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Kulturális bajaink,
(m) Múlt számunk vezetőcikké

ben kulturális életünkkel is foglal
kozva azon meggyőződésünknek 
adtunk kifejezést, hogy a szlovensz- 
kói magyarság illő helyre helyez
tetését nem a politika áldatlan harci 
eszközeivel, hanem a sokkal üdvö- 
sebb kultúrával fogja elérni. Kell 
tehát, hogy kultúránkkal többet fog
lalkozzunk, arra nagyobb gondot 
fordítsunk s ha e téren vannak ba
jok, azok megszüntetése iránt in
tenzivebb munkásságot fejtsünk ki.

Kulturális bajaink közé tartozik 
az az elárvultság, amit szinikultu- 
ránk terén kell igaz sajnálattal ta
pasztalnunk.

A magyar színészet ügye nem 
tud közmegelégedésre megoldást 
nyerni, az itteni magyar színészet 
a szinikerületnek keleti- és nyugati 
kerületre történt kettéválasztása óta 
csak szánalmasan tengődik.

Tengődik pedig azért, mert a 
kettéválasztással úgy az egyiknek, 
mint a másiknak működési területe 
megszükült annyira, hogy ez a 
megélhetési lehetőséget ha teljesen 
ki nem is zárja, mindenesetre a 
művészeti nívóval egyetemben any- 
nyira lefokozza, hogy ezt az álla
potot joggal nevezhetjük siralmas-' 
nak és olyannak, ami szinikultu- 
ránk lezülléséhez vezethet.

Ez a baj nyomban a kettéválasz
tás után jelentkezett s azóta nem
csak hogy folyton kisért, de ka
tasztrófával, az itteni magyar szí
nészet szekerének teljes kátyúba 
másával fenyeget.

Évek óta állandóan foglalkoztatja 
ez az ügy az itteni országos ma- 
gyár szinpárto'ó egyesületet is, a 
melynek vezetősége az illetékes j 
fórumok előtt rá is mutatott a ba
lokra, sajnos, eddig eredmény nél
kül, sőt a baj még fokozódott most, 
amikor a koncessziók lejártával a 
nyugati kerületet újból Földes De
zső és a keleti kerületet pedig Iván 
Sándor nyerte el, úgy azonban, 
hogy Iván Sándor keleti kerületé
ből Losoncot a Földes Dezső nyu
gati kerületéhez csatolták s ezzel 
míg nem segítették elő a nyugati 
kerület életképességét, addig azon
ban elmetszették a keleti kerület 
egyik életerét.

Most arról folyik szó, hogy a 
keleti kerületet a kárpátaljai színi
kerülettel egyesitik.

Nem tudjuk, miként áll el az 
egybeolvadási ügy, tény azonban, 
hogy itt radikális eszközökhöz kell

nyúlni, a magyar színészet ügyé
nek közmegnyugvásra való elinté
zésénél csupán arra kell igyekezni 
minden jóakaratu faktornak, hogy 
a szlovenszkói magyar kultúra ne- 
csak megmentessék, de fentartas- 
sé>, fejlesztessék és virágzóvá is 
tétessék. A mi számunkra szivbeli 
fontos kulturális ügy ez s éppen 
ezért az itteni országos Magyar 
Szinpártoló Egyesületnek minden 
befolyását latba kell vetnie, hogy 
ha már a régi egykerületes rend
szert egyelőre nem is tudják visz- 
szaáliittatni, legalább a keleti és 
kárpátaljai kerület egyesítésére vo
natkozó terv váljon valóra és biz- 
tositt ssék mindkét koncesszió tu
lajdonos igazgatónak a magyarlakta 
városokba való bejutás joga.

Ezzel az elárvult magyar sziné- 
| ezet a tengődés állapotából kiemel
hető és szinikulturánk fenmaradása 
és fejlesztése úgy — ahogy, de 
mégis biztosítható lenne.

Az anya és a nő.
Megdöbbentő és eddig példátlan 

eset tart most izgalomban minden 
íélig-meddig becsületes gondolko- 
zásu lényt.

Olvastuk a napokban, hogy rab
lógyilkos merényletnek esett áldo
zatul egy magányosan élő zongora- 
tanárnő. Kirabolták és meggyilkol
ták. A rendőrség nem jött a tettes 
nyomára.

Ekkor jelentkezett a rendőrségen 
egy nő, aki bejelentette, hogy a 
gyilkos az ő 15 éves fia, mert a 
lakásán üresen megtalálta a meg
gyilkolt zongoratanárnő pénztár
cáját.

A rendőrség erre elfogta a fiút 
és két segítőtársát. És most jön a 
hallatlan fordulat.

A kis fiú előadta, hogy őt az 
édes anyja, a feljelentést tevő nő, 
bujtatta fel a gyilkosságra. Ez a 
nő volt az, aki a gyereket hóna
pokon át üldözte, oktatta a gyil
kosságra és rablásra és oly detek
tív könyveket adott olvasni a fiú
nak, melyben az elkövetendő rabló
gyilkosság elvégzése szóról-szóra, 
oktatólag le volt Írva.

Miért bujtatta fel az anya az ár
tatlan lelkű kis fiút? Csak azért, 
hogy az élvvágyó nő pénzhez jut
hasson s ezen a pénzen az életet 
habzsolhassa.

így lesz az anyából — nő, élni 
vágyó, eszközökben nem válogató 
nő. Ennek az anyának életrajzából 
megállapítható, hogy mint hivatal
noknő kezdte élete pályáját. Jól

ment férjhez, de kiütött belőle az 
életet habzsoló nő, a nagy álmok
kal telitett hivatalnoknő beteges in
dokolatlan nagy életkövetelése.

A mai társadalom sajnosán, na
gyon sajnosán halad azon irányzat 
felé, hogy eltűnik az anya magasz
tos, glóriás eszménye, s mindjob
ban és jobban ütőd k ki az életet, 
az élvet hajhászó nő.

Sajnos azonban az élet nem vált
ja csengő pénzre a diáklányok 
fényes, egészségtelen álmodozó igé
nyeit és iskoláik dacára is abban 
az alacsony életsorsban maradnak, | 
melyből oly mohón vágynak ki. 
De az az álom, az álmodozás, a 
vágyódás mind erősebb s ennek 
hatása alatt megszűnik az erkölcsi 
érzés ereje, előtérbe lép a könnyű 
megélhetés lehetősége s a iejíőre 
kerül.

Legtöbb esetben a férjhezmene- 
tel nem sikerül, vagy nem is akarja 
a családanya felelősségteljes nehéz 
sorsát magára venni s éli napról- 
napra éleiét.

De akár férjhez megy, akár nem, 
már életprogrammá teszi a legtöbb 
fiatal nő, hogy gyermek nem kell, 
mert az nyűg.

Egy szóval a női nem legma- 
gasztosabb célját, az anyaságot 
megveti, illetve annak még a gon
dolatát is elveti.

Ha azonban mégis gyermeket 
szül, nem lesz belőle a legtöbb 
esetben anya, hanem kiüt belőle 
mindig az élni vágyó nő, kire a 
gyerek csak nyűg.

E tekintetben beteg, mélysége
sen beteg a mai társadalom, s hogy 
annyi gond, baj van a világon, an
nak óriási százalékban maguk a 
nők az okaik.

A nők önmagukat helyezték át 
a tisztes családi életből az élet for
gatagába. ők  szedték el a férfiak 
kenyerét s ők tették lehetetlenné a 
tisztes családalapítás lehetőségét. 
Ők azok, kik természetellenes élet
körzetbe vágytak és jutottak s ők 
okozzák maguknak a soha meg 
nem elégedő életsorsot.

