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Mintha álomkórságban szenvednénk.
(m) Életünk nyitott színpadján 

üresen tátongnak a kulisszák, az 
évekkel ezelőtt még eleven város
nak mintha életerét metszették vol
na, olyan csendes, olyan kihalt.

A gazdasági bajokról nem is 
beszélünk, ez a nyavalya sokkal 
idültebb, mintsem hogy a gyorsan 
gyógyulás reménységével foglal
kozhatnánk, komolyan törődhet
nénk vele. A társadalmi élet 6 — 7 
év óta olyan sivárrá lett, amilyen 
sivár még a rettegésekben eltelt 
háborús esztendőkben sem volt s 
életünk azóta merő közönyösség, 
tétlenség és semmivel sem törődő 
aluszékonyság, valóban olyan, mint
ha álomkórságban szenvednénk.

Mert nézzünk csak körül. Mit is 
kell látnunk, mit is kell szomorú
sággal tapasztalnunk?!

Ennek a jobb sorsra érdemes 
kisvárosnak társadalmi élete úgy
szólván egyszerre csak megbénult. 
A társadalmi egyesületek vezető, 
irányitó munkája megszűnt, egye
sületeken kívül és egyesületek ke
belében a semmittevés csendje ho
nol egyaránt.

Szinte végzetszerűen nehezedik 
reánk ez az áldatlan helyzet s ép
pen akkor, amikor annak a legke- 
vésbbé lett volna szabad bekövet
keznie.

Igazi, céljukban nemes társadal
mi összejövetelek csodaszámban 
mennek s talán elmondhatjuk, hogy 
a legtöbbször ráfizetéssel végződő 
tánc- s egyéb mulatságokon, zajos 
kiránduláson kívül más ilyen ter
mészetű összetalálkozások egyálta
lán nem voltak és nincsenek is.

Érdekes megállapítás, de tény, 
hogy egyedül a szociális megsegí
tés terrénuma még az a terület, 
ahol a legintenzivebb és legered
ményesebb munka tapasztalható s 
ez is javarészt a szánalomra ger 
jedt emberi szivek áldozatosságá
nak tulajdonítható.

Kulturális megmozdulásról alig- 
alig lehet beszélni. Egy-két, többé- 
kevésebbé nagyon is nivón alul 
mozgó, dzsesszes kabarén és mű
kedvelői előadáson kivűl aligha volt 
egyéb, pedig a műveltség fejlesz
tésének és terjesztésének eredmé
nyességéhez intenzív, tudatos kultu
rális munkásság szükséges s ehez 
olyan önzetlen igaz kulturmunká- 
sok kellenek, akiknek lelkét áthatja 
a magasztos gondolat: minden nép
nek annyi az értéke, amennyi a mű
veltsége s nem veszhet el az a nép,

amely nemzeti kultúráját ápolja, 
féltő gonddal őrzi.

Letagadhatatlan igazság az, hogy 
a kultúrát hangoztatni nem elég: 
azt belsőleg kell élni, annak át 
kell lényegülnie rajtunk s az álta
lános felvázolás után rögtön rész
letkidolgozás szükséges, halasztást 
nem türöen, azonnal!

Ezért mitsem érnek azok az 
egyébként jóakaratu időleges meg
beszélések, amelyeken szó esik 
ugyan kultúráról, kulturális meg
mozdulásról, a kulturális munka 
szükségességéről, de cselekedetre, 
alkotó cselekvésre nem kerül sor 
soha sem, pedig ha valaha, úgy 
most tagadhatatlan igazság az, 
hogy a világkultúrán átszűrt spe
ciális magyar kultúra minden ága
zatára szükség van, minden gyö
kerét öntözni kell: városi, falusi 
kultúra, közegészségügy, mezőgaz
daság, népnevelés, könyv, színház, 
mozi, szabadelőadás és vándor
felolvasás, művészet és ipar: mind, 
mind leheljék, lélegezzék, szubli
málják és koncentrálják a magyar 
kultúra atomjait, mert a szlovensz- 
kói magyarság illő helyre helyez
tetését nem a politika áldatlan 
harci eszközeivel, hanem a sokkal 
üdvösebb kultúrával fogja elérni.

Az ország különböző városainak 
kulturmunkásaival való érintkezé
sem során az utóbbi időben több 
helyről hallottam panaszt a társa
dalmi, kulturális téren tapasztalható 
nagy-nagy pangásról, szinte halá
losan néma csendről, szörnyű kö
zönyről, de minden egyes panasz
osnál meg kellett állapitanom, hogy 
ez a halálos csend, ez a szörnyű 
közöny sehol sem olyan nagy, 
mint éppen nálunk, a még 6—7 
évvel ezelőtt is büszkén rimaparti 
Athénnek nevezgetett városkában.

Ezt a nagy csendet, közönyt és 
tétlenséget meg kell törni, a város 
társadalmi, kulturális életét eleve
nen lüktetővé, színessé, frissé, 
életessé kell tenni, a jószellem cso
damedicinájával azzá kell vará
zsolni!

A munkára s ennek a munká
nak vezetésére, irányítására alkal
mas, arra termett minden jószán- 
déku embernek össze kell fognia 
s a hibák feltárása és kiküszöbö
lése után meg kell indulni a fel
rázó, alkotó és nemescéiu, tudatos 
munkásságnak, hogy annak jegyé
ben szebbé tegyük életünket s jó
val biztatóvá a Jövő szemeink előtt

még titok fátylával takart képét, de 
semmiesetre sem szabad, hogy to
vább tartson ez a szomorú állapot 
s lehetetlen továbbra is úgy él
nünk, mintha álomkórságban szen
vednénk.

A  kis kancellár.
A tengerparton ül egy asszony. Két 

gyermeke játszik mellette a fövenyen, a 
harmadik gyermeket most várja, azért 
jött a sósvizü partok mellé, hogy erő
sítse magát a harmadik gyermek jöve
telére.

Az asszony vendég. Vendége a szom
széd villa lakóinak s mivel a szomszéd 
villa lakója az ország legnagyobb állam- 
férfia: közvetve vendége a hatalmas 
országnak is.

Szombatra várják az apát, aki Bécs- 
ből érkezik megérdemelt pihenésre, 
szombaton kell jönnie a férjnek, aki 
majd ajándékokat hoz a gyermekeknek 
s a tenger vizében messzire beúszva, 
a házigazdával együtt országok sorsáról 
fognak majd dönteni.

A házigazda nagy és hatalmas. A 
vendégasszony férje egy kis összeszab
dalt, testvérjajtól hangos országocska 
hajóját igyekszik kormányozni a viharos 
tengeren.

Az asszony ül a tengerparton.
De a férj nem jön el szombaton; a 

férjet, ezt a népszerű kancellárt már 
csak a ravatalon látja viszont.

Milyen vidám, kék, reményteljes az 
olasz ég...

S hogy be tud borulni egy pillanat 
alatt...

Emberi vonatkozásait nézzük ennek a 
katasztrófának : emberi oldalakról nézve 
minden tragédia mélyebb, keserűbb, 
mintha a rideg politika mindennapjának 
szemüvegén át néznők.

íme: Dollfuss, az ember, a férj, az 
apa, polgári ruhában s hősi halállal, 
ime a feleség és az anya, aki egész 
kancelláriát nem adott volna talán egy 
nyugodt kis stájer házért, ahová min
dig vágyott.

Borzalmas kor és középkori erkölcs. 
Mintha valóban minden furia felszaba
dult volna s mintha láthatatlan áramok 
szabdalnák keresztül kasul az emberi 
lelket, hogy soha meg ne nyugodjon s 
pihenését ne lelje.

Az élet jegyében hull a halál.
Még talán az ellenség szive is meg

indul egy pillanatra, hallván ennek a 
kis derék kancellárnak szomorú háláiét, 
akinek az volt a vétke, hogy nem en
gedte odadobni országát a Nagy Moloch 
karjaiba.

Ki tudja, ki bérelte fel a gyilkosokat? 
A mai útvesztőben eltéved az ember.

