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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

XII. évfolyam. 1941. február 1.

A. St.-nek, újra.
Mint egy angyal erős szárnya, 
Átérve a végtelent,
Régi időktől nem válva,
Tollad szebb jövőt jelent.

Korszakunk csata zajára 
Tollad olyan balzsamír,
Mint ki a vad haragjára 
Enyhítő szavakkal bír.

(Raáb Mihály)

A csillagok felé.
írta: Csurka Péter.

Karácsony szombatján kora reggel benyitott 
a porkoláb a hatos cellába.

— István fiam! Szedje rendbe magát gyor
san, azután felvezetem az igazgató úrhoz.

Tagbaszakadt, magas, barnaarcű, tiizesszemű 
fiatal férfi ugrott fej a priccsről. Már fel volt öl
tözve, a rabruha feszült hatalmas vállain, csodál
kozva nézett a porkolábra.

— Miért vezet fel a fogházigazgató úrhoz?
— Nem tudom István fiam, csak ez a parancs! 

— válaszolt a porkoláb, azzal becsukta az ajtót. 
István pedig állva maradt a cella közepén. A rá
cson beszűrődő téli reggel szürkesége mosta az 
arcát, álló alakját, szemeivel végigboronálta a ri
deg falakat, melyek között a negyedik esztendejét 
raboskodta már és várta bús megadással az öt év 
leteltét, melyet reámért bonthatatlan igazságosság
gal a törvény.

Most hívatja a fogházigazgató... Vájjon mi
ért hivatja? Mi bűnt követhetett el, mint rab? Néni 
tudja! Csak azt tudja, hogy dolgozott emberség
gel, ha dolgozni vitték, kettő helyett, szótlanul en
gedelmeskedett az őröknek, talán még a szavát 
sem hallották ezalatt a négy esztendő alatt. Cipel
te bűnét és viselte büntetését keresztényi türe
lemmel.

— Na, István fiam mehetünk! — nyitott be 
újra a porkoláb.

Átmentek az udvaron, felmentek az emeletre 
cs egyenesen benyitottak a fogházigazgató szobá
jába. Az igazgató úr már az íróasztalánál ült. Az 
utcára néző ablakmélyedésben pedig papi ember 
állt összekulcsolt kezekkel.

— Igazgató úrnak tiszelettel jelentem, a ha
tos cellából előállítottam a rabot.

Az igazgató mosolygott.
— Maga Pázi István ugye?... Közlöm magá

val, hogy a mai naptól kezdve szabad Pázi István! 
Kegyelmet kapott, ami annyit jelent, hogy nem 
kell kitölteni öt évre szóló büntetését!

István megtántorodott. ,
— Ezalatt a közel négy esztendő alatt jól 

viselte magát, példás szorgalommal dolgozott. 
Munkájának a gyümölcsét im, át is adom. Pázi 
István, maga négy év alatt nem költött semmire 
és így sokat keresett. Szép pénzt, nagy pénzt. 
Kezdhet vele valamit.

— Visszamegyek a falumba, — válaszolt 
remegve István. — Nem tudok megválni a földtől. 
Földet veszek bérbe, hogy a jó Isten áldja meg 
az igazgató urat!

*
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Már az a ruha volt rajta, melyben négy év
vel ezelőtt két szuronyos rabőr között beszédült 
a fogház udvarára kínzó lelkiismeret furdalással, 
a rámért Ót esztendő büntetéssel terhelten.

A szelíd tekintetű pap előtt állt. A pap sza
va zsolozsmázolt. Betöltötte a fogház kis kápol
náját.

— Megszületik az Isten Fia, Jézus, ma, ha 
a csillagok kigyulladnak. Fényes tündöklő csillag 
az égen, melynek irányából három Mágus útra kél 
Ekbatániából. Csillag felé mennek, a szeretet csil
laga felé. Te is menj fiam, ennek a csillagnak az 
irányába, menj, haladj, mindig csak a fényesség 
felé. Csak arra tarts, amerről hallod a judeaí 
pásztorok énekét, az égi jel felé, hol égi magassá
gokig árad az imádság... Tarts, édes fiam, Krisz
tus felé, aki maga a szeretet...

István itta a pap szavait. Megtelt a lelke. 
Mikor kifordult a fogház kapuján az utcára, úgy 
érezte, hogy dús kincsekkel inegajándékozottan 
távozott. A jóság, a felszabadultság, a szeretet 
forróságában ízzott.

A kisvároska piacterén haladt keresztül. 
Karácsonyfaerdö állt a piacon, a sorok között 
asszonyok, férfiak sürgölődtek, forgolódtak, alku
doztak a karácsonyfákra. István habzsolta a 
fenyőfák illatát. Eszébe jutott gyermekkora, felleb- 
bent előtte a szelíd hóesésben édesanyja képe. 
Az útszéli ház! Ilyenkor hogy megtelt az is me
legséggel, örömmel! Karácsony este! Jöttek a bet- 
lehemesek, jött édesapja a városból, sugdolóztak 
édesanyjával. Őt kiküldték az útra, vagy az udvar
ra szánkózni. És mikor behívták, már égtek a 
gyertyák a karácsonyfán.

De milyen régen volt már ez?! Az útszéli 
ház széjjelporladt, anyja, apja is már rég elmen
tek... István senkiden árva lett. Hányódott, vető
dött, dolgozott, megélt. És jött az a kegyetlen éj
szaka...

Állt István a piacon a karácsonyfaerdő kö
zött és már úgy rémlett neki, mintha a dombol
dalon, az erdőben állana, mint akkor éjszaka, 
mikor kétcsövű vadászpuskával a kezében egy fának 
támaszkodva figyelt minden neszre és kétségbe
esetten látta, hogy körül van fogva. Az urasági 
vadőrök bekerítették őt, aki akkortájt a tilosban 
vadászhatott. Hogy menekülhetne? Lead egy ri
asztó lövést, talán azzal még kimentheti magát. 
Felkapta a fegyvert, vállához szorította, belelőtt a 
semmibe, az éjszakába. A fegyver eldördült és 
nyomában feljajdult valaki... Akkor ő eldobta a 
fegyvert és futott a hang irányába... Lehajolt hoz
zá... Felnyalábolta és...