ő k  az okai annak, hogy abból 
a magas tiszteletből, melyben a 
régebbi nő állott a férfiak előtt, 
kiestek és ők az okai annak, hogy 
a férfi nőbecsülése mindjobban és 
jobban tűnőiéiben van, s ők az 
okai annak, hogy felkinálkozó paj- 
táskodási viszonylatban értéküket 
vesztik a férfiak előtt.

Minél kevesebb az anya, annál 
több a nő, annál kevesebb a tisztes 
családi fészek, s annál több a hibás,

rossz gyereknevelés, annál nagyobb 
a társadalmi züllés.

A nők az erős férfiakkal szem
ben kiverekedték maguknak az 
egyenrangúságot, de azt jegyezzék 
meg jól, hogy amig a férfizsarnok
ság állítólagos elnyomottjai voltak, 
addig voltak igazi hatalmasok, ad
dig tudták a férfiakat vezetni s ma
gukat megbecsültetni és magukat 
a férfiak előtt állandó értéknek tar
tani. Ekkor voltak a nők igazi 
úrnők, mindenki a saját fészkében.

Ma az egyenjogúsággal meg
szűntek értékek lenni, s hová to
vább csak a férfiak szeszélyének, 
kedvének kielégítésére szolgáló 
egyedek lesznek, mig fiatalok. Az
után a rövid ifjúság után keserve
sen fognak ráébredni, hogy már 
senkik, senkinek sem kellenek, mert 
a tiszavirág élete rövid.

Úti irka-firka.
Ipolyság és vidéke.

Délután van, vigyázat : a városka bó
biskol. Úgy odafekszik a domb oldalá
hoz, mint a gyermek az anyjához, szelí
den, pártfogásra s megértő szóra vágy
va. A nap ráragyog sárga tornyára a 
városkának, a messzi állomásról nem 
jut ide emberzaj, kocsizörgés, benn a 
főtéren biztosan fagyialtos kínálja áru
ját s a hűs kávéház oltalmában valaki 
sörözik.

Fináncok szemlélik a vonatunkat szak
értő szemmel, hatalmas szilvákat árul 
egy kislány zacskóban koronáért, egy 
család búcsúzik szenvedélyesen, vaiaki 
most érkezett fürdőről, csomagjai szer- 
tehuilanak a nagy örömtől, kitárt karral 
siet üdvözölni ismerőseit, s közvetlen 
közelről veszi észre, hogy tévedett: mást 
ölelt meg véletlenül s ezen percekig 
mulatnak.

A dombok oldalában Ipolyság kis 
ékszer, a foglalatot a messzi kéklő he
gyek alkotják, amelyek fölött most vihar 
dühöng, az eső mindenütt előttünk sza
lad ; különös, mi mindenüvé ragyogó 
napsütésben érkezünk, az állomások és 
városkák vízben és sárban úsznak.

Egyre növekednek a hegyek. Apró kis 
gyógyfürdő kezdetleges épülete tűnik 
föl: „Gyügy“ — miiyen furcsa név !

Rendes, tiszta falucskák integetnek a 
domb mögül, a gyümölcsfák almától, 
szilvától terhesek, a gabonatáblák szá
lén ott áll a kicsápelt szalma, — de ke
veset adtál ebből is az idén, Jóiste
nünk,— kis várrom tarkítja az erdők 
zöldjét s a tarlón réti sas tollászkodik.

Korpona.
Egyre följebb a hegyek között: tör

ténelmi kis város, Korpona. Súlyosabb 
a neve, mint jelene. Jókai-regények jut
nak eszedbe, ha e régi, szabad kis vá
rosról hallasz.

Megkoppasztott hegyek alatt álmodik 
régi történelme dicsőségéről, felette egy 
kilátótorony áll őrt, ezer befaragott 
turistauévvel deszkáiban, forró délben 
kapaszkodtunk egyszer fel oda....

Augusztus 11-én
filléres családi estély a Polgári Körben. Műsor, táncz, nagy meglepetések.

Kezdete este 8-kor.
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Öreg barokk-házak, egy csendes po
ros főtér, — még Mária Teréziát lihegik 
most is a felforrósodott kövek, — patak, 
amelyben gyolcsot mosnak és gyolcs, 
amely ott fehéredik hosszú csíkokbau, 
a napon, kis patak partján.

Szűk völgyecske, formás kis állomá
sok, várromok s egy kis őrházból jazzt 
szór szét az utasoknak a szél. Megható, 
hogy az álmos délutánban hirtelen fel
csendül a jazz, sehol egy ember, egy 
utas a környéken, a kis hegyi állomá
son csak pöfékeli a taktust a gőzös.

Rozsnyó.
A hatalmas fensikok alatt, óvatosan 

lapul meg, csak tornyait küldi kém
szemlére az égnek. Régi bányaváros, a 
bányák most is ott tarkállanak egy 
nagy hegy oldalában s ha csökkentett 
módon is, mégis folyik a munka a ke- 
resztül-kasul fúrt völgyek, hegyek alatt. 
Vasat terítenek itt még az útra is, jó
féle barnaszinü vasköveket, amelyeket 
itt pörköl a gyár s amelyekből puska 
lesz, vagy hadi drótkerítés, kórházi ágy, 
vagy bicikli. Rombol és gyógyít, pusztít 
és épit majd a vas, mely most még a 
hegy oldalában pihen.

Heti három napi munkával hozzák 
elő a vasércet a munkások. Minden 
másodnap dolgoznak itt csak. Ez is mi
lyen öröm!

A város értékes emlékeit Rozsnyó 
város értékes múzeuma őrzi. Fiatal mú
zeum, Tichy Kálmán festőművész ren
dezte, szervezte remekbe, öröm járkálni 
szobáiban s elnézegetni a gondos sze
retettel összegyűjtött s elrendezett em
lékeket.

A premontrei volt rendház néhány 
szobájában meghúzódó muzeum párja a 
rimaszombatinak, amelynek most csu
dájára járnak messze földről.

Tichy Kálmán a gondos gazda szere- 
tetével gyűjtöget s magyarázza a va
sárnap délelőtt jelentkezőknek Pákh Al
bert leveleit, vagy a süvetei korsók tit
kát. Nem is szólva arról, hogy milyen 
pompás képei vannak Kólmány bará
tunknak műtermében...

Vasárnap délelőtt van. Á jó rozsnyói- 
ak temetkezési zászlókat szenteltetnek 
a templom előtt. Négy fekete zászló is 
leng a szélben, vidám zeneszó, csinna
dratta hangjai lebegtetik a zászlót, ha 
a szél elhagyná a lengetést, — iiyen 
hévvel, lendülettel még nem láttam te
metkezési egyletet felvonulni. Benszü- 
löttek azt mondják, itt minden egyesü
let ilyen hévvel alakul, intéződik.

Valóban a temetkezési egylet felvo
nulására szinte azt lehet mondani, élte
tik a halált, olyan lelkesen intéztek

111.

(Hatvani István ördöngős legendái.)
Irta: Váth Zsolt.

Tudós professzor Hatvani Istvánt 
egész mondakör vette körül. Ezeket a 
legendákat azonban nem a nép találta 
ki, hanem a diákok mesélték róla s úgy 
került az ördöggel való cimboráskodás 
mondája a nép szájára.

Maguk a felsorolt varázshistóriák mu
tatják, hogy tudományos, olvasottabb 
emberek hozhatták ezeket nyilvánosság
ra. A bűbájos történetek pedig nagyon 
hasonlítanak a német Faust-monda ada
taihoz amelyeket Göthe örökszép költe
ményében megénekelt.

Hatvani kedves, egyeneslelkü, barát
ságos „ember volt, akit társasága szere
tett. Ö is szerette az ifjúságot s az 
ifjúság viszont kedvelte tudós tanárát, 
aki a tudomány mellett a nemzeti nyelv 
művelését is sürgette.

