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Magyar próféták.
Irt a : Márkus László.

Mikor huszévvel ezelőtt a maga 
gyászos feketeségével ránk komor- 
lott a magyarság nagypénteke s 
annak mélységes fájdalma beieha- 
sitott szivünkbe és földresujtott 
minden hazáját szerető magyart: a 
rólunk gondoskodó nagy Kegye
lem jóvoltából akadtak magyar pró
féták, akik a magyar feltámadás 
lángleikü hirdetőiként meggyőzően 
vallották a gazul feldarabolt ország 
újraéledését, az Igazságtalanság hó
hérjai által sirba fektetett Magyar 
Igazság életre elevenedését.

Ezeknek a magyar prófétáknak 
jövőbelátó lelke, bizakodó hite nem 
tört meg a Golgotán, nem tette 
őket csüggedővé a vezeklés tövi- 
ses útjainak talpat sebző járása, 
keblükben ott égett az örök tűz: a 
magyar feltámadás gondolata, hite 
és igazsága.

A magyar próféták tudták, hogy 
nem örök a halál s feltámadást 
hirdető szavukra a kálvária min
den szenvedését átélt, agyongyö
tört magyar lélek nem temetkezett 
a lemondás mélységes sirjába, a 
megkinzott magyar test nem ros- 
kadt össze s nem dőlt a remény
telenség életkedvet vevő, pusztító 
karjába. Nem ! A magyar próféták 
és a tanításukat, jóslásukat befo
gadó minden nemzethü magyar 
vállalta a ránehezedett sorsot és 
feltétlen hívője lett a magyar igaz
ság fényes diadalának, áhitatosan 
imádkozó hívője a magyar feltá
madás bekövetkezésének.

Az anyaország testéről történt 
leszakítva élés húsz esztendeje alatt 
mennyiszer kellett a kishitüeket 
megvigasztalni, a Kitartás erőtadó 
elixirjével továbbküzdésre képessé 
dörzsölni és mindezek ellenére há
nyán váltak nádként ide-oda. haj
longó hitetlenekké vagy éppen a 
hatalom kegyét hajszoló, gerincte
len puhányokká ! Mennyien ténfe 
regnek ma isolyanok közöttünk, akik 
amúgy suttogva surrantak el mel
lettünk az uccán s hányán dör- 
gölőztek ma hangadó szereplőkké 
azok közül, akik vagy egyáltalán 
nem vallották magukat magyarnak, 
vagy kitértek előlünk az uccán, 
nehogy szóba kelljen állniok ve 
lünk, akik — a beijedtek leg
nagyobb félelmére — mindig csak 
magyarul beszéltünk.___________

A magyar próféták hirdették, 
hogy a Húsvéti Ember sugárzóan 
élő biztatás a sorscsapások vise
lésében türelmet vésztőknek, lelki
erő fogyatkozásban szenvedőknek, 
ők tanították, hogy a megpróbál- 
tatottaknak a bajok rájuk szakad
tával soha sincs mit szonrorkodni, 
nincs mit félni: az Élet virgács
ütéseinek nyomán fakadt sebek be
hegednek, a kálváriajárásban ki- j 
sebzett talpak meggyógyulnak s az 
Élet keresztjének súlya alatt meg
hajolt vállak kiegyenesednek s a 
Golgotákon elhullott vércsöpekkel 
áztatott humuszból friss élet füve 
sarjad.

A magyar próféták minden ige
hirdetése, összes tanítása valósággá j 
lett, beteljesedett: a magyar feltá
madás bekövetkezett, a Magyar 
Igazság életre elevenedett.

Hosszú két évtizednyi időre ter
jedt sorsvállalásunk összes terheit, 
bajait feledjük hazatérésünk bol
dogságában s amikor szent első
királyunk koronájának uralmát a 
Kárpátok gerincéig újjáéledve s a 
magyarságot országépitö munkához 
felgyürekezve látjuk : a magyar
prófétákkal boldog magyar husvé- 
tot és szebb magyar jövőt hirde
tünk mi is itt Gömörországban, hol 
a naptár piros betűs ünnepe ne
künk gömörieknek is nem a mun
kás hétköznapok közzé ékelt egy
szerű pihenő napot, hanem a 
csüggedéstelen magyar hitet, ren
dületlen bízást és törhetetlen re
ménységet hirdette és jelentette 
huszéven át minden husvétkor s 
azt hirdeti és jelenti a Nagyma- 
gyarország feltámadásával biztató 
mai huszonegyedik húsvéti ünne
pen is.

Orvosi jubileum. Április elsején me
leg iinnepeltetésben volt része dr. Fuchs 
Izsó főorvosnak, abból az alkalomból, 
hogy e napon töltötte be az itteni köz
kórháznál való működésének huszonötö 
dik esztendejét. A negyedszázados jubi
leum alkalmából dr. B ender Ferenc köz
kórházi igazgató főorvos a kórház or
vosikara élén azok s az ápolónövérek 
jelenlétében melegen üdvözölte a köz
szeretetben és becsülésben álló jubilánst 
s kiemelve példás orvosi működését, a 
beteg emberiség szolgálatában végzendő 
további munkájához minden jót kivánt. 
Az öt meglepetésszerűen ért üdvözlést 
és jókivánatokat dr. Fuchs főorvos meg
hatóban köszönte meg.

Falu vagy város ?
Az 1919-ik évi államfordulat lesújtó,1 

szomorú következményei között nem | 
utolsó volt az, amely bennünket, rima- 
szombatiakat is közelről érintett, hogy 
t. i. a volt magyar r. t. városokat a cseh 
uralom községekké fokozta le s ezzel j 
megfosztotta évszázados önkormányzati 
joguktól ! Oka ennek a jogfosztásnak 
nyilvánvaló volt! Mindenki tudta, hogy ! 
a csehek által bevallott cél, vagyis a 
helyi közigazgatás olcsóbbá tétele csak 
üres mese, tudtuk, hogy ez nem fog 
bekövetkezni soha, de tudtuk azt is, hogy 
a valódi cél a városi magyar polgári j 
elem letörése, a városok magyar jelle
gének megsemmisítése, a kinevezésen 
nyugvó felsőbb közigazgatási hatóságok 
befolyásának a városok közigazgatására 
döntővé tétele, — ezek igenis befognak 
következni hamarosan s ha csoda nem 
'örténik, szerte a felvidéken a nemzeti
ségi véghatárokon levő rendezett tanácsú 
városokban elnémul a magyar ajk, el
hallgat a magyar szó !

Felismerte ezt a veszélyt a városi 
polgárság hamarosan s bár annak el 
sem képzelt méretei csak a megszállás 
tartama alatt bontakoztak ki a maguk 
igazi nagyságukban, a felismerés nyomán 
megindult a védekező szervezkedés is ! 
Hogy milyen eredménnyel, mutatja a 
városok s közelebbről éppen Rimaszom
bat mai képe! Annak dacára ugyanis, 
hogy 20 évi idegen uralom következ
ményeként az 1919 ik év előtti 5 szlo
vák lakossal szemben ma sok százakra 
menő szlovák lakosa van Rimaszombat
nak, a jellege mégis ma annyira kizá
rólagosan magyar, hogy ez a jelleg ma 
jobban kidomborodik, mint az 1919-ik 
évi állapotokat megelőzőleg. Hogy azu
tán a jövő minden eshetőségeivel szem
ben megfelelő vértezettel legyünk állan
dóan felszerelve, szükséges ezen nagy
szerű eredménynek okát is ismernünk ! 
Ismernünk kell azokat a ható tényező
ket, melyek segítségével a magyar erő 
át tud vészelni bármily nehéz időket is!