— Először, — húsz év előtt,— furcsa, 
izgatott láz vett erőt az emberen ilyen 
tragédiák hallatára. Később elfásult a 
lélek s közömbösen vette, ha az em
beri durvaság nekiszabadulásáról hallott. 
Most azonban már dühösen ökölbeszo
rul a kéz s a tehetetlen ember szo
rongva kiált fel : „Meddig kell még vér
ben fürdeni a világnak ?“

Minden részvétünk a kis kedves kan
celláré. Ismeretlenül is szimpatikus em
berünk volt ö.

S valljuk be : ennek az egy ember
nek halála mégis jobban megdöbbentett, 
mint húsz millió kinai pusztulása az 
árvizekben.

A világ pedig csak forr, fortyog to
vább. Rejtélyes, tulvilági erők mozgatják 
idegeinket.

Valóban arra kell gondolni, nem vol- 
na-e mégis jobb, ha ezt a földet az 
asszonyok, az anyák kormányoznák. 
Lehet, hogy kevesebb lendülettel ha
ladnánk előre, de valószínű, hogy ke
vesebb vérrel is.

Szörnyű tempóban iramlunk.
(sz. v.)

KOztehermentesités.
Az adósságok rendezésének kér

dése foglalkoztatja a közgazdasági 
közvéleményt. Ugyanis a gazdasá
gi élet területén minderősebben 
terjed az a felfogás, hogy a régi 
adósságokat rendezni kell valaho- 
hogyan a fizetési eszközök mai 
értékének megfelelően, miáltal sok 
ezer, anyagi válsággal küzdő gond
terhes egzisztenciát kapcsolhatunk 
bele ismét a közgazdasági élet 
ütemesebbé való életébe.

Az adósságrendezés érdekében 
különösen nagy lendületű agitációt 
folytat — amint látjuk — a mező
gazda érdekeltség. Ez a küzdelem 
teljesen érthető, hiszen a mezőgaz
dák között ma már alig akad ta
lán egy is, aki ne lenne túlontúl 
eladósodva. A konjukturás évek
ben a mezőgazdák nagy invesztí
ciókat végeztek gazdaságukban, ez 
volt az a kor, amikor az ipar és 
a kereskedelem is emlékezetes szép 
forgalmat csinált. Tagadhatatlan, 
hogy azok a kevesek, akik abban 
az időben — népiesen szólva — a 
fogukhoz verték a garast, nem vá
sároltak mezőgazdasági gépeket, 
hintókat, nem épitkeztek, nem sze
reztek be traktorokat, motorokat, 
parádés lószerszámokat, nem csi
náltak szükséges vagy szükségtelen 
befektetéseket, nem vásároltak az 
akkori magas búzaár alapján szá
mított értékű földeket hitelbe vagy 
kölcsönért, az a kis számú gazda 
bizonyára nyugodtabban állja a mai 
súlyos idők okozta vihart. De váj
jon hány gazda volt olyan, akit 
nem fogott volna el az akkori idők 
vásárló és invesztáló láza és ra
kásra gyűjtötte volna a bőven ömlő 
bankókat? Annyi bizonyos, hogy 
mindazok, akik abban az időben 
invesztáltak és vásároltak, bizonyos 
tekintetben szolgálatot tettek a 
gazdasági életnek pénzük forga
lomba vetésével. Nem is volt akkor 
munkanélküliség, mint ma, mikor 
mindenfelé hiányzik a gazdasági
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élet élénkítésére alkalmas pénz
összeg.

Ezek a konjunkturás idők a bi
zonyítékai annak, hogy igaz az az 
állítás, hogyha a mezőgazdaság 
megtalálja a számítását tevékeny
ségében, akkor az ipar és keres
kedelem is felvirágzik, ellenkező 
esetben stagnálás áll be minden 
vonalon, amint azt ma is tapasz
taljuk.

A gazdákat azonban nem az 
előbb említett élénk vásárlási és 
invesztíciós kedvük juttatta a nagy 
eladósodás útjára. Az eladósodás
ban nagyobb szerepe van a va- 
gyondézsmának, valamint az ingat
lanokban beálló értékcsökkenésnek.

De vájjon mi lett a konjunktu
rás időkben az ipar és kereskede
lem élénk forgalma révén felvett 
értékekkel? kérdezheti valaki, mert 
hiszen az ipar és kereskedelem ma 
éppen úgy párhuzamos utón halad 
a mezőgazdasággal az elszegénye
dés felé, mint a konjunktúra idején 
haladt vele együtt a jólét felé. A 
válasz nem lehet más, mint az, 
hogy ezeket az értékeket a krizises 
évek jövedelmével arányban nem 
álló nagy adók szívták és szívják 
fel és igy az összes közgazdasági 
tényezők ma együttesen gyöngül
nek el úgy, hogy hovatovább le
hetetlenné válik számukra a köz
teherviselésben való részvétel, mert 
hiszen a jövedelem túlnyomó ré
szét az adók és a kamatok emész
tik fel, igy az üzemek fentartására 
szolgáló gépek, szerszámok és be
rendezések pótlására, épület tata
rozására vagy más egyéb üzemi, 
házi és egyéni szükségletek be
szerzésére nem marad már pénz.

így ébrednek emberek egyik 
napról a másikra olyan formán, 
hogy teljesen szegények lettek, no
ha folyton dolgoztak.

Ezek után teljesen jogosnak kell 
látnunk azt az újabban felmerült 
gondolatot, amely szerint az adós
ságrendezés kedvezményét nem 
csupán a mezőgazdákra, hanem 
minden arra rászoruló gazdasági 
rétegre, iparosra, kereskedőre is ki 
kell terjeszteni, mert ezzel az egész 
közgazdasági élet friss erősítést 
nyerne s az elesett egzisztenciák 
emelkedő produktivitása révén köz

teherviselésük is erősödni fog. Egy 
általános, radikális és megfelelő 
köztehermentesitésnek az egész or
szág közgazdasági élete hasznát 
látná.

A hírlapírók ősapja.
Háromszáz év előtt jelent meg az első 

francia újság Gazette címmel. Nem ez 
volt az első hírlap Európában; a frank
furti Oberposfamtszeitung 1618-ban in
dult meg, sőt még ennél is korábbi ke
letű újság nyomaira mutat a brüsszeli 
könyvtár egy okirata, mely szerint 1605- 
ben Albert és Izabella őhercegségeik pri
vilégiumot adtak egy antwerpeni nyom
dásznak, hogy kiadhassa és árulhassa 
mindazon hirek gyűjteményét, amelyek 
„őhercegségeik győzelmeire s az általuk 
megostromolt városok bevételeire vonat
koznak". Amiből nyilvánvaló, hogy őher
cegségeik vereségeiről és megfutamodá- 
sairól nem volt szabad Írni.

A Gazette elődei azonban csak száraz 
hirkatalógusok voltak; hiányzott belőlük 
a lüktető eleven lélek, mellyel csakis a 
szerkesztő személyisége töltheti meg. Az 
első vérbeli hírlapíró, akit az újságírás 
történelme felmutathat, Théophraste Re- 
naudot volt, a Gazette megalapítója és 
szerkesztője.

Csodálatos, élénk szemű, sokoldalú 
ember. Tulajdonképen orvos volt s liir- 
lapalapitási vállalkozása abból az ötlet
ből sarjadt ki, hogy betegeit szórakoz
tatandó, összeírta a Párisban szállongó 
híreket és felolvasta nekik. Sohasem volt 
nyugta, mindig valami uj vállalaton törte 
a fejét s bámulatos érzékkel és jövőbe- 
látással olyan intézményeknek vetette 
az alapját, amelyeknek jelentőségét 
csak századokkal későb fogták fel iga
zában. Íme, Renaudot mester érdekes al
kotásai:

1. Már 1612-ben alapított egy közve
títő irodát (bureau d’adresse), melynek az 
volt a célja, hogy összehozza a kínála
tot a kereslettel. Aki venni vagy elad
ni akart valamit, aki cselédet keresett, 
aki utitársat akart csatlakozásra hívni 
valamely utazáshoz: bejelentette szán 
dékát, bizonyos meghatározott napokon a 
keresők és ajánlkozók az irodában ö s 
szejöttek és az üzletet lebonyolították. 
Csodálatos éleslátást! megsejtése volt 
ez annak az intézmények, mely később 
az apróhirdetések formájában érte el a 
legtökéletesebb alakját. •

2. Királyi engedéllyel zálogházat nyi
tott ugyanabban az irodában és 3 szá
zalékos pénzt adott a zálogtárgyakra. 
Majd kibővítette a zálogházat árverési 
csarnokkal, ami nálunk csak közel-há
rom század múlva jutott az emberek 
eszébe.