Üli, sötét visszaemlékezés! Verejték gyön
gyözte ki a homlokát, Meddig hurcolja vájjon ezt 
a képet, lesz-e valaha teljes felszabadulás, miben 
oldódhat fel lelkének ez a súlyos gyötrődése?...

Állt a piactéren a karácsonyfák között és 
egyszercsak felrezzent sötét kábulatából. Mintegy 
öt lépésnyire tőle egy asszonyt pillantott meg. 
Mintha látta volna már valamikor?! Ismerős arc.

Vájjon ki lehet? Talán csak nem... Igaz volna?...
A vadőr feleségét egyszer látta... A törvényszék 
folyosóján... Ehhez az archoz hasonlított... Az 
asszony elment mellette, rá sem nézett, de neki 
így maradt meg emlékezetében az arca, ahogy 
most itt látja ötlépésnyi távolságból, bágyadt nagy, 
ijedt kék szemével, szomorúságával.

István egy sátor mögé húzódott és onnan 
figyelte sápadtan a tétovázó asszonyt, aki egy pici 
kis karácsonyfát emelgetett. Letette, felvette, kér
dezte az árát. Szomorkásán csóválgatta a fejét, 
másik árushoz lépett, ott is a legkisebb fát válasz
totta ki, nézte, méricskélte, majd újra tovább állt 
és céltalanul ténfergett ide-oda. Később azt is 
látta István, hogy félreállva kivette zsebkendőjét, 
melynek egyik csücskén csomó volt, kioldotta és 
sokáig számolgatta pénzét. Majd visszakötözte a 
pénzt a zsebkendőbe és úgy állt ott a karácsonyi 
vásár szélén, mint végtelen időbe tűnődő szobor, 
melyre a szomorúság terítette rá sötét szárnyait. 
Állt, állt, szorongatta a zsebkendő csomóját, a 
krajcárokat, elrévült tekintete a fenyőerdő felett és 
akkor úgy tetszett Istvánnak, hogy könny ragyo
gott a szemében. Azután lassan, gondolkodva el
indult a templom irányába, át a piacon és bement 
a templomba.

Istvánt valami ellenállhatatlan erő vitte utá
na. Nem volt egészen bizonyos abban, hogy a 
vadőrnek a felesége, bizonyosságot akart. Megállt 
a templom ajtaja előtt, várt. Nemsokára kijött az 
asszony a templomból és sietve betért a templom
zugba. A templomzugból nyílt egy nagyon hosszú 
utca, mely a kisvároska külső negyedébe vezetett.

István ment utána, az utca másik oldalán 
követte, míg az el nem tűnt egy alacsony, nagyon 
szegényes kis ház kapujában. Most mit csináljon? 
Bemenjen? Vájjon hogy fogadja, ha valóban a sze
gény vadőrnek az özvegye? És tulajdonképpen 
mit is akar ő, miért akar az asszonnyal találkozni? 
Mit mondhat neki? Van-e, lesz-e szava, vigaszta
ló, kérő, rimánkodó szava? És mit használ vele, 
ha kiönti előtte a lelkét, kirimánkodja az asszony 
bocsánatát?

Már vissza akart fordulni, mikor egy kisfiú 
lépett ki a házból szatyorral a kezében, átvágott 
az utcán arra az oldalra, ahol István állt Pár 
házzal odébb fűszerüzlet volt. A kisfiú bement az 
üzletbe.

— Kinek a kisfia vagy te kedves? — szó
lította meg István, amint kilépett a bolt ajtaján.

A kisfiú ránézett nagy okos szemével.
— Én Técsi József vagyok. De nekem nin

csen már édesapám... Nekem csak anyukám van, 
meg egy kis öcsikém is...

Istvánnak kegyetlen fájás markolt a szívébe. 
Ott állt elölte a kisfiú rongyos, nagy cipőkben, 
rongyos ruhában.

— Miért kérdi a bácsi? rezgeti fel a fiú 
cérnahangja.

— Csak kérdem! mondta rekedten. — Csak 
w kérdem, csak kérdem!... Te hány éves vagy?...
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— Én hat esztendős vagyok, Gyurika meg 
öt... Ugye máma jön a Jézuska, bácsi kérem?... 
Anyuka azt mondja, hogy az idén a Jézuska nem 
jön hozzánk, mert mi nem voltunk elég jók 
Gyurikával!...

Istvánnal forgott a világ.
— Menj csak haza, kisfiam, menj csak 

haza!... El fog jönni hozzátok is a Jézuska!
Felcsillant a szeme a kisfiúnak, hálásan né

zett az ismeretlen bácsira. Azután cipelte át az 
úton a fával és kenyérrel megrakott szatyort és a 
kapuból újra visszanézett. De már akkor alig lát
ta a bácsit, mert az öles léptekkel haladt vissza 
a város felé.

*
István egész délután az üzleteket járta. Vett 

ingecskét, két rend meleg ruhát, két pár cipőt. A 
játéküzletben kis körvasutat, vett aranydiót, gyer
tyákat. Csüngött karjain a csomag, mikor kiért a 
karácsonyfa-piacra és ott megvett egy szép, kis 
karácsonyfát.

Hidegedő téli estére készülődött az idő, sö
tétség mosta már a házak falát, mikor a szegé
nyes kis ház előtt megállított egy fuvarost.

— Legyen szíves kérem, uram, ezeket a 
csomagokat vigye be ide!

A fuvaros leszállt, a kapuhoz lépett, meg
nyomta a kilincset. A kapu zárva volt.

— Nem hiszem, hogy itthon vannak, mert 
lámpa se ég bent!... Biztosan a templomba men
tek. De — bocsásson meg, uram — nekem is 
ünnepem van, nem várhatok. Nagyon szívesen 
megtenném máskor, de engem is várnak odahaza... 
Kérem, rakjuk le a csomagokat...

