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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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MASARYK TÉR 9. SZÁM.
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Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára I korona.

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Pünkösdi Tűz.
I r t a :  M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

A bátorságos szivü, hitükben megrendithetetlen és megfélemlit- 
hetetlen, igaz ájtatosok oltáránál áhitatos szívvel, várakozó lélekkel 
áldozó, megtántorithatlan hívők virágbaborult, gyönyörűséges tavaszi 
ünnepén a pünkösdi Lélek titokzatos, csodálatos kiáradását, a Szere
tet, Világosság, Erő és Tűz üditő forrásának csobogását érezzük 
mindannyian, akik az elárvultság lélekfájásos idejében is hinni és 
bízni tudunk az eszmények győzelmében, a pünkösdi megértés és az 
Igazság diadalmaskodásában.

A pünkösdi Tűz, Igazság, Szeretet, Világosság és Erő uj, szebb 
pünkösd reménységét ébresztgetik hivő lelkűnkben, hogy a nagy du- 
lások, a szeretetlenség esztelen tobzódása után az emberiség éle
tében uj korszak következik, amikor a lélek nemesedése hatalmas 
lendületet nyer, az egymásra acsarkodás megszűnik s a jóvá szelí
dült emberek egymást megértő testvériségében a békés boldogulás 
útjait egyesült, közös erővel egyengetik és az egymásfelé vezető utak
ról eltávolitanak minden akadályt, elsimítanak minden sáncot.

A győzelmes pünkösdi Tűz és Erő a kataklizmák idejében mé
gis csak leszáll közénk, hogy újjá, frissé, életessé tegye a Föld mai 
ólomszürke szinét s az isteni igazságoktól eltévelyedett, hamis utakon, 
csalfa jelszavakat hangoztatva futkosó, ténfergő emberiséget a jóra, 
szépre, nemesre alkotott istenképmásokat saját erkölcsi és szellemi 
értékének felismerésére és megbecsülésére tanítsák és buzdítsák.

A pünkösdi Tűz magasztos kiáradása apostolokká kell hogy te
gye a népek sorsát intéző hatalmasokat és életbátorságot önt a csüg- 
gedésre hajlamos kishitüek szivébe.

A pünkösdi Tűz, amint egykor a kétségbeesett, magukra ha
gyott tanítványokat, úgy most is a szenvedésekkel meglátogatott em
beriséget hőssé alakítja, hogy tudjon tűrni, merjen bízni a létért ve
rekedések, jobbsorsért csatározások nehéz napjaiban.

A pünkösdi Tűz nem a vértanuságos halált, de az ujéletre szü
letést s azt hirdeti, hogy a sorscsapások idején se veszítsük el di
adalmas küzdelmekkel telt életre serkentő hitünket.

A pünkösdi Tűz az az isteni ajándék, amely acélossá edzi egész

valónkat, hogy az élet megpróbáltatásainak kohójában testi erőnk 
semmivé ne olvadjon, össze ne roppanjon, hanem ember és ember, 
népek és népek a Szeretet láncával egymáshoz kapcsolódjanak, egy
mást megértő, segitő s ezzel az emberiség haladását előmozdító, igazi 
embertestvérekké váljanak s kiküszöböljenek minden elválasztó korlá
tot, félreértést, vagy éppen egymás életére törő rosszakaratot.

A pünkösdi Tűz a lelkek összeforrasztó, varázslatos eszménye, 
az emberi szeretetlenséget a szivek televényéből kiirtó csodálatos 
gyógybalzsam, a megfáradottak ereit friss életárammal megtöltő cso
da-akkumulátor. A pünkösdi Tűz a lélek világosságának ragyogó fé
nye, a beteljesedések igazságában bizás csalódhatatlanságának örök 
szimbóluma.

A pünkösdi Tűz és Erő átjárja és fölmelegiti a jéghidegre fa
gyott sziveket s a saját hibájából koldusságba szegényedett, nyomo
rúságban tengődő emberiséget ellenállhatatlan erővel ragadja magá
val a békés boldogulást, boldog békességet és életes jobbsorsot 
ígérő testvéri összefogásra, a közös nagy eszme hitében sikert biz
tositó egyesülésre s a megteremtett egység megőrzésére, megtartá
sára és megvédelmezésére.

Ez a pünkösdi Tűz, ez az elbotiottakat talpraállító, fenséges, 
csodálatos, isteni biztatás és ajándék.

Ne féljetek hát, a pünkösdi Tűz, Erő, Világosság, Igazság és 
Szeretet velünk van s beárasztják, megnyugvásos életre melegítik 
árvaságban didergő lelkünket.

Junius mosolya, tavaszi verőfény, szerelem derűje terül el a tájon. 
Sebeket gyógyító balzsam mindez nekünk, hogy sajogó szivünk oly 
nagyon ne fájjon.

Bazsarózsa pirja, gyöngyvirág fehérje tarkítja kertünkben a 
Iombbavert zöldet. Pázsit sima selyme, szinpompás, dús csokor cso
dás disze födi a felneszeit Földet.

Csókokra csábitó tavasz van, pünkösd van, napsugaras, derűs, 
mint a leánylélek. Sirámos lelkűnkben halkan egy szebb pünkösd 
jöttének reménye uj hajtásba éled.

Pünkösd a magyar nép ünnepeinek 
egyik legkedveltebbike. A nép „piros" 
jelzővel látta el. Hogy a magyarok miért 
nevezik pirosnak, arra nem tudunk biz
tos feleletet adni. Talán vonatkozás ez 
a pünkösdkor nyíló u. n. pünkösdi vagy 
bazsarózsára, amely a népnek még most 
is egyik legkedvesebb virága s melyből 
csak piros szinüt termel, vagy a Szent- 
leieknek (tehát piros) nyelvek alakjában 
vaió eljövetele után nevezik igy. Az is 
lehet, hogy a nép azt akarja ezzel je
lezni, hogy ezen a napon rózsaszínbe 
borul a viiág, amint hogy némely 
mulatságokon a köszöntésben azt ad
ják tudtunkra. A piros az öröm Iobogá- 
sáuak a szine. (Lakodalmakkor ilyen 
köszöntés járja : Piros jó reggelt adjon 
az Isten !j Annyi tény, hogy az e na
pokon gyakorolt szokásoknál a piros 
szinnek jelentékeny szerepe van.

A palóc lányok például pünkösd ki
rálynőjáráskor piros szoknyát vesznek 
magukra, az ilyenkor használt botocs
kára piros kendőt kötnek és a pénz
szedéshez használt tányért piros ken

dővel teritik be. A versekben is minde
nütt piros pünkösd járja. A versek kö
zött országszerte ismeretes az a kedves 
népdal, amely pünkösdöt szintén piros
nak mondja :

Nem anyától lettél,
Rózsafán termettéi.
Piros Pünkösd napján 
Hajnalban születtél.

Sőt a nép szóbeszéd közben is gyak
ran említ piros pünkösdöt.

A pünkösd egyik legrégibb szokása 
az úgynevezett pünkösdi király-, illető
leg királynő-választás, amelynek analó
giájára Katona Lajos dr. szerint ráaka
dunk már a római szalurnáliák ünnepi 
királyaiban.

A pünkösdi király- és királynő-vá
lasztást és annak részleteit majdnem 
mindenki ismeri. Ha el is mondunk er
ről egyet-mást, ez csak a vidékek sze
rint változó szokásokat fogja illusztrál
ni. Ezt megelőzőleg azonban a május
fáról fogunk szólni.

A májusfákat tudvalevőleg általában 
május elsején állitják fel, némelyik he
lyen azonban ez is pünkösdi szokás,

vagy legalább a hozzákölött szokás be
fejezése marad pünkösdre.

Liptómegyében pünkösd előestéjén 
májusfát ültetnek, ezt énekszóval kisé
rik. Pünkösd hétfőn pedig a legény sza
lagokkal feldíszített májusfát, másik meg 
piros kendővel letakart tányért visz s 
igy járnak házról-házra. A házaknái 
azután a májusfát vivő legény feikö- 
szönti a család leányát, kívánván, hogy 
úgy virágozzék mint a májusfa. Ezalatt 
a tányért vivő legény májusfa-pénzt 
szed. A felköszöntő után harmonikaszó
ra egy-egy táncot járnak. Az összegyűj
tött pénzből aznap este táncmulatságot 
rendeznek.

