte el, hogy 
Piroska impertinenciája napról-napra 
nőtt. Végül oly szemtelenné vált, mint 
egy kis légy, amely minduntalan az em
ber orrára száll.

A mostoha zokogva az ura nyakába 
borulva mondta:

— Váljunk el Kálmán. Nem akar 
hozzámszokni a kislány.

Soha még mostohának nem volt rosz- 
szabb dolga árva mellett. Össze voltak 
zárva egész nap a konyhában. És Pi
roska parányi agyának találékonysága 
nem mulasztott el egyetlen alkalmat 
sem, hogy viselkedésével ki ne mélyítse 
árvaságának gyászos állapotát.

Rossz viszony volt közöttük. Ingerlé
keny, feszülten udvarias. Mint két ál
lam között, amelyek még a diplomácia

hangján érintkeznek, de már kevés vá
lasztja el őket a hadüzenettől.

Történt egy délután, hogy a mostoha 
igy szóit az árvához :

— Állj föl, Piroska arról a ládáról. 
Ki akarom venni belőle a faszenet.

Piroska nem állt fői. Ez uj győzelem 
lett volna. Ilyesmit eddig még nem csi
nált. Nyíltan nem szegült ellene nyílt 
parancsnak. Most megpróbálta.

A mostoha szelíden megismételte :
— Állj föl, kicsikém...
Piroska olyan közömbös arcot csi

nált, mintha nem törődne vele, hogy 
hozzá beszélnek.

A mostoha hangja könyörgőn remeg
ni kezdett:

— Piroska szivem !
Piroska orrán erre szemtelenül gú

nyos kifejezés jelent meg, mintha azt 
mondaná : „nekem te nem parancsolsz !“

Az asszony hirtelen elveszítette a tü
relmét. A homloka is elpirult a harag
tól. És szabadon engedve az anyák fe
gyelmező ösztönét, megfogta Piroskát 
és megverte. Már ahogy kisgyerekeket 
szokás megverni. Negyedgőzzel meg
húzta a fülét. Fölhajtotta a szoknyáját 
és a tenyerével néhány pukkanósat ütött 
az ülepére.

A verés csöppet sem fájt. De Piros
ka azért úgy bömbölt és sikoltozott, 
hogy kijöttek a gangra az emelet ösz- 
szes konyháiból a cselédek.

Itt van tehát a mostoha 1 Ez ő, ilyen 
lesz ezután, most megmutatta igazi ar
cát. Félelem és mélységes megaláztatás 
szégyene emésztette Piroska lelkét, ami
kor húsz percnyi, teli tüdővel való si
koltozás után csendesen sirdogálni kez
dett, a fal felé fordulva, hogy ne lásson 
semmit az egész világból.

Csönd volt. Piroska csak apró nesze
ket hallott, amiből tudhatta, hogy a

mostohája ott dolgozgat a konyhában.
Sokáig állt, elfáradt, megunta nézni 

a falat, meg is éhezett. Öt óra, jelent
kezett egy vékonyka korgás a gyomrá
ban, ilyenkor szokott uzsonnázni ezelőtt. 
Na dehát mostan uzsonna ! Piroska már 
az éhhalál szorongatását kezdte érezni, 
amikor egy nagy karéj szilvalekváros 
kenyér jelent meg egészen közel az or
ra előtt.

Csöndes, természetes hang szólalt meg 
a háta mögött, mintha semmi sem tör
tént volna közöttük :

— Itt az uzsonnád !
Piroskának nem volt ereje visszauta

sítani a lekváros kenyeret. Elfogadta az 
ellenséges kézből, egy darabig komoran 
nézte, aztán elcsábult és beleharapott.

Most megkönnyebbült sóhajt és ne
vetést hallott a tűzhely mellől. A gyer
mekeknek roppant éles fülük van. Pi
roska is kihallotta ebből a nevetésből, 
hogy a gonosz mostoha sem érezte ma
gát jól a verés után.

Engedékenyen megfordult. Megresz- 
kirozta a fél szemét, hogy a mostohá
jára nézzen. Aztán rámosolygott. Félig 
ravaszságból, hogy jó lesz békét kötni 
az ilyen tulhatalmas ellenséggel. De fé
lig már bizalomból is. Úgy érezte, hogy 
elintéződött közöttük valami fontos eti
kettkérdés. „Igen, megvert és a világ 
nem omlott össze, megkente a lekváros 
kenyeremet, ugylátszik mégis a mamám."

Az asszony leült egy konyhaszékre és 
kitárta a kislány felé a karját.

— Gyere ide, Piroska, adj nekem is 
egy harapást !

Piroska fölkapaszkodott a mostohája 
ölébe és odatartotta a kenyerét:

— Tessék harapni !
Ettek, csókolództak. Csupa lekvár lett 

mindkettőjük arca, amitől aztán szivből, 
hosszan, oldalnyilalásig nevettek.
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taíta be első Ízben, a nagynevű szerző 
által a rimaszombati diákoknak ajánlott 
eredeti kézirat nyomán.

A műsort két szavalat tette változa
tossá : Grómer Mária egy Hviezdoslav 
költeményt adott elő nagy sikerrel, Hul- 
lay József pedig Mécs László „Rohanás 
a tavaszba” cimíi ismert versét inter
pretálta ügyesen.

A kitünően sikerült matiné megren
dezése és az összes előadott zeneszá- 
mok betanítása a gimnázium köztiszte
letben álló, kiválóan képzett ének- és 
zenetanárának : Lackner Lászlónak érde
me. aki nagy hozzáértéssel és páratlan 
ügyszeretettel végzi ezt a nehéz és nagy 
idégmunkával járó funkciót. A szülők és 
a nagyközönség elismerésének s hálájá
nak impozáns megnyilvánulása volt az 
a szűnni nem akaró taps, amely a min
den tekintetben mintaszerűen sikerült 
és városunk zenei életének kimélyitését 
s népszerűvé tételét nagyban előmozdí
tó matiné végeztével a szimpatikus 
zenetanárt körülvette.

Szép lenne, ha a diákok minél gyak
rabban bemutatnák az ügyüket szivén 
viselő közönségnek a zene terén elért 
előrehaladásuk eredményét. -  §—

Indiai levelek.
Névelemzés.

Nálunk neveknek rendesen nincsen sém
in: jelentőségük és öreg nyelvészek so
káig törik olykor a fejüket, hogy egy-egy 
városnév származására némi világot de
rítsenek. Nem igy van ez Indiában. Itt 
minden névnek van köznapi használatú 
jelentősége és bármelyik hindu azonnal 
meg is mondja, hogy neve mit jelent, 
avagy a városnak, ahol lakik, mi a je
lentése.

Kezdjük talán azon a kis községen, 
ahol nagy szénbányatelep, kokszolómű, 
villamoserőközpont és cementgyár sora
kozik egymás mellett és ahol én is la
kom, neve: Bhowra. Jelentése nagyon 
prózai. Egy bogárról kapta nevét, mely 
nyárutón kertekben puha televényes feke
te földben nálunk otthon is gyakran meg
megtalálható : ez a lótetü. Ősszel a kö
zerő hűvösebb idő elől itt tömegesen 
repültek este házunkba, menedéket ke
resve. És mikor inasom kiadla a ren
delkezést a söpörgető embernek az 
összetakaritásukra, tudtam meg, hogy a 
bogár neve, községünk nevével azonos.

F.gy másik község, mely engem köze
lebbről érdekel — ahol bauxitbánya 
üzemünk van — Lohardaga. A név két 
szóból van összevonva: lohar=vas, 
daga =  megjelöl. Szabadon fordítva : va
sat jelző hely, avagy : Vashely. És tény
leg, ősi vaskohászat nyomait mégis ta
láltam a környező hegyekben. Lohar
daga tehát a múltban vaskereskedelmi 
központ volt.

Még néhány név : Hazáribág sürü ős
erdő közepén fekvő nagy város, sellak- 
kereskedelmi központ. Az őserdő telve 
tigrissel, a város neve : Ezertigris. Kala- 
bág, nagy sóbánya és gipszkő fejtő 
üzem központja, lefordítva: Fekete tig
ris. Csatanagpúr egy nagy tartomány ne
ve. Elemezve : csota=kicsi, nag=kigyó, 
por otthon. Tehát kiskigyókotthona, pe
dig elég sok nagy kígyót is vertek 
agyon kertünkben, a kicsik mellett. Az 
a sok indiai helységnév, mely —púr 
vagy —poré végződésű, mind valamik
nek az otthonát, hazáját jelenti.

Lássunk egypár személynevet is. Sa- 
gor bábut, a bramin hivatalnokomat: 
Tenger urnák hívják. Norongi misztiri 
lakatos mester : Narancs ; fia Nagesár, 
ki szintén lakatos, már Kigyókirályfi 
névre hallgat, Kolahál a legügyesebb és 
legintelligensebb kulim, akit eddig lát
tam : Vásárizaj uevü. Hinduk leányaik
nak már kellemesebb hangzású nevet 
adnak. Az egyik kulinőt Csotkinak — Ki
csikének hívják, a másikat Sundorinak, 
kinek neve elég rövid, de magyarul 
mégis elég hosszú fogalmat érzé
keltet : Gyönyörűséges leányzó. Ez eset
ben a név viselője tényleg méltó erre 
az elnevezésre.