István nem tehetett mást, beleegyezett.
Ott állt sokáig a kapu előtt a sok csomag

gal. Egyszercsak egy gondolat vágott belé, mely
től az első pillanatban visszahökölt, de azután 
hirtelen mozdulattal vállát az ajtónak feszítette és 
benyomta a kaput. Gyorsan hordott be mindent 
az eresz alá.

— Itt megtalálják! — suttogta boldogan.
Véletlenül a konyhaajtó kilincsére tévedt a

keze. Nem volt bezárva. István felujjongott örö
mében.

— Feldíszítem a karácsonyfát, mire haza
jönnek!

Gyufát rántott, csakhamar megtalálta a lám
pát, meggyujtotta és lázas sietséggel munkához 
látott. Felállította a karácsonyfát, felrakta rá a 
díszeket, gyertyákat/kibontotta a csomagokat, ru
hákat, játékokat, mindent a karácsonyfa alá helye
zett. Jaj gyorsan, gyorsan, meg ne lepje itt a 
család, Józsika, Gyurika, az édesanyjuk! Aztán 
gyerünk! Beléveted magadat István a karácsonyi 
éjszakába, haladsz az országúton, utánad cseng a 
júdeai pásztorok éneke, mégy, haladsz a nagy égi 
fényesség felé...

Csak annyi ideje volt, hogy megbújjon az 
udvar közepén a kút kávája mögött. Ijedten lábújj- 
hegyezett a kis család az ablak felé. Valaki járt 
itt, valaki van itt, suttogták. Az asszony óvatosan 
az ablakba hajolt. Bent csillogott a karácsonyfa, 
égtek a gyertyák.

— Istenem, Jézusom!... Mi ez? — rebbent 
halk szóra a szája. . .

Bementek a házba. István hallotta a két kis
gyerek örömsikoltását, de látni is szerette volna 
az örömtől kipirult arcokat. Az ablak alá osont. 
Az asszony a kis szoba közepén állt, szelíd, nagy 
szemeit, melyekben kétkedő, tűnődő öröm csillo
gott, ide-oda forgatta.

Egyszercsak összeakadt a tekintetük. Az asz- 
szony szempillantás alatt felkapta a lámpát és 
kint termelt az eresz alatt, a lámpát magasra 
tartotta.

— Ki jár itt?... Ki van itt? — kérdezte 
örülve, félve. Közeledett lassan a földbegyökere
zett István felé. Megállt, ijedtség futotta át szép 
fehér arcát.

— Megismer? — kérdezte István nagyon 
melegen.

— Ismerős az arca!
Közelebb lépett Istvánhoz, de aztán hirtelen 

visazahúzódott.
— Megismert!... Bár ne ismert volna rám 

soha!... De ne féljen!
A kis József szaladt ki, végignézte a lámpa

fényben álló Istvánt, odaszaladt hozzá, átölelte a 
térdét.

— Anyuskám, ez a bácsi volt az, aki azt 
mondta, hogy a Jézuska eljön mihozzánk is!... 
jaj tessék bejönni bácsi, megmutatom, mi mindent 
hozott nekünk a Jézuska!... Csak azt nem tudom, 
hogy melyikünké a kisvonat? -

— Mindkettőtöké!... kisfiam!... Egyszer te 
játszol vele, egyszer öcsikéd!...

Elharapta a szót. De az asszonynak ez elég 
volt, hogy mindent tudjon...

*
István a padkán ült, a kisfiúk a térdén lo

vagoltak. Az asszony a karácsonyfával babrált, a 
díszeket, igazította, melyeket István nagy sietsé
gébe csak rádobált a fára.

— Fa is kéne! — morzsolta István a sza
vakat. — De veszek én fát is, ne fázlódjanak 
ezek a gyerekek!

— Köszönöm a szívességét — mondta az 
asszony, — de majd csak kihúzom velük vala
hogy a telet... Tavasszal már könnyebb lesz. 
Bérelek egy kis kertet, azt munkálom. Most se 
volnék én így, ha az almámért megkaptam volna 
a pénzt, de csak ünnep után kapom meg a kilenc 
pengőt.

Kongtak, búgtak a szavak a kis szobában. 
Az asszony beszélt többet. István hallgatott, de 
már nem is figyelt oda, csak nézte meleg tekin-
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(etével a fehér arcú asszonyt és azon gondolko
dott, hogy kezdje a szót, hogy mondja el neki 
szándékát, amely ma sarjadt ki benne, nőtt. tere
bélyesedett egész délután és most már telistele van 
vele a szíve. Gyötrődött, kínlódott. Már úgy hitte, 
hogy ma nem lesz ebből semmi. De úgy határo
zott, hogy nem vág neki ma az éjszakának, az 
országútnak, szobát bérel valahol és holnap eljön 
elmondja, amit cl kell mondani...

De a véletlen és Gyurika segítségére jött. A 
kisfiú odafutott az anyjához, felemelte rá nagy kék 
szemét:

— Anyuka? Ez a bácsi az én apukám?...
Az asszony elpirult, mosolygott. Ekkor Ist

ván felállt, felkapta a kis Gyurikát, ölbe vette. 
Hangja forró volt, lágy, mély.

— Kisfiam!... Igen!... Én leszek, én akarok 
apa helyett apa lenni! Mondjad anyukádnak fo
gadjon el!...

*
Gyurika paskolta apró kis kezével a férfi 

arcát, turkált fekete hajában. Az anya állt a ka
rácsonyfa mellett és könny szivárgott a szeméből.

Az utcáról behallatszott a betlehemesek 
éneke, felcsillant a kereszt.

A kis ház felett égi fény gyulladt ki és eb
ben a fénycsóvában angyalok muzsikáltak.

A „Reménység Házában4*.
Itt megértjük, amit mondnak 
Teriiéről nehéz Sorsodnak.
Megértjük az áldást benne 
Szíved bármily elzárt lenne.