3. Ugyancsak a nevezetes irodán in
gyenes rendelőintézetet nyitott a szegény 
betegek . részére, amivel maga ellen zú

dította az egész orvosi közvéleményt, 
de nem sokat törődött velük, sőt inkább 
örült neki, mint igazi újságíró, hogy volt 
kikkel szembeszállni és a köz érdekében 
imigyen verekedni.

4. Bevezette a tudományos és irodal
mi előadásokat és vitaestélyeket ugyan
abban a mindenre jó irodában s ezzel 
körülbelül azt az intézményt próbálta 
meghonositani, ami manapság szabad- 
egyetem név alatt ismeretes.

Hogy mennyire született hírlapíró volt 
és ösztönszerűen mennyire tisztában volt 
hivatásával, érdekesen illusztrálja az a 
szózat, melyet az év végén intézett olva
sóközönségéhez. Idézek belőle néhány 
jellemző mondatot:

„Bocsánatot kell kérnem Önöktől, ha 
mondanivalóim és stílusom nem elégítik 
ki egyformán valamennyi olvasóm igé
nyét. A katonák azt akarnák, hogy na
ponként egy győzelemről vagy egy be
vett városról halljanak hirt; a jogászok 
bírói Ítéleteket akarnak olvasni; az ájta- 
tos hivők, hitszónokok és híres gyóntató 
atyák nevét keresik. Azután mindenki, 
aki bármily csekély szolgálatot tett az 
udvarnak, azt akarná, hogy szerepeljen 
a lapban s a király olvassa a nevét. 
Egyik olvasó megköveteli, hogy stílusom 
virágos legyen, másik pedig azt szeret
né, hogy olyan száraz legyen, mint a 
csontváz. Vegyék önök tekintettel a ren
delkezésemre álló idő rövidségét is, mert 
hiszen például az utolsó napon befutott 
hirek feldolgozásához mindössze négy 
óra áll rendelkezésemre, a futárok érke
zésétől számítva. Lehet az is, hogy üt
ött hiba csúszik be a gyors munka so
rán, de egy dologban helytállók és sem
miféle nyomásnak sem engedek: az igaz
ság megírásában".

íme, rövid pár mondatba sűrítve a 
modern újságírás problémái, amiket ez 
a csodálatos ember elődök úttörő mun
kája és útmutatások nélkül, csupán a 
saját ösztönétől vezettetve érzett meg.

A Gazette első számában mi magya
rok is szerepelünk egy rövid kis hírrel. 
A hir 1631. május 1-éről a sziléziai 
Freistadt városból van keltezve és arról 
szól, hogy a császári seregek ott meg
állapodtak és ezer magyar katonára vár
nak, kiket a nádor küldött erősítésül, 
megakadályozandó a svédek betörését 
Sziléziába.

Ami Renaudot munkatársait illeti, két 
igen előkelő férfiú találkozott köztük. 
Egyik volt Richeiieu a bibornok, aki 
államférfim tiszta látással azonnal felis
merte a hírlap fontosságát és állandóan 
ellátta a szerkesztőt híranyaggal. Másik 
volt maga a király, XIII. Lajos. Őfelsége 
titkon küldözgetett híreket a komornyik
jával, ezekben apró csípések voltak el
helyezve előkelő udvari személyiségek 
ellen s a király nagyokat nevetett ma
gában, amikor a kicsufolt méltóságok 
panaszra szaladtak hozzá a szerkesztő 
ellen.

Szegény Renaudot! Nemcsak a tehet
ségénél fogva volt vérbeli újságíró, de 
az élete folyása is tipikus újságírói sors 
volt. Mikor a pártfogói meghaltak, az ő 
sora is rosszra vált; ellenségei felülke
rekedtek, harcolnia kellet rosszindulatú 
emberekkel, küzdeni anyagi bajokkal. 
1653. október 25-én halt meg 67 éves 
korában, szegényen, mint a templom 
egere, vagy mint orvoskollegája, Gui-Pa- 
tin irta róla: „koldusán, akár egy festő"

R. V. S.

Úti irka-firka.
Balatonföldvár.

A legszebb balatoni fürdőhely. Keve 
sen ismerik, kevesen látogatják, aki 
azonban egyszer látta : mindig vágyik 
oda, hűs parkjába, nyirfaágas kilátó 
dombjára vissza. Disztingvált és nyu
godt, csendes és finom. Olyan mint 
egy gyémánt a gyöngyök között. Vasúti 
állomása a legszebb a Balaton partján: 
kényelmes és nagyvilági. Teméntelen 
nagyságú, ősparkjában itt ott finoman 
és kedvesen húzódik meg egy-egy villa, 
szálló. Svájci autó, osztrák kocsi, fran
cia rendszám... Hatalmas fenyőfák tör
nek parkjában az égig, — az ember 
önkéntelenül felkiált : de jó volna itt 
zsiványpecsenyét sütni és áthüsölni a 
nyarat! Kilátódombjáról messzi ellátni 
a zöldeskék, halavány vizen, mint apró 
bogarak másznak a csónakok s egy 
motoros után kilométer hosszúságban 
húzódik a vizcsík.

A strandon négerbarna nők s hoten- 
totta férfiak. Közöttük, mint lámpás az 
estében : világit egy fehér férfitest. Sze
gény most jött s utol akarja érni a 
többieket. A nap már pirítja, estére 
jajgatni fog s harmadnap cafatokban 
hull majd a bőre.

A strand kiképzése előkelő, a kikötő 
hasonlít egy kicsit az északolasz tavak 
gondosan kiképzett mólóihoz.

Sok szive volt annak a Balatonhoz, 
aki ezt a fürdőt igy megcsinálta.

Tihany.
Csendes part ez is. A többi fürdőhe

lyek nagy lármája itt elül, aki idejön : 
valóban csak pihenni érkezik. A kéttor
nyú templom magasan nyúlik a felhők 
közé, évszázadok óta állja a vártát. Fi
nom barokk templom, nagy kincset érő 
faragványait egyszerű kertészember ké
szítette kétszáz esztendő előtt Isten di
csőségére. Áhitat száll itt a szivekbe: 
vallás és történelem egybefolynak a hűs 
oszlopok alatt.

Kolostori folyosók, cella-ajtók, virágos 
kis kolostorkert. Két ablak a somogyi 
partok felé nyílik, szinte mérhetetlen 
messziséget nyit Felhők kergetőznek a 
hegyek fölött. Két kis szoba, mély abla_ 
kai közé októbernek havában vajmi ne_ 
hezen jutott fény. Innen nézett szét haj_ 
dán Károly király hajdani birodalm

MmmU l i l é s í i  szülötte.
(Tudós professzor Hatvani.)

Irta : Váth Zsolt.
(Folytatás.)

De ideje, hogy testvéreiről is szól
junk valamit. Mária nővére beolvadt a 
gyükerek közé, mint Molnár János rima- 
szombati kántor felesége. De a család 
férfi tagjai nem maradtak itt. Mihály 
öccse Debrecenbe került és ott városi 
tanácsos lett. így a Hatvani család két 
tagja a nagy kálvinista metropolist sza
porította vérben és szellemben. Volt 
még egy György nevű öccse is, de e r - ! 
ről nem tudja a fáma, hogy hová jutott, 
mi lett belőle?

Hatvani István 1734-ben véletlenül 
Losoncra ment apjával és betegsége 
miatt ott maradt. Az ottani gimnázium
ban főleg Kármán professzor szerette j 
meg a törekvő, jó diákot, aki a losonci j 
iskola latin tudását többre becsülte az 
otthoninál. De nem maradt sokáig Lo- j 
soncon, hanem Kecskemétre ment ta
nulását folytatni, Kecskemétről ismét 
18 éves korában Komáromba ment 
segédtanítónak.

Látnivaló, hogy a tanulásban sok 
mindent megpróbált és megbírálja a 
különböző iskolák tanítási módját is. 
Segédtanitóságot azért vállalt, mert sze
gény fiú létére nem volt bőven ellátva 
anyagiakkal.