Hogy az előbb említés történt Sagor 
bábumról, egyben elmondom, hogy mi
lyen nagy gond aggasztja bús fejét. Van 
egy tizenkét éves hajadon leánya. Mint 
igazhitű bráminnak, már egy-két év 
előtt férjhez kellett volna adni leányát, 
de eddig nem akadt megfelelő vőle
gény. A helyzet ugyanis az, hogy Sagor 
bábu egy papnak másodszülött fia és

törvényeik értelmében ő csak magasabb 
fokon álló kasztbelihez, tehát aktív 
paphoz, vagy egy pap elsőszülött fiához 
adhatja leányát. Ilyet két év óta nem 
talált és a családban már arról suttog
nak, hogy a hajadonnak valami rejtett 
hibája van, azért nem találni hozzávaló 
férjet. Sagor bábu, mivel elfoglaltsága 
mellett férjkeresésre nem sok ideje ma
radt, rokonait bizta meg ezzel a nehéz 
bizalmi feladattal. Természetesen a jó 
rokonok pénz nélkül egy lépést sem 
tesznek. Átlag két hetenként jelentkezett 
Sagor bábu két napi szabadságért, hogy 
a vőlegényjelöltet megnézze. Eddig egyik 
sem nyerte meg tetszését. Az egyik 
fiatal gyerek még, a másik öreg, özvegy 
és szegény pap, a harmadik se Írni, se 
olvasni nem tud. A rokonok pedig to
vábbi pénzt pumpolnak tőle férjkere
sésre.

A sok szabadság már kezdett nyug
talanítani és megígértem neki, ha hamar 
nem talál férjnek megfelelő embert, a 
rendőrség tudomására hozom, hogy az 
alkirály rendelete ellenére, ki a férjhez- 
adási korhatárt 16 évben szabta meg, 
leányát 12 éves korában akarja házasí
tani. Egy héttel később 8 napi szabad
ságot kért esküvőre. Megkapta, de es
küvő nem volt, viszont újabb szabadsá
got sem mer azóta kérni,

Gedeon Tihamér.

Fehérváry István:

Az em berek uj h ivések  alatt.
Gond, baj hullik mindig a fejekre 
A mindennapi kenyér-gond mellett... 
Pihenni puhán, kéred szelíden 
És dunna-takaród másnak viszed.
Azt hiszed, a házad várad, trónod 
S bent ülnek mégis uj demagógok.
Azt hiszed, az ember, csak egy tudás,
Bár minden lépésben találsz Judást.
Ember vagy ! Nem kell már dajka-mese, 
Mégis hiszed, bár van néked eszed.
Azt hiszed, uj szóra kenyér fakad,
És igy csapod be mindig önmagad.
Eldobod e szép vasárnapodat,
Hogy láss uj életet, uj álmokat.
Hiszel Holnapot, boldog ujulást,
De nézd, sarkadban van az uj Júdás.
Azt mondod, néked nem kell már Krisztus 
És, hogy többet ér a földi virtus.
Azt hiszed, házadban várad, trónod,
De nézd, rajt-ülnek uj demagógok.

Régi magyar húsvéti szokások.
Egyes vidékek népének nagypénteki 
és nagyszombati mondókéi. — Mi a 

komálás és a mátkálás?
A keresztény nagyünnepek közül is 

kiemelkedik szépségével a husvét. Hogy
ne, hiszen a magunkbaszállás, a nagy
böjt elmélkedései után bekövetkezik a 
Nagyhét, amikor elfogódottan, mélysé
ges megrendüléssel éljük át Jézus urunk 
kínszenvedésének napját: a Nagypénte
ket és amikor a krisztusi tragédia fen
ségével a lelkűnkben készülünk a leg
csodálatosabb, a legujongóbb, a legvi
dámabb napokra: a Feltámadás ünne
pére. Megtöretett a teste, de Ő feltá
madott, miután szent vérével megvál
totta az emberiség bűneit, van-e ennél 
megrázóbb, pompázóbb ünnepsége a 
keresztény világnak ?

A bölcs, tiszta, hivő magyar nép mély
ségesen átérzi a Nagyhét és a Husvét 
minden fenségét és szépségét. Talán 
innen származtatjuk, hogy egyetlen nagy
ünnepre sem készül annyira a magyar 
nép, mint a husvétra és hogy egyetlen 
ünnephez sem fűződik annyi népszokás, 
mint a Feltámadás ünnepe előtt és után 
elkövetkező napokhoz. A Nagycsütörtök 
és Nagypéntek komor emlékeztető órái
ban, az átérzett krisztusi tragédia hatá
sa közben egy-egy ősi, kedves babona 
is felüti fejét. Az elkövetkező napok 
azután elhozzák a jókedvet i s : ahogyan 
a természet friss, zöld, zsenge levelek
kel, tavaszi pompával örül a megúju
lásnak, akként a nép kedve is vidámra 
fordul a megváltás tudatában. Ekkor 
következnek a kedves és szép népszo
kások, melyek szinte vidékenként vál
toznak s amelyeket mindenkor érdemes 
csokorba gyűjteni. Áll itt mutatóba né
hány belőlük az alábbiakban.

Mielőtt az egyes vidékek szokásait 
felemlegetnők, érdemes feljegyezni azt 
is, hogy a Husvét ünnep neve miből 
származik? Abból, hogy a nagyböjt be
fejezése után ekkor ettek a kereszté
nyek először húst (hűsvétel — Husvét.)

Már most lássunk néhányat a husvét- 
ünnep érdekesnél érdekesebb népszo
kásai közül. Olvasóinkat bizonyára ér
dekli ez, hogy más-más vidékeken mi
lyen mondókák, cselekedetek, szokások 
járják ilyenkor.

A nagyhét virágvasárnappal kezdődik, 
amikor barkát szentelnek. A néphit sze
rint, aki gerendája alatt szentelt barkát 
tart, annak házát nem érheti villámcsa
pás. Ezeknek a babonáknak legnagyobb 
része még a pogány korból maradt 
fenn. — Liptóban nagypénteken vir
radat előtt a beteg gyermeket a patak
ban megmosdatják, abban a hiedelem
ben, hogy akkor meggyógyul. Mosakod
nak a lányok is, mivel szépülni szeret
nének ; a lovakat és marhákat megfü- 
rösztik, hogy egészségesek maradjanak. 
Egyes vidékeken nagypénteken hajnal
ban, kezükben pálcával a házat körül
járják és kígyót, békát kergetnek e 
mondókával: „Patkányok, egerek, csó
tányok, poloskák oda menjetek, ahol 
füstös kéményt láttok..." Ezek után az 
ismert népdal is érthetővé válik:

Nagypénteken mossa holló a fiát,
Ez a világ kígyót-békát rámkiált.

Nagyszombaton, midőn a harangok 
ismét megszólalnak, a gyerekek csen
gővel, kolomppal szaladgálva kiabálják: 
„Kígyó-béka, kigyó-béka távozz a ház
tól !“ Valószinüleg a bűnöket értik a 
kigyók-békák alatt, melyeket elűzni kí
vánnak. Számos vidéken, igy Székely
földön húsvéti határjárást tartanak.

A székelyeknél régi szokás szerint 
husvét szombatnak estéjén a legények 
és fiatal házasok összegyűlnek, hogy a 
határt megkerüljék, a mezőre áldást és 
az égi csapások eltávozását kérjék. Mi
előtt elindulnának, vezetőket választanak, 
akik a menetre ügyelnek. A vezetők kö
zött különösen fontos szerepet visz a 
kém, kinek kötelessége a hibát elköve
tőkre vigyázni.

Ha esetleg észreveszi, hogy valaki il
letlenül viselkedik, jelentést tesz róla a 
következőképpen: Jelentem egész alá
zatossággal nemzetes főkirálybiró ur, 
hogy ez és ez öcsém, vagy bátyámuram, 
ezt meg ezt hibázta, tessék reá Ítéletet 
mondani... A bűnös pedig szigorú bün
tetésben részesül. A határjárás befeje
zése után a legények felállítják a hús
véti fát, vagyis minden legény színes 
szalagokkal, cifra papirosokkal feldíszí
tett fenyöfaágat tesz választottjának ka
pujába. Reggel azután megelevenedik a 
falu. Megbeszélik és megvitatják, ki 
kapta a legszebb fenyőágat és ugyan
csak szégyenkezik az a leány, kinek 
nincs virága.

A határkerülés kiegészítő része a di
dergés, mely szintén a határjárás befe
jezése után következik. Az ünnepség 
résztvevői különböző házak ablakai alá 
mennek és ott fázva, dideregve elmond
ják, hogy messze földről, idegen ország
ból érkeznek és bebocsátást kérnek.

Közben elmesélik a nép között tör
ténteket, megbeszélik a fiatalság kaland
jait. Mindezekért a „didergők" jutalom
ban részesülnek, borral, kaláccsal, pi
rostojással kínálják meg őket.

A legáltalánosabb szokás a húsvéti 
locsolás, amit a mátravidéki palócok 
„vizbehányó hétfő“-nek neveznek. A leg
több vidéken rendszerint már kora reg
gel, sőt hajnalban csapatonként elindul
nak a legények cigányszóval a leányos 
házakhoz. Szónokuk felköszönti a nagy 
ünnepet s azután igy beszél: „Hallottuk, 
jó uram, hogy a kegyelmetek virágos 
kertjében egy szép liliom virult, de 
amely kevéssel ezelőtt hervadásnak in
dult, mi azért eljöttünk, hogy a helyes 
virágot megöntözzük, amelyre is jó uram 
kegyelmetektől szabadságot kérünk." A 
gazda igy válaszol : „Szívesen köszönjük 
a nemes ifjúságnak virágunkról való 
megemlékezését, de úgy tartjuk, hogy 
elég frissen nő, azonban a virág amott 
van. És kezdődik az öntözködés.