A róla szóló bűbájos mondákat tanít
ványai Írták össze és kéziratban járt 
nemzedékről-nemzedékre. Néha egyik
másik, aki lemásolta, hozzátoldott egyet- 
mást a feltálalt adatokhoz. Öíven évnél 
tovább forogtak a diákok között kézen 
ezek a kéziratok.

Két kéziratnak közelebbi másolóit 
vagy szerzőit is ismeri a Hatvaniról 
szóló irodalom.

Az egyik másolat 1836 körül Bódogh 
Istvántól való, de az a másolat egy igen 
régi 1696-ból való másolatról készült 
és igy a legrégibb mondákat adja elő.

A másik 1824 bői való s fiatal korá
ban Kazinczy Sámuel hajdukerületi fő
orvos irta le. Ez az utóbbi nyomtatás
ban is megjelent később.

A Hatvani-mondákat később kétszer
is kinyomtatták. 1885-ben Debrecenben

G ö m ö r  1934. augusztus hó 12.

mindent. Késő éjjel még hallani lehe
tett valamelyik nyári helyiségből a vi
dám zeneszót, táncoltak a jó rozsnyóiak 
a temetkezési zászlók örömére.

Mi volt Rozsnyóval ez este? A ma
gas dombról nézve szinte fényben úszott 
a város, mosolyogtak tornyai s zene 
szól minden sarokból.

Éppen csak a kávéházak haltak ki 
itt is. (—thyvi—)

Huszfllléres az út porában.
Breznóbánya és Murány között az 

autóban összeszedtük az utitársaktól a 
huszfilléreseket, akadt vagy nyolc darab 
s királyosdlt játszottunk. A királyosdi 
úgy megy, hogy az autóból kihajol az 
ember, jól megcélozza az ut porában 
játszadozó falusi gyerekeket s közibük 
ejt egy huszfillérest. A következő pilla
nat aztán igen érdekes : valahány gyer
mekcsapat, annyiféieképen reagál a 
pénzre s mig az autó el nem tűnik a 
kanyarulatnál, a harci viadalon mulat
hatunk, amely a pénzdarab fölött kifej
lődik.

Az első gyerek mereven rábámult a 
pénzre. Egyideig kerülgette, majd hirte
len csapott rá, mint a magasban csa
tangoló héjjá, aztán kézzel-iábbal rohant 
egy kapu felé, amelyben szülei álltak. 
Kis, fehér nadrágja, fehér bő ing lobo
gott a szélben, ekkora lelkendezést 20 
filléres ritkán okozott.

A második csoportból egyszerre ug
rott fel három gyerek, a legkisebb már 
emelte volna a pénzt, de az erősebbik, 
— goromba kis kamasz volt, — félre
lökte a kis társaságot s zsebrevágta a 
pénzt, ügy állott felettük diadalmasan, 
mint Mussolini állhatott a Palazzo Chigi 
erkélyén, nagy beszédkor.

A harmadik gyerek magánosán üldö
gélt az ut szélén s mikor meglátta 
autónkat, tréfásan térdre ereszkedett s 
kezét imára kulcsolta össze, mint aki 
koldust játszik. Jó! imádkozott: a pénz 
egyenesen lábai elé hullott. Képzeld 
meglepetését olvasóm, amikor a gyerek- 
tréfából komoly valóság lesz : égi man
naként guru! eléje a pénzecske. A gye
rek a következő autó elé is letérdelt s 
az utánunk következő három kocsi uta
sainak előadása szerint, senki sem ér
tette, miért imádkozik oly buzgón a 
porban. Pénzt azonban nem kapott.

Az ezután következő kisfiú gavallér 
volt. Átnyújtotta a mellette játszadozó 
ifjú hölgynek a pénzt. Még láttuk, amint 
kézenfogva indultak egy sötét kis bolt
ba, cukorkáért.

jelent meg „A hires Hatvani István 
debreceni professzor tudákos cseleke
detei" címmel egy névtelen munka, a 
melyben ugyanaz van, mint a Bódogh 
és Kazinczy-féle kéziratokban, csak még 
négy varázslatos históriát toldották hoz
zá. 1897-ben Miskolczon jelent meg 
Erdélyi Istvántól „Hatvani István, a 
debreceni hires tudákos professzor éle
téből" cimü könyvecske. A szerző meg
jegyzi, hogy az adatokat a debreceni 
Csokonai Naptárból vette. Ez is hasonló 
a régi kéziratokhoz, kevés eltéréssel.

Hatvani legendája belekerült a pony
vairodalomba is ilyen címen : „A hires 
Hatvani Imre tanár élete, viszontagságai, 
csodálatos tettei, rettenetes vége és 
pokolba menetele. Borzasztó történet az 
őskorból. Nyolc szép képpel." Megjelent 
Bucsánszky Alajosnál 1874 ben Buda
pesten. Ebben a ponyvára szánt füzet
ben a Faust német mondákból 48 el
beszélést találunk, sok toldással, gyarló 
fordításban. E szerint Hatvani istentelen, 
erkölcstelen csaló, nőcsábitó, másokat 
kárositó, bosszúálló és Istent káromló 
ember. Ennek a könyvnek semmi köze 
a debreceni diákok legendás elbeszé
léseihez.

A debreceni forrásból származó kéz
iratok tiz varázstörténetet emlegetnek s 
aztán még a professzor halálát. A ké
sőbbi könyvekben még négy más bűbá
jos história szerepel.

Ezeket a tanítványok, a volt diákok 
gondolták ki és igy vették körül a 
mély és nagytudásu professzort és or
vost legendás hírrel. Ezeket, mint a 
Hatvani mondakör valódi adatait érde
kes lesz ismernünk.

A professzor a városi tanácsot lako
mára hívja meg. De egyszerű házának 
kéményei nem füstölnek. Benn a ven
dégek fényes termeket látnak, gyönyörű 
virágokkal díszítve, szőlők, gyümölcsök

Egy inges-mezitlábas öcskös hossza
san meredt a pénzre, majd utánunk. 
Nem merte fölkapni a huszfillérest. Töb
beket odahivolt s körülállták a lehullott 
adományt. Majd, hogy el ne zsákmá
nyolja valaki, rátette a lábát.

Az emberiség egyedeinek minden ka
raktere, a váratlan jótéteménnyel szem
ben való viselkedés minden önkéntele
nül fakadt jellemvonása tükröződött 
itten, faluról falura. Az emberiség lelke, 
kicsinyben.

Végül már emberi tanulmánynak hasz
náltuk a huszfilléreseket. Valahány gye
rek : annyi reakció.

Egyszer egy felnőtt is utánakapott a 
pénznek, vigyorogva vágta zsebre a 
gyerekek előtt. Az arckifejezésből Ítél
ve : az ifjú nemzedék ezt a gesztust jo
gosnak tartotta.

így lettünk királyok. Az utolsó husz- 
filiéresnél, — Murányban — egy piros- 
trikós ifjú elorditja magát :

— Itt a bolgár király !
És diadalmasan tartja kezében a pénzt. 

Többen kiszaladtak s utánunk néztek. 
Többen futni kezdtek.

A vidék ugyanis az öreg bolgár cárt, 
a hajdanit, meg a mostani királyt várja 
a murányi kastélyba. Az öregur minden 
nyáron itt botanizál, a hegyen. Már a 
diadalkaput is felállították az idei nya 
ralásra.

Csak a király nem jön, már két hete. 
Pedig de szerették ezen a vidéken ! Hul
lott kezéből az ajándék, mint az eső.

Elszégyeltük magunkat. Beszüntettük 
a huszfilléreseket. Ilyen kevés pénzért, ha 
királyságot vesz az ember, igen hamis 
királyság biz’ az 1 Nem reflektáltunk Fer- 
dinand cár éljeneire. (sz.v.)

H ÍR E K
Kenyér lett a cimbalomból.

