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M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladé hellyel 57,433— III—2i. szám alatt engedélyezte.

A haza atyja.
A különböző nemzeteknek sok

szor akadnak olyan kimagasló ve
zéralakjai, akiket nemcsak azért 
tekintenek az ország, a haza atyjá
nak, mert hivataluknál ők állanak 
első helyen, hanem mert a való
ság, az élet, a tettek emelték őket 
arra a tisztségre, hogy az egész 
nemzet gondozójának, édes atyjá
nak tekintse ezeket a kiváló em
bereket.

Most a német nemzet vesztette 
el atyját Hindenburgban. És azt 
nemcsak a német nemzet hirdeti, 
hanem elismeri az egész világ 
müveit népe, hogy Hindenburgot 
a német nép méltán tekinthette 
atyjának.

Mint katona kezdte pályáját és 
a világháború előtt már úgy lát
szott, hogy be is fejezte.

Az irtózatos világégés, a mikor 
egymásután nemzet nemzet ellen, 
ország ország ellen vonult ki a 
küzdőtér porondjára: apokalipti
kus nagy mérete vei megmutatta, 
hogy Németi rszágnak szüksége 
van Hindenburgra, hogy a mikor 
a haza veszélybe került, mikor a 
világ népeinek jó nagy része vo
nult fel Németország és szövetsé
gesei ellen, akkor nem lehet a nyu
galom ölén hevertetni olyan kato
nai tehetséget, amilyen az öreg 
Hindenburg volt.

Eiőhivták őt és ő hívásra előjött 
és ismét kezébe fogta a vezéri 
botot.

Akkor már nagy bajok fenye
gették Németországot. Az osztrák- 
magyar seregek kénytelenek voltak 
visszavonulni a négy-ötszörös orosz 
túlerő, a „gőzhenger" elől, amely 
készült végighengerelni Európa kö
zepét. A német hadakat is feltar
tóztatta diadalmas előnyomulásuk
ban a Marne mezején a francia 
sereg angol segítséggel.

És ekkor szabad ütjük nyilt az 
orosz hadaknak Németországba. 
Be is törtek oda nagy erőkkel.

Ekkor jött Hindenburg az ő ha
talmas hadi tudásával.

Becsalogatta az orosz sereget a 
Mazuri tavak mocsarai közé és 
körülkerítve őket, döntő csapást 
mért reájuk, úgy hogy százezer 
számra pusztultak el a borzasztó 
ütközetben.

Nem annak a 160.000 elpusztult 
orosznak a végső jajkiáltása itt a 
dicsőség döntő pontja, mert azok 
is emberek voltak és az embert 
akkor is sajnálat illeti, ha ellenség 
volt. Uíóvégre ők sem tehettek ar
ról, ha parancsszóval küldték őket 
oda. De az a győzelem kiemelkedő 
fénycsővája, hogy ezáltal Hinden
burg megmentette saját hazáját, a 
veszélybe sodort Németországot az

orosz invázió pusztításától és ez 
mindig nagy érdeme marad az 
igazi katonának.

Hogy ezután mint emelkedett 
Hindenburg nagy magaslatra, arra 
emlékezhetünk a világháború tör
ténetéből.

Az óriás orosz haderő megtört 
Hindenburg lángesze, akaratereje és 
köíelességtudása előtt.

Az összeomlást ő sem tudta 
megakadályozni. Kimerültek a fél
világ ellen harcoló központi hatal
mak erőforrásai, felmondották a 
szolgálatot a négyévi harcban foly
ton Túlfeszített idegeik.

Az összeomlás után forradalom 
zúdult a vesztes országokra.

A végzet és a német nemzet 
újból munkára hívta a kiváló had
vezért. Az ö nagy nevének nim
buszára volt szükség a hazafiak 
összetartó munkájában, hogy a 
romboló elemeket távoltartsák a 
haza ügyeinek felforgatásától.

Ezt "is megértette a nagy had
vezér, amikor érdemdús ősz fejé
vel megjelent Németország köztár
sasági elnöki székén és évek hosz- 
szu során át intézte az államfő ne
héz dolgait.

Méltán központosult benne, a 
haza atyjában népének őszinte 
bizalma. De sohasem hiányzott a 
nagy embernél a külföld, más né
pek tisztelete. Ez már természet
szerűleg velejárt a múltak nagy 
kötelességtudó emberének munká
jával és ez kisérte a nagy hadve
zért: a haza atyjának békés mun
kája közben is mindenkor.

És most, mikor késő öreg ko
rában kidőlt a nagy ember vezető 
helyéről, most nemcsak nemzete 
siratja benne a nemzet atyját, ha
nem minden nemzet elismeri ben
ne a nagy lelket, akiben fényes 
tehetséggel nagy kötelességtudás 
egyesült. Ez előtt pedig méltán 
meghajtja barát és ellenfél az elis
merés lobogóját.

Minden nemzetnek vannak kiváló 
nagyjai és azok méltók az egész 
emberiség tiszteletére. O

Tájékoztató
a kassai gépészeti felső ipar

iskola magyar tagozatáról.
Az I. évfolyamba való felvétel a be

nyújtott okmányok és a felvételi vizsga 
eredménye alapján történik, mely utób
bi szeptember 3-án reggel 8 órakor lesz 
megtartva. A felvételi vizsgához csak az 
bocsátható, aki igazolja, hogy ez év de
cember végéig betölti a 14. életkort, 2. 
csehszlovák állampolgár, 3. testileg és 
szellemileg alkalmas az ipariskolai ta
nulmányokra, 4 fedhetlen előéletű, 5. 
megszerezte az előirt előképzettséget, 
vagyis ha eredménnyel befejezte a közép
iskola IV.-ik osztályát, vagy pedig a 
polgári iskolánál rendszeresített egyéves 
befejező tanfolyamot. Aki csak a közép

iskolák vagy az új rendszerű polgári 
iskola III.-ik osztályát végezte el az egy
éves tanfolyam nélkül, csak az esetben 
bocsátható felvételi vizsgára, ha az utol
só bizonyítványban minden kötelező 
tantárgyból legalább jó osztályzata van 
és ha igazolni tudja, hogy legalább 1 
évig volt gyakorlaton valamely műhely
ben. A kérvénnyel beküldendő okmányok: 
1. Hivatalos születési bizonyitvány. 2. 
Állampolgársági bizonyitvány (illetőségi 
biz. nem elegendő). Hatósági orvosi 
bizonyitvány. 4. Erkölcsi bizonyitvány. 
Ezt csak azok tartoznak benyújtani, akik 
az előző iskolai évben nem jártak isko
lába. Ezek igazolni tartoznak hivatalos 
bizonyítvánnyal azt is, hogy ezen idő 
alatt mivel foglalkoztak. 5. Az összes 
bizonyítványok a két utolsó iskolai év
ről (a félévi és évvégi bizonyítványok) 
Ha a folyamodó középiskolából jön, tar
tozik az utolsó bizonyítványára rávezet
tetni a kilépési záradékot. 6. gyakorlati 
bizonyitvány az arra kötelezetteknél. Ha 
a jelentkező előképzettsége olyan, hogy 
gyakorlatra nem volna szüksége, de 
gyakorlata van, az a felvételnél előnyt 
biztosit. Ez a bizonyitvány az ipartestü
let vagy más hivatal által láttamozandó. 
A kérvény ellátandó 5 Kö okmánybélyeg
gel és a folyamodó pontos cimével; úgy
szintén a többi okmányok is kellőkép 
béiyegzendők. A rendesen fölszerelt kér 
vény mielőbb beküldendő. A felvételi 
vizsga csak Írásbeli és pedig a magyar
ból, számtanból és mértanból. A teljes 
tandij kitesz : az I., II., III., oszt. első fél
évében Ke 148.60, a második félévben 
Ke 95. — A IV. oszt. első félévében Ké 
173 60, a második félévben Ké 145'—. 
Aki a tandij fizetése alól fel van ment
ve, minden félében 50 Ké-val keveseb
bet fizet. A tandij a beiratás napján ha
ladéktalanul befizetendő. Igazgatóság.

A  háziorvos.
Szavakhoz fogalmak kapcsolódnak, a 

háziorvos szó értelme nem csak egy 
orvost jellemez és érzékeliet, hanem egy 
orvostipust elevenít meg.

„A háziorvosunk", — mondják az em
berek — és ebben a szóban benne 
cseng az orvos egészségügyi gondosko
dásába, gyógyító tudásába és felelős
ségébe vetett különleges bizalom.