A Hangya szövetkezetek január 23-iki 
budapesti országos értekezletének egyik 
szellemes szónoka a gazda társadalom 
tagozódásának szemléltetése során szük
ségesnek nyilvánította, hogy a gazda 
társadalom pilléreit ne csak őrgrófok, 
hanem örparasztok is tartsák ! Tartják 
és tartották is olyan hősiesen, hogy a 
nagyvilág nem győzi őket eléggé bá
mulni. A városi magyarság alappillérei 
pedig ennek az őrparasztnak  méltó ha
sonmásai, az őrpolgárok  voltak és lesz
nek ! Az őrparaszt a földben gyökerező 
magyar nemzeti őserő alapillére, az őr
p o lgá r  pedig a magyar ipar és keres
kedelemben megnyilvánuló nem kevésbé 
fontos nemzeti őserő védőbástyája. Bár
melyik nélkül a nemzettest csonka és 
béna volna s egészben tehetetlen.

Amint aztán az őrgróf s az őrparaszt 
a földszerző ősök sok évszázados le-
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származói, gyökereikkel mélyen bele 
nyúlnak az évezredes Magyarország el
múlt dicső századaiba, az őrpolgár ere
detét is ott a messze múltban kell ke
resnünk ! Már a XII—XHI-ik században 
szorgalmasan Írták a dicső magyar ki
rályok Íródeákjai a gyönyörűbbnél gyö
nyörűbb, nagy pecsétes okiratokat, a 
főbb forgalmi útvonalak mentén fekvő 
helységek részére, mely helységeket 
ezen díszes levelekkel kiemelték a falu
— villámon — tisztán gazdasági jellegű 
települései közül s a „város" a büszke
— oppidum  — elnevezéssel s a vele 
járó sok-sok nagyértékü szép kiváltsá
gokkal ruházták fel. Ezeknek a váro
soknak — oppidumoknak — a lakói 
voltak azután az őrpolgárok, kik a kö
zépkorban bizony talán tényleg többet 
voltak fegyverben, mint a munkakötény
ben, amint ezt a felvidéki városok hősi 
tettekben is bővelkedő története bizo
nyltja. Majd mikor aztán a fegyverek 
zaja elhallgatott, ekkor ezek az őrpol
gárok a városok magyar jellegének let
tek meg nem alkuvó s győzhetetlen 
harcosai, — sőt újabban a fegyveres 
harci készség sem fog a mellékes fel
adatok közé tartozni !

Tudták és ismerték a városi szerve
zet sajátságos és különleges, de vitán 
kívül álló erősen nemzeties jellegű ré- 
tegeződésének az értékét a régi nagy 
magyar királyok s adták is készséggel 
a városi szabadalmakat, de ismerték s 
tudták azt értékelni a régi városi pol
gárok is s voltak idők mikor ezeket 
még drága pénzért is vették, csakhogy 
olyan erős és számottevő tényezői le
gyenek a nemzettestnek, mint a többi 
nemzet-alkotó elem volt! Ez az érték 
ismeret szállt-szállt aztán nemzedékröl- 
nemzedékre s hogy milyen eredménnyel, 
itt volt a nemzetiségi véghatáron fekvő 
Rimaszombat ragyogó példája.

Éppen ezért fájl, nagyon fájt nekünk, 
ősi rimaszombatiaknak, mikor az 1919-ik 
évben el kellett szenvednünk a esetiek
től a capitis diminútiót, a községgé tör
tént leminősitést, mert féltünk, nagyon 
féltünk, hogy ebben a lecsökkentett jogú 
állapotban a várt s be is következett s 
magyarságunk ellen intézett úgyszólván 
örökös és folyamatos támadásnak nem 
fogunk tudni ellentállni ! Hála legyen a 
Mindenható Istennek, hogy elhozta ne
künk a felszabadulást, mielőtt erőink 
végképen elfogyatkoztak volna, illetve 
az őserő csonkitatlan épségben mara
dása mellett is számbelileg végzetesen 
megfogyatkoztunk volna !

Tanulságként maradt reánk azonban 
ezekből a szörnyű megpróbáltatásos 
időkből az a tény, hogy a városi pol
gárság van olyan nemzetfentartó elem, 
mint akármelyik más s hogy tehát ezt 
az elemet gyengíteni nem szabad, sőt 
annak minél ellenállóbbá tétele egyene
sen nemzet fenntartó kötelesség !

A felszabadulás mámoros pillanatai-

Folyó hó 10-én, Hús vét második napján este 9 órai kezdettel 
a Polgárikörben t á n c e s t é l y .  Belépődíj nincsen.
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bán azután elő-elö bukkant itt-ott egy- 
egy olyan hir, hogy Rimaszombat a fel- 
szabadulás után is község marad ! De 
ugyan kinek jutott volna akkor ilyen 
szervezeti kérdésekkel törődni? Mikor 
a volt városbiró ur egy uccai találko
zás alkalmával nekem is említett valami 
községi szervezetben maradás félét, én 
is csak vállat vontam s azt gondoltam, 
hogy ez csak amolyan átmeneti megol
dás, mert hiszen egy gyökeres átszer
vezésre akkor még sem idő, sem lehe
tőség nem volt. De nem tudtuk s nem 
ismertük a forrást sem, ahonnan ez a 
terv eredt s még elképzelni is bizarr 
dolognak tetszett, hogy erről a kérdés
ről a város őslakosságának a megkér
dezése nélkül komolyan beszélni is le
hessen.

Ma azonban már ott tartunk, hogy 
kísérletek történnek Rimaszombat egyes 
közigazgatási szerveinek a községi jel
legnek megfelelő átszervezésére, — sőt 
már pozitív intézkedések vannak, miről 
majd a jövö számban beszélünk, — de 
hire jár annak is, hogy — nem is tudva, 
kitől eredőleg — valami kérvény féle, 
vagy bejelentés is fekszik a belügymi
nisztériumban a községi jelleg állandó
sítása tárgyában.

Az utolsó békebeli, Rimaszombat r. t. 
városi 1914-ik évi költségvetési szük
séglet 431.947 korona volt s 60'/0-o s  a 
pótadója, pedig ekkor csináltuk a víz
vezetéket, csatornázást, villanyvilágítást, 
kaszárnyát építettünk, telkeket vettünk, 
vasutat terveztünk és építettünk ! Ezzel 
szemben a csehek alatti utolsó évben a 
k öz ségg é  minősitett Rimaszombat költ
ségvetési szükséglete 3.868.975 koronát 
tett ki, a pótadó pedig 350—400”/0-ig 
emelkedett, vagyis a költségvetés kilenc
sz er nagyobb volt a községi jellegű Ri
maszombaté, mint a rendezett tanácsú 
Rimaszombat városé volt akkor, mikor 
a város nagy költséggel épült viz, csa
torna, villany stb. müvei már mind meg
voltak, azoknak csak a hasznait élvezte 
a város ! S ilyen kétségtelen és világos 
adatok mellett akarja valaki értelmes 
emberekkel azt elhitetni, hogy a köz
ségi közigazgatás olcsóbb, mint a vá
rosi !

Hogy mi a külömbség a rendezett ta
nácsú város, vagy ahogy most nevezik, 
megyei város s a nagy község adózási 
viszonyai között, arról már részletes 
tájékozást nyújtottam s még fogok is. 
De meg vagyok arról győződve, hogy 
attól nem kell tartanunk, hogy a csehek 
adóztatási készségét az anyaország adózta
tási gyakorlata nagyon túlszárnyalná s 
ha a letiport szegény ország kényszer 
helyzetében ezt mégis megtenné, akkor 
sem jelent ez semmit a városi lakosság 
terhére, mert ha nagyobb is lenne az 
állami adóalap egyik vagy másik adó
nemnél, viszont kisebb lesz a pótadó 
°/o s '8y végeredményben mindegy ! De 
holmi csekély költség többleten — mit 
határozottan senki sem állított, annál 
kevésbé bizonyított — ez a kérdés nem 
múlhat ! Hiszen elég csak arra rámu
tatni, hogy a város költségvetésében sok 
és nagy összegű múló tétel van, melyek 
a dolog természetes rendje szerint né
hány év múlva eltűnnek onnan s az ek
ként felszabaduló költségtöbbletek bár
mily nagy külömbözetet busásan fedezni 
fognak ! Egy örök életű közület életé
ben egy 5—10 éves múló teher nem 
számit I A város ma úgy fel van sze
relve a legszükségesebb közmüvekkel, 
hogy belátható időn belül újabb nagyobb, 
milliós befektetésre szükség nem lesz ! 
Mi volna tehát ilyen körülmények kö
zött az indoka annak, hogy Rimaszom
bat örök időkre eltemesse magát? Ki
nek az érdeke ez? Mert, hogy valaki
nek érdeke fűződik ehhez, az nem két
séges? De ezt meg kell ismerni, azzal 
szemben kell nézni, mert egy ma élő 
p o lgá r  nem hajthatja fejét nyugalomra 
akkor, ha vétkesen, könnyelműen, vagy 
felületesen elengedte szedni évszázadokra 
visszanyúló, őseitől kapott örökét, ha 
veszendőbe hagyja menni magyar nem
zeti mivoltának legszilárdabb alapját, ha 
hitvány nemtörődömséggel belenyugszik 
abba, hogy elsorvadjon, elpusztuljon s 
hogy a büszke „ o p p i d u m “ felírá
sok lekerüljenek a díszes ősi házakról, 
az 5—6 száz éves pecsétekről s okle
velekről s hogy ezek helyett az ősi kle- 
nédiumok helyett a város első emberé
nek a jelvénye a községi bírói m ogyo - 
ró fapá lcá ja  legyen.!?