Nem hókusz-pókuszos bűvészkedésről 
von szó, de nem is hazudozó nagyot- 
nwnddsról. Szomornan igaz amit mondok, 
sóhajtdsos valóság, amit megírok.

Kedd délje van. A valamikor vigságos 
augusztusi vasárnapot követő második 
hétköznap csak. A bukkanós, nyaktörős 
járdán hazafelé ballagok. A keskeny utca 
torkolatánál magas földszintes ház. Rajta 
fehéralapon feketebetüs írás: Zálogház.

A kapuban négy füstösképü, szineha- 
gyott-ruhás muzsikusczigány gubbaszko- 
dik. Halkan beszélgetnek. Jól ismerem 
őket. Még a régi, szebb és jobb időből. 
Amikor még repülni tudtunk nótás ked
vünkben s a Gond magját nem ültette

lógnak az ágakról, de ha az asszonyok 
gyümölcsöt akarnak szakítani, a férjeik 
orrát fogják meg helyette. Másnap ki
derül, hogy a török szultán lakomáját 
varázsolta ide a bűbájos professzor.

Hatvani mágiás érzékével megérzi, 
hogy a zivatarban villám fog lecsapni. 
Azért is megáll és igy elkerüli a meny- 
kőcsapást. Ezt bizony a villamosgépek
kel való kísérletezésekből szedhette a 
nagy diákok esze.

Éjfélkor előadásokra hívják a diáko
kat, de ezeket a sátán tartja a tanár 
alakjában. A diákok panaszkodnak az 
éjjeli tanítás miatt Ekkor Hatvani azt 
ajánlja, hogy az előadás alatt énekeljék 
el Luther énekét: „Erős várunk nekünk 
az Isten." Erre az énekre eltűnik a po
kol Ura.

Páter Vanilcquus a kollégium ellen
sége s a reformátusok ellen sokat pré
dikál. A professzor azzal tréfálja meg a 
barátot, hogy mikor kinéz az ablakon, 
szarvat növeszt a fejére s a homlokán 
diszlő nagy címeres szarvtól nem tudja 
a fejét behúzni a páter.

Máskor egy gazdag együgyű polgár 
panaszkodik, hogy a feleségének a sír
ból hazajáró lelke nyugtalanítja. Hatvani 
éjjel kimegy a temetőbe s ott bűvös 
várat rajzol és abba húzódik. Éjfélkor 
vörös vadkan alakjában jön az ördög 
és az asszony alakját magára véve, 
elnyargal. A professzor ezalatt a sírból 
a csontokat felhozza a bűvös várba. 
Mikor a vadkan visszatér, hiába keresi 
a halott csontjait és kénytelen abba
hagyni kisértéseit.

Asszonyok társaságában azt vitatja a 
tanár, hogy némely esetben ártatlanul 
is el kell pirulnia az embernek. Az 
asszonynép azt állítja, hogy csak a bű
nös embernek kell pironkodnia. Hatvani 
erre a táncteremben vizet fakaszt fel s 
az áradó vizben az asszonyok kényte-

még el azóta ugarrá lett lelkünk baráz
dájába az Élet. Megszólitom őket:

— Mit csaptatok zálogba, fiuk, mert 
bizonyára nem muzsikálni jártok ti erre
felé? !

— A cimbalmot zálogoltuk el száz 
koronáért, kérem alássan. Kenyér kell a 
bandánakt

— M it? A cimbalmot?
— Áztat, aztat, a nagy és kisbőgő, 

meg a hegedű után.
— Hát azután min játszotok, mivel 

keresitek a lóvét?
— Mivel? Hát semmivel. Nincs kere

set, oszt vége. Korog a hasunk, nekünk 
is, az asszonynak is, a rajkóknak is. 
Hát kenyér kell! Hegedűre, bőgőre, cim
balomra, muzsikaszóra nincs már szük
ség, ez már nem kell ma, nem úgy, 
mint valaha régen. Amikor még voltak 
nótátkedvelő urak, akik nem sajnálták a 
szegény cigánytól még a bankót sem. 
Hej, az vót az élet, ja jajaj!

Elkomolyodásra húzódnak a mosolygás 
barázdái arcomon. Szegény, kedves, mu
zsikus cigányemberek, milyen szomorú is 
sorsotok. Kenyér lett a cimbalmotokból, 
amelyen valamikor olyan szépen verte ki 
az a göndörhaju more a nótát: Minek 
turbékoltok, búgó vadgalambok?...

FRISS 
ten isz-ütők ,
labdák , húrok
legolcsóbban

KERCSIK-nél.
Kuzmanek

Hermán vezérezredes, a világháborúban 
Przemysl várának hős védője 74 éves 
korában meghalt.

Ennyit adott szomorú hírül röviden 
tudtunkra a rádió készséges szpikerje, 
a szerda délutáni hirek során.

Keveset mond e rövidke rádióhir a 
ma emberének, de annál többet nekem 
és velem együtt mindazoknak, kik az 
immár az öröktáborba bevonult hős 
generálist, a világháború legendás alak
ját közelebbről ismertük, sőt Nagyorosz
országban éveket töltöttünk vele együtt 
a voigaparti NiZny’-Nowgorodban, haza
vágyó lélekkel várva a szabadulás napját.

Soha el nem múló, örökre lelkűnkbe 
vésődött, mély nyomokat hagyott emlé
keket idéz föl e kurta rádióhir.

Az emlékezés gyorsröptü szárnyain 
visszaszállunk a fehér éjszakák végtelen 
birodalmába, a merengő tekintetű, fakó- 
arcú hadifogolytisztek Predteéenskája 
ulicei táborába. Magunk előtt látjuk a 
rendjelekkel díszített, piroshajtókás, 
aranygalléros, szürke tábornoki egyén

iének szoknyáikat magasra emelni. így 
aztán el kell pirulniok, de ha nem is 
hibásak semmiben.

A debreceni biró kocsin Sámsonba 
utazik s vissza is tér. Hatvani kapja 
magát, a porba rajzol egy hatlovas hin- 
tót és a birót oda és visszautazásában 
is megelőzte.

Van a professzornak egy bűvös köny
ve. Ezt a könyvet Füzesi nevű tanítvá
nya ellopta. De nagy bajba jut, mert 
nem tud a szellemeknek parancsolni s 
azok széttépik a fiú testét. A fiúnak 
vizsgán kell megjelennie, ezért Hatvani 
parancsára a szellemek összerakják Fü
zesi testét s ez vizsgára áll és felel. 
De ott egy Szilvási nevű pajtása „Isten 
nevére" kér valamit Füzesi tői. Erre a 
szóra széthull Füzesi teste. De Hatvani 
az asztalra ütve, elvonja a tanárok fi
gyelmét s azok elfeledkeznek az egész 
bűvös történetről.

Hatvaninak egyik rokona tönkre ment. 
A professzor úgy segített rajta, hogy 
adott neki egy garast, amely soha sem 
fogyott el. Ha kiadta is, az újra vissza
jött a zsebébe.

Egyik jó emberének a lakomáján 
borra van szüksége és elsiet tokaji 
máslásért egy ismerőséhez. Mig a gazda 
odajár, Hatvani csapra veri az asztal
lábat s abból folyik a jó máslás. A 
házigazda visszatérve, edényét üresen 
találja s minden bor az asztallábából 
folyik ki a csapon. Éjfél után elázott a 
vendégsereg s most azokat professzor 
hazaszánkáztatja. Három diákot rendel 
oda s egy felülteti az ittas embert, kettő 
pedig húzza. Otthon nincs más baj, 
minthogy az asszonyok lekoptatva talál
ják a ruhát férjeik hátsó részén, a me
lyen hazaszánkáztatták őket.