Szavak, kifejezések, néha csengésük
ben olyan árnyalatot kapnak, hogy 
szinte érezni, hogy az emberiség évszá
zados kritikája rezonál a szavakhoz tár
suló, jő vagy rosszat jelentő értelem
képzetekben. Én nem tudom, más is igy 
van-e vele, de én mindig úgy érzem, 
hogy a „háziorvos" kifejezés már el
árulja, hogy határtalanul tisztelik azt, 
akit felelősséggel és bizalommal meg
terhelve és megajándékozva, ezzel a 
szóval illetnek az emberek. Lehet, hogy 
engem megtéveszt az emlékeimben e 
szóhoz kötődő benyomások patinája. De 
legyen szabad rámutatnom, mert any- 
nyira bizonyítékul kínálkozik, hogy 
mintha a háziorvosi rendszer megcsap
panása s az orvos iránti nagyobb tisz
telet csökkenése — egy időbe esnék. 
De tulajdonképen nem erről akarok 
beszélni. Hanem csak arra kívánok ne
hány szóval rámutatni, hogy a házi
orvosi intézmény az utóbbi években 
vesztett vonzó erejéből. E tényt leszö
gezni könnyű, mert sajnálatosan bebizo
nyított, de okát adni e jelenségnek már 
nehezebb volna.

A társadalom azon jelentékeny réte
génél, amely valamely betegbiztosító 
intézetbe tartozik, — ezt a tünetet nem

kell magyarázni. A betegbiztosító inté
zetek orvosai éppen úgy rendelkezésére 
állanak betegeiknek, mint a háziorvosok, 
csak hívás nélkül nem keresik fel be
tegeiket, azaz pontosabban : nem láto
gatják az egészségeseket. A társadalom 
jobban és legjobban szituált, biztositó 
intézetekbe nem tartozó rétege azonban, 
egészen nem tudná okát adni a házi
orvosi intézménytől való elfordulásának.

Minden oknak okozati előzménye van.
A háziorvosi intézmény hanyatlásának 
lehetnek lélektani és materiális okai is. 
De bizonyos, hogy az orvostudomány 
fejlődése és mind újabb szakokra diffe
renciálódása ugyancsak nem kis szere
pet játszott bekövetkezésében.

A ma orvostipusa a specialista, akit 
az orvostudomány fejlődése termelt az 
által, hogy az orvostudomány termőfája 
olyan gazdagra terebélyesedett, hogy 
azt egész terjedelmében egy embernek 
átfogni képtelenség. Már most az a be
teg, aki valamikor régen a háziorvostól 
legfeljebb egy-két speciálistához kapott 
szükség esetén igazítást, — ma azt lát
ván, hogy majdnem minden szervnek 
külön szakorvosa van — teljesen hibás 
elgondolásból kiindulva, a háziorvost 
feleslegesnek tartja. Hogy ez a felfogás 
mennyire nem felel meg a valóságnak, 
azt egy nem egészen idevágó, de mégis 
erre a kérdésre is feleletet adó, tudós 
véleménnyel világítom meg. Grosz Emil 
professzor, a világhirii szemész, a ma
gyar orvosképzés egyik vezéralakja irta 
néhány évvel ezelőtt, hogy az orvos- 
tudomány túlságos specializálódása ami
lyen dicsőséges a tudománynak, annyira 
nem előnyös a mindennapi gyakorlat 
szempontjából, mert azt szétesővé teszi. 
S hogy a jövő ideális orvostipusa a 
maga szakmája mellett minél több más 
szaknak — legalább általános ismeretei
ben— gyakorlott orvos lesz. Hogy ez a 
tétel nem a specializálódó orvostudo
mány elleni állásfoglalás, — azt nem 
is kell magyaráznom.

Minél kisebb szervterületre speciali
zálódik a gyógyító tudomány, annál tö
kéletesebb gyógyító művészei lesznek 
az egyes szakmáknak — ez nem vitás. 
De az is kétségtelen, hogy minél ke- 
vésbbé tudja egy ember tudása átlátni 
az egész szervezetet, annál tovább tart 
és körülményesebbé válik maga a gyó
gyítás.

S ezért látom a háziorvosi intézmény
nek nem csökkenő, hanem fokozódó 
szükségességét, éppen a differenciálódó, 
mind kisebb szakmákra szétoszló orvos- 
tudomány korában.

Ha egy ember nem szolgálhatja ki 
többé az egész szervezet patológiai je
lenségét, legalább legyen egy háziorvos, 
aki az egészséges szervezet permanens 
megfigyelése mellett, betegségek esetén 
nemcsak gyógyít a maga szaktudásával, 
hanem egyúttal háziorvosi minőségében 
szerzett oly fontos örökléstani és álta
lános kórelőzményi megfigyeléseivel ké
szen — hivhatja a szükséges szakorvost.

Mert minden kórelőzményt nem lehet 
a betegágynál megtudni, vannak olyan 
rendkívül egyéni és családi anamnae- 
sisek is, amelyeknek birtokában csak 
sokesztendős háziorvosi ténykedéssel 
lehet eljutni.

Szándékosan kerültem a háziorvosi 
hivatás magasztalásánál annak nélkü
lözhetetlenségét banális igazságokkal 
hangsúlyozni. Hogy a háziorvos nem
csak a család egészségének az őre, 
hanem annak bizalmas barátja s idők 
folyamán a család minden testi és lelki 
gondjának tudójává és istápolójává vá-
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ük. Inkább más valamire akarok ki
térni. Azoknak, akik azt hiszik, hogy 
rendelkeznek annyi önmaguk szerveze
tébe belátással, hogy meg tudják álla
pítani, mikor hívjanak szakorvost, — 
felhívom figyelmüket arra, miszerint be
bizonyított tény, hogy a szükségesnél 
jóval kevesebbszer vesz igénybe orvost 
az a beteg, akinek nincsen háziorvosa, 
mint az, akinek van, tehát még bizto
sabb, hogy szakorvost felkeresni is igen 
sok szükségében elmulasztja a házi
orvos nélküli beteg. Mert a háziorvos 
nemcsak a kifejlődött, hanem a még 
csak kezdődő és tüneteket alig okozó 
betegségeknél sem fog késlekedni a 
szükséges szakorvosi tudás igénybe vé
telével.

Végül még valamit, a prevenciónak, 
vagyis betegség megelőzésnek, legmaibb 
célkitűzéseivel kapcsolatban.

A nemzetvédő közegészségü gyifelada- 
tok homlokterében, ma az egész vilá
gon a betegségmegelőzés jelszava áll. 
Modern vívmány talán a betegségmeg
előzés? Egyetemleges nemzetegészség
ügyi vonatkozásban feltétlen az. De az 
egyéni prevenció, a családi prevenció 
frontkatonái már régen a háziorvosok 
voltak ! A háziorvosok már akkor is 
dolgoztak a prevencióért, amikor a be
tegségmegelőzés nem szerepelt a nem
zetegészségügyi programban ! S ha a 
prevenció egyetemes célja a betegsé
gektől védett ember, — akkor a házi
orvosok a család egészségének védel
mében előőrsei ennek az egészségvé
delmi szolgálatnak ! De az igazi házi
orvos nemcsak egészséget véd, beteg
séget előz meg s gyógyít korán, a baj 
kezdeti szakán, hanem szervezetet az 
életmiliő minden behatásában megfigyel
hetve, egyúttal az egyének és családok 
egészségsorsának felbecsülhetetlen ér
tékű kialakítója.

A pályaválasztás, házasságtanácsadás 
modern vívmányai az ő kezében össze
futó családi kortörténetek adataiból kap
hatnak nélkülözhetetlen véleményezést.

A háziorvosi szerep család és orvos 
között olyan intim kapcsolat, amilyenbe 
idegen emberek az élet semminő vo
natkozásában egymáshoz nem kerülhet
nek. Hogy ennek az eredményes gyó
gyítás szempontjából betegségek esetén 
milyen jelentősége van, azt eléggé meg
magyarázni nem is lehet.

A háziorvosi intézmény reneszánszá
nak tehát el kell jönni !

R iia s z o ia t  l e i t D É a l  szülötte.
in.

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

Máskor a professzor napszámosokat 
fogad a kukurica törésre. A pedellust 
kiküldi velük. De a csapat beül a korcs
mába s ott iddogál. Egy tanítványát 
utánuk küldi, nézné meg, dolgoznak-e? 
A fiú kimegy. De a pedellus neki is ad 
a borból, és ráveszi, hogy azt jelentse, 
rendesen dolgoznak a kukuricaföldön. 
A fiú igy is jelenti tanárának, ámde a 
professzor a fekete könyvből kiolvassa, 
és bűvös gyűrűjével megérzi, hogy nem 
igy áll a dolog. Ezért összeszidta a diá
kot, hogy minek hazudott? Ez pedig a 
pokolra kiván minden bűvös fekete 
könyvet.