Ezt a kérdést legalább meg kell vi
tatni a nyilvánosság előtt is, mert ha

szó nélkül eltűrjük, akkor megérdemel
tük a dicstelen sorsot s ne csodálkoz
zunk azon sem, ha a régi Rimaszombat 
város címerében levő, kiterjesztett szár
nyú ezüst sas összecsukja szárnyait s 
szégyenében lebukik a városháza, illetve 
községháza ormáról.

Dr. Kovács László.

Éneklő ifjúság.
1939 április 2-án délben, a tavasz 

első napsugaras napján újra felcsendült 
a rimaszombati Éneklő Ifjúság hangja. 
Karácsony óta 3 hónap telt el, ahogy 
utoljára hallottuk őket. Azóta egészen 
uj — természetesen ismét színvonalas — 
műsorral állottak a pódiumra.

A műsor Praetorius : Éneklő Ifjúság 
és Gebhardi : Glória szálljon kánonjai
val nyílott meg, Ezek a kánonok az É.
I. mozgalomnak már szinte kötelező 
megnyitó számai. Ezzel a „biztató" ká
nonnal nyitja meg hangversenyét a 
magyar nyelvterületen minden Éneklő 
Ifjúság. A gyermekkar azután elénekelte 
Kodály három gömöri dalát, a Gergely 
járást és a Lengyel Lászlót. A három 
gömöri dalra különben is büszkék va
gyunk. Ezt a művet Kodály kéziratban, 
levél kíséretében a rimaszombati É. 1.- 
nak küldötte. Nagy teljesítmény volt a 
vegyes kartól Kodály: Ének Szent István 
királyhoz című művének tökéletes kife
jezésteljes előadása, mert ezt a legne
hezebb feldolgozásban hozták.

Felejthetetlenek voltak Bárdos Lajos, 
Nádasdy Kálmán és Szögi Endre kóru
sai. Az eredeti magyar dalok eredeti 
szépségei gyönyörűen kifejezésre jutot
tak szakavatott feldolgozásukban a 120 
tagú énekkar mindent magával söprő 
lendülete és lelkesedése által.

Jól esett beszélni egyenként ezekkel 
az ifjakkal, leányokkal. Az É. I. Ugye 
mindegyiküknek szent ügye. Még fülem
be csengnek egy ifjú szavai, akivel a 
hangverseny előtt beszélgettem. Lelke
sen jelentette ki : „még ilyen jó soha
sem volt az énekkarunk". Ebből megért
jük, miért énekeltek mind a százhuszan 
olyan bátran, miért csillogott felénk 120 
szempár.

Amit ezek nyújtottak, talán Kodály 
egyik tanulmányából vett soraival jelle
mezhetjük a legjobban : „A Wesselényi 
utcai fiuk egyenként bizonyára nem 
tudnak úgy énekelni, mint Gigli. De 
viszont Gigli egymaga nem tud úgy 
énekelni, olyan természetszerű hatást 
kelteni, mint ők százan együtt. Csak a 
cél és eszköz legyen összhangban, ha 
ég a lélek tüze, mindég elérhető a tö
kéletesség". A rimaszombati É. 1.-ban a 
cél és eszköz összhangban van és a 
lélek tüze égett.

Miután köszönetét mondunk azért a 
gyönyörű élményért az éneklő ifjaknak 
és fáradtságot nem ismerő szervezőjük
nek és vezetőjüknek, Lackner László 
zenetanárnak, hálával kell gondolnunk 
Éneklő Ifjúság mozgalomra.

Nagyon kevesen tudják, mi az Éneklő 
Ifjúság. Pedig a rimaszombati közép- 
iskolás ifjúság már évek óta tagja en
nek az egész magyar nyelvterületre 
kiterjedő mozgalomnak. A mozgalom 
jelentősége felbecsülhetetlen. A Magyar 
Énekes Rend és az Éneklő folyóirat 
köré csoportosuló zenei szakembrek, a 
magyar zenei élet elitgárdája hívta élet
re ezt a mozgalmat akkor, amikor rá
döbbent az egész magyarság zenei Ízlé
sének veszedelmes romlására. A rívós 
klasszikus zene és a tiszta magyar zene 
lassan kiszorult a sok „vásári portéka" 
és az idegen elemekből összetákolt 
„magyar" zene veszedelmes elterjedése 
következtében. Akik a magyarság jó 
Ízlésének ügyét és az igazi magyar 
zene ügyét leikükön viselik, szeren
csésen cselekedtek, hogy az ifjúsághoz 
fordultak segítségért. Kodály kijelenté
seit: „Minden ember 15 éves koráig 
művész" majd : „Máskép énekel a fel
nőtt is, ha magával hozza a gyermekkori 
ének rajongó lelkesedésének emlékét" az 
É. 1. teljes mértékben igazolta.

A színvonalas klasszikus zene a tiszta 
egészséges zenei Ízlés már él az ifjúság 
lelkében Pozsonytól Csíkszeredáig, Ri
maszombattól Kecskemétig. Az É I. ma
gában foglalja az anyaország csaknem 
minden városának középiskolás ifjúsá
gát. majd mindegyik erdélyi középiskola 
tagja a mozgalomnak. A mozgalom tör
vénye : műsorra csak klasszikus és

eredeti magyar népdalt szabad hozni.
Mi rimaszombatiak büszkék vagyunk 

rá, hogy felvidéken itt volt az első É.
I. A pozsonyi É. 1. csak ezév januárjá
ban alakult, az európaihirű Németh 
István László vezetésével.

Most mindnyájan izgatottan, boldogan 
nézünk az É. I. április 22 iki budapesti 
szereplése elé. A vasárnapi matiné 
eredménye feljogosít, hogy ettől a sze
repléstől a legjobbakat várjuk. ...ók.

Ipartársulati közlemények.
Értesítjük tagjainkat, hogy a Buda

pesti Nemzetközi Vásáron, amely e hó 
végén lesz megtartva, a visszacsatolt 
felvidéki területek jellegzetes és kiváló 
minőségű kézműves ipara részére az ér
demes készítményeket az e célra felál
lított külön reprezentatív pavilonjában 
fogja a rendezőség bemutatni.

Felhívjuk tehát az érdeklődő és tehet
séges iparosainkat, hogy saját kézműves 
készítményeiket minél nagyobb mennyi
ségben és tökéletes kiállításban juttas
sák el az Ipartársulathoz, ahonnan gon
dos és szakszerű becsomagolás után a 
kiáilitandó készítmény Budapestre lesz 
f Iküldve.

Tekintettel arra, hogy a kínálkozó 
alkalom a felvidéki iparosság megisme
résének előnyeit szolgálja és lehetőséget 
nyit munkavállalásra, ennélfogva minden 
iparosnak saját magának érdeke, hogy 
magát a mintavásáron bemutatandó ké
szítményeivel megismertesse.

A bemutatandó készítményeket tessék 
az Ipartársulatnál f. hó 15-ig átadni, 
hogy azok legkésőbb 20 ára'Budapesten 
lehessenek.