Itt amit áldásnak mondnak, 
Megváltása a Sorsodnak.
Itt Életed, ahogy ered,
Atyánk kezéig, a — Tied.

Felleled az Utad benne,
Még ha még oly nehéz letinne, 
Ahogyan Sorsod viseled,
Úgy tanulsz és az a Tied.

Értéked fejlődik benne.
Ha kincsed már más se lenne: 
Feltárt Szíved itt az áldás, 
Házunkhoz illő viszonzás.

Áldás e Hon reményében.
Hogy van erőd ez Útra épen,
Van türelmed reménykedni,
Lesz erőd is érte menni,

Magad Szive küszöbéig,
Míg magadtól jutsz az Égig.

R a á b  M ihály

V ilág  fo ly á sa .

Új pénzek kerültek forgalomba. A vissza
csatolt erdélyi részeken most váltják át magyar 
pénzre az eddig ott forgalomban volt román pén
zeket. Hogy az átváltás simán történjen, a Magyar 
Nemzeti Bank a kormány hozzájárulásával papír 
egy- és kétpengősöket hozott forgalomba. Az egy- 
pengös papírpénz hossza 10 centi, szélessége pedig 
57 milliméter. A szine kék.

A kétpengös papírpénz hossza 115 millimé
ter, szélessége 58 milliméter és zöld-barna színű.

Amint a pénzverő megfelelő mennyiségű érc
pénzt fog elkészíteni, az 1 és 2 pengős papír
pénzeket kivonják a forgalomból.

Itt említjük meg azt, hogy kicserélik az acél
ból készült kétfilléreseket’ is. Az új kétfilléres is 
acélból készül, csak a széle recés lesz. Ezt azért 
teszik, hogy könnyebben meglehessen különböztetni 
a kétfillérest a tízfillérestől.

Apró hírek.
— Moszkva mellett most tartották meg az 

ejtőernyős gyakorlatokat. A repülöiskola növendé
kei 25 fokos hidegben ugrottak ki a repülőgépekből 
és amint földet értek sítalpakon folytatták útjukat.

— A világ legerősebb emberének Nila Nilson 
26 éves svéd ifjút tartják, aki 186 centi magas 
és 87 kiló. A reményteljes ifjú legutóbb fogadás
ból egy deszkán 15 tűzoltót emelt fel sisakostul és 
teljes felszereléssel együtt. A 15 tűzoltó és fel
szerelése 1450 kilót nyomott.

— Spanyolország hegyes vidékein medve
veszedelem lépett fel. Ugylátszik, a több évig tartó 
polgárháború ideje alatt a medvék szaporodtak. 
Egyes hegyi községekben a lakosság állandó rette
gésben él.

— Az Egyesült Államok kormánya higanyt 
vásárol Mexikóban. A higany egyike a legfontosabb 
hadianyagoknak.

— Svájcban 30 ezer francia katonát inter
náltak. Ezeket most hazaszállítják Franciaországba.

— Az ország nagyipari vállalatai 500 millió 
erdélyi beruházási kölcsönt jegyeztek.

— Az iparban dolgozó erdélyi munkás, ha 
1940 szeptembertől hetenként legalább két-három 
napot munkában állt, visszamenőleg gyermeknevel
tetési pótlékot kap. Felvilágosítást az ipartestületek, 
a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara ad.

— Szilágy megyében 18 ezer tagja van az 
erdélyi pártnak.

— Sepsiszentgyőrgyön 25 ezer székely tilta- 
• kozott a román propaganda ellen. Udvarhely és
Szászrégen is tiltakozott.

—Új gázfejlesztő kemencéket épít Kolozsvár.
— Égyes ügynökök a pénzügyőrségre hivat

kozva könyveket, lapokat árusítanak. Könyvek és
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újságok megrendelése nem kötelező, aki ilyet állít, 
visszaél a hatóság nevével.

— Megalakult a székelyhadosztály nagyká
rolyi csoportja.

— A visszatért területek 35 ipartestiiletébe 
1200 választmányi tagot neveztek ki.

— A pénzügyminiszter megengedte, hogy a 
gazdák a borseprőjüket szeszmérő óra alkalmazása 
nélkül pálinkának kifőzhessék. A kifözési engedély 
2 hónapra szól.

— A földmívelésügyi miniszter rendelete 
alapján, akinek 3 éven felüli ló, öszvér vagy sza
már van a birtokában, haladéktalanul pirosbetűs 
marhalevelet kell váltania.

— A román fémpénzek tizenhatféle értékben 
vannak forgalomban, ezeket most kivonják a for
galomból.

— Nem boldogulnak a románok az elüldö
zött magyar iparosok nélkül. Legalább is ezt írja 
az Universul Bródról: „A mi vidékeinken az ide
gen elem a múltban valósággal ellepte az ipari 
üzemeket. Amióta a vasgárdisták átvették az ural
mat Bród fejlődésnek indult, azonban sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy nincs megfelelő kép
zettségű iparososztályunk, a román iparosok képe
sítése alacsony színvonalon mozog. A román 
bányamunkások és fémmunkások sem felelnek 
meg a várakozásnak."

— Bánffy báró földmívelésügyi miniszter el
rendelte, hogy 1914-ig visszamenőleg felül kell 
vizsgálni az erdélyi birtokcsereügyleteket és ez 
adatok alapján történik meg az erdélyi földbirtok
politikai kérdések újjárendezése.

— Nagyvárad iparosainak az állam 40 ezer 
pengő kisipari kölcsönt ad.

— Terveket dolgoztak ki a jobboldali közle
kedés bevezetésére, a közlekedés átállítása 12 millió 
pengőbe kerülne.

— Az állami munkaközvetítő hivatal a számí
tások alapján 900.000 munkásról gondoskodik majd.

— Kiépítik a második vágányt Püspökladány 
és Debrecen között.

— Eddig 36 vagon magyar pulykát vettek 
át a németek, magyar borokat is fs á ró l Német
ország.

— Budapesten egy hónap alatt 103 vágón 
ócskavasat gyűjtöttek.