(Vége követk.)
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ruhájában hátratett kézzel, gondolatokba 
meríilten sétálgató történelmi alakot. 
Látjuk a táborunk alatt hömpölygő Okát, 
amint az ezüstösen kigyózó Volga csók
jára siet s fölötte keringve játszanak sze- 
relmesdit a hófehér sirályok. Előttünk 
aranykupolás templom, keresztet hányó, 
homlokukkal földetverő, fanatikus mu
zsikjaival. Lent a Jarmarka, a világ leg
nagyobb vására, szines arculatával. Főn 
a dombon a vaskapus, vasrácsablakos 
Turma, a Sztartf Zámok, hol a nagy 
Tolstoj is fogságát szenvedte s mely a 
háborúban hadifoglyok szomorú tanyája 
lett. Látjuk a Bolsája Pokrovkán a len- 
szőkehaju, üdearcu, szentimentális, sze
relemszomjas gimnazista lányokat, száz
féle-sapkás, rubaskás diáksereget. Ott 
ülünk az étkezdében, a szörnyüizü fe
ketekását, vagy az uborkaszózban fürdő 
grizesknédlit szidva, piszkálva, éhség 
unszolásra kényszerültén falatozva.

Ez a rövidke rádióhir mindezt és sok 
más egyebet emlékünkbe idézi és akinek 
elmúlásáról hírt ad a világnak, arra a 
mindig humánusan gondolkodó, nemes- 
szivü, magasrangu katonaemberre, a 
kétségbeesés napjaiban is szebb és jobb 
jövővel biztató, nagynevű fogolytár
sunkra soha el nem múló szeretettel, 
:gaz kegyelettel gondolunk mi, egykori 
sorsostestvérei. ml.

Postai szolgálat augusztus 15-én. 
A helybeli postahivatal vezetősége ez
úton is értesíti a közönséget, hogy szer
dán, augusztus 15 én: Nagyboldogasz- 
szony napján a posta, telefon és távirda- 
szolgálat mint ünnepnap lesz megtartva.

Közigazgatási áthelyezések. Vezető 
körjegyzői minőségben áthelyeztetett: 
Benko János Selmecbányáról Özörénybe ; 
Beosztott jegyzői minőségben áthelyez
tettek : Thúróczy Ferencz Özörényből 
Ajnácskőbe, Dvorácsek Oldrich Szklenó
ról Pelsőcre.

Halálozás. Özv. Rimeg Józsefné szül. 
Burger Karolina, néhai Rimeg József 
üveggyáros özvegye 83 éves korában 
városunkban folyó hó 8-án örökálomra 
szenderült. Az elhunyt matróna a hité
ben erős, életét övéinek szentelt, gon
dos családanya és női erényekben gaz
dag, munkáséletü nagyasszonyoknak 
igazi mintaképe volt, kinek elmúlását 
szerettei mélységes fájdalommal gyá
szolják. Életerőinek csendes elapadásá
val dőlt az örök békesség és nyugalom 
síri ágyára megnyugvásos pihenésre s 
benne gyermekei : özv. Halyák Lajosné 
szül. Rimeg Teréz, Rimeg György, Ri
meg Emil, Rimeg Béla, Rimeg Géza, 
Márkus Lászlóné szül. Rimeg Blanka és 
Rimeg Aladár és családjaik a legjobb 
édes anyát, nagyanyát, dédanyát, anyóst 
és nagyanyóst veszítették el s rajtuk ki
vid még kiterjedt rokonság fájlalja a 
megboldogult elhunytét. Temetése pén
teken délután ment végbe.

A középiskolákban szeptember 3-án 
kezdődik a tanítás. Hivatalosan jelen
ük : Tekintettel arra, hogy az 1934/35. 
skolaév szombattal (szeptember 1.) kez
dődne, az iskolaügyi miniszter megen
gedte, hogy az uj iskolaév az összes 
közép-, szak- és ipari továbbképző isko- 
ákban (tanonciskolában is) szeptember

3-án, hétfőn kezdődjék. Az elemi isko
lákban a tanítás, mint eddig, szeptem
ber elsején veszi ke-zdetét.

Felépül a nagyszlabosi vadász-sze
rencsétlenség áldozata. Beszámoltunk 
arról a vadászszerencsétlenségről, mely 
a nagyszlabosi erdőkben történt s mely
nek áldozata Benedikti János nagyszla
bosi lakos lett, akit dr. Starman Béla 
cozsnyói reálgimnáziumi tanár végzetes 
tévedése folytán lövésével megsebesített. 
Benedikti állapota rendkívül válságos 
volt, de — mint most értesülünk — ál
lapotában örvendetes javulás állott be 
s ha további komplikációk fel nem lép
nek, bízni lehet felépülésében. A sörét
szem, amely Benedikti agyába fúródott, 
kedvező esetben olt betokosodhatik. — 
jelenleg, némi látási zavaroktól elte
kintve, a betegnél aggasztó tünetek nin
csenek és valószínű, hogy rövidesen 
elhagyhatja a kórházat.

Érdekes ujitás a magyarországi 
utasforgalomban. A csehszlovák pénz
intézetek bevezették az American Ex
press Company pengő utazási csekkjei
nek eladását, amelyek a köztársaság 
egész területén a pengő bankjegynél lé
nyegesen olcsóbban kaphatók. Ezeknek 
a csekkeknek nagy előnye, hogy Magyar- 
országon mindenütt a legegyszerűbben 
válthatók be és elvesztésük esetén a 
tulajdonost károsodás nem érheti. — 
Rimaszombatban a Tátra-Bank fiókjánál 
kaphatók.

A „Polgári Kör" filléres családi
estélye szombaton folyó hó 11-én az 
előjelek szerint a legnagyobb sikernek 
néz elébe. Az estély keretében szórakoz
tató műsor lesz a felállított szabadtéri 
színpadon. A Dalárda id. Halász József 
karnagy vezetésével több versenyszámot 
ad elő, Plentzner Frigyes humorban bő
velkedő novelláját olvassa fel, Pecsők 
Lajos pedig magyar nótákat énekel, ci
gányzene kísérlettel. Sipula Béla és Drop- 
ka Géza humoros dialógja, Rózsa Piri 
magyar táncai emelik a műsort. P. Ko 
máromy Irén saját! verseiből szaval, Bar- 
tóffy Erzsébet chansonokat énekel, zon
gora kísérettel. A kiválóan összeállított 
műsort a Dalárda fejezi be. Az egyes 
számok között Lali cigányzenekara ját
szik úgy hallgatókat, mint tánczenét, a 
külön elkészített szabadtéri valamint fe
dett tánchelyen. A rendezőség tekintet
tel volt a mai viszonyokra s az estély 
csakugyan „filléres", mert minimális kia 
dást jelent. Éjfélkor 5 koronás egység
árban pörkölt vagy rostonsült, amit a 
Kör híres „úri szakácsai" készítenek. 
Beléptidij nincsen, mindössze a kiadá 
sok fedezésére önkéntes adományokat 
köszönettel fogad a rendezőség. Az es
télyt kedvezőtlen időjárás esetén is meg
tartják, mert a rendezői bizottság arról 
is gondoskodott, hogyha anyári időjárás 
szeszélye a szabadtéri mulatságot ve
szélyeztetné, a vendégsereg kényelmes 
elhelyezést és ugyancsak jó szórakozást 
talál a Kör nagytermében, illetve fedett 
helységeiben. A rendezőség ezúttal is 
kéri vendégeit, hogy a műsor zavartalan 
lebonyolítása érdekében az estélyen pon
tosan jelenjenek meg.