H ÍR E K
Húsvéti ének.

Rügyet élesztgető Tavasz ünnepnapján 
Öltözzön telketek Áhitat selym ébe: 
Keresztfán szenvedett Krisztus képe előtt 
Bűnbánatos szivvel boruljatok térdre.

Golgotás sorstanyán keservek poharát 
Szürcsölgető szátok halk zsolozsmát zengjen: 
Kegyelem Istene, irgalmazz mi nékünk. 
Büntető szent kezed tovább már ne verjen.

Megbünhődtük szörnyen a múltat s jövendőt, 
Húsvéti lélekkel Ígéreted várjuk ;
A feltámadásnak fényes körmenetét 
Húsvéti nagy hittel, bizakodva járjuk.

Húsvéti virágok.
M agasztos é s  m ély ség e s  je len tő ségű  

ünnep a h n sv é t : az ujjáébredésnek, a ta
vasznak, a feltámadásnak napos ünnepe. 
A hosszú tél után a szivek kitárulnak, 
m egváltásra, békére vágynak, a zimankós, 
sz eles időket m ost kell, h o g y  fe lvá ltsa  az 
áláásthozó nap sugá r s  a termésfakasztó, 
m eleg májusi cső. Néha merünk bizako
dóbbak lenni s  c g y - e g y  pillanatra mintha 
rés  támadna a gyanakvás, örök szenve
dés, bizalmatlanság fek ete fü ggön y én . 
Ilyenkor, tavaszidőben, husvétkor, amikor 
szentelik a barkákat, főzik a pirostojást, 
amikor elhalkul a harangszó s  a kereplő 
han gja i h ívogatják  egyhan gú , dallamtalan 
z ö rgé sse l a híveket, h o g y  nagyszombaton  
es te  felzugjanak  ism ét dallamosan s mesz- 
szire hangzón a harangok, amikor készi 
tik már a rózsavizet s  m elegebb napsu
g á r  öntözi a f ö ld e t : mindenki a m egvá l
tásra gondol, a vérre, am ely hajdan ér
tünk ömlött, a keresztre, am ely a le gm eg 
döbbentőbb szimbólum s am elyet ú g y  ki 
csavartak, h o ro ggá , nyíllá, bunkóvá g y ö  
törtek s  mindenki a m aga sa já t jelk épé
nek sajátított ki, — a keresztre g o n d o 
lunk s  a feltám adásra . A mi magunk éle
tének feltám adására  is, a job b  s  iidvö- 
sebb életre. Hogy  ássák el v é g r e  szerte 
a világban a csatabárdokat, helyette vi
rágozzék a m egértés, tiszta lélek, őszin
t e s é g  és bizalom. Hogy  a r e tteg és  sötét 
posz tó já t m esszire dobják s h elyette a 
m egn yu gvá s rózsaszín fd tyo lá t terítsék 
erre a k egyetlen  világra , am elyhez ú g y  
ragaszkodik mindenki, m ert n incs mit

mást tenn ie!  Adjon Isten neked, neki, min
denkinek boldog húsvéti örömöket, virá  
go t, rózsavizet a lánynak, szelíd muzsi
kaszót a férfin ek , m eleg nap suga ra t a 
földnek  s  Isten jó s á g o s  szemének deriis 
pillantását az eg ész  világnak !

Örömös, boldog húsvéti ün
nepeket az Olvasónak!

Dr. Horváth Árpád alispán eskütétele.
Ünnepélyes hivatalos aktus folyt le 
csütörtök délelőtt a vármegyeházán. 
Horváth Árpád dr., Gömör- és Kis
hont vármegye uj alispánja ekkor 
tette le a hivatali esküt Sóldos Béla 
dr. főispán kezébe. Az eskütétel 
után a vármegyeház kistermében 
a tisztikar és segédhivatali sze
mélyzet jelenlétében Sóldos Béla 
dr. főispán üdvözölte elsőnek a tör
vényhatóság első tisztviselőjét, ai- 
ispáni székének elfoglalása alkal
mából, melyben nagynevű elődei, 
Főmét Gyula dr., Lukács Géza, 
Bornemisza László, Szontagh Ber
talan s valamikor a Marssal társal
kodó Vénus neves poétája, Gyön
gyösi István voltak. Felhasználta az 
alkalmat a főispán annak vázolá
sára, hogy milyennek óhajtaná a 
megyei közigazgatást. Olyannak, 
amilyen a békeévekben volt, ami
kor Nagymagyarország 63 várme
gyéje között példaadóan az élen 
álló megyék sorában foglalt helyet. 
E cél elérése érdekében legmesz- 
szebb menő támogatásáról biztosito- 
ta dr. Horváih alispánt, átadva neki 
az alispáni kinevezésről szóló dek
rétumot. A megyei tisztikar és a 
segédhivatali személyzet nevében 
ezután dr. Mihalik Dezső várme- 

| gyei tisztifőügyész köszöntötte az 
alispánt, felajánlva a tisztikar leg- 
odadóbb munkakészségét. Dr. Flor- 
vát Árpád szivbőljövő, keresetlen 
szavakkal köszönte meg a főispán 
és a tisztikar részéről elhangzott 
felszólalásokat, kifejezésre juttatva, 
hogy rövid pár hónapja került Gö- 
mörbe idegen vármegyéből, de már 
ez a rövid idő is elegendő volt 
ahhoz, hogy hazájának tekintse ezt 
a vármegyét, amelynek felvirágoz
tatásáért tiszttársaival együtt a leg
nagyobb odaadással fog dolgozni. 
A hivatalos aktus végeztével a 
megye főszolgabiráit fogadta dr. 
Sóldos főispán és dr. Horváth al
ispán, majd a hivatalos megbeszé
lés után Sajókirályiba utazott, ahol 
elődje, megboldogult Szontagh 
Zoltán alispán sírjánál helyezett 
el díszes koszorút a hűséges mun
katárs kegyeletes megemlékezésé
nek 'jeléül.

Kinevezték a rimaszombati képvi
selőtestületet. Mialatt erőteljes akció 
folyik Rimaszombat volt rendezett taná
csú városnak megyei várossá minősítése 
érdekében, a nagyközségi szervezet ki
építése lassan bekövetkezik. A rima- 
szombati járás főszolgabírója most ne
vezte ki s illetve hivta meg, ugyanis 
Rimaszombat nagyközség elöljáróságát, 
tanácsát és képviselőtestületét, amely a 
választások megejtéséig van hivatva 
vezetni Gömörmegye faiuvá lett főváro
sának ügyeit. Községi bíróvá dr. Löche- 
rer Géza, másodbiróvá Siposs József, 
pénztárnokká Diczky Pál, közgyámmá 
Telek A. Sándor, tanácstagokká pedig 
Dulovics Lajos, Gabonás István, dr. Ko
vács László, ifj. Rábtly Miklós, Sichert 
Károly és Valaszkay Rezső lettek meg- 
hiva s illetve kinevezve, mig a képvi
selőtestületbe negyven rendes és tiz 
póttagot nevezett ki a főszolgabíró. A
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rendes tagok névsora a következő: 
Rábely Károly, Vozáry Samu, dr. Wein- 
berger Rezső, Kerekes István, Vaskó 
Károly, Kosko Lajos, Bárdos István, 
Melczer Viktor, Rajner Andor, Páricska 
Péter, Halassy Gyula, Halgas János, 
Józsa Ignác, Gyulai István, Ferenczy 
István, Szabó Andor, Bcnyo Ferenc, 
Dobó Eudie, Pecsők Lajos, Csordás 
János, lllozek Gyula, Kosztra István, 
Toldy István, id. Durda János, Lóska 
Gyula, Kovács Lajos, Telek Gyula, Ká
posztás István, Dananay János, Benko- 
vits Gyula, Badinyi György, dr. Ragályi 
Antal, ifj. Szabó Elemér, Korponay Géza, 
Baráih Károly, Varga Imre, Márkus 
László, Filo András, Juraskó Pál, Runyai 
László, a póttagoké pedig : Major Sán
dor, dr. Zakács István, id. Derekas Já
nos, Paál László, Noga Sándor, id. Ha
lász József, Hlozek János, Teleszniczky 
Ferenc, dr. Perec Béla és Kalocsay Gyu
la. Az elöljáróság és tanács tagjai már 
letették a hivatali fogadalmat a főszol
gabíró kezébe, a képviselőtestület pedig 
a húsvéti ünnepek után összehívandó 
első közgjű'ésen esik át ezen a hivata
los aktuson.