Debrecenbe igyekszik, az ottani nagy 
iskola legfőbb vágyakozása és erre szí
vós kitartással törekszik. 1738-ban már

folyamodott Debrecenbe, de nem vették 
föl, mert a tanulók nagy számmal je
lentkeztek. Ezért beállott nevelőnek 
Gyürky Istvánhoz, Nógrád vármegye 
alispánjához. Itt kisértetbe jött az ö 
debreceni törekvése. Mikor Forgách Fe
renc gróf főispánt üdvözölte, a főispán
nak annyira megtetszett az ifjú fellé 
pése, hogy megyei tisztségre akarta őt 
kinevezni. Hatvani állhatatos maradt, 
nem akart a megyei és politikai tiszt
ségek lekötöttségében élni, hanem to 
vábbra is független helyzetre vágyott s a 
debreceni tanulmányokat nem adta föl.

Még a ragályos pestis betegség is 
akadályozta odajutását, de végre 1741- 
ben eljutott vágyai főhelyére, Debrecenbe.

1741-tői 1745-ig Debrecenben végezte 
tanulmányait. Mikor pedig ott kimerí
tette a tudás kincstárát, külföldi útra 
szánta el magát. 1746-ban Pozsonyba 
utazik, onnan Ausztrián keresztül Re- 
gensburgba megy, majd Augsburgba. 
Aztán Lindau városkában és Schaffhau- 
senban időzve Baselbe megy, ahol két 
évig theológiai tanulmányokkal foglal
kozik. 1747-ben theológiai doktor lesz. 
De még mindig talál szelleme újabb 
foglalkozást, megtanulja az orvosi tu
dást s 1748-ban orvosdoktoriá lesz. 
Még evvel sem éri be, hanem mathe- 
matikát kezd tanulni. Átmegy a zürichi 
és utrechti egyetemekre is, majd Ley- 
denben végzi egyetemi tanulmányait. El
sajátította a fizikai és chémiai tudást is.

Még 1748 bán éri a magyar fiatal tu
dóst az a kitüntetés, hogy 3 egyetem 
igyekszik őt megnyerni. A heidelbergi,

marburgi és leydeni egyetemekre hívták 
Hatvani Istvánt.

Előtte még most is hazába és a deb
receni főiskola lebeg végsőnél gyanánt. 
Ezért 1748. őszén hazavonul Debrecen
be. Érezte, hogy ez a ő működési szék
helye. Ott letelepedik és megmarad 
1786 bán bekövetkezett haláláig.

Sok mindenfélét tanított, mert sok 
mindenfélét is tudott. Először theoíógiát 
tanított és ott is megérezték mély értel
mének nyomait a lelkészek, akiket meg
bírált. Azután filozófiát tanít és köny
veket ir. De folytatja az orvosi praxist 
is. Majd mint matematikus mérnököket 
képez ki. Behozza a chémia tanítását 
Debrecenbe és fizikát tanít. Erre a 
célra nagy villanygépet szerez be s azt 
fölszereli 100 rénes forinton úgy, hogy 
mutatványai híresek. Akkoriban Bécsben 
a császár és főhercegek is eljártak ha
sonló fizikai mutatványokat nézni.

A sok tudás mellett nem feledkezik 
meg az életről sem. Letelepedve csalá
dot alapit és mint erkölcsös ember, 
igyekszik a maga faját utódokkal gya
rapítani, 1749 ben elveszi Csafáry Ist
ván debreceni szenátor leányát, Máriát. 
A boldog családi életben tiz gyermek 
született.

Mikor megelégelte a tanítás fáradal
mait, 1786. november 1§ án, életének 
68-ik évében itt hagyta a földi életet. 
Temetése a nagytemplomból történt s 
a főiskola emléket állított nagynevű ta
nárának.

Olyan nagy volt Hatvani István ta
nári híre, hogy egész legendává nőtte

ki magát tudós működése. A tanítvá
nyok közt kézről-kézre járt másolatok
ban a csodás mágiás tudomány hire, 
úgy hogy egész második Fausttá nőtte 
ki magát. Két ilyen régi kézirat neve
zetes. Az egyiket 1856-ban irta Bódogh 
István 1796-ban készült másolatról. A 
másik Kazinczy Sámuel hajdukerületi 
főorvos Írása s 1824. körül készült. Ezek 
a forrásai a csodás, ördögi tudomány 
hírének. Ezeket ujradolgozva nyomtatás
ban is kiadták különböző címeken.

Tudós Hatvani professzorral foglalko
zik Arany János költeménye, sokat irt 
róla Jókai, mint magyar Fausztról. irt 
Heinrich Gusztáv a Faust-legendák cí
men. Legutóbb nagy életrajzi tanul
mányt irt róla Dr. Lósy-Schmidt Ede 
máv. igazgató , főmérnök, a debreceni 
tud. társaság tágja. Ebben behatóan is
merteti a nagy ember működését és 
fauszti hírét s a könyvben a tudós 
professzor arcképe is ott van, akkori 
szokás szerint szépen göndörített, fe
hérre hajporozott fürtökkel. Önéletrajzát 
is közli az irás facsimiléjével.

Hatvani István ördögi, csudás, mágiás 
legendája igen érdekes, nagyrészt a 
Faust-mesék nyomán épült föl. Ezt, 
mint a nagy tudósra sokáig rászáradt 
mesés hirt külön, részletesen fogjuk is
mertetni. Érdekes lesz városunk nagy 
szülöttét erről az oldalról is megvizs
gálni és róla helyes véleményt alkotni.

(Folyt, követk.)
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romjai fölött utoljára. Egyszerű ágy, 
egyszerű mosdóállvány, néhány szék, 
rengeteg koszorú és a falban egy emlék
tábla. Ez maradt itt meg Károly király
ból. A kolostor szolgája kétségbeesetten 
védelmezi a látogatók előtt az ágytaka
rót: a kiváncsi idegenek sorra szakít
ják a bojtot a takaróról, valami emléket 
hadd vigyenek magukkal ebből a szo
bából, amely úgy leheli a történelmet, 
éppen igénytelenségében.

Kecskekörmök. Marokszámra adják a 
tihanyi gyerekek, tiz fillérért egész 
nyájra való körmöt vihetsz el a mon
dával együtt. A köröm meséjét monoton, 
szürke hangon darálják a gyerekek, 
dünnyögi egyszerre tiz is, érteni azon
ban nem lehet belőle egy szót sem. Vé
gül is, meg kell venni a vers szövegét 
a levelezőlap-árus bódéban s akkor de
rül ki, hogy a verset már ismered 
gyermekkorodból, az iskolakönyvben ol
vastad unalmas órák alatt, mert szép 
mese volt.

A visszhang... Szegény villatulajdo
nos, aki a visszhang mellett lakik : fog
hatja a fülét az egésznapos orditozástól. 
lit kidagadnak a nyakon az erek, a 
nangszálak megfeszülnek s a visszhang 
türelmesen visszajön. Sajnos, ma már 
nem tökéletes ez sem : a növekvő fák 
s a házak elveszik a jó akusztikát. Ta
valy előtt még 12 szótagot dobott visz- 
sza. Ma már csak ötöt értünk el. Lehet, 
hogy ad többet is. Aznap azonban már 
kifáradt és sztrájkolni kezdett. A vissza- 
hangzó templom falát most vakolják 
újra. Alighanem azért mert a sok kia
bálástól lejött a templom oldaláról is 
a bőr...

Halbiológiai állomás. A közönség té
vedésben van, mert nemcsak halakat 
lát itt az ember, hanem vidám tudóso
kat is, akik fürdenek. Mikroszkópok er
deje és tudományos könyvek, légiója. 
Hűvös szobák, medencék és akváriumok.

Kísérleti békák pislognak laposan s 
bánatosan, halálnak eljegyezve, fehér 
rákok kapaszkodnak egymásba és rák
betegséggel oltott fehéregerek nyaldos
sák piros sebeiket. A látogató sajnálko
zik a vesztükre idekerült fehér egerek 
sorsa felett; de a tudós- legyint: tudo
mány, az egérnek meg kell hainia, hogy 
az ember élni tudjon...