— A vetés előtt megkötik a gazdákkal a 
termelési szerződéseket.

— Hangya-konzervgyár létesült Ungvárott.
— Új közvágóhidat és tenyészbikaistállót épít 

Nagykőrös.
— Hétmillió rózsát exportál évente Szeged.
— 1107 vagon gyümölcs és zöldség termett 

az idén Nagykőrösön.
— Tilos az OTI-orvosok szereplése a poli

tikai pártokban.
* *

A harctéri helyzet. Az 1914— 18-as világ
háború egyik legjelentősebb eseménye az volt, 
amikor az antantnak sikerült angol és francia 
csapatokat a görögországi Szalonikiban partratenni. 
A most folyó háborúban is erre a vidékre helye
ződött át a súlypont.

Keíet-Afrikában a szudáni harctéren is meg
élénkült a harctéri tevékenység. Az olasz hadveze- 
töség elrendelte Kasszala kiürítését.

Albániában a görög csapatok nagy nyomá
sának sikeresen ellenállnak az olaszok és meg
akadályozták a Valona felé való előnyomulást. Híre 
jár annak, hogy angol csapatok szálltak partra 
Szalonikiban. (Görögország).

Anglia felett az elmúlt hét során nem voltak 
olyan heves légitámadások, mint annakelőtte. Né
met repülőgépek bombázták Londont és az angol 
kikötővárosokat. Különösen Pylmouth angol kikötő 
és cukoripari központ szenvedett jelentős károkat.

A harctéri beszámolónk során meg kell em
lítenünk Sziám és Indo-Kína harcát.

A két távolkeleti állam között azért van had
üzenetnélküli háború, mert Sziám területet akar 
Indokinától. Ezt az igényét Sziám azután jelentette 
be, hogy Franciaország letette a fegyvert. Kétség
telen, hogy Sziám Anglia nyomása alatt határozta 
el magát erre. A sziámi csapatoknak sikerült be
nyomulni- Indo-Kína földjére, mert az indokínai 
francia kormányzóság csapatai nem álltak ellent. 
Csupán repülőgépekről bombázták a sziámi vasút
vonalat.

Finnország nagy nehézségei. Testvérünk 
Finnország 1919-ben vívta ki függetlenségét. Húsz 
éven keresztül Európa egyik legboldogabb orszá
ga volt, ahol a lakosságnak megvolt mindene, 
ami az emberek nyugodt életéhez szükséges. Ak
kor azután kitört a finn-orosz háború és bár a 
finnek hősiesen tartották magukat, országuk egy 
részét át kellett adniok a sokkal hatalmasabb 
és erősebb Oroszországnak.

A háború csapásait azonban csak most érzi 
a lakosság. A finn nép valósággal éhezik. Takar
mányhiány miatt az állatok felét levágták, Procope 
washingtoni finn követ most az amerikai néphez 
fordult segélykiáltáscal. Zsírra, lisztre, ruhára, 
gyógyszerre és állati takarmányra van szükségük 
a finneknek. Egymilliárd kölcsönt kért Finnország 
az amerikaiaktól. Joggal is kérhetett, mert éveken 
át egyetlen állam volt, amely tartozását fizette 
Amerikának. Nem tudjuk, hogy Amerika, amely a 
világ egyharmadán uralkodó gazdag Angliának 
szemrebbenés nélkül ad 10 milliárdot, mivel fogja 
segíteni a finneket. Azt sem tudni, hogy a Szov
jet, amely Németországnak küld élelmiszert, ad-c 
valamit. De az bizonyos, hogy a finnek megér
demelnék a támogatást.

A közellátás kérdései. Egyes közszükség
leti cikkek beszerzése nehézségekbe ütközik, an
nak ellenére, hogy mi nem tartozunk a háborút 
viselő nemzetek közé. Kétségtelen, hogy hiány van
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cipőben, ruhában és más dolgokban. Ez a hely
zet elégedetlenségre ad alkalmat. Ezzel a kérdés
sel foglalkozott a héten Laky Dezső miniszter 
a kormánypárt győri választmányi ülésén. Han
goztatta a magyar közellátás minisztere, hogy 
gonosz izgatók azok, akik ma azt követelik, hogy 
a kormány miért nem ad több cipőt, ruhát, stb.-t.

— Gondoskodni kíván a kormány — mon
dotta a miniszter — arról, hogy a termelt javak 
lehetőleg egyenlően osztódjanak szét. Ezért olyan 
intézkedések is fognak majd történni, amelyek 
megakadályozzák, hogy egyesek, duslakodjanak a 
javakban. Ha a lispei petróleumforrások nem 
volnának, akkor az országban semmi petróleum 
nem lenne, mert Romániából teljesen szünettel 
a behozatal. A zsírellátás biztosítására a 160 ki
lón felüli sertések árát a kormány 2—6 fillérrel 
emelte. Ha ez nem lesz elég, akkor további eme
léstől sem fognak elzárkózni.

— A legutóbbi rendelet szerint az 50 hold
nál nagyobb gazdaságok tulajdonosai kötelesek 
készleteiket bejelenteni Figyelmezteti a gazdakö
zönséget, hogy a valóságos adatokat jelentse be. 
Csak annak kell félnie, aki hamis adatokat szol
gáltat be. A háború után a mezőgazdaság nagy 
fellendülésével kell számolnunk. Iparunk is meg
találja majd helyét, a munkások pedig többet 
fognak keresni.

Raffia érkezett az országba. A raffiát 
eddig főleg a gyarmati országokból hoztuk be. 
A raffiaellátással baj volt az ősszel, ezért a kor
mány nagyobb mennyiségű raffiát kötött le Ma
gyarország számára A külföldi raffiaszállitmányok 
egy része a napokban már meg is érkezett Buda
pestre.