A mátkálás és komálásnál ajándékot 
nyújtanak át e versikével:

Fő is aranyoztam,
Koma küdi komának 
Koma jót ad magánok.
Ha nem váltya magánok,
Kügye vissza Kománok."

Egyes helyeken igy szóinak :
Szüv tisztőli szüvet szüvbű,
Szüv küdi szüvet szüvbű,
Szüv fogaggya szűvbü szüvesen.

A versikék elmondása után a meg
tisztelt leány a felajánlott tojást kiveszi 
az ajándék kosárból és 2-őt ad helyette. 
Összecsókolódznak, benső barátságot fo
gadnak és kölcsönösen mátka vagy ko- 
mámasszonynak szólítják egymást.

*
Ilyen sok más kedves, színes, érdekes 

népszokás tarkítja a húsvéti napokat. 
Elteltükkel a nép felüdült lélekkel ké
szülődik a hosszú és nagy munkára, 
amely után már csak az uj kenyér és 
uj bor ünnepén pihen meg igazán.

Egy és más a 
húsvéti tojásról

Sok mindenfélét Írtak már össze a 
húsvéti tojásról, annak eredetéről és je
lentőségéről. Ezek között az Írások kö
zött persze sok a mese, a kitalálás ami
hez az igazságnak bizony igen kevés 
köze van.

Ilyen például az a többezeresztendős 
monda, amely arról regél, hogy a világ
hírű Nagy Sándor macedón fejedelem 
születése napján anyjának tyúkjai alatt 
piros tojásokat találtak. Ezzel akarták 
jelezni a felsőbb hatalmak, hogy vérben 
fog gázolni az a gyermek, aki akkor a 
világra jött. Hát ez mindenesetre igaz, 
hogy macedóniai Nagy Sándor idejében 
rengeteg ember vére öntözte a földet, 
hiszen ez a lángszerü hadvezér meghó
dította az akkor ismert világot (élt a 
Krisztus előtti 4-ik században), — de 
nehezen lehet elhinni azt az állítást, 
hogy ennek a nevezetes eseménynek az 
emlékére kezdtek az emberek egymás
nak piros tojást ajándékozni.

Sokkal hihetőbb és elfogadóbb az a 
magyarázat, mely szerint az első keresz
tények böjti szokásaiból eredt a húsvéti 
tojás. A régi keresztényeknél, mint is
meretes, a nagyböjt igen szigorú volt és 
még tojásnemüt sem vettek magukhoz. 
— Ezt a szokást olyan szigorúan 
megtartották, hogy a keresztény csalá
dok asztalán csak a nagyböjt után le
hetett tojást látni. Ennek pedig valószi
nüleg egészségügyi oka is volt. A gyom
rot a szigorú böjtölés után nem akarták 
egyszerre megterhelni nehezebb ételek
kel, azért ettek tojást, hogy ezáltal a 
gyomrot a nehezebb húsételekre előké
szítsék. Ezt a felfogást támogatja és 
megerősíti a régi római tálalási mód is, 
mely szerint minden étkezés tojással 
kezdődött, csak azután következett a fő
zelék, hús, végül az alma.

így lett aztán szokásos a tojásaján
dékozás mindjárt a feltámadás reggelén, 
mint első falat a hosszú böjt után. Már 
a régi egyházi szertartáskönyvekben is 
errjlitést tesznek a tojás húsvéti szente
léséről, jelezve azt, hogy a piros tojások 
az Üdvözítő föltámadására emlékeztet
nek bennünket.

Egyébként a tojásajándékozást meg
találjuk egyes pogánynépeknél is. A kí
naiaknál például igen érdekes története 
van a tojásadományozásnak. A kínaiak 
a természet éledésének, föltámadásának 
örömére ünnepet ültek. Ezen az ünne
pen, amely három napig tartott, szigo
rúan tilos volt tüzet rakni és azt, aki a 
tilalmat megszegte, kegyetlenül megbo
tozták. S minthogy tűz hiányában három 
napig mit sem főzhettek, kénytelenek 
voltak tojást enni, amit már előre meg
főztek maguknak.

Erről az ünnepről, melynek kinai 
nyelven „csieg-mieg" volt a neve, a ré
gi évkönyvek is említést tesznek.

Kedveskedésül aztán minden barátjá
nak ilyen kemény tojást küldött a kinai 
a tavasz ünnepére. S minthogy a kinai 
művészi hajlamú nép, lassanként általá
nos szokássá lett náluk a tojások héjá
nak megfestése, díszítése. Jelképeket és 
elmés közmondásokat festenek a tojás
héjra ! Ma is piros, kék vagy máskép 
tarka tojásokat váltanak egymással a 
kínaiak.

A keresztény világban a húsvéti tojás 
a föltámadást jelenti; a föltámadott 
Krisztusra emlékeztet bennünket, aki 
éppen úgy áttörte a halál korlátját, a 
sirt, mint ahogyan a kicsi madár áttöri 
a tojás kemény héjját, hogy életet kezdjen.
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Régi keresztény templomokban még 
láthatunk képeket és szobrokat, melyek 
a Üdvözítő föltámadását ábrázolják s 
ezeken a sir, melyből Jézus kiszállt, to- 
jásalaku.

M enekülés a Bűn elől.
Undok polip, csúf, ronda féreg, 
Élet-átok és Élet-méreg,
Ül csendesen és vár... egyre vár...

... És jönnek folyton. Ifjak, vének, 
Gazdag urak és bús szegények,
És egyre duzzad, nő az ár...

Őrjítő kacaj cseng az éjbe —
... S ők esnek, esnek le a mélybe,
Itt nincs megállás, nincs határ!

Bűn őfelsége igy akarja,
S egyre arat a polip karja,
S a Bün-tengerben nő az ár...

*
S én látom, nézem iszonyodva,
Ifjú lelkemben undorodva 
E szörnyű téboly-képeket

Óh Istenem, hát ez az Élet?
A Te Képed már semmivé lett?
Hát nem hisznek már Tégedet?

Oh, el innen, messze, messze,
Más terekre és más helyekre,
Hol Isten arca néz le rám,

Hol nincsen bűn, és nincsen átok 
Hol mindent hófehéren látok,
Hol bűnbánóan mellem verve,
Bűnt és nyomort elfeledve 
Istenhez küldöm hő imám...

Miskolc.
Klamarik Lóránt Endre.

VIII. oszt. gimn. tanuló.

Húsvéti tojás.
Irta: Kosáryné Réz Lola.

Akkoriban, réges-régen, az úgyneve
zett arany békeidőben persze nem az 
ötvenévesek házasodtak, hanem ha va
lakinek huszonnégyéves korára nem volt 
menyasszonya, fejcsóválva néztek utána 
a nagynénik meg egyéb jóakaratu úri 
asszonyságok. A mai nemzedék sóhajtva 
gondol vissza erre az időre s azt hiszi, 
akkor a templom kapujából mindenki 
egyenesen a saját emeletes villájába 
ment haza az esküvő után, azaz először 
Velencébe mentek nászúira, esetleg Szi
cíliába.

Pedig hát ... Itt van például egy hús
véti tojás a vitrinben. Ez is mesélhetne 
egyet-mást. Rózsaszín cukorból van, a 
tetején apró virágok, szinehagyott kes
keny selyemszalag van körülkötve rajta. 
Az egyik oldalon pici ablakocska: bele 
lehet kukucskálni. Odabent parányi zöld 
mezőn két fehér bárányka legelészik... 
Igazi álombirodalom.

*
*  *

Husvét hétfője volt és locsolni jöttek 
a gavallérok.

Irénke odatette a nagy tál tojást az 
asztalra, mellé a likőrös poharakat tál
cán és a diós meg mákoskiflit. Külön 
egy tál narancsot, meg vázában nehány 
kis csokor ibolyát. így várta a vendégeit.

Jöttek. A kövér, negyedik gimnazista 
Zsigától kezdve Bérezi bácsiig, aki ko
paszodott már és az ötvenötödik évét 
taposta, de husvét táján előkereste a 
régi szagosvizes üveget, amelyet valaha 
még az érdesanyja kötött be organtüllel, 
hogy azon keresztül öntözgesse a kis
asszonyokat.

Irénke állta a locsolást és mindenkit 
megajándékozott. Virág, tojás, sütemény, 
narancs úgy elfogyott egyszeriben, mintha 
ott sem lett volna.

Csak egy tojás maradt még a tálon... 
azt nem adta senkinek Irénke. Ez a 
kukucskáló tojás volt, rózsaszín cukor
ból, selyemszalaggal a derekán, olyan 
rózsaszín szalaggal, amilyen Irénke ru
hája volt.

De tizenegy óra felé még egy csen
getés hallatszott. Feszes atillában egy 
göndörhaju fiú kopogott be. Irénke arca 
elé kapta a két kezét. Aztán, illatos 
rózsavíztől lucskosan, odanyujtotta a 
cukortojást.

Gábor megnézte jobbról is, balról is.
— Ez nem olyan, Irénke, mint ami

lyent tavaly kaptam.
— Nem, — mondta Irénke.
— A többiek is másfélét kaptak?

— Igen, — mondta Irénke.
A fiú ránézett.
— Miért adja ezt éppen nekem?
— Kukkantson belé,— mondta Irénke 

és elfordult, mert nagyon égett az arca.
Gábor belekukkantott. Ott látta a zöld 

mezőcskét, a két kicsi báránykát. Ott 
látta az álombirodalmat...