Török Péter gazda fát fuvarozott az 
erdőből Hatvani házához. Ott nagyon a 
szemébe tűnt, hogy a fekete galambok
nak fehér a fejük, a fehér galamboké 
pedig fekete. Megkérdezte illendően, 
hogy lehet ez? A professzor azt felelte, 
hogy levágta a galambok fejeit és ösz- 
szecserélgette. Hát akkor tegye meg 
nekem azt a szívességet, nagytiszteletü 
professzor uram, hogy cserélje ki a 
feleségem, meg a sógornőm fejeit. Az 
asszony csinos termetű, de csúf arcú, 
a sógorné szép arcú, de csúnya for
mája van a testének. Hatvani megígérte 
hogy Ur színeváltozása napján fölcse
réli az asszonyok fejeit. De szerencsét
lenségre előbb meghalt a professzor s 
a gazda igen sajnálta, hogy miért nem 
kérte meg erre hamarabb Hatvanit ?

A professzor egy reggel a piacon 
sétált. Ott lát egy kofaasszonyt, akinek 
öt gyermekére kell keresnie. Odamegy 
és a körülállók szrmeláttára öt barac
kot vesz tőle egy-egy talléron. A ba
rackokat ott helyben szétnyitogatva, 
mindegyikből egy körmöci arany esett 
ki. A szájtátó közönség siet barackot 
venni tallérjával. Elkel öt kosár  barack

Háziorvosok rakták le az egészség- 
védelem s betegségmegelőzés modern 
tudományának alapköveit. Az orvos- 
tudomány szellemi és technikai fejlő
dése elterelte a figyelmet a háziorvo
sokról. De a fejlődés az egészség foko
zott védelmében visszavezet hozzájuk !

Az egészségmegőrzés és betegségmeg
előzés fontosságát közegészségügyi fel
adatnak felismert kor, előbb-utóbb min
den családba odaállítja majd az újra 
életrekelő háziorvost — „a régi jó házi
orvos" örökébe. Dr. W. A.

Úti irka-firka.
Dobslna.

Dobsina város utolsó házainál, a vá
ros tőszomszédságában, van egy hatal
mas azbeszt-hegy. Az azbesztgyártás hul
ladéka emelkedett itt az idők folyamán 
heggyé, egyre magasabb, szélesebb, te- 
méntelen, szürke tömeg, olyanforma, mint 
az iskolakönyvekben egy szabályszerű 
tűzhányó. Oldalában, tetejében, alatta 
és felette gépek dolgoznak, munkások 
sürögnek-forognak s a hegyet formáló 
por szüntelenül belepi az egész tájékot... 
Lassankint köhögős lesz itt mindenki, 
a por vastag rétegben ül a kertekre, 
földekre s a háztetőkre, a termés el- 
senyved, hervadt lesz.

Az ipar elüldözte a természetet, elbuj
dosott, meghalt itten s a diadalmaskodó 
gép újból egy lépéssel előbbrejutott. Ki
nek használ azonban s az ember jut-e 
mellette többre, az kétséges...

Kis város ez, kedves emberekkel, 
akikben a német s a magyar lélek hasz
nosan olvadt össze : szeretnek jól mu 
látni s még ma is vannak benszülöttek, 
akik „törökverő" idején, azaz hajnali 
órákban szállingóznak haza. Apró ha
gyományok szorulnak meg ilyen kis 
városban s ki gondolná ugyan, hogy a 
hajdanvaló törököknek még a mai idők
ben is fennmaradjon emlékük... A török 
még ma is él egyes szavakban, elneve
zésekben s ha a köztudatban halványan 
van is meg a török basák emléke, ha 
sietünk is elfelejteni a százötvenéves 
szenvedést, itt is — ott is előbukkan 
egy-egy célzás, jeléül annak, hogy egy- 
egy korszak élete milyen hosszú... A 
jó törököket ma is fenntartja még az 
ilyen kifejezés: „törökverő", Törökhegy, 
Basa-kert, rimaszombati töröksip, — mi
csoda áradata lehetett errefelé a jani

ilyen jó áron. A szegény kofán segítve 
van, de az emberek barackjaiból otthon 
nem hullott körmöci arany, csak mag.

A professzor halálát igy beszélik el 
a diákmondák:

Kicsiny fehér galamb repült keletről 
és nagy fekete galamb nyugatról. A kis 
fehér galamb felfalta a nagy feketét. 
Ekkor ragadták el a professzort az ör
dögök.

Erről a halálmódrói a valóság mit 
sem tud. Csak a fizikai, csillagászati 
mutatványok, kémiai kísérletei és főleg 
bámulatos orvosi gyógyításai költhették 
róla azt a hirt, hogy rengeteg tudása 
az ördögtől való. Pedig ő istenes, vallá
sos, erkölcsös, jólelkü, igaz ember volt 
egész életében. — Holta után egyházá
nak tiszteletével temették el a nagy 
templomból s a kollégium emléket ál
lított neki. Családja is jó emlékben tar
totta őt.

De hát nem könnyű a fiatal diákészt 
meggyőzni valamiről, ha fantáziáin! 
indul.

Sokan szentül hitték, hogy ez a sok 
tudás nem Istentől való, hanem a má- 
giás, fekete könyvből, amelyet külföl
dön szerzett a tudós fiatal korában.

Szentül meg voltak győződve arról 
is, hogy a mágiás fekete könyv birto
kában mindenre kényszerítheti a szel
lemeket, csak három lehetetlen dolgot 
tudjon parancsolni nekik.

Ilyen lehetetlen dolog például, hogy 
egy hosszú hajszálat hasítsanak hosz- 
szában 77 szálra és mindegyikből fúr
janak pipaszárat. Vagy hogy a ma szü
letett gyermek emlőjének tegnapelőtti 
tejét gyűjtsék össze és főzzenek avval 
tejes kását. Vagy, hogy találják ki, mit 
mondott a bojtárgyerek evvel a szavá
val : Fa alatt a főd alatt ettem siiltet- 
főttet, de nem a világra lőttet! Hát ez 
az értelmetlen mondat azt jelenti, hogy 
hasbaszurták az egyik anyajuhot és a 
bojtár kivette belőle a kis magzatot. 
Ezt azután úgy főzte-sütötte meg, hogy 
egy kis fa tetejébe hantokat rakott és

csároknak, ha annyi idő múltán Dobsi
na városában a hajnali órákat „török- 
verődnek emlegetik.

Éppen a nemrégiben találtak Rima
szombatban egy halom fontos, régi oki
ratot, amely ékes török Írással bizonyí
totta, hogy a Sajóvölgye, Rimavölgye 
ugyancsak meg volt áldva az egri basa 
által, — Maghiar Ali Basa Öméltósága 
rendületlen szuttyongatta a gömörieket 
egy kétszáz szekér fa, búza, néhány száz 
pint borocska erejéig. Adott is nyugtat 
ványt róla, mindig olyan kacskaringósa- 
kat Szijjártó György városbiró uramnak, 
hogy még ma sem tudja az ember: fe
lülről kell-e kezdeni az Írást, avagy ol- 
dalaslag...

Ezekről a törökidőkről beszélgetünk 
a magas hegyek közé szorított szép Dob 
sinán, majd tágul a kilátás s a gyönyörű, 
kanyargós műúton egyre feljebb rohan az 
autó, a jégbarlang felé. Fehér korlátok su
hannak el mellettünk, megrakott autó
buszt mellőzünk, — nyári időben nagy 
a forgalom a Tátra, a jégbarlang, a 
krasznahorkai vár s a szádellői völgy 
között, — majd a sztracenai sziklakapu 
felejthetetlen ive következik s aztán egy 
csodás óra a völgyben... Fehér sziklák 
merész formái, zöld fenyők üde koszo
rúja, csobogó patak, hátizsákos turista, 
rengeteg apró hidacska s keretül lomha, 
vén hegyek... A lomha, vén hegyek ol
dalában nemsokára vasút fog kapasz
kodni, sok bajjal, sztrájkkal, talicskázás
sal s robbantással készül az uj vonal, 
— debuisset pridem, — a jó dobsinaiak 
azonban ismét el fognak esni az össze
köttetéstől, mert a vasút úgyszólván or
ruk előtt fog elfutni, mégsem kopogtat 
be a dobsinai végállomásra.