(f) *3ó és olcsó

is kérte az egyesület vezetőségének 
tagjait, hogy ezen elgondolását tegyék 
teljes mértékben a magunkévá, mert 
csak igy lehet az egyesület javára szol
gáló hasznos munkát kifejteni. —- Fel
hívta az egyesületi tagok figyelmét a 
házirendhez való szigorú alkalmazkodás
ra, az alapszabályok előírásainak s a 
hatósági intézkedések pontos betartásá- 
sára. — Székfoglaló beszédének további 
során az uj elnök kifejezésre juttatta 
azon célkitűzését, hogy nagy súlyt fog 
helyezni az egyesület kulturális szín
vonalának az emelésére s a jó gazda 
gondosságával fogja az egyesület háztar
tását vezetni. — Különösen figyelmez
tetett a magyar testvéri összefogásra s 
azon felfogására, hogy szoros testvéri 
kapcsolatot kell fentartani a többi hely
beli társadalmi egyesületekkel. — A 
nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Gabonás István az Iparoskör nevében 
üdvözölte az uj elnököt, ki a figyelmet 
megköszönte. —■ Végül Isten áldását 
kérte az uj elnök a róni. kát. egyház uj 
fejére, XII. Pius Ószentségére s a Fő
méltóságú kormányzói párra s ezzel a 
mindvégig nagy érdeklődéssel kisért 

I közgyűlés a himnusz eléneklésével vé- 
| getért.

a Darmol. Beváltja, amit ígér. 
N ir:s vele bajlódás, teafőzes, 
keserüizü anyagok nyelése, stb. 
Jóízű hashajtó

Már |4  fillé ré rt is kapha t! pvéjysierSrfcaa.

Rádióelőadás Rimaszombatról. Már
kus László, lapunk főszerkesztője Nagy
csütörtökön délután a kassai rádióállo-j 
más hullámán előadást tartott városunk
ról. Az előadás keretében Rimaszombat 
történetét vázolva ismertette főszerkesz
tőnk városunk fejlődését, a világháború 
és megszállás ideje alatti életét, a fel
szabadítás körülményeit, megemlékezve 
mindazokról, akik a megszállás alatt e 
város magyar jellegének megőrzése kö
rül hathatósan tevékenykedtek.

Kereskedelmit végzett
perfekt magyar
gyors és gépirónő

1 állást keres. Cím a kiadóban.

A rimaszombati Katolikus Olvasó- 
egylet április 2 án tartotta meg rendes 
évi közgyűlését, Káry István alelnök ve
zetésével, az egyesületi tagok élénk ér
deklődése mellett. A magyar Hiszekegy 
elimádkoz.ása után Kéry István üdvözölte 
a megjelent tagokat, majd Kalocsay 
Gyula, az egyesület jegyzője ismertette 
a Katolikus egyletnek múlt évben kifej
tett működését. Diczky Pál pénztárnok 
a zárszámadást és e jövő évi költség- 
vetést terjesztette elé, melyet a közgyű
lés egyhangúlag fogadott el. Ezekután 
sor került az elhalálozások és lemondá
sok által megüresedett tisztségek betöl
tésére. Az egyesület választmánya által 
kiküldött öt tagú jelölő-bizottság aján
latára a Katolikus Oivasóegylet elnöki 
tisztségére dr. Gabonás János, házna
gyokká Szőke János, és Kalocsay Kor
nél, ellenőrnek Bartos István, választ
mányi tagokká dr. Bányai József, Hlo- 
zek Gyula, Lakatos István és Utrata Jó
zsef egyesületi tagokat a közgyűlés egy
hangúlag és nagy lelkesedéssel válasz
totta meg. Az uj elnököt először Váry 
János, az egyesület diszelnöke köszön
tötte megható szavakkal, majd Dr. Ga
bonás János megköszönte a diszelnök 
üdvözlő szavait és a közgyűlés egyhan
gú bizalmát, és elmondotta elnöki be
szédét. — Dr. Gabonás János, az újon
nan megválasztott elnök hálás szívvel 
mondott köszönetét azon megtisztelő 
bizalomért, amellyel őt a szép múltra 
visszatekinthető s szilárd alapokra fek
tetett egyesület élére állították. — Ez
után az uj einök a tisztikar, a választ
mány s az összes tagtestvérek szives 
támogatását kérve jövőbeni munkájához, 
kitért a 20 évi elnyomatás egyes moz
zanataira s felsorakoztatta azokat a 
hatóerőket, amelyek a politika ravasz 
fondorlataival összetákolt pillérekre fel
épített csehszlovák államot letörölték 
Európa térképéről. — Hangoztatta, hogy 
az egyesületi élet működését a keresz
tény világnézet s a hazafias érzés gon
dolatainak kell irányitania. — Hangsú
lyozta, hogy az egyesület ügyeit csak 
kölcsönös megértésen alapuló együttes 
munkával lehet helyesen vezetni, miért

Részvétköszönet.
Az isteni kegyelem végzése folytán e 

földi életből eltávozott felejthetetlen jó 
édesapánk, illetve nagy- és dédatyánk e l
vesztésével bennünket ért gyászban rész
véttel osztozó embertársainknak, hatósá
goknak, egyesületeknek és intézmények
nek kegyeletes részvétükért s a végtisz- 
lességtételen való szives megjelenésükért 
ezuton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1939. április 6.
Rábely-család.

Közgyűlés. A rimaszombat-tamásfali 
ev. egyház a múlt vasárnap tartotta a 
magyarországi Egyházi Törvények alap
ján újjászervező közgyűlését. A közgyű
lés egyhangú lelkesedéssel választotta 
meg eddigi másodfelügyeiőjét, Fényes 
Sándor ny. vezérigazgatót, dr. Törköly 
József örökébe az egyház felügyelőjévé. 
Az egyház ügyésze dr. Baráth László, 
jegyzői dr. Fényes Elemér, dr. Szabolcs 
András és legifj. Andrik András lettek, 
gondnokká pedig Czelder Sámuelt és 
Szaniajdák Andrást. Ellenőrökké Gyulai 
Istvánt és Sávoly Pált választotta meg 
a közgyűlés. Ezután a közgyűlés törvény
adta jogával élve közfelkiáltással Mitske 
Gusztáv ny. erdőtanácsost, az egyház 
eddigi számvevőjét, munkás és áldozat
kész tagját diszpresbiterré választotta. 
Titkos szavazással megválasztotta a 
presbitériumot. Végül a közgyűlés le
adta Turóczy Zoltán nyíregyházai lel
készre püspökválasztó szavazatát. A ri
maszombat-tamásfali ev. egyház 1939. 
évben kisorsolt belsökölcsön részjegyei: 
4, 7, 35, 59, 78, 92, 127, 147, 209, 264, 
282, 299. 307, 318, 364, 368, 373, 390,
436, 444, 449, 453, 457, 508, 548, 609,
618, 636, 641, 719, 722, 745, 785, 798,
895, 916, 934, 944, 960, 963, 990, 994,
1003, 1010, 1013, 1018, 1052, 1083, 1143, 
1156. Az egyház gondnoka, Czelder Sá
muel a kisorsolt részjegyeket április
15-töl beváltja.

használni, amelyet a l«g- 
uiánoznak, ha síkért 
is. Biztos, enyhe fáj- 

hatás jellemzi az

ARTIN
■fel h a th a jtő  d ragéakat. Est* 2-3 szám Aztlnt 
M v iv a ,  ra g g e lra  k e lle m a t ürülést b lz lo a ft

A Polgárikörben husvét hétfőn, este 
fél 9 órai kezdettel a tagok és család
tagjaik részére belépődíj nélküli tánc
estély lesz. Külön meghívók nem kül
detnek szét.