— Köszönöm, Irénke, — mondta mély, 
meleg hangon. — Látom, választott. A 
két fehér báránykát választotta, nem a 
birkanyájat ... igaz?

— Igaz, — suttogta Irénke, de akkor 
már ott volt az arca a szoros zubbo
nyon, Gábor szive felöl.

*
* *

Egészen egyszerű magyarázat. Irénke 
Gábort választotta, aki múlt héten tette 
le az utolsó vizsgáját az erdészeti aka
démián és nem Somogyi urat, akinek 
annyi birkanyája volt, hogy nem tudta 
szerét-számát.

Gyűrűt váltottak. Aztán Gábor elin
dult állást keresni, — mert akkor sem 
árulták gyékényen az utcasarkon, — 
Irénke pedig nekilátott, hogy felkészül
jön az életre.

Mikor eljegyezték egymást, Irénke 17 
éves volt, Gábor pedig 21. Három esz
tendeig vártak egymásra. Akkor Gábor 
kapott állást és Irénke úgy érezte, hogy 
meg tud állni a kötelességeivel szemben.

Kivettek egy kis lakást, két szobács- 
ka meg egy konyha volt az egész, egy 
régi ház emeletén. Pékműhely fölött 
volt, igy remélték, hogy télen nem kell 
majd fűteni. Nyáron pedig majd sétál
nak, ha nagy lesz a meleg. Gábornak 
80 forint volt a fizetése. Ebből 30 volt 
a lakás, 50 maradt.

Mikor kijöttek a templomból karon
fogva — fehér ruha volt Irénkén és fá
tyolét a kis öccse vitte — ebéd volt a

Gáspár és Júlia.
(Kis történet egy nagy szerelemről.)

Száraz nyári este volt. A nap lebu
kott az alföldi falut körülvevő kicsiny 
buckák mögé. Közeledett a falu csend
jét hozó éj és a régi templom tornyá
ban felhangzott a kilenc órát jelző ha
rangszó.

A Nyfres felé vezető gyalogút hídjá
nak karfájára támaszkodva nagyon el
gondolkozott Gáspár, az özvegy tanitóné 
20 éves fia. Hajának gazdag fürtjei rá
estek magas homlokára és csillogó sze
mei ábrándozva néztek a kis patak esti 
tükrébe. Még egy negyedóra választotta 
el az édes találka percétől, de lelki 
szemével már ott látta maga mellett 
Júliát, a jegyző pirosajku leányát, akit 
oly végtelenül szeretett.

Gáspár még tiz éves sem volt, mikor 
apját elvesztette. Ott halt meg a sze
gény tanító, ahol annyit s olyan szíve
sen akart dolgozni, a tanitás házának 
padjai között. Tűz ütött ki a szerény 
falusi iskolában, a tanitó nagy nehézsé
gek után lassan kiadogatta az ablakon 
át mind, a megrémült rajkókat, de ő 
maga nem kerülte el a végzetet. A sok 
kis emberhajtás megmentése közben 
annyira befogták a lángok, hogy ször
nyű sebeibe másnapra belehalt, özve
gye csak nélkülözésekkel és sokszor 
koplalással tudta elérni, hogy nyomorult

szülői házban. A rokonok eljöttek mind 
és ajándékot hoztak. Irénke kapott egy 
ezüst teáskannát, két kávés készletet, 
három cukortartót és két faliórát. Min
dennek örült és szépen megköszönte. 
Aztán becsomagolták ládákba és koffe
rekbe, ami az övé volt és az esti vo
nattal elutaztak a kis lakásba, a pék
műhely fölé.

Másnap megkezdődött az uj élet. 
Irénke nem várta, hogy szobaleány jöj
jön be hozzá vagy autó várja a kapu 
előtt. Gábor elment a hivatalba, ő pedig 
kinyitotta az ablakokat, megvetette az 
ágyat, kisöpört és megfőzte az ebédet. 
És boldog volt. Énekelt hozzá.

Most méltóságos asszony Irénke. ösz- 
haju és tipegü járású. Gábor szikár, 
fehérszakállas öregur. Nyugdijából gyer
meke és unokái is kapnak egyet-mást. 
Az élet nem törte meg, ha volt is, amit 
nehéz elfelejteni. És húsvéthétfőjén, mi
kor Irénke elővette a vitrinből a régi 
kukucskálós tojást és megmutatta az 
unokáinak, megszólalt mély hangján :

— Add csak ide kicsit, szivem, hadd 
nézzek bele s lássam a pici mezőt a 
két fehér báránykával, olyan szép.

Az unoka sóhajtva panaszkodott ké
sőbb :

— Mert manapság, nagymama kérem, 
nem lehet házasodni. Mi az a 200 pen
gő ? Az állás sem biztos? Mindenki 
mondja, hogy be ne ugorjak valamikép
pen és nekem lesz is eszem ... meg kell 
gondolni nagyon.

Odakint a húsvéti harangok szóltak 
és friss rügyek zöldeltek a fákon, pedig 
hidegen fújt a szél. De azért a kis rü
gyek nem féltek tőle ... mosolyogtak és 
várták a napot.

nyugdijából egyetlen gyermekét, a te
hetséges Gáspárt a városi gimnázium
ban érettségi bizonyítványhoz juttassa. 
Sok gond, sok álmatlan éjszaka volt ára 
annak az eredménynek. De sikerült. És 
Gáspár már állami ösztöndíjjal tanult 
az orvosi egyetemen.

Az első év vizsgáit jól elvégezte és 
otthon olyan jó pihenni. Hiszen min
dennap, igy este kilenc után, láthatja 
Júliát, akinek képe még a diákszoba 
falán is mindig feje fölött lógott s aki 
ösztökélte a tanulásban is.

... Mindjárt feltűnt Gáspárnak, hogy 
Júlia szomorúan, kisirt szemekkel jött 
a találkára. — Havas arcát belepte a 
keserűség leple és gömbölyű melle iz
gatottan zihált a gyolcsingecske alatt.

Alig tudott Júlia szóhoz jutni. Fájda
lom fojtogatta torkát s remegő hangon 
szólalt meg:

— Gazsikám, nagyon büntet minket 
az Isten ! Nem engedi, hogy szeressük 
egymást! Azt hiszem, hogy ma fogsz 
megcsókolni utoljára...

Gáspár ereiben megfagyott a vér. 
Nem gondolt még soha arra, hogy Júliát 
valaki elvehesse tőle. Kábultan, meg
merevedve hallgatta a leány szavalt.

— Tudod, hogy anyám beteg volt. 
Minden félretett pénzünket megette a 
doktor meg a patika és legutóbb már 
csak úgy tudtuk anyánkat elküldeni a 
Tátrába, hogy pénzt vettünk fel a házra.

Most a bank árveréssel fenyeget. Va
csoránál mondta apám, hogy egy mód 
van csak a megmentésünkre. Férjhez kell 
mennem Zagyi Jánoshoz, a gazdag do
hánytermelőhöz, aki húsz évvel idősebb 
nálam, de nagyon gazdag és bolondul 
utánam...

Júlia ajkán elhalt a beszéd. Forró 
könnye végigcsurgott az arcán. Soha 
nem érzett fájdalom marta szivét és 
érezte, hogy egyik percről a másikra 
megszűnt gyermek lenni. Eltűntek az 
ifjúság mámoros pillanatai és komoly, 
nagy feladatok előtt álló emberré vál
tozott, akinek egy egész családot kell 
megmenteni és uj életre kelteni.

Gáspár maga elé bámult és hallga
tott. Nem szólhatott ő egy szót sem. 
Szegény volt, mint a templom egere és 
öt hosszú esztendő választotta el még 
az orvosi oklevéltől. Tehetetlenül, meg
futamodva kellett néznie, hogy a lány 
megfordult, visszaindult a faluba és 
magával vitt mindent, ami a fiú számára 
szépséget, értelmet, életet jelentett. El
vétetett tőié minden reménysége és még 
a lány által említett utolsó csókra sem 
adott időt a kegyetlen sors...

*
...Húsz esztendő telt el azóta. Ezalatt 

Gáspárból híres, keresett orvostanár 
lett. Nagy kórház élén áll, hetenkint egy 
órát magánrendelőjében is fogad és 
külföldről is tömegesen hozzák házába 
a betegeket, akik gyógyulást várnak a 
kitűnő sebész kezétől.

Szülőfalujába csak nagyritkán jut el. 
De mit is keresne ő ott? Hiszen any
ját magával vitte a fővárosba, a galamb
ősz asszony most kényelemben és ki- 
bőjtölt nyugodtságában nézi jó fia si
kereit. Évente csak egyszer mennek le 
Bérezésre, akkor is csak azért, hogy 
meglátogassák a szegény tanitó sírját 
és letegyenek egy pár szál virágot an
nak az uj iskolának az emléktáblájára, 
amelyet Gáspár építtetett apja emléké
re, az ócska, régi iskola helyére.

De asszonyt nem vett maga mellé 
Gáspár és nem is fog megnősülni soha. 
Pedig repülnek az évek és halántékán 
ott csillog már a közeledő alkony ezüst
je. De részére mindent, ami asszonnyal 
összefügg, egy régi kép jelent. Egy 17 
esztendős, mosolygó leány képe, melyet 
valamikor szeretettel simogatott...

Júliábói meg derék parasztasszony 
lett. Kövér, elhízott, zsirosarcu falusi 
asszony. Ruhát mos, dohányt szárit, 
ebédet főz és gyerekeket szül. ügy 
látja mindenki, hogy megelégedett sor
sával és jól megfér 20 évvel idősebb 
ura mellett.