Legérdekesebb, legjellemzőbb, vala
mint a legrégibb szokás a pünkösdi 
király- és királynő-választás, másutt 
király vagy királynő-járás. E szokást 
néhol kis lánykák, másutt férjhezmenő 
leányok és legények gyakorolják. Cere
móniákban vidékenkint különböző. Lé
nyegük az, hogy pünkösd két napjának 
valamelyikén a lányok királynőt, a le
gények királyt választanak. A királyné 
az ünnep disze, a király pedig a rende
zője.

A palócoknál, Istvánffy Gy. Ieirása sze
rint, 10—12 leányka járja a pünkösdi 
menetet. Valamennyien fehér ingvállba 
s piros virágos szoknyába öltöznek. 
Köztük a legkisebbik a pünkösdi ki
rályné, akinek fehér rózsakoszoru van 
a fején, akit körülfogva éneklik el da
locskájukat, amely igy szól:
Mi van mi, mi van ma? Piros pünkösd napja, 
Haónap, haónap lesz a másogyik napgya 
Né tipogj, né tipoggy, mer’ ha mé'tapodod,
A pünkösgyi raózsát, megadod az árát.
Csak fürgyik, csak fürgyik a fekete csaóka, 
Szájjon a haázukra az egek harmattya,
Amint azelőtt száallott az apostolokra.
Lángok ütnek a toronba, arankoszoruba,
Áara ménnek a legének sárga sarkantyúba.
Ha jaó lányok vaónátok, nékem köszönnétek, 
Lévenném a süvegem, annak örünnétek,
Péz voaóna, cséngene, raózsa vaóna sárgú’na, 
Mégis kisérdü’ne. Dicsértessék a Jézus I

Csallóköz Kiüti községében a leány
kák szépen felöltöztetett, koszorúkkal és 
koronával feldíszített bábut hordanak 
körül, ez a királynéjuk.

A nógrádi, honti, gömöri és csallóközi 
népnél — mint Ipolyi Arnold írja — a
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legények és leányok együtt járnak s itt 
aszerint királyt és királynét választanak. 
A királyné feje felett, lehántott botocs
kán, menyezetként piros kendöt visz 
négy leány. Ezeket kézen fogódzva, 
körréalakult legények és leányok tán
coló serege veszi körül. A táncot a falu 
korcsmája előtt kezdik meg, ahonnét 
házról-házra mennek. Minden háznál el
járják a körtáncot, melynek végeztével 
a ház asszonya kilép s a királynak és 
királynénak a ház elé széket tesz, az
után az utóbbinak kosarába ajándékot 
tesz, amit ez virághintéssel viszonoz. A 
pünkösdi királyné arcáról a fehér lep
let lelebbentik, pünkösdi verseket mon
danak vagy egyhangúan dúdolnak, mi
nek ismétlődő záróversei hangoztatása 
között a csoport eljárja a kör- vagy ti
pegő táncot.

Ugocsában a pünkösdi király-válasz
tás járja. Rendesen a katonának bevált 
legények közül választják a királyt.

Azután, hogy a pásztorok kihajtottak, 
lovas legény hajtat végig a faluban, 
kezében lobogót tartva, riadót fuj. A 
lobogóra ez van Írva: „Éljen a pün
kösdi király." Ezzel az illető a pünkös
di király érkezését jelzi. — A király le
génysége kíséretében elől lovagol, arcát 
álarc fedi. Ruhája szedett-vedett, fején 
papirkorona van, mellén meg érdemke
reszt. Fegyvere kard és fokos. Kétfelől 
a mellette lovagló két legény szintén 
álarcos. Amint a biró kapujához ér, a 
király kíséretével együtt megáll. A ki
rály a künnálló bírónak üdvözlő verset 
mond. Midőn innen tovább indulnak, 
minden kerítés mögül törött tál, rossz 
edény, hamuval telt fazék repül a ki
rály felé, aki nem veszi tréfára a dol
got, hanem gyorsan elrugtat. A szeren
csés menekülés után a falu korcsmájá
ba térnek, innen a szomszédos kisebb 
tanyákat, majorokat látogatják meg, vé
gül falujukba visszatérve, mulatsággal 
fejezik be napot.

*
Az itt felsorolt szokások többnyire a 

mai napig fennmaradtak, de lassankint, 
főleg a szinmagyar vidéken, szükebb 
körre szorul már ott is, ahol azelőtt 
még 10—20 évvel általánosak voltak, 
csaknem teljesen megszűntek. Csak a 
kultúrától félreesőbb, elzártabb helyen 
gyakorolják még, hogy azután pár év 
alatt ott is felhagyva vele, egyedül em
léke maradjon meg.

A keresztény vallás hirdetői ezen 
a napon kezdték nagy munkájukat.

Ötven nappal előbb még bátor
talanul elszéiedtek a megfeszített 
Megváltó közeléből. Félénkség száll
ta meg őket, nem tudták elgondolni: 
mi lesz velük, ha a vezér igy el
lenségei kezébe jutott és nem jöt
tek védelmére az angyali seregek 
légiói ? Fogalmuk sem volt arról, 
hogy a világ megváltása szenve
désbe, halálba kerül és csak a 
szenvedés után jön majd a megdi
csőülés.

De most már látták a halott ve
zért feltámadott alakjában, beszél
tek vele 40 napig.

Biztosította őket, hogy nem ma
radnak árván. Elküldi nekik az 
igazság lelkét a mennyből és ez a 
Szentlélek eszükbe juttat mindent, 
amit Mesterük tanított. Ez a lélek 
erősekké, hatalmasokká teszi őket. 
A meggyőződésnek olyan hatalmas 
erejét ruházza rájuk, hogy senki 
sem tud majd ellenállni szavaiknak. 
Hogy világosan megérti mindenki 
azt a meggyőződés erejével telitett 
beszédet, ami ajkaikról szól.

Ezt várták pünkösd ünnepén és 
ez a várakozásuk valóra vált. Zú
gó szélnek hatalmas ereje tört alá 
az égből és tüzes nyelvek látszot
tak az imádkozók fejei fölött. Ar
cukra kiült a lelkesedés pirja és 
ők szükségét érezték annak, hogy 
szóljanak.

Kimentek a nép közé és beszél

ni kezdtek Krisztusról, akit megfe
szítettek husvétkor és feltámadott 
és megjelent nekik.

Hatalmas szóval hirdették a Meg
váltó tanítását, aki őket küldötte a 
nép tanítására.

A nép megértette szavaikat és 
csodálkozva hallgatták őket min
denféle nyelvű emberek: honnan 
tudnak ezek az egyszerű galileai 
halászok úgy beszélni, hogy meg
értik őket mindnyájan a világ más 
vidékeiről összegyűlt emberek ?

Hittek nekik és hozzájuk csatla
kozott 3000 ember, majd ötezer 
ember.

Ezrével nyerték meg a Megváltó 
tanításának és az ő nagy művének 
a világ népeit. Előbb Júdeábán, 
majd Szamariában, majd Damasz- 
kusban, Antiochiában, aztán Görög
országban hirdették bátran a szent 
tanítást, a lélek meggyőző erejével 
és bámulatos jelekkel. Utóbb maga 
Róma sem állhatott ellen tanítá
saiknak és pár százados próbálko
zás után megadta magát az egész 
ismert világ a megváltás hirdetői
nek. Meghódította őket a lélek el
lenállhatatlan ereje.

Horváth Zoltán.

Prohászka és Ravasz.
Irta: Szilveszter.

A Gömör múlt évi karácsonyi számá
ban ugyanezen cim alatt összefoglaló 
képét adtuk azon mozgalmaknak és meg
nyilvánulásoknak, melyek az 1937- ik év 
folyamán akár újságcikk, akár a szó
székről, vagy egyházi gyűlésen elhang
zott beszéd formájában a keresztény 
egyházak összefogása mellett szálltak 
sikra. Ennél a nemes versenynél — a 
középkor és reformáció korának hitvi
tázóival szemben nem az ellentétek, ha
nem a megértés útjait keresve — ott 
láttuk a katolikus és protestáns világ 
legjobbjait, Ravasz Lászlóval, Bangha 
Bélával, Sik Sándorral és Kapi Bélával 
az élükön s a mozgalom lényegét talán 
legjobban Ravasz László idevonatkozó 
nyilatkozatának a befejező sorai jellem
zik : Ahelyett, hogy egyik egyház a má
sikat a legsötétebb tévelygés és a leg
sátánibb rosszakarat panáaemoniumának 
sziáalmazná, keresse megértéssel a benne 
megjelenő tanulságot, melyeket talán nem 
fogad el, de értéke szerint megbecsülni 
igyekszik.