Cserkészek.
Végig a tóparton zöld sátrak, barna 

fiuk s fehéren kanyargó füst a fák alatt. 
Cserkészek táboroznak minden kiserdő
ben. Aligától Keszthelyig. Hangos tőlük 
az erdő, ingjuk, kerek kalapjuk úgy 
odaillik a tó partjára, hogy, ha nem 
lennének, ki kellene találni őket... Vag- 
gonokban utaznak s egyes állomásokon, 
ahol unalmas a várakozás, kiszállnak a 
sínek elé s rezesbandával szórakoztat
ják a közönséget.

A vonatablakokból egy-egy villanását 
ehet látni életüknek. Egy szakács iz

zadva keveri a levest, néhányan a víz
ben ülve tisztítják a krumplit, van aki 
levelet ir a sátor előtt, lábát görbitgeli 
az égnek, egy fiú ábrándosán teszi ö'sz- 
sze karjait s elnéz a száguldó vonat 
felé. Valaki vállára teszi a kezét, észre 
se n veszi. Nem rezzen meg.

B ztosan költő. Most írja a himnuszt 
a tóhoz.

Így kezdeném a verset:
„Kék tó, otyan vagy békés délutánon, mint az 

édesanya,
Selymesen öleled magadhoz fiadat.
De ha vihar tör fel a hegyek mögött.
Rút mostohaként dobálod életünk hajórját . . .
Rút mostohaságod csak színház, színjáték.
Mert csak játszod a rosszat, hogy reggelre kelve 
Ragyogó fénnyel áraszd el sziveinket s eláruld, 
Hogy van Isten s vannak jó emberek is még...“

(—thyvi—)

Vidéki előfizetőink figyelmébe!
Vidéki t. előfizetőinket kérjük, hogy 

hátralékaikat az ezen számunkhoz mel
lékelt postatakarékpénztári csekklapon

H ÍR E K
Bogár, a kisbojtár.

Alkonyaira piroslik az épalja. A Ve- 
porról már lesiklott Napnak csak sugár- 
kévéig aránylónak ki a hegyek mögül. A 
mezőkről dologban szorgalmaskodott, 
munkában kifáradt emberek vánszorog
nak pihenőre. Az országút poros hálán 
rohanó autók mellőzik egymást. A gép
kocsik tülkölésébe tehéncsorda bögése, 
csengők csilingelőse keverödik. A csorda 
a szabadkai hídhoz, a Rimába esti ita 
tdsra igyekszik. Száz és egynéhány vö
rösfehér- barna foltos, pillaernyöárnyékoita, 
szépszemü, duzzadllögyű tehén és borjú, 
egy hatalmas bikaúrfival cammog be a 
sekélyvizü folyóba. Kísérőjük, önzőjük 
egy csordás, egy nagybotú, hosszuostoru, 
mezítlábas kis c'sordásgyerek és — Bogár, 
a kisbojtár. Bogárnak, a pöttömnyi kis- 
bojtárnak sem botja, sem ostora nincsen, 
mert Bogár nem más, mint egy apró, 
göndör feketeszőrii, okostekintetü puli
kutya. A csordás hűséges társa, segítő 
pajtása.

Hosszan szívja a vizet a szomjas 
csorda. Mindenik tehén, borjú olyan gro
teszk pózban áll: feltartja farkát, nehogy 
vízbe érjen. És vízzel jóllakotton indu
lásra igy várakozik.

A parton ülő csordásgyerek feláll. Sem 
szó, sem beszéd, egy ostorpattintás, egy 
fütty sem hangzik el — és a csorda 
megindul. Egy-egy falánkabb tehén még 
a parton legelészésbe kezd, el-elmarad. 
Nosza, rajta, Bogár, a kisbojtár hozzá
siet. Körülugatja, körülugrálja s mint a 
legügyesebb, legokosabb csordásgyerek, 
összetereli a le-lemaradozókat, nem tö
rődve azok játékos döfködésével. Csak
nem ellepi a víz Bogárt, mit bánja ö, 
áthajtja a széles vizen a gondjaira ma
radiakat s nem nyugszik addig, mig 
azok a már a városkert felé közeledő 
csordához nem csatlakoznak.

Okos, drága, kedves jószág ez a Bo
gár kisbojtár. Fürgesége, ügyeskedő te
relgetése nem mindennapi élmény. Séta
közben estenden a Rimapartjáról, a sza
badkai öreg hídról mosolygós tekintetünk 
dicséroleg simogatja a kisbojtár göndör
fürtös feketesubáját.

FRISS 
tenisz - ütők,
labdák, húrok

legolcsóbban
KERCSIK-nál.

Előléptetés. Dr. Lukács Géza buda
pesti fővárosi közmunkák tanácsához 
beosztott miniszteri fogalmazót Lukács 
Géza nyug. főispán fiát miniszteri segéd
titkárrá nevezték ki.

Kinevezések. Az apai ágon Rima
szombatból származó Dr. Zehery Lajos 
magyar igazságügyminiszteri titkárt mi
niszteri osztálytanácsossá nevezték ki.

Dr. Pitta Lipót és Fábry Zoltán ugyan
csak Rimaszombatból származó m. kir. 
rendőrtanácsosokat a magyar belügy
miniszter rendőrfőtanácsosokká nevezte 
ki. A kinevezések hírét a földiek őszinte 
örömével közöljük.

Kinevezés. Dr. Porubszky Pál, a hely
beli járáshivatalnál rendőrbirói teendő
ket végző közigazgatási fogalmazó biz
tossá neveztetett ki.

Lelkészvólasztás. Simon Bélái, néhai 
Simon István volt harmaczi ref. lelkész 
fiát Mezőcsát város (Magyarország) re 
formátus hívei egyhangúlag lelkészükké 
választották.

Áthelyezés. Dr. Bányai József, az 
itteni reálgimnázium^ róm. kath. hittaná
rát hasonló minőségben Ipolyságra 
helyezték át. Az áthelyezés hire váró 
sunkban őszinte sajnálatot keltett, mert 
az áthelyezett hiftanár úgyis, mint a 
helybeli kath. olvasóegylet elnöke, áldá
sos társadalmi és kulturális működést 
fejtett ki s nemzetiségi különbség nél
kül közszeretetnek örvendett. Távozásá
val űrt hagyna maga után, Bányai Jó
zsef barátai, ismerősei, de a hivek kö

rében is, akik bizakodva reményked
nek, hogy az áthelyezést hatálytalaní
tani fogják s Bányai hittanár továbbra 
is nálunk marad.

Halálozások. Dr. Oravetz Ödön, az 
aszódi „Petőfi" reálgimnázium Rozsnyó
ról származó igazgatója 53 éves korá
ban Aszódon elhalálozot.

Blahuí András csizmadia mester 65 
éves korában folyó hó 3 án városunk
ban meghalt. Halálát özvegye gyászolja.

Kolbenheyer József, a kishonti ág. hitv. 
evang. egyházmegye volt kiváló főespe
rese, rimafürészi evangélikus lelkész 67 
éves korában folyó hó 2-án Rimafüré- 
szen elhalálozott. Az örök pihenés ho 
nába távozott kedves lelkészember 40 
éven túl hűséggel és ügybuzgó pásztor
kodással munkálkodott az Ur szol lőjé- 
ben és szívélyes, kedves modoráért 
mindenki szerette és becsülte. Halála a 
legszélesebb körben igaz részvétet vált 
ki. Temetése Rimafürészen folyó hó 
4-én délelőtt fél 12 órakor megy végbe. 
Családja a gondos és szerető férjet, 
édes atyát, nagyatyát siratja benne, 
lelkésztársai pedig a jóakaratu, meleg
szívű, megértő testvért veszítették el.

Bornemisza Elemér meghalt. ‘ Lap
zárta után vesszük a szomorú hirt, hogy 
Bornemisza Elemér, a református egyház 
megye tanácsbirája életének 67-ik évé
ben folyó hó 3 án Bátkán, hosszas szen
vedés után meghalt. A megboldogult a 
tiszta jellemű, nemes gondolkozásu, 
mindenkivel szemben a legmesszebb- 
menőleg udvarias, igazi magyar úriem
ber tökéletes példányképe volt, akinek 
elmúlását mindenki a legőszintébben 
fájlalja, igaz részvéttel kiséri. Gerinces, 
fajához és nemzetéhez mindhalálig hű
séges magyar volt Bornemisza Elemér 
és sirbadőlíével egy büszke tölggyel lett 
ritkább a magyar erdő. Holttestét va
sárnap, folyó hó 5-én délután 3 órakor 
helyezik örök nyugalomra a bátkai csa
ládi sírboltba. Halálát fivére: Minaji 
Bornemisza Dénes, unokatestvére: Ne
mes Szabó Nándor s kiterjedt előkelő 
rokonság gyászolja.