De reggelenkint, mikor a ház népe 
még alszik és a gazdag dohányosné 
leül a háromlábú kerekszékre, hogy a 
tehenet megfejje, — az öregedő paraszt
asszonyból megint a régi, tiszta Júlia 
képe tárul elő. Csillogó hintáján vissza
tér a múlt, vele egy fiatal orvosnöven
dék álmodozó tekintete. Felzokog a sok 
szép régi emlék és az asszony két mult- 
banéző szeméből drága gyöngyökként 
peregnek a vigasztaló könnyek az éle
tet adó friss meleg tejbe...

Balta Sándor.

Előadás. A kereskedő és magánal
kalmazottak egységes szövetsége helyi 
csoportjának előadás sorozatában Bloch 
Oszkár volt az előadó, aki folyó április 
hó 11-én a „Betétről" tartott előadásá- 
sában tájékoztatta a hallgatóságot a 
bankbetétekről. — Az előadónak értékes 
előadásárt Klein István elnök mondott 
köszönetét. Az előadást a szép számmal 
megjelent tagok nagy érdeklődéssel hall
gatták végig.

Az iskolákban tilos a kereskedés.
Február hó elején léptek életbe az uj 
iskolai törvények, melyekkel érvényüket 
vesztették az 1905 bő! származó régi 
előírások. Az uj törvény különösen fon
tos előírásokat tartalmaz a tanerőknek 
a tanulók részére történő könyvek, fü
zetek és tanszerek bevásárlásáról. — 
Ezen előírásokban bennfogialtatik, hogy 
sem az iskolaigazgatóknak, sem a ta
nároknak és tanítóknak nincs megen
gedve, hogy a tanulóknak könyveket, 
könyveket, rajz- és Írószereket, avagy 
bárminemű Íróeszközöket árusítsanak, 
sem pedig, hogy ezek eladásával fog
lalkozó egyes kereskedőket ajánljanak, 
avagy könyvkereskedőktől ajándékot, 
hirlapolvasást vagy egyéb kedvezmé
nyeket elfogadjanak.

Ö N T U D A T .
Lehet: jobb volna, ha veletek maradnék, 
de útra serkent szunnyadozó vágyam.
Kell: hogy az Igazságot megtaláljam !

Talán : tudnék is közietek könnyen élni, 
ha nem látnám milyen sokan vagyunk még, 
kiket elnyeléssel fenyeget az éhség.

Jól tudom, nem is leszek olyan egyedül, 
mint ahogy most érzem magam köztetek. 
Megacélozódott izmaimmal — ne féljetek —

kiiudom vágni magam a sötétségből, 
bár visszahúznak, kik még nem értik ; 
nekem elől kell járnom. Balgán féltik,

hogy nem húll rájuk a lámpásom fénye, 
pedig azért futok előre és tartom 
fel a magasba, vezérlő-lámpásom ;

hadd lássák meg végre az igazi utat, 
mely mindnyájunk céljához elvezet minket;
— Kiemelni a nyomorból testvéreinket —

VIRÁGH LÁSZLÓ.
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H ÍR E K
Újságot olvasok

5 a betürengetegben sok-sok furcsaság
ölük szemembe.

Olvasom, hogy a londoni divat minden 
kozmetikának, Arden, Hudnut s egyéb 
készítménynek, sőt — rémisztő - -  még az 
]oyszerű rizspor használatnak is hadat 
üzeni s a természetes arcszin, a festetten 
r'rc mellett foglalt a leghatározottabban 
állást.

Nos, csak semmi ijedelem, Hölgyeim! 
£z divatként soha sem honosodik meg, 
míg a férfiszemeknek kedvesebb a disz
krétén színezett, puderozott s ezzel szép
pé, vagy szebbé tett nöiarc, mint a máj- 
foltos, mitesszeres, bibircsókos, szarkalá
bas sőt ráncos ábrázat.

*

Olvasom, hogy egy legújabb törvény- 
javaslat szerint szülésznők csakis közép
iskolái érettségi vizsgát tett és kétéves 
szülészeti klinikát végzett hölgyek lehetnek.

Szép! Nagyon helyes, de, vájjon, a 
mindinkább elharapódzott Egyke mellett 
nem lesz-e a szülész ségnél egyéb apró- 
cseprő, de jóljövedelmezö foglalkozásuk 
is ezeknek a valóban tudóssá kinevelt ja
vasasszonyoknak ? *

Olvasom, hogy Bécsben egy nem kö
zönséges válóperrel foglalkozott az egyik 
bíróság. Rückdorf Frigyes földbirtokos 
hűtlen elhagyás címén azért adott be 
válókeresetet neje ellen, meri az csak nap
pal volt nála s este pedig mindig haza
ment szüleihez. A nő azzal védekezik, 
hogy férje a háborúból arcbőr nélkül tért 
haza s e miatt tőle, akit azelőtt szeretett, 
elidegenedett, de nappal azért mindig fér
jénél volt.

Különös eset s önként merül fel a kér
dés, vájjon hűtlen elhagyás-e ez? És ha 
a nő nem nappal, hanem éjjel tartózko
dik férjénél s igy annak elcsufiiott arcát 
nem láthatta volna, vájjon elidegenedett 
volna-e tőle?

Ebben a fagyos, havas, husvétot hozó 
áprilisban sok mindent is olvashat az
ember. ^

sJ7\rgU.S.

Boldogságteljes, békességes 
és élőhites, kellemes húsvéti 
ün nepeket  az Olvasónak!

Ünnepi evang. istentiszteletek sor
rendje. Nagypénteken d. e. 10 órai 
istentiszteleten passiót olvas és prédi
kál Baráth Károly lelkész, az istentisz
telet tel  kapcsolatosan az Ur szent va
c s o r á j á t  kiszolgáltatják Baráth Károiy 
l e ikész  és Matheidesz István segédlel
kész .  Délután 2 órakor könyörgés. — 
H u s v é t  első ünnepén d. e. 10 órai isten
t i s z t e l e t e n  prédikál Baráth Károly lel
kész ,  istentisztelet után Urvacsoraosztás, 
d. u.  2  órai istentiszteleten prédikál 
M a t h e i d e s z  István s. lelkész. — Husvét 
hé t fő j én  d. e. 10 órakor istentisztelet, 
d é l u t á n  2 órakor könyörgés.

A zsidó husvét április hó 16-án 
k e z d ő d i k  és nyolc napig tart. A zsidó 
n é p  nemzeti megalakulásának nagy mo
m e n t u m á t  idézi emlékezetbe. Az Egyp- 
t o m b ó l  t ö r t é n t  csodás megmenekülést, a 
s z o l g a b i l i n c s e k  lerázását és a szabad
s á g n a k  elnyerését ünnepük. Az ünnep 
j e l k é p e  a pászka, a kovásztalan kenyér. 
Az e l s ő  két nap és az utolsó két nap 
f ő ü n n e p .  A közbeeső napok félünnepek.

Postaszolgálat a húsvéti ünnepek 
alatt. Szombaton, április 16-án postán 
a szolgálat 15 órakor végződik, távirda 
és telefonnál a szolgálat normális. — 
Hétfőn ,  április 18-án a posta, távirda 
és telefonszolgálat mint ünnepnap. Pénz- 
fe lvé tel i  osztálynál a szolgálat 8—11-ig, 
levél -  és csomagfeladásnál pedig 8—12 
órá ig ,  távirda és telefonnál 8—19 óráig 
tart .  — A telefon előfizetők részére a 
telefonszolgálat állandó, tehát éjjel is.

Érettségi vizsgák Rimaszombatban. 
Az érettségi szóbeli vizsgák május hó 
27-én reggel kezdődnek a rimaszombati 
á l l ami  reálgimnáziumban és pedig a 
sz'ovák tagozaton s tartanak május hó 
31-én délig bezárólag, a magyar tago
l t o n  május hó 31-én délutántól junius 
2'ig fognak tartani a szóbeli vizsgála- 
t°k. Az iskolaügyi kormányt mindkét 
fagozat vizsgálatain „Hornyák Miklós 
Ipolysági gimnáziumi igazgató fogja kép
viselni. Az Írásbeli érettségi vizsgák ter- 
rotnusát erideig még nem tűzték ki.

Házasság. Reinitz Ella (Rimaszombat) 
és dr. Moskovits Jenő (Nagymihály) fo
lyó április hó 10-én házasságot kötöt
tek. (M. k. é. h.)

Esküvő. Pohl Ili (Rozsnyó) és Bázdr 
Elemér oki. mérnök (Budapest) husvét 
vasárnapján déli 11 órakor tartják Buda
pesten, a Nagyboldogasszony-uti Laza- 
rista Atyák kápolnájában esküvőjüket.

Uj ügyvéd. Dr. Ragályi Antal (Rima 
szombat) a prágai ügyvédvizsgáló bi
zottság előtt az ügyvédi vizsgát sikerrel 
letette.

Bodon Aladár györkei lelkész. A
Kassa melletti györkei református egy
házközség a Szobonya István volt espe
res nyugalombavonulásával megürese
dett lelkészi állásra a múlt vasárnapon, 
a gyülekezet teljes egyhangúságával 
Bodon Aladárt, a rimaszombati refor
mátus egyház közbecsülésben álló, ki
váló segédlelkészét választotta meg. Bo
don Aladár rokonszenves egyéniségével, 
értékes kulturális munkásságával az 
egész város magyarságának szeretetét 
kiérdemelte s távozásával érezhető űrt 
hagy maga után. Az egyik legjobb ja- 
vadalmazásu lelkészi állásra megválasz
tott lelkész távozását mindenki őszintén 
fájlalja s a legjobbakat kívánja életpá
lyájához és ezzel az őszinte kivánsággal 
veszünk mi is búcsút ékestollu, kedves 
munkatársunktól.