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

Szabadlábra helyezték a betöréssel 
meggyanúsított ujfalusi gazdát. Balyo 
József balogfalusi gazdálkodó bezárt la
kásából, mint jelentettük, a múlt hét fo
lyamán ismeretlen tettesek elemeitek tíz
ezer hatszáz korona készpénzt, amit a 
gazda szalmazsákban tartott eldugva. A 
helyi viszonyokkal igen jól ismerős tolvaj 
a lakásba a rejtetthelyen tartani szokott 
kulcs igénybevételével jutott be és tá- 
voztakor ugyancsak kulccsal zárta le az 
ajtót és szépen visszahelyezte a kulcsot 
a jólismert helyre. Miután a szomszéd
ban aznap cséplés folyt és a szomszéd 
Balyo Árpád benzin kölcsönzés címén 
járt is Balyo József portáján, a gyanú 
reá hárult s bár kezdettől fogva tagad
ta a terhére rótt bűncselekmény elköve
tését, letartóztatták és beszállították a 
feledi járásbírósághoz, kihallgatása után 
azonban a vizsgálóbiró szabadlábra he
lyezte. Az eljárás továbbfolyik a titok
zatos lopás ügyében.

Augusztusi adónaptár. Aug. 11-én 
jár le a határidő a f. év második ne
gyedévre szóló forgalmi és fényüzési 
adó megfizetésére, ellenkező esetben az 
adó 5 százalékkal emelkedik és 7 szá
zalék késedelmi kamatot számítanak fel. 
Aug. 16-án jár le a határidő a maga
sabb szolgálati illetmények után járó jö
vedelmi adó, az általános és a különle
ges kereseti adó, a közvetlenül fizetett 
járadékadó, a házbér-és a házosztályadó 
és a földadó megfizetésére (a harmadik 
évnegyedre), ellenkező esetben 7 szá
zalékos késedelmi kamatot számítanak 
fel, esetleg végrehajtás utján hajtják be 
a meg nem fizetett összegeket. Aug. 20- 
án az 1934 júliusára szóló vizierőadó

esedékes, valamint ez az utolsó nap az i 
1934 júliusára szóló menetjegyadó meg
fizetésére. Aug. 31-én esedékes az 1934 
júliusában levont jövedelmi adó befizeté
se és a havi fizetés helyett engedélye
zett átalány beszolgáltatása, továbbá az 
1934 augusztusi szénadó és a közvetíté
si dij után járó szénadó. Ezen a napon 
jár le a határidő a havi számadások 
benyújtására, ezen adók befizetésének 
bejelentése és az elért árak kimutatá
sának benyújtása.

Térzene. Szikora Pista, zeneiskolát 
végzett cigány- és jazzprimásunk jól 
összetanult zenekarával hetenként ked
den és pénteken a Piactéren térzenét 
tart, melynek műsorán a legújabb film
slágerekkel is szórakoztatják a sétáló 
közönséget.

Kábelvezetés a Főtéren. Éppen most 
vezetik át a piactéren a villanygyár fe
lől a kábel-vezetéket. Áthozták a Szé- 
chy-utcán, a Gömöri-utcán s a piac
téren is áthaladtak már jórészt. — A 
„Fekete sas" előtt, ahol a pénzügyigaz
gatóság volt azelőtt, ott hengeritik a 
hatalmas tekercset, amelyen jó kötél
vastag kábeldrót csavarodik. Ézt vagy 
fél méter mélységben lefektetik téglák 
közé s úgy temetik be az ásott árkot. 
Az Akasztóhegyi Stredo-vezetéktől már 
a múlt ősszel bevezették hasonló mó
don a villanygyárig, a Kiskút- és Széchy- 
utca sarkán szabályozó tornyocskát is 
épitettek. A régi villanygyári fölszerelés, 
úgy látszik, már nem bírja el az üzem
szolgálatot.

Főtéri épületeinket az idő viszon
tagsága nagyon megrongálta. A nemes 
stilusu régi épületek közül a restaurá 
lást a Rimaszombati Bank kezdette meg. 
Előbb az 1861-ben Miks épitész tervei 
szerint épült székházát, majd a Bank 
tulajdonát képező Kaszinó-épületet hoz
ta kívül-belül rendbe. A Bank vezetősé
ge mindkét épületnél nagy figyelemmel 
volt az eredeti épitési stílus változatlan 
megtartására. Ez teljes mértékben sike
rült és Tóth Zoltán, a berlini egyetemen 
oklevelet nyert fiatal építészmérnök kö
vetendő példaként oldotta meg, mikép 
lehet régi épületben tágas kirakatokkal 
ékeskedő szép üzlethelységeket alkotni 
anélkül, hogy az antik ornamentika 
szenvedjen. A Kaszinó-palota 136 év 
előtt épült vármegye-székházként és 
homlokzatán ma is látható Kishont vár
megye címere és latin chronostichon- 
felirata, melynek a fekete betűktől elü
tő sárgára festett betűi az 1798. épitési 
évszámot adják ki. Az 1801-ben épült 
városházát is rendbehozták és az utcai 
oldalszárny kiépítésével befejezést nyert 
a főtér zárt ház-sora. — Szépen simul 
a ház-sor közé a Deutsch-gyógytár épü
letének diszes homlokzata. — A Póczos- 
épület, Veres István vaskereskedő háza 
modern kirakataikkal jó hatást keltenek, 
de sajnáljuk, hogy Szoyka Pál tágas 
áruházát több apró üzletté alakította. — 
Jó Ízléssel restaurálták a református 
templomot és a hozzá simuló bérháza
kat. Kellemes összhangban Van a gon
dozott templom-kerttel Ferenczy hírne
ves szobrászunk templomhoz illesztett 
síremléke. — Most került ujitás alá a 
város tulajdonát képező régi pénzügyi 
palota, melynek legnagyobbrészét a ka
tonai kincstár bérli. A nemes ornamen- 
tikáju épület eredetileg szállodának és 
vendéglőnek készült, de itt helyezték el 
Gömör-Kishont vármegye székházát. Fő
téri és Tamásfalvai utcai frontja ma is 
eredeti szépségében áll fenn és a város 
pénzügyi bizottsága jegyzőkönyvi hatá
rozatban kérte a tanácsot, hogy a leg
nagyobb gondot fordítsa a homlokzatok 
stilszerü rekonstruálására. A város kö
zönsége nevében kérjük a város veze
tőségét, hogy a régi címert, az ablak- 
párkányok felett hiányzó díszeket javít
tassa ki, a hiányzókat pótoltassa, hogy 
antik-épületeink ezen legszebbíke min
den szemlélőnek műélvezetet nyújtson. 
Ezt az épületet a városi jegyzőkönyvek 
szerint 1840 ben építették, Lenner Ferdi- 
nánd főbirósága alatt, de az építkezés 
lassan haladt, mert a városnak nem

S C H M I D T H A U E R - f é l e

Igm ándi
a világ legjobb keserűvize.

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.
II!

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, aug. il-én és )2 én a kinematográfia ünnepli diadalát:

A k isk irá ly
gyermeki szív megható, fenséges, de vig regényében. Róbert Lyneu egyetlen mosolya e'egendö, hogy könnyekre indítson minket julfen Duvivier munkája csak elismerést érdemel.
Szerdán, aug !5-én nevető orkán! Tapsvihar! Vlasta Burján óriási sikerű bohózata :

12 szék
ltja Illf. E. Petroif humoros szovjet-orosz regénye. Jegyeztesse ölő jegyét.
Csütörtökön, aug. 16-án mutatjuk be hallatlan érdeklődés mellett Jan Kiepura világhírű tenorista szuperslágerét :

D alol a mámor
Jenny Jugo, Ralph Arthur Roberts, Ida Wüst, Hans Junkerman.

volt elegendő pénze, úgyhogy ki is mon
dották: ne dolgozzék több 12 legény
nél. 1841-ben nagyjában tető alá került, 
de nem tudták befejezni. Azonban Id. 
Perecz Mihály főbíró idejében sürget
ték a raktárhelyiségek rendbe hozatalát, 
mert ezekre már akadt bérlő, hogy le
galább ezekből legyen jövedelme a vá
rosnak egyelőre. — Sokat nyert volna 
főterünk szépsége és üzleti forgalma, ha 
a két év előtt megszervezett aszfaltozá
si mozgalmat meg nem hiúsították vol
na. Az akácfasor elpusztulásával és a 
rossz járda miatt főterünk elvesztette 
korzójellegét és a jobb kereskedéseket 
átviszik oda, ahol a közönség szíveseb
ben jár. Az uj fásitás sok pénzébe ke
rült a városnak, de a hárs csemetéket 
öntözni, a védőkarókat karban kellene 
tartani. Ezt a városi gazdasági hivatal 
jóindulatú figyelmébe ajánljuk.