Karácsonyi cikkünk további részében 
ismertettük Ravasz Lászlónak a Kisfa- 
ludy-társaság díszközgyűlésén, 1931. ja
nuárjában elmondott Prohászka-emlék- 
beszédét, rámutattunk a két nagy püs
pöknek minden kicsinyességtől s elfo
gultságtól mentes, igaz krisztusi lelkü- 
letére, s meggyőződéssel vallottuk, hogy 
„Az 1937-ik évben a keresztény egyhá
zak vezetőinek részéről elhangzott oly 
számos megnyilatkozás nem kis mér
tékben Ravasz és Prohászka szónoki és 
iró munkásságának, az ő ezreket és 
tizereket vonzó s irányitó egyéniségük
nek a gyümölcse."

*
Mostani Írásunkban szintén a két 

nagy férfiúval kívánunk foglalkozni s 
velük kapcsolatosan főként arról a pá
ratlan hatásról, melyet Prohászka és 
Ravasz szelleme nemcsak saját vallás
felekezetének híveire, hanem az egész 
kereszténységre s a hitélet keretein túl 
is a tudományos, irodalmi s művészeti 
világ egyetemére gyakorol.

A szájhagyomány azt tartja, hogy 
Székesfehérvár halhatatlan püspökét s 
a magyar kálvinizmus büszkeségét az 
intim barátság szálai kötötték egymás
hoz. Hogy Ravasz mennyire tisztelte s 
csodálta Prohászkát, mily nagyra érté
kelte irói s szónoki munkásságának az 
egyetemes kereszténységre kifejtett ha
tását, azt a Kisfaludy-társaság ülésén 
elmondott emlékbeszéde igazolja a leg
jobban. És hogy eme két nemes lélek
nek — a szellemi és hitélet magasla
tain mindkettő oly közel jutva Krisztus 
ielkéhez — kölcsönösen is érintenie 
kellett egymást, az hasonlókép kétség
telen.

Amikor néhány évvel ezelőtt Prohász
ka szobrára megindult a gyűjtés, az 
egyik gyüjtőiv vezető helyén, tekinté
lyes összeggel Raffay Sándor evangélikus 
püspök neve szerepelt. Sok protestáns 
pappal s hivővei egyetemben bizonyára 
Ravasz és Raffay is mindenben aláírja 
Rády Elemér „Az örök Prohászka" cimü 
tanulmányának alábbi sorait: Prohászka 
szelleme a magyar protestantizmus belső 
megújulását és reneszánszát is elősegí
tette. — A magyarság számára igy 
munkálkodott a nagy püspök Pannon
halma és Debrecen évszázados szakadá
sának áthidalásán.

Kétségtelen, hogy aki a hitélet vilá
gába mélyebben akar betekinteni, aki 
lelkét Krisztus szellemében szeretné ki
művelni — legyen egyházi, vagy világi 
személy, legyen katolikus vagy protes
táns — annak könyvespolcáról Prohász
ka legkiemelkedőbb művének, az „El
mélkedések az evangéliumról" nem sza
bad hiányoznia. Amint hogy ott kell 
ülnie a rádió mellett — legyen protes
táns, vagy katolikus— minden szilvesz
ter s minden nagypéntek estén, Ravasz 
László elmélkedésének meghallgatására.

Mint megelőző Írásunkban, itt sem 
szeretnénk semmi olyant irni, amivel 
akár katolikus, akár protestáns testvé
reink leikületében visszahatást, hitéleti 
érzékenységükben botránykozást okoz
nánk. Egyet azonban bátran ki merünk 
mondani. Hogy lelkiekben többet nyer 
a katolikus hivő és sokkal, de sokkal 
közelebb kerül Krisztus leikéhez, ha 
egy alkalommal sem mulasztja el meg
hallgatni Ravasz szilveszteri és nagy
pénteki elmélkedését, mintha vallási s 
társadalmi életében Axel Munthe egyik 
regényhősének, annak a vidéki plébá
nosnak elveit érvényesíti, aki egyházi 
beszédeire mindig csak félig készül el 
s a beszéd második részében — egyéb 
téma hiányában — vasárnapról-vasár- 
napra, következetesen Luthert s a lu
theránusokat szidja. — Épp igy meg
mérhetetlenül gazdagabb lelki ajándék
ban részesül a protestáns hivő, Pro
hászka „Elmélkedéseit" s egyéb műveit 
véve kezébe, mintha egyetértőén helye
sel annak a cikkírónak, aki egy vidéki 
felekezeti lap hírrovatában minden köz
leményt s hirt oly formában hoz, hogy 
annak konklúziója s tanulságaként ... jó
korát üt a katolikus egyházon.

Prohászka irói és szónoki munkássá
gának példátlan hatását, sikerének tit
kát úgy egyházi, mint általános irodal
mi viszonylatban legjobban jellemzi Rá
dy Elemér tanulmányának ez a néhány 
szava : Uj, friss hang volt a Prohászkáé.

„Elmélkedéseiben az evangéliumról" 
— azzal a megmerevedett irásmagya- 
rázattal ellentétben, melyet példáui ná
lunk protestánsoknál a „Kanzelton" el
nevezéssel illetünk s mely a maga sab
lonos, merev ortodoxiájával sok esetben 
oly távoli utakon jár az elő, eleven hit
től — a Megváltó tanítását, példabe
szédeit, az Újszövetség eseményeit, az 
emberiség örök gondolatait oly szokat
lanul friss átérzéssel, uj kifejezésekkel 
állítja elénk : (Nem azon sarkaink jelen
tősége, hogy mit mond, hanem azon, 
hogyan mondja ... irja róla Ravasz) 
hogy szellemének hatása alól nem tu
dunk szabadulni s ha egyszer kezünkbe 
vettük Prohászka „Elmélkedéseit", a 
vaskos kötetet, mind gyakrabban emel
jük le könyves polcunkról s ütjük fel 
tiz-tizenöj percre ... vasárnap délutá- 
noként, a hétköznapok esti csendjében.

Tiz-tizenöt percet mondottunk, mert 
Prohászkát nem lehet, vagy legalább is 
nem célszerű Gróf Monté Cristóhoz 
vagy valamely izgató bűnügyi regény
hez hasonlóan, órák hosszat „falni", 
hanem miként a Bibliát, Ágoston vallo
másait, Pascal gondolatait, vagy Madách 
halhatatlan drámáját, miként a drága 
óbort, vagy gyógyító orvosságot, csak 
cseppekben, kis adagokban élvezzük. 
Hogy — mint egy természeti táj, vagy 
művészi alkotás szemlélésénél — kellő
kép gyönyörködhessünk különös zamatu 
magyarsággal papírra vetett gondolatai
ban—  Egy-egy örökszép mondásában,

Szeress minden embert, tekintet nélkül 
országra, fajra, vallásra.... hirdeti bát
ran, nagy Mesterének tanításához hiven 
s kiáltja oda figyelmeztetően faji s vi
lágnézeti kataklizmákban vajúdó ko
runknak.

Aki tud szeretni, az tud hinni. A z ör
vendező léleknek nincsenek nehézségei...

E szavakkal siet a hit súlyos dogmáin 
rágódó, a modern életet az isteni taní
tással oly nehezen összeegyeztető lélek 
segítségére.

Ez az örvendező lelkűiét nyilatkozik 
meg nála a keresztény hit s keresztény 
é l e t f e l f ogá s  minden értelmezésében: 
Csakis irt és vigaszt keresni és jajgatni, 
az kórházi hangulat, a vallás nem bete
ges érzület, hanem lelkes szolgálata ami 
Urunk Istenünknek.