írjam le neked a jégbarlangot, kedves 
olvasóm? Lehet leírni augusztusban a 
jégpalota ezer csodáit, a barlang-labirin
tusokat, a ravasz villanyfényekben tün
döklő jégkápolnát, a „Poklot" s az „Ol
tárt" ? E sorok Írója csak azt sajnálja, 
hogy a jégbarlang üde pompáját nem 
hagyják meg a maga szűzi tisztaságában, 
a fantáziának nem engednek szabad fu
tást, a gondolatok kergetőzését lekötik 
feliratok és táblák s hiába szeretnél egy 
jégcsodát a magad fantáziáján keresztül 
nézni, a sablon egy feliratos tábla alak
jában ott áll a különös képződmények 
mindegyike mellett s szinte ráerőszakol
ják a képzeletre az egykori felfedező 
fantáziája szerint: „Oltár" — hirdeti egy 
tábla, „Karácsonyfa" hirdeti egy másik ;

a fa alatt, meg földhantok alatt a bog 
rácsból ette meg azt, ami nem jött élve 
a világra.

Lehetne ennél még lehetetlenebb dol
got is kieszelni.

Az ilyen parancsra a szellemek iszo
nyú sivitása hallatszik és három ilyen 
parancsra engedelmességgel tartoznak 
örökre a parancsoló bűbájosnak.

Ilyenformán képzelték el Hatvani pro
fesszort az ő fiatal, élénk képzeletű 
diákjai. Azért Írtak róla 50—60 évig 
bűbájos legendákat. Ezért övezte őt 
egész mondakör.

Jókainak fantáziája hogyne merült 
volna bele ilyen ámulatos dolgokba? Ö 
is irt többször Hatvaniról. „És mégis a 
föld mozog" cimü regényében is leír 
sok debreceni diákcsinyt, azok részben 
Hatvani korából valók.

Legszebben énekelte meg Hatvanit 
Arany János. Hatvani cimü költeményé
nek néhány versszakát érdemes lesz 
idézni:

„Kitelt az év, a perc lejára,
Hogy Debrecen hires tanára,
Mint vérrel esküvé egy rossz nap, 
Átadja székét — a Gonosznak.

Az ifjúság tömöttebb rendben 
Gyűl össze a hálóteremben, 
Meghatva titkos borzalomtói,
Midőn az éji óra kondul.
Mi sors vár rád a csillagokban?
A csíziónál tudja jobban.
Bölcsek kövét régóta bírja,
Nap- s holdfogyatkozást megírja.
Télen szobában érlel dinnyét, 
Csiklandni a vendégek Ínyét,
S az asztallábból mint varázslás, 
Csapon dűl a tokaji máslás.
A szobapadlón vizet áraszt,
Hogy nem lelsz egy tenyérnyi szárazt, 
Sikolt, ugrál a női vendég :
De a víz egyre árad mindég.
Mert azt kétségtelen forrásból,
Ki m ás után, ki hallom ásból,

valahány jégcsoda áll a barlang mélyén, 
annak mind neve van, mintha bizony 
a Természet Alkotója az előidőkben 
meghatározott formákra kényszeritette 
volna a jeget, mintha bizony alakokat s 
hasonlóságokat igyekezett volna formál
ni a vízből s a hidegből... S nem sza
badulhatsz az oktroj alól : ha egyszer 
oda van Írva, hogy ez „Függöny", akkor 
önkéntelenül is elfogadod a megjelölést 
s fáradt vagy arra, hogy te, a magad ré
széről esetleg más formát olvass ki a 
jégcsodából...

Kínosan, túlságosan rendes a barlang. 
Minden darab kő mellé négynyelvü 
felirat járul. Biztosan igy teremtette már 
a Jóisten ezt a barlangot, feliratokkal...

Krasznahorka.
Megint irodalmi emlékek gyötörnek, 

(— az ember egy bizonyos koron túl 
mesterségeken, mondjuk, irodalmon, 
szobrászaton, vagy festészeten keresztül 
nézi a világot —) irodalom ébred fel 
hő kebleinkben, ha Krasznahorka csúcsos 
várát meglátjuk, egyikét ama ritka vá
raknak, amelyek épségben maradtak 
meg a késő utódok számára. Jeléül annak, 
hogy a megmaradt várak sose voltak 
túlságosan fontosak, különben régen 
megostromolták, felégették, elpusztítot
ták volna őket. Krasznahorka is az utó 
kor előtt nyerte el fontosságát, megma
radt épségben s közcsudára, mig Fülek 
várának csak néhány köve maradt fönn, 
hála a császári zsoldosoknak, akik gon
doskodtak arról, hogy kő kövön ne ma
radjon ezen a földön...

Mégis szép s ha újságíró-kifejezéssel 
szabad illetni egy történelmi épületet : 
impozáns... Jókai regényt irt hozzá, egy 
gazdaglelkü grófnő néhány évtizeddel 
ezelőtt nótát szerzett róla s a nóta meg
járta a népszerűség legnagyobb lépcső
jé t : a „Krasznahorka büszke vára" ma 
már kuruc nótává rukkolt elő...

Az Andrássyak gazdag életének men
nyi finom mozzanatát örökítette meg ez 
a vár, amelynek fokán még a Bebek Fe
renc ágyúi ásítanak unottan a Cseremos- 
nya völgyére s amelynek múzeumi ter
meiben egy gazdagszivü gróf s egy még 
gazdagabb szivü grófné hirdetik az utó
kornak, hogy a nagy szerelmek halha
tatlanok...

Mint egy mese : Andrássy Dénes éle
te, a család, a polgári élet, a főúri va
gyon s a jótékonykodás forgatagában s 

| a két gazdag életnek mintegy örökig

Az ifjúság vallotta szentnek, 
Vénebb diákok nem füllentnek.
De amint egy gonosz planétát 
Rajzolna, elejti a krétát:
Egy kis diák, rösíebb a nagyja, 
Utána szökken és feladja.
Hanem egek, az ifjú sápad, 
Meglátva egy pár csodalábat, 
„Lóláb", suttogja félénken,
„Lóláb !“ fut végig a teremben.
S egyszerre mint vihar zúgása, 
Dördül az ének harsogása,
Merész hangon őszinte hitben 
„Erős várunk nekünk az Isten."
Egy pillanat, kénkőszag érzik,
Hová lett a kisértő? nézik:
Hült helye a tanári széken,
Maga? tán már a pokolfenéken.
De a tanár jő, a valódi,
Többé nem bir vele Asmódi 
S mi a természet zárja, nyitja : 
Isten dicsőségül tanítja."

Színdarabot is írtak Hatvaniról: „Tu
dós professzor Hatvani" címen. Három- 
felvonásos verses vígjátékot előjátékkal, 
írója Makai Emil nem aratott vele nagy 
dicsőséget. 1900. február 20-án adták 
elő a vígszínházban Budapesten. De 
csak 11 előadást ért. 1928-ban a Stú
dióban is előadták s igy rádióba is 
bérűit. De a darab, bár verselése jó, 
mégis elhibázott felfogásában. Nincs 
benne semmi a diákok összeirt monda
köréből. Az elejét még jónak tartják, 
de az egész lerántja Hatvanit abból a 
nimbuszból, a mivel őt a mondakör 
hagyománya felruházta. Ez pedig hiba, 
mert Hatvani igazi nagy ember volt.

ö  a magyar nemzetnek kiváló, sok
oldalú tudósa, aki korát megelőző tu 
dással, nagy nemzeti öntudattal dolgo
zott. Egész élete méltó arra, hogy meg
becsülje őt nemzete és büszke legyen 
reá szülővárosa.
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tartó pecsétje a mauzóleum, amelynél 
szebbet, meghatóbbat ritkán lát a mai 
utazó. A mauzóleumot általában hadve
zéreknek, királyoknak, nagy művészek
nek emelik. Krasznahorkán azonban a 
férj emeltette a feleségnek, — az asz- 
szonynak, aki még csak nem is volt gró
fi származású...

S a jóság szimbólumaként ott áll a 
kertben a kedves kutya bronzbaöntött 
szobra. A szobor előtt kis itatóból ma
darak isznak.

Mindennap friss vizet kell tölteni a 
madaraknak az itatóba. így kívánta ezt 
a gróf, kerek húsz esztendővel ezelőtt...

Szombathy Viktor.

Nyitott szemmel a korzón.
A kisvárosi korzón o vidékiesség kia

báló tarkabarkaságával festett a kép. A 
A keskenyen szalagozó, bukkenós járdán 
a kitéréseknél megáll egy-egy pillanatra 
a hullámzó embertömeg s kígyózó vo
nalban nyüzsög, mozog a korzó népe.

Kimenős, kalapot sem nélkülöző cifra 
háztartási alkalmazottak, „überzeitesu, 
kinyúlt hadfiak élesen kacarászó zsivajá
ba fül a vasárnap csendje s a mivel 
sem törődés vidámsága ömlik el a sze
gényesen primitív kisvárosi korzón.