Lapunk elkobzása ellen felebbezés- 
sel éltünk. A folyó évi 30 iki lapszá
munk elkobzása miatt jogorvoslattal él
tünk s ebbeli beadványunkat julius hó 
31-én nyújtottuk be Dr. Weinberger 
Rezső helybeli ügyvéd utján az itteni 
kerületi bírósághoz. E helyütt közöljük, 
hogy a pozsonyi kerületi bíróság az 
Esti Újság ez évi junius 21 - iki és má
jus 12-iki számának elkobzását feloldotta. 
Az utóbb emlitett kobzás alóli feloldást 
a pozsonyi felsőbiróság is jóváhagyta, el
utasítván az államügyészségnek a kerü
leti bíróság határozata ellen benyújtott 
felfolyamodását.

Magyarországra szóló utazási 
csekkek a „Tátra" banknál a lég 
kedvezőbb árfolyamon.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szere

tett Anyácskánk, Nagyanyánk, il
letve Dédanyánk elhunyta alkal
mával mély fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek részvétükkel s azoknak, 
kik a végtisztességen megjelentek, 
ez utón mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1934. julius 31. 
Benyo Gézáné, Benyo Géza, 
Csontos József és családja. |

A Polgári Kör filléres családi esté
lye. Kedves ujitást vezet be a Polgári 
Kör vigalmi bizottsága augusztus 11 én 
megtartandó filléres családi estélyével. 
A vigalmi bizottság ugyanis 100 tagú 
rendezői kar támogatása mellett este 
fél 9 órai kezdettel a Polgári Kör kert 
helységeiben családi összejövetelt ren
dez, ahol terített asztalok várják a ven
dégeket, akiket a felállított szabadtéri 
színpadon lefolyó szórakoztató műsoron 
kivül, elsőrendű cigányzene is fog szó
rakoztatni. A kerthelység bires geszte- 
nyefa-köröndjeszabadtéri tánchellyé ala-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap augusztus 4-5-én 
a világhírű olasz filmcsoda, amely a vi
lágvárosokban sok millió embert teljesen 

meghódított :

ÉGI HADSEREG
Armata Azura, Alfredo Moretti, Germana 

Paulieri, Léda Glória.
Szerdán, aug. 8-án diadalmas sikerű vi

lághírű kemkedési nagyfilm reprize :
Kémnő voltam

Konrád Veidt, Madelenie Cárról, Herbert 
Marschal.

Csütörtökön, aug. 9-én kiváló csehül be
szélő nagyfilm, a hazai gyártmány nagy 

büszkesége :
Jindra, Őstrovin grófnő
Karol Lamacs, K. Hasler, M. Tauber. T. 

Pistek, Sperger.

kul át, ahol lampionok világítása mel
lett talál szórakozást a táncolni szerető 
ifjúság. Műsor után a Polgári Kör ki
próbált „úri szakácsai" veszik át a sze
repet, s 5 koronás egységárban pörkölt, 
rostonsült vagy bifsztek kerül az asz
talokra, a Kör pincéjének ismert jó bo
raival. A műsor összeállítását a legna
gyobb lelkiismerettel végezte a bizott
ság, s a szórakoztató műsor keretében 
a Magyar Dalegylet is fellép, több ver
senyszámával. Messzeföidön híres dalár
dánk szereplése, valamint az estély csa
ládi jellege, s a kiváló szórakozási le
hetőségek már előre biztosítják az est 
fényes sikerét. Reméljük, hogy az 
augusztus 11 -iki kezdeményezés teljes 
sikere állandósítani fogja ezt a vállal
kozást, s a jövőben a Polgári Kör csa
ládi estélyei a legkedvesebb találkozási 
alkalmakká válnak, jövő számunkban 
már alkalmunk lesz a teljes műsort is 
közölni.

— Dusza János fegyelmi ügye. Du- 
sza János pelsőci ref. ielkész, a gömöri 
ref. egyházmegye esperesének régóta 
húzódó fegyelmi ügyében Ítélkezett múlt 
héten a kárpátaljai református egyház- 
kerület birósága Bertók Béla püspök és 
Nagyidai Ferenc helyettes főgondnok el
nöklete alatt. Ismeretes olvasóink előtt, 
hogy az időközben elhunyt Péter Mihály 
püspök és az esperes között egyidőben 
nagy viszály folyt, mely világi körökben 
is nagy feltűnést keltett. Az esperes el
len még annak idején fegyelmi eljárás 
indult s amikor az esperes elfogultsági 
kifogást emelt a szlovenszkói egyház
kerületi biróság ellen, a konvent a kár
pátaljai egyházkerület bíróságát bizta 
meg a döntéssel. Az egyházkerületi bi
róság hosszas mérlegelés után Dusza 
János esperest a fegyelmi vád alól 
felmentete. Az egyházkerületi ügyész a 
konventhez felebbezett az ítélet ellen.

Szeptemberre halasztották a 40 
órás munkahét megvalósítását. A 
munkanélküliség csökkentése érdekében 
felmerült az a terv, hogy Csehszlovákiá
ban is rendszeresítik a negyvenórás 
munkahetet. A tervezet megvalósítása 
elé különböző akadályok merültek. Ezek 
a nehézségek arra indították az illeté
keseket, hogy a tervezetet átmenetileg 
levegyék a napirendről. A kormány csak 
a nyári szünet elteltével, valószinüleg 
szeptember elején tér vissza a negyven
órás munkahét kérdésére.

A kontárok ellen a legerélyesebb in
tézkedéssel járnak el. Az iparkamara 
utján a kereskedelmi miniszter felszó
lítja az ipartársuiatokat, hogy a jogtalan 
iparüzők elleni eljárásoknál a leghaté
konyabban legyenek segítségére az első
fokú politikai hatóságoknak. A járási 
főnököket ugyanis szintén utasították, 
hogy a jogosulatlan iparűzés üldözésére 
a legnagyobb gondot fordítsák. Most 
már csak az ipartársulatokon a sor, 
hogy a pontos adatszolgáltatással és 
mindenben a hatóságok kezére játszva 
előmozdítsák, hogy ilyen esetekben mi
nél gyorsabban és hatákonyabban intéz
kedhessenek és szükség esetén a jogtalan 
iparüzőket súlyosan megbírságolhassák.

muihatlanul beküldeni szíveskedjenek.
A „Gömör" kiadóhivatala.

[S C J H I D T H A U E R -  f é l e

a világ legjobb keserttvize.

Egyben gazdaságosabb is, mert 
az I G M Á N D I - b ó l  nem kell 
pohárszámra inni, negyed- vagy 

félpohár elég szokott lenni.

Kapható mindenütt kis és nagy üvegben.

(Hosszú étet A-B-C-je)

Legyen rendes emésztése,
Legyen piros-tiszta nyelve,
Mert kinél e kettő megvan, 
Egészsége is rendben van.
Ha betegség környékezi, 
„Igmándi“-viz m egelőzi!
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A kereskedelmi testfilet fagylalt-es
télye a városkertben. A kereskedelmi 
testület folyó augusztus hó 11-én, szom
baton este a városkerti vendéglőben 
tánccal egybekötött fagylalt-estélyt ren
dez. — A tánc-zenét az ipartársulat 
jazz-zenekara szolgáltatja.

Halálos vadászszerencsétlenség. Dr. 
Starmann Béla rozsnyói reálgimnáziu
mi tanár a nagyszabosi vadászterületen 
a hajtóként magával vitt Benedikti Já
nos nagyszabosi földművest véletlen- 
ségből meglőtte. Starmann tanár elő
adása szerint ő az alkonyati időben az 
egyik bokor mellett haladó hajtó embert 
őzbaknak nézte s mintegy 100 lépés
nyiről nagyszemü söréttel töltött fegy
veréből rálőtt. A lövésre emberi jajga
tás felelt: az ólomszemek Benediktit 
combján, tüdején, vállán és fején érték 
és ez utóbbi életveszélyes sérülést oko
zott, mert az orron, fülön keresztül szi
várgó vér az agy súlyos roncsolására 
mutat. Az orvosok véleménye szerint a 
30 éves, nős, kétgyermekes családapa 
állapota reménytelen.