Csend B ulgáriában . Az olasz-görög háború 
kitörése óta egyszerre kísért annak veszedelme, 
hogy a háború átterjed a Balkán más államaira is. 
Bulgáriát tartották a „viharsaroknak," mert a bol
gároknak revíziós igényeik vannak Görögországgal 
szemben. Bulgária a görög-török határ mentén 
követel magának kijárót az Égéi tengerhez. Abban 
az esetben azonban, ha Bulgária fegyverrel kísérelte 
volna megszerezni ezt a területet Törökország is 
beavatkozott volna, mert a törököket katonai szer
ződés köti Görögországhoz.

Hosszas tárgyalásokkal sikerült elérni azt, hogy 
Bulgária megőrizte semlegességét és igy a balkáni 
háború nem terjedt tovább. Az elmúlt hét során 
ismét nagyon feszült volt a balkáni politikai helyzet 
és úgy látszott, hogy fellángol a háború Bulgáriá
ban és Bulgária körül. Ez kétségtelenül annak kö
vetkezménye, hogy Németország és Szovjet-Orosz- 
ország között megegyezés jött létre a balkáni kér
désben.

Filov bolgár miszterelnök németországi útja 
után Ruszcsukban beszédet mondott. Ebben han
goztatta, hogy Roosevelt beszéde után a háború vi
lágháborúvá bővült ki. Most eszmék háborúja folyik 
és a háború eredménye egy új világrend megterem
tése lesz. A következmények alól Bulgária sem

vonhatja ki magát, de nem fogja lemásolni sem a 
a kommunizmust, sem a nemzeti szocializmust, sem 
fasizmust. Ezek jók az orosz, a német, illetve 
az olasz nép számára. Kijelentette, hogy Bulgária 
most történelmének sorsdöntő óráit éli, de azért 
megőrzik nyugalmukat. Nem mondanak le a reví
ziós igényekről, de remélik, hogy azt békés úton 
is elérhetik.

A bolgár miniszterelnök beszéde megnyugtató 
arra nézve,hogy Bulgária egyelőre legalább is nem 
avatkozik bele a balkáni háborúba és így az tovább
ra is csak az olasz-görög ellenségeskedésre szorít
kozik.

E lkészítettük az első b o lg ár személy
hajó t. Bulgária kormánya az egyik magyarorszá
gi hajógyárban három személyszállító dunai hajót 
rendelt. A hajók egyenként 700 ember befogadá
sára alkalmasak és hosszuk 76 méter. Az első 
hajó már január közepén elkészült, de még nem 
lehet leszállítani, mert a Duna be van fagyva. 
Amint a Duna jege felenged a hajót leszállítják 
Bulgáriába.

Hallal tilos házalni. A kereskedelmi minisz
ter állást foglalt a hallal való házalás ügyében. 
Megállapította, hogy a földmívelésügyi miniszter 
rendeleté értelmében hússal házalni tilos. Minthogy 
a hal a legkönnyebben romló húsok közé tartozik, 
hallal is tilos a házalás. Ezért hallal való házalás
ra engedély nem adható ki.

H a szn o s  tu d n iva lók .

Hány mázsát hoz a föld holdanként? Ez
persze föld, megmunkálás és az időjárás, szerint 
igen különböző. De azért átlagosan mégis meg 
lehet mondani. Vegyük az 1913-as esztendőt. 
Búzából átlag 11.8 mázsa, árpából 12.5 mázsa, rozs
ból 10.7, zabból 11, tengeriből 19, burgonyából 
43, cukorrépából 140 mázsa termett egy-egy katasz- 
trális . holdon. Vidékenként is eltérőek a termésered
mények, sőt ugyanazon vidéken is más eredményt 
mutat a kis-% a közép- és a nagybirtok. Íme né
hány példa. A búza az Alföldön kisbirtokon 10.9, 
középbirtokon 13.2, nagybirtokon 12.6 mázsa. A 
Dunántúl: kisbirtokon 11.3, középbirtokon 12.2, 
nagybirtokon 12.9 mázsa. A tengeri az Alföldön 
kisbirtokon 18.80, középbirtokon 20 9, nagybirtokon 
17.9, mig a Dunántúl kisbirtokon 18.8, középbir
tokon 20, nagybirtokon 19.7 mázsát hoz. A bur
gonya az Alföldön kisbirtokon 37.4, középbirtokon 
47.3, nagybirtokon 60.8, mig a Dunántúl kisbir
tokon 41.5, középbirtokon 40.3, nagybirtokon 45.1 
mázsa átlagos termést ád. Látnivaló,hogv a kis
birtokos ha még nem is érte el a közepes nagybir
tokos terméssikerét, mégis felveheti velük a versenyt 
ha tanul és jól műveli földjét, nem is fog elma
radni mögöttük.
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Mennyi te je t ad egy tehén évente? Per
sze tehene válogatja. De nemcsak a tehéntől függ 
ám, hanem a gazdától, sőt a vidéktől is, vagyis 
a takarmány minőségétől. A kisgazda tehene a 
Dunántúl évente átlagban 1467 litert ád. Az Alföl
dön csak 1400 litert. A nagybirtokon jobb a hely
zet. Itt 2752 liter a dunántúli és 2402 liter az al
földi gazdaságok átlagos eredménye. A hegyes- 
völgyes északi megyékben a dunántúlinál is jobb 
az eredmény, mert itt a nagygazdaságok évi átla
gos eredménye 3284 liter. Nagy tanulság lehet ez 
a kisgazdáknak.

Hasznos tudnivalók OTI tagoknak.
K i kaph at öregségi já ra d é k o t?

Az OTI öregségi járadékára az tarthat igényt, 
aki 65-ik életévét betöltötte és 1929 január 1 óta 
legalább 400 heti biztosítási viszonyt igazolt. Aki
nek négyszáz hétnél többje van, az előnyösebb hely
zetbe jut, mert járadékának összege ugyanabban a 
járadékosztályban magasabb lesz, mint annak, aki 
csak négyszáz hetet tud igazolni. Ezt a négyszáz 
hetet nevezik várakozási időnek. Fontos még az is, 
hogy a tag várománya ép legyen, azaz a biztosí
tási viszony bizonyos mérvű folytonosságot mutas
son fel. A biztosított várománya ép akkor, ha egy- 
egy naptári évre legalább 10 heti idő esik. A vára
kozási időbe be lehet számítani azt az időt, amelyet 
keresőképtelenséggel járó betegségben, terhesség
ben és gyermekágyban töltött. De ilyen címen egy- 
egy naptári évben 13—13 hetet, összesen 100 hetet 
lehet beszámítani az öregségi járadék megállapítá
sánál.