Meghivó. A Rimaszombati Polgárikor 
Sportszakosztálya folyó évi április hó
16-án, délután fél 3 órai kezdettel a 
Polgárikör helyiségében tartja rendkí
vüli közgyűlését, melyre t. tagokat és 
az érdeklődőket ezúttal is meghívja az 
előkészítő bizottság. —- Tárgysorozat.
1. Tisztikar választása. — 2. Indítvá
nyok,

Az első szalonkát az idén a rima- 
szombati vadászterületen március 25-én 
dr. Szabó Dezső kir. ügyész hozta terí
tékre s ugyanaznap ő lőtte le a máso
dik szalonkát is.

Részvétköszönet.
Mindazon jóismerőseink, barátaink, akik 

boldogult nagybátyám, Hüvös i  Lajos vég
tisztességén megjelentek s részvétükkel meg
tiszteltek, fogadják hálás köszönetemet.

Rimaszombat, 1939. április 4.
A közelebbi rokonok nevében is

Holéczyné J. Ilona.

Részegségében kormányzósértést 
követett el. Ilcsik József szlovenszkői 
illetőségű kórházi szolgát, aki a cseh
szlovák megszállás alatt is ebben a 
minőségben teljesített szolgálatot, kifo
gástalan magatartására való tekintettel 
a magyar hatóságok is meghagyták állá
sában szerény 160 pengő havi fizetés 
mellett. Ilcsik elsején rendben felvette 
fizetését és az egyik rimaszombati 
korcsmában mulatozni kezdett, miköz
ben a magyar államra és Horthy kor
mányzóra sértő kijelentéseket tett. Le
tartóztatták és átadták az ügyészségnek.

*Félpohár vízben vegyük be az As- 
pirin-tablettákat. Így hamarabb jutnak a 
szervezetbe és gyorsabban fejthetik ki 
kitűnő hatásukat fájdalmak és meghűlés 
ellen. Minden A s p i r i n - t a b l e t t á n  a 
„Bayer“ kereszt látható, ez különbözteti 
meg az utánzatoktól.

Betörő beteg. Lapzárta után vesszük 
a hirt, hogy a helybeli közkórházban 
ápolt Vaszil István, akit felgyógyulása 
után a rendőrség vett volna gondjaiba 
régebbi bűneiért, csütörtök éjjel betört 
a kórház letét-raktárába, onnét több 
ruhaneműt és értéktárgyat elemeit 
és megszökött. Az elillant jómadár kézre- 
keritése iránt a csendőrség minden in
tézkedést megtett.

£ternü:
AZBESZTCEMENT NAGYLEMEZ

Könnyen tisztán tartható

E TE R N IT  M Ü V E K
Budapest, V, Berlini tér 5.

*A tavaszi vértisztitás régi fiatalító 
módszer. Szabadítsa meg szervezetét a 
mérgező téli salaktól Darmollal, mely 
szükség szerint adagolható és emész
tését enyhén szabályozza. A Darmol jó 
közérzést és fiatalos karcsú testfor
mát ad.

*A római csatornahálózat még a
mai viszonyok között iscsodálatosan állja 
meg a helyét. A ma élő emberek között 
nagy intelligenciáról tesz tanúbizonysá
got, aki a szervezetére károssá válható, 
felgyülemlett salakok szabályozott leve
zetéséről rendszeresen gondoskodik. Sok 
kellemetlen betegségtől szabadul meg, 
ha minden este lefekvés előtt 2—3 szem 
Artindragéetjbevéve, előmozdítja a bélcsa
torna felesleges salakjának kellemes és 
szabályos kiürülését. A másnap reggeli 
béltisztulás annyira könnyű és fájdalom- 
mentes, hogy pillanatig sem gondol az 
ember arra, hogy előző este hashajtót 
vett be.

Túrán,
Felvidék,
Nem nem soha írónők és 
Thebris másolóiron

Schuller József r. t.
Budapest

k iváló  m inőségű m agyar gyá rtm án ya i.

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

Husvétra
E R M A
függöny, fehérnemű, szőnyeg. 
R ó z s a  Gyula, Teréz körút 4.

Húsvéti harangszó.
A feltámadásnak nagyszerű, szi

vet s lelket örömmel eltöltő ténye 
minden időre eloszlatta a marcan
goló kétséget az örök élet bizo
nyossága felől s mikor a húsvéti 
harangszó diadalmasan felcsendül, 
minden hivő ember lelkében vissz
hangja támad: Jézus él, mi is élünk! 
Nem kell rettegnünk az elmúlástól, 
mert a földi élet, amit itthagyunk, 
újból folytatódik egy szebb hazá
ban s ami földi vándorlásunk után 
itt marad: a test elenyészik, el
porlad, összevegyül az anyaföiddei, 
de a lélek tovább él. Az örök tör
vény beteljesedik, meghalunk, de 
mégis élünk, mert a lélek halhatat
lan. Krisztus saját életének felál
dozásával pecsételte meg a feltá
madás örökérvényű szent tényét, 
mely egyben a bűnös világ meg
váltása volt drága vére árán, mely 
kiömlött a keresztfán érettünk. Ezért 
a feltámadás szent gondolata a 
keresztény emberiségnek megnyug
vás az Isten akaratában, melynek 
csak gyarló eszközei vagyunk.

De a feltámadás diadalmas lénye 
örök bizonyság afelől, hogy az 
igazság győz. Krisztus hirdette az 
igét, tanításait csak az egyszerű 
emberek hallgatták és fogadták el, 
a gazdagok, a hatalmasok, gőgö
sek, az elkapottak ellen törtek, mert 
a szeretet, az alázatosság, az em
beri egyenlőség hirdetése szivén 
találta őket. A megváltó tanítása az 
isteni örök igazságról szólt, amely
nek be kell teljesülnie a bűnöktől 
roskadozó világ felett s amely elöl 
senki sem képes elmenekülni, le
gyen bár milliók parancsoló ura, 
vagy töménytelen kincsek tulajdo
nosa. És hasztalan törnek ellene, 
hiába feszitik keresztfára, hiába 
zárják koporsóba, az isteni igazság 
kitör a sir mélyéről is és győze
delmeskedik az emberi hitványság, 
gonoszság, árulás és zsarnokság 
felett. Ez a feltámadás igazi s örök
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értelme, amit a hivő lélek meggyő
ződéssel fogad el és zár szivében.

Lelkeket felemelő tanulság ez 
nemcsak az egyes ember számára, 
de a nemzetek számára is. És egy
ben biztató is, mert az örök meg
újhodás reménységét, magát az 
örök életet biztosítja. A nemzetek 
csak akkor halnak meg, ha elsor
vad bennük a nemzeti lélek. De 
ha él a lélek, hat és munkál, akkor 
a nemzet örökéletü marad. A ma
gyar nemzet is csak akkor marad 
fenn, ha nemzeti életerejét a ma
gyar lélek törhetetlen hitéből, mint 
örök forrásból meríti s ha a leg
nagyobb megpróbáltatások idejében 
is hü marad önmagához. A feltá
madás tanulsága erősiti meg hitün
ket abban, hogy a magyar nem
zetnek még nagy hivatása van, 
amit teljesítenie kell.

Azonban össze kell fognunk. A 
magyarság ne imádjon idegen is
teneket, ne keresse boldogulását a 
magyar lélektől idegen környezet
ben, ne hallgasson olyan jelsza
vakra, amelyek hamis próféták aj
kairól hangzanak el s ne járja azo
kat az utakat, amelyek csak a csa
lódáshoz. sokszor pedig a nemzet
áruláshoz vezetnek, hanem kövesse 
igazi vezéreit, akik önzetlen oda
adással fáradoznak sorsának jobb- 
rafordulásán. Bízzék saját erejében, 
magyar öntudatában. Megdönthe
tetlen magyar egység minden té
ren ! — ez legyen hitvallásunk po
litikai, gazdasági és kulturális sí
kon, ennek megteremtésére töre
kedjünk az egész vonalon. Külö
nösen a mostani napokban, mert 
ha volt idő valamikor, amikor min
den élő magyarnak egy táborba 
kellett tömörülnie, akkor ez az idő 
most következett el.