Prohászka Ottokár, egy Ágoston egy
házatyához, egy Ravasz Lászlóhoz, Tóth 
Tihamérhoz hasonlóan izig- vérig mű
vész lélek. Hasonlataiban, örökszép pa
raboláiban lépten nyomon ott szerepel 
egy Tizian kép, Michelangelo szobormű, 
egy aranytól csillogó barokk oltár, góti
kus portálé. Ám a művészi szépség eme 
alkotásai csak a lépcsőfokok szerepét 
töltik be, hogy ezeken jusson feljebb, 
hogy ezek fölé emelje minden szép kö
zött a legszebbet....... az emberi lelket.
Szép lélek, tiszta erkölcs, harmonikus élet, 
ez az igazi remekmű. Azért az Úristen 
a szobrokat, a képeket lenn hagyja, de 
az ég múzeumába a szép lelkeket viszi 
fel. Mert a márvány remekből meszel 
égethetnek, képből rongy lehet, de a lélek, 
mely az Úristen képére alakult, mara
dandó s örök.

Túlméreteznénk Írásunkat, ha Ravasz 
László irói működésével, sok kötetre me
nő tanulmányával, egyházi beszédeivel 
részletesen akarnánk foglalkozni. Pro
hászka művei közül a legismertebbet, a 
legnépszerűbbet ragadtuk ki. Ravasz 
László nemes alakját szintén arról az 
oldaláról fogjuk megvilágítani, ahonnan 
a nagyközönség — felekezeti külömb- 
ség nélkül — a legjobban ismeri. Nagy
pénteki s szilveszter esti rádió-elmél
kedéseiből.

Még boldog emlékezetű Szöts Ernő 
iktatta jó tiz-tizenkét évvel ezelőtt a rá
dió programmjába az azóta is változat
lan két műsorszámot: Nagyszombaton s 
karácsony estéjén Tóth Tihamér elő
adását, nagypénteken s szilveszterkor 
Ravasz László elmélkedését. Egyaránt 
hálásak vagyunk Szöts Ernőnek mind a 
két műsorszámért.

Aki magábaszállt lélekkel akar bú
csúzni a óesztendőtől, aki komoly leszá
molást tart lelkiismeretével, saját énjével, 
annak számára Ravasz december 31 -iki 
előadása felejthetetlen lelki élményt je
lent. S a nagypéntek misztériumát, a 
Bárány vérének csodálatos hullását ki 
tudná nálánál lelkesebb s ragyogóbb 
szavakkal megfesteni. Elismerik s han
goztatják ezt lépten-nyomon, nemcsak a 
protestáns vallásfelekezetek tagjai, ha
nem komoly, hithű katolikusok is.

A lelki élet oly titokzatos mélységeibe 
vezet ő le, kötelességeink s rendelteté
sünk oly perspektíváit tárja elénk (Isten 
minden teremtményét nemcsak létre, de 
értékre rendelte — mondotta legutóbbi 
szilveszteri előadásában) melyektől előbb 
megrettenünk s csak a Kegyelem láttán 
ujjongunk fel. Arra a tizenöt percre meg
szűnik számunkra külvilág s környezet 
s járjuk csodálatos vezetőnkkel az élet 
végtelen útjait, az Inferno mélységétől, 
a Paradiso magasságáig.

Mily sötét színekkel festi meg például 
az elsőt, rámutatva a paradicsomból ki
űzött emberiség örök tragédiájára:

Mily' szép lenne az élet, ha nem lenne 
betegség és halál, testi s lelki nyomorú
ság.

Mily szép lenne a szerelem, két ember 
testi s lelki egyesülése, ha nem lenne 
prostitúció, házasságtörés és fajtalanság.

És mily szép a hazajiság, ha nem len
ne feneketlen fajgyűlölet, vérontás és sza
bad rablás.

Megmutatja lelkünk szépségét, de 
megmutatja annak rútságát is. Feltárja 
értékeit, de ugyanakkor kíméletlenül ki
ábrándít önön magunkból.

S a nagy püspök beszédeiben a tarta
lom mélysége a tökéletes külső forma
szépséggel párosul, mondatszerkesztés
ben, a hasonlatok alkalmazásában, az 
előadás művészi módjában.

Ravasz László szorosabb értelemben 
véve is épp oly művész lélek, mint Pro
hászka. De, mig Prohászkát természet
szerűen inkább a középkori olasz festők 
és szobrászok vonzották, addig Ravasz 
egy egy leírásában, költői képében leg
többször Rodin és Thorwaldsen szobor- 
remekeivel találkozunk.

A tudós püspök sokoldalúságát jel
lemzi, hogy ugyanazt a Ravaszt, aki a
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legelső magyar kultúrintézménynél, a 
Tudományos Akadémiánál vezető tiszt
séget tölt be, aki oly számos bel- és 
külföldi tudományos és irodalmi társa
ságnak a tagja, a nemrég megalakult 
Madách szoborbizottság elnökévé vá
lasztotta. S amint természetes az, hogy 
a képzőművészetek terén Rodin-ért lel
kesedik, ezért, az eszméit, indulatait, 
eröfeszitéseit oly páratlan elevenséggel 
matériába öntő hatalmas egyéniségért, 
épp úgy természetes, hogy zenében Bach 
a kedvence, hiszen beszédei, tartalmilag 
s formailag legjobban egy fenségesen 
komoly Bach oratóriumhoz, vagy kantá
tához hasonlíthatók.

Tanulmányunkat Platón egy örökszép 
mondásával zárjuk le, melyet a művészi 
szép melleit a keresztény hit igazságaira 
is lehet vonatkoztatni s mely hűen tük
rözi vissza Prohászka Ottokár és Ra
vasz László leikületét:

Csupán két fontos dolog van a világon: 
Az Igazság és a Szépség.

Indiai levelek.
Néhány szó Gandhiról.

Kevesen tudják Európában, hogy mi 
volt az a lelki momentum, mely Gan
dhit India nemzeti vezérévé tette. Gan
dhi nagyon jó és gazdag hindu család
ból származott, apja ügyvéd volt és őt 
Angliába szintén ügyvédnek nevelték. 
Fiatal éveiben, mikor Indiába visszatért, 
apja átküldte Délafrikába részben ta
pasztalatok gyűjtésére, részben az oda 
kivándorolt hinduk ügyes-bajos jogi dol
gainak intézésére. Itt szépen keresett a 
fiatal Gandhi, jó neve volt, ápolta az 
angol-indiai barátságot és együttműkö
dést. Sokfelé hívták, sok volt a dolga.

És egy ilyen utazása alatt sajnálatos 
eset történt meg vele. Tudni kell, hogy 
Afrikában akkoriban a vonaton szines 
bőrű ember fehérrel nem utazhatott. Ez 
főleg négerekre állt, de állt a barna, 
néger európai keverékre is. A hinduk 
színe pedig közel azonos barna, mint 
egy afrikai keveréké. Első-második osz
tályon csak fehérek utazhattak, a har
madik a feketéké volt.

Gandhi jómódú volt, az európai gon
dolkozás és egyenlő elbánás még élén
ken emlékezetében volt, amikor egy sür
gős vidéki meghívásra megváltotta má
sodik osztályú jegyét és az indulásra 
kész vonat egyik fülkéjébe beugrott. 
Ott azonban egy barátságtalan hang or
dított rá, utasítva, hogy a fülkéből tá
vozzon. Udvariasan megkérdezte a fülke 
egyetlen utasát, egy angol őrmestert, 
hogy miért? Közben a vonat már el is 
indult, de válasz helyett az angol meg
ragadta a hindut, fölrántotta az ajtót és 
a robogó vonatból kitaszította. Így taní
totta meg a fehér ember a színest, fel
sőbb rendű voltára.......

Azóta él Gandhiban az indiai nem
zed eszme, melynek meg nem alkuvást 
hirdető harcosa. Csendes szóval, jámbor 
cselekedetekkel, de fanatikus kitartással 
buzdítja népét az angol iga lezárására. 
Hiába csukják be, de hiába hivta meg 
az angol király is, tántorithatatlanul megy 
a maga utján, annyira tántoríthatatlan, 
hogy a merev angol udvari etikettet is 
semmibe vette és papucsban, meztelen 
lábszárakkal, dereka köré csavart fehér 
győcsban ment V. György királyhoz ki
hallgatásra. És a király fogadta.