,4 divat nem tart itt hóditó felvonuláso
kat, a párisi nagy szalonok legfrisebb 
újdonságai kitudja mikor tartják nálunk 
diadalmas bevonulásukat.

Egy egy öltözékére nagyobb gondot 
fordító divathölgy még mindig nélkülözi 
az alakjára gondot fordilottsdg vagy a 
kisportoltság karcsúságát, a gyomrával 
törődés vastagsága ri le alakjáról. A 
bokorugrós szoknya sem ritka itt, ebben 
lejt sok-sok bakfis és még több kony
hatündér, kiknek rojtos szoknyaalja alól 
kevésbbé diszkréten kandikál elő az osz
lopos lábikra.

Az újra divat lett barett tudja Isten 
hol késik még az idő homályában s a 
kötött ruhák és blúzok talán csak a jövő 
nyárvégén kerülnek erre mifelénk.

A borsózöld, pasztelkék színekbe bele 
sötétlik egy egy barna, sötétszürke vagy 
drapp öltözék s a Fáraódivat láza itt 
még nem csillapult le.

Ha mindezt Parisban látnák, hol a 
bokáigérö, bő harangszoknya még min
dig tartja magát s a malomkerék széles
ségű kalapok már csak bóvliként látha- 
iók egy-egy áruház poros rakiárpolcán.

A női divat, mint mindig, úgy most is, 
minden átmenet nélkül, merész nekilendü
léssel, egyik szélsőségből a másikba csap 
s hogy a szép lebilincselő erejével hat-e, 
ki törődik vele? Ami kimondott divat, az 
a nőknek szép is. Óh, pedig mennyi szép- 
ségtelenség van olykor a divatban....

S amint a kígyózó ember tömeget nézem és 
gondolatom a párisi divat sok-sok újdon
sága körül kalandozik, — tekintetem mo
solyogva surran végig a kisvárosi korzó 
takabarkaságában oly eredeti, divatban 
elmaradt egyszerű és mégis szinpompás 
mozgóképén.
.----\ Mindennemű 
; vadászati czik- 
j kék, elsőrendű 

töltények

IK ERCSIK -nál.
Szabadon bocsájtották H e v e s s y

L á s z l ó t .  Két hét előtt jelentette a 
sajtó, hogy a rimaszombati ügyészség 
rendelkezézére letartóztatták H e v e s s y  
L á s z l ó  sajószárnyai földbirtokost, a 
magyar nemzeti párt tornaijai körzeté
nek elnökét. A letartóztatást oly értel
mű feljelentés miatt rendelték el, amely 
szerint Hevessy László a tőle vásárolt 
földet nem tehermentesitette volna, bár 
az e célra lefizetett vételárat felvette. 
Hevessy László a letartóztatást elren
delő végzés ellen jogorvoslattal élt, 
melynek alapján a kassai felsőbíróság 
elrendelte Hevessy László azonnali sza
badlábra helyezését, miután megállapi- 
totta, hogy bűncselekmény nem forog

fenn. Hevessy László földbirtokost a ri
maszombati bíróság fogházából kétheti 
fogvatartás után szabadon bocsátották 
s az eljárást beszüntették. — A rima
szombatban megjelenő „Gemer-Mala- 
hont“ cimü szlovák nyelvű hetilap folyó 
hó 11-iki számában tévesen azt közölte, 
ebben az ügyben, hogy Hevessy Lászlót 
Magyarország részére történt kémkedé
sért tartóztatták le, amiből, természete
sen, egy szó sem igaz, hanem teljesen 
valótlan híradás az egész közlemény.

Búcsujárás Fülekre. Kedden, aug. 
14-én a délelőtti órákban városunkból 
is precesszió indult Fülekre. Nagybol
dogasszony ünnepét, augusztus 15-én 
hagyományos kegyelettel ünnepelik a 
kathoiikus népek mindenfelé, de nálunk 
különösen. Ezt az ünnepet a Megváltó 
édes anyjának: szűz Mária menybe
menetelének emlékére szentelték s az 
egyházi régi irók hivatkoznak az apos
tolok korából fennmaradt régi hagyo
mányra, mely szerint Boldogasszony te
metése után angyali énekek zengede- 
zése mellett menybe emelkedett sírjá
ból. Hiszen róla szól a szentirás angyali 
üdvözlete is és őt énekli más helyen a 
szent ének : „íme mostantól fogva bol
dognak hirdet engem minden nemzedék, 
mert nagy dolgot cselekedett velem a 
hatalmas, kinek szent a neve." A szent 
szűzanya fölmagasztaltatásának ünnepe 
Füleken különösen nagy ünnep, amelyre 
búcsújárással, precesszióval vonulnak 
közel és távoli vidékekről a hivők se
regei. Most Rimaszombatból is mintegy 
ötvenen indultak útnak templomi zász
lókkal, énekszóval, kereszt elővitelével. 
A zarándokcsapathoz előzőleg beszédet 
intézett a templomban a lelkész és ál
dást adva rájuk, úgy bocsátotta útra a 
val ásos menetet, hogy az isteni kegye
lem áldásaiban legyen részük önként 
vállalt zarándok-útjukon.

Halálozások. Molitórisz Géza gutái 
nyugalm. tanító, a régi magyar tanítói 
kar egyik köztiszteletben álló tekinté
lyes tagja 63 éves korában Pelsőcön 
elhunyt. A megboldogult évtizedekig mű
ködött Gután mint igazgató-kántortanitó. 
Holttestét Gutára szállították, ahol nagy 
részvét mellett helyezték el örök nyu
galomra.

Loffay Tériké, helybeli ügyes varrónő, 
megunva az élet szenvedéseit, folyó hó 
14 én este jobb hazába költözött. A be
teges állapotban tulideges nő tragikus 
halála városszerte őszinte íészvétet kel
tett s ez a részvét impozáns módon 
nyert kifejezést folyó auguszt. hó 16-án 
délután végbement temetésén. Halálát 
nagyszámú szerettei mélységesen gyá
szolják.

Színészek járnak folyó hó 18-án 
(szombaton) ismét nálunk, mikor esti 
tél 9 órai kezdettel az Iván Sándor tár
sulatának turnézó művészei dr. Kászo- 
nyinéval, a kiváló tehetségű művésznő
vel együtt, teljesen uj műsorral előadást 
tartanak. A nagyszerűnek Ígérkező est 
bizonyára most is telt házat fog von
zani.

Az elemi iskolák is szeptember hó 
3 án kezdik a tanitást. Az iskolaügyi 
minisztérium most kiadott rendelete ér
telmében az 1934—935. tanév az elemi 
iskolákban is szeptember 3 án kezdődik
— ugyanúgy mint a középiskolákban.

Katonai éleslövészet. A helybeli hely
őrségi parancsnokság figyelmezteti Ri
maszombat város és környéke lakóssá- 
gát, hogy folyó aug. hó 25-, 27-, 28- és 
30 án reggeli 5 órától d. u. 4 ig katonai 
éleslövészet lesz tartva a Felső Pokorágy
— Tóthegymeg — Pádár,— Perjése — 
F. Pokorágy között fekvő területen, szep
tember hó 1-én pedig 5-től 12 óráig a 
Rimabányáról Rimabrézóra, Kokovára 
vezető út és a Szinyec hegy között el
terülő terepen, ahol a megjelölt időben 
tartózkodni életveszélyes. Az úti közle
kedés szabad marad Lukovistyérő! Pá- 
pecson és Pádáron át Alsó Pokorágy 
felé, a másik területen pedig Rimabányá
ról Rimabrézóra és Kokovára. A veszé
lyes terület helyenként őrséggel, figyel

meztető zászlókkal és feliratokkal lesz 
megjelölve.

* Megérkeztek az őszi és téli szövet- 
újdonságok Józsa A. rimaszombati férfi- 
és női divatszabóságához. — Leszállított 
árak, kedvező fizetési feltételek.

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

Utazási kedvezmény a Reichenber- 
gi mintavásárra. A Reichenbergi min
ta-vásár alkalmából, augusztus 14-től 
augusztus hó 28-áig, oda- és vissza
utazásra, 33%-os menetdijkedvezmény 
vehető igénybe. — Az erre vonatkozó 
vásári igazolványok Ké 15— árban be
szerezhetők Dickmann Dezsőnél Rima
szombat, Masaryk-tér 15. sz.