K i kap h a t rokkan tság i já ra d é k o t?

A törvény értelmében rokkantsági járadékra 
jogosult lesz az az OTI biztosított tag, akinek 
1929 január elseje óta legalább 200 várakozási 
hete van és egészségének megromlása vagy testi 
fogyatkozása következtében munkájával nem tud
ja megkeresni a hozzá hasonló képzettséggel és 
gyakorlati jártassággal rendelkező egészséges mun
kástársa átlagos javadalmazásának egyharmadát. 
Nem minősítik azonban rokkantságnak az olyan 
csekélyebb mértékű egészségromlást, amikor a mun
kás az eddig űzött foglalkozást kénytelen ugyan 
abbahagyni, de más munkakörre áttérve, még meg
élhetést nyújtó keresetre tehet szert. A rokkantjá
radékra való jogosultság nincs életkorhoz kötve 
mint az öregségi járadék. Igényt támaszthat tehát 
betegség, vagy baleset következtében keresőképte
lenné vált ama 20 éves ifjú is, aki például 16 éves 
korában már mint tanonc a biztosítottak sorába 
lépett. Betegség, terhesség címen legfeljebb 50 he
tet lehet beszámítani.

H ová lehet fe llebbezn i e lu tasítá s u tá n ?

A rokkantság megállapítását a törvény három 
orvosból álló bizottságra bízza, amelynek vélemé
nye alapján a járadékigény felett az OTI járadék
megállapító bizottsága dönt. A bizottság határoza

tai ellen két fokú bírói jogorvoslatnak van helye, 
még pedig a kézbesítéstől számított három hó
napon belül.

K i jo g o su lt a z  ö zveg y i já ra d ék ra ?

Az elhúnyt OTI biztosított özvegye abban az 
esetben jogosult az özvegyi járadékra, ha férje a 
200 hetes várakozási időt kitöltötte és halálakor 
várománya ép volt. Azonban mégis járadékot csak 
akkor kaphat, ha a- 65-ik életévét már betöltötte, 
vagy állandóan rokkant. Tehát az az özvegy, aki. 
még olyan fiatal, hogy munkaképes, annak jára
dék nem jár. A törvény nemcsak a nőt, hanem 
az özvegy férfit is járadékba részesíti, ha teljesen 
munkaképtelen és igazolja, hogy felesége, a halá
lát megelőző két év alatt saját háztartásában és 
túlnyomóan saját keresetéből tartotta el. Az özve
gyi járadék összege fele annak a járadéknak, a- 
melyre az elhúnyt biztosítottnak halála idejében 
öregség, vagy rokkantság esetében igénye lett volna.

A gyerm ekek  já radéka .

A gyermekek teljes árvajáradékra, félárvajá- 
radékra és gyermekpótlékra tarthatnak igényt, fel
téve, hogy a szülő a 200 hetes várakozási időt 
betöltötte és várománya ép. A féiárvajáradék a 
biztosított rokkantsági járadékának 15%-a, a tel
jes árvajáradék pedig 30% -a. Az öregségi és rok
kantsági járadékban részesülő személy a járadék 
5%-ának megfelelő gyermekpótlékban részesül, 
minden olyan gyermeke után, aki a járadékos el
halálozása esetén árvajáradékra lenne jogosult. 
A gyermekek azonban csak 15-ik életévük betöl
téséig részesülhetnek árva-, vagy félárvajáradékba, 
illetve gyermekpótlékba. Ha a gyermek keresőkép
telen, vagy ha hivatására való kiképzésben része
sül, iskolába jár, akkor a járadék élvezeti idejét a 
17-ik életévének betöltéséig meg lehet hosszabbítani.

M i a já ra d ék  összeg e  ?

Úgy a rokkant, mint az öregségi járadék két 
részből áll: egy járadéktörzsböl és egy fokozódó 
járadék részből. A járadéktörzs minden esetben és 
minden biztosított után évi 120 pengő. Ehhez az 
összeghez járul a fokozódó járadékrész. Ez annál 
nagyobb, minél hosszabb időtartamú volt a bizto
sítási viszony és minél magasabb összegű bizto
sítási járulékot róttak le a biztosított után. A fo
kozódó járadékrész egy-egy évre járó összege a 
biztosított után az egész biztosítási viszonya fo
lyamán lerótt öregségi járulékok összegének 247o-a. 
Például egy heti 25 pengő átlagos ipari munkabér 
után 10 évig tartó biztosítási viszony után a já
radék havi 20 pengő, 20 év után havi 30 pengő, 
30 év után havi 40 pengő és így tovább.

Végkielégítés:
m en yasszon yi végkielégítés

A 200 hetes várakozási idő kitöltése után 
végkielégítésben részesülhet az a nő, aki férjhez 
megy és férjhezmenetelét követő egy éven, vagy 
házasságkötését megelőző 3 hónapon belül fog
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lalkozását abba hagyja azzal a céllal, hogy ház
tartását elláthassa. Igazolni kell, hogy a foglalko
zás megszüntetése után egy év eltelt anélkül, hogy 
újból munkát vállalt volna. A végkielégítési összeg 
a befizetett összeg 90%-ával egyenlő. Egy évi já
radéknak megfelelő összegű végkielégítésben ré
szesül az az özvegyi járadékot élvező nö, aki újból 
férjhez megy. Egy félévi járadéknak megfelelő ösz- 
szegü végkielégítésben részesül az az ipari mun
kás özvegye, aki kora és egészségi állapota miatt 
•az özvegyi járadékra nem jogosult, ha újból férj
hez megy.