Tető alatt a tresztyei uj turista- 
menház. A Karpathenverein rimavölgyi 
osztálya a csehszlovák turistaklub rima- 
szombati és tiszolczi osztályaival együt
tesen közös turista-menházat létesítenek 
a Tiszolcz fölötti 1117 méter magas 
Tresztyén, hogy a mindjobban fejlődő 
rimavölgyi turisztika követelményeinek 
eleget tegyenek s a Rimaszombathoz 
legközelebb eső egyik legjobb gömöri 
siterepet bekapcsolják a turistaforgalom
ba. A kőből épült menház a földszinten 
három helyiségből áll és manzárdjával 
együtt cca 50-60 vendég elhelyezésére 
fog szolgálni. Az építkezés munkálatai 
a múlt hét folyamán már annyira elő
rehaladtak, hogy sor kerülhetett a tető 
bádogozására is. Mint éresülünk, a há
rom turistaklub közös menházát e hó 
végén, vagy pedig szeptember elején 
már át fogják adni rendeltetésének.

A jövő iskolai évtől kezdve a 
sz. Vincéről nevezett Irgalmas 
Nővérek vezetése alatt álló

Széman - intézetben
internátus nyílik leányok számára.
Ugyanezen intézetben állandó szlovák, 
német és angol nyelvórák tartatnak. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a nevezett

Intézet Vezetősége.

Az uj bérfizetési rendelet. A tarto
mányi hivatalok együttes rendeletet ad
tak ki a lakbér fizetési időpontja, a fel
mondások és a költözködések új rend
jéről. Nálunk Szlovenszkón már tulajdon
képen évek óta érvényben van a ren
delet és ujitás csupán a bérfizetési ter
minus új megállapításában van. Eddig 
ugyanis a bérfizetés napja a bérnegyed 
első napján volt, az új rendelet szerint 
a bér 11-ig fizethető. Éz az új rendel
kezés a tisztviselői fizetések időpontjá
val van összefüggésbe hozva. Azonban 
ezen rendelkezés csak akkor kötelező, 
ha más megállapodás a felek között lét
re nem jött. Érdekében áll tehát min
den háztulajadonosnak bérlőjével meg
állapodást létesíteni arról, hogy mikor 
fizetendő a lakbér.

Az egészség Á-B-C-je 
Legyen rendes emésztése, 
Legyen piros-tiszta nyelve.

Reggelenkint jó megnéznünk,
Elég tiszta-e a nyelvünk ?
Mert legtöbbször ez a jele, 
Gyomrunk-belünk rendben van-e.
Ha betegség környékezi, 
„lGMÁNDI“-viz megelőzi.
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Filmszínház. Folyó hó 11. és 12-én 
„A kis király" című filmdráma kerül 
színre francia verzióban. A tizenkét éves 
Mihály Pannónia királya, de ez csak 
nyűgöt jelent ránézve, mit súlyosbít az 
is, hogy eltitkolják előtte anyja hollétét. 
Nagy örömére a Riviérára küldik orvosai 
tanácsára s úgy ez a körülmény, mint 
az országában lejátszandó politikai ese
mények döntő fordulatot képeznek éle
tében. A filmet igen hatásos jelenetek 
festik alá. A fiú királyt Róbert Lynen 
alakítja csupa szívvel és reálisan.

Folyó hó 15-én „A 12 párnás szék" 
cimü filmvigjáték kerül sorra, melyben 
Vlasta Burian univerzális humoros te
hetségének legjavát nyújtja állandó de
rültséget keltve. Borbély mesterséget 
folytat s megtudja, hogy Varsóban örök
ség vár rá, mely azonban csak 12 pár
nás székből áll, melyeket egy régiség
árusnak ad el egy híjával. Véletlenül 
rájön azonban, hogy az egyik székben 
200 ezer dollár van elrejtve. S most 
megindul a hajsza a pénz után, mert 
nem tudni, melyik szék rejti magában 
az óriási vagyont.

Folyó hó 16-án „Dalol a mámor* c. 
elsőrangú s pazar kiállítású film zárja 
be a heti műsort mint repriz. A fősze
repet Ján Kiepura játsza, ki fenomenális 
hangjával végíguralja az eseményeket.

— Október 1-én vonulnak be ez
után az újoncok. A múlt esztendőben a 
kormány törvény utján fölhatalmazást 
kapott a nemzetgyűléstől arra, hogy a 
katonai újoncok tényleges szolgálatra 
való bevonulásának időpontját a szük
ségnek megfelelően, belátása szerint 
szabályozhassa. Ennek alapján tavaly 
csak a műszaki csapatok újoncai vonul
tak be a szokásos időpontban : október 
1-én, mig a többi újoncok bevonulási 
ideje november 1-én volt. A kormány 
ezidén máskép rendelkezett. Mint érte
sülünk, az 1934-es sorozási korosztály 
újoncai újból október 1-én kötelesek 
bevonulni ezredeikhez. Ez az általános 
rendelkezés azonban nem vonatkozik a 
tartalékos tisztiiskola látogatására jogo
sult újoncokra, akik épen úgy, mint ta
valy, már július 15 én kötelesek voltak 
jelentkezni tényleges szolgálatra. A mű
szaki csapatok újoncai az idén szeptem
ber 1-én kezdik meg szolgálatukat, úgy
hogy a műszaki csapatoknál ezidén tör
ténik meg először, hogy az őszi hadgya
korlatok idején már újoncokkal fognak 
foglalkozni. Ezt az a körülmény teszi 
lehetővé, hogy az őszi hadgyakorlatok 
ezt a fegyvernemet rendszerint csak kis 
mértékben veszik igénybe. A műszaki 
csapatoknál megszüntetik a kétféle idő
pontban való bevonulás rendszerét, 
vagyis ezután már nem tavasszal és ősz
szel, hanem kizárólag ősszel kezdik meg 
a műszaki újoncok tényleges szolgála
tukat, ami a kiképzés szempontjából sok
kal előnyösebb.

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

R P S — Eperjesi T V E  7:4 Révay- 
serlegmérkőzés.

Részletes eredmények a következők:
Női egyes: Szabó J.— Dieszner V. 6:0, 

6:6. Katona A.—Zimmermanné 6:8, 4:6.
Férfi egyes: Jellinek-Schwarz 2:6, 2:6. 

Urbányi-Grün 4:6, 4:6. Horváth-Krausz 
6:8, 5:7. Szlatinszky-Steinberger 6:1, 6:1,

Vegyes páros: Szabó, Jelűnek-Diesz
ner, Krausz 6:1, 6:1. Katona, Urbányi- 
Zimmermanné, Grün 9:7, 6:4.

Férfi páros: Jelűnek, Szlatinszky— 
Grün, Steinberger 6:3, 6:3. Horváth, Ur- 
bányi-Schwarz, Krausz 6:4, 4:6, 6:3.

Női páros: Szabó, Katona—Zimmer
manné, Dieszner 6:1, 6:2.

A RPS győztes csapatának legköze
lebbi ellenfele a Kassai A. C.