A Polgári Kör kerti mulatsága. A 
Polgári Kör vigalmi bizottságának kez
deményezését a közönség is teljes meg
értéssel fogadta, mert a folyó aug. 11-én, 
szombaton megrendezett kerti mulatsá
gon megteltek a kör udvarán a terített 
asztalok, szépszámú közönség gyönyör
ködött az átrendezett kerthelyiségben. 
Id. Halász József karnagy vezetésével 
felvonulnak a dalárda tagjai s a megje
lent vendégsereg lelkes ünneplése köz
ben több versenyszámot adott elő. Da
lárdánkat csak dicséret és elismerés il
letheti, s ezzel a szabadtéri szereplé
sével is szaporította megérdemelt sike
reinek számát. A nagy tetszéssel foga
dott műsorszám után Plentzner Frigyes 
lépett a színpadra és „A természet lágy 
ölén" cimü humoros novellájának fel
olvasásával állandó derültségben tartotta 
a közönséget. A „vasárnapi kirándulók" 
nagyszerű jellemzőjének bizonyult Plentz
ner Frigyes, és sikerét bizonyítja, hogy 
többször hangos kacagásra ragadta a 
közönséget. — Kiemelkedő száma volt 
a műsornak P. Komáromy Irén szava 
lata. A finom lelkű költőnő saját ver
seiből adott elő, a közönség nagy tet
szése mellett, ami a megismétlődő taps
viharokban nyilvánult. Az egybegyült 
vendégeknek alkalmuk volt meggyőződ
ni arról, hogy P. Komáromy Irén nem
csak kitűnő költőnő, hanem elsőrendű 
előadóművésznő is. Hasonlóan nagy si
kert aratott a dalárda kiváló szólóéne
kesének, Pecsők Lajosnak fellépte is. 
A hatalmas hanganyaggal rendelkező 
Pecsők Lajos a simuló cigányzene kí
sérettel annyi közvetlenséggel és ked
vességgel énekelte a szebbnél szebb 
magyar dalokat, hogy az egybegyült kö
zönség egy csapásra a szivébe fogadta. 
A közönség lelkesedése a tetőpontra 
hágott, mikor úgyszólván nem akarta le
engedni a színpadról a magyar szólót 
táncoló Rózsa Pirit. Négyszer is meg kel
lett ismételnie a fiatal kis művésznőnek 
az igazi magyar temparamentummal és 
bájjal ellejtett szóló számot. Majd kez
detét veszi a tánc, a nótázás, működés
be lép a konyhabizottság s csakhamar 
az asztalokon állanak a pörköltös tálak, 
tarkítva az Ínyenceket is kielégítő ros- 
tonsülttel. A két kiváló főszakácsot, Jel
űnek Henriket és Szőlősy Istvánt nem 
is kell külön dicsérnünk, hiszen az egy
begyült vendégsereg egész éjszaka őket 
dicsérte. — A hangulat egyre fokozódik, 
a kiszolgálás és a rendezés mintaszerű, 
aminek legjobb bizonyítéka, hogy az ott- 
levők osztatlan megelégedésüket fejez
ték ki. Természetes, hogy a hajnal, sőt 
a reggel is együtt találta a hangulatos 
társaságot és a Polgári Kör vigalmi bi- 
zotságának működését, élén Dr. Baráth 
László elnökkel és Vozáry Samu ház
naggyal, minden tekintetben teljes siker 
koronázta.

Bridzs-verseny. Városunk csapatbaj
nokságáért a bridzs-versenyt Hegedűs 
Ernő nagyszerű rendezésében most tar
tották meg, élénk érdeklődés mellett. A 
versenyben öt csoport vett részt, ame
lyekből poníveszteség nélkül győzött a 
Barta, Bajkovszky, Heksch, jelűnek 
együttes, második helyre pedig a Bo- 
ross dr., Fenyő, Perjéssy, Plott-csapat 
került.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, aug. '8-«5-én mutatjuk be Bolváry Qéza és Róbert Stolz legújabb nagy zenés operettjét:

Az álom kastély
Liáné Haid, Viktor de Kova, Paul Kemp.

Szerdán, aug. 22-én diadalmas s'kerü németül beszélő fűmnek reprize, melyre még most is emlékezünk :
Szegény lányt nem lehet elvenni
R. Mtiller, Hejman Thimig, Szőke Szakáll, W. A. Retty.

Csütörtökön, aug. 53-án a legszenzációsabb németül beszélő filmnek reprize, melyet okvetlenül nézzenek meg :
L. P . I nem válaszol

Hans Albers, Sib. Schmitz, Peter Lőre, P. Hart- mann.

Katonai lóvásár. Az I. katonai Ió- 
beszerzö bizottság kiküldöttsége vásá
rolni fog nyerges és könnyű vonó lova
kat 1934. szeptember hó 15-én Rima
szombatban a vásártéren. — A lovak 
zsinegkőtőféken legyenek elővezetve.

566.470 munkanélküli van Csehszlo
vákiában, A népjóléti minisztérium köz
lése szerint 1934. julius 31-én a munka
közvetítő hivatalok 566.470 munkanél- 
küiit tartottak nyilván. Júniushoz viszo
nyítva, ez a szám 16.340-nel ment vissza. 
Ez év elejétől a munkanélküliek száma 
272.512-vel csökkent.

Vakmerő betörés a rozsnyói nagy
templomba. A múlt csütörtökön hajnal
ban a rozsnyói székesegyház Kráük ne
vű sekrestyése szokás szerint öt órakor 
kinyitotta a templom kapuját és amint 
a főkapun át belépett, nagy meglepeté
sére egy imeretlen férfivel találta magát 
szemben. Kérdőre vonta az idegent, aki 
erre egész kereken bevallotta, hogy a 
templomot akarta kirabolni, zsákmányát 
azonban nem tudja elvenni, mert a kó
rus erkélyéről ereszkedett le a főhajóba, 
visszamászni pedig már nincs ereje, 
négy napja nem evett, — a főkapu és 
hátsó kapu nehéz vas zárjaival nem birt 
elbánni s igy bennrekedt. Igyekezett a 
megtört bűnös látszatát kelteni s Králik 
sekrestyés felszólítására engedelmesen 
megindult kifelé, hogy a csendőrségnek 
átadják. Kint azonban a templom előtti 
téren hirtelen megszökött a sekrestyés 
mellől s a premontrei rendház és katho
iikus gimnázium közötti sikátor irányá
ba futott. Králik utána vetette magát s 
a szűk közben utói is érte. Ott bírókra 
keltek és hosszasan dulakodtak. A zajra 
és kiáltozásra figyelmesek lettek a ri
mái bányákba induló munkások, de mi
re beérték volna a dulakodó rablót, az 
kitépte magát Králik karjai közül s a 
temető irányába futott. Többen a mene
külő után vetették magukat. A rabló a 
temetőbe vetette be magát, majd a te
mető északi oldalán átugrotta a kőfalat 
s igy a Laurincz-féie téglavető és építési 
telepre jutott. A telep tulajdonosa ku
tyáját uszította a menekülő után. A tet
tes a kutyát is elverte magától s noha 
többen kitartóan üldözték, sikerült egér- 
utat vennie s a Kálvária-hegy irányában 
eltűnt. Az azonnal ért esitett csendőrség 
járőröket indított utána s mihamar be 
is hoztak egy gyanús egyént, akiről azon
ban a Králikkal való szembesítés után 
kitűnt, hogy nem azonos a templomrab
lóval. A helyszíni szemle szerint a tettes a 
székesegyház kis feljáró karzatát törte fel, 
melyen át csakis a kórusra lehet jutni. 
A kórusról a gótikus oszlopokon eresz
kedett le a templomba, bent aztán vű- 
lamennyi perselyt felfeszitette, a ben
nük talált pénzt összeöntötte egy kendő
be s ezt batyunak kötve a főkapu mel
lé helyezte. A főoltáron a tabernaculu- 
mot is feltörte és az arany monstranciát 
az oltár légcsőjére helyezte. Az értékes 
monstrancia sértetlen maradt. A tettes a 
szemtanukleirása szerint jól öltözött, kö
zéptermetű, elég erőteljes egyén, szürke 
ruhában volt, semmi esetre nem rozsnyói 
s kézrekeritése iránt a csendőrség erélye
sen nyomoz és lapunk megjelenéséig 
valószínűleg már kézre is kerül.

S C H M I  D,T H  AÍU’E'R- f é l e

m ándi
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.