S zü lési segélyek.
A munkásnö saját tagságának jogán, ha ter

hes, terhességének utolsó hat hetére terhességi se
gélyre jogosult, ami az átlagos napibér 50%-a. A 
szüléstől kezdve hat héten át gyermekágyi segély 
jár az anyának. Ezután további tizenkét héten ke
resztül szoptatási segélyre tarthat igényt. Ezekre 
a segélyekre azonban csak akkor jogosult, ha iga
zolja, hogy a terhességi segély első napját meg
előző 18 hónapon belül legalább 9 hónapon át 
volt betegség esetére biztosítva. Abban az esetben, 
ha a szülő nő nem tagja az OTI-nak, de férje ha
sonló módon 18 hónapon belül 9 hónapon át volt 
betegség esetére biztosítva, úgy jogosult a szülé
si segélyekre. Ebben az esetben a feleség terhes
ségi és gyermekágyi segélye napi 40 fillér, szop
tatási segélye pedig napi 30 fillér.

H ogyan kell k iszám ítan i
a szü lési segélyekre való jo g o ssá g o t ?

A törvény szerint tekintet nélkül arra, hogy 
valaki azelőtt mennyit dolgozott, szülési segélyekre 
igényjogosult, ha a szülés előtti hat hetet megelőző 
18 hónapon belül legalább 9 hónapon át volt be
tegség esetére biztosítva. Számítson tehát vissza
felé a szüléstől 42 napot és az azt megelőző 18 hó
napon belül számítsa ki, hogy van-e 9 hónapi tag
sága. Ebben az esetben is azonban a segélyekre csak 
akkor van igénye, ha a szülést megelőző 42-ik nap 
és az utolsó munkanap között három hétnél nagyobb 
időköz nincs, mert ha három hétnél nagyobb az 
időköz, akkor tagság hiány miatt fogják elutasítani. 
Ha tehát a jövendő anya a szülés várható időpontja 
előtt több mint 42 nappal kénytelen abbahagyni a 
munkáját, jól teszi, ha a munkából való kilépés után 
azonnal önkéntes tagnak jelentkezik és önként bizto
sítja magát, nehogy később, a szülési segélyek iránti 
kérésével elutasítsák.

H alál esetében n yú jtan dó  segély .
Temetkezési segély jár a biztosított után annak 

a kezeihez, illetve annak, a családtagnak, aki a te
metésről gondoskodott. Ha a biztosított eltemette
téséről más gondoskodott, a temetés valóságos költ
ségét, a temetkezési segély erejéig meg kell téríteni. 
Ha a biztosított tag az egyéves táppénzsegélyét kime
rítette, temetkezési segélyt a hátramaradott abban az 
esetben is kaphat, ha a halált a segélyezés lejártától 
számított két éven belül ugyanaz a betegség okozta, 
mint amelyben az OT1 a biztosítottat segélyezte.

C sa lá d ta g  kórh ázi ápo lása .
A családtag (feleség, gyermek) kórházi ápo

lási költségeit az OTI legfeljebb 28 napon át és csak 
abban az esetben viseli, ha az Intézet a beteget beu
talta, vagy ha a beutalás kérésének, vagy a beutalás 
várásának elmulasztását bebizonyított sürgős szük
ség, életveszély okozta. A családtag kórházi ápolá
sát az OTI ugyanabból a betegségből kifolyóan egy 
éven belül legfeljebb csak 28 napon belül vállalhatja.

M it n yú jt a z  O T I ba leset ese tén ?

Az OTI üzemi baleset esetében a biztosított
nak a következő segélyeket nyújtja: 1.) orvosi
gyógykezelést, gyógyszereket, gyógyfürdőket, gyógy
vizeket és a szükséges gyógyászati segédeszközöket. 
2.) táppénzt húsz héten át. 3.) a táppénzzel való 
segélyezés vagy az ezt helyettesítő segélyezés husza
dik hetének lejáratától a keresőképtelelenséggel járó 
gyógykezelés befejeztéig, gyógykezelési járadékot. 
4.) a keresőképtelenséggel járó gyógykezelés meg
szüntetésétől kezdve járadékot a keresőképtelenség, 
vagy a keresöképességcsökkenés egész tartamára.

Keresőképtelenség esetében a biztosított be
számítható javadalmazásának 662/3%-a jár. Ez a 
teljes vagyis 100%-os járadék. Keresöképesség
csökkenés esetében a teljes járadék aránylagos ré
szét kapja a biztosított. 50°/o-os keresőképesség
csökkenés esetében a teljes járadék fele illeti meg a 
tagot. 25%-on aluli rokkantság esetében járadék 
csak két évre jár, ha a csökkenés a 15%-ot megha
ladja. Ha a biztosított a baleset következtében meg
halt, tekintet nélkül a halál idejére, a családnak te
metkezési segélyt és évi járadékot igényelhetnek. A 
temetkezési segély az átlagos napibér harmincszo
rosa. Az özvegy évi járadéka haláláig, avagy új férj- 
hezmeneteléig a meghalt férj beszámítható javadal
mazásának 20%-a. A járadékot élvező nő, ha újból 
férjhez megy. végkielégítést igényelhet, amely az évi 
járadék háromszorosával egyenlő. Ezt a végkielé
gítést az új házasság kötéstől számított 30 nap 
alatt kell kérni. Az elhalt biztosított törvényes és 
törvényesített gyermekei 16-ik életévük betöltéséig 
évi járadékot kapnak a meghalt beszámítható java
dalmazásának 15%-a erejéig, ha pedig szülő nélkül 
maradtak, 30% -ot kapnak.

Unokája született a kormányzó úrnak.
A k orm ányzó úr ő fő m éltó sá g a  Is.ván  

fiának  fe le sé g e , szü letett E d elsh e im -G y u la i 
Ilona gró fn ő  a közelm ú ltban  e g é s z s é g e s  
fiú gyerm ek n ek  ad ott é le te t. Az ú jszü lött a 
k e resz tség b en  az István n evet kapta é s  ő  
k orm án yzó  urunknak e lső  unokája.
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