Most januárban az indiai alkirállyal 
tárgyalt és az angolok ismét kénytele
nek volt engedményeket tenni az in
diaiaknak. Gandhi elvitathatatlan érde
me, hogy 1937-ben az összes tartomá
nyokban választások voltak és ma már 
az angol kormányzók mellett miniszte
rek működnek és vitatják meg, mi elő
nyös tartományuknak és mi nem. Gan
dhi érdeme, hogy az indiai bíróságok 
ma már 9 5 % - b a n  hindukkal vannak be
töltve.

Gandhihoz India minden részéből 
özönlenek a tanítványok, de egyik leg
hűségesebb és legkitartóbb tanítványa 
egy angol hölgy, ki már évek óta mel
lette van és hindu női viseletben (szá
riban) is jár.

Gandhi esetéhez hasonló a múlt év
ben Indiában is megtörtént. Kalkuttában 
az egyik gyorsvonat első osztályú fül
kéjébe beszállt egy fiatal angol hadna
gyocska és az ott ülő szerény hindut 
kiutasította. A hindu szótlanul kiszállt, 
de rövidesen visszatért az állomásfő
nökkel és két rendőrtiszttel. A hadna

gyot igazoltatták, majd megindult az el
járás, mely lefokozással, pénzbüntetéssel 
és Indiából örökre való kitiltással vég
ződött. Mert a szerény hindu az indiai 
legfelsőbb bíróság elnöke volt.

De az az egyetlen angol őrmester, ki 
hazája érdekeit védte a gyarmatokon, 
nagyobb ellensége volt Angliának, mint 
egész India. Mert ha ő el nem követi 
azt az erőszakos lépést, India még ma 
is csendes, béketürő nép lenne, ki örül, 
ha élni hagyják, nemhogy gazdája ellen 
lázongjon. Gedeon Tihamér.

Meghívó.
A Rimaszombati önkéntes Tüzoltó- 
egyesQlet alapitó-, rendes-, pártoló-, 
működő- és tiszteletbeli tagjait, vala
mint a város képviselőjét az 1938. évi 
junius hó 1 2 -én délelőtt 11  órakor a 
kát. olvasóegylet nagytermében tartandó

k ö z g y ű l é s r e
ezennel teljes tisztelettel meghívom. 

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvi hite

lesítők kijelölése.
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Az 1937. évi zárszámadás és ezzel

kapcsolatos intézkedések.
4. A művezető parancsnok évi jelentése.
5. Lemondás folytán megüresedett el

nöki tisztség betöltése.
6. Esetleges indítványok.

Rimaszombat, 1938. május 28.
Kéry István, alelnök.

Junius.
Búzavirág s pipacs 
koszorúval fején 
belibben az Idő 
kitárult kapuján 
a szépséges Nyárlány; 
mosolyog az arca, 
ragyogó két szeme 
bogara tükrében 
mintha az éredés 
csodaképét látnám.
Zöldfátyol ruháján 
kakukfű lilállik, 
napcsókos kezéből 
szerelmesek jósa, 
margarét kacsingat; 
cseresznye ajakán 
aratódal zendül 
s erdőt, mezőt, rétet 
parfőmmel telit meg 
a friss szénaillat.

„Ballag már a vén diák..."
Búcsúra vigadt szivetekben iramba 

szökkent a vér s mig szemetekben örö
mök csillaga gyűl, lelketek humuszában 
mélyebbre ereszkedik a Barátság érzés
virágának gyökere.

Nagyhangok csermelye bugyborékol pi
ros szájatok leckepihent küszöbén s az 
iskolapajtásság elnemjéledését találkozás
ra kötelező fogadalomtétellel biztosítjátok.

A búcsúra koccintott pohárban a Vig- 
ság koboldja kacag s búcsúzkoddstok 
mélabús dalában az elválás szomorúsá
gának könnyet sajtoló érzése kesereg.

„Ballag már a vén diák...u Búcsúcsók
ra cuppan a szátok és mentek tova... 
tova. Mert mennetek kell, mert hiv az 
Élet.

Az Élet, melynek Ti vagytok a virágai 
s Ti vagytok a Jövő, a sokatigérő, a 
Múlt szenvedéstalaján boldogságpalotákat 
építgető Jövő.

Sok gond, sok csalódás leselkedik Rá
tok, ne csüggedjetek mégsem. Erős, nagy 
akarattal, a célkitűzést soha nem felejtő 
kitartással győzedelmeskedni fogtok s be
tömtek hivatástokat.

Menjetek, ballagjatok hát, Fiúkl

Pünkösdi megértést, békes- 
séges és örömös ünnepet az 
Olvasónak!

A köztársasági elnök születésnapja
alkalmából május 28-án minden temp
lomban istentiszteletet tartottak váro
sunkban, a hivatalok, hatóságok és isko
lák alkalmi ünnepség keretében emlé
keztek meg az 54-ik évét betöltött köz- 
társasági elnök életéről és működéséről.

Zsidó pünkösd. A mózesvallásu kö
zönség az idén szintén junius hó 5-én 
és 6-án tartja a pünkösd ünnepeket. A 
szentirásadás ünnepe ez; akkor volt 
ugyanis az isteni kinyilatkozás a Szináj 
hegyén, ahol Isten Mózesnek átadta a 
tíz igét. Minthogy ezen az ünnepen mu
tatták be az uj gabonaáldozatot, zsen
gék ünnepének is hívják.

Előléptetés a kerületi bíróságnál. 
Az igazságügyi miniszter Tariska Lajos 
bírósági tanácsost a rimaszombati ke
rületi bíróság státuszában tanácselnökké 
nevezte ki.

Ünnepi szolgálat a postán. 1938. 
junius 6., 16. és 29 én a posta, távirda 
és telefon-szolgálat mint ünnepnap. — 
Pénzfelvételi osztálynál a szolgálat 8—11, 
levél és csomagfeladásnál 8—12-ig, táv
irda és telefonnál 7—21 óráig tart. — 
A telefon-előfizetők részére telefon-szol
gálat állandó, tehát éjjel is.

Bodon Aladár búcsúztatása. Bodon 
Aladár rimaszombati ref. lelkészt, aki 
pünkösd másodnapján foglalja el lelké- 
szi állását a györki ref. egyházban, ben
sőséges melegséggel búcsúztatta el szom
baton este a rimaszombati magyar tár
sadalom az iparoskörben tiszteletére 
rendezett bucsuvacsora keretében, ame
lyen dr. Eszenyi Gyula a város magyar 
társadalma, Varga Imre ref. lelkész a 
ref egyház, Králik János az iparoskör, 
dr. Zehery István főgondnok a gömöri 
ref. egyházmegye, Szőllősy István a ref. 
Kálvinkör, Gabonás István és Siposs 
József pedig a hívek és tisztelők nevé
ben köszöntötték Bodon Aladárt, őszinte 
szerencsekivánataikat fejezve ki uj lel- 
készi állomáshelyén végzendő lelkipász
tori munkájához. A rokonszenves fiatal 
lelkész, aki rimaszombati működése alatt 
tevékeny részt vett a város magyar 
társadalmi és kulturális életében s aki 
megnyerő egyéniségénél fogva felekezeti 
különbség nélkül birta az egész város 
magyar társadalmának bizalmát, szívből 
jövő szavakkal köszönte meg az irányá
ban megnyilvánuló szeretetet.

Halálozások. Báthory Andrásné szül. 
Haustein Lőtte május 27-én Budapesten 
31 éves korában meghalt. Temetése 
őszinte részvét-megnyilvánulás mellett 
május 29-én délután ment végbe. Az el
hunyt fiatalasszonyban a városunkból 
származó Báthory András mérnök hűsé
ges hitvesét, kicsi gyermekei: Báthory 
Gyöngyi és Lotti gondos édesanyjukat 
vesztették el, akiken kívül a megboldo
gult édesanyja, özv. Haustein Alfrédné, 
testvérei, rokonai, ezek között apósa, 
illetve anyósa, Báthory Andor nyug. 
gimn. tanár és neje gyászolják a korán 
elköltözött elvesztését. A váratlan hirte
lenséggel gyászbaborultak iránt váro
sunkban is igaz részvét nyilvánult meg.