Az egészség Á-B-C-je 
Legyen rendes emésztése, 
Legyen piros-tiszta nyelve.
Soha sincsen semmi bajom, 
Ha néha „Igmándi“-t iszom. 
Gyomrom-belem kitisztitom, 
Ráadásul jól is alszom.
Ha betegség környékezi, 
„IGMÁNDI“-viz megelőzi.
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Filmszínház. Folyó hó 18. és 19-én 
szinre kerül az „Álompalota" c. film
operett Bolváry Géza rendezésében. 
Főszereplők : Liáné Haid, Viktor de
Kova, Pavel Kemp. Filmfelvétel történik 
valahol a délvidéken és statisztákul a 
közei horgonyzó hajó legénységét fo
gadják fel s véletlenül Mirano herceg
nek is jut ily szerep, de senki sem 
tudja, hogy ő herceg, amikor pedig egy 
kastélyba jutnak s tréfából herceg gya 
nánt mutatják be, nem hiszik el. Ebből 
fatális félreértések támadnak, mik egy 
szépen megindult szerelmi regényben 
sok akadályt halmoznak fel.

Folyó hó 22 én „Férjhez megy a 
lány" cimü mulattatós operettfilm kerül 
előadásra, mely parádés szereposztása 
révén is maradék nélküli sikert jelent. 
Főszereplők : Renate Müller, Hermann 
Thimig, Fritz Grünbaum, Szőke Sakáll, 
Oskar Sima stb. E film tavaly pergett 
le itten s úgy annak lüktető eseményei, 
mint pompás zenéje, főleg a benne el
hangzó népszerű slágerek révén felejt
hetetlen élmény.

Folyó hó 23-án a „F. P. 1. nem vá
laszol" cimü film zárja be e heti mű 
sort. E film, mely reprizként kerül elő
adásra, hatalmas méreteinél s impozáns 
megrendezésénél fogva nagy tetszésben 
részesült s különösen az abban lepergő 
jelenetek tettek nagy hatást. Főszereplő: 
Hans Albers.

A pénzügyminisztérium utasította az 
adóhivatalokat a 128.583/III-9a. számú 
rendeletével, hogy Írjanak le mindazon 
adófizetőknek a kamatokból 25 száza
lékot, akik adóhátralékaikat az 1930. év 
végéig a munkakölcsönnel teljesen rcn 
dezték. Felhívjuk mindazon olvasóinkat, 
akik adóhátrálékaikat ily módon a 
munkakölcsönnel teljesen rendezték és 
ezen rendezés folytán az adóhivatal a 
kamatok után is járó 25 százalékos 
kedvezményt nem irta le, úgy adják be 
kérvényeiket az adóhivatalhoz ezen 25 i 
százalékos kedvezmény leírása iránt. A 
kérvény beadható ez év végéig.

Nyugdíjasok figyelmébe. Másfél év
vel ezelőtt, amikor a kormány a taka 
rékossági rendeletet kiadta, egyúttal az 
akkor folyamatban lévő IV. korosztály
beli (legfiatalabb) nyugdíjasok nyugdijá
nak rendezését — az 1934. évi 70. szá
mú törvény alapján — két évvel elha
lasztották. Ez a két év 1935 január el
sején jár le. Mindazok a nyugdíjasok, 
akiknek a nyugdiját ekkor fogják ren
dezni, jól teszik, ha a már régebben 
küldött és el nem intézett „prih!ááká“-t 
rendesen kitöltve és a szükséges okmá
nyokkal ellátva augusztus végén vagy 
szeptember elején továbbítják a pozso
nyi Generálne Finanéné Riaditel’stvo 5. 
osztályába elintézés céljából.

A vasút előnyben részesiti a do
hányzókat. A legutóbbi ideig a személy- 
és gyorsvonatok szerelvényein a vasut- 
ügyi minisztérium rendelkezése szerint 
a fülkék fele a nemdohányzók számára 
volt fenntartva. A vasutügyi minisztérium 
most kiadott rendelete szerint a fülkék 
kétharmadát kell a dohányzóközönség 
rendelkezésére bocsátani s csak az egy 
harmad jut a nemdohányzóknak. Nyil
ván a bevételeiben csökkenő irányzatú 
dohányjövedéket akarja támogatni az 
államvasutak üzeme. Ugyanilyen arány
ban osztandók be a motorosvonatok 
szerelvényei is. A rendelet szerint a fül
kéket haladéktalanul fel kell szerelni 
hamutartókkal.

Az összes kollektív szerződések ér 
vényben maradnak 1935 április 30-ig,
A törvények és rendeletek gyűjtemé
nyében megjelent a felhatalmazási tör
vény alapján kiadott 118. számú kor
mányrendelet a következő szöveggel: 
1. § Azok a munkabértszabályozó kol
lektív szerződések, melyek egy vagy 
több munkaadó, vagy azok szervezetei 
és a munkások, vagy azok szakszerve
zetei között köttettek és a jelen rende
let kihirdetése napján érvényben voltak, 
nem mondhatók fel. 2. §. Az oly üze
mekben, amelyekben 1933 január 1 je és 
ennek a rendeletnek életbelépése közti 
időben volt érvényes kollektív szerző
dés, de ebben az időben lejárt, vagy 
felmondták, a munkabérre vonatkozó 
megállapodások érvényben maradnak 
1935 április 30 ig, ha csak azokban az 
üzemekben uj szerződéseket nem kötöt
tek, vagy kötni nem fognak. 3. §. Ez a 
rendelet a kihirdetés napján, 1934 junius 
15-én lépett életbe.

Megindul a forgalom a Vöröskő- 
Dobsina-Jégbarlang vonalon. A vasut
ügyi minisztérium a napokban adta ki a 
Vöröskő-margitfalvai vasútvonal 12 sza
kasza közül a 9 ik szakasznak az épí
tését. Ezután már csak három szakasz 
munkálatainak kiadása van még hátra. 
A vonal teljes kiépítése a lapok szerint 
1935 ben fejeződik be. Ez év szeptem
ber 9-én adják át a forgalomnak ünne
pélyes keretek között a Vöröskő-Dob- 
sinai jégbarlang szakaszt.

Néprajzi karcolatok.
A gyermek.*)

A gyermek a család, a törzs, a faj 
létének, fennmaradásának záloga, a gyer
mek az élettel szemben való legszen
tebb tartozás, a jövő egyedüli biztosíté
ka. Társadalmi helyzete, gondozása, ne
velése, jövőjének biztosítása attól függ, 
hogy milyen fejlődési fokon álió csa
ládba született.

A természeti népek körében azt ta
pasztaljuk, hogy a gyermeknek volta- 
képen nincs is a mi felfogásunk szerint 
való gyermekkora. Mihelyt tud futni, 
már bekapcsolódik a nagyok életberen
dezkedésébe. Ezt parancsolja a létfenn
tartás ösztöne. — Szűk helyre szorítva 
együtt lakik a felnőttekkel, ez aztán al
kalmat ad neki, hogy sok mindenbe 
betekintést nyerjen, sok mindent termé
szetesnek találjon, amit nem találunk 
meg a fejlettebb fokon álló szülők 
gyermekeinél.

Ahol az ethnikus egységek megtartot
ták műveltségi szintjüket, mint péld. a 
magasabb rendű pásztor-, földmivelő-, 
kereskedő- és kézműves népeknél, ott 
a gyermekkor mélyen benyulik az élet
be, ami még nem jelenti azt, hogy ez 
egyúttal a mi felfogásunk szerint való, 
gyermeki örömökkel és szórakozások
kal tele időszak volna. Az élet komoly
sága, a létért való küzdelem ezerféle 
nehézsége korán bélyeget hagy a lelkén. 
A nélkülözések, az éhséghez, szomjú
sághoz, hideghez és meleghez való korai 
hozzászokás még neveli ennek komor 
hatását, de egyúttal sok önállóságot is 
fejleszt ki bennük. Ha kigyul a házunk, 
ha ellenség tör a portánkra, első és 
legszentebb kötelességünk a gyermekek 
biztonságba helyezése, azok megvédel- 
mezése. A természeti népeknél a gyer
mek korán a maga erejére, a maga vé
delmére van utalva.

Mindez még nem jelenti azt, hogy ne 
törődnének a gyermekkel. Bizonyos ve 
szélyes, tehát varázslatos helyekre tilos 
lépniök, mert ott a ha l l  vár rájuk, nem 
szabad bizonyos állatok húsából, fák 
gyümölcséből enniök, mert ennek szo
morú következményei lehetnek. A kakuk 
húsától a lánynak egész sor gyermeke 
lesz, a fiuk nyaka megnyúlik, hasuk fel- 
puffad, ha a kenguru és kazuár húsá
ból esznek. Mindezek uj-guineai adatok. 
Ugyanott a fiatal férj csak akkor nyeri 
el az őt megillető helyet a neki járó 
korosztályban, ha gyermeke születik. 
Észak rhodéziában a férjnek tilos mind
addig kiejteni felesége nevét, amig nincs 
gyermeke. A kaukázusi osszeteknél a 
nő nem láthatja férje idősebb rokonait, 
nem beszélhet velük, mig gyermeke 
nincs s a nőt megillető kendőt is csak 
azután teheti a fejére. Mindezek a szü
lővé levés társadalmi értékeléséről be
szélnek nekünk, még az alacsony fokon 
álló népeknél is.