Hatósági közlemény. A városi jegy
zői hivatal felhívja mindazon helybeli 
lakosokat, nemre való tekintet nélkül, 
akik 18-ik életévüket már betöltötték 
de 23-ik életévüket még nem tői 
tötték be, hogy a véderőnevelés cél
jából való összeírásuk végett a város 
háza 12. számú hivatalos helyiségében 
folyó hó 20-tól 23-ig a hivatalos órák 
alatt személyes felelősség terhe alatt 
jelentkezzenek.

A rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság legközelebbi előadó 
estje április 21-én, csütörtökön este fél 
9 órai kezdettel lesz megtartva a rima- 
szombati Társaskör nagytermében, mely 
alkalommal Révész Hugó főállatorvos 
fog felolvasni: „Lélekelemzés" címen. 
Belépődíj nincs, önkéntes adományokat 
a költségek fedezésére köszönettel fo
gadnak.

Isonzói emlékek cimen Gross Jenő 
volt százados folyó hó 7-én a helybeli 
községi közművelődési bizottság rende
zésében sikerült előadást tartott a Tár
saskör nagytermében. — Az előadást 
Gross Jenő folyó hó 28 án esti 8 óra
kor a Társaskör nagytermében meg
ismétli.

A Református Ifjúság Műkedvelő 
Gárdája Zilahy Lajos „Süt a nap" c. 
szinmüvét április hó 19 én, kedden 
este nyolc órai kezdettel tetszéssze
rinti beléptidij mellett a Polgárikör
ben megismétli.

Budapesti nemzetközi vásár ked
vezményei. A budapesti nemzetközi vá
sár alkalmából folyó hó 19-től—május 
hó 9 ig vizűm nélkül, jelentős viteldij- 
kedvezménnyel lehet Magyarországra 
utazni. — Kedvezmények érvényesek vas
úton, autón, motorkerékpáron vagy más 
egyéb közúti járművön. — Igazolványok 
beszerezhetők : Dickmann Dezsőnél Ri
maszombat Gömöri-utca.

♦Szlovák szini műkedvelők versenye 
Rimaszombatban. A „Rimavan" szini- 
egyesület Rimaszombatban és a szlovák 
szini műkedvelők turócszentmártoni köz
pontja, a járási szlovák közművelődési 
testület, Rimaszombat város, az itteni 9. 
határzászlóalj parancsnoksága, a hely
beli szlovák községi közművelődési bi
zottság, Rimakokova, Klenóc, Tiszolc, 
Nyustya községek tanácsának védnök
sége alatt f. hó 23 és 24-én este 8 órai 
kezdettel a Tátra-szálló nagytermében, a 
csehszlovák köztársaság megalapítása 
20 ik évfordulójának ünnepi keretében 
IV-ik járási jubileumi szini műkedvelők 
versenyét rendezi meg, a szlovák mű
kedvelők turócszentmártoni központja, a 
rimaszombati járási képviselőtestület, a 
Szlovenszká Liga és Matica, dr. Mráz 
Gallusz kórházigazgató, a „Rimavan" 
egyesület és jubileumi dijaiért. A verse
nyen résztvesz a rimaszombati járásból 
7 műkedvelő egyesület: Tiszolc, Nyus
tya, Szikla, Ujantalvölgy, Rimakokova 2 
egyesület és Rimaszombat. Beléptidij I. 
hely 6, II. hely 4 K5. Állóhely 2 K5. Je 
gyek elővételben a könyvnyomda rés* 
vénytársaság üzletében (Tompatér) vált
hatók.

Társadalmi naptár.
Április 18. Táncmulatság a Polgárikör

ben. Kezdete este 9 órakor.
Április 21-én a Rimaszombati Társaskör 

nagytermében Révész Hugó főállat
orvos „lélekelemzés" cimen tart fel
olvasást.

Április 23-án este 8 órakor a Polgári
körben „Lutherános" vacsora a „Pó- 
kainé" színdarab szereplőinek rész
vételével a Lutherkör rendezésében.

Május 7. és 8 -án a Mária-kongregáció 
nagyszabású előadása.

Május 7. és 8 -án a Mária kongregáció 
nagyszabású előadása a kát. olvasó- 
egyletben.

A rimaszombati hősök emlékművé
re ez évi április hó 3 iki kimutatásunk 
óta a következő újabb önkéntes adomá
nyok folytak be a Rimaszombati Bank
hoz : Rimaszombati Kálvinkor KS 50.—
B. S........................................... 50.—
Kálosi G yörgy ........................ jj 20.—
Baráth K áro ly ........................ yy 2 0 .-
Dr. Sigmund József . . . . yy 20.—
Horváth Zoltán........................ 2 0 -
Mares János............................ 20.—
Szűcs G y ö rg y ....................... yy 10.—
Sztolár D e z s ő ................... 20.—
Czelder S a m u ................... 20.—
Juraskó Aranka. . , . . yy 20.—
Dr. L..................................... 50.—
Legifj. Rábely Miklós . . yy 20 —
Dr. Weinberger Rezső . . yy 50 —
Varga Etta és Lenke . . yy 30 —
Fábián Vilmos................... 10.—
Dr. Reinitz Vilmos . . . 100.—
Szombathy Viktor, Komárom 30 —
Sóldos Árpád, Runya . . yy 50.—
Engel Z o l t á n ................... 50 —
Rakottyay Lenke . . . . yy 10-
Korcsolyázó egyesület . . yy 500 —
Schreiber József . . . . 100 —
Steiner Félix . , . . . 5 0 -
Horowitz Béla . . . . , 50 —
Dr. Eszenyi Gyula . . . yy 50 —
Konyha B é l a ................... 20.—
Remenyik István . . . . yy 30 —
Gömöry Arnold . , . . yy 25.—
Runyay G y u la ................... 20 —
Bálint E n d r e ................... 10 —
Loysch Ödön, Késmárk 100 —
Blumenthal Árpád, Rozsnyó • yy 50 —
Dr. Klein Sámuel . . . 4 0 .-
Lévai Jenő, Dobsina . . . • yy 25.—
Gazda P á l ....................... 30.—
Bálint T iv a d a r ................... 10.—
Róm. kath. olvasóegylet . • yy 462.20

Összesen . Ké 2242.20
Az eddig adományozott ősz-

szegek a „Gömör" ápr. 3-ik
kimutatása szerint . . . . Ke 4708.—
Az önkéntes adományok vég

összege ............................ K5 6950.20
A jószivü adakozóknak hálás köszönetét 
fejezi ki az emlékbizottság. Külön kö
szönetét mondanak Langer Béla urnák, 
aki saját autóján az emlékbizottság egyes 
tagjait a szepességi szobor-tanulmány- 
utra vitte el.

„Babért a múltnak I Ha minden le
velére egy hős nevét Írjuk, nem koszorú: 
de erdő lesz a neve." Jön a husvét ma
gasztos ünnepe ! Jó emberek, ha ünnep- 
léstek békés, csendes lészen, gondolja
tok a hősök emlékére és hozzátok meg 
azon anyagi áldozatot, melyet meghozni 
képesek vagytok. Álljon az emlékmű 
Rimaszombat főterén, hirdetve a késői 
utódoknak, hogy a kortársak hálásak és 
kegyeletesek voltak !

Német tannyelvű polgári leányis
kola és ugyancsak német tannyelvű 
egyéves női kereskedelmi tanfolyam 
Sp. Nová Vesen (Iglón). A polgári is
kola internátussal van egybekötve. A 
tartásdij havi 300 korona. Kitűnő ellá
tás, gondos nevelés és felügyelet. — A 
kereskedelmi tanfolyamot látogató nö
vendékek megbízható magánházakban 
havi 350 koronától feljebb ugyancsak 
gondos felügyeletben és elsőrendű ellá
tásban részesülnek. Felvétetnek nővén 
dékek felekezeti különbség nélkül. — 
Prospektussal és mindennemű felvilá
gosítással mindenkor szívesen szolgál 
az evang. Polgári Leányiskola Igazgató
sága, SpiSká Nová Vés (lgló).

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Gömöri húsvéti népszokások a rá
dióban. Csizy Kálmán lekenyei igazg. 
tanító a rádió felkérésére a gömöri hús
véti népszokásokat összegyűjtve, azokat 
hangjáték alakjában feldolgozta s ennek 
közvetítése Lekenyéről folyó hó 18-án,

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 16-17-én 
a cári udvarban valóban megtörtént tragi
kus szerelmi regény bécsi nagyfilmben :

Maria Walewska
Olga Gechová, Maria Andergast, P. Pe- 

tersen. Orosz zene.

Hétfőn, április 18-án gyönyörű nagysikerű 
társadalmi film :

A 16 éves Irena
L. Dagover, S. Petrs, G. Katt, Schönböck.

Szerdán, április 20-án kitűnő nagysikerű 
amerikai fimsláger:

A fehér asszony
Ch. Laughton, Carola Lombard, K. Taylor.

Csütörtökön, április 21-én németül beszélő 
vígjáték :

Májusi szerelem

husvét másodnapján d. u. 5 óra 35 per
ces kezdettel fog megtörténni a kassai 
és besztercebányai adókon, amire felhív
juk olvasóközönségünk szives figyelmét.