Lemberger Emánuel balogi malomtu
lajdonos május 27-én, életének 56-ik 
évében a helybeli kórházban elhunyt, 
gyászba borítván özvegyét és szeretteit.

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

Városi közgyűlés. Rimaszombat vá
ros képviselőtestülete f. hó 3-án, pénte
ken délután közgyűlést tartott. A lap
zárta után lefolyt közgyűlés tárgysoro
zatán 92 ügy szerepelt, amelyek között 
több illetőségi és adótörlési ügy, illet
mény megállapítás, számadás és admi
nisztrációs elintézés szerepelt s arról 
jövő számunkban referálunk.

Érettségi vizsgálatok. A rimaszom
bati állami magyar reálgimnáziumban az 
érettségi vizsgálatok május 27 — junius 
1-je közötti időben a következő ered
ménnyel végződtek. A szlovák tagoza
ton szóbeli érettségi vizsgára bocsájtott 
26 tanuló közül: Kitüntetéssel érettek: 
Bárta László, Frenyó Anna, Gróner Mag
da, Hukel György, Perzsely Géza, Tex- 
tóris Lajos. — Éretteknek nyilváníttattak : 
Cservenka Ede, Csillag Irma, Csunder- 
lik Sándor, Filyo Ida, Hegedűs István, 
Jurcsák Vendel, Kegyer András, Kohn 
Károly, Koldovsky Miroslav, Kovacsik 
Sámuel, Laczkovics Pál, Pavúk Júlia, 
Pál János, Radó Barna, Stefanik János, 
Turay István, Vágner Géza, V^rostek 
György, Zajac Lenke, Zvara Bozsena.— 
Az érettségit tett 18 magyar tanuló kö
zül: Kitüntetéssel érettek: Molnár Mi
hály, Szeleczky Sándor, Ujpál Kálmán. 
— Éretteknek nyilváníttattak: Balázs Bé
la, Benyo Gyula, Bozóky László, Esze
nyi Gyula, Farkas Iván, Gál Olivér, 
Gláser Valéria, Ivanics József, Misove 
László, Péter István, Reinitz Alice, Smál

Kinő iPO LLO  mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 4-5-én ez 
idény legnagyobb alkotása. Az utolsó évek 

legsikerültebb kolosszusa :
Esnapuri tigris

Kitty jantzen, La Jana, Theo Lingen, 
Gusztáv Diesel.

Hétfőn, junius 6-án gyönyörű szines ame
rikai nagyfilm :

Zorro bosszúja

Szerdán, junius 8-án bűnügyi dráma ha
sonnevű színjáték nyomán :

Koronatanú
Iván Petrovcs, Sibille Schmitz, G. Waldau, 

Elga Brink.

Csütörtökön, junius 9-én Cziner Pál kitűnő 
nagyfilmje :
Gaby

Sámuel, Szoyka Mária, Tornallyay Er
zsébet, Tóth Gyula.— Az eredmény ki
váló, mert az idén egyetlen érettségiző 
ifjú nem bukott el gimnáziumunkban. 
Az érettségi vizsgálatokat követő szo
kásos bankett is pompásan sikerült s 
azon Hornyák Miklós, a vizsgáztató bi
zottság elnöke s a tanári karból is töb
ben megjelentek.
A ravatalazóról sem m i hír,

kedves Szerkesztő uram, pedig tud
tommal a városi költségvetésben erre 
megfelelő összeg előirányoztatott s ez 
felsőbb hatóságilag is jóváhagyatott. 
Hol és miért feneklett meg ez az 
ügy, mikor ez is van olyan fontos, 
mint bármily más ügy, amelyet már 
a megvalósítás stádiumába juttattak ? ! 
A város közönségének egyik legfőbb 
óhaja a ravatalozó felállítása, de et
től eltekintve, egyéb szempontokból is 
fölötte üdvös lenne ennek a régóta 
húzódó kérdésnek a megoldása, miért 
is városunk haladó szellemű polgár
sága nevében gyors és érdemleges 
intézkedést kérek városunk megértő 
városbirájától és általában az egész, 
erre hivatott városi hatóságtól.

Figyelő cívis.
Szliács-Fürdőn (Zvolen mellett)
◄

4
4
4
4
4
4
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a Bristol-Tátra-Amália szállodai és 
éttermi üzemeiben junius hónapban 
szépen bútorozott szoba, elsőrangú 
élelmezéssel naponként Ke. 40'—ért 
kapható. — Folyó hideg és meleg
vízzel ellátott szobával Kő. 44'—ért. 
Jutányos Pünkösdi Weekend-pau- 
sál: Lakás, élelmezés, kiszolgálás, 
kurtaxa és garage naponta Kő. 45'— 
Saját autópark. =  Információk és 

prospektusok :
Hotel Bristol-Tatra-Amália, vagy 
S t r a u s s  Gyul a vendéglős Sliáő- 

Kupele.
Meghívó. A „Ferenczy István" iparos 

cserkészraj a pünkösd vasárnap és hét
fői jubiláris nagy táborozásához ezúton 
hivja meg cserkészi szeretettel Rima
szombat város n. é. közönségét. Vasár
nap délelőtt 11 órakor diszfelvonulás és 
Ferenczy István szobrának néma meg
koszorúzása, utána táborozás a poko- 
rágyi kőkutnál, hová úgy a gyalogosok, 
mint autók részére utjelzések irányítják 
a közönséget. Autók részére autó park.
— A látványos programot a helybeli 
magyar cserkészrajok adják egyéni- és 
csapat-versenyek keretén belül. Vasár
nap este fél 8 órakor ünnepélyes tábor
tűz. — Hűsítő italokról gondoskodva!
— Szeretettel várunk mindenkit 1

A rimaszombati magyar reálgimná
zium segitőegyesülete tanévzáró és 
tisztújító közgyűlését vasárnap tartotta 
meg Sichert Károly elnöklésével, a ta
gok élénk érdeklődése mellettj A múlt 
ülés jegyzőkönyvének, az elnöki, titkári, 
könyvtárnoki és pénztárnoki jelentések 
tudomásulvétele után a lelépő tisztikart 
három évi mandátummal újból megvá
lasztotta. A hatodik éve működő s je
lenleg 13 alapitó, 38 rendes és 173 pár
toló tagot számláló egyesület a folyó 
tanévben 4671 koronát fordított jóelő- 
menetelü, szegénysorsu magyar gimna
zisták ruhasegélyére, a segitőkönyvtár 
támogatására pedig 5069 koronát, ami
vel lehetővé tette, hogy az előző évi 
45%-val szemben ezidén a növendékek 
54.5 °/o részesülhetett a segitőkönyvtár 
támogatásában, vagyis a kérelmezők tel
jes számban.
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A polgárikör értesíti a tagjait és 
mindenkit, akik a kör iránt érdeklődés
sel viseltetnek, hogy folyó évi junius hó 
6-án, Pünkösd hétfőjén este 8 órakor 
tánccal egybekötött családias társas va
csorát rendez. — Szívesen látunk olyan 
vendégeket is, kik a vacsorán részt nem 
vesznek s csak a táncra jönnek el. — 
Az aláírási iv a kör házfelügyelőjénél 
van kitéve, ahol vacsorára előjegyzést 
lehet eszközölni. Az elnökség.

Magyar gyermekek majálisa. A 
helybeli magyar fiú- és leány elemi is
kolák szülői bizottságai, a tantestületek 
közreműködésével, junius hő 12-én, va
sárnap rendezik meg a két iskola közös 
ifjúsági mulatságát a szabadkai erdőben. 
Rossz idő esetén junius hó 19-én lesz 
ugyanott megtartva. — Belépti dij nin
csen, önkéntes adományok a szegény- 
sorsú iskolás gyermekek felsegélyezé
sére köszöneitel fogadtatnak. A kis ma
gyar gyermekek erdei mulatsága iránt 
már most is nagy érdeklődés mutatko
zik s reméljük, hogy a kis magyarok 
örömében városunk közönsége osztozni 
fog és nagy számban fog megjelenni a 
különféle szórakozásokat nyújtó kis 
elemisták erdei mulatságán, ahol jó 
konyháról, italokról és elsőrangú cigány
zenéről gondoskodás történik. Magyar 
apák és anyák ! A felhívást meg kell 
értenetek és támogatnotok kell kis gyer
mekeitek nemes igyekezetét, hogy men
nél több szegénysorsu magyar iskolás 
gyermeknek nyújthassatok anyagi se
gélyt ezen majálison lefizetett önkéntes 
adományaitokkal. — Magyar szülők ! Ma
gyar testvéreink, legyetek ott valameny- 
nyien ezen az igazi magyar majálison.