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

A Karpathenverein napja Ótátra- 
füreden. A Karpathenverein augusztus 
hó 5-én (vasárnap) tartja 62-ik évi ren
des közgyűlését Otátrafüreden a gyógy- 
teremben. A napirenden az évi jelen
tés, az alapszabályok megváltoztatása 
és pótválasztások szerepelnek. A köz
gyűlést közebéd követi a Polliczer-féle 
nagy étteremben, délután pedig kerti 
ünnepély lesz a Grand Hotel mögötti 
sétányon.

„ E L E G A N T "
finom férfidivatfizlet Rimaszombat 

Gömöri-utca.
Nyakkendők. Harisnyák. Gallérok. Ingek. 
Alsónadrágok, méret szerint is, gyárilag 
készülnek. Nagy választék finom minő 

ségekben.

Filmszinház. Folyó hó 3-én a nyári 
szünet után újra megnyílnak a filmszín
ház kapui s a meginduló előadások so
rozatát folyó hó 4. és 5-én lepergő 
„Égi hadsereg" cimü monumentális re
pülőfilm nyitja meg, mely a maga ne
mében páratlan látványokat nyújt s 
nemcsak az olasz légi flotta bámulatos 
repülőmutatványaiban, hanem a festői 
szép olasz tájak tündéri panorámájában 
gyönyörködhetünk. Igen lebilincselők 
egyébként az ezen film keretén belül 
lejátszódó szerelmi regénykék is.

Folyó hó 8-án „A kémnő" c. Gau- 
mont-film kerül előadásra, mely Belgi
um okkupációja idejében felszínre ke
rült igazi eseményeket tárja elénk. Fő
szereplő Conrad Veidt. E film nemrégi
ben igen nagy tetszésben részesült s 
igy reprizje teljesen helyén való.

Folyó hó 9-én „Indra, a szigetek gróf
nője" cimü cseh verziós film kerül 
színre, mely az 1848-iki szabadsághar
cok után uj életfolyamatok legbensőbb 
epizódjait mutatja be korhű előadásban, 
pompás képekben. A főszereplők a leg
jobb cseh filmegyüttesből kerültek ki.

Csak 24 éves egyén lehetne önálló.
A mostani törvény értelmében, aki a 
21-ik életévét betöltötte, az teljes mér
tékben nagykorú lett, tehát önállólag 
ipart és kereskedést is űzhetett. Bizo
nyos érdekkörök most azt javasolják, 
hogy csak az legyen jogosult önálló 
ipart vagy kereskedést folytatni, ki már 
a 24 évét betöltötte, ezáltal vélik az e 
téren érezhető tulprodukciót meggátolni, 
vagy inkább megnehezíteni és a nagy
fokú keresetnélküliséget megszüntetni. 
Azonban ez csak csillapitószer lehet, 
mely pillanatnyilag hat, de a bajt meg 
nem szünteti. Nagymérvű munka, foko
zott vállalkozás, nagyarányú forgalom
ról kell gondoskodni, csak az képes és 
csak avval lehet a keresetnélküliséget 
csökkenteni és megszüntetni. Ha ez 
megszűnt, senki sem fogja az iparosok 
és kereskedők számát soknak találni.

Szerencsétlenség gombázás közben.
Július hó 30 án Bércéili Katalin 18 éves 
nyústyai lakosnő két társnőjével kiment 
az erdőbe gombázni. Gombaszedés köz
ben az egyik vízmosásnál oly szeren- 
sétlenül csúszott meg és esett le, hogy 
jobb lába eltörött. Kórházba szállították.

Szabadlábra helyezték a mátra- 
pusztai gyilkosság gyanúsítottjait. A
május hó közepén bestiális kegyetlen
séggel meggyilkolt Krnács István mátra- 
pusztai (Guszona) szlovák telepes gyil
kosainak kézrekeritésére folyó nyomo
zás két hónap után teljesen holtpontra 
jutott és a gyanúba vett családtagokat, 
névszerint Krnács Annát, a meggyilkolt 
gazda anyósát, valamint Krnács István 
feleségét Krnács Paulinát és két sógo
rát Mártont és Györgyöt a vizsgálóbíró 
bizonyítékok hiánya címén szabadlábra 
helyezte. Az eljárás tovább folyik.

Minden drágul. Az árdrágítóktól 
elveszik az iparengedélyt. A statiszti
kai hivatal jelentése szerint a nagyke
reskedelmi indexszám július 1-én az 
előző kimutatásban szereplő 660 ról 
701-re emelkedett. Az index emelkedé
se 62 százaléknak felel meg. Az élelmi
szerek és élvezeti cikkek idexszáma 11*1 
százalékkal 640-ről 721 re ment fel. A 
takarmányáruk indexszáma 603 száza
lékkal 453-ról 726-ra ugrott. Az iparcik
kek és készáruk indexszáma ezzel szem
ben 07 százalékkal 684-ről 679 re ment 
vissza. Az állati eredetű élelmiszerek 
közül júniusban megdrágult a sertéshús 
és a sonka, egyebek között a nyerscu
kor, a komló, a maláta, a tea és nyers
kávé ára emelkedett. A fémárak cso
portjában mérsékelten megdrágult az 
öntötvas és vasáru. Az egyéb iparcikkek 
közül a nyersbőr 5'9 és a cement 2'6 
százalékkal drágult. A sziovenszkói Or
szágos hivatal körrendeletét intézett a 
sziovenszkói járási hivatalok főnökeihez, 
mely az országos elnöknek a prágai bel
ügyminisztériumban legutóbb tartott ta
nácskozásával függ össze, a kenyér és 
péksütemény megdrágításának megaka
dályozása érdekében. Az Orsz. Hivatal 
körrendeleté köszönetét fejezi ki a járási 
hivataloknak eddigi sikeres tevékenység
ükért és annak a reményének ad kife
jezést hogy továbbra is őrködni fognak 
afölött, hogy a létfenntartáshoz szükséges 
cikkek, elsősorban pedig a kenyér és a 
péksütemény árát ok nélkül ne drágít
sák meg. Az Országos hivatal utasítot
ta a járási hivatalokat, hogy minden in- 
dokotlan spekuláció ellen kímélet nél
kül lépjen fel és hogy az árdrágítók el
len ne csak az 1934 évi 27. sz. kormány- 
rendelet értelmében kiszabott büntetés
ekkel lépjen fel, hanem vonja meg tő
lük az iparengedélyt is. A járási hivatal
oknak a körrendelet értelmében meg
szakítás nélkül figyelemmel kell kisér 
niök az árak alakulását és már csirá
jában el kell fojtaniok az indokolatlan 
árdrágitási kísérletet, még pedig a já
rási főnökök személyes felelőssége mel
lett. A körrendelet célja elsősorban an
nak megakadályozása, hegy tisztességte
len elemek az életbelépő gabonamono
póliumot indokolatlan árdrágításra hasz
nálják fel.

Lábtörés. Kerekes István bátkai la
kos hasonnevű tízéves kisfia, mig édes
apja aratott, felmászott a közeli patak 
melletti fára, melynek ága letörött s a 
kisgyermek oly szerencsétlenül esett le, 
hogy jobb lábát törte. Beszállították a 
helybeli kórházba.

Szerencsétlenség a klenóci malom
ban. Zúrik Sámuel klenóci malmában 
julius hó 29 én súlyos szerencsétlenség 
történt. Matús Márton 15 éves molnár
inas jobb kezét munka közben a tisz
titó henger elkapta és mind az öt ujját 
lemetszette. Súlyos sérülésével beszállí
tották a helybeli állami kórházba.

Öngyilkosság. Július hó 31-én Török 
Gizella, 22 éves rakotíyási leány öngyil
kossági szándékból ecetsavat ivott.-Tet- 
tétt észrevették s azonnal beszállították 
a helybeli kórházba, ahol gyomormosást 
alkalmazva, megmentették az életnek. 
Tettét azért követte el, mert beteges és 
nem volt miből megélnie.