A húsvéti ünnepek allelujás emel
kedettségében öntudatos lélekkel 
álljon a magyarság egymás mellé, 
szűnjék meg a visszavonás, a szét
húzás, szabadítsuk fel testvéreinket! 
a turáni átok alól, melynek rom
boló erejét oly sokszor kellett meg- 1  
szenvednünk. Magyar fajunk és hi-j 
tünk vezérlő gondolata legyen az 
öntudatos munka, melyet a magyar
ság javára végezzen mindenki azon 
a helyen, amelyre állították. Ha tel
jesítjük nemzetünk iránti köteles
ségünket, nemcsak jó munkát vé
geztünk, de közelebb jutottunk az 
igazság győzelméhez is. A húsvéti 
harang szárnyaló szavában felcsen
dül a biztatás: Higyjetek és bizva 
bízzatok ! Mi hiszünk a feltámadás
ban s nemzetünk jövőjében.

Hatásági közlemények.
Figyelmeztetnek a földbirtokosok, hogy 

földeik művelési ágaikban beállott ál
landó jellegű változásokat, valamint az 
adótárgy változásokat tartoznak a vál
tozás bekövetkeztétől számított 30 nap 
alatt a Községi elöljáróságnál (Község
háza 10. számú szoba) jegyzékbevétel 
céljából bejelenteni.

Felhivatnak mindazon 10 holdon aluli 
birtokosok, akik :

1. olyan földterületeikre, amelyek ter
méketlenségüknél fogva még nem vol
tak a földadó tárgyai és utóbb csak 
rendkívüli költséggel váltak gazdasági
lag használhatókká,

2. szőlőtelepítéseikre (feltéve, hogy 
még szőlejük nincs és házi szükségle
tük fedezésére legfeljebb 100 □  ölet 
telepítenek, vagy a már meglevő szőle
jüket 1000 □  ölre egészítik ki), ideig
lenes adómentességet kívánnak kérni, 
hogy eziránti igényüket szóbelileg, vagy 
írásban nyilvántartási jegyzékbe való

vétel céljából jelentsék be a Községi 
elöljáróságnál (Községháza 10. számú 
szoba.)

A szőlőknél kivitelt képez az az eset, 
amikor a birtokos amerikai szőlövesz- 
szővel és oltványokkal, valamint közvet
lenül termő, vagy hibrid fajtákkal ülteti 
be szőlőjét, amikor is a betelepített te
rület nagyságára való tekintet nélkül 
felvehető a nyilvántartási jegyzékbe, de 
csakis a Földmivelésíigyi minisztérium 
telepítési engedélye alapján.

& húsvéti öntözködés.
Húsvéthétfőn mindenfelé dívik az ön

tözködés, vagy locsolás. Azelőtt a fiuk 
és a fiatal emberek a vegyes kereskedés
ben egy-két krajcárért illatos vizet, úgy
nevezett rózsavizet vettek, az üveg szá
ját, takarékossági szempontból, tüllel 
vagy kilyuggatott vászondarabbal bekö
tötték, manap pedig a patikából, vagy 
drogériából drága pénzen szóródugóval 
ellátott szép kis üveg kölnivizet, vagy 
parfümöt szereznek, — amelyet a fiuk 
vízzel feleresztenek, hogy több legyen, 
— s miután reggel, otthon leánytestvé
reiket, vagy ezzel, vagy friss vízzel meg 
öntözték, útnak indulnak, hogy a rokon 
meg az ismerős leányokat és menyecs
kéket meglocsolják. Némely helyen, mi 
kor benyitotiak a szobába, a „Dicsér
tessék a Jézus Krisztus!“ köszöntés 
után verset mondanak. Leggyakrabban 
ezt:

Kis kertemben jártam.
Rózsafát (vagy : ibolyát) találtam.
El akar száradni,
Meg szabad-e öntözni (vagy locsolni)? 

vagy: Meg szabad-e a lányt öntözni?
Engedélyadás után meglocsolják a 

leányokat és menyecskéket. Piros tojás 
és néhány filiér az apró legények ju
talma.

A fiatal embereket pedig az öntözkö
dés után ott marasztalják és megvendé
gelik. Kalács, sonka, sütemény és valami 
finom itóka, többnyire likőr kerül az 
asztalra.

A földműves népnél mindenfelé kora 
reggel, Liptóban, a Mátraalján már éj
félkor, sőt a hevesmegyei Felnémeten 
már vasárnap este kezdik az önlözkö- 
dést. Éjfélkor gyülekeznek. Azután csa
patokba verődnek, tizen tizenketten 
összefogódznak az utca szélességében és 
énekszóval, cigányzene, vagy harmonika 
kiséret mellett, a község egyik szélére 
vonulnak. Ott az első leányos háznál 
megállnak és bekopogtatnak, hogy eresz
szék be őket. Az utcai szobában az 
úgynevezett „első ház“ bán alvó anya 
és leánya azonnal kiugrattak az ágyból, 
világot gyújtanak, ruhát öltenek és ajtót 
nyitnak. Az éjféli látogatók belépnek, 
illő módon köszönnek s a konyhában 
álló kanna vízzel meg bögrével beállí
tanak a szobába, ahol egyenként meg
locsolják a leányt. Utána a családanya 
meghívására a terített asztalhoz teleped
nek, ahol az addig már átöltözött leány 
szives kínálására egy-két f :latot esznek 
a szentelt kalácsból, sonkából, vagy 
hurkából, kolbászból vagy kocsonyából 
s azt leöntik egy pohár borral. Azután 
felkerekednek ; de mielőtt elkövetkezné
nek, még meg is pörgetik a leányt.

Kiérve az utcára, sorra veszik a leá
nyos házakat, egyet sem hagynak ki, de 
úgy osztják be az időt, hogy mire má
sodikat harangoznak a 9 vagy 10 órai 
nagymisére, a község túlsó végén le
gyenek.

Távozásuk után csakhamar uj csoport 
érkezik, amely megismétli az előbbi 
jelenetet.

Sok helyen még ma is dívik az a 
régi barbár szokás, amikor a legények 
a legdrasztikusabb és legdurvább mód
szert alkalmazzák az öntözködésnél. 
Négyen, hatan megjelennek a leányos 
háznál és keresik a leányt meg a kan
nát. Ha kannát nem találnak, fazekat 
ragadnak kezükbe, s mint a szolgale
gények a szolgálóval tesznek, a leányt 
megfogják s a közeli kúthoz cipelik. 
Ketten kifeszitik a karjait, a többiek pe
dig a szeme közé öntenek egy-két kan
na vizet. Néhol minden legény külön 
önti meg egy-egy kannával, e mondás
sal : „Adj Isten, egészségedre!“ Egyik 
részen éktelen slkitás, sivalkodás, szit- 
kozódás hangzik ilyenkor, a másikon 
kárörvendő hahota, kiabálás. A nagy

lármára persze összecsődül az egész 
utca kiváncsi gyermeknépsége.

Az öntözködés után a csuronvizes 
leány kiragadja magát a legények kar
jaiból s rohan haza átöltözködni.

Ha messze van a kút, akkor a légé 
nyék magukkal visznek vizet, vagy pe
dig, mivel minden valamirevaló háznál 
van v íz , azt használják fel s ebben az 
esetben, a lány nagy örömére, csak ke 
vés vizet, egy-két bögrével önthet rá 
minden legény.

Ha pedig patak folyik a községen ke
resztül, akkor sok helyen a legények 
odahurcolják a leányt és vagy a patak
ba állítják s leöntik néhány kanna víz
zel- vagy minden tiltakozása, sivalkodá 
sa, rugknpálása ellenére, megfürösztik 
benne. Irgalom nélkül belökik, vagy 
beledobják a jéghideg vízbe.

Egy alkalommal egy anya, mint ő 
maga mesélte, a patak szélén ki akarta 
szabadítani leányát veszélyes helyzeté
ből. De megjárta nagyon. A legények 
őt is megfogták s a leányával együtt 
behajitották a patakba.