Ipartársulati közlemények. Az ipar
társulat vezetősége ezúton közli a ta
gokkal, hogy az ipartársulati irodában 
a hivatalos órák d. e. 8—12 óráig, d. u. 
2—5 óráig vannak, azonban a felek fo
lyó évi junius hó 1-től csak délelőtt fo
gadtatnak. — Felhivatnak azon szegény 
sorsban lévő iparosok, akik iparukat 
több mint 25 éve önállóan gyakorolják 
vagy gyakorolták és 50-ik életévüket 
betöltötték, hogy az országos munka- 
nélküli segély iránti kérvényüket ipar
társulatunknál legkésőbb folyó évi ju
nius hó 25-éig írják alá, ahonnan a 
kérvényhez csatolni kell: a) az iparen
gedélyt annak bizonyságául, hogy a 
kérelmező az ipart több mint 25 év óta 
gyakorolja, b) keresztlevelet az életkor 
igazolására, c) orvost bizonyítványt a 
munkaképtelenségről, d) községi illető
ségi bizonyítványt. — Értesítjük tag
jainkat, hogy a következő fürdők : Pös- 
tyén. Trencsénteplic, Luhacsovice, Po- 
debrád, Koritnica, Csizfürdő, Karlsbad, 
Franzensbad, Jachymov, Szliácsfürdő és 
Bártfa bizonyos kedvezményeket nyúj
tanak a fürdőzni szándékozó iparosok 
számára. Érdeklődők felvilágosításért 
forduljanak az ipartársulat irodájához.

Filmszínház. Folyó hó 4. és 5-én be
mutatásra kerül az „Esnapuri tigris" c. 
festői kiállítású indiai film. A maharad
zsa állítólagos barátja Ramigarim visz- 
szaél a helyzettel s mert a maharadzsa 
felesége Sitab nem akarja meghallgatni, 
bosszút forral. Egy tigrisvadászat alkal
mával megmentett Sasa nevű európai 
embernek sikerül Sitab kegyét meg
nyerni s megszökteti, Mirda maharadzsa 
és Ramigarim közös erővel indulnak a 
szökevények után. — Főszereplők Tvan 
Dorgen, La Jana, A. Golling, Theo Lü- 
gen, Gusztáv Diessl stb.

Folyó hó 6-án „Zoro bosszúja" ke
rül színre, melynek témája Kalifornia 
múltjából van merítve, amikor a spa
nyolok hóditó szándékkal pusztították 
az országot, kegyetlenkedtek az indiá
nokkal. Ekkor született Zorro, a félel
met nem ismerő titokzatos hős, ki fel
kelést szított a zsarnok uralom ellen.

Folyó hó 8 án a „Koronatanú" kerül 
lepergésre. Laurin zeneszerzőt öngyilkos 
feleségéhez hívják. Megtudja, hogy Ca- 
bano zsarolta apósát s ezért hozzásiet. 
Cabanot halva találják a lakásán és 
Laurint, mint gyanús tettest letartóztat
ják. A további fejleményeket visszafoj
tott lélekzettel kisérik, melyek Laurint 
vannak hivatva rehabilitálni. Főszerep
lők Iván Petrovits, Sibille Schmitz, G. 
Waldan, Elga Brink.

Folyó hó 9-én „Gaby" cimü angol 
nyelvű film kerül előadásra. Elisabeth 
Bergnerrel a főszerepben. Gabyn férje 
híres karmester, ki Miguel dél Vaco 
hegedűművészt látja vendégül. Gaby és

Miguel között csakhamar benső szerel
mi kapocs keletkezik s mindketten sú
lyos lelki harcot vívnak önmagukkal s 
nem találják a helyzet megoldására ve
zető utat, melyen csak az őszinte val
lomás segít, hogy el ne kárhozzanak.

Országos vásár Rimaszécsen. A ri- 
maszécsi országos vásár hétfőn, junius 
hó 13-án lesz megtartva, ahová minden
féle hasznos állat — eladás céljából — 
felhajtható.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombat városban a havi vásár ju
nius hó 8-án, szerdán lesz megtartva, 
melyre mindenféle hasznos állat — ser
tésen kívül — felhajtható.

Kötelező gázálarcvétel. Az országos 
hivatalok a múlt napokban rendeletet 
bocsátottak ki a lakosság köteles gáz
elleni védekezéséről. Két hónapon belül 
kötelesek a 10000-nél nagyobb lakossá
gú városokban a adófizetők magunknak 
és családtagjaiknak gázálarcot beszerez
ni. Féléven belül az egész lakosságot 
el akarják látni gázálarccal. A gázálar
cok árához még 15 korona adót is csa
tolnak. A belügyminisztérium elrendeli 
egyben, hogy a gyermek álarcokat fize
tés nélkül becseréljék, mert a gyerme
kek gyorsan nőnek és a gázálarc na
gyon költséges lenne.

A bevonultak családtagjainak se
gélyezése. Mindazon bevonult család- 
fenntartók családtagjai kérvényt adhat
nak be a nemzetvédelmi minisztérium
hoz, akik vagyontalanok és ellátatlanok. 
Igényük van segélyre mindaddig, amig a 
családfenntartó hadköteles. Ezen kér
vényt a községi elöljárósághoz kell be
adni, aki a minisztériumhoz azt továb
bítja. A kérvényen a katonai szolgálatot 
a hadkiegészítő parancsnoksággal kell 
igazoltatni.

Motorkerékpár - szerencsétlenség a 
tiszolci viaduktnál. Múlt vasárnap dél
előtt féltizenegy órakor könnyen végze
tessé válható motorkerékpárszerencsét
lenség történt a tiszolci Csertovka-nevü 
erdőrész melletti viaduktnál. Konszky 
István susányi lakos motorbiciklijén 
Breznóról jövet az éles kanyarban hir
telen szembetalálkozott az S. 1.068 jel
zésű pozsonyi személyautóval s hogy az 
összeütközést kikerülje, hirtelen félre
kormányozta gépét, amely a betonkor
látnak vágódott s utasát maga alá te
metve, súlyosan megrongálódott. A ka
rambolnak szemtanúja volt a viaduktőr
ség, amelynek intézkedésére a fején és 
mellén megsérült kerékpárost azonnal 
beszállították a rimaszombati állami kór
házba. A szemtanuk állítása szerint a 
balesetet a pozsonyi autó vezetője okoz
ta, aki a rendkívül éles fordulót az elő
irt kürtjelzés nélkül vette.

Elfogták a rímakokovai betörőket. 
A Rimakokován átvezető állami ut épí
tési munkálatait végző Kodl és társa, 
Pozsonyi cég kárára a múlt év júniusá
ban ismeretlen tettesek nagyobbszabásu 
betörést követtek el. Éjnek idején fel
törték az egyik anyagraktárt és az ott 
felhalmozott szerszámokat, acélfurókat, 
csizmákat és kötszeres ládákat ellopták. 
A tetteseket hónapokig tartó kutatás da
cára sem tudták a csendőrök kézreke- 
riteni, mig végül a lopott holmikat érté
kesítő egyik munkás letartóztatása révén 
sikerült Grexák János és Gastan István 
rímakokovai lakosok személyében a be
törőket kézrekeriteni. Mindkettőjük el
len folyik az eljárás.

I. R. Törekvés SE 17 pont 32:8
II. Füleki TC XI. 14 » 40:12
III. Tamásfalvi MSC 11 » '20:18
IV. Losonci AFC XI. 8 n 15:18
V. Apátfalusi SC 6 » 11:41

VI. Tornaijai SC 4 » 19:40

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkeriileté- 
nek XVII. sz. hivatalos közleményei,

A Direktórium május hó 30 án meg
tartott ülésén Pataki Árpád Hajnácskai 
FC játékost az 1938. május hó 8 án le
játszott Hajnácskai FC—Panyidaróci 1TE 
II. oszt. bajnoki mérkőzésen elkövetett 
fegyelmi vétségért a CsAF fegyelmi sza
bályzatának D. 19. §. 1. pontja értelmé
ben 2 (kettő) heti játékjogfelfüggesztés
sel sújtotta. Büntetése tart: 1938. május 
hó 30-tól, 1938. junius hó 13-ig.