Alacsonyabb fokon a gyermek gazda
sági tényező: korán belekapcsolódik a 
nagyok munkájába, annak részese lesz. 
Nem kel! messze mennünk, hogy pél
dákat találjunk : a mellettünk, közelünk
ben levő földműves és pásztor-népek 
gyermekeit előbb a koruknak, erejüknek 
megfelelő libaőrzésnél, majd a marhák 
őrzésénél, gondozásánál stb. találjuk s 
életükbe korán belevegyül a gondjaikra 
bízott jószággal való törődés gondja és 
felelőssége. Ez egyfelől komolyakká és 
az élet terheinek viselésében edzettekké, 
másfelől konzervativusakká teszi őket. 
Sok bennük a bizalmatlanság és tartóz
kodás. A létért való harcban sok olyan 
tulajdonság fejlődik ki bennük, amit el
ítélünk (lopás, hazudozás stb.), holott 
ez úgy viszonylik a magasabb társa
dalmi osztályok hasonló tulajdonságai
hoz, mint a három krajcáros bicska a 
toledoi pengéhez.

*) Az Egyke bűnébe esett gömöri falvaknak is 
figyelmébe. Sztrk.

A gyermek nemcsak egyoldalúan 
gazdasági tényező. A pápuák az ikrek 
egyikét eldobják, mint mi a macska- és 
kutyakölyköt. A nyugatafrikaiak is sze
rencsétlenséget látnak az ikrek érkezé
sében, kivéve, ha az egyik gyermek fiú, 
a másik meg leány. Az ikreket boszor
kányoknak vélik, félnek tőlük, tisztelik 
őket s ha az egyik elhal, fából kifarag 
ják s az életben maradt mellé teszik, a 
meghalt nevét adják neki, megosztják 
vele a születési ajándékokat.

A természeti népeknél megvan a gyér 
mekgyilkosság, de csak indokolt esetek
ben (pl. ha bénán született, ha 3 éves 
korában még nem tud járni, ha még 
nem teljesen érett korú nőtől született, 
ha férjhez nem ment leány gyermeke 
stb.). Ezt sokszor a kenyérkérdés, a 
létért való nehéz harc gondjával ma
gyarázhatjuk. A primitivus ember nem 
vállal fölösleges terhet, gondot. Nincs 
meg a nevelése, fejlettebb erkölcsi fel
fogása s az élet kioltását nem tartja 
megbocsáthatatlan bűnnek.

Körünkben a vallás és vallásos neve
lés az élet megbecsülését is magával 
hozza s ha mindjárt nem is mellékes, 
hogy milyen testben lakozik, a fenti 
vadságok ritkaságszámba mennek, ki
véve a törvényfelen gyermekek esetét.

Mennyivel más lélek nyilvánul meg 
péld. abban, hogy Háromszéken s má
sutt is Erdélyben a gyermeken nem 
szabad átlépni, mert nem nő meg. Ma
gyarköblösön a fiú kezébe, amikor elő
ször befáslizzák, szerszámot, könyvet 
tesznek, hogy jó gazda és tanult ember 
váljék belőle. Sok helyütt e gyermeket 
az asztalra teszik, hogy nagy ember le
gyen belőle.

A gyermek iránt való szeretet, a gyer
mekről vaió gondoskodás hervadhatat
lan virágai a palócok körében feljegy
zett bölcsődalok :

Lelkembői kiszakadt,
Édes kis virágom,
Ó, szállj le reá te 
Boldogító álom.
Aludjál mint harmat 
A virág kelyhében,
Mosolyogj, mint rózsa,
Ha lát apád ébren.

Ha pedig a gyermek még mindig nem 
alszik el :

Az idő már éjfélre jár,
Kincsem, szivem alhatná má, 
Fáradt vagyok, fáradt nagyon, 
Mert nyugalmam oda vagyon.

Ha pedig a gyermek álmában felriad, 
anyja mindjárt mellette terem s énekli:

Itt a cici, szopja szépem,
Neked adom lelki mérem, 
Beleöntöm boldogságom, 
Magzatomat úgy táplálom.

Ezekből a bölcsődalokból nem az 
egyke, meg a két gyermek-rendszer szó
lal meg, mely abban a közmondásban 
is kifejezésre jut, hogy: egy elég, kettő 
sok, három Isten csapása, hanem inkább 
az, amit a németektől idézünk, két gyér 
mek csak félgyermek, három gyermek 
már egy gyermek.

Az erdélyi román közmondás azt tart 
ja, hogy: rongyos ruhához és sok gyér 
mekhez könnyen ju t az ember. Ez testben 
lélekben gyenge, az élet feladatait nem 
ismerő és nem értékelő emberekre állhat. 
Aki azonban ismeri és értékeli az élettel 
járó elhivatást, a munka becsét, annak 
családjában minden új munkaerőt, új 
célokat és az azok megvalósítóra való 
erők hatványozódását jelenti.

Roska Márton.

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

Vasárnap, folyó hó 19-én, a Révay- 
serleg mérkőzések során a kerületi dön
tőben a R P S  a Kassai A C. csapatát 
látja vendégül. A minden tekintetben 
érdekes mérkőzés reggel 9 órakor veszi 
kezdetét. — Belépő dijak egész napra : 
belül 5 Kő., kivül 3 Ki. és a vigalmi 
adó.

F O O T B A L L .
RiVE — RPS2:1 (2:0) Biró : Lakatos.
Szép mérkőzést vívott az elmúlt vasár

nap városunk két csapata. Mindkét csa
pat szépen játszott. A mérkőzést az ál
lóképesebb, keményebb játékot képvise
lő RME megérdemelten nyerte meg. Vé

delme, halfsora (különösen), csatársora 
mind jobb volt a RPS énál.

A gólokat Klincsák, Bartosek, illetve 
Szirák (11-es) rúgták

Lakatos biró nagyon sokat elnézett. 
Hétről-hétre rosszabbúl bíráskodik.

RSK Utekács — RME RPS kombi 
nált 3:1.

Ipolysági FC — RME 7:3 Szerdán
Ipolyságon lejátszva.

LAFC — SBTC 1:1. Hízelgő döntet
len a LAFC-ra nézve, a tavalyi országos 
bajnok ellen.

RPS — Nyustya 3:2.
FQleki TC — Munkácsi SE 4:3. Ke

rületünk bajnoka ezzel a győzelmével 
az MLSz országos bajnoka lett.

Vasárnap a RPS Miskolc egyik leg
szimpatikusabb együttesét az Előre SC-t 
látja vendégül. A mérkőzés előmérkőzé- 
sekkel megelőzve d. u. 5 órakor kezdődik

A RME két nagyon nagy nap elölt 
áll, mégpedig vasárnap 19 én és hétfőn 
20-án Budafokon vendégszerepei a pün
kösdkor városunkban vendégszerepelt 
Budafoki MTE négyes tornáján. A BMTE 
és a RME-én kivül két profi együttes 
lesz a torna másik két résztvevője, még
pedig a VASAS és a Csepeli FC. A RME 
első nap a BMTE ellen, második nap a 
VASAS ellen játszik, reméljük mindkét 
nap sikerrel.

Csütörtök délután a kerületi váloga
tott triál mérkőzéssel készül a szeptem
ber 2-i Dél-Közép válogatott mérkőzés
re. A mindig nagyon érdekes, élvezetet 
nyújtó triál-mérkőzés Rimaszombatban 
a városkert melletti pályán lesz meg
tartva.

Ragyolczi T. C.—Baglyasaljai S. E.
2:1  (0 : 0).

Tornaijai S. C.—A. S. C. 2 : 1  (0:0).
A szerkesztésért és kiadásért felelős:
R ábely  K ároly laptulajdonos.

Lakást
keresek, két szoba konyha, vagy egy 
szoba konyha, ahol fürdőszoba van, 

vagy fürdőszoba berendezhető.
1^* Cim : e lap kiadóhivatalában.

Iskolások figyelmébe!
Aktatáskák, fogkefe, 
hajkefe, fogkrém és szappanok
a legolcsóbban beszerezhetők a

BOKOR-drogériában.
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 különbejáratu bútorozott szoba 

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

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.

Kispást'tér 8 sz. alatt,
a leendő piacztéren: lakóház, csűr, 
istálló, mely ipari czélra is alkalmas, 
olcsón eladó, esetleg bérbe is kiadó.

Bővebbet ugyanott.
Rimaszombat, 1934. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