Meghalt a templomban. Tragikus 
haláleset történt nagypénteken délelőtt 
a helybeli ág. hitv. evangélikus temp
lomban tartott istentiszteleten. Majoros 
János volt fodrásziparos polgártársunk 
neje szül. Hank Julianna az istentisztelet 
alatt hirtelen rosszul lett s az előhívott 
Dr. Zeidner Győző orvos az élesztési 
kísérletek megtörténte dacára már csak 
a beállott halált konstatálhatta. A tragi
kus halálesettel megzavart istentisztelet
ről a szivszélhüdésben elhunyt nő holt
testét lakására szállították s husvétva- 
sárnap délután temetik. A tragikus ha
láleset városszerte megdöbbenést és a 
váratlanul hirtelen gyászba borultak 
iránt őszinte részvétet keltett.

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

Autószerencsétlenség. Lapzárta után 
értesülünk arról az autószerencsétlen
ségről, mely Nagycsütörtökön este hét 
óra tájban Rimaráhó közelében történt, 
Klein József rimaszombati szikvizgyáros 
és teherautófuvaros több itteni vásáros
sal és nagymennyiségű portékával meg
rakott teherautójával a Nyustyán aznap 
megtartott országos vásárról hazafelé 
igyekezett. Mikor a teherautó a Rima
ráhó előtti emelkedéshez ért, egy állí
tólag rozsnyói gyolcsost és áruját szál
lító teherautó soffőrje a Klein József 
kocsiját előzni akarván, azt mellőzte is, 
eközben azonban a Klein-autóba akasz- 
kodva, azt oly erővel lökte az utat 
szegélyző vaskorlátnak, hogy azt be
törve, Klein József kocsija utasaival és 
a portékával az utmenti, 3—4 méter 
mély árokba fordult, miközben Periin 
Mihály mag-árus oldalbordáját törte, a 
többi utasnak, szerencsére, nagyobb 
baja nem esett, a teherautó azonban 
alaposan megsérült. A rozsnyói teher
autó és utasai a szerencsétlenség he
lyén visszamaradtak az ügy bűnügyi 
kivizsgálásáig, melyet a csendőrség pén
teken meg is ejtett. Klein József teher
autója pénteken délben összeroncsoltan 
még az árokban volt. Periin Mihály a 
helybeli kórházban fekszik.

A rimaszécsi országos vásár folyó 
április hó 25-én (hétfőn) lesz megtart
va, melyre mindenféle hasznos állat 
felhajtható.

Áprilisi hó. A sarki levegő beáram
lásával hideggé vált tavasz virágvasár
napra virradóra teljesen télire fordult: 
hólepel födte a földet és a közeli he
gyek többcentiméter vastag hósapkát öl
töttek.

Erdélyi óriás kerti eper (soiitair-tö- 
vek) mostani ültetésre 30 fillér
jével kaphatók FÉNYES SÁNDOR- 
nál Rimaszombat, Forgách-u. 23.

Filmszínház. Folyó hó 16-17-én 
„Maria Walewska" cimű német nyelvű 
film nyitja meg a húsvéti hét műsorát. 
Marja kalandos körülmények között 
megismerkedik Oginsky hadnaggyal, aki 
el is akarja venni, de Marját Walewszky
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grófhoz kényszerítik. Házaséletük sze
rencsétlen s amidőn a grófot meggyil- 
va találják, a gyanú Marja ellen hárul. 
A veszedelmes szituációban azonban 
beleszól Marja kisleánya Satja. Fősze
replők; Peter Petersen, Maria Ander- 
gast, Olga Csehova stb.

Folyó hó 18-án „A 16 éves Irma" c. 
német nyelvű film kerül színre. A szer
ző uj családi háromszöget állít fel e 
filmben : a csitri, a mama és nagymama. 
Mosoly és könnyek közt fejtegeti a ké
nyes témát: hogyan érik nővé a 16 
éves kislány. Hogyan vergődik ábránd 
és valóság között. A főszerepet játszák: 
Lil Dagover, S. Petes, G. Katt és K 
Schönböck.

Folyó hó 20-án „A fehér asszony" c. 
amerikai izgalmas trópusi film kerül 
lepergésre, a melyben Charles Langhtou 
mint folyamkirály személyesül' meg a 
szegény sorsból felvergődött amerikai 
emberi vadállatot, pénz- és asszony
ragadozót. Carola Lombard az „úszó 
palota" fehérasszonya képezi a dzsun
gel fénypontját mesés megjelenésével.

Folyó hó 21-én újból német nyelvű 
film kerül műsorra „Májusi szerelem" 
cim alatt. Báró kisasszony és kerék
gyártó fia között szerelem indul. A sors 
elválasztja őket s intrikus kezek még 
jobban elmérgesitik a helyzetet. Évek 
múltán csodálatos véletlenek más irányt 
adnak a szerelmi regény folytatásának, 
mely újabb rügyeket fakaszt a májusi 
szerelemben.

Dolgoznak a lótolvajok. Mede János 
Jakab egyházasbásti gazda bezárt kam
rájából a napokban ismeretlen tette
sek elloptak egy lószerszámot és lópok
rócot, amihez rövid idő múlva egy pár 
lovat is szereztek és pedig Tóth János 
Deme óbásti gazda istállójából. A lótol
vajok ezután már lóháton tették meg az 
utat Hidegkút községbe, ahol ugyancsak 
ellátogattak Pál Géza Makó istállójába, 
ahonnan szintén két csikót hajtottak el. 
A károsultak feljelentésére a csendőrség 
azonnal hozzálátott a nyomozáshoz és 
sikerült is annyit megállapítani, hogy a 
vakmerő lókötők a magyarországi Mesz- 
szelátó-puszta irányában lépték át a ha
tárt. A nyomozásba most a magyar 
csendőrség is bekapcsolódott.

Uj házak adómentességének elvesz
tése. A meghosszabbított 25 esztendei 
adómentesség jár oly uj házak számára, 
amelyekben kislakások vannak. A kis
lakások összesen kétharmadrészét ké
pezhetik a lakott területnek. Kislaká
sok azok, amelyeknek lakfelülete nem 
haladja meg a 80 négyzetmétert, illető
leg kisüzemnél a 36 négyzetmétert. Kis
üzemnek tekintik azt, ha az iparos ma
ga dolgozik és az illető házban lakás
sal bir. Ezért az engedélyezett adómen
tesség után tilos olyan építkezéseket 
keresztülvinni, amelyek átépítése vagy 
két lakás egyesítése utján egy lakást 
80 négyzetméternél, illetőleg egy üzem
helyiséget 36 négyzetméternél nagyobbá 
alakítanak. Tilos lakáscélokra szolgáló 
helyiségek bérbeadása ügyvédek, orvo
sok vagy irodák céljaira, vagy 36 négy
zetmétert meghaladó üzemi helyiségek 
bérbeadása oly iparosoknak, akik nem 
az illető házban laknak. Ha a háziúr 
ezt a tilalmat megszegi, akkor utólag 
elveszti az adómentességet, A leggya
koribb eset az adómentesség megszün
tetésére az, amikor egy lakó két egész 
kislakást, vagy egy iparos két kisüze
met egyedül használ, itt az adómentes
ség elvesztésére már elegendő a tény, 
tekintet nélkül arra a körülményre, 
vájjon a két lakás kifelé külön áll. A 
háziúr kötelessége, hogy tizennégy na
pon belül jelentsen be minden olyan 
körülményt, amely az adómentesség 
megszűnését indokolja, ellenkező eset
ben bírság vár reá.

Brutális merénylet. Béres Román, 
méhii igazgató-tanitó a múlt hét egyik 
napján este arra lett figyelmes, hogy 
egy ismeretlen egyén járkál az ud
varán. Villanylámpájával a bujkáló alak 
felé közeledett és sikerült megállapíta
nia, hogy az ismeretlen egyén egyik 
régi haragosával, Kis Antal asztalos se
géddel azonos. Mielőtt felelősségre von
hatta volna, az asztalossegéd kiütötte a 
tanító kezéből a zseblámpát, majd rá
vetette magát és fojtogatni és ütlegelni 
kezdte, öklével hatalmas ütéseket mérve 
a meglepetéstől felocsúdni alig tudó 
ember szeme közé, agyonütéssel fenye
getve azt. A dulakodás közben a tanító

egyik ujját is összeharapta, valamint 
nyakán és arcán mély karmolásokat hú
zott éles körmeivel, úgy hogy mikor a 
családtagok a dulakodás zajára kisza
ladtak az udvarra, Béres Román már 
számtalan sebből vérzett. Azonnal be
szállították első segélyre Dr. Rottmann 
tornaijai orvoshoz, akinek utasítására a 
rimaszombati országos kórházba vitték 
további kezelésre. A merénylő asztalos 
legényt a csendőrség letartóztatta és át
adta a bíróságnak.

Gyermekhuilát kapartak ki a ku
tyák. A gömörmegyei Fazekaszsaluzsány 
község határában egy erősen oszlásnak 
indult csecsemőhullát kapartak ki hét 
főn a községi biró kutyái. A leletről 
értesített csendőrök azonnal megjelen
tek a helyszínen és megállapították, 
hogy a parányi gyermektest körülbelül 
négy hete feküdt a földben elásva 
mintegy 30 centiméternyi mélységben, 
úgy hogy a kutyák könnyen kiáshatták. 
A hulla rongyokba csavarva és egy 
cipődobozba volt elhelyezve. A csend
őrök rövid kutatás után a csecsemő 
anyját is kinyomozták egy susányi ha
jadon személyében, akit letartóztattak 
és beszállították a rimaszombati kerü
leti b'róság fogházába. — A hullalelet 
ügyében a hivatalos eljárás megindult.