Ezért nevezik a mátravidéki palócok 
húsvéthétfőt „vizbehányó hétfő"-nek.

Néhol meg a lányt az itató vályúba 
fektetik s ott öntözik meg kannákkal.

Az öntözködést a családanyák általá
ban nagy kitüntetésnek veszik s a leá
nyuk iránti figyelemért a legényeket 
mindenütt, még a legszegényebbeknél is, 
megvendégelik. Terített asztal vár rájuk 
jó enni- innivalóval. Szives örömest ad 
ják, mert hát nem lehet tudni, nincs e 
köztük a leány leendő vőlegénye.

Addigra a leány már ruhát váltott s 
ő kínálja a legnagyobb kedvességgel 
azokat, akiket előbb oly nagyon szidal
mazott.

A családfő is előkerül s ő is foglal
kozik velük. Ezúttal elmeséli, hogy az 
ő idejében hogyan ment végbe az ön
tözködés.

Javában falatoznak és beszélgetnek, 
amikor egy másik csoport érkezik. Ezek 
nem sokat törődnek mulatozó pajtása
ikkal, hanem szépen karonfogják a 
leányt és cipelik kifelé, hogy megismé
teljék elődeik játékát. Őket is meghív
ják a terített asztalhoz.

Ha valamelyik leány a locsoló legé
nyek elől elrejtőzik, azt mondják a legé
nyek : „Ahá ! Elbújt, mert nincs kalácsa 
meg sódarja."

Némelyik leány háromszor, négyszer 
is kénytelen átöltözni. Egy asszony di
csekedve említette, hogy öt leánykorá
ban, egyik húsvéthétfőn háromszor „be 
lehajitották" a patakba. „Az a híres 
leány, — mondta egy másik. — akit leg
jobban megöntöznek !“ Mennél többször 
válthat ruhát a leány, annál büszkébb. 
Általában azt tartják, mennél kevésbbé 
sajnálja a legény a vizet a leánytól, 
annál jobban szereti.

A kannával való öntözködésnek, főik ép 
a patakba való megfiiröztésnek már so
kan megadták az árát. A jéghideg viz
itek már nem egy áldozata lett. Hama
rosan öltöznek ugyan át, de azért a test 
nagyon áthtil. Ha ritkább is a haláleset, 
de láz, tüdőgyulladás, görcs nagyon 
gyakori utána s köves patakban meg is 
sérülhet, sőt egész életére nyomorékká 
válhatik a megfiirösztött leány.

— Miért engedi meg az elöljáróság 
azt a vad szokást?— kérdem egy al
kalommal.

— Ez ellen nem lehet tenni ! — fe
lelték az asszonyok. Mindig igy volt! 
Az elöljáróság maga is megtette annak 
idején. Húsvéthétfőn ez a szokás.

Áz egyházi és világi hatóság azonban 
már nem egyszer felemelte szavát ez 
ellen. Nekik és a műveltség terjedésé 
nek köszönhető, hogy sok helyen már 
megszűnt e barbárság s a falusi legé
nyek kezdik utánozni a városi fiatal 
embereket: rózsavízzel, kölnivízzel vagy 
parfümmel mennek öntözködni. S a le
gényeket nemcsak megvendégelik, ha
nem a leány meg meg is ajándékozza 
őket. Éppen úgy mint az iparos leány 
tesz a locsolkodó fiatal emberekkel, ő 
is egy-egy szegfűszálat tűz mindegyik
nek a kabát gomblyukába.

Mikor másodikat harangoznak a nagy 
misére, a leány kezd öltözködni, felveszi 
ünnepi ruháját. Mikor készen van, már 
nem kell félnie, hogy megöntözik. Ilyet 
nem bántanak. A Mátraalján azonban 
megtették egy alkalommal, hogy a leány 
helyett az anyját locsolták meg jól.

Egyes községekben a legények a ro
kon vagy ismerős menyecskéket is ki
viszik a kúthoz s megöntözik úgy, mint 
leánykorukban.

Sok nős férfi is elmegy a rokon leá
nyokat és asszonyokat meg a komaasz- 
szonyt megöntözni, ki rózsavízzel, ki 
meg egy bögre friss kuívizzel.

Husvétkedden pedig a leányok és 
menyecskék öntözik meg a legényeket 
és nős férfiakat. Visszaadják nekik a 
kölcsönt. Nem akarnak adósok maradni. 
Egész nap lesik az ajióban, kapuban, 
nem jön-e arrafelé egy legény, vagy fi
atal férj. Jaj annak, aki házuk elé kerül ! 
Úgy végig öntik, hogy nem marad rajta 
szárazon egy szikrányi folt sem.

A nők öntözködési ideje egy hétig 
tart. Ha tehát valamelyik legény kedden 
ki is siklik körmeik közül, nyolc nap 
alatt biztosan nyílik alkalmuk, őt szíve
sen adott, friss, olcsó, de mégis na
gyon emlékezetes ajándékukkal meg 
tisztelni. Richter M. István.

Nemzeti filmszínház.
Folyó hó 8 és 9-én, szombaton és 

husvét vasárnapján Pékár Gyula regé
nyéből Bákeffy István és Stella Ador
ján által filmre irt rendkívül mulatságos 
filmben lesz részünk. Vajda László ren
dezésében : „A kölcsönkért kastély“ ke
rül bemutatásra, zenéjét dr. Sándor Jenő 
szerezte. A darab főszerepét a magyar 
humor kiváló képviselői alakítják. Tol- 
nay Klári, Turay Ida, Ráday Imre, Va- 
szary Piri, Rajnay Gábor, Kabos Gyula, 
Rátkay, Makláry és dr. Hosszú Zoltán 
mesteri teljesítményekkel biztosítják a 
fordulatokban gazdag mesélyű darab 
sikerét.

Husvét hétfőjén és kedden azaz f. 
hó 10 és 11 - én Jeanette Mac Donald 
és Nelson Eddy uj filmje: „Nyugat 
lánya“ címmel pereg majd le elöltünk. 
Hatalmas művészi alkotás e film, mely
nek gyönyörű zenéjét Sigmund Rom- 
berg szerezte, a rendezést Róbert Z. 
Leonard végezte Dávid Belasco nyomán.

Csütörtökön f. hó 13 án Warner Bax
ter és Peter Lorre nagyszerű vigjátékát 
láthatjuk „A milliomos c s a v a r g ó“ című 
filmben, melynek ötletes meséjén ke
resztül a cirkuszi élet romantikáját, s 
az amerikai milliomos szeszélyes sze
relmi kalandját, melynek vége a boldog 
házasság — iáthatjuk.

Felelős sze rkesz tő :  Rábely Károly.

M agya ros  és modern bútorok 
készitöje, —  Tervek után is.
Hőfer Sán d or butoraszlalosmesternél 

Rimaszombat, Kossuth utca 23-

Raktáron k é s z  b ú t o r o k  kaphatók.

Ritka alkalom!
Rimaszombat legforgalmasabb helyén egy 
modern 9X14 mtr nagy 5 mtr magas 
kávéháznak, étteremnek, mészáros-hen
tes büffetnek, espressonak vagy más 
üzletnek alkalmas helyiség kiadó. Ugyan
ott két kisebb üzlet is kiadó. R. P. jeliige.

Bérbeadás.
A rimaszombati róm. kát. plébánia 
hivatal f. évi okt. l ével kezdödóleg 
6 illetve 12 évre bérbeadja a plébánia
és templom 65 kát. hold földjét, amely
ből kb. 50 hold elsőrendű szántó és 15 
h. rét. Az előbbi bérlővel való megegye
zés esetén a bérlet azonnal is esedékes 
lehet. A föltételekről részletesen a hely
beli plébánosnál lehet érdeklődni. 1

Kiadó
Ferenczy utca 5. számú házban 
földszint, egy kétszobás lakás
fürdü-, cselédszoba és nagy elő
szobával május elsejére. Érdek
lődők forduljanak Horovitz és 
társa céghez. 1—2

Rimaszombat, 1939 Nyomatott Ráb*ly K áro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