Szabályozzák a „foot-faul“-t. A nem
zetközi teniszszövetség technikai bizott
sága szabályozta az adogatásnál hibá
nak számitó belépést, az u. n. „foot fa- 
ul„-t. A szabály szerint két lábnyira az 
alapvonaltól egy segédvonal húzandó és 
a szervirozásnál a lábnak ezen a terü
leten belül szabad csak mozognia.

F O O T B A L L .
RPS — Losonci SLÁVIA 4:1 (2:1)

Biró: Lakatos (Fülek).
Szép csatárjátékkal lepte meg a RPS 

csapata közönségünket ezen a mérkő
zésen. A csapat gyenge része a halfsor

volt, amit ha megtudnak erősíteni, úgy egy 
minden részében megfelelő csapattal 
indulhat a RPS az őszi bajnoki forduló 
lejátszására.

Dicséretére válik a csatársornak az is, 
hogy olyan gólhelyzet, amelyből feltét
lenül gólnak kellett lenni, nem is volt 
több mint az a négy, amit értékesítettek 
is, vagyis, amit csak lehetett góllal fejez
tek be.

Az első félidőben Slávia kezd szél és 
nap ellen, a RPS lassan lendül játékba 
s a 15. percben Kohn szép beadásából 
Groszmann megszerzi a vezetést. Majd 
változatos játék után a Slávia fölénybe 
jön és Kucsera révén egyenlít a 30. perc 
ben, rá 10 percre Groszmann újra ve 
zetéshez juttatja a RPS-t.

A második félidőben is a mieink van
nak fölényben és az 5. percben Kovács 
II 3:l- re ,  majd a 10. percben Davido- 
vics 4 :l - re  állítja be az eredményt. Jól 
működött a védelemben Andrásik és Po- 
hocky is.

RME — LAFC 4:2 (1:1).
Másik csapatunk nagyon szép játék

kal, otthon késztette megadásra az „új 
ágyukkal" kísérletező LAFC-ot. A RME 
minden izében nagyszerű volt, de leg
jobbja ezúttal is Trojka volt, aki nyugodt, 
finom és ésszerű játékával biztosan ve
zette győzelemre a csapatot.

Füleki TC — Munkácsi SE 3:3. A 
Munkácson lefolyt országos bajnokságért 
menő döntő mérkőzés első fordúlóján 
Kerületünk bajnokcsapata jól tartotta 
magát és az idegenben kivivett döntet
len győzelemmel is felér. A második for
duló 15-én szerdán lesz Füleken. Az 
FTC-nek már egy gólarányú győzelem 
is elég ahhoz, hogy az MLSz országos 
bajnoka legyen.

Aug. 12-én városunk két jelenleg kivá
ló formában levő csapata méri össze 
erejét serlegmérkőzés keretében. Elég 
régen láttunk már barátságos RPS RME 
mérkőzést s reméljük is, hogy ezúttal 
sem fogunk kapni, szép, igazi küzdel
men kívül más Ízelítőt. Mint már fen
tebb is említettük, csapataink elég jó 
formában vannak s igy e mérkőzés a 
főmérkőzést megelőző előmérkőzésekkel 
nagyon szép sportélvezetet fog nyújtani. 
Délután fél 2 órakor Kölyökbajnokság 
vezeti be a mérkőzéseket, melyre külö
nösen felhívjuk a közönség figyelmét. 
Fél 4 órai kezdettel a RPS —RME kom- 
bináitja az első osztályba jutott RSKU 
utekácsi csapatot látja vendégül. A 
RPS—RME főmérkőzés 5.15 órakor 
kezdődik.

Az őszi bajnoki mérkőzések.
Augusztus 2-án este tartott kerületi 

ülésen sorsolták ki a középkerület őszi 
bajnoki mérkőzéseit, a következőképen:

Szeptember 2 án : Közép—Dél kerü
leti válogatott Herzog-serleg mérkőzés 
Losoncon.

Szeptember 9-én :
LAFC —RME.
RTC-ASC.
TSC-LMTE.
TMSC-PSC.

Szeptember 16-án :
RME—ASC.
TMSC-RPS.
LAFC—TSC.
RTC—LMTE.

Szeptember 23 án :
RME—RPS.
ASC—PSC.
RTC—LAFC.
LMTE—TMSC.

Szeptember 30-án:
ASC—RPS.
RME—TSC.
LAFC—LMTE.
RTC—PSC.

Október 7-én:
RME—TMSC.
ASC—TSC.
PSC—RPS.

Október 14-én : kerületi nap.
Október 21-én :

LAFC—TMSC.
ASC—LMTE.
RPS—RTC.
PSC—TSC.

Október 28 án :
TMSC—ASC.
RTC—RME.
RPS—LAFC.
LMTE—PSC.

November 4-én:
RTC—TMSC.
TSC—RPS.
RME—LMTE.
LAFC—PSC.

November 11-én :
LAFC-ASC.
RPS-LMTE.
TSC—TMSC.
PSC—RME.

November 18-án :
RTC—TSC.

Az előlállók a pályaválasztók.
E szerint a Pelsőci SK és a Tamás- 

falvai MSC a harmadik selejtezőmérkő 
zés lejátszása nélkül kerültek az első 
osztályba. A kerület kilencedik egye
sülete a Losonci MTE.

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

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

Különbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Cím : e lap kiadóhivatalában.

Sulfam yl-készitm ények.
összes bel- és külföldi

fotoczlkkek a legjutányosabban
beszerezhetők a

BOKOR-drogériában.
.  Díjtalanul sötét kamara használata.

m

Kiadó lakások.
Masaryk-tér 8. sz. házban az emele

ten azonnali beköltözésre egy 2 szobás 
lakás kiadó.

Ugyanott egy földszintes két szobás 
lakás mellékhelyiségekkel november 
hó 1-től kiadó.

Tisztelettel közöljük nb. fogyasztóinkkal, akik már 1931. 
január 1-én egyenáramú akkumulátoros vagy teljes hálózati 
rádiókészülékkel bírtak, hogy a helybeli villamos hálózat át
szerelése alkalmából díjtalanul átkapcsoljuk berendezéseiket 
váltóáramra.

Ezen egyenáramú készülékek váltóáramra való átkap
csolása részükre az első esetben Ke. 155.—, a második 
esetben pedig Ke. 320.— kiadást jelent. Hajlandók vagyunk 
ezen összeget az érdekelteknek kívánságra készpénzben is 
kifizetni, hogy ezen előnyt nb. fogyasztóink esetleg uj modern 
készülékeknek bármely rádiókereskedő utján való beszerzésé
nél felhasználhassák.

Egyben tisztelettel kérjük nb. fogyasztóink szives elnézését 
és türelmét azon esetben, ha az átszerelés alkalmával egyes 
helyeken az áramszolgáltatásban zavarok fordulnának elő.

Rim. Sobota, 1934. augusztus 9.
Stredoslovenské Elektrámé úőastinná Spoloőnost’.

Závod v Rimavskej Sobote.

Meghívó.
A rimaszombati egyesült Szarvas- és 

Nagyhegyi szőlőbirtokosság
rendes év i k özgyű lését

1934. augusztus 19-én délután 3 óra
kor tartja a szarvasi szőlőben, — A 
közgyűlés a megjelentek számára való 
tekintet nélkül is meg lesz tartva, kér
jük a birtokosság lehető teljes számban 
való megjelenését.

Rimaszombat, 1934. aug. 10.
Az elnökség.

Kiadó.
Jánosi-utca 12. szám alatti házban a 

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

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

AUTÓ, TRAKTOR, MOTORKERÉKPÁR 
hengerek, blokkok fúrása és csiszolása
DUGATTYÚK készítése speciá lis  gépeken 
1/100 mm. pontossággal garancia m ellett:

S E B E S  GY.
autó- és gépjavító műhelyében.

Central-Garage: TORNALA. 
Részleges és generál-javítások. 

Alkatrészek.

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.)

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R á b e ly  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