A LAFC által lemondott Losonci AFC 
Ib—R. Törekvés SE XI. II. oszt. bajnoki 
mérkőzést a Direktórium 2 pont és 3:0 
gólaránnyal a RTSE javára igazolta.

Miután a CsAF—MLSz Közép-kerüle
tének 1937/38. évi I. oszt. bajnoksága 
véget ért, a Direktórium a hivatalos ta
bellát a következőképpen állította össze:

Átigazolási rész:
Hegedűs József: Kassai SC—Losonci 

AFC 1710'— Ke követelését a Szövetségi 
Intéző Bizottság 170 Ké-ra szállította le 
(14 havi tagdíj á Ke 10 -f- Ké 30 bal
esetbiztosítás), azonban nevezett játékos 
fenti átlépési bejelentését visszavonta.

Tichy Gyula: Baraki SC—RTSE azon- 
nalra kiadva.

A Kerületi Kupa Bizottság 
közleményei:

Miután a folyó év május hó 29-én le
játszott Tamásfalvi MSC—Apátfalusi SC 
Csehszlovákiai Magyar Kupa mérkőzés 
győztese a Tamásfalvi MSC csapata lett, 
a sorsolás értelmében 1938. junius hó 
12-én a Tamásfalvi MSC—Losonci AFC 
Csehszlovákiai Magyar Kupa mérkőzés 
kerül sorra. Pályaválasztó a CsMK sza
bályzatának 5. §. a. pontja értelmében, 
a Tamásfalvi MSC. Különösen felhívjuk 
a Losonci AFC figyelmét a CsMK sza
bályzatának 1. §. első bekezdésére, mely 
szerint a LAFC komplett I. A (d i v í 
zi ó s !!) csapatával köteles a Csehszlo
vákiai Magyar Kupa mérkőzésen részt- 
venni, különbeni súlyos büntetés terhe 
alatt.

Amennyiben a Füleki TC nem játszana 
tovább Liga-selejtező mérkőzést, úgy ju
nius hó 12-én a Tornaijai SC ellen ját
szik Tornaiján Kupa-mérkőzést. A Füle
ki TC-re szintén vonatkozik a CsMK 1. 
§-ának első bekezdése.

Rimaszombat, 1938. junius hój 1. 
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k.

* társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Ligeti — Törekvés országos bajnoki 

elődöntő mérkőzés.
Vasárnap délután 5 órai kezdettel ke

rül sor az első országos bajnoki elődön
tő mérkőzés lejátszására a pozsonyi Li
geti és a Törekvés csapatai között, a 
városkerti sporttelepen.

Mindkét csapat résztvevője volt a ta
valyi elődöntőknek is, amikor a Törek
vésnek sikerűit a Ligetit itthon (illetve 
Tamásfalván) megvernie, Pozsonyban 
pedig hősies küzdelem után döntetlen 
eredményt kiharcolnia, végül pedig a 
CsAF—MLSz nyugati csoportjának baj
nokságát megszereznie.

Az idei hármas versenyző mezőny 
kettőre apadt a Párkányi TE-nek a küz
delmekből, való visszalépése, illetve tör
lése folytán s igy a Ligeti és a Törek
vés fogják megvívni élet-halál harcukat 
a továbbjutásért.

A Törekvés nehéz feladat előtt áll, 
mert hiszen régi, kipróbált játékosgár
dával rendelkező ellenfele az utóbbi 
időben igen értékes teljesítményeket tu
dott felmutatni s tavaly is bebizonyí
totta, hogy az elsőség méltó várományo
sának tekintették. Városunk sporttársa
dalma azonban elvárja a Törekvés min
den egyes játékosától, hogy erejének és 
képességének teljes latbavetésével, sziv- 
vel-lélekkel fog küzdeni, hogy városunk 
sportélete számára újabb babérokat sze
rezzen és sportéletünk jövőbeni nagy
arányú fejlődését lehetővé tegye. Elvár
hatja ezt annál inkább, mivel nagymér
tékű áldozatkészségének minden tekin
tetben tanujelét szolgáltatta. Ennek az 
áldozatkészségnek köszönhető, hogy a 
Törekvés csapatát két nagytudásu já
tékossal tudták megerősíteni: Horatius- 
sal, a Füleki TC kitűnő játékosával és 
Paskulyák Il.-vel, a Aáunkácsi SE válo
gatott csatárával, s igy a csatársor, mely 
a csapat gyengéje volt, lényeges erősí
tést nyert. Beavatottak szerint a Törek
vés a következő felállításban fog a küz
delembe indulni:

Áron
Gyürék Lőkös

Ríz Szabó Kocsis
Szlovencsák Paskulyák Horatius Árvay

[Tromka
Pohockyt sérülése akadályozza a já

tékban.
Közönségünk bizonyára teljes értékű, 

elejétől-végig sportszerű küzdelemnek 
lesz a tanúja s ezért mindenki, akiben 
csak egy kis vonzalom is él a football- 
sport iránt, kell, hogy jelen legyen az

ünnepi találkozáson s buzdítsa újabb és 
újabb erőkifejtésre a Törekvés játéko
sokat.

A mérkőzés előtt délután 3 órai kez
dettel a Slovan és Törekvés ifj. csapa
tai játszanak.

Törekvés—Tiszolci SK 4:1 (1:1). —
Biró: Brünner.

Lanyha iramű mérkőzés, melyen a 
Törekvés játékosok nem igen erőltették 
meg magukat, s nem sokat nyújtottak a 
footballsport igazi szépségeiből. Áz előre- 
huzódott Lőkös tette eredményessé a 
csatársor meddő játékát s két gólt is 
rúgott. A jobbszélen játszó Szlovencsák 
is biztatóan játszott. A második félidő 
vége felé sajnálatos esemény történt: a 
vetődő Áron beleütközött Genda tiszolci 
játékos lábába. Áron komolyabb sérülés 
nélkül úszta meg az esetet, azonban 
Gendát lábtöréssel szállították a kór
házba.

Slovan II.—Törekvés II. 4:2.
Tamásfalvai MSC — Apátfalai SC 

4:3. — Biró: dr. Weinberger. Kupa- 
mérkőzés.

A TMSC biztos győzelmet aratott sa
ját pályáján az ASC fölött s ezzel biz
tosította továbbjutását. A jövő vasárnap 
a LAFC csapatával kerül össze Tamás
falván.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly. 

NYÍLT TÉR.*)
Közlemény.

Egyes rosszakaróim politikai érzel
meimről és gondolkodásomról valótlan 
híreket terjesztenek a városban, hogy 
ezáltal üzletileg megkárosítsanak. Ezen
nel kijelentem, hogy nem vagyok tagja 
egy politikai pártnak sem és politikával 
egyáltalán nem foglalkozom s kényte
len volnék az ellen, aki rólam továbbra 
ily valótlan híreket terjesztene, azonnal 
a büntető feljelentést megtenni.

Rimaszombat, 1938. május 31.
Zaithaml József,

_______ női fodrász.
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

" F i i  n  J  n  a Masaryk-tér 25. szám 
, a A a , t l U  alatt lévő

emeletes ház.
Felvilágosítással szolgál: Fényes Ele

mér, Rimaszombat.

Egy jó karban levő

varrógépet
keresek megvételre.

Cim a kiadóhivatalban.

Nagy választék világmórkás 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.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban
SZOBAFESTŐ é s  MÁZOLÓ
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

ÖRS I  J ÓZ S E F
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat Pokorágyi-utca 28. sz.

L a ü á z  kerttel eladó.
JánoSovce (Jánosi) községben egy

lakóház kerttel azonnal eladó. A ház a 
törvényh. ut mellett, a község forgalmas 
helyén fekszik. Bővebb felvilágosítás a 
jánosi körjegyzői hivatalban kapható.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R á b sly  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