Elfogták az alsóvályi szövetkezet 
betörőit. Ismeretlen tettesek múlt év 
áprilisában betörtek az alsóvályi fogyasz
tási szövetkezetbe, A csendőrség azon
nal megindította a nyomozást s a tette
seket sikerült most a csendőrségnek el
csípnie, Csajkó Gyula szirki lakos s 
annak kedvese Koncz Júlia alsókálosai 
lakosok személyében. A betörést mind
ketten beismerték. Csajkó lelkiismeretét 
még egy betörés terheli, ugyanis márc. 
hó végén álkuíccsal betört a szirki fo
gyasztási szövetkezetbe. — Mindkét be
törőt beszállították a helybeli kerületi 
bíróság fogházába.

A katonaság kivonulás alkalmával 
szokásos éneklése és trombitálása ügyé
ben hozzánk juttatott kérésre lapunk 
f. évi 26 ik számában közzétett kére
lemre a helybeli katonai parancsnokság 
annak idején készséggel arról értesített, 
hogy a katonaság kivonulásakor az ének
lés és trombitálás csak reggeli 7 óra 
után történik.

Felgyújtotta a házát, hogy a bizto
sítási összeghez jusson. Palcsik Fe
renc gömörpanyiti kerékgyártó lakóhá
zának tetőzete teljesen leégett. A tüz- 
vizsgálatnál a csendőrség megállapította, 
hogy Palcsik benzinnel öntötte le a 
padlást, azután felgyújtotta azt, hogy a 
11.000 korona biztosítási összeget a tár - 
saságtól felvegye. Feleségét rajtacsipték, 
amikor a benzines edényeket el akarta 
tüntetni. Palcsikot a csendőrség letar
tóztatta és beszállította a helybeli kerü
leti bíróság fogházába.

Esküdtszék elé kerül a rozsnyói 
lövöldöző suszter. Barczy István 33 
éves rozsnyói suszter különváltan élő 
felesége ez év májusában hazaérkezett, 
a férj azonban elkergette és fejszével 
felfegyverkezve lakásának küszöbén állt 
őrt, nehogy az asszony betegye lábát a 
házba. A szomszédok csillapítani igye
keztek a feldühödött embert, az azonban 
leintette őket és azt mondta, hogy még 
őket is agyonveri, ha beleszólnak csa
ládi ügyeibe és felgyújtja házaikat, ha 
békén nem hagyják. Későbben Barczy 
bátyjának lakásáról egy katonai kara
bélyt szedett elő és lövöldözni kezdett 
az udvaron, úgy hogy a megrémült 
szomszédok kénytelenek voltak rendőrért 
küldeni. A helyszínre érkező Haslinger 
István rendőrőrmestert és Pavlik Gyula 
közrendőrt ugyancsak puskatűzzel fo
gadta a megvadult ember, mire Haslin
ger a kerítés mögé bújva, revolverből 
belelőtt Barczy felsőkarjába, hogy harc- 
képtelenné tegye. A megsérült család- 
irtójelöitet erre a rendőrök könnyűsze
rével ártalmatlanná tették és beszállítot
ták a kórházba, majd első segélyben 
részesítés után a járásbíróság fogházába. 
Barczy István azzal védekezett, hogy 
tökrészeg volt és semmire nem emlék
szik. Miután a tanuk rácáfoltak erre a 
védekezésre, az államügyészség vádira- 
tott adott ki ellene s a lövöldöző susz
ter igy kétszeres gyilkossági kísérlet cí
mén az őszi esküdtszék elé fog kerülni.

Erdőkerülő és orvvadász párbaja.
Szentandrási József dernői kovácssegéd 
az elmúlt napokban este orvvadászatra 
indult a krasznahorkaváraljai Magdel- 
heim-uradalomhoz tartozó Csipkedomb
ra. A lesipuskást, még mielőtt valamit 
lőhetett volna, Lükő László uradalmi 
erdőkerülő észrevette és igazolásra szó
lította föl, mire a fegyver és vadászati 
engedély nélkül cserkésző orvvadász 
futásnak eredt. Az erdőkerülő utána ira
modott, Szentandrási pedig, mikor Lükő 
már majdnem beérte, visszafordult és 
sörétes fegyveréből rálőtt. A sörétek 
Lükő feje fölött röpültek el, szerencsére 
azonban sérülést nem okoztak és to
vábbi kellemetlenségek elkerülése vé
gett az erdőkerülő beszüntette az üldö
zést, ellenben a történtekről nyomban 
jelentést tett a csendőrségen. Az orv
vadászt azonnal letartóztatták és beszál
lították a rozsnyói járásbíróságra, ahol 
gyilkosság kísérlete címén eljárás indult 
ellene.

S P O R T .
T E N K I S Z .

Klubközi tenniszverseny. Vasárnap f. 
hó 5 én találkozik a RPS tenniszcsapata 
Révay-serlegmérkőzés keretében az 
Eperjesi TVE jóképességü tenniszcsapa- 
tával. A találkozónak reváns jellege van, 
ugyanis a múlt évben az Etve 8:3 arány
ban győzött Eperjesen a RPS fölött.

A mérkőzés iránt városunk tennisz- 
kedvelő közönsége körében nagy érdek
lődés mutatkozik.

A verseny kezdete reggel 9 órakor és 
d. u. 7*3 órakor.

F O O T B  A L L .
ZTK Zvolen—RME 2:1. A RME na

gyon szép játék után kapott ki. Háber 
balösszekötő egy erős összecsapásnál 
súlyosan megsérült.

Füleki TC—RPS 2:0. Erős játék után 
csak nehezen tudott győzni a bajnok 
FTC. A RPS nagyon megérezte Markos 
hiányát.

Vasárnap f. hő 5 én, a RPS a losonci 
Sláviát látja vendégül. A Slávia az utób
bi időben nagyon megerősödött. 2 kivá
ló bécsi és magyarországi játékosok hoz
tak uj, friss erőt a jelenleg kiváló együt
tesbe.

A mérkőzést megelőzőleg köiyökcsa- 
patok játszanak egymással.

A Slávia—RPS mérkőzés 5 órakor 
kezdődik.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  K ároly laptulajdonos.

PV* Kiadó.
Jánosi-utca 12. szám alatti házban a 

saroküzleti helyiség kiadó. 
Jánosi utca 24. szám alatti házban 
egy különbejáratu bútorozott szoba 

fürdőszoba használattal kiadó. 
Értekezni lehet Jánosi-u. 24 sz. alatt.

Kanárik
I. rendűek mindenféle színben kaphatók
Rimaszombat Koháry-utca 32. sz. a.

ügy üzlethelyiség,
teljes masamód-berendezéssel
Rimaszombat egyik legforgalma-
7 ..... sabb helyén kiadó. •

Czim : e lap kiadóhivatalában.

Átköltözés miatt
mélyen leszállított áron
kiárusít

a K ovács-áruház.
Értesítés.

Becses pártfogását kérő tisztelettel értesítem Rimaszombat vá
ros és környéke nagyérdemű Közönségét, hogy

szabadalmazott érez síremlékek
kizárólagos vezérképviseletét Gömör- és Nógrádvármegyékre meg
kaptam és elvállaltam.

Abban a helyzetben vagyok, hogy e szakmába vágó különleges 
korszerű újdonságot betudom mutatni, mivel állandó raktárt tartok, 
ahol is ezek célszerűsége, kedvező ára, tartóssága és szépségéről 
a nagyérdemű közönség meggyőződést szerezhet.

Kegyeletes szükséglet beálltával kérem látogatásukkal engem 
megtisztetni, hogy minden tekintetben részletes információval szol
gálhassak.

Kitűnő tisztelettel:
S I P O S S  J Ó Z S E F

dipl. gépész, diszműbádogos, gőzvizmű 
szerelő és síremlék felszerelési vállalkozó. 
Rim. Sobota, Rózsa u. 20. (Óvoda mellett.)

R im a s z o m b a t ,  1 9 3 4 . N y o m a to t t  R á b e ly  K á ro ly  k ö n y v n y o m d á j á b a n .  ( M a s a r y k - t é r  9 . s z á m .)