Lókötők dolgoztak Kerekgedén. 
Virók István kerekgedei gazdálkodó is
tállójából a múlt napokban éjnek idején 
ismeretlen tettesek egy pár lovat hajtot
tak el 7000 korona értékben. A károsult 
gazda még idejében fedezte föl a lopást 
és a községi éjjeli őr útbaigazítása alap
ján utánaeredt a lókötőknek, akik Al- 
mágynak vették utjokat, majd ott átlép
ve a határt, Eger felé tartottak. Virók 
István egymaga látta el a nyomozás 
munkáját, majd Egerben jelentést tett a 
magyar csendőrségnél a tettesek kézre- 
keritése céljából. A lókötők letartóztatá
sa küszöbön áll.

Újabb betörést bizonyítottak rá a 
négyévre elitéit betörőre. Bozsek Já
nos ostravicei 34 éves hivatásos betörőt, 
aki a múlt nyáron Illavárói szökött meg 
és decemberben történt letartóztatásáig 
a betörések egész sorozatát követte el, 
a rimaszombati kerületi bíróság büntető 
tanácsa nemrégiben négyévi fegyházra 
Ítélte. A fegyenc már büntetését tölti, 
azonban nap-nap mellett újabb és újabb 
bűncselekmények elkövetését bizonyítják 
rá a nyomozó hatóságok. A csendőrség 
most állapította meg, hogy Mezei Ferenc 
Ilonapusztai (Aranyosmarót mellett) föld- 
birtokos irodahelyiségében múlt év jú
lius 23 án elkövetett betörésnek szintén 
Bozsek a tettese, aki álkulccsa! hatolt 
be a lakásba és onnan 3 rend férfiru
hát és egy Laki Imre helembai lakos 
nevére szóló betegsegélyzőpénztári iga
zolványt emelt el. Bozsek bünlistáját az 
ügyészség már is megterhelte ezzel az 
újabban kiderült betöréssel és ellene az 
eljárást megindította.

Tizennégyhónapi fogház egy gö
rénybőrért. Jankó Vincze László 27 
éves harkácsi legény afeletti dühében, 
mert bátyja Jankó Vincze János egy gö
rénybőrt tudta és beleegyezése nélkül érté
kesített, bátyját revolverrel támadta meg. 
A testvérek verekedésébe, amelynek so
rán az idősebbik egy melliövést szen
vedett, az egész család beleelegyedett s 
a háborút édesapjuk bicskával igyeke
zett lokalizálni, miközben Jankó Vilmos 
László több szúrástól maga is megse
besült. A testvérharc két hősét kórház
ba kellett szállítani a csala befejeztével 
s a bátya három, öccse pedig egy hétig 
állott orvosi kezelés alatt. A rimaszom
bati kerületi bíróság most Ítélkezett 
Jankó Vincze László fölött és súlyos 
testi sértés címén 14 hónapi fogházra, 
valamint 200 korona pénzbüntetésre 
Ítélte. Úgy az elitéit mint az államügyész 
felebbeztek az itélett ellen.

S P O R T .
A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi XII. számú hivatalos közleményei.

Figyelmeztetjük tagegyesületeinket, 
hogy a Rimaszécsi Sport Club ellen — 
miután nem tagja a CsAF-nak — szi
gorúan tilos játszani. Az ez ellen vétők 
súlyos büntetésben részesülnek. 

Rimaszombat, 1938. április hó 14.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
A kerületi bajnokság eredményei:
Törekvés—Tornaijai SC 5.0 (2:0),

Biró ; Diamant.
Sima győzelmet aratott a Törekvés 

lelkes, ambícióvá' játszó ellenfele fölött, 
azonban játéka csak a II. félidőben volt 
kielégítő. Az I. félidő túlnyomó része ér
dektelen csapkodással telt el s ered
mény — hasonlóan az elmúlt heti mér
kőzéshez — csak a 35. percben követ
kezett be. A II. félidőben azután meg
emberelte magát a Törekvés és sok szép 
akciót láttunk tőle. A Törekvés csapa
tából Szabó, Kocsis, Lőkös, a csatársor
ból pedig Pohocky és Tromka tűntek 
ki. A tornaijai csapat legjobbja a köz
vetlen védelem volt, abból is kivált ki
tűnő védéseivel Nagy kapus. Góllövők : 
Pohocky (2), Cintula (2), Tromka.

TMSC—Füleki TC XI. 2:1 (1:0). — 
Biró: Grűnbaum.

Meglepetésnek számit a TMSC csa
patának győzelme a füleki tartalékcsa
pat fölött. Az FTC 10 emberrel játszott 
s nem birt a nagy lelkesedéssel játszó 
helyi csapat fölé kerekedni. A TMSC 
legjobbjai voltak Molnár I., Radóc, Sima, 
Humay, Solymossy. A gólokat Molnár II. 
és Humay (11-esből) rúgták.

LAFC XI.—Apátfalai SC 2:2.
Az FTC XI. veresége miatt elkerült a 

bajnokság első helyéről s azt egy pont 
előnnyel a Törekvés foglalta el.

Slávia Losonc—Slovan 10:0. — A 
Slovan mai gyenge formája mellett nem 
volt méltó ellenfele; a Sláviának és sú
lyos vereséget szenvedett.

Törekvés XI.-Ajnácskői SK 2:0 — 
II. oszt. bajnoki.

A húsvéti ünnepek sporteseményei.
A budapesti Vasas húsvéti vendégjáté
kával már lapunk előző számaiban be
hatóan foglalkoztunk, s ismertettük az 
értékes sportesemény jelentőségét. Vá
rosunk sportkedvelő közönsége bizo
nyára tömeges megjelenésével fogja ju
talmazni a Törekvés áldozatkészségét s 
gyönyörű tribününk remélhetőleg újból 
zsúfolva lesz az érdeklődőkkel. A mér
kőzés kezde'e délután fél 4 kor, előtte 
2 órakor előmérkőzés.

Hétfőn hasonlóképen érdekes mérkő
zés színhelye lesz a tamásfali pálya, 
amikor is a budapesti Vasas ellenfele 
egy Törekvés—TMSC vegyes csapat 
lesz. Ez a mérkőzés is délután fél 4 kor 
kezdődik.

A szerkesztő üzenetei.
Sajómenti. Fiad költeményei befu

tottak. Egyet már is hozunk. A kérde
zett név alatt jómagam Írogatok. írd 
meg, miért kérdezted ezt K. bátyádhoz 
intézett leveledben ? Viszont meleg üd
vözlet.

Cs. K. Meghallgatom magam is. Üd
vözöllek.

J. F. Köszönöm szives és meglepően 
gyors elintézésedet. Már hétfőn kézhez 
vettem. Szeretettel köszöntlek.

Felelős sz e rk e sz t? : R á b e l y  K á r o l y .

É rtesítés!
Közös bádogos és vízvezeték 
szerelési vállalatunkat Jánosi 
u. 24. sz. alatt nyitottuk meg. 
Kérjük a n. érdemű közön
ség támogatását

Blau és Bartek.

M E G H Í V Ó !
A

Rimaszombati Gazdakör és Birtokosság
Rimaszombati Közbirtokosság
rendes évi közgyűlésére, 

mely 1938 évi április hó 24 én, vasár
nap délelőtt 11 órakor a városháza ta
nácstermében lesz megtartva.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megnyitása, határozat- 

képességének megállapítása és a jegyző
könyv hitelesítésére két tag kiküldése.

2. A múlt évi rendes közgyűlés jegy
zőkönyvének felolvasása és hitelesítése.

3. Jelentés az egyesület múlt évi mű
ködéséről.

4. A gazda jelentése a múlt évre vo
natkozólag.

5. A számvizsgáló bizottság jelentése 
az 1937 évi pénztári állapotról, továbbá 
az 1937 évi zárszámadások beterjesztése 
és a felmentvény megadása.

6. Az 1937 évi vagyonkimutatás be
terjesztése és jóváhagyása.

7. 1938. évi költségvetés beterjesztése 
és jóváhagyása.

8. Kosko Lajos és társa telekkönyvi 
kiigazítási ügye.

9. Indítványok.
Rimaszombat, 1938. április 15.
Stolcz Jenő, Vozáry Sámuel,

titkár. elnök.

Nagy választék vilógmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek. — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Jutányos áron eladó egy jókarban levő 
800 mm.

Hofherr-Scbrantz-Clayton-Shnttlewöríh
cséplőgép

hozzá alkalmas SLAYIA hajtómotorral.
„LEFKOVITS" Rimaszombat.

Kiadó lakás.
Tamásfali út 23. szám alatt egy 
lakás, mely ál 3 szoba, konyha, 
kamra, fürdőszoba és előszobából, 
a hozzá tartozó mellékhelyiségek
kel azonnal bérbe kiadó. Magá
nos udvar, új ház. — Értekezni 
lehet: Tamásfalán, 68. sz. alatt.

=  K I A D Ó  =
Vasút- ucca 25. szám alatt
5 szobás konfortos emeleti lakás

Július hó l étől.
Értekezni lehet ugyanott a földszinten.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban

SZOBAFESTŐ és MÁZOLÖ
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

ÖRS I  J Ó Z S E F
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat Pokorágyi utca 28. sz.
